lnsiituut voor
Constitutioneel Recht

ARRESTEN

Tianse slraat 41 ~-

"2.-1.
VAN HET

'-1

HOF VAN VERBREKING
NEDERLANDSCHE TEKSTEN

V;ERZA'M;;ELD ;EN Ul'I'G;EG;EVEN DOOR

J.P. VANDERMERSCH
Rl\ADSBEER IN BET HOF VAN VERBREKING
'

'

....

'

M;E'J' D;E M;EDEW;ERKING VAN

A. G. BELPAIRE

J. RUTSAERT

EN

RAADSBEER IN RET HOF
VAN BEROEP TE GENT

RAADSBEER IN BET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL

JAARGANG 1946

BRUSSEL
ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT
Na.amloze vennootscbap voor juddisChe- en

wetensch~ppelijke

REGENTIESTRAAT, 67
Handelsreg. Brussel n 7 10357

1951

uitgaven

Leuvan

,'j

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING
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Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de lwrte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).

B
Belastingen en taxes.
Beru.sting in een beslissing.
Beschenning van de maatschappij tegen de abnormalen (Wet tot).
Bevoegdheid en aanleg.
Bewaargeving.
Bewijs.
Bezit.
Bindende beoordeling door de
rechter.
Bnrgerlijke opeisingen.
Burgerlijke pensioenen.

Gemeenheid.
Gerechtskosten.
Gewijsde.
H
Handelsdaad.
Herziening.
Hof .van

as~isen.

Hoger beroep.
Huurovereenkomst.
Huwelijk.

E
Eet- en koopwaren (Misbruiken in de handel van).
Epuratie in zake burgertrouw.
Erfenissen.

F
Franse taal-N ederlandse taal
(Gebruik van de).

N a tionaliteit.
0
Onderzoek in strafzaken.
Oorlog.
Overeenkomst.
Overspel.

p
Pleitbezorger.
Polders en wateringcn.
Politie van koophanclel.

Ind·eplaatsstelling.

K
Kindertoeslagen.

L

D
Douanen en accijnzen.

N

G

A
Advocaat.
Amnestie.
Arbeidsongeval.

Lastgeving.

Lening.
Lijfsdwang.

Rechtbanken.
Rechlen van de verdediging.
Rechterlijke inrichting.
Rechterlijke macht.
Reden~n van de vonni€sen en
arresten.

Regeling van rechtsg·ebied.
Registra tie.

s
M

Midd·elen tot verbreking.
Militaire opeisingen.
Militaire .pensioenen.
Misdaden en wanbedrijven tegen de nitwendige veiligheid
van de Staat.
Misdrijf.

Scheidsgerecht.
Schip-Scheepvaart.
Straf.
'

v
Valsheid.
Vennootschap.
Verantwoordelijkheid
buiten
o1•ereenkomst ontstaan.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgan worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar h.et
in de verzameling gedt·ukt staat, vermeld.
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Ver breking.
Verdeling.
Verhuring van werk.
Verjarina
Verkeer.o·
Verkoop.
Verlating van de toevertrouwde post.

V ernieling van bundels.
Va·voercontract.
V erwijzing van de ene rechtbank naar een andere rechtbank.
Verzet.
Vonnisseu en a.1·resten.
Voogdij.

Voorlopige hechtenis.
Voorziening in verbreking.

w
Werkrechtersraad.
Wet en koninklijk besluit.

z
Zegel.

ADVOC.AAT. -

.AMNESTIE.
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A

Beroepsgelwirn. -

Sche1uliny. -Beg-rip.

- De schending van het beroepsgeheim
wonlt Ol) bindencle wijze· vastgesteld door
bet arrest dat aanstipt dat een door de
verweerster in een eis tot echtscheiding
aangestelde aclvocaat zekere aan zijn
cliente toegeschreven feiten met een schandig karakter heeft onthuld aan haar
ouders, feiten die hem ter kennis waren
gekomen door de mededeling van een
denle persoon en die vreemd zijn aan de
in de procedure aangehaalde grieven.
11 Februari 1946.
58

AMNESTIE.
1. - Besl-uitwet van 20 September 1945.
-· Niet toepct8seUjl• OJJ het wanbellrijf
zowel net als v66r 1 Novembet· 1944 ueplee[fll. - Vult niet onder toepassing van

de mnnestiebesluitwet van 20 September
1945 het wanbedrijf zowel nn als v66r
1 :"/oyember: 1944 gepleegd.
11 Februari 1946.
56
2. - Besl-witwet van 20 September 1945.
- l'oo1·z'iening tegen een ar-rest van v66r
hawr -inwe·rkingtrecling. Omnogez.ijkhe·ill na te [faan, in lle staat van cle
rechtspleg·ing, of cle (tm1wsUevoo·rwaanlen
'IJe·reenigrl zijn en -in 't b·ijzoncler at beNchte n·iet clo01· arNI.:el 9 van cle besluitwet van cle amnestic -is ttit[fesloten. Be8lissing over de voorzie·n·ing zoncler ·reT.:ening te houclen met cle amnesUe. -

Wnnneer het nangegeven arrest v66r de
inwerkingtreding van de nmnestiebesluitwet van 20 September 1945 geveld werd
en cle regelmatig overgelegde stukken van
de rechtspleging niet toelaten na te gaan
of betichte niet door artikel 9 van de besluitwet van de amnestie is uitgesloten,
en· clienvolgens, of alle tot het bekomen
van de amnestie gestt>lde voorwaarden
vereenigd ziju, doet het hof uitspraak
over de voorziening zonder te letten op de
bepalingen van gezegde besluitwet.
11 Februari 1946.
56
3. -

Valt niet onder
toepassing van de amnestiebesluitwet van
20 September 1945, het misdrijf in Maart
1945 gepleegd.
11 Februari 1946.
57

Mactrt 1945 gepleegd. -

ADVOCAAT.

Beslwitwet van 20 September 1945.
Niet toc]Jctsselijk op het misdrijf in

4. -- Beslwitwet van 20 September 1945.
- Inbre-uk op de wet van 28 Maa1·t 1923
betrettencle cle taxe op cle autovoertuigen.
- Amnestic niet toepassel-ijlc. - De in-

breuken op de wet van 28 Maart 1923 betreffende de taxe op de autovoertuigen
zijn uitgesloten van de amnestie voorzien
bij de besluitwet van 20 September 1945.
(Besluitwet van 20 September 1945, artikel 4.)
8 Juli 1946:
268

5. - Besltt-ittoct van 20 September 1945.
- Feroonlelin[/ tot een jaat· [/Cvangenis,
·in 1942 ttitgespr·oken. - TT e1'0ordeelde in
J-uu 19.~5 een clietstal rnet ve1·zwarenac
ornstctncUgheclen f!CJJleegd hebbencle, d-ie,
naar de beoonleling 1JCtn clen rechter bij
wien de zank awnhnny·ig -werd gernaakt,
een gevnngenisstra-f van rn·instens zes
nwancl venlienrle. Uitsl-uiting ·van de
amnest-ie. De rechter, bij wien een
cliefstal met verzwarende omstandigheclen,
in Juli 1945 gepleegd, aanhangig worclt
gemaakt, cliefstal welke hij minstens zes
maand gevangenis acht te verdienen, mag
een ten laste van beklnagde in 1942 uitgesproken veroorde1ing tot een jaar gevangenis niet door de besluitwet van
20 September 1945 geamnestieerd verklaren. (Besluitwet van 20 September 1945,
art. 8.)
22· Juli 1946.
276
6. - JJesluUwet Dan 20 September 1945.
- jjfiscl·r1:iven betettgelcl door a·rt-ilcel 116
van de wet vnn 15 .AprU 1896 bett'effende
het vervaanli.qen en invoeren va-n alcohol.
- l'ctn de arnnest-ie tt-itgesloten. - De uit

de besluitwet van 20 September 1945
voortvloeiende amnestie lu~eft geen nitwerking op cle inbreuken op artikel 125
van de wet van 15 April 1896 betreffende
de vervanrdiging en invoer van alcohol.
(Besluitwet van 20 September 1945, art. 3,
§ 1, litt. e.)
18 November 1946.
384
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ARBEIDSONGEVAL.

A:QBEIDSONGEVAL.
1. - Openbctre onle. - WetteUjke reuelen betrejjenrle rle bepal-inu van rle veruoeclinuen.
BepaUnu van openbn1·e
onle. - De door de wet vastgelegde re-

gelen op de Yergoeding van de schade uit
arbeidsongevallen voortsprnitende, namelijk ten einde het beclrag der vergoedingen
te bepalen, waarop de slachtoffers van
dergelijke ongevallen recht hebben, zijn
van openbare onle.
7 Februari 1946.
52
2. - Bnsisloon. - Onwettelijkheill van
ctlle ·regelinf!. die vcm de door de wet vastgelegde ·reuelen afw·ijkt.- Enkel het loon,

dat overeenkomstig de door de wet vastgelegde regelen berekencl wordt, kan tot
basis c1iene1,1 van cle bepaling van de vergoeclingen die aan het slachtoffer van een
arbeidsongeval verschuldigcl zijn. (Artikel 6 van cle op 28 September 1931 samengeschakelde wetten.)
7 Februari 1946.
5~
· 3. - Besl·nit vnn 24 December 1941.
No1·male wer1 vwn den ct·rbeider. - Ris·ico
Begrip bcverboncl(;!'lt nan dien weg. paald b·i:i art'ikclen 2 ·en 9 vcm de besluitwet ·vwn 13 Decembe·r 1945. Lnidens

artikel 2 van cle besluitwet van 13 December 1945, betreffende de vergoecling der
schade voortsprnitencle nit ongevallen die
zich op cle weg naar of van het werk
voordoen, en artikel 9 derzelfcle besluitwet, bepalingen die het besluit van 24 December 1941 betreffende hetzelfcle voorwerp interpreteren, betekenen de woorclen « aan een met den normalen weg
onafscheiclelijk verbonclen risico >>, voorkomende in het laatstbecloeld besluit,
« iecler risico dat enig verband honclt met
de nooclzakelijkheid waarin de arbeider
zich bevinclt om zich te verplaatsen t~n
einde zich naar de in artikel 1 van de
besluitwet van 13 December 1945 bedoelde plaatsen te begeven en er van terug te keren ».
14 Maart, 1l Juli en 16 October 1946.
105, 273, 329

4. -

Vonlerht[J streldcende tot toelcenning vctn cle 1Jergoecz.ingen vom·zien cloor
de Bel.rtische ·wetten betreffenrle cle vergoecUn{f vnn de a.rbei:dsonuevallen. - Yonnis
clnt de vo·rdfwinrJ Mw·ijst omclnt de 1JC1'uoeding van het onueval ·ttitshtUend beheeJ·st wordt cloo·r de Franse wet. Beslissing ove·r de uroncl en niet ove-r rle
bevoe{fdheid. - Niettegenstaande zijn on-

juiste bewoordingen, maakt geen beslissing uit over de bevoegclheid maar een
beslissing over de gronc1, het vonnis
waarbij de reehtet·, die uitspraak moet
doen over een vordering tot herstelling
van de ~chade voortvloeiencle nit een in

J<'rankrijk oyerkomen arbeidsongeval, en
strekkende tot toekenning van de krachtens de Belgische wet van 24 December
1903 Yersclmldigde vergoeclingen, die vordering afwijst om reden cla t cle schadeloosstelling van het ongeval niet wordt beheerst door die wet, maar door de Franse
wet.
16 1\Iei 1946.
184
5.: - Leerjonuen of minclerjcwiue. Veryoeclin[J berekencl nacw het loon vnn
een ancle·re ·Jneenlerjni'ige en vulicle arbe'ider in hetzelfcle beroep. - Geen a.fwijkinu va.n clie reuel ~vannee1· een m·oeffCI' onrJevctl de ueschilctheicl tot we1·ken
vnn rle leerjonuen of vwn cle minde·rjariue
heeft verm·inclercl.
De vergoeding

waarop een leerjongen of een arbeider
van minder clan een en twintig jaar,
slachtoft'er van een arbeidsongeval, recht
l1eeft, worclt berekencl naar het loon van
een andere meenlerjarige en valide arbeicler van hetzelfcle beroep. Van cleze
regel worclt niet afgeweken in geval een
vroeger ongeval cle geschiktheid tot wer·
ken van het slachtoffer heeft vermindercl.
(Samengeordencle wetten op cle vergoeding cler schacle voortspruitende uit de
arbeiclsongevallen, art. 6, al. 8.)
~0 J nni 194(i.
233
6. - Beslwit vctn. 24 December 1941.-Norma.le doo·r de ctrbe·icle·r {fevol{ffle wey.
- A.rbeicle·r, cUe rloor cle fl·wiste·m·is misleid, n·iet t-ijcU{f lwn ctfst-ij{fen vwn fle tntm
cUe 7/.'ij no1wuwl moet nemen. - A.1·1Jei!ler
cUe zich n·iet vnn cle no1·nutle '!DC[! ve·rw'ijrlert. - Verwijclert zich niet van de

normale weg, naar den zin van cle termen
yan het besluit van 24 December 1941, de
arbeicler cUe, zich in de tram bevindende
die hij normaal moet nemen, door de
duisternis misleicl, er niet tijclig van heeft
kunnen afstappen aan cle halte die het
clichtst bij zijn woonplaats gelegen was.
11 .Jnli 194fl.
273
7. - A.J·be-iclei· slnchtoffer vun een ve·rlceerso·nue·va.l cloor een voert·n.i{f vnn het
vi}limleU:ik IC{fCr VCi'OO·rza.akt. Omstanrliuheirl clie op zichzelf cle ontlctsting vwn
cle ve·rzelcenw'r niet medebrenut. - Ma.cht
van clc 1·eahte·r ove·r fle . groncl, om te
oonlelen of cle·rgeli.ilc on{fevnl ,irt dan
neen cen oorlo{fsfeit uitmna.1.:t. De

omstancligheid dat een verkeersongeval,
aan een arbeider in de loop en ten gevolge van cle uitvoering van cle arbeiclsovereenkomst overkomen, door een voertuig van het vijanclelijk leger, dat het
grondgebied bezette, veroorzaakt werd,
volstaat niet om er een « oorlogsfeit » van
te maken, dat door de verzekering van
het hoofcl van cle onderneming niet gedekt is; de rechter over de grond beoordeelt souverein in dergelijk geval of rl<>

:m<JLASTINGEN EN TAXES.
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1!141), het ongeval a an een arbeider over-

arbeiller slaclltoffer is geweest van een
« oorlogsfeit >>, ofwel een normaal risico
van llet verkeer lleeft ondergaan.
2G September 1946.
304

komen in de ui.tvoering van een contract,
clat de betaalde verricllting tot voorwerp
lleeft van een werk, normaal op een vijanllelijk leger of de cliensten er van wegentle, dergelijk contract nietig zi.jnde.
(011 28 September 1931 samengeordende
wetten, art. 1; Burgerlijk Wetboek, artikelen 6, 1131 en 1133.)
338
17 October 1946.

8. - Besl·nit vctn 24 December 1941.
Po·1tt van het slcwhtoffer. Gevolg
ten op:<Acl1te van cle toepassing vnn gez·egd
beslwit. De font van het slaclltoffer

sluit cle toepaBsing, van llet besluit van
24 December 1941 te zijnen voordele of
ten voordele van zijn reclltverkrijgenden,
Rlechts nit, wmmeer zij geen enkel verband lloudt met de normale weg. (Besluitwet van 13 December 1945, art. 2.)
10 October 1946.
329

10. - Yerzeker·ing bij een genwchtigdt
-maa,tsclwppij. PoUs rle soo,rt en de
nnrrl vam. de ·werlren bepnlende. - On[Jevnl t-ijclens werlcen 'Vreemrl nan deze
·welke voorzien we1·den. TT e1·goedin[J
ten lnste va:n cle werkge,ver a.lleen. - Ret

9. _:_ Cont·ract cle verricl!t-ing tot voor-werp hebbencle vwn een werk llnt 110nncwl
op een vijwnclelijk leger of op zijne tliensten weeut. Niet-toepasselijl."heicl -van
cle wetgeving betrejfemle cle verrtoetlin g
cler schacle voortspnt1temle ·wit airbehlsongevallen. Geeft geen reclit op ver-

aangaan van een verzekering bij een gemachtigde maatschappij ontslaat de werkgever niet van de last van elk arbeidsongeval, waarvan een van zijn arbeiders
het slaclltoffer is. Wanneer de ondertekende polis de aard en de soort van de
werken bepaalt . waarvoor de verzekering
gesloten wordt, is de werkgever alleen
gellouden tot vergoecling van llet ongeval, overgelwmen tijdens werken,- vreemd
nan cleze welke voorzien werden.
24 October 1946.
353

goecling op grond van tle wetgeving betreffende de vergoeding van de scllade
voortspruitende nit arbeidsongevallen (bij
koninklijk besluit van 28 September 1931
samengeordende wetten; besluit van de
secretarissen-generaal vm1 H Augustus

B
' ting niet zou versclluldigd ZIJn door de
belastingplichtige in wiens hoofd de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. (Wet
I. - Algemene /"C[Jelen.
van 15 Mei 1846, art. 5; wetten op de inII. - Grondbela.8ting.
komstenbelastingen samengescllakeld den
III. ~ Jnl."omstenbelctstin[Jeu. 12 September 1936, art. 51; kon. besl. van
30 Augustus 1920, art. 13.)
IV. - Bed1'i:ifsbelnstin[Jen.
28 Januari 1946.
35

BELASTINGEN EN TAXES.
HOOFDSTl'K
HOOFDSTl'K
HilOFDSTUK
HooFDS'l'UK
HOOFDSTUK
HooFDS'l'UK

V. - ilfobilienbelastin[J.
VL - Nntionnle crisisbelcts-

ti-n[J.

VII. -JJi}zonclere en tijclelijke
belastin[J OJI lle ·nitzomlerli]ke winsten.

HOOFDSTUK

VIII. -Speciale en 'ltitzoncle"/'li:ike belastln[J 011 lle U)i.n.~ten u.it zekere
·va.lutn-speenlctUes.

HOOFDSTUK

HOOFDSTUK

IX. -

HOOFDSTl:K

X. -

Ovenlmchttaxe.
Gemeentetaa;es.

. HOOFDSTUK I.
ALGEMENE R~;GEU;l(,

1.

TT ersclwlcli[Jd zijn ·va·n cle beltts-

tin[J.
[fin[J. -

A_fgezien vnn de ter rolle 1n·en-

Het feit dat een belasting niet
ter rolle van de belastingen gebracht
wel'Cl, heeft niet voor gevolg dat de belas-

2. - Ink01nstenbelctstinyen.
Beslissing van de directeur ller belnstingen
1·echtdoende ove·r cle g1'0nd van het beZ1Vctct1' vnn de belast.ingpUchti[Je. - Y e1·. haal van deze laatste v661' het hot van
bm·oep. - Hot van beroetJ lean de ontvankeUjlcheid van het bezwaaT niet onderzoeken. - Het verhaal van de belasting-

plichtige tegen de beslissing van de directeur der rechtstreekse belastingen, die
het bezwaar ontvankelijk maar niet gegrond heeft verklaanl, draagt aan het
llof van beroep de kennisneming niet op
van de ontvankelijklleid van het bezwaar,
clocll enkel van zijn gegrondlleid. Het hof
van beroep zou de perken van llet geding
te buiten gaan door te verklaren dat het
bezwaar niet ontvankelijk is.
2'! Februari 1946.
85
3. - Gelijlcheid van nllen v661' de belast·ing. - Be[J·rip. - ·schendt het prin-
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cipe van de gelijkheid der burgers v66r
cle belasting niet, cle belm;ting derwijze
gevestigd clat zij, wegens de overdracht
van zekere van ·hun producten, alle fabrikanten van gekristalliseerde suiker en
raffinadeurs treft clie in denzelfde toestand verkeren. (Grondw., art. 112.)
14 l\IIaart 1946.
106
4. - Goecleren vnn cle Sta.nt. - Openbnwr stna.tsclomMn. - Goecle·ren V(tn 71 et
zwivnnt stnntsrlomein rtebrnikt tot een
openbnm (z,ienst of tot een nlgerneen n·ut.
- Goecle·ren •Jl'ict getrojfen cloo1· cle belnst'ing. -- ·worden. niet door de belasting

getroffen, de goecleren belwrend tot het
publiek Staatsclomein of deze afhangende
van het privaat Staatsdomein die geheel
gebruikt zijn voor een openbare dienst of
voor een clienst van algemeen nut.
9 December 194fi.
431
HOOFDSTUK II.
GRONDBELASTING.

31 .Tuli 1943 samengeschakelde wetten,
niet van toepnssing.
s
7 .Tanuari 1946.
8. -- ArMlrel 5[) cler op .12 ·September
1936 8ct11Wil[/CSohctlcelrle wetten. - Rnaclple(l·iny vnn rle fiscale cornrnissie. - Niet
verpliolltenrle 11leeyvorm. Kwn sleohts
ctoor de fiso·u.s ~vonlen uitgelolct. - F e1·zn7C'iny van we(le rle belnstinqsolmlclige
n·iet rlienen(l. De raadpleging van de

fiscale connnissie, in het geval door artikel 55 cler op 12 September 1936 samengescllakelcle wetten :voorzien, is nooit verDlichtencl en kan alleen door de fiscus
nitgelokt worrlen. De verzakjng of het
gebrek aan verzaking vanwege de belastingschulclige dezer raadpleging zijn clus
niet clienencl.
·l4 Januari 194(1.
19
9. - Art-ikel 5ii rle1· 011 12 September
1936 snmenyesohnkelrle wetten. - Rruulplertinrt vnn rle fi.seale oommiss·ie. ~ Heett
sleehts 11 it1.verksel wnt de be'IVi:islast 'I.: all
het berlnt{J der inlcomsten betreft. - Het

enig ' uitwerksel, door artikel 55 der op

5. - Gronclbelctsting.

~

Omstwn(lighe'icl
·ingeroepen tot stnv1ng vwn een vrnng tot
kwijtsohelcling. - Bewi,is vwn het bestnan
van rlie omstanrUgheirl ·Pu.st op ae aamvrnger. - Wanneer de eigenaar van een on-

roerend goed, bestemd om in lnmr te
worden gegeven, kwijtschelding vraagt
van de grondbelasting om reden dat hij
zich in de onmogelijkheid heeft bevonclen
een lmurder te vinden tengevolge van een
omstancligheicl, onafhankelijk van zijn
wil, clan moet hij het bewijs van die omstandigheid inbrengen. (Samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, artt. 13, § 1, en (ll, §§ 3 en 4.)
16 December Hl4G.
438
HOOFDSTUK III.
JNKOM:STENBELAS'l'INGEN.

6 . - Awnrrifte vooryesohreven lloo·r n1·tikels 58 en vol(lencle vnn cle op 81 J·uli .1943
snrnengesolwkelcle wetten.
TTm·e·iste
elernenten. - Om gelclig te zijn, moet cle

bij artikelen 53 en volgende van cle op
31 Juli 1943 samengeschakelde wetten
voorziene aangifte het bedrag van de ·"inkomsten aanduiclen of althans de zekere
en bewijskrachtige elementen cUe nodig
zijn om de belasting te vestigen.
7 Jannari 1946.
8
7. -

Gebrek ann TeuelmaUye a.ungifte.
- A1·tfkel 55 -vwn cle 011 81 J·uU 1943 snmenueseha kelrle wetten niet van toepnssing. - Bij gelirek aan gelclige aangifte

door cle belastingschuldige, is de rechtsIlleging, voorzien bij artikel 55 van cle op

12 Sevtember 1936 samengeschakelcle wet-

ten aan deze raadvleging van de fiscale
commissie gehecht, betreft de bewijslast
van het beclrag der belastbare inkomsten.
14 .T anuari 1946.
19
10. - A.ftrelclcin[! ·vnn ·1·eerls belnste elementen. ~ .4·rtilcel 52, § 10, rler op 12 September .1986 S(tmen{!esohMcelrle wetten. OomptnlJ"iUtf!'it uehomlen overeenkomsMrt
rle ·regelen -va:n het lVetboelc van lcoophanrlel. - Ontslactt rle belnst-inysolwlrliue e·r
n-iet va:n te be-wij.zen clctt hi:i zich in de
ve·re'iste wettel'ijlce 1:oonva-a:rrlen bevhult.
Luidens artikel 52, § 10, der op

12 September 1936 samengeschakelde wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingell,
moet de belastingschnlclige, die de aftrekking wil bekomen van cle tijderis hetzelfcle
maatschappelijk- of boekjaar reeds belaste
elementen, een comptabiliteit houden
overeenkomstig de regelen door het Wetboek van koophandel vastgesteld, en, bovenclien, de gegevens verstrekken waarnit
kan worden uitgemaakt dat hij zich in de
wettelijke voorwaarclen bevindt. Het houclen van een regelmatige comptabiliteit
ontslaat de belastingschuldige niet, die
van gezegcl artikel 52 wil genieten, van de
verplichting de gegevens te verstrekken
die zijn eis kunnen staven.
14 .Tanuari 194(1.
20
11. Artn[!ifte rloo·r rle belnstiny1Jliohtiqe 1:erbetercl met toe8temminq van
(le oontrolem·. Annslrt{! niettemin (JCvest-i{ld op 1msis vam. rle oorspronlrel-ijke
(ut11f!'i.fte. ~ Niet-naleving vwn de tJleeqvo·rmen dam· a'l'tikel. 55 vnn rle sam.enge·'olwl."elde wetten voo·rrJesch1·even. - Nie-
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Ugheicl van den ctitnslft[J. - Wanneer een
belastingpliehtige, met toestennning van
de controleur, zijn aangifte verbetercl
lweft, maakt bet aldus verbetercl eijfer
van zijn inkomsten, de voorgestelde belastbaren groll(lslag uit ; de aanslag gevestigd op basis van het hoger, eerst
aangegeven inkomen, is nietig inclien de
door artikel 55 van de samengeschakelcle
wetten voorgeschreven pleegvormen riiet
werclen nageleE'fd. (Wetten op cle inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl
den
12 September 1936.)
28 Januari 1946.

12. - Annslau gevest1yd, zonder nalev·iny vwn cle wetteli;ike pleeuvonnen, OJJ
basis vwn een ·inkomen clat hoge1· is dan
het namyerJe·ven beflm[J. - Acmslnu nietig
voo·r het geheel. - De nietigheicl, welke

voortspruit uit het vestigen van een .nanslag, zouder naleving van cle· wettelijke
pleegvormen, op de basis van een hoger
inkomstencijfer clan cUt van cle aangifte
van de belastingplichtige, treft de gehele
aanslag.
28 Januari 1946.
13. Navorrleri.ng van belnst-ingen
ave'/' een a.frtesloten dienstjan·r. - Sommen
·in cle bala·JIS in{Jeschreven nls belldjfslMten dctn wannee·r zi:i n-it.zoncle'l'l·ijlce
tv·insten uitrnaken cUe uJenlen nitgelceenl
(tan de vennoten. - Nnvonle'l'ing ge?·echtvnanl'igll. ---.,. De navordering van belas-

tingen over een afgesloten dienstjaar is
wettelijk gerechtvaardigcl wanneer het
arrest vaststelt clat de soll1lllen, ingeschreven in de bal ans als bedrijfslasten,
uitzonderlijke winsten nitmaken die werden uitgekeerd aan de vennoten. CW etten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij koninklijk besluit
van 12 September 1936, art. 74.)
11 Februari 1946.
60
14. TTenleUng van het vennouen
vwn een vennootschap 01J aandelen of van
een personenvennootsc7tap. - Artilcel 1.5,
§ 2, fler snrnengesclwkelde wetten bet·ref.tenrle cle inl.:ornstenbelctstin.gen toepnsself:ik
op rJefleeltelijk.e venlelingen en wellce e·r
oolc cle oorzaalc vwn weze. De bepalingen van artikel 15, § 2, cler samenge-

schakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen zijn toepasselijk, zowel
op de gedeeltelijke verclelingen van het
vermogen van een vennootschap op aandelen of van een personenvennootscl!ap,
als op de definitieve vercleling, en welke
ook de oorzaak weze van cle verdeling.
18 l'liaart 1946.
111

15. - Hnndels·vennootsclwp. - lnH''I'effeningstellinrJ. l'oortzettinrJ van de
hnnclel8exploitat1e. - TVinst onden.vo'l'tJCn
aan de liela,.~tinu. - Wanneer de invereffe-
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ningstelling van een handelsvennootschap
geen einde stelt a an haar handelsexploitatie, blijven de artikelen 25, § 1, en 27, § 1,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen toepasst:'lijk op de door die vennootschap verwezenlijkte winsten.
8 April 1946.
135
16. - li'·i.scule co-mmiss·ie.- Proces-verbanl dut de itlentiteit niet fUtndttidt van
cle leclen- cUe hell lien deelgenomen awn het
fulv'ies. - Nictiuheicl vwn het navies. Nietigheicl Iran ni.et wonlen lwrstelll cloor
een lMer opgenwakte verlcln·l"ing vnn de
Is nietig het advies van
eontrole-nr. -

de fiscale commissie dat de iclentiteit niet
aancluidt van cle leclen cUe hebben deelgenomen aan de beraadslaging; de nietigheicl, cUe het advies aantast, wordt niet
herstelcl door een. later geclane verklaring
uitgaande van' de controleur die cle commissie heeft voorgezeten en- waaruit d<~
wettelijkheicl van !mar samenstelling zon
lJlijken. (VVetten betreffencle de inkomstenbelastingen.
samengeschakeld den
6 Augtistus 1931, art. 55; kon. besl. van
12 October 1930.)
2\l April 194!'t.
153
17. - Besl,wit ·van 12 Me'i 19.f2. n?·Nkel 6, nl-inen 3. -- BepctUngen ingetrolclcen
en -voor n-iet liestnwnde gehottden cloor het
beslu-it vnn 8 Jllan,rt 1944. - Bepal-inf!en
·niet voor t'ijrleUjk gelclig ueho-u.flen floor
rle besln-itwet vwn 5 Mei 1944. - Bepa.Ungen vwn het beslttit van 8 M na1·t 1944 voor
tijdelijlc gelclig gehottclen.- De bepalingen

vau artikel 6, alinea 3, van het besluit
van 12 Mei 1942 tot aanvulling van de
wetgeving inzake inkomstenbelastingen,
werden ingetrokken en voor niet bestalmcle gehouden door het besluit van
8 Maart 1944. Derhalve zijn zij niet voor
tijdelijk gelcUg gehouden clor artikel 3 van
de besluitwet van 5 Mei 1944, dat integendeel voor geldig houclt het besluit van
8 Maart 1944. (Beslnitwet van 1 .Mei 1944;
besluitwet van 5 lVIei 1944, art. 3.)
6 Mei 1946.
163
18. - Ji'iscnle comrnissi.e. - Lid overleclen. Het kon·inlcUjk besl-nit vnn
i22 September 1987 lJepaalt ueen te-nnifn
voo·r zijn vervnnying. - Sch'l'i.ift de schorsi.nu n1et voo-r van cle we'l'lczanmheflen
der commissie. - Het koninklijk besluit

van 22 September 1937 bepaalt geen termijn om te voorzien in de vervanging
van een overleden lid van de fiscale commissie, gelast met het ramen van de inkomsten van de belastingplichtigen. Vooraleer te worden aangevulcl door het koninklijk besluit van 30 December 1939.
schreef llet gedurende de vacature geen
schorsing voor van de werkzaamheclen
van de commissie. (Wetten betreffencle
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de inkomstenbelastingen, .samengeschakeld
den 12 September 1936, mtt. 56 en 57;
kon. besl. van 22 September 1937, artt. 28,
32 en 33.)
G Mei 1946.
172
19. - F''iscale commiss·ie.
Aclvies·
u.itgebmcht met cle meenlerhehl van
stemmen van;- ·de b·ij ae beraaclslng·ing
ctwnwez·ige leclen. - Bewtlinu toepnsseli.flc
op het OWV(tl waa1·in het rNtal cle1· leclen
·verm·inclercl is ten gevolge vctn ovet·Ujclen.

- Naar luid van artikel 33 van het
koninklijk besluit van 22 September 1937,
worden de beslissingen van de fiscale
coiDIDissie, gelast met het ramen van de
inkomsten van de belasting'pliclitigen, genomen met de meerderheicl van de stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige leden. Deze bepaling is toepasselijk
op het geval waarin her getal van de in
functie. zijnde leden verminderd werd ten
gevolge van het overlijden van een .
lmnner.
6 Mei 1946.
172
20. fi"iscnle co-mmissie cUe l!esUst
c/,(tt e·r (Utnleiclinu ·is tot ncwslnu op g1·mul
·vcm de cloo·r hnar genut'inde -i.nkomsten en
tot toepnssinu van een. l!elast-in rf'verlwrting. - On·reuelmcttiuheid vreemcl nwn het
nclv·ies uegeven ·nopens het becl-rct.{f van ae
·inkornsten. -De fh;cale commissie,, gelast

met het ramen van de inkomsten vim een
belastingplichtige, is niet bevoegd te beslissen dat deze zal worden aangeslagen
op het door haar vastgestelcl bedrag,
noch dat hem, overeenkomstig artikel 57
van de samengeschakelcle wetten, een belastingverhoging zal worden toegepast;
maar de onregelmatigheicl, clie zij aldus
begaat, is vreemd aan het door haar, nopens het bedrag der inkomsten, gemotiveerd gegeven aclvies.
6 Mei. 1946.
172
21. - Bezwnctnch1'ift toeaekomen l!H
cle cUrecteu1· clen clnu nn de inkohim·inlf.
- Bezwaar niet voorl!wrig. - Mag niet'

als voorbarig worden afgewezen, het be:r.waarschrift tegen het beloop van een
aanslag, dat bij den clirecteur der belastingen is toegekomen den dag na de inkohiering.
13 Mei 1946.
181
22. - F'isca.le commissie.
Pi·ocesverbcwl. ant cle ideniiteit niet nnnll-nillt
V(tn fle lellen Clie heb1Jen £leelgenomen (tWn
het all·vies. - Allvies on,qelcUg. - Is on-

geldig het advies van de fiscale commissie
dat de identiteit niet aanduidt van de leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging. (Wetten betreffende de inkomstenbelastiJJgen, samengeschakeld den

12 September 1936, art. 55; koninklijk besluit van 12 October 1930.)
20 Mei 1946.
194
23. - H nnclelsven-nootschap in ve-refFennoten clie met cle vere·iste
fen·ing. meenlerhe·icl l!eslist ·hel!l!en voorlopiu het
hctlulelsl!eclt'ijf ·voort te zetten. Vennootsehc~p l!Ujft
een hctnclelsewploitntie
wna.n,a.lt ae 1vinsten oncler·worpen Z'ijn
c~wn de l!elnsthtg. Een handelsvennoot-

schn p in vereffening blijft een handelsexploitatie en is, uit lloofde van haar
winsten, onderworpen aan de belasting,
wanneer de vennoten, met de vereiste
meerderheid, hebben beslist voorlopig
het hanclelsbedrijf vnn de vennootschap
voort te zetten. (Samengeschakelcle wetten
op de handelsvennootschappen, artt. 178,
179 en 1S2 ; "'etten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl den
12 September 1936, artt. 25 en 27.)
27 Mei 1946.
202.
24. - Besl-u.'it van SO December 1940.
- Yoor ti,icleU)k uehZ.irJ gehmulen door cle
liesZ.u.itwet vnn 5 ,lfei .19-H. - Moet wo·rclen toegepnst cloor ae rechtbctn ken zelfs
voor een clienstjanr dat cle -i:nwe'l'l.:i-ngtrelliltfJ vrut (lie besluoitwet voontj{f(Wt. -

Het besluit van 30 December 1940, genomen <loor clen secretaris-generaal van bet
ministerie van financH\n, wordt voor tijllelijk geldig gehouclen door artikel 3 van
cle besluitwet van 5 :Mei 1944, interpretatieve wetsbepaling, welke derhalve moet
worden toegepast zelfs op een dienstjaar dat de inwerkingtreding van clie
besluitwet voorafgnat.
27 :Mei 1946.
203

25. - Beslu-iten ·va:n .30 December 1940
en 2 lli(ntrt .l9j2. - Foor Ujclel-ijk: gelll·ig
t!ehouden cloor cle l!esMt-itwet vnn .5 1l!le·i
11JVJ. - .Moeten wonlen toegep(tst cloor lle
rechtl!anken. - De besluiten van 30 Deeember 1940 · en 2 Maart 1942, genomen
door de secretaris-generaal van het ministerie van fiuancH\n, worden door artikel 3 van de besluitwet van· 5 :M:ei 1944
geacht tijdelijk geldig te zijn sedert hun
inwerkingtreding; zij moeten dienvolgens,
niettegenstaande het tijdelijk karakter
van hun gelcligheid, worden toegepast
door de hoven en rechtbanken.
27 :iHei 1946.
204
2t6. - Reeds a.nngeslagen ·inkomsten. Karlnstranl inkomen · ·voorzien floor art-iTcel 52, § 2, lette1· a, elm· sa.rnengeschakelcle
·uJetteli. - I'll komen vc~n in Belg-iC gelegen
imm.obilii!n. - In artikel 52, § 2, letter a,

cler op 12 September 1936 samengeschakelcle wetten hedoelen de woorden « kalla~:<traal inkomen Jl het inkomen van in
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Belgie gelegen goederen en niet da tgene
van in llet · buitenland gelegen goederen.
27 Mei 1946.
205

27. - Pe1·soon yelHtisvest in Belg·iii. Inkomen van 1J13cl1"'ijfshnmobilii:in gelegen
in Nerlerlanfl. - Inkomen wetteHjk -m··ijgesteld vctn rle inkomstenbelctsting in Belgie. - Inlcomen ·reeds aam.geslagen in rlen
zin va.n ct·rtilcel 52, § 2, letter b, fle·r smnen_qeschakelde wetten. - Het inkomen van
bedrijfsimmobilien, waarvan een in Belgie gehuisveste persoon eigenaar is in
Nederland, is, alhoewel de belasting
slechts in clit laatste land wordt geind,
een reeds aangeslagen inkomen in den zin
van artikel 52, § 2, letter b, van de op
12 Se11tember 1936 samengescllakelcle wetten, clit inkomen zijnde, geenszins niet belastbaar in Belgie, doch <r wettelijk vrijgesteld ll van de inkomstenbelasting in
Belgie. (Wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl den 12 September 1936, artt. 14, § 1, en 52, § 2, letter b; verclrag van 20 Februari 1933 tnsschen Belgie en Nederland, goedgekeurd
door de wet vnn 2 .Turri 1934, art. 3, § 1.)
27 Mei 1946.
205
28. -

Reclctmnties: - Ambteoctnr tot
wien zij moeten tnonlen gericht. - Directmw vnn de belctstingen vctn fle tJTOVincie
of ran het gewest binnen wiens yebied
de belastingen tvenlen gevestigll. De

reclmnaties in-zaken van inkomstenbelastingen zijn enkel geldig gericllt tot de
directenr van de 11l"Ovincie of van het gewest binnen wiens gebiecl de betwiste belastingen werclen gevestigd. (W etten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 61, § 3.)
3 Juni 1946.
216
29. - Reclamctties. - lliogen niet vctctg
en on·lutnwlcem·ig zijn. - :M:aakt geen re-

gelmatige reclnmatie tegen een aanslag
in zaken van inkomstenbelastingen nit,
een brief die vaag en onnauwkeurig is.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 16, § 3.)
3 .Juni 1946.
216
30. - l'ennootschap op ctctndelen. Bewijslci·acht van de balansen. De

balansen van een naamlooze vennootscllap binden dezelfde tegenover den fis·cus.
17 Juni 1946.
228
31. - Besluit van 2 .!llaa•rt 1942. Voo1· tijdelijlc gelclig geho·uden van at de
clctg zijneJ' inwet·ldngtredinrf. Besl·uit
da,t over een zactk besch·ikt clie behoort
tot het gebiecl cle1· wet. Besluit dnt
t1Jdelijlc fle bi'IUlencle kTa.cht van een ·wet
heeft. - Hoven en 1·echtbanken k·u.nnen
de·rhai1;e ove1· de rlronllwettelijkheid er

vrtn ·niet oonlelen.
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Het besluit van

2 M:aart 1942, tot wijziging of aanvulling

van de wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen, worclt van de dag af
zijner inwerkingtreding voor tijclelijk
geldig gehoudeu door artikel 3 van de besluitwet van 5 i\1ei 1944. Beschikkencl over
een zaak die tot het gebied der wet belwort, heeft clit besluit tijdelijk de biudende kracllt van een wet en kunnen derllalve de hoven en rechtbanken niet oorclelen over de grondwettelijkheid er van
en nl. over zijn overeenkomstigheid met
urtikel 111 van de Grondwet.
24 J uni 1946.
235
32. - Bela8t1nrf1Jl'icht'(qe die verz1r.imd
heett z·ijn anng·ifte te date1·en. Verz·wirn clnt cloo1· de belastin[!plichtige niet
knn inueroepen wonlen rtls yroncl tot nieti{lheicl vnn zijn aangiftc. - De belasting-

pliclltige, die verzuimd heeft zijn inkomstenaangifte te dagtekenen, kan er niet
toe worden toegelaten te beweren dat clit
verznim cle nietigheicl van de aangifte
voor gevolg lleeft.
R .Tuli 1946.
26G
33. - Artikel 7.~bis vwn cle samenrfeschctlcelcle wetten betrettencle cle in7com8fenbelctsUngen. 8-ztbsill·ia·ire a.anslcrr/.
GevesUucl clan wnnneer rle oo·rspro·i1keUjke nanslct{l ·ingelwl!'i.enl wenl JUt lzet
verstrijken vnn cle ·wettel1jke termijn IJetHtctlcl voor c/.e vest(q·ing va:n fle aanslar1
vrtn dezelfcle inlcomsten. S·ttbs·id·inil'e
annslctg onwetteHjk. - Uit de termen van

artikel 74Ms van de samengescllakelcle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen blijkt, clat een subsicliaire aanslagniet gelclig in cle plaats kan gesteld worden van een oorspronkelijke aanslag, die
zelf wercl ingekohierd na het verstrijkpn
van de wettelijke termijn, bepaald voor
llet vestigen van de aanslag van dezelfdE'
inkomsten. (Besluiten van .12 :Mei 1942.
art. 6, en s·M:aart 1944, art. 1.)
28 October 1946.
358
34.- Aanslar1 vctn ambtswege.- Voora.trwnnrle ·rcuulpleging van de jiscale com.missie. TTooroeschreven op st·raf van
n·iet'iulwicl van de a.ctnslag vctn ambtswege.

- De raadpleging van de fiscale commiRsie, v66r de aans1ag van ambtswege, ha!l
voor doel de belastingplichtige te bescherlllE'll tegen alle willekeurige beoordeling
van het beheer; zij drong zich op a an bet
belleer ov straf van nietigheid van de
aanslag van ambtswege. (Wetten op cle inkomstenbelastingen samengeschakelcl bij
lwninklijk besluit van 6 Augustus 1931.
art. 56.)
4 NoYember 1946.
364

35. - A1·til•e/. 7J,bis ller samengesellalcellle wetten. - A.anslct{l uevesUgcl nn liet
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'VI:JTstrijlcen van cle ~vetteUjJ.:e termijn. - ' maanden. (W etten 1Jetreffende cle inkomNietiq verklaanl cloor cle rlirecte'llr cler
stenbelastingen, samengesel.mkel(l bij ko/Jelctstingen om een ;reclen zomle1: ve1·bancl
ninklijk besluit van 12 September 1936,
·met cle ve·rjaring. l'esti{tino van een
art. 35, § 1.)
s·nbsicliai·re nansla.q OJJ (J1'0ncl van clezelfcle
11 Febrnari 1946.
60
·inkomsten. - fhtbs·icl'ia·ire awnslct(J onwetteU:iJ.:. - Er blijkt uit cle bewoorclingen
39. - Eigenv·isse1· llie ctan zeev·issedj
van artikel 74bis cler samengeschakelde cloet en cle VCL'Ilf/St te gellle mew/ct. wetten betreffende de inkomstenbelastin- Hanllelsexploit(ttie. - 1Vhtsten (Jetroffen
gen clat een subsicliaire aanslag niet gel- (loor cle bed·rijfsbelnsNuff. - :Maakt een

clig in cle plaats kan worclen gestelcl van
een oorspronkelijke aauslag die wercl gevestigcl na het verstrijken van de wettelijke termijn, ze1fs indien cUe oorspronkelijke aanslag nietig werd verklaarcl om
een reclen zonder verband met de verjaring. (Besluiten van 12 Mei 1942, art. 6,
en 8 lVIaart 1944, art. 1.)
23 December l94fi.
449

hanclelsexploitatie uit, waarvan de winsten getroffen worclen door de beclrijfsbelasting, de bedrijviglleicl van cle eigenvisser die, door middel van een boot
waarvan llij eigenaar is en met de bijstand van enige scheepslieden, vis vangt
in zee en cle vangst te gelde maakt.
(Satnengescllakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastiiigen, art: 25, § 1, 1°.)
11 Februari 1946.
63

HOOFDSTUK IV.

40. - Inbl'en(J in een ·wieuwe 1Uutmlooze ·vennootschettJ ·vwn het vermooen vn11.
een vennootschap onde·r (JemeenschappeUjken nanm in ve·reffening. - Kctpitaal.,
cla.t in de vennootscha.p 01ule·r (JemeenschappeUjlcen nnwm ·is bele(Jcl, (Jwns ·witgekeenl. F ercleHII!J va.n cle awndelen,
vertegenwoo·rcl·ioencle hllwen{/Sten, t·ussen
Be(l'f'i;ifsbelasting
lle oucle 1jC'/I'I!Oteu. toepnsselijk. - 'Wanneer, na ,.uitl,!:ering

BEDB.IJFSBELASTINGEN.

36. - Becl1"ijfsuitga·ven ctf te f'!'eklcen
van (le in komsten. Sou.ve·reine beo01·aeUn(J rloor cle rechter ove1· de (Jroncl.

- De rechter over de groncl beoorcleelt
souverein of uitgaven geclaan werden om
inkomsten te .yerkrijgen of te behouden,
en of zij. uit clien hoofde, van deze laatste mogen afgetrokken worden voor de
vestiging van cle bedrijfsbelasting. (Wetten op de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld den 12 Sel)tember 1936, · artikel 26, § 1.)
·
·
28 J anuari 1946.
35
37. - H (tnclelsven·nootsclwp.
TV inst
ve·rwezenlijkt Uj(lens rle clmw V(tn de
h(tndelsexplo'itMie. · Winst on(len.vo1·)Jen (tan becl.rijfsbelast·in(J. - Oncle·r voo·rbehmul vnn a·rtikel 27, § 2bis.. vctn de
S(tmen(Jeschnkelde wetten. - Een hanclels-

vennootschap, die winsten verwezenlijkt
heeft tijclens cle duur van haar hanclelsexploitatie, is om reden van deze winsten aan de bedrijfsbelasting onderworpen, oncler het enkel voorbehoucl van artikel 27, § 2bis, van de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen. (Op
12 Se1)tember 1936 samengeschakelcle wetten, art. 25, § 1.)
47
4 Februari 1946.
38. - Bnlwns ove·r een tijclperk vnn
'IJ·ijftien mnnnden. - Belnstin,q uevestigd
o·vereenkomsUg de bctlnns. - Geen schen(z.ln(J vnn het be(J·insel va.n de j(utd·ijkse
nwnsletff.
Daar cle winsten ~lechts

aan cle beclrijfsbelasting kunnen onderworpen worclen wanneer zij in cle balans te voorschijn treclen, worclt llet
grondbeginsel van cle jaarlijkse aanslag nief geschonclen door een belasting;
<lie gevestigd is overeenkomstig een balans over een beclrijvigheicl van vijftien

van llet belegd kapitaal, een vennootschap
onder gemeenschappelijke naam inbreng
cloet vnn haar vermogen in een nieuwe
naamlooze vennootschap en clat naclien
de aanclelen, welke clien inbreng vertegenwoorcligen, wenlen verdeeld tussen de
onde vennoten, zijn deze belastbaar in de
bedrijfsbelasting wegens de hen toegekende aanclelen. (W etten betreffencle de
inkomstenbelastingen,
samengesehakeld
den 12 September 1936, artt. 15, § 2, 25,
0
§ 1, l en 3°, en 35, ·§ 2, al. 2.)
l8 Februari 1946.
67
41. - 'l'reft cle lmten va.n elke 1.v·instuevencle 1Jell·rh·vi(Jheicl. - Artikel 25, § 1,

Yan lle samengeschakehle wetten betreffencle de iilkomstenbelastingen onderwerpt
aau de beclrijfsbelasting·, niet enkel de
winsten verwezenlijkt in een nijverheicls-,
handels- of lanclbouwbeclrijf, maar ook de
baten van elke win~tg;evencle bezigheid.
25 Februari 1946.
82
42.
OnteiueninrJ ten (tl(Jemeenen
nutte. F errJoeclin(J belastlmwr in cle
uutnt wna.rin zij cle meerwannle verte(Jenwoorrliut clie floo1· het (Joecl ·wenl 'Ve'l'lcre{len seclert zijn 1Jelermin(J. Bindencle
1Jeoonlelinff ll0o1· de rechte·r over de
fii'Oncl. Fei'[!OecUng wegens verUes cutn
klienteel. De vergoecling toegekend

wegens onteigening ten algemene nutte
is slecllts de ~;chadeloosstelling van het
verlies onclergaan door cle onteigende door
llet wegvallen van het goed uit zijn patri-
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monimn; ZIJ 1s slecbts onderworpen a~n
de beclrijfsbelasting in de maat waarm
zij de meerwaarde vertegenwoorcligt die
door het goed werd verkregen sedert lletzelfde in de zaak werd gestoken.
De recbter over de grond beoordeelt op
bindende wijze de maat waarin de vergoeding een belastbare meerwaarde vertegenwoordigt; bij kan cUt karakter erkennen
aan cUt deel van de vergoeding dat overeenstemt met het verlie~ van klienteel.
4 Maart 1946.
88
43. -

Atsclwi.fvingen

af te t·reklwn

·vw1 het l!ntto-bedra.!J van de ·inkomsten.
Immol!·iHen en uitrnst'ing aangelcocht
-v6M 1 J!tU 1926. - Berelcening van de
afsclwijving op een lwrschatten lcostp?"ijs.
Opdat, met bet oog
- Voorwaarden. -

op de vaststelling van de belastbare bedrijfsinkomsten, de afschrijvingen v~~ de
bedrijfsimmobilien en van het lllJverbeids-, bandels- of landbouwmaterieel,
verkregen of tot stand gebracbt v66r
1 .Juli 1926, zouden kunnen worden berekend op een berscllatten kostprijs, is vereist, niet alleen dat de herscbatting
werd opgenomen uiterlijk in de in 1931
nfgesloten scb'dftnren of balansen, maar
bovendhin dat de afscbrijvingen werden
gedaan overeenkomstig de voorscbriften
van het koninklijk besluit van 12 October
1930. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, saln!'mgescbakeld den 12 September 1936, art. 26, § 2, 4" [wet van
13 Jnli 1930, art. 20]; koninklijk besluit
van 12 October 1930.)
11 :Maart 1946.
99
44. -

Ve'l'(lel-i'li!J vctn het ·vermogen
·l)(tn een vennootschatJ onder gemeenschappeUjlce nctam. Herschatt'ing van het
J,;ap-itaetl. - Toewtssing ·van a1·tikel15, § 2,
ller setmenueschakelde wetten
1Jetreftenfle de inkomstenbela.st'inue·n. - De bepalingen van artikel 15, § 2, cler samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomf<tenbelastingen, rakende de berscbatting
van bet maatschappelijk kapitaal, zijn,
voor de berekening van de bedrijfsbelasting, eveneens van toepassing in geval van
verdeling van bet vermogen van een personenvennootscbap, zoals een vennootf<Chap onder gemeenschappelijken naam.
(Bij koninklijk beslnit van 12 September
1936 samengescbakelde wetten, artt. 15,
~ 2, en 35, § 2.)
18 ~faart 1946.
111

45. - lJ'eiteU,ike verent{/111(!.
Belastin!J uevest'iufl op 'IWMn ·van een ve·renirtiliff die geen -rechtspersoonlijlcheicl bez-it.
- Xietiuheicl.- Is nietig de aanslag in de
bellrijfsbelasting die gevestigd is op naam
van een vereniging welke geen rechtspersoonlijkbeid bezit. CWetten betreffemle
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de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
den 12 September 1931), art. 31, § 2.)
223
17 J nni 1946.
46. - Hnnrlels·ve1wootsohap in ve·reffen'inu die huetr 1wroepsact1viteit niet
voortzet.- VeiTichUnuen vwn vereffen·in(f.
- Beclri:ifsiJela,s#ng 'lliet toepasselijlc. -

Een handelsvennootschap in vereffening,
die baar beroepsactiviteit niet voortzet,
stelt ~lecbts darien van vereffening welke
gf'en aanleiding geven tot toepassing van
de bedrijfsbelasting. (Wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeRcbakeld
den 12 September 1936, artt. 25, § 1, en
27, § 1.)
17 .Jnni 1946.
228
47. - W·insten vwn de· ni.jve1'heids-,
hanclels- of lwncll!o!two·nclernerningen. Forja-itaire uronclsletgen van etnnslag. Geen ve1'1Jlichtinu voor het l!ehee1· deze te
l!epalen. Indien, voor de vaststelling
van de belastbare winsten van nijverheids-, bandels· of landbouwondernemingen, bet beheer, in overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen, de forfaitaire
gronclslagen van aanslag mag vaststellen,
is bet claartoe niet verplicbt. (W etten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengescbakeld op 12 September 1936, artt. 25,
§ 1, 1", en 28.)
8 Juli 1946.
266
418. - VemoefUnu toegelceml tot ve1·ueld·ing vwn het verllofl een -zelcere lle1'0C1JSctotivUeU uit te oetenen. ~ Bedrijfstaxe toepasseUjk. ~ De bedrijfsbelasttng

treft de vergoeding toegekend tot vergelding van het verbod een zekere beroepsactiviteit nit te oefenen. (Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengescbakeld op 3 Juni 1941, artt. 25, § 1, 2°,
n, en 29, § 1.)
8 Jnli 1946.
267
49. - He·rschcttt1nu van 1Jecl·ri:ifsimmo1Jilien.- N1et verwezenUjkte mee1·wanrde,
in de llalctns nls een winst 1Jeha·ndeld
doo-r acmwenfl-ing tot nfsohrijving van een
sahulcl. - Meenvaa-rde flie het proflnat,
1Jelcornen l!ij toetJassing vnn de coejfia·ient,
niet oveTtTeft. Meenoaanle llelnstllfta·r in cle llefll'ljfsllelastht(f. De op

bedrijfsimmobilien niet verwezenlijkte
m<'erwaurde is belastbaar in de bedrijfsbelasting, zelfs wanneer zij niet boger
gaat clan 11et bedrag bekomen door toepassing van de coefficient, voorzien bij
artikel 15, § 2, van de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, indien
nit de balans voortvloeit dat zij als een
wi11st behandelcl wercl door aanwending
tot afscbrijving van een sclluld. (Samengescbakelde wetten beti'effende de inkomRtenbelastingen, art. 27, § 21Jls, litt. b.)
23 September 1946.
297
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50. - Inkornsten voortlcomencle van cle
verkoop vwn V'l"'!tchten van een bo01n!Jftwrcl.
Toeprtss'i-ltgs'voor·wruwclen van rle beclrijfsbela,sUng. De inkomsten, voort. komencle, van de verkoop van vrnchten
van een boomgaard worden slechts onclerworpen aan cle gronclbelasting, wanneer
de hoeclanigheclen van cle groncl cle hoofclfactor van hun opbrengst zijn; zij zijn
onclerhevig nan cle beclrijfsbelasting, wanneer zij uit een gepast werk van cle mens
voortkomen, clat tot doel had, en als uitwerksel heeft gehacl, ze voort te brengen.
7 October 1946.
322
51. - Gelclsommen yebndkt tot geleuenheicls,installctUes cUe ueen meenvawrcle
ctan cle ~titntsting geven. - A1·tilcel 21,
§ 2, 4°, vnn cle sctmen[leschctlcelcle -wetten
betrejfencle cle inlcomstenbelctsM:ngen niet
vnn toepnsB'i-n[l. - UUntstinyen wellce cle
wnnnle 1Jctn cle voe,rttti(Jen vermincleren
en zohnnst mo[lelijlc moeten weggenomen
'WO'rclen. Beslissin[l clie h,u.n vollecli[le
n[schdjvinu nnnneemt vanaj het jaar
wanrin Z'ij wenlen ttit[!evom·cl. ~ TV ettelijlce besUssin[l. - lVIaken geen belastbare
winst uit, naar de zin van artikel 27, § 2,
4°, van cle 011 3 Juni 1941 samengescha-

kelde wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, de sommen gebrnikt tot gelegenheidsinstallaties welke geen meerwaarde geven aan de uitrnsting van een
handelsonderneming. Indien deze installaties, door cle oorlogsomstandigheclen opgelegcl, zelfs cle waarcle van cle voertuigen vermincleren, waarop zij geplaatst
werden, en zohaast mogelijk moeten weggenomen worden, beslist de rechter wettelijk dat hun volledige afschrijving nodig was vanaf het jaar waarin zij werden
uitgevoercl. (Op 3 Juni 1941 samengeschakelcle wetten, art. 26, § 2, 4°.)
7 October 1946.
323

52. - Vergelclin(J cutn een vennoot toe[!elceml, fl'ie een nmbt belcleeclt ·in een pe'rsonen·vennootscha.LJ met beperkte ctansp1·akeUjlclwicl. Bezolcl'i(Jinu van een
becliencle cloor een clenle. 'I'oe1wssin[!
vnn cu·tilcel. 25, § .l, van cle op .'I Jnni
1941 swmen,qeschalceicle wetten. Wanneer een vennoot van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl
een bezolcligcl ambt in de vennootschaP
bekleedt en wanneer deze vergelcling niet
haar oorzaak vindt in cle persoonlijke a,rbeid van de vennoot, maar de bezoldiging
uitmaakt van cle becliende cloor een clercle,
wordt gezegcle vergelding door de belasting getroffen krachtens artikel 25, § 1,
2°, van de op 3 Jnni 1941 samengeschakelcle wetten, doch niet krachtens artikel 25, § 1, 1°, van clezelfcle wetten.
28 October 1946.
357

53. - Vemwotschap op aanclelen. Re(Jime toepasseU.ik ,v66r het beslnit ·vnn

:e~ Septembel' 19.]1. -- Beclrijj!1bela,sNnu
niel ve,rsch,nlcli{lcl op de cwn cle nctU!n of
cumclelen td.t(Jekeenle ·inlwmsten. - Vri:istell,in{l vwn het bru,to-beclnt[l van cle i-11komsten claari,n be{tl'epen het bij fle 'Witkerinu behorencl beclrnu 1'ftn cle mobilie,nbelctsUn(J. Beclr(tft van cle mobWenbelnsUn(J 'inueschreven onder een onfle rscheiclen rubrielc van cle winst- en rerUesi·elcen,iny. - Omstwnflii(Jireicl zonclel' uitwerksel op de 'Vr'ijstelUng vcm fle becl,l"ijjsbelnstin{f. - Onder het regime van artikel 35, § 3, cler samengeschakelde wetten

betreffende de inkomstenbelastingen, zoals clit artikel van toepassing was y66r
het in werking treden van llet beslnit van
22 September 1941, worclt, voor de yennootschappen 011 aandelen, de beclrijfsbelasting geregeld naar i·ato van hun
winsten verminclerd met de aan de nctien
of aanclelen uitgekeerde inkomsten.
Onder uitgekeercle inkomsteri client te
worden verstaan de inkomsten, daarin begrepen de mobilienbelasting welke bij deze
uitkering behoort, zoncler dat onderscheid
client te worclen gemaakt naargelang het
heclrag van deze taxe werd begrepen in
de bepaling van die inkomst of onder een
onderscheiden rnbriek werd ingescllreven
in de winst- en verliesrekening.
30 December 1946.
451

54. - Ve'l'en:i[!ing zonclwr -winstgevencl
cloeL ~ Verr-ichtin(Jen binnen het laule'r
'Vnn lwnr wettelijk·e beclrijvi{lheicl. - Eaten n·ict onclertvo·I']Jell aan cle becld:ifsbeDe verrichtingen van een
lnsti-nrJ. vereniging zonder winstgevend cloel, ondernomen binnen het kacler van haar wettelijke bedrijvigheid, zijn vreemd aan alle
winstbejag en de baten die eruit voortyloeien zijn clienvolgens niet onderworpen
aan de bedrijfshelasting. (Wet van 27 Juni
1921, art. 1; wetten hetreffende de inkomstenbelastingen samengescllakelcl de 3 .Tuni
1941, art. 25, § 1.)
30 December 1946.
454
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55.
Venlelin[l -uan het 'macttschap1JeU:i7c vennogen van een vennootsclwp
oncler rJemeensclwppelijlcen nanm. ·- ResenJes en w1nsten opgeHonwn 'in het
l.:npitaal v66r het lHtidirJ fiscanl stelsel.
::__ Belnstbcwr 1n de mob'ilienbelnstiny. In geval van vercleling van het maatscllappelijk vermogen Yan een vennootscha11 onder gemeenschappelijken naam,
zijn belastbaar in de mobilH:o'nbelasting
de reserves en winsten die in llet kapitaal
werden opgenomen vo6r het in werking
treden van het huiclig fi!'lcaal stelsel en
die clus ~iet cle belasting op cle inkomsten
hebben onclergaan.
(Samengeschakelde
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wetten betreffende de inkornstenbelastingen, art. 15, § 2.)
15 April 1946.
147

56. - Yenleiing van het maatsohappeU.jll; ve1·mogen . van een vennootsohap
·t,66·r 25 Ootobe1· 1926 opgedoht. - Yolgestm·t ka.pitaal te l'eV(tloriseTen met
IJrijstelling van belasUng. - Mag sleohts
lwt sal(lO behelzen d(tt tentg te betalen
IJlijft n(ulat vmeger, zonder onclerscheid
wn Ujclperk, teru.gbetaUngen en ka.pitaalsvennhuleringen geclaan wenlen. - Rwvalorisa.Ue l.:an niet toegepast worden op de
f(JI"U.gbetalim.gen e1i kapitaalsvenninclerin!fCII welke v66r clen dat'ltm va11 cle inve·reffeninystelling verricht wenlen.- In ge~·~l
van verdeling van het rnaatschappel!Jk
verrnogen van een v66r 25 October 1926
opgerichte vennootschap, mag he~ met
vrijstelling van belasting te revalonseren
volgestort kapitaal slechts behelzen, wat
terug te betalen blijft nadat de vroeger gellane terugbetalingen en kapitaalsverminderingen werder. afgetrokken, zon(Jer onderscheid van tijdperk; de revalorisatie van gezegd kapitaal kan niet toegepast worden op de terugbetalingen en
ka111taalsverminderingen v66r den datum
van de invereffeningstelling verricht. (Samengeschakelcle wetten op de inkomstenbelastingen, art. 15, § 2 [kon. besl. nr 277
van 31 Maart 1936, art. 21.)
255
1 Juli 1946.

57. - YeTcleUng van het maatschappel-ijk vCirnwgen va.11 een v66r 26 Oc~o-~.m·
1926 opger·iohte vennootsch(tp. - Mob~lwn
taxe onmicl(lellij k ve1·schulcl·ig(l op elke
teTu.qbetaling boven hot ge·reval?1·iseercl
l<atJit(w.l. Y ersch·uldigcl · afgez~en va.n
het otnnaken van een rekening of balans.
- In geval van verdeling van het maatschappelijk vermogen van een v66r 2:? October 1926 opgerichte vennootschap, 1s de
mobilHo>ntaxe omniddellijk verschuldigd
op elke terugbetaling boven het gerevaloriseerd kapitaal gedaan, afgezien van het
opmaken van een rekening of balans. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 15, § 2 [kon. besl. n'" 277
van 31 Maart 1936, art. 2].)
1 Juli 1946.
255
HOOFDS'l'UK VI.
N ATIONALE

CRISlSBt;LASTING.

58. - Beclrijfs·inl.:omsten. - Yenninderinq voo·r khule1·en ten laste. - Slechts
ran ioep(tssing wmmeer C'l" minstens llT'ie
7;: il!(leren zijn. - Artil;el 49bis, § 1, letter C, van de wetten betreffende de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld den
i:l Juni 1941, verleent slechts aan het hoofd
van een g-ezin, dat op 1 .Januari van het
belasting-jaar minstens drie kinderen telt,
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een vermindering- van de na tionale crisisbelasting op de bedrijfsinkomsten.
2.'i Februari 1946.
81
HOOFDS'.fUK VII.
BIJZONDERE EN TIJDELI,JKE BELASTING
OP DE UITZONDERLIJKE WINSTEN.

~59. Wet va-n 10 Jamtwri 1940.
Stelt cle uitzonclerlijke winston vnn een
venn ootschap 01J amulelen n·iet vrij van
de nwbilWntaxe. - Geen bepaling van de

wet van 10 Januari 1940, die een bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten invoert, stelt de uitzonderlijke winsten van een vennootschap
op aandelen vrij van de toepassing van
de mobiiH!ntaxe, in d~' gevallen waarin
deze door de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen gevestigd is.
4 Febrnari 1946.
50
00. - Wet van 10 Jan·ua1·i 1940.
ToetJrtss-ing van artikel 62, · § 1, alinea 2,
van cle samenge~<chalcelde wetten 01J de
inkomstenbel(l,stingen. - G'renzen van cleze
toepass-ing wat hot dienstjaar 1940 betreft;

- Artikel 6 van de wet van 10 .Tanuan
1940, zoals het voor het dienstjaar 1940
in werking was, liet toe, overeenkomstig
artikel 52, § 1, alinea 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de cedulaire belastingen
van de bijzondere en tijdelijke belasting
op de uitzonderlijke winsten af te trekken doch enkel, in de mate van het quotum' dat, in deze laatste belasting, fictief
overeenstemde met het bedrag van de
bedrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en gebeurlijk de bijk<Jmende personele belasting. waaraan, krachtens artikel 7 § 2 van de wet van 10 J:muari 1940,
het l{itzo~derlijke gedeelte van de winsten
onttrokken wercl.
4 Februari 1946.
50
61. - Wet van 10 Janua1"i 19.JO, artikel 4, § 2. - Belastbaar becll·ijfsinkomen.
- Betekenis van clio woorclen. - In artikel 4, § 2, van de wet van 10 Januari
1940 tot invoering van een bijzondere en

tijdelijke belasting op de uitzonderlijke
winsten, hebben de woorden << belastbaar
bedrijfsinkomen ll de betekenis die zij
gewoonlijk hebben in een belastingwet
die de inkomsten van zekere bedrijfsverrichtingen treft, te weten de betekenis
van « bedrijfsinkomsten onderworpen aan
de bij d~ze wet ingevoerde belasting ll.
25 Februari 1946.
83
62. - Wet van 10 Ja.mwri 1940. -PersonenvennootschatJ met 1Jepe1·lcte aanStYralcelijkheicl. - Bezolcliging van de behee·rclers. - Bestanllcleel van de aan be-

472

BELASTINGEN EN TAXES.

ZasUng oncle1·hwoi{fe winsten van de vennootsehap. Attrek q;an cle gecZ1wenJ[]e
twee vo?"i{le dienstjcwen door cle vennootsohnp gelerlen beclr·ijfsve'l"liezeu. - Wettelijlcheicl. - De bezoldiging van cle beheer-

bwi'e speculat1es i;ncl'len z·ij cle lloor n-rtikel 3 llepnnlcle minimn 1/e-re·ilcen. - Ve·rmoeclen clnt sleohts Ivan 1vonZen otnve·rae1.vo-rpen .door het bewijs .van een der in
§ .1 van n·rtikel 2 becloelcle fe-lt en. - De

ders van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid is een van de
bestanddelen van de uitwnderlijke winsten van een vennootschap, die aan de bijzondere en tijclelijke belasting onclerllevig
zijn; van deze winsten · kunuen de door
de vennootschap tijdens de twee vorige
dienstjaren geleden bedrijfsverliezen afgetrokken worden. (Wet van 10 .Januari
1940, art. 3, §§ 1 en 2, en art. 9; samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32, . § 1.)
25 November 1946.
406

wet van 14 Juni 1937 aanziet als speculaties en onderwerpt aan cle speciale en
uitzonclerlijke belasting de operaties beschreven in artikel 1 voor zoveel de sommen, waarop ze slaan, de cloor artikel 3
bevaalcle minima bereikt hebben; clit vermoedeli kan slechts worden omvergeworpen door het bewijs, waarvan de last op
cle belastingplichtige rust, van een der
in § 1 van artikel 2 becloelde feiten. (Wet
van 14 Juni 1937, artt. 1, 2 en 3.)
419
2 December 1946.

HOOFDS'l'UK VIII.

bestaancle in de aankoov van vreemde
devh~iilen is, in de zin van de wet van
l4 Juni 1937, niet verlopen v66r 29 Maart
1935 indien op cleze datum de vreemcle cleviezen niet vervangen wnren door Belgiselle franks. (Wet van 14 Juni 1931,
art. 2, § 1, 4o.)
2 December 1946.
419

SPECIALE EN UITZONDERLIJI<E HELASTII\G
OP DE 'WINS1'EN UIT ZEKEHE VALU1'A-SPECULATIES.

63. - 1¥et vwn .14 Juni .1937. - Aankoop van vreemde aeviezen. - BelnstingtJliohtige bewerencle dnt deze cleviezen in
Bel{lisohe f'mnlcen wenlen omgezet.- Be1JYijs vcm de.ze omzet#n{l ten. la8te wm rlen
belnsth1{11Jlichtige. -De belastingplichtige,

die vreemde deviezen tusscllen 1 November 1934 en 29 J\!Iaart 1935 hpeft aangekDcht en aan de toepassing wil ontsnapven van cle bij de wet van 14 Juni 1!}37 gevestigde belasting, omdat hij gezegcle deviezen v66r 29 Maart 1935 in Belgisclle
franken heeft omgezet, moet niet aileen
bewijzen dat hij vreemde deviezen verkocht heeft, maar ook clat cle verkochte
deviezen deze waren clie hij seclert 1 November 1934 aangekocht had. (Wet van
14 Juni 1937, artt. 1, 2°, en 2, § 1, 4°,
en § 2.)
9
7 Janunri 1946.
64. -· ,Wet Hl.n 14 .Juni .1937. - Ac~n
lwop vwn {/O'itel bi-:i -m·iclrlel vwn lmitenlnnclse
cleviezen
tussen .1 Novembe·r
1934 e11 29 Maart .1.936. f(opc·r bewe1'C1Ule clat de cutMcoop {leclctan ·1.vercl bij
·micldel vwn vrcemcle clev·iezen vnn v661·
.1 Novembe·r 1934 in zijn be,zit. - Bewijs
ten lnste van leape-r. De belastingplichtige, die tussen 1 November 193-!
en 29 M:aart 1935 goud !weft aangekocht

en nan cle toepassing van cle /bij {1,e wet
van 14 Juni 1937 gevestigcle belasting wil
ontsnappen, omdat hij {lat goucl bij middel van vreemde devieiilen, 011 1 November 1934 in zijn bezit, lleeft aangekocht,
moet bewijzen clat de aankoop in die
voorwaarden geschiecl is. (\Vet van 14 Juni
1937, artt. 1, 2°, en 2, § 1, 1°, en§ 2.)
9
7 Januari 1946.
6'5. - We·t 'L'an .1.1 .f1mi 1987. - Opemt-ies be8ohrcq;en ·in a.rtih,el 1. - Belnst-

66. - Ope·mt-ie cUe 11e·rlopen is v661'
29 Jlfa-nrt .193!5. - Beg·rip. - De operatie

67. - Aa.nlcoop va.n m·eemde deviezen
rUe {!Ctl·ienrl he1Jl1e11 tot cen rteldplaa.t8i'llf!
in titels uJa.ct-rvcm cle 1.VlW!I'(le is 1dt{feclr'll.lct
in vreemde mu.nt. - Bel(tstbcwe speo!l-la.Ues. - De omstancliglleid clat de aange-

kochte vreemde deviezen gecliencl hebben
tot een geldDlaatsing in htels waarvan
de waarcle is uitgedrukt in vreemde munt,
cloet aan clie aankoop van deviezen het
karakter vnn belastbare speculatie niet
verliezen. (Wet van l4 .Juni 1937, artt. 1,
2 en 3.)
2 December 1946.
419
HpOFDS'l'UK IX.
OvEHDRACHTTAXE.

68. - li'nrfcdtwi-re ovenlmohttn:te.
Oncle-rsohe·icl t·nssohen ni:iverheiclsbewerh,·ing en hWIUlelsbewerl;:intt. - Naar luid
Yan artikel 21 en 381 van lret Wetboek

der met llet zegel gelijkg·estelcle taxes, is
de Regering, iiiO voor Lle vestiging vnn
de overdrachttaxe als voor deze van de
forfaitaire overdrachttaxe, gemachtigtl
het onclerscheicl te maken tussen nijverlteiclsbewerking en t~env-ouclige 11 anclelsbewerking, onder voorhellond van de bepaling van alinea 2 vnn artik<~l 381 voormelcl. (Wetboek cler met het zeg·el g-elijkgesteWe taxes, gehecht aan het kon. hesl.
van 29 September 1938, artt. 13, 21 en 381.)
14 Maart 1946.
106
69. - li'01'/(tita.i1'e oq;enlnwhttame. Ovenlntoht va.n inve·rtgu.ike1· bekom(J'Il
door cle omzeft-inrt 1Ytn 'inlnndse {lekris-

BJDRUSTING IN :mEN BESLISSING.- BESCH. MAATSCHAPPIJ.
talliseenle of uemjfineerde suilce1·. ~ Overrl·racht van een b'ijzonde·re soOTt gelcdstctlliseenle of ge1'a1fineercle s·n17<er. - Tame
lw·rekend op den verkoopprijs van inve·rtswih;er. - Maakt, voor de toepassing van

de forfaitaire overdrachttaxe, geen nijverheidsbewerking uit de omzetting van gekristalliseerde of geraffineerde suiker in
invertsuiker door de fabrikant van gekristalliseerde suiker of door de raffinadeur. De overdracht van· inlandse invertsuiker is derhalve de overdracht van
een bijzondere soort gekristalliseerde of
geraffineerde suiker en cle forfaitaire overdrachttaxe moet worden berekend op den
verkoopprijs van invertsuiker. (Wetboek
gehecht aan het koninklijk besluit van
29 September 1938, artikelen 5, 21 en 381;
Algemeene Verordening op de met het
zegel gelijkgestelde taxes, gehecht aan het
koninklijk besluit van 29 September 1938,
artikel 31.3.)
14 Maart 1!l46
106
HOOFDSTUK X.
GEMEENTE'l'A:YES.

70. - Ve'I'Orclenin,q doo·r clen lnrruemeeste·r, alleen, getmjfeJt. - Onmogelijlcheid voo1· den genwe1ite·raad om te ve1'Omstancligheden wellce de
rtadereu. ln!'l'gemeester niet bevoegd maken om, alleen, een ve1'onlening te t-rejfen die een
tame vest'igt. De onmogelijkheid voor

den gemeenteraad om te vergaderen, ten
gevolge van het door de vijandelijke overheicl, die het grondgebied bezette, opgelegd verbod te vergaderen, heeft de uitoefening van sommige ambtsverrichtingen
van de gemeenteraad door het college
van burgemeester en schepenen, in geval
van hoogdringendheid, noodza]l:elijk kunnen maken; zij heeft de burgemeester
niet bevoegd kunnen maken om, aileen
llandelende, een besluit t.e nemen dat ten
voordele van de gemeente opcentiemen
uitvaardigt.
7 Januari 1946.
10
71. - Tame ueheveu 'lVC.IJens de u-itoefen·lnf! van een bemep en af{!ezien vwn de
minsten be1'ekend. - RechtstJ'eelcse tame.

Maakt een rechtstreekse gemeentetaxe uit de taxe, clie geheven wordt wegens de uitoefening van een beroep of
van een bedrijvigheid als deze van houder
Yan inrichtingen waari.J1 het publiek te
zijner beschikking gestelde sveeltoestellen
kan gebruiken en die, afgezien van de
door den houder verwezenlijkte winsten
berekend wordt.
, - 4 Februari 1.946.
49
72. -

1Vegen·istame. Belast-in,!J en
.f!een 1;erf!elclin rtstnme. - Is geen taxe die

!let karukter heeft van een vergelding of
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van een terugbetullng, maar een helasting,
de gemeentelijke wegenistaxe die de aan
de openbare weg palende eigendommen
treft en die bestemd is om de algemene
kosten te delgen die de gemeente heeft
gedaan voor al wat cle veiligheid en de gerieflijkheid aangaat van het verkeer in
de straten, plaatsen en openbare wegen.
1. April 1.946.
123
'73. - Wegen·istame. - Gemeent.ere_qlem.ent van Lim·. - Faststelling van het becl·rag vcm de belast-ing. ~ Het bedrag van

de wegenistaxe, ingevoerd door het gemeentereglement van de stad Lier, wordt
vastgesteld, wanneer het geldt gelijkaardige werken in aan elkander palende straten welke het voorwerp van dezelfde aanbesteding zijn geweest, door de algemene
kostprijs der werken te verdelen door de
dnbbele lengte van al de straten waar die
werken werden nitgevoerd.
1 April 1946.
1.24

BE'RUSTING
SING.

IN

EEN

BESLIS-

BesUssin{! ho·nclencle schendingen van
(lebieclencle wetteHjlce bepal·iJn{!en. - NieU{! heirl. - Is nietig de berusting in een

beslissing houdende schendingen van gebiedende wett~lijke bepalingen.
2 Mei 1946.
162

BESCHEQMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNOQMALEN (WET TOT).
1. - A·rrest vctn cle rechtsm.acht •!Jan
-w·i_izen over een ve·rzoek tot ·inobseJ"vatiestelUng. - Geen aanv1·aa{! tot openbaa-rhe-icl ·vnn de ve·rhanclel-ingen. Arrest
in cle randlca.mer ·nit{!esproken. De

rechtsmacht van wijzen, waarbij een verzoek tot iuobRervatiestelling uanhangig
werd gemaakt, beslist in raadkamer,
wanneer de verdachte de openbaarheicl
van de de batten .niet gevraagd heeft. (Wet
van 9 April 1930, art. 5.)
7 .T anuari 1946.
7
2. - Voo·r nbnonnactl e1·kencle dade1·
·van een feU dat als rnisclaad of ~vanbe
ll·l"ijf wonlt omschreven. - Intentering.
- Nntntw van flie maatregel gesteund op
de geestestoestnnll van cle belclaa{!de. ..:_
OnveJ·sch-illiglwid van de omveeJ·staanbare clran{! waaronde·r de beklaa{!de ·zmt
hebben gehandeld. ~ De wet tot bescher-

ming van de maatschappij van 9 April
1930 is toepasselijk op elke beklaagde,

zonder onderscheid, die een daad heeft
begaan welke als misdaad of wanbedrijf
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BEVOEGDHEID EN AANLEG.

wordt omschreven: en die wordt erkend,
op het ogenblik dat hij gevomtist wordt,
in staat van krankzinnigheid of in een
staat van erge geestesstoornis of van
geesteszwakheid te zijn waardoor hij
onbekwaam wordt zijn daden te beheersen. Eens die toestancl vastgesteld, is de
enige vraag welke de rechter nog op te
lossen heeft deze of er al dan niet, gelet
op den geestestoestand van den beklaag{le,
aunleiding bestaat zijn internering te bevelen, maatregel die geen straf is doch
tegelijk een maatregel van maatschappelijke veiligheid en van menschlievendheid.
Het is dan Dok onverschillig clat de beklaagde al dan niet heeft gehancleld onder
de drang van een onweersta.anbare dwang.
(Wetb. van strafrecht, art. 71.)
25 Maart 1946.
117

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. - Ontzett-ing van ae t·echten voorzien bij wrtilcel 123sexies vctn het Stt·atwetboelc. Bevoe{lclhehl van de skaft·echtbanken om ze tt-it te sprelcen in geval
van v'fijspmctlc. - Op voonvaat·de clat bij
die stmtrechtbanlcen een van de bij hoofdst1tk II vwn t-itel I van boelc II van het
Stt·af1.vetl!oelc voorziene misclr·ijven aanhan{lig wonlt {lemactkt. - De vervallen-

verklaring van de rechten voorzien bij
artikel 123sexies van het Strafwetboek,
welke bij urtikels 2 en 3 van cle besluitwet vait 19 September 1945 voorgeschreven wordt, kan door de strafrechtbanken,
in geval van vi·ijspraak om een andere
reden clan de verjaring, slechts uitgesproken worden, voor zoveel een van de in
hoofdstnk II van titel I van boek II van
het :Strafwetboek · voorziene misdrijven
bij die strufrechtbanken aanhangig wordt
gemaakt. (Besluitwet van 19 September
1945 betreffende de epura tie inzake burgertrouw, art. 7.)
21 Januari 1946.
29
2. -

B·wrgerlijke zctken. - Vm·de·r·tng
tot vel-nieti{ling van een htttwcontt·act van
een on·roerend goed. - T'onlel"in{l tot vet·nietiging van een testctment. - V erh·u.twdel· die het onmet·encz· {!Oed vennaakt aan
de huttrdel'. - Vorderin[len clie niet ontstaan ttit dezelfde oorzcutlv. zelfs indien
hetzelfde middel tot niet1IJ7£eid wordt ingeroepen tot staving vwn ieder van hen.
Von7e1'in{len d·ie nict mo{len worden
samengeteld om fle be·voe{ldheicl en clen
aanle,q te bepnlen. - Ontstaan nit ver-

schillende oorzaken, naar het begrip van
artikel 23 van rle wet van 25 Maart 1876,
en mogen derhalve niet worden samengeteld om de bevoegdheicl en den aanleg te
bepalen, de vordering tot vernietiging
van een hunrcontract van een onroerend
goecl en de vordering tot vernietiging van

een testament waarbij cle verhnurder clit
goed heeft vermaakt aan den huurcler.
zelfs indien tot staving van de ene en
van de andere van die vorderingen eenzelfde miclclel wordt ingeroepen, nl. de
onbekwaamheid van den yerhunrder-erflater.
21 Febrnari 1946.
75
3. - B-wrge·rlijlce zMcen. OOI'Zctnk
vnn een vonle1·ing. - A1·tUcel 23 vnn de
wet vwn 25 Macwt 1876. - T'onle'l'i·ng tot
veTn·ieti{ling vwn een lmut·contt·nct. H1./.ttl'contrnct oor·znnk 'Vfm clie vonle1·iny.
- Vorderiny tot vel'n·ieti[!·i·n {I vnn een testnment. Testnrnent OOI'Z(tftk vwn cUe
vorcle1·img. - De oorzaken van een vorde-

ring tot vernietiging van het huurcontrnct
van een onroerend goed en van een vordering tot vernietiging van een testament
zijn respectievelijk, naar het begrip van
artikel 23 Yan de wet van 25 Maart 1876,
het hunrcontract en het testament.
21 Februari 1946.
75
4. - B'll·l'{lerlijlce znken. - Vonlel·inrten die ontstaan zijn uit verschWewle
oorzMcen. Vorder·ingen niet geschnt
clom· ae wet. - G-Zobnle schcttt-in{l dom· cle
pctrtijen. Rechter ·in hoget· be·roe!J
niet bevoeycl om vnn nrnbtswege die scha.tting te spUtsen. - Wanneer twee vorde-

ringen verschillencle oorzaken hebben, dat
er voor geen van hen een wettelijke groncl
van schatting bestaat en dat v66r clP
eerste rechter cle partijen er van slechts
een globale schatting hebben geclaan, behoort het de rechter in hoger beroep niet
van ambtswege die schatting te splitsen.
21 Februari 1946.
75

5. - Str(tjzalcen. - Hoger officim· verclctcht 'l!ftn misclctctcl vnn ve·IYaad. - O·ncle·rwo·rpen ctan cle l'cchtsrnacht vnn l!et
rnUUct·iJ· gerechtshof. Bek·langcle niet
meer tot het lege!' behorencl op de cia y
vnn het cwrest. - Omstnncz.i{lheid zonfler
·invloed op cle bevoegdheicl. De verclachte van misdaad van verraad, die hoger officier was op de dag van het feit
cler telastlegging, is onderworpen aan cle
rechtsmacht van het militair gerechtshof,
rechtdoencle in eerste en in hoogste aanleg, zelfs clan wanneer cle beklaagde niet
meer tot het leger behoort op de clag
waarop het militair gerechtshof hem vonnist. (Wet van 15 Juni 1899, artt. 21, 104.
1°, en 140; Militair Strafwetboek, art. 15. i
18 Maart 1946.
no
6. ·- Stmjzalcen. - BestencUge kri:irtsr·a.den. - Tijd vnn oorlo[!. - Recllts(leb·ied onbeperlct. - In tijcl van oorlog iR

het rechtsgebiecl van de bestenclige krijgsraclen onbeperkt. (Wet van 15 Juni 1899,
art. 59;· lmninkl. besl. van 18 November 1918.)
1 April 1946.
129

BEWAARGEVING. -
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7. - St·mfzctken. - Besl~tU van 18 Novetnber 1940, gewi;iz-igd doo1· flit va.n
19 JlaU'rt 1943. - Bevoegclheden van de
k'!'ijgs·raacl vooTloopig opgedTagen aan de
co·rrect'ionele kam.ers cle?· 1·echtbanken
van ee1·sten aanleg. - Naar luicl van bet

besluit van 19 Maart 1943 tot wijziging
van het besluit van 18 November 1940,
worden zekere bevoegdheden van de
krijgsraacl voorloopig opgeclragen aan de
correctionele kamers van de rechtbank
van eersten aanleg, en niet enkel meer
aan de kamers van de correctionele rechtbank bestaande uit drie rechters.
6 Mei 1946.
169
8. - Strajzaken. ~ Miscl-rijf beteugelcl
door wrtil,el 121 van het StTajwetboek.
A 1'tikel actngev'ltlcl doo1· cle ivet van
13 December 194-'f. - Oorlogsti,id. - Be·voeadhe·icl van de m.Ultaire Teohtsm.cwhten.

- in oorlogstijd zijn de militaire rechtsmachten bevoegcl om de claclers te vonnisRen van gelijk welk misclrijf voorzien bij
hoofclstuk II van titel I van boek II van
het Strafwetboek, zelfs clan wanneer het
feit sttafbaar is geworclen ingevolge een
wet welke is tussengekomen na het in
werking treclen van de wet van 19 .Tuli
1 93!, zoals de wet van 13 December 1944
die artikel 121 van het Strafwetboek heeft
aangevulc1.
6 Mei 1946.
170
9. - Strajzaken. - JJiisdrijf voo1·zien
bi.i hoojclst1t1c JJ van titel I vctn boelc II
vrtn het Strafwetboek. - Oo1·logsUjcl. Bevoegdheicl van de m.ilita1Te reohtbankeu. - Politieke misdcuul. - Omstandigheill .zomler -invloed op cle bevoegdheid. -

- Zijn onclerhorig aan de militaire rechtbanken de daclers van elke inbreuk voorzien bij hoofclstuk II van titel I va1i
hoek II van het Strafwetboek, zonder ondersclleid tussen de politieke misdaden
en de andere bij lletzelfde hoofdstuk
voorziene misclrijven. (Wet van 15 Juni
18!)9, art. 16; wet van 19 ,Juli 1934, art. 3;
Gronclwet, art. 105.)
::!4 .T uni 1946.
240
10. - Straf.wken.
J{ationaliteUsvraag inoidenteel v66r het militctiT gerer:ht87wf opgeworpen. ~ Bevoegclheid ·t5tin
rlit laatste om. er over n-itstJI'aa.l<' te doen.

- Het militair gerechtsllof is bevoegd ·om
ovter een nationaliteitsvraag uitspraak te
<loen, die incidenteel opgeworpen ·ivordt.
(Wet van 17 April 1878, art. 15.)
8 Augustus 194G.
21!)

BEWAAIWEVING.
l' r i.j tvilli oe
bewna.rgevin g.
A:rtikels 1927 en 19.?8 1ian het Bttrgerlijk WetIJnek. Bepalingen 'll·iet van npenba1·e

BEWIJS.
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o·rde. - Artikels 1927 en 1928 van het Burgerlijk Wetboek, die de verpliclltingen
van de bewaarnemer bepalen, zijn niet
van openbare orcle. Partijen mogen, bij
bijzondere beclingen, de voorwaarden regelen waaruit de verantwoordelijkheid
van de bewaarnemer zal ontstaan.
21 November 1946.
396

BEWIJS.
1. - St·ratznken. ~ Desk,ttnd·irJ ·verslag.
- Recht van beoonleling, vnn cle Techtor over de fi'I'Oncl, 1Jet1·ettencle cle overeensternrning van cle 1Jesl1titen van de
cleskttnd·ige met zijne vaststellingen. -

Is souverein en bindencl de beoorcleling
door de rechter over de grond, die door
de termen van het deskundig verslag niet
wordt tegengesproken, dat de besluiten
van de deskundige met zijne vaststellingen niet overeenkomen.
7 Januari 1946.
7
2. - Stt·afzaken. - Gevnl waarin de
wet ,qeen bijzonde1· bewijsm·icldel vooTsoh1'ijjt. - 'Souvm·eine beoordeling dooT
cle 1·echter over cle fJTOnd. In straf~r.aken. behouclens het geval waarin de wet
een bijzonder bewijsmidclel invoert, oorcleelt de rechter vrij volgens zijn geweten
over de bewijswaarde van de voor hem
aangevoerde elementen.
l4 .Tanuari 1946.
16

3. - Bwrge·rlijke zctken.
Openbn1·e
ve·rlcoop van een om·oe'l·encl goecl.- A1··rest
clat ttit een vennoetlen het bew·ijs trelct ·
van een opbocl 'Vctn rneer clcm 1.500 fTanlc.
- Gebrek aan va.ststelling vwn de onrnorwli.jkheicl zioh een 8olwiftelijk IJewijs te
verschatten of vnn het bestaan van een
!Je[tin ·van sclwiftelijlc bewijs. - Onwetteli.jlcheid. - Is onwettelijk het arrest clat

.nit een vermoeden het bewijs trekt dat,
bij de openbare verkoop van een onroe·
rend goecl, een opbod van meer clan
1.500 frank geclaan werd, zonder hetzij
de onmogelijkheid vast te stellen zich er
eel.1 schriftelijk ·bewijs van te verschaffen, hetzij het bestaan van een begin van
schriftelijk bewijs. (Burgerlijk Wetboek,
artt. 1341, 1347, 1348 en 1353.)
28
17 .Januari 1946.
4. - St·rafzaken. - Desktmcligenonclerzoek. - Reohter niet gebonclen floor de
beoordeling vnn clen cleskttnclige. De
rechte~· is niet gebonden door de mening
van tle -tleskundige betreffende de noodzakelijkheid van de internering voorzien
!loor de wet tot bescherniing van de maatscllappij del. 9 April 1930; hij mag er van
afwijken zonder de reden biervan te moeten geven.
25 ~faart 1946.
117
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5. - St1·ajzaken. - Gevca wcuwin de
wet ueen speciaal bewijsnvicldel oplegt. Gewichtige, bepaalcle en ove'reenstemmende vermoedens. - Binclencle beoonleling door cle r·echter over cle .rtroncl. In strafzaken, buiten de gevallen waarin
de wet het anclers regelt, beoordeelt de
rechter over de grond op bindencle wijze
of de voorgebrachte gegevens gewichtige,
bepaalcle en overeenstemmencle vermoeclens uitmaken waaruit het bestaan van
het misdrijf voortvloeit.
6 Mei 1946.
165
6. -

In znken vwn 'rechtstrcckse bclnsUngen. - Bewijslcnwht vctn cle akten.
Ooncl,nsics vwn cle bclnstingvlichtiuc
cUe rnelcUny rnakcn van cle ·W(I,(tnle Vftn cle
cloo1· Z'ijn. h·wt.t-nlc1·s gecl!'a.gcn last en en clio,
vo01" clc bfwckening va.n het br-uto-!:·nlcorncn
vnn eon om·ocrencl {JOC(l, mocten ~vorclen
yevoega b·i:i hot bcclntg van flo hititqwijs.
- A1Test clctt aeon Teken:inrJ hoitclt met cl·ic
lasten. - Schcn(Ung vnn clc bcw-ijslc'l"ncht
vnn de concl·u.sics. - Scllenclt cle bewijs-

kracht van de conclusies, llet arrest dat,
in de berekening van llet bruto-inkomen
vnn een onroerencl goecl, nnlant rekening
te houclen met cle som welke, volgens die
conclusies, de waarcle vertegenwoorcligt
van de lasten geclragen door cle !murders
en. die bij llet beclrag van de huurprijs
moet worden getelcl. (Burg. Wetb., arti- ,
kelen 1319 et 1320.)
·
20 Mei 1946.
193
7. -

1·Veelclctaxe. - Gcen bct·w·isting
omtr·cnt hot becl·rag van de eisba:re taxes.
·- BelasUngvUchUge cUe bewcm·t flat hij
rle taxe hcett betcwlcl. - Ovennacht fz.iC
hern vcrhindert flie betnlinu te bewijzen
door miflrlel vnn hot bijzoncler floor cle
belasUngwet ve,reiste bc~m)"srniclclel.
OmstancUgheicl cUe hem niet ontslna.t cle
betalinrJ te bcwijzcn cloor andere bewijsmidclelen. De belastingplichtige clie

beweert het niet 1Jetwist beclrag· van
de weeldetaxe te hebben betaald, maar
die, door een geval van overmacht, die
betaling niet kan bewijzen door het
bijzonder cloor cle belastingwet vereiste
bewijsmiclclel, - te weten het overleggen
van een factuurboek, - is claarom n:iet
ontslagen van flen bewijslast van zijn bevrijcling; hij mag echter dat bewijs voorbrengen door alle bewijsmiclcle1en. (Burg.
Wetb., art. 1315, al. 2; art. 1348, 4°.)
6 Juni 1946.
217
8. B7wge1"l-i,ike zaken. Bew·ijslcntcht vwi' ·de akten. - BecUng nfgeleicl
1t'it cle verpelij Icing vnn clc 'l!e,rmelclingen
vctn een a7ttlwnf'ielre nli"te met ae uegevens
van een plnn. - Vonnis clctt het _besta.nn
van de·rrJClijlc beclinrJ ontlrent cloor verlclaring van het plan floor miflclel vMt
een lastenlcohier waarvan bet een b-ijlagc

wit·mnnkt. - Geen schending vwn cle be·wijslcmcht vnn fle akten. - Schenclt de

bewijskracllt van de akten niet het vonnis
clat, om het bestaan te ontkennen van een
heeling clat, volgens den aanlegger, moet
worclen afgeleicl nit de vergelijking van
een authentieke akte met cle gegevens van
een plan, zich steunt op de verklaring
van die gegevens in het licllt van de beclingen van het lastenkollier waarvan clit
plan een bijlage uitmaakt.
6 Juni 1946.
218
9. - B·wrgerHjke znken. - Beg'in .~inn
bewijs cloo'l· gesclwift. - Waarsch·ijnlijkheicl voo·rt·vloeiencle wit het fUtngevoenl
fe'it. Bhulende beoorrleling floor cle
1·echte·r over rle grana. De rechter

over cle groncl beoorcleelt op binclencle
wijze of geschriften, die als begin van
bewijs worden ingeroepen, ja clan neen
cle anngevoercle overeenkomst waarschijnlijk maken. (Burg. Wetb., art. 1347.)
20 Juni 1946.
231
10. - Str·nfzn/cen. - Geval wcuwin de
·t.vet geen bijzoncler bew·i:isrn'i.ddel opleyt.
- So,uvere·ine beoonleUng clam· de r·echter over cle g'roncl. In strafzaken,

wanneer cle wet geen bijzoncler bewijsmicldel oplegt, beoorcleelt cle recllter souverein cle omstandiglleden wnaro]) hij zijne
overtuiging gronclt.
24 Juni 1946.
246
11. - B'll·rge1'Ujke znl<en. - ReaMer
·over cle rtroncl een cln·ns·ule 'IHtn een gesch·l·even hmt·rove·1·eenlromst verklcwe·llde.
- Tntm·pretat-le met ·reclenen om.lcleerl en
ve·reenigbna.r met de bewoonUnge·n vctll cle
clcwsule. Soit.ve·reine 'i.nter-v·retnUe. -

Is souverein de gemotiveercle verklaring,
door de rechter over de groncl, van een
clausule van een gescllreven hutu·overeenkomst, wanneer deze interpretatie met cle
bewoorclingen van cleze clausule niet in
strijcl is.
27 Juni 1946.
249
12. Actn de ctkten versch'll.lcligcle
trouw. - Intervretatie vnn een a,kte vaon
hager be·roep. I1tter·1Jt·etatie veren'igbnar met cle te1·men vcm de ctkte. - So!tvereine inte·rp·retaUe. - De rechter over

den grond legt souverein een akte van
boger beroep nit, van llet ogenblik af clat
zijn interpretatie met cle termen van cleze
akte niet onverenigbaar is.
8 Augustus 1946.
280
13. - Awn de ctkten versclHtlclir}(l rJeloof. - B-tWlJerlijl.~e znken. - Ope'is·ingsbon. - T~v-ijfcl over· de zin van cle ter·m.en
vnn het gesc~wift. - Rechter hot {lesclvrift
'lt.itleggende ,bij rniclclel van ·u'itwemli{Je
elementen. ~ Geen schenclinrJ vnn het
awn hot gesclwift ve!·sch!tlcUgd aeloof. -

BEZI'r.- BINDENDE BIDOORDELING DOOR DE REOH'l'l1JR.
Schendt het aan een opeisingsbon verschuldigde geloof niet. cle rechter die,
wegens de twijfel, welke het gebrek nan
overeenstemming van zekere aanduidingen
van die bon, nopens de jniste draagwijdte
er van doet ontstaan, deze draagwijdte
nader bepaalt, door op uitwendige elementen, bniten het geschrift, te steunen.
19 September 1946.
296
14. - Awn de nkten verseh~tldigde
t1'0UW. - Strafznken. - Akte vnn hager
be1'0ep. - Uitlegging floor de reehte·r over
cle gr·o1ul. - Verenigbaar· met de tennen
van de Mete. - Souvereine uitlegging. -

Is souverein de uitlegging van eel} akte
van hoger beroep door de rechter over de
grond, die met de termen van de akte
verenigbaar is.
7 October 1946.
317

15. - Aan de ctkten· versch~tlcligcle
trottw. - Stratzalcen. - Yerkla1'i11g van
een nlcte van hager beroep. - Yerklarinrt
met de terme·n vwu de nkte veren-ig!Jaar·.
- Sou.vereine ve'l'l;,l.a·rht[J. De rechter
over cle grond interpreteert souverein een
akte van hoger beroep, van het ogenblik
af dat zijn interpretatie met de termen
van deze akte niet onverenigba(lr is.
21 October 1946.
344
16. - St·rajzaken.
Bu·rge'l'lijke V01'der·ing. Beklaartcle IJewerencle rlat de
IJtwgerUjke 1Jnrtij, een tout begcta:n heiJbende. minstens rtedeelteUj k verwntwoo·rdeli.ik ·is voor cle door hcw;r opgelopen
selw.rle. - Door IJeldactgde te leveren bewijs. - De beklaagde die beweert dat de

burgerlijke partij een font begaan heeft,
op grond waarvan ltij, minstens gedeeltelijk, verantwoordelijk is voor de door
hem opgelopen schade, moet het bewijs
leveren van de font die hij aanvoert.
21 October 1946.
345

17. - Door branll vernielde rnintmt
van een ctrrest. Geen nitgifte of attthentiek afschrift er vcu1. - Bewijs van
het IJestcutn en vctn de i 11 hottcl vctn het
ctn·est. - Bewijs rloor aile 1·echtsmhlrlelen. - "Vm;meer de minuut van een arrest v~rnielcl wercl door brand en noch
een uitgifte noch een authentiek afschrift
er van bestaat, kunnen het bestaan en de
inhoud van cUt arrest worden bewezen
door alle rechtillniddelen. (Burgeri. Wethoek, artt. 46 en 1348, 4°.)
2 December 1946.
422
18. - Bewijskntcht vctn de nkten. Stmtzctlcen. Pmces-ve·riJaal. Y.rijspmctlc ve1·leend orndett het IJewijs ·van
het misclPi.if n·iet voortvloeit u.it de mate1'iele va.ststellingen va.n het pmees-ve·rIJaal. - Geen schendin(J vnn cle 1Jewijsc
kracht van het twoees-'l.•erbaal. - Schemlt
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de bewijskracht niet van een proces-verbaal, llet arrest dat, zonder de materiele
vaststellingen van clit proces-verbaal te
miskennen, cle betichte vrijspreekt omdat
die vaststellingen niet toelaten de betichting als bewezen te beschouwen.
23 December 1946.
448
19. - 8tmtzalcen. Geneeslc~mcl'irJ
deslwncligenomlerzoek. Rechter · niet
ge!Jonden cloor de conclttsie van de cleskuncUrJe. - E·r toe gehomlen de reden op
te rteven waarom h'ij cz.ie concl-u.sie verwerpt. - De strafrechter is niet gebon-

den doo1· de conclusie van het bericllt van
de deskundige, aangesteld om de geestesgesteldheid van tle betichte te onderzoeken, doch llij is er toe gehouden de reden
op te geven waarom llij die conclusie verwerpt.
30 December 'HJ46.
457

BEZIT.
Vonle1"iliiJ tot he·rstel in het IJezit. Yaststelli-ng rloor cle 1·echter ove1· de
g1'0iul, in hootde vnn de aanlegge1·, van
een 1·echt vctn mecle-eigenclom van cle
bedding vcm de weg, en van. het gebr·uik
er va1i voluens ziin noodwencligheden tot
op cle dag van cle stom·n•is. - Beslissing
bepalende clctt cutnlegge1· op cUe clctt·u.m
een IJezit had, cl.e witoefening vwn een ertclienstiJaarlleicl van o·ver{fang niet ·inslwitende, cloch wel de ctanspraal.~ op de
ei{fendorn zelf op cle beclding van clen werJ.
WetteU}ke IJeslissing. De rechter,

bij wien een vordering tot herstel in ltet
bezit aanhangig wercl gemaakt, en die
vaststelt dat de eisende partij medeeigenares is van de bedding van de weg,
en hem tot op de dag van de stoornis
volgens hare noodwendigheclen gebruikte.
leiclt daaruit wettig af, dat gezegcle
eisende vartij, ten tijcle van de stoornis. een beztt had clat, van harentwege,
niet de uitoefening van een erfdienstbaarlleicl van overgang insloot, doch de aanspraak op de eigendom zelf van de weg.
3 Januari 1946.
2

BINDENDE
BEOOQDELING
DOOQ DE QECHTEQ.
1. - Bu.rrterlijlce zctlcen. - Seheiding
vctn tctfel en IJecl. - Uitlcer·ing tot onderhone! toegeluencl new rle eehtgenoot in
wiens voordeel z·i.i wenl nitgesp1·oken. Fordering tot ve·rminclering van deze uitkeTin(J. Vonn:is clat niet toelaat met
zelwrlleid te 01Jcle1·scheiclen of zij IJi.i toepa.sS>ina 'l.'ctn arf.ilcels 'l!L8 oj 801 van het
Btwge·rii.ilc .Wet.Qoek werd toeuekend. Sou.ve·reime beoonleling cloo·r de rechter
over de uronrl IJij 1vien de vonlering tot
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BINDENDFJ BI<iOOHDELING DOOR DI<J RI<JCHTI<JH.
aanhang·ig wenl gemaaJ.;t.

- Wanneer een uitkering tot onderhoud
aan de echtgenoot, in wiens voorcleel
de scheicling van tafel en becl werd uitge·
sproken, werd toegekencl in hewoordingen,
welke niet toelaten met zekerheicl te onderschelden of er toepassing geclaan wercl
van artikel 212 of van artikel 301 van het
Burgerlijk \•V etboek, beslist de rech ter,
bij wien de vordering tot vermindering
van deze uitkering tot onderhoud later
aanhangig wordt gemaakt, souverein of
zij op artikel 212 steunt, voor zoveel dergelijke uitlegging niet onverenigbaar is
met de bewoordingen van het eerste vonnis.
3 Januari 1946.
1
.2. - Stntfzalcen. - BurgerUjlce vonlerin g. - Best a an en ·uitgest·relvtheill vctn cle
schacle. Oo·rzalceliik ve1·bamcl tns'sen
het m'isfll·'ijf en cleze schacle. - De rech-

ter over de grond beoordeelt souverein
het bestaan en de uitgestrektheid van de
door de burgerlijke partij geleclen scl1ade
en het oorzakelijk verband tussen het
misdrijf en deze scllade.
28 .Tanuari 1946.
40
3. -

B·twgerl'ijke zaken. - In1·ichting
van motorlJenzine-ven/.eUng in een onroerencl goecl. - Een vera'IHlering ctwn het
on'l'oerencl goecl zelt aa.nlJrengencle.
De rechter
So·wvere·ine lJeoo·rcleling. -

over de grond beoordeelt souverein in
feite of een inrichtlng van motorbenzineverdeling, in een onroerend goed, een
verandering aan het onroereml goed zelf
heeft aangebracht.
43
31 Januari 1946.
4. - Verrichtvngen cl'ie een urinstgevencle lJezighe·id ·uitm.ctken. JPe'iteli:ike
lc-wesUe. - B-inclencle lJeoonleUng. - De

rechter' over de grond beoordeelt in feite,
en tlus op bindende wijze, of bepaalde
verrichtingen eene winstgevencle bezigheid
uitmaken.
·
25 Februari 1946.
82

5. - 8katzaken. - Folcloencle aanduirliny ·in cle dagvaanl'ing vwn lwt voo'J'we·qJ
vwn cle eis. De kwestie te weten of
het voorwerp van de eis voldoencle is
aangecluid in een clagvaarding om te verschijnen v66r een strafrechtbank, behoort
tot de souvereine beoordeling van de rechter over de groncl.
11 Maart 1946.
96
6. -

B7trgel·lijlce zaken. tJeenle ·intenwetatie vctn een akte.
strijcUyheicl met de bewoonUngen
aide. - Bindende beoo'l'(lelinrJ. -

Gemof·i- Geen
vctn cUe

Is bindend de g·emotiveerde interpretatie die cle
rechter over cle grond geeft aan een alde

zoncler zich in tegenspraak te stellen met
de bewoordingen er van.
2 Mei 1946.
160
7. - 8t·ra.tza1ven. - M:isdr·ijf tegen al'tikel118bis van het St·mtwetboek (wet van
19 Juz.i 1934, cwt-ikel 1). - Kwacul opzet.
De rechter
- Bhulende beoonleliny. -

over de gl'Oll{l beoordeelt op bindende
wijze het bestaan van het kwaad o]Yt.et
clat vereist wordt in hoofde van den: betichte voor het misdrijf voorzien bij artikel 118b'is van het Strafwetboek. !Wet
van 19 Juli 1934, art. 1.)
·
20 Mei 1946.
188
8. - Stl·ajzaken. 8charle veroorznakt cum de burgerlij lee pa1·Uj. Gebrek nwn concl·ttsies. - Raming nna1· lJillijkheicl. - Bimlende lJeoonleling. - Is

bij gebreke van conclusies souvereili · de
naar billijkheicl door de recllter over de
groncl gedane raming van de aan de burg·erlijke partij veroorzanktc schade.
3 J uni 1946.
207
· 9. Ting. l~omen.

St·rafzctlcen.
VerlJeunlvel·lclaZaken cUe 7tit het m·isclrijf vool·tBhulencle beoonlez.ing. De

rechter over de grond stelt op bindende
wijze vast dat een zaak, waan;an hij de
verbeurdverklaring uitsvreekt, voortkomt
nit het misdrijf. (Strufwetboek, art. 42.)
3 J uni 1946.
210
10. - Stmfznken. - On;vTijw-ilUge slayen en ve·rwoncUngen. -- Feiten een ye1Jrelc aan vooPII!itZ'i.cht of voo'l'zo·rg H•itmakencle. - So·u.ve·re·ine wtststelUng. - De

rechter over de grond oordeelt souverein
dat de gedraging van de beklaagde een
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg uitmaakt. (Strafwetb., artt. 418 en 420.)
1 Juli 1946.
262
11. - 8tmtzah~C11. - (}·rand van ~·ecllt
vcutnl-iying. - Onovenvinnel·ijke clwaUng.
- 8onvereine beoonleHno. ~ De recllter

over de groncl oordeelt souverein, in
feite, of de als groncl van rechtvaardiging
ingeroepen dwaling onoverwinnelijk was.
10 Juli 1946.
269
1.2. - Strnfzalcen.- Verzachtencle omstancUyheclen. - Bouvereine beoonleling.
- De over de grond beslissende rechter
beoordeelt souverein het bestaan van verzachtende omstandigheden.
30 September 194G.
307
13. - Ji'·iscnle za/,~en. -- F·ict'ief lvarakter van een alcte. - F'eUeUjke beool·deUn!J. 8ouveTeine 1JeoordeUng clo01· (le
rechter o·ver cle gronll. - De rechter over

de grond beoordeelt souyerein in feite of
een akte ja clan neeu fictief is.
7 October 19!6.
323
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Bll\'DENDE BEOORDELING DOOR DE RECHTER
14. - 8tn~fzaTcen. - Rechter o1.:er lie
gmurT be8M88encle clat er ueen acmle,i!ling
be8tnctt tot het bevelen vnn de inob8e,rvatiestelUIIU vnn beklanurTe. 8ouve,reine
beslissing. De rechter over de grond
beslist souverein clat er geen aanleiding
bestaat tot het bevelen van de inobservatiestelling- van een beklaagcle. ("Vet van
9 April 1930, art. l.)
21 October 1946.
340

1'5. - Door de eigenuar ve,rsch'ulcUucle
verrJoecnnu wegens door een de,rde cum llet
beho,ucl vun de znulc bestede zoruen. BeoonleUnrJ vam het pTinC'ipe In {!eval flc~t
een {!eschorst contmct bestoncl t,ussen de
eigenucw en de ]Jersoon die zijn zo1·uen
De rcchter over de grond
besteedde. beoordeelt souverein de door de eigenaar
versch ulcligde vergoecling wegens de door
een derde aan het behoucl van cle zaak besteele zorgen. Wannt>er de zorgen door een
schipper aan het behoucl van een boot besteed werden, clan wanneer het contract,
dat schipper en eigenaar van de boot verbond, geschorst was, verzet er zich niets
tegen clat de Yergoecling op een som geschat worde, gelijk aau cleze die als loon
aan de schipper zou verschuldigd zijn geweest, inclien het contract niet geschorst
was geweest.
24 October 1946.
350
16. -

Becl1"'ijfsbelasting.
Vergelclinu
een vennoot toegekend fMe een ambt
belcleeclt ,i,n een ]Jerso1wnvennootschnp met
beperlcte ctWilSJJTalcelijkheid. Winst 'U1t
de persoonUjTce fwlie'icl va:n de vennoot
1JOol·tsprwitencle of doo'r een clerde betaalde
bezolcUuing. - Vrcwr1 wan1·van de oplo8sinu afhan[Jt van teUeUjTce be8tamddelen
SQUVe're,in dOOl' de rechte'r OVe'l' de U'I"OlUl
beom·deeld. - De 011lossing van de vraag
<~an

of, in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de .aan cle vennoot die een ambt bekleedt toegekende
vergelding, aan de betlrijfsbelasting mDet
onderworpen worden als winst uit de persoonlijke arbeid van de vennoot voDrtspruitende of als bezolcliging door een
derde uitbetaald, hangt van feitelijke bestanddelen af, die souverein door de recllter over de grond worden beoordeeld. (Op
3 Juni 1941 samengeschakelde wetten, artikel 25, § 1, 1 o en 2o .)
28 October 1946.
357

17. - Dmctgwi,jd,te Htn een akte Vlin
hager bemep. ~ Geen teuen8trijdigheicl
met cle termen van cle,ze alcte -- 8o,uve~·eine be8lisMn.q. ~ De rechter over de
groncl beoordeelt souYerein de draagwijdte
van een akte Ymi. hoger beroep, indieu hij
de termen van deze akte niet tegenspreekt.
4 Noyember 1946.
367
18 .. - Bn1·gerlijh:e Z'aT.:en. - Olctu,Sitles
voor ve1·sohillende iuferpretat,ies vat baa r.
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--'- Intei'Jl'l'efaf1e die cle ctan c1e akten
verschltlrU[Jcle trouw niet sohendt. - 8ouvereine 'intertl'l'etatie. - De rechter over

de groncl bepaalt souverein de betekenis
welke client gegeven aan de voor verschillencle interpretaties vatbare clausules, mits llij de aan de alden verschuldigcle trouw niet schendt. (Burgerli.ik
Wetboek, art. 1157.)
14 November 1946.
381
19. - Beluische ziekenveTpleegsteT (lie
ann 'Vija,nclelijlce militairen zm·gen toeclient. - Zorr1en floor een ei8 van menslievenflheid yerechtvnnnligcl. Becl'l'ij'l.:igheicl die het knrukteT uctnneemt vcm een
werk oncle·r het ue;zctu vnn de v-ijancl ve'rl'ioht en vctn aanl om het vijandelijk lege1·
in zijn ooTlog8ill8JJanning te 8teumen. 8ouvereine beoonleling. De rechter
over de grond beoordeelt souverein in feite
of een Belgische ziekenverpleegster, bij
het toeclienen van zorgen aan in een vijanclelijk gastlluis in behandeling zijncle
vijanclelijke militairen, slechts aan een
eis van meuslievenclheicl gehoorzaamd
heeft, ofwel haar bedrijvigheid het karakter vertoonde van een werk onder het gezag van de vijand verricht en van aard
om het vijandelijk leger in zijn om·logsinspanning te steunen.
18 November 1946.
385
20. - FeUen fl'ie liestc~luldelen vwn cle
onliekwanmheicl of van de ontrouw vwn
een voood of toegiende voogd uitmaken. Sonve1·ei:ne lieoonlelinu. - De feiten, die

de Dnbekwaamheicl of de ontrouw in het
beheer van de voogd of van de toeziende
voogd bewijzen, worden souverein door
de rechter over de gre>nd beoordeeld.
21 November 1946.
398
21. - 8kft[zaken. - Buruel"l'i,ike vorcleri1I(J. Afhomlingen uedaan dom· cle
stnd OJJ fle wedfle van hna1· bediemlen. Va8tstellinrJ dat zij gedaan we,rden met
het oou 011 het pensioen van het uemeentetJe'rsoneel. Souvereine vaststelHng. -

De rechter over de groncl stelt souverein
vast clat de, door een stad op de wedde
van haar bedienden gedane afhoudingen,
geschiedden met het oog op het pensioen
van haar personeel.
25 November 1946.
413
2.2. - 8t,rafznken. - Bu,rgel·lijke vordeJ·iny. - Verorcleninu van het uemeentcpersoneel. - Uitleggin[J volgens wellce fl.c
lettel"lijke lieteken'is van de woorflen nan
fle .liedoelinu van pa1·tijen liec~ntwoordt. 8ouve1·eine inte,rpretatie. - Is souverein

cle interpretntie, door de rPchter Dver de
grond aangenomen, volgeus welke de letterlijke betekenis >an de woorclen van een
verordening betreffend<~ het gemeente11ersoneel aan de gemeenschap11elijke bedoe-
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BURGI<JRLIJKE OPI<JISINGEN. -

ling van de contracterende partijen beantwoordt.
25 November 1946.
413

DOUANEN EN ACCIJNZEN.

van een betwisting nopens llet beclrag van
cle vergoecling door de opeisencle overheicl
bepaald, wegens een niet getarifieercle oi)eising van zaken heeft als opdracht, zelfs
wanneer de verstrekker niet bewijst, dat
cle door hem geeiste som overeenkomt met
llet werkelijk door hem ondergaan verlies
na te gaan of tle cloor de opeisende overheicl bepaalcle vergoeding het beclrag van
cUt verlies vertegenwoorcligt. (Regleli1ent
bij ko)linklijk besluit van l Febrnari 1938
goeclgekeurd, artt. 10 en 44.)
31 October 1946.
362

BUIWER.LIJKE OPEISINGEN.
1. - Niet getcwijieenle ope·iS'iny van
zalcen.- Weigerin,q van cle ·uerstreltker de
rloo1· de opeisenrle ove?·heicl betJaalrle ve·rgoerUny ftls volcloencle te aanvaanlen. Recl1.ter kenwis nemenrle van rle betw·istiny ..
- Voonvaanlen. - In geval van niet ge-

tarifieerde opeising van zaken, wanneer
de verstrekker weigert de door de opeisende overhekl bepaalde vergoeding als
voldoende te aanvaarclen, neemt de rechter slechts regelmatig kennis van de betwisting, indien de verstrekker, in de
voorziene termijn, de red en van zijn weigering en het bedrag dat hij eist aanwijst.
(Reglement bij koninklijk be><lnit van
1 Februari 1938 goedgekeurd, artt. 10
en 44.)
31 October 1946.
362

BUR.GER.LIJKE PENSIOENEN.
Kon.inklijk besluU vwn 1'2 Jliactrt 1936
wawrbi:i eenheirl wonlt aebnwht in het
·reg·ime vrtn rle pensioenen rler werlwwen en
weezen Dwn lzet bttTyerUj 7c stnntspersoneel. - Niet van toepassiny op rle ·wecMt·wen rUe, volyens rle vm·ige wetgev'ing, niet
yenoten vnn een ove'l'levinaspensioen. -

Ret koninklijk besluit van 12 Maart 1936,
waarbij eenheid wordt gebracht in het
regime van de pensioenen cler wecluwen
en weezen van het burgerlijk staatspersoneel en het daarmecle gelijkgestelcl
personeel, heeft geen overlevingspensioen
toegekencl aan de wecluwen die het, volgens de vorige wetgeving, nit•t genoten.
13 Jnni 1946.
220

2. - N iet yetari.jieerfl.e opeisiny ·vwn
znken. - Regelmatige betw·isUng van het
berlm.q vrtn rle veraoerliny. ~ Ve?·st;'eklwr
flie nie.t betflijst elM rle door hem ge.eiste
som met het wm·kelijk oncleruaalfl, ve·riJes
O'Vf!Feenlcomt. - Oprlracht van rle reehte·r:

-De rechter, die regelmatig kennis ueemt

D
tot yronrl vnn een vervolgi.ny. - De officier van de gereclltelijkf~ politie clie in
de
loop van een wegens een inbreuk op
1. - Geest·rijke rlmnken. - Slwite·rij
de wetgeving betreffende de wapenen wetvwn ge,qiste clranken. _:_ Trur:e verseh·nld·iyrl
telijk gedane huiszoeking·, en zonder plichdoor de sli.iter en niet floor rle zaakten nit te voeren clie cle perken van zijn
'VOenle·r. - Geb;·elc ann nan,qijte vrm zcutkopdracht te buiten gaan, kennis krijgt
voe·ring. Ge"Volaen. - De axe op de
slijterijeu van gegiste clranken is versclml- van een misdrijf tegeli de wetten op de
cligcl door {le slijter en niet door de per- douanen en accijnzen, heeft de plicllt
soon die een slijterij houdt voor rekening van clit misclrijf bericht te geven nan de
van een slijter. Ret gebrek aan aangifte administratie clie over llet instellen van
van zaakvoering kan aanleiding geven tot. de publieke vordering beschikt. Dienvoltoepassing van een geldboete, doch het gens mogen cle aldns door hem geclaile
heeft niet tot gevolg de zaakvoercler vaststellingen dienen tot gronclslag van
schuldenaar. van de .taxe te maken. (Wet een vervolging.
8 April 1946.
140
van 29 Augustus 1919, art. 8, §§ l en 2, en .
art. 15, § 1, 3o.)
3.
Tlerj(l'J'ing 1JCMt cle publieke 'VOHle13G
8 April Hl46.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.

2. -

H·niszoelcing wegens een 'in.bre·uJ.;
op cle wetucvinu ]2et:retfenrle fl.e wa2~ene11.
- TTnststelUny, in rlen loop vwn rlie huiszoelc'iny, vnn een ;nisrl·rijf in zalcen vnn
rlounnen en aeaijnzen. - TlaststelHny rUe
yeen enlcele plieht heeft yenoodzaa.kt
(!rtanrle buiten de perlcen vwn het bevel
tot htds.czoelcina.- T1aststellh1.q kan rlienen

ring.- Kan n:iet wonlen ·i:nyeroepen tegen
rle vonleriny tot Mmin.q vnn rle ontclolcen
·reehten. - De verjaring van de publieke

vorclering in zaken van douanen en accynzen, - beheerd door artil;:elt~n 21 en 22
van cle wet van 17 April 1878, - kan niet
worden ingeroepen tegen de vonlering tot
inning van cle ontcloken rechten.
15 April 1946.
150
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4. - H·niszoe/,,iny. - Jllachtirtinu cloo·r
de •rechtCI' aa.n cle ltlJCI'IfCII 1XIIl het beheel'. - Auenten clie b·innencl'l'ingen I-n het
onroe·renrl goecl cloo'l' n~iclclel van een wanbeclTijf van schen(Unu van woonplaats van
de ?m·ren. - VaststelUn{!en onbestaancle.

- De muchtiging, verleend door de rechter nan agenten van het beheer van douanen en uccijnzen OlJl over te guan tot een
huiszoeking, laat dezen niet toe binnen te
tlringen in het onroerend goed door midrlel van een wanbedrijf van schending van
woonplaats van de buren; de zodoende
door de agenten gedane vaststellingen
kunnen niet dienen tot grondslag van een
vervolging van de persoon ten laste waurvan zij werden gedaan.
27 Mei 194G.
200

5. - B1t'l'fJ61'Ujlce vo·rderin,q tot betaUng
vnn cle ·rechten wegens gell'l'ek ann vm·Tnbnk cloor een
tun·iny 'l:lt'll tnlJalc. rlerde aan de 1woducent ontnomen. Fonle1'h1.fJ ten opzichte 1:an de p·rodttcent onye{!rorul. - De burgerlijke vordering tot betaling van rechten, verschuldigd wegens gebrek ann vertoning van
tabak, is . ongegrond ten Ol1Zichte van de
planter die bewijst deze vertoning niet
te hebben kunnen doen om reden van een
diefstal waarvan hij slnchtoffer is geweest.
1 Juli 194tl.
259
6. - BeheeT va.n financWn bewe·rende,
in z·ijn lJeslniten da.t de o,mschTijvinrJ,
:wellce het aan het j'eit [ICCft, de el!'(qe
Iwiste ·is. - Bewel"ing welke de rechte'l' e1·
·ran 11!iet onts'laJat op het feit zijn wettelijlce omsch·/"ij'[;ing toe te passen en fle
floo·r rle ·1.vet vnstgestelde straf tt·it 'te sprel.'en·. - Jn zake misdrijven tegen de wet-
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ten betreffemle de dounnen en acCIJnzen,
ontslaat de omstandiglleid dat het bebeer van financHln in zijne besluiten beweert dat de omschrijving, welke het ann
het feit geeft, de enige juiste is, de
rectionele rechtsmncht niet van de verplichting, op het feit zijn wettelijke omschrijving toe te passen en de door de
wet vastgestelcle straf uit te :;preken.
7 October 1946.
321

oor-

'7. - Invoe1·. - Verklai·lng b·ij het b'innenkomen. - Ye1·pUchte fo·rmaliteit zelfs
voor de van betnling vnn ·rechten ontsln{len koopwn1·en. De ingevoerde koop-

waren, moeten, bij het binnenkomeu in
het land, aan de douanen aangegeven worden, zelfs inclien zij van de betaling van
rechten ontslagen zijn, behalve clat de
invoerder te bewijzen heeft, op het ogenblilr van zijn verklnring bij het binnenkomen, dat de voorwaarde voorhanden is
om van de betaling van de rechten ontslagen te worden. (Wet van 26 Augustus 1822,
artt. 4, 37 en 143 ; wet van 6 April 1943,
artt. 19 tot 22.)
8. - Vervoer vwn tnbnk zoncler [!'eld·iue
besche·iclen. - Venlachte cUe slechts heej't
f!ehctncleld voo1· Teken'in{! ·van en .onde1· de
l1e1!elen van cle ve1·voenler en in de on1Vetenclheid •vnn de sluiklutndel. - Geen
rlncle1· noch medeplic.hf'i[le. - Is schuldig

noch als dader noch als mecleplichtige aan
vervoer van ,tabak zonder geldige bescheiden, llij die, zonder de werkelijke vei·voerder te zijn, slechts heeft gehandelcl
voor rekening en onder de bevelen van de
werkelijke vervoercler en in de onwetendlleid van cle sluikhandel.
2 December 1946.
421

.E
EET- EN KOOPW AQEN (MISBQUIKEN IN DE HANDEL
VAN).
1. -

Beslu-it van .de secretnrissen-genernnl van de min-iste·ries del. 11 December
1942. - N-ieUu verklctct1'd doch voor tljclelijlc gelcl'i{! gehmtden door cle lJesl·witwetten vwn 1 en 5 lliei 1944. - Het besluit

van de secretarissen-generaal van de ministeries del. 11 December 1942, betreffencle
de beteugeling van de vulsheitl en zekere andere misclrijven in zake zegels en
andere ravitailleeringstitels, wercl nietig
verklaarcl doch voor tijdelijk geldig gellouclen door de besluitwetten van 1 en
VERBR., lf)46. - 1u

5 Mei 1944. (Besluitwet van 1 .Mei 1944;
besluitwet van 5 lVlei 1944, art. 3.)
28 Januari 194G.
37
2. -- Besl-uit vwn de secretarlssen-genera.al vwn de ministeries del. 11 Decembe1·
19.12. ·- Besl·witwet wtn 31 A:ll[!·ttstus 19ftJ,.
- ' Stelt ·een e·inde zoncler terugwe·rlcencle
kntcht aan de tijclelijke ,qelcliyheid van
het beshtit vun 11 DecemlJei· 1942 ttitgenomen wctt de bepnlin{len m· van 1Jet1·ejt, die
nieuwe misclrijven voo1·z·ien. - De besluit:wet van 31 Augustus 1944, betreffende de
tijdelijke maatregelen in zake regeling en
likwiclatie van de Nationale Landbouwen voedingscorporatie, 1Jeeft, zonder terugwerkencle kracht, een eincle gesteld ann
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de tijdelijke geldigheid van het besluit
van de secretarissen-goneraal van de ministeries cld. 11 December 1942, wat de andere bepalingen van clit besluit betreft
clan deze clie nieuwe misdrijven instell~
en namelijk wat de bepalingen betreft, die
bijzonclere straffen iitvoeren. (Besluitwet
van 31 Augustus 1H44, artt. 2 en· G.)
28 J anuari 11l46
37
3. -

Leve1·ing vnn z·wivelp·roclncten.
j]![·inistel"ieel besluit vcm 26 Novembe·r 1945
clit vwn 5 FelJ'r·unri 1945 wijzigencle. Omzetting vnn cle telco·rteil ·in leve'l'ing va·n
z·t~ivelpmclucten ill
debiet ov cle vlee8le-ve·ringsverpUchNngen. - Geb1·elc cuvn le•ve'l'ing vnn zwivelprocl·ncten. .:___ Slechts
st1'afbna.r incl·ien !le 1;oortb1'enger in cle
voorgesclweven te·rmijn cle compense1'encle leve·ringen vnn vlees niet geclnwu
heeft. Beschilclc·ing toepnsselijk zelf.~
op het geb·rek aan leven'n(J vnn z·nivelpmcl·ncten vnn v66·r het ·in wedcin(J t·reclen
vnn het · mvniste1·ieel beslnU van: 26 Novembe1' 191,5. - Sedert het in werking tre-

den van het ministerieel besluit van· 26 November 1945, het ministerieel besluit van
5 Februari 1945 wijzigende, betreffencle de
levering . van zuivelproclucten, worden de
tekorten in levering van cleze proclucten
autom.atisch omgezet in · debiet op
v leesleveringsverl)lielltin gen.
De straffen voorzieu bij nrtikel 9 van
het ministerieel besluit van 5 Ff'bruari
1945 zijn, van af 1' Jnnhari 1946, slechfs
van toepnssing inclien de proclucent clie
de vootziene leve'ringen · van · zuiv~lpro
ducten niet heeft uitgevoerd, al moesten
cleze leveringen zelfs vo6r 1 Januari 1946
uitgevoercl worden·, evenmin de ·compen:
serende leveringen van vlees geclaan
heeft, overeenkomstig het ministerieel
besluit van 26 November 1945 betreffencle
de zuivelproclucten, in de cloor dit besluit vastgestelde termijn. (Min. besl: van
26 November 1945, art. 2, §§ 2 en 4.:f
1 Juli 1946.
253, 254

de

4. KloinhaJulolna·r ·in lcoopwamu
wnarvcm clo witcleUn,q (Jore,qlomonteenl is.
Spec·inle 7Jonlo·rellon botJlalct met cle
rlom· cle lo:otJors ovo1·hancU(Jcle zogols. No·rmnnl (Jo7Jnt'ik. Overhancli(Ji:it(J cum
hot (Jomoentebostuur ten oinclo nio~twe l!ovoo·J'1'a.cling. - Uit artikels 20 en 21. van cle

besluitwet van 9 Novei:nber 1939 vloeit
voort dat het normaal gehrulk clat e.en
kleinhandelaar in koopwaren waarva·n de
uitdeling gereglementeerd is; kan niaken
van speciale borderellen, waarop cle · cloor
cle kopers overhancligcle zegels geplakt
werclen, er in bestaat ze nan het gemeente:
bestuur·te overhan<ligen ten eincle herbevoorrading.
·
7 October 1.946.
328

EPUJlATIE IN ZAKE BUJlGEilTilOUW.
1. - Beslu.ihvet van .19 SetJtmnbe·r 194;i.
Vervallonve·rll'lct·rht(J vcm b~tr(Je!'l-ijlce
reehten. - Beschiklcin(J clie cle machten
n iet overschrijclt clo01' cle wet van 20M a art
1945 a.wn cle Koning toegokoncl. ·_ Voor

zover het beschikt clat clegenen die ziell
aan zekere onvaclerlanclse feiten hebbeu
schuldig· gemaakt, geheel of gedeeltelijk
van de bij artikel 123sex·ies van het
Strafwetboek opgesomcle hurgerlijke rechten vervallen zijn of vervallen zullen
worden verklaarcl,. overschrijclt de besluitwet van 19 September 1.945 de machten
niet, door artikel 1 van cle wet v~n
20 Maart 1945, aan de Koning toegekeml.
13 November 1946.
376
2,- - Bosl!l-'it'Wot 'l:a.n lfl SetJtonbber l945,
a·rt·Jlcel 1, almen 1. - l'ervctllenve'l'lcla!'iny
vnn zeko1·o 1·echten zolce·ro t'it·nlcwissen vwn
otJen7Ja,.ro 11utnclnten. ctmbten, boclien·imgen
of l!et·relcMn(Jon f1·effencle. l'oorwaa;J·clon. - Opclat de vervullenverklaring van

cle rechten opgesomcl in artikel l, alinea 1,
van de besluitwet van 19. September 1945
betreffende de epuratie · in zake burgertrouw van rechtswege de titularissen van
openbure. mandaten, ambten, bedieningei'
of betrekkingen zou trd'fen, moeten cleze
laatste ontzet, vervallen, afgezet of van
ambtswege Dntslagen zijn geweest wegem
~l~n gedraging ten ?PZichte van de vijancl
tlJclens de bezettmg. (Besluitwet van
19 September 1.945, art. 1, al. 1.) ·
18 November 1.946.
387
3. - Insch·rij·dug op cle lcioze1·sU.jsten
en ·nitoofenin(J vam hot stomrocht. - Bo8l-u.it van clo Ro(Jent van 12 No·vembo·r 19.1{;,
- JJ'la,cht awn cle rn·bnistors toe(Jekoncl. -

De bepalingen van het besluit van de Regent van 1.2 November 1945. die cle ministers gelasten, elk wat hem betreft, aan cle
gemeenteoverheden clie bevoegd zij:r;t om
de kiezerslijsten cip te initli:en, de vervallenvel'lrlardngeu te betekenen, die krachtens artikel 1, alinea's l en 2 van de
besluitwet van 19 September 1945 betreffencle de epuratie in zakP. burgertrouw
werclen opgelopen, keunen aan de ministers cle macht niet toe om de vermeldingen van een besluit · van ontslag aan te
vullen, -namelijk door de vaststelling niel
op de vermeldingen van het besluit gesteund, dat de persoon die er het voorwerp van' uitmaakt, zich i.n cle vereiste
voorwaarclen beviildt opclat zijn ontslag
cle vervallenverklaring van de rechten in
artikel 1 van voornoemde besluitwet opgesolncl zou voor gevolg hebben. (Beslnitwet van 19 Septeinber 1945, artt. 1 en 13;
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besluit van de Regent van 12 November
1945, artt. l en 3.)
18 November 1946.
388

openbare instelling de uitvoering van het
legaat niet in rechte vervolgen.
9 Mei 1946.
175

4. - Besl·uitwet van 19 Septwnber 19¥i.
-- Verval van b•tt1·ge1·l·ijke rechten. - Bepaling die cle cloor de ·wet ,;an 20 Maart
1915 awn de Koning toe[Jekende machten
wiet ove1·sahrijdt. De besluitwet van

3. - .Kle-ine nalatenschappen.
Erf[Jenamwn -in ~·eahte linie die hm~ recht ·tot
overnemin[J verzalcen, dan wannee1· de
echt[Jenoot van de de cujus, medee·igennar
vctn de goederen, -in leven .is. -,- Verzak'in[J
ctoor cwt-ikel .1130 vnn het Bu1·ge1·Ujlc
Artikel 1130,
W etlmek niet verlioden. -

19 September 1945 overschrijdt de door
de wet van 20 Maart 1945 aan de Koning

toegekende machten niet voor zover zi.i
beschikt dat vervallen zijn of zullen zijn,
geheel of ten dele, ·van de bij artikel 123se.r·ies van het Strafwetboek voorziene rechten, diegenen dif', tijdens de
vijandelijke bezetting van het Rijksgrondgebied, zich aan zekere feiten tegen het
Vaderlancl l1ebben schuldig gei:naakt.
H December 1946.
432

EllFENISSEN.
1 . - Kleine ·nalatenschappen.- Woonh·wis. "7"' Vrijw-illige ·verdeUng van de
· ,ytotfe1"inu t·ussen de erfgenamen.
O·vernem-£11 fJ van het hwis alleen. - Wettelijli;Jw·id. Geen enkele bepaling der

wet van 16 Mei 1900 betreffende de erfregeling van de kleine nalatenschappen
verbiedt de o'l'erneming van het door de
de c-nj-us betrokken woonhuis wanneer hetzelfde vroeger met toestemming en ak"
!word van de erfgenamen van zijn menbelen wercl ontbloot.
14 Februari 1946.
66
2. - Legaat gedaan awn een openbaTe
·i.nstellht,q. - JJ1acht-igin[J ·van de Koning.
voo·rzien lii:i artilcel 910 van het Bnmerlijk Wetlioelc. - T!ereist. opdat fle openliwre iustelUn[J -in ·rechte de ·witvoeri·n[J van
lwt le[Jaat zou kunnen ·ve·rvolgen . .-.:. Niet
•!;ereist opdftt de openbm·e ins.tell'in.{f het
lwstaan van een in haa1· voonleel· · [JCrlaan legaat ion lc-wnnen doen erkennen
in ·reahte. De machtiging cl'oor de

Koiling, voorzien in artikel 910 van het
Burgerlijk Wetboek, is niet vereist om
:wn een openbare instelling toe te laten
in rechte op te treden tot erkenning van
!let bestaan van een in haar voordeel ge(hl!ln legaat, hetwelk wordt betwist door
de erfgenamen van de e:rJlater.
.Integendeel, kan, zolang de ma'c11tiging
door de Koning niet werd gegeven, de

_alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek,
dat de bedingen omtrent toekomstige nalatenschappen verbiedt, verzet zich er
niet tegen dat, in het geval bedoeld bij
artikel 4 van de wet van 16 JVIei 1900 op
de erfregeling van de kleine nalatenschappen, de erfgenamen in rechte linie bet
recht tot overneming bij deze bepaling
voorzien verzaken, clan wanneer de echtgenoot van de de cu.jcns, medeeigenaat
van de voor terugneming vatbare goederen, nog in leven is.·
28 November 1946.
414
4. -- KlC'ine nalrttenschappen..
. Vp-r.znld·iJ.g van het 1·echt tot overneming. F Mm. - De verzaking van het recht tot

terugneming, voorzien bij artikel 4 · van
cle wet van 16 Mei 1900 op de erfregeling
van de kleine nala tenschappen, is a an
geen enkele sacramentele vorm onderworpen.
28 November 1946.
414

5. - Openbare onle. - Verbod van berUn[Jen omtrent toekomst·i[Je nalatenschaptJen. Bepctlin[J van openba1·e orde. Het verbod van artikel 1130 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bedingen
omtrent toekomstige nalatenschappen, is
van openbare orde.
28 November 1946.
414
6. ~ Kleine nalatenschapzwn.
Awnd·wicUng doO'I· de de cujus van cle erfgenawm die li'i:i voorke-nr .zal geroepen wo1·den om het 1·eaht tot ove1·neming uit te
oefenen. - V01·m. -De aanduiding, door
de de mr.jns. van de erfgenaam die bi.i

voorkeur zal geroepen worden om het
recht tot overneming voorzien bij artikel 4 van de wet van 16 Mei 1900 op de
erfregeling van de kleine nalatenschappen
uit te oefenen, :nloet scbriftelijk gedaan
worden.
·.
28 November 1946.
417

F
FllANSE TAAL- NEDERLANDSE
TAAL (GEBIWIK VAN DE).
1. - 8tratzalcen. - Dn_qvaarding om
v66·r het hof van liemep te ve·rsch-ijnen.

- Aan beklaa[Jrle lieteeke·1trl in een 1Vactlse [Je1?Wente lin-iten de Bntsselse agglomC1·at·te. In het Nederlands opgemaakt. - Geen vertal-ilig in het F1·ans.
Belclaa_qde de Nerle1·land;~e taal voo1·
de rechtsple[Jin_q niet · gekozen hebbende
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noah aan·vaanl. A1Test v.wn veToonlelin_q bij verstelc. - Nietigheicl. - Is nietig

met een vm·tctling in het Necle1·lancls.
O·n·wettelijkhe-id. - Wanneer de bestreden

het bij verstek uitgesproken arrest van
veroonleling a an beklaagde, in een W aalse gemeente buiten de Brusselse agglomeratie betekend, en in de Nederlandse
taal opgemaakt, zoncler bijvoeging van
een vertaling in het Frans, dan wanneer
beklaagde de Nederlandse taal voor de
rechtspleging noch gekozen noch aanvaard
heeft. (Wet van 15 Juni 1935, artt. 38
en 40.)
5
7 Januari 1946.

beslissing in het Nederlands werd grc·steld, moet de betekening van de voorziening geschieden in die taal; clit wettelijk voorschrift wordt geschonclen wanneer, bij een in het Frans opgemaakte
akte van betekening, eenvouclig een vertaling van het verzoekschrift werd gevoegd met de titel << Vertaling-bekendmaking van voorziening in verbreking l>,
dat door de deurwuarcler <I Voor gelijkvormige vertaling >l. wercl getekend.
28 Muart 1946.
121

2. --'- St·ra,fzalcen. - Voo1·zim~in,q in ve1·brekvng in een cmcle·re tcwl clan cleze van
de bestreclen beslissi-ng. - Ni.et-igheicl. -

Is nietig de in de Franse taal gestelde
voorziening tegen een in het Nederlands
gesteld arrest va'n veroordeling. (Wet van
15 Juni 1935, artt. 27. en 40.)
44
4 Febi·uari 1946.
3. - Rechtspleginy v66·r het hot vctn
ve·rb1·elciny. - Taa.l 1.vawrin de best·reclen
besUssinrt ·is opyemaalct. - V66r het hof

van verbreking wordt de rechtspleging
gevoerd in de taal waarin de bestreden
beslissing· werd gestelcl (Wet van 15 ,Juni
1935, art. 27.)
28 Maa.i't 1946.
121
4. - TTo1'Zien·ing in ·ve·rbTel.:ing. - Opstel. "- Advocaat b'ij het hof vwn ve1·b·rekvnrt, benoemcl v66·r 1 Jan·uwri 1934 . .TT er·mogen om cle tnal clie hij verkiest te
rtebnt-ilcen tot .15 September 1945. - Tot

15 September 1945 konden de advocaten
bij het hof van 'verbreking, die v66r 1 .Januari 1934 werden benoemcl, de taal , bezigen die zij verkozen voor het opmaken
van het verzoekschrift tot inleicling van
de voorziening, alsmecle voor het opstellen der memories. (Wet van 15 Juni 1935,
art. 65.)
28 Maart 1946.
121

5. ...,- .Rechtspleyiny ··v661· het hot vnn
verbreking. - Best·reclen beslissiny opgemnalct in het Neflm·lnncls. Vo01'Ziening, gelclig opgemnnlct in het F1·a.ns,
cloo1· een nclvocant bij het hot vnn ver1weGeb-rnilc V(tn het. NecleTlamls
lr-iny. verplichtencl in 1le rechtspleging. - Wanneer, voor he,t opmaken van de voorziening tegen een in het Nederlands gestelde beslissing, de advocaat gelclig gebruik maakt van het Frans, is het gebruik
van het Neclerlands niettemin verplichtend
in de rechtspleging y66r het hof van verbreking.
28 Maart 1946.
121
6. -- Rechtspleging voo·r het hot V(m
ve1·1wel.:ing. - Bestreclen besUssing OtJ.qemankt in het Neclerlwncls. Betelccning van cle voorz·ienh1[/ ·in het Ji'Ta;ns

7. '--- StTa.tznken. - Niei'i!flie-icl van ee11
akte ·van rechtsplegi·ny. - LMe·r niet voo·rbere-iclencl von·rl'is ant 011 tegenspntnlc rtcwezen wenl. -- ·Nietighe1:a, yedekt. - De

nietigheid van een akte van rechtspleging,
voortvloeiende uit een schencling van de
wet op het gebruik der talen in gerechtRzaken, is g·edekt door een later riiet zuiver
voorbereidend vonnis dat op tegenspraak
wercl gewezen. (YVet van 15 Juni 193f>,
art. 40, nl. 2.)
l April 1946.
129

&. - Recht8ple,qi.ny voo·r het hot van
ve·t·1weking. Best1·eclen besliss-ing yel'e'/'1nogeu
stelcl in cle D1titse taa.l. ·voo1·. het hot te bevelen clnt cle behnnclt'Unrt en cle be·recht-inu vwn cle zcutk zal
geschieclen in rle F'nmse of in de Nellerla'/Ulse tnal. Wanneer de bestreden
beslissing is gesteld in de Duitse taal.
mag· het hof van verbreking bevelen clat
voor de behamleling en cle berechting van
de zaak er, in aanleg van verbreking, gebruik zal worden gemaakt van de Franse
of van cle N eclerlandse taa 1. (Wet van
15 Juni 1935, art. 27.)
!l Mei 194G.
175
·9. - Stm.fzaken. - SchencUnu vnn ae
·wetteU:ike ·reaels ·in cle Mcten vnn ae
Niet voo1·1Je·re·iclencl op
·rechtsplc,qin[l. te{lenspraak ye1nezen cw1'est. An·est
clnt zelf met ueen nietighe-icl behept is, wcffC/18 het niet-na.lwmen cle1· wet otJ het rteNieMyhe·icl vnn de
b·rwik der tnlen. a.lcten 1:a.n de 1'eclltsplerti.ng r!eclekt. - De

nietigheid, claaruit volgencl dat de wettelijke regelen betreffende het gebruik van
de talen in gerechtszaken bij de handelingen van de rechtspleging, namelijk bij
gebrek aan vertaling van bij de bundel
ge,·oegde stukken, geschonden werden, is
geclekt door het op tegenspraak gewezen
arirest van veroordeling, dat zelf niet met
enige nietigheicl behept is wegens niet nakomen van de. wet van 15 Juni 1935. (Wet
van 15 Juni Hl35, art. 40.)
240
24 Juni 194G.
10. - Btrafzctken. - Nietigheicl van
een a kte van rechtsple,qing. - La.ter o p

GEMEENHEID. tegenSfH"a(tk en n·iet vom·be,re1d(md vonnis. - Ge(lekte nietigheid. - · De nietig-

GEWIJSDE.

48.5

11. - St'rafznke·n. - Akte van VOO'I"zien'ing in een (tnde1·e tnnl opgesteld dan
deze vnn de best1·eden besl-issi.ng.- Nietighe'id. -- Is nietig de akte van voorziening

heid van een akte vtin rechtspleging, om
red en van schending van de wet betreffeude het gebri1ik fler talen in gerechtszaken, is gedekt door een later vonnis,
op tegenspraak, dat niet enkel vom·bereidend is. (Wet van 15 Juni 1935, artikel 40, al. 2. l
8 Augustus 1946.
279

in de Nederlandse taal opgesteld tegen
een arrest in de Franse taal geveld. (Wet
van 15 Juni 1!}35, nrtt. 27 en 40.)
21 October 1946.
340

G
GEMEENHEID.
Muur dienen(le tot solwncl'in{l wsse11
_qebottwen. V erntoeden V(tn gerneenheid. - Voo,rwaanlen. - Opdat een tot

scheiding tussen gebouwen dienende muur
zou worden vermoed gemeen te zijn,
wordt er niet vereist dat, ten tijde van
het optrekken van de mum·, er langs
beide kanten van de muur gebouwen bestonden. (Burgerlijk Wetboek, art. 653.)
114
21 Maart 1946.

GE,QECHTSKOSTEN.
1. - Voo1·ziening in vei·breTClm!f tegen
een arrest van het rekenhof. - i!rrest
dnt een titel ttitmnnlct waa1·vnn het ann
de Staat behoo?'t de ttitvoe?·iri.Q te verDolgen. F/t(Wt d·ie lJesluit tot fle ge[/'I"O'Ilflhe·ifl vnn de voo1·z·iening vnn nanlegger. - Ve,rbmken (t'/'1"est. - Kosten ·van
de aanleg 'in verMeking ten. lnste Vn'll
de Staat. ' - Wanneer een arrest van het

rekenhof verbroken wordt, dat een titel
uitmaakt, waarvan het aan de Staat
behoort de uitvoering· te vervolgen, zijn
de kosten van de aanleg in verbreking
ten laste van de Staat, zelfs indien deze
laatste tot het gegrond verklaren besluit
van de voorzieniiig van de eisende partij
in vetbreking.
10 Januari 1946.
12
2. - Stntfznlwn. - Hoger bemep van
belclnngde rtertmnd voo'r een deel. - Kosten vnn horwr bemep yeheel te zijnen
lnste gelegd. WetteU:ilcheid. De

rechter over de grond mag ,beslissen dat
de- algeheelheid van de kosten van hoger
beroep ten ·laste valt van beklaagde, al
was zijn hoger beroep voor een deel gegrond verklaard.
23 September 1940.
298

GEWIJSDE.
1. om

St1·ntznken. - Betiohte vervolgd
zonrler voomfrJnande toelatin.Q een

uebnuw te hebben opgetmlclcen. VTij"
spraak gereohtvnanligd door de enige
rerlen rlat de betichting niet bewe.zen is.
- Hwrge,rlijke 1·echte'r- die beslist rlat de
'V1"ijgespm1cen l!etichte niet ge·reohti.,qd is
zich te bemepen op een toelating ve'l"leencl
twee en twintig jnnr v66r fle annvang
(ler werlcen. - Geen schencling van het
rteZ(tg van het gewifsde. - Wanneer, om

de enige reden, dnt de betichting niet is
bewezen, de correctionele reclltbnnk vrijspraak heeft verleend aan een betichte
die vervolgd werd om, zonder voorafgaande toelating, een gebouw te hebben
opgetrokken, sche11dt de burgerlijke rechter het nit dit vonnis voortvloeiend gezag_
van het- gewijsde niet met te beslissen dat
de betichte het bewijs niet brengt gerechtigd te zijn zich te beroepen op een toeluting die werd gegeven twee en twintig
jaar, v66r de aanvung der werken.
:!1 Februnri 1946.
73
2. - Strnjzaken. - .Mis£l'l'ijf dnt een
a,nnrij(ling vnn voertn'irJen heeft veroor.zaalct. - Vonnis vaststellende dnt de (tWII1'ijrlin!J ook is te W'ijten ann de sch1tlll
van een denle. - V nststelling die het ge'UJijsde niet :uitmaaT•t j'egens de den/e
en tegen deze niet Tca.n (!ienen tot gmnrl
'Vctn een pttnt vam het besohilclcend rJerleelte. De ~trnfrechter, die een be-

tichte verwijst wegens een misdrijf dnt
een aanrijcling van voertuigen heeft veroorznnkt, lmn, nl. om de , uitgesproken
Htrnf te rechtvaanligen, vnststellen dnt
cle aanrijding ook te wijten is nan ·-de
schuld van een clerde. Maar clie vaststelling maakt · het gewijsde niet nit jegens
die derde en knn tegen deze niet clienen
tot grond van een punt 'Vnn het beschikkencl gedeelte.
_25 Febrnari 194().
80
3. - Stmtzaken. ·- Onbe,voegde rechtsmncht een betiohting n:iet /Jewezen ?Jerk-l([,rencle. ·- Gelwek nan vm·hnal. - Definitief vonnis. - Is definitief, bij gebrek

nun verhaal, !let vonnis· dilt een betichting
niet 'bewezen verklnurt, zelfs indien dit
Yonnio; door een rechtsmacht geveld wen!

.

HANDFJLSDAAD. -

HFJRZIFJNING.
h'U OlJ anclere wettelcsten steunt. - De
beslissing van cle rechter, volgens welke
een eis tot huurverbreking bij toepassing
van artikel 1722 van het Burgerlijk Wethoek niet kan aangenomen worden, wijst
clie eis niet af in zover hij op andere wetteksten steunt.
363
31 October 1946.

die onbevoegd was ont over .die betichting
nit te spreken.
'
1 Juli 1946.
260
4. - B·wrgerz.ijl>e zaT,·en. - Vonn·is be.slissencle clat een cis tot h·wnrverbreking
niet Tam anngenomen ·wonlen bij toepnssing tlan nrtilccl 1722 vnn het BWr!JCTlijlc
Wetboelu. - Eis niet afgcwezen ·in zove·r

II
HANDELSDAAD.
Win.stbejn[J 1Jehoort tot het ·wezen t:wn
ecn hanclelsclnnrl. - An·est clat ee1·st ve·rklaa.rt clnt een vennootschav ven·ichtiniten met een wel bcpcwlcl hanclelskaralcter he.ett onclernomen. - En clawrna 1JesUst cla.t hMJ<I' beclrijfsact-iviteU niet met
tvinstbejao ge8chieclt. Tege·nstrijcl'ioheicl. - Het winstbejag behoort tot het

wezen Van 'de lrundelsdaden .. Zijn tegenRtrijdig de reclerien van een· arrest. ~lat
verklaart, enerzijds dat . een veremgmg
zonder winstgeven<l doel verrichtingen
met een wel bepaald handelskarakter
heeft ondernomen en, . mulerzijds, dat
haar bedrijfsactiviteit niet met wiimtbejag geschiedt.
30 December 194tl.
454
HE~ZIENING.

1. - Nie·nw fe#. - H et·welk, volgcns
de · 1Jewe1"ingen vwn het verzoeluschrift,
11:i.et vollloet acm rle tvetteUjke vereisten.
- Verwerping. -,-- Het hof verwerpt dade-

lijk de aanvraag tot herziening gesteund
op een nieuw feit, indien het zogezegd
nieuw feit, zoals het wordt voorgesteld
in het verzoekschrift, niet beantwoordt
aan de wettelijke vereisten. (Stilzwijgende beslissing.) (Wetboek strafvord.,
ai't. 443, ·3° [wet van 18 .Juni.1894] .)
13 :M:ei 1946.
179
2. - Nieuw feU. - Vcrdeiliig·ingsmiclclel
rlf!t clc veroonl.eelrle ·ve·rz·nimcl heeft ·in te
roetJen v66r het vonn·is en clctt hij heeft
1Joorbehottclen ten ehtrlc het tot stav·ing
1Jan een lntm· verzoelc aa.n te voe1·en.
Maalct geen n·ie·nw feU uU. - Onder de

gronden van herziening neemt de wet de
verdecligingsmicldelen niet aan welke de
veroordeelde verzuimd heeft v66r het
vonnis in te roepen en die hij heeft voorllehouden ten einde ze tot staving van een
later verzoek aan te voeren. (Wetboek
van strafvordering,. art. 443, 3° [wet van
18 Juni 1894] .)
179
13 Mei 1946.

3. - Nienw feU wcuwu:it cle ve·rzoeker
het bewijs niet ctfle-irlt noel~ van z·ijn onsch·ztlcl noch vwn de toepnssino va.n een
st·rengere .st1·(tfwet dan cleze wellce ld:i
werkelijk heett overtreclen. - Vm·zoel,:e1'
clie slechts een ve1·lichUng va.n de straf
na.st1·eejt ;zoncle·r cle omsch1•ijv·ing va1i' cle
feiten te betwi8ten. - Vm·zoek niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het verc

zoekschrift tot herziening, clat gesteuncl
is op een wgezegcl nieuw feit, inclien de
veuomcleelde uit clit feit . het bewijs niet
afleidt noch van zijn onschuld noch van
de toepassing van een strengere strafwet
clan clie welke inderdaad door hem werd
overtreden ; de w.et lnut de herziening niet
toe met het oog ov een verlichting van
de straf wnder dat de omschrijving yan
de in de beslissing van veroordeling anngehaalde feiten betwist worclt. (Wetboek
van strafvordering, art. 443, 3° [wet van
18 Juni 1894].)
13 ~fei 1946.
179
4. - Beslttitwetten vwn 22 · J·ztwi e11
20 ·September 1945. - Ye·roorcleelcle ,qea.mnest-iee·rcl Jc1·a.chtens cle .besz.ttUwet va.n
20 Septembe·r 1945 ·waa.1·.b·ij arnnest·ie verleencl wo1·clt voo1· zelce1·e m·isclrijven. -,Omstancligheicl clie niet een eis tot he1·ziening niet ontva.nkelijk maalct. - Een

veroordeling geamnestieerd krachtens de
besluitwet van 20 September 1945, Wilarbij
amnestie voor zekere misdrijven verleeml
wordt, is niettemin vatbaar voor een
eis tot herziening gesteund op de besluitwetten van 22 Juni en 20 September 1945:
·
·
5 September 1946.
291

5. - VeroonZeling tot een enkele st1:af
we gens verschillencle miscl1'ijven. - Aa.nvoering van een nieuw feU wa.a.1·ztit cle
onschttlcl van cle veroorcleelfle ten aa.nz·ie·il
van een van cle rnisd1''ijven sch·ijnt te ·valgen.. - Stmf blijft gerechtva.anliocl cloo1·
de nncle·re miscl1·i}ven. Aa:nvra.ag tot
herzi.eninrt ontvanlceUjlc. - Wanneer een
enkele straf werd uitgesproken ·wegens
verschillende misdrijven, is de regelmatige aanvraag tot herziening, welke slechts
is gesteund op de aanvoering van een

HOF VAN ASSISEN. -.HOGER BEROEP.
nieuw feit waaruit het bewijs zou volgen van de onschulcl van de veroordeelde
ten· aanzien van een van clie misdrijven,
ontvankelijk wat betreft clit misdrijf,
zelfs dan wanneer de ,straf wettelijk is
gerechtvaardigtl door de andere. ('Vetboek van Strafvordering [wet van 18 Juni
1894], artt. 443, 3°, 444 en 445.)
427
2 December 1946.
6. - VeroonleUng cloor een milit(tire
rechtsmucht. - N·ie·uw feU. - Ve1·wijzing
nau'l' een hof van beroep voo'l' oncle'l'zoelc.

- w·anneer het hof een aanvraag tot herziening ontvangt tegen een veroordeling
uitgesproken door de 1nilitaire rechtsmacht, aanvraag welke gesteuntl is op de
aanvoering van een nieuw feit waaruit
het bewijs van de onschuld van de verDorcleelde zou blijken, beveelt het clat een
hof van beroep zal overgaan tot het onderzoek van de aanvraag. (Wetboek ·van
strafvordering [wet van 18 Juni 1894],
artt. 443, 3°,. en 445, al. 3.)
2 December 1946.
427

HOF VAN ASSISEN.
1. ·- A'ITest tot verwijzing . .:___ Voo1·z·iening (lOo1' .de besch'ltl(liqde binnen cle te1'1nijn V(tn tien clugen ie 1·e1cenen vun de
betelceninq. - Draa{jwijclte . . - De voor-

ziening door de beschuldigcle tegen het
:1rrest tot verwijzing naar het hof van
assisen, ingediend · binnen de termijn
van tien dagen te rekenen van de bete·
. kening van het arrest, draagt aan het hof
van verbreking op het onderzoek naar de
schendingen .van de wetten betreffende
de bevoegdheid.
11 Manrt 1946.
97
2 . .- A.r'l'est tot venvijzin{f. - Voo·rz1e·
nin{f doo·r de beschttldi{fcle binnen cle
tennijn voo1'zien in a1·tilcel" 296 van het
l·Vetbrwk va:n st·rafvonle1"in{f . ...c Dma{fwijdte. De voorziening dDor de be-

schuldigde tegen het arrest van verwijzing
naar het hof van assisen, ingecliend binnen de termijn van vijf dagen voo1·zien
in artikel 296 van het Wetboek van strafvordering, draagt·aan het hof van verbreking op· ..l}et ·imderzoek riaar de nietigheden, aajigewezen in artikel 299 van hetzelfde wetboek; alsmede naar deze clie
voortvloeien uit de niet-nitleving van de
1atere wetten die, v66r de kamer van inbeschuldigingstelling, ee'll debat Ol) tegenspraak hebben ingesteld en er het gebruik der talen hebben geregeld. (Wet
van 19 Augustus 1920; wet van 15 Juni
1935, art. 13.)
11 Maart en 22 Augustus 1946:
97, 283
3. -

V1·ije mucht vnn de voo·rz-itte1·.
Debrttten begonnen. - De V'l'ije mctcht

487

van de vom·z-itter lmn nlleen wonlen uit[feoefelul in cle ctetn-wezigheid van cle gezworenen en van cle puTtijen. - Eens dat

v66r het hof van assisen de debatten een
aanvang hebben genomen, kan de voorzitter slechts zijn vrije macht uitoefenen,
nl. om een deskundigenonderzoek te bevelen, in de aanwezigheid van de gezworenen en van de l)artijen.
8 April 194{1.
141
4. - DeslcwuUge. - Aungestel(l b-ij a·r1'est of lcrachtens de v-ri,ie macht V(tn de
l'e1'1Jl-icllting de eed vun
voo1·z-itte1·. cleslcum(lige (tf te le[J!Jen. - De clesk~mcli

gen welke in die hoedanigheid worden gehoonl door het hof nm assisen moeten,
onverschillig of zij werden aangesteld
bij arrest of krachtens de vrije macht van
de voorzitter' cle eecl afleggen voorzien
bij artikel 44, nlinea 2, van het Wetboek
van strafvordering.
8 .April 194{i.
141

HOGEQ BEQOEP.
1. - Stmfza.lcen. - Eenptt1'i{f1Wicl van
stemmen vereist om cle cloo1· cle eerste
1'echte·l· opgele{fde st·raf te veTzwuren. Niet vnn toepnssinrJ op het militni1· {fe·rechtshof. - Artikel 2 van de wet van
4 September 1891, naar luid waarvan het

hof van beroep slechts bij eenparigheid
van stemmen de door de eerste rechter
nitgesproken straf kan verzwaren, is niet
van toepassing op het militair gerechtshof .
7 .Tunuari 1946.
G
2. -- Strntz(tlcen. - Rechte-r in hortet·
'bemep nietirJhe(len in cle 1·echtsplegin{f
.V(tststellen(le ·in ee1·ste ft(tnle{f begnnn en
ze he1·stellende. - BesUssin{f· in ho{fe1' be·roep 11Uiil!dtentl [festeund op het onclerzoek v66i· cle 'l'echte·r in horwr beroep {feGeen ve·rplichtin{f het vonnis
claan. a quo te verniet-i{fen. - Belcmchtigin{f vwn
het 1.'onnis. - Dm.a.gw-ijdte. - De rechter

in hoger beroep, die. bij vuststelling van
de nietigheden in de rechtspleging van
eerste aanleg begaan, ze herstelt en zijn
beslissing uitsluitend op het v66r hem
gedaan onderzoek stennt, moet de besliRc
sing van de. eerste rechter niet te niet
doen ; noor. te verklaren cla1 hij ze bekrachtigt, bel)erkt hij zich tot het overnemen van het · beschikkencl gecleelte er
van.
21 October 1946.
340
3. - Stl'a.fzalren. - Iicchter in hOfiCI'
beroep well·' in de '/'echtsplerrin{f vnn. eerste aunleq /Jeanne nietioheclen vaststelt.
·- Beslissino in horwr beroep ttitslttife'llfl
[1Gste11:ncl 01! het onclerzoek Wct(trtoe de
1'eChter in liO[tel' IJC'/'001! ·is Ot;e'l'ff.C{/(tft11.

488

HOGER BEROEP.

- Geen verplichUng de beslisS'img waa·r1Jan beroep te ve·rniieUgen. - De recbter

in boger -beroep, welke nietigbeden vaststelt in {le recb tspleging van eerste aanleg, is er niet toe gebouclen bet vonnis
van de eerste recbter te vernietigen,
wanneer zijn beslissing uitslnitencl is gesteund OD bet onderzoek waartoe bij zelf
is overgegaan.
18 Februari 1946.
69
4.
Stntfzaken.
Oon·ectionele
1·echtbank die een vonn·is van de politierechtbank te niet (!oet wegens onbevoe,qclheid. - Evocat·ie. - OnwetteUJl•. - Arti-

kel 215 van bet Wetboek van strafvordering laat niet toe tlat de correctionele
recbtbank, waarbij een zaak aanhangig
werd gemaakt door een boger beroep, <le
zaak aan zicb trekt en over de gron<l nitRDraak doet wanneer zij bet vonnis waarvan beroep te niet doet wegens onbevoegdbeid van de rechter die lletzelfcle
!weft gewezen.
11 Nlaart 1946.
95
5. - Stratzalw-n. - EenpM'igheirl ,;an
ste-mrnen vere·ist tot -1.vijziging van een
J!nnn1.s van m··ijsp1·aak. - Wet vwn 4- Septembel' 1891, rtrtilcel 2-. - Niet toeprtsseli:il.: 011 de arresten van het rn-il-itair geJ'echtshof. - Artikel 2 van de wet van

4 April 1891, naar luid waarv':m, inclien
er een vonnis van vrijspraak werd verleend, bet bof van beroep· dit vonnis
slecbts wijzigen kan met een11arigheid
van stemmen van zijn leden, is niet toeDasselijk 011 bet militair gerechtshof.
25 ll<Iaart 1946.
117

6. - St-rntzaken. - Door de proc·nl'e'lt'l'-gene·l:aa.l ·ingestelrl hoge1· 11eroe1J teyen een von:n·is van de co·r1·ect'ionele
·rechtbank. -,-- Betekenrl 1m-iten de wettelijlce tennij·n. H ogm· beroep onont'l!wnlcelijk. - Is niet ontvankelijk het door

cle procureur-generaal tegen een vonnis
van de correctionele recbtbank ingesteld
boger beroep dat wercl betekend aan <le
beklaagde na de termijn van vijftien dagen te rekenen van de uitspraak van bet
vonnis. (Wetb. van strafvord., art. 205
[wet van 1 Mei 1849, art 8].)
:.l9 -April 1946.
154
7. - NiewuJe c-is.
Bm·ge·rl·ijlce zaken. - Beg1"ip. - De bepaling van artikel 464 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, 11aar luid waarvan geen
nieuwe eis in hoger beroep kan worden
ingesteld, onderstelt noodzakelijk dat
v66r de recbter in hoger beroep een eis
wordt gebracht waarvan de eerste rechter
gl"l~n kennis heeft genomen.
9 Nlei 1946.
175
8. sten~men

8t·rafznken. - Eenpa-r·igheirl van
om de ·n-itge.~prol.:e-n straffen tc

ve·rzwrt'l·en. - 1Vet vrpt 4 September 1891,
a.-rt-ikel 2. - Niet van toepctssing op rle a1·1·esten vwn het -m-il·itct-i·r gerechtshof. -

Artikel 2 van de wet van 4 September
1891, naar luid waarvan bet hof van be-

roep de tegen de verdacbte uitgesproken
struffen slecbts kan verzwaren dan met
eenparig·beicl van stemmen van zijn leden,
is niet van toepassing op het militair gerechtshof.
3 Juni 1946.
207
9. - S·ra.fzalwn. - Een1Jn1"ighe-id, vrm
sternmen. - F onn·is van rle co1·rectionele
rechtbrtnli: rlnt, op g·ronrl van rle eenheirl
va.-n, opzet, een enlcele St1'af ·uitspreelct
Hof
wegens verschillende rn·isrll'fjven. vnn be-roep rlnt voo1· een vrm clie misrlt'i.iven vrijsp·J•eelct rloch de do01· de eerste 'rechte1· uitges1JI'olcen skaf behO!tclt.
Eenprwi.cJheid van 11ternmen niet vel'eist. Wanneer bet hof van beroep

kennis neemt van een vervolging wegens
verschillende misdrijven, waarvoor door
de eerste rechter op grond van de eenbeid van opzet een enkele straf werd uitgesproken, en ~lit hof een van die misdrijven niet bewezen verklaart doch de
door de eerste rechter uitgesproken straf
behoudt voor de andere misdrijven, dan
moet het zijn beslissing niet nemen met
eenparigheid van stemmen. (Strafwetboek,
art. 65; wetvan 4 September 1891, art. 2.)
17 Juni 1946.
226
10. - St·mfzrtlcen. - B1wge-rl·i.ilce vol'rle1"ing. Hogm· be1·oep van beklaagde.
Afstwnd. Dec-retement. Fonnis
van ee1·ste nnnleg rlnt . zijn volle -uitwerlc'ing heeft. Het {lecretE)ment ''an de

afstancl van het boger beroep van beklaag·de, wat de beslissing over de burgerlijke vordering betreft, heeft noodzakelijk voor gevolg dat cUt gedeelte van
het vonnis van eerste aanleg zijn volle
uitwerking heeft.
1 Jnli 1946.
262
11. - Tot zich trelcken va.n de zank.
- M.ilitai·r !Jel·echtshof een venJet Olt·t<pnnflende rl.at rloo·r rle lwijgs·ra.arl n·iet ontva.nlo:el·ijk ·'wrts ve1·kla.anl. --,-- Znalc i1t staa.t
van w-i.jzen. F e1·pl-icht over rle !JI'Onrl
der za.a.lc ttitspra.a.lc te rloen. - Wanneer

het militair gerechtsbof een verzet ontvangt dat door de krijgsraad niet ontva.nkelijk was verklaard, en wanneer de zaak
in staat van wijzen is, · is het verplicht
over de groncl der zaak uitspraak te doen.
22 A1tgustus 1946.
285
12. - Stntfznken. - j]f·il·itai·r gerechtshof. - Fo·nnis ve1·n-iet·igrl om een andere
·reclen clnn cle onbevoegrlheid. - Tot z·ich
t1·elclcen va.n de za.nk. Wanneer het

militair gerechtshof een vonnis varr de
krijgsraad, om elk andere reclen dan de

HOGER BEROEP.
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onbevoegdheid, vernietigt, moet het over
de groncl van cle zaak uitspraak cloen.
(Wetboek van strafvorclering, art. 215.)
30 September 1946.
309

over de door het openbanr min-iNterie tegen een merle-beklact(!cle 'i-11(Je8telde vonle·rin.(l. - llechter 'in hO.f!e1' beroep ove1· flez·e
vorclerinrf u.itsp·mnk cloencle. - Omvettir1e
beslissing. - Ret hoger beroep cloor een

13. - Strafza)rcn. -- Eerste 1·cchte·r
die zifn .i·urisclictie had 1tUge1ntt. - Za(t/,;
in hctct·r nehee~ cloo1· het hoge1· beroep (l,ctn
(~e ·rechte·J: ·in tweeclc awnleg onclm·worpen.

beklaagde ingesteld C•nclerwerpt aan dt>
rechter van hoger beroep de beslissing
niet, welke door cle ePrste rechter uitgesproken werd op de vorclering ingestelcl
cloor het openbaar ministerie tegen eell
meclebeklaagde en cle voor deze laatstl·
burgerlijk verantwoordelijke partij. I~·
onwettelijk cle beslissing vall de rechter
in hoger beroep die over deze vordering
uitspraak cloet, clan wanneer slechts het
w~rhaal van eerste beklnagcle bij hem aanhangig wercl gemaakt. (Wetb. van strafv ..
artt. 199 en 202; advies van de Raacl van
State van 12 November l80fi.)
28 October 1946:
m:m

- Wanneer de eerste rechter zijn jurisdictie heeft uitgeput, maakt het hoger
beroep van partijen tegen deze beslissing
de zaak in haar geheel bij de rechter in
hoger beroep aanhangig.
7 October 1946.
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14. - Vonn·is van vl"ijspnwk. - Hor1e1·
beroep cloo·r (le bttrgerlijlce pct·rU.i in(festelcl. - Voorwnan~en wa(wann de ve·roonlelino van bekla(l,gfle tot scha.clevcroocfling onclerworpen ·is. Op het hoger

beroep vanwege de burgerlij)l:e partij tegen een vonnis. waarbij de politierechtbank beldaagde vrijspreekt, kan de correctionele rechtbank deze tot schadevergoeding veroordelen, maar moet zij daartoe vaststellen rlat het misdrijf, hetwelk
aanleiding gaf tot vervolging, in al en in
elk van zijn wettelijke bestanddelen in
hoofde van beklaagde bewezen is, en tevens dat clit misdrijf nan de burgerlijke
partij de schade heeft veroorzaakt, waarvau zij het herstel vordert. (Wet van
1 Mei 1849, artt. 5 en 7; ·wetboek van
8trafvordering, art. 202.)
14 October 1!)4().
333

15. - Vonnis vwn lle hTifgs·m.acl vcroonlelencle tot cle sancties voo·rgestelcl
iloo·r het openbctar ministm·ie, en cloo·r beklctctpcle aangenomen ovMeenlcomstig a1·ti/;:el 1 vnn (le bcsluit·wct vnn 10 No1Jem1Jer 1945. - Hoger bcmep •wiet ontvwnlceU:ik. - Ret vonnis van !le luijgsraacl, veroorclelencle tot de sanctiPs voorgestelcl
door het openbaar ministerie en aangenomen. door beklaagde overeenkomstig
artikell van de besluitwet van 10 November 1945, is niet vatbaar voor hoger beroep.
14 October l94G.
337
16. - B1wgerUjli:e zal.:en. - Alc-te va:n
hoger beroep tot zelcere punten van cle
besUssing bepe1·lct. Rechtsmacht 1Jan
hager beroep een ft'IHler punt wi.izigencle
ten bette vnn beroepcr. - Ve·rb·l'ck·ing. -

·wanneer een hoger beroep uitdrukkelijk
tot zekere punten· van de beslissing beperkt werd, mag de rechter in hoger beroep deze laatste op een ander punt niet
wijzigen ten bate vall beroeper.
24 October 1946.
3li0
17. - Strajzalren. - Doo1· een beklctrt(!de inrJesteld.. - Onderwerpt aan cle
rechter -in houer llcroer1 ae be.~U8sin.fl '11iet

18. - BwriJerHjke znken. - Term.ijn.
Vonnis ·witsprnnlc lloencle ove·r een
cis tot echtscheicling. Betelcening OtJ
11, M~a.wrt 1945. - Hoge·1· llemep op 16 Mei
19.t5. Besl1r-itwet vnn 1 .Mei 19H. Ho{ler llemep niet te lna.t. Geschief}t

niet te laat, krachtens cle beschikkingen
van artikel 2 van cle besluitwet nr 2 van
l Mei 1944, . het hoger beroev, op 16 Mei
1945 ingesteld tegen een vonnis uitsptaak
cloende over een eis tot echtscheiding en
op 14 Maart 1945 ann eiser in hoger beroep betekencl. (Besluitwet. van 19 Maart
1945, artt. 9 en 10; Burgerlijk Wetboek.
art. 262; Wetboek van burgerlijke rechtspleging, art. 443.)
31 October 1946.
360
1'9. Stntfza.lcen.
Eenpariuhe'ir/.
vfm stem-men. - Hot va:n beroerJ fl.nt een
venlachte vemonleelt ·f.vellce wenT vri.,iye81Jrolcen cloo1· cle eerste rechte·r. - Ecn1Jlt'l'i.f!he·icl vnn sternrnen vereist. Ret

hof van beroep kau, zonder te bpslissen
met eenpariglieicl van stemmen en zoncler
zulks vast te stellen, de door cle eerste
rechter vrijgesproken verclaehte niet veroordelen. (Wet van 4 September 18m, nrtikel 2.)
2 December 1.94().
421
20. Strntznl.:en.
EentJWri,qheid
·Dnn stemmen. - Hot 1:an 1Je1·oep clnt een
ve-nlnchte veroonleelt d-ie -uoo-r de eerstc
·rechte·r het voonlcel cler amnest-ie heejt
r1enoten. EenlJfl'l"i(Jhe·icl van stemmeu
verei.st. - Ret hof van beroep kan niet,

zoncler te beslissen met eenparighei{l van
stemmen en zoncler zulks vast te ~tellen,
een verclachte veroordelen die voor rle
eerste rechter het voordeel ller amnestie
heeft genoten. (Stilzwijgende beslissing.J
(Wet van 18 Juni 1869, art. 140; wet van
4 September 1S91, art. 2.')
2 December 1B~G.
423
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HUUllOVEREENKO:M:ST.

HUU:QOVE~EENKOMST.
1. - Lctndpctcht lope-rule 011 :28 Novem1Je·r 1940.- Yonn·ls dnt lle ontrn·im·ing van
ae, pachter beveelt :wmle1· vnst te stellen · clnt ae verpnchter ve·rma.g · z-ich te beroepen 011 een ·va.n de tti.tzoncle·rlij ke UM'allen voo1·zien b·ij n·rtikel :2 vwn het besl1tit
vw1; :26 November .l9¥J. - Vonn:is niet wetteUjn: pemotiveenl. Js niet wet~el!jk

gemotiveercl het vonnis llat de ontrunnmg
beveelt van cleze clie een laudeigendom
in lmur heeft krachtens een op 26 November 1940 lopencle vacht, zonde~· .. het
bestaan vast te stellen, in hoofde van cl~
verpachter, van een van de uitzonclerlijk~
gevallen becloeld in artikel 2 van het besluit van 26 November 19,40,. b~sluit dat
nietig werd verklnard doch dat voor tijdelijk geltlig ·wordt gehouden door artikel 3
van de besluitwet van 5 Mei 1!l44.
2 Mei 1946.
162
2. - Pcwht. - Nie·n·we pacht ·inga,a,nde;
l1i:i uebreke t;rw opzeuu·ing, b'i:i ae ..aftoop
·1;wn de vroegem pacht. 8Ul.zw·tJgencle
Belw-ttd 1Jwn ctlle de
werlerinh·n1"in[J. vroe,qe-re voorwactnlen beha.lve deze beM·ettencle cle twrm:ijn.. - Behond va.n ·het aklwonl cler pwrt-ijen o·viw ae annl vwn .het
in htw.1· gepeven uoecl. - De nieuwe pacht

clie, volg·ens de wet, bij gebreke van opzegging, ingaat bij de afioop van de vroegere pacht, is een stilzwijgende weder:inlmring waarbij, behoudens de termijn
van verpachting, alle de voorwaarden van
de vroegere pacht als behouclen W()l'den
beschouwcl, daarin begrepen het akkoorcl
der partijen over de aard van het i~1
huur gegeven perceel. (Burg. Wetb., artlkel 1776 [wet van 7 Mnart 1929, art. 8] .)
20 Juni 1946.
231
3. - Pa.cht. - IJou.wgrondcn. - Yet·pa.chUng r1esloten v66·r het ·in we·rldng t·reden. vwn rle wet van 7 JJ1na·rt 1929. - Pa.rtijen cl'ie de ·verhuurde gron1len he1Jben
na.nge.z·ien nls zijnrle 11onwrrronden zonaer
.~e n·ls d·ttsrlnn1{} 01J te ueven. Niewwe
pncht cUe, bi:i rtebrelw ·va.n OtJzegging 1!ltn
rle vroeyere tJacht, is ·ingegrum onrle·r het
stelsel vnn de wet t;an 7 Mrw1·t .UI:29. Reoht va.n rle ve·rpctcllter om. een. C'inr/.e te
stellen nnn rle pa.cht. Niet ontler.r;esehikt nwn rle voorwaa.nle rlnt, op het
ortenblil.' •van de st-ilzw'ijgenae werlel"inhn'l'in,q, rle rJoerleren ctls 11ottttJg·ronrlen werr/.en opgegeven. - Indien, v66r het in wer-

klng treden van de wet van 7 :M:aart 1929,
de partijert bi.i llet slniten van een vacht
de verlluurde gronclen hebben aangezien
als zijnde bouwgronclen zonder ze als dusdanig op te geven, mag {le verpachter een
einde maken aan de pacllt nadat, oucler
llet stelsel van de wet vnn 7 Maart 1.929,
een nieuwe pacht is ingegaan bij de afloop van de vroegere pacht; daarvoor

wordt niet vereist dat, op het ogenblik
van cle wederinhuring, de gronden als
bouwgronden worden opgegeven. (Burg.
Wetb., art. 1774, § 3, 3° lwet van 7 Maart
1929, art. 6, § 1] en art. 1776 [wet van
,. Maart 1929, art. 8]. I
20 Juni 1946.
231
4. - Verkocht onme1·ena goerl.- Hmtr
rnet vnste dat·ttm. - F er1JUchting van de
leaper fegens rle hmwrleL - Vm·plichtingen vnn rle verhttttnle1· ·wna.·rvwn rle witvoe'J'ing na rle verlcoop·moet geschieclen en rle
tussenkomst van rle kope1· ve·reist. - Artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek
lleeft niet tot doel de huurder toe te laten
de verkoop van het, onroerend goecl tpt
voorwendsel te nemen om een door de
verhuurder niet uitgevoerde verplichting
op de koper te doen wegl')li. De verplichtingel! van de verhuunler die, als gevolg
van de. verkoop, op de koper wegen, zijn,
bij gebrek aan strijdig beding in de huurovereenkomst, deze waarvan de uitvoering na d.e verkoop inoet geschiec1en en
voortaan de tussenkomst van de koper
vereist.
'Zl Juni 1946.
247

5. - Hmwrler 1Ue cen ·wa·aq·bol·g ·in
.··lwnrlen vrm rle ve·rhwunle·r gevestigrl
heeft. - Latere ve1'7coop vim het onme·renrl goed. Ve·rh·uunle·1· rUe lle wnarbot·p nctn rle ko_per n·iet ovet·handigd
heett. ....:.... Koper jegens rle hmwdet· niet
gehotulen tot teruggave vnn de waat·bot·g.
- W anneer de lluurtler van een onroerend goed aan de verhuurder een som
geld tot waarborg van de uitvoering zijnei" ''erplichtingen overllandigcl heeft, en
wanneer de verhuurder-verkoper, het onr()erend goed later verkocht zijnde, de
waarborg aan de koper niet overhandigd
heeft, kan deze laatste, noch krachtens
artikel 1743, noch krachtens artikel 1692
van het Burgerlijk Wetboek, jegens de
!murder gehouden zijn tot teruggave van
deze waarborg.
27 Juni ·1946.
247
6. - Om·oe·rend rJoell.- Yernielinu ·1Jan
het verlwmnle goed. - A~rt·ikel 17:2:2 van
het Bnrge·rlijlc Wetboek. - WetsbepaUng
rUe lle omno,qelijklwicl · omle·rstelt om het
,qenot vctn rle verlumnle za.uk te verscha.ffen. - Onmogelijlcheirl slechts rlenn,baar ·in
hoofrle va.n cle verhtmnler. - Artikel1722

van het Burg-erlijk '\Vetboek onderstelt de
onmogelijkheid om geheel of ten dele het
genot van de verhuurde zaak te verschaffen, omnogelijkheid die Rlechts denkbaar
is in hoofde van de medecontractant die
tot deze prestatie gehm1den is, te weten
de verlmurder. (Burg. Wetb., art. 1719.)
27 .Juni 1946.
249
7. - Pacht. - Yergoecl'ingen ltnn rle
ttittrellende tmchte·r 'Verschulcligd. - Bij

HUWIDLIJK. -
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ging, verzet er zicll tegeu dnt die machtiging zou worden verleend wmmeer er in
rechte tnssen de echtgenoten geen gemeen
huishouden meer bestaat, zoals in geval
van scheicling van tafel en bed.
6 Juni 1946.
219

voorracul geclane bebouwingen. Oogst
opgedcwn op clOO'I' cle, paehtm· geseheunle
en bezaairle we·iclen en cloo'l' aeze laatste
binnenr1ehaalcl. Tegen de wil van cle
ve1·paehtm· uitgevoercle werken. - Eigenrlorn van cle oogst b·ij het vm·ski,ilc(}n van
cle paeht aan de ve·rpaehtm· toegekencl.
Recht op ve·raoecling van cle ~titt1·e
clencle pctehte·r. - Wanneer, bij het ver-

2. - Echtyenoten aehwwcl onde'l' de .fJe·nweJ/.schap van goedercn. - UUke'l'ina tot
ondcwhoud toeu.elcencl aan cle vrou.u' tiiclens het yecling tot, eehtsche'iclin{J. - Eis
tot echtseheicling venvorpen. - Geen 'V01'de'l"ing, van cle vrouw ten e·incle betalina
van vervallen achterstalle•Ji, te bekomen. -

strijken van de pacht, de verpachter de
eigendom verkrijgt van een oogst opgedaan op door de uittredende pachter
gescheurde en bezaaide weiden, en door
deze laatste binnengehaald, maken deze
zelfs tegen de wil van de verpachter Na de verwerping van een geding tot eclltuitgevoerde werken bij voorraad gedane scheicling tussen onder gemeenscllap van
bebouwingen uit, welke tot vergoeding ten goedereu gehuwde echtgenoten, 'lleeft de
voordele van de pachter aanleiding kun- vrouw, aan wie eeu uitkering tot onclerhoud voor cle clunr van deze rechtspleging
nen geven. (Burg. Wetb., art. 1778, § 2, I
· wercl toegekend, geen vorclering tegen
[wet van 7 Maart 1929, art. 9] .)
263 lwar echtgenoot · ten eincle betallng van
4 Juli 1946.
vervallen achterstallen te bekomen.
8. - Paeht. - Beslttit van 26 Novern7 November 194fi.
372
bt'r 1940.- Ferpctchter ll·ie opzegging Twett
3. - .Kincl ·nit een voT'ir! htt·weUjlc. !ledaan ,om zfJlf het goed in fleb·ruilc te

Gemeensdwp vnn aa.nwinsten sleehts omva.ttencl cle winsten vau de gemeenschnppeHjke cwbeid 1100'I't1w'menrle, eu van de
bestJari,nrJen op de onclcrseheiclen ·inT,~ornN
ten vwn be·i!le echtr1e1toten. - Toe1renninu
nam een van cle eeht{fenoten: van een ,qroter
,qecleelte clan rle helft. Forde·l"inu tot
inkortiny, nietteyenstactncle cle ehulbepaUng va.n (t1'ti1cel 1527 vnn het BurrwrNj 1.' .
Wetboek. De einclbepaling van arti-

nemen. - Ii1zicht flat opaehO'/t.ilen heeft te
11estawn. - Opzegging WO'I'dt zonde'l' ~tit
we'l'ksel. - Wanneer de verpachter van

E·en landeigendom opzegging heeft gedaan
aan de pachter om zelf het goed in gebruik te nemen en dat cUt inzicht, alhoewel het werd uitgeclrukt in cle opzegging,
ophoudt te bestaan, dan blijft de opzegging zonder uitwerksel. (Besluitwet van
26 November 1940,'art. 2, 6o.)
19 December 1946.
444

kel 1527 van het Burgerlijk Wetbol,k.
naar lnid waarvan eenvoudige winste11.
van de gemeenschappelijke arbeid voortkomende en van de bespariugen op de
onclerscheiclen inkomsten van beiclP echtgenoten, al zijn die ook ongelijk, niet hPschouwd worden als een bevoorcle ling ten
nadele van de kimleren nit het eerste
huwelijk, is toepasselijk 011 de verdeling
in gelijke delen van de gemeenschav, _bij
de ontbinding van !let llnwelijk. Zij verllindert de vordering tot inkorting niet,
die door !let kiml uit het eerste lmwelijk
wordt ingesteld tegen de eehtgenoot aan
wie hetzij de gehele geinet<nschap, lletzij
een groter deel dan de helft wenl toege-,
ken d.
21 NoYember 1946,
!00

HUWELIJK.
1. - Machtigina ve1·leencl cloo·r cle vrelle·reehte1· ctan een van de eeht{lenoten
orn cle inkomsten van de andere eehtge·noot te innen. - Maehtia·ing lean niet
meer wo·rden ve1'leencl , ·wanneer e1· in
rechte ueen. gemcen hn·ishmtclen meer be"taat. - Echtaenoten r1escheiden va11 tnjel en becl. - .4rt11cel 214b, nlinect 2, •mn
het Bn·J·gerz.ijlc IVetboeTc niet toepasselijlc. Ret karakter erkend door cle

wetgever aan de door de vreclerechter,
krachtens artikel 214b, alinea 2, van het
Burgerlijk Wetboek, verleende machti-

I
welk aan de sclmlcleiser het reeltt
toekent de vonleringen 'i·an zijn selluldenaar uit te oefenen, met uitsluiting van
die welke uitsluitend aan de 11ersoon
zijn verbonclen, machtigt •hpm nid de vorclertngen uit te oefenen van een schu ldenaar van zijn schuldenanr.
14 Maart 1946.
100

INDEPLAATSSTELLING.
&chulcle'iser !lie cle vorcle·r·ingen vctn
zi:in sch·nlclennar may uitoejenen. - Bm·ye1·Ufk Wetboek, a1·tilcel .1166. - Bepnling
wellce cle schttlcleise1· niet ma.cht(qt de
vorclerin {len nit te oefenen vnn een sc1mlArtiflenact1' vcm zi,in sehulclencw.r. -

kell166 van het Burgerlijk Wetboek, het-

1
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KINDERTOESLAGEN. -

LI.JFSDWANG.

K
storting van de bijdragen voor kindertoeslagen wanneer de werknemer in boofdzaak; t. t. z. voor een langere tijcl, gebezigd worclt door een amlere werkgever.
In geval de vergeleken bezigheden van gelijken duur zijn of in geval van niet bewezen ongelijkheicl, zijn de beide werkgevers onclerworpen aan de wet op de
kindertoeslagen.
2.3 Februari 1946.
77

KINDEQTOESLAGEN.
Pe1·soon tetvm·Tcgestelcl clom· verschUIencle 1verkgevm·s. Ontslag vwt een
'll'C'I'kgeve'l' vnn clc stortiJl!J van cle bi:id1'1toen. - ATtll.:el 87 van het kon,(nkUjk beToetJassl·nU vwn 19 December 19.39. s1n.gsvooTwaaJ·den. Artikel 87 van lvc>.t

koninklijk besluit van 19 December 193!J
ontslaat slechts een werkgever VIlli (le

L
LASTGEVING.

LIJFSDWANG.

Lrtsthebbe'l' rUe uetasommen voor zijn
eiycn oeMn'ilc besteerlt.- 8ch,nldenaa.1' van
interestim. - A:rt-i1<el1991i van hct B·wrorwli.fk Wetboel•.- Beschil•J.:ing ·niet vnn openbwre onle. - Artikel 19fJG van het Burger-

1. Vou nis clat cle lijf8tltoang ten
1Joonlele ·vam cle lmrgeTl'ijke part·ij heejt
nUgespmTwn. Hoger lJe·rocp 'Van beklactgcle. ~ Geen veTzoelc tot Ujfsclwa.n.IJ,
rloo1· cle lnt..rgerUjke pct'rf'i:i v66·r 'het ho.f
'Vwn 1Jeroep ·inyerUencl.- WetteUjke onm.of/eZ.i;ilclwicl lleze beschikl<"iny va.n het vonu·is te bekmchUgen. - Op het beroep van

lijk Wetboek, naar luid waarvan de lmithebber cle interesten v~~rschuldigd is van
de geldsommen, die llij voor zijn eigen ge.
bruik besteecl lleeft, is een bescllikkiug
die cle \Vil van· de partijen annvult docb
geen bescl.1ikking van Dpenbare orde; partijen kunnen er dus yan nfwijken.
18 November 194(3.

383

LENIN G.
Ontlener ·ve·rcw.twoonlel-ijl.; ·voo•· het verlies vctn rle verleenrle zcutT,,, - l'e·rhog·ing
rwn de schacle ·V(('/1. tZe ontlener b'ij geIJ·reT;; ctwn wecleJ·belerf.lring b'innen een no1·mctle ternvijn. - V ertrcwin{J niet nan cle
lene·r tom·eJ.:en7mwr. ~ FerpUchNng van
tie ontlene·r clit gedeelte van. rle schade te'
herstellen. - Wanneer de ontlener verant-

'woordelijk i;; voor !let verlies van cle geleende zaak, strekt zijn verplichting, de
door de lener geleden scbade te herstellen,
zicb nit tot de verboging van de sclwde,
die hieruit voortspruit, dat de lener geen
wederbelegging binnen een normale termijn geclaan beeft, tenzij cleze verhoging
van c1e schacle het gevolg zou zijn vnn een
door de lener begane font. (Burg. Wetb.,
artt. 1880 en 1881.)

7 Februari 1946.

53

de beklaagde tegen een vonnis dat de
lijfsdwang ten voordele van de burgerlijke partij heeft uitgesproken, mag de
recbter in boger beroep deze veroordel'ing niet bekracbtigen imlien cle b'urgerlijke 1mrtij v66r hem claartoe niet besloten beeft.
15 J anuari 194(},
22

2. - 8tra.jznken. - Venlnchtc ntinrle·r.inri,q otJ tle clarJ tler jeitcn. - Fe·roonleUng tot U:i.fsclwwng. Onwettelijlc. De lijfsdwang mag niet worden uitgesproken tegen een veroordeelde wegens
misdrijven ge])leegd gedur!'nde zijn minderjarighelc1.
3 Juni 1946
215
3. - Veroo'l'(lcl'in{f lloO'I· rle stmj,rechter.
- Li:ifstl'l.owng betmjt het geheel vctn cle
ten lnste vnn clc veJ·oorcleelclc {felegtle
De lijfsdwang is een micldel
lcosten. -

tot uitvoerin.g bestemd om de invordering·
te verzekeren van al de kosten, zoncle1>
onclerscbeid, welke ten laste van de veroorcleelde werden gelegcl door bet arrest
van veroonleling.
:::o J)('('!'lllher 194fi.
456
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M
MIDDELEN TOT VERBREKING.
HOOFDSTUK
HooFDSTUK

I. - Aard der m·iddelen.
II. - M·idclelen wegens on-

d·lt·ideUjl<:lwid n'iet ontvanlreUjlt:.
HOOFDSTUK

III. -

./!Iidclelen die ·in feUe

niet opgaan.
HOOFDSTUK
HoorcnsTUK

IV. - Nie'lt'WC micldeleu.
V. - M·idclelen niet ontvanJ<e"

Ujk we{fens {!Cb1'ek aan belan{f.
HoO!i'DSTUK

VI. - )f·iclclel.en q;reemcl aan cle

bestreclen besUssin{f.

HOOFDSTUK I.
AARD DER MIDDELEN.

1. - Btmtznken.- 11Iicldel OZJ feitelijke
IJeschou.whl{fen {festeuncl. - . Onlievoegclheicl vcm het hot vwn verb·reldn{f. - De

beoonleling van bescllouwingen van feitelijken aard valt buiten de bevoegdlleid
van het hof van verbreking.
21 ;Januari 1946.
32
HOOFDSTUK II.
i\'IIDIJEU;N WEGENS ONDUIDELl.JKHEID
NIET ONTVANKELI.JK.

2. - F:ltrnfzalcen. - 11Iiclclel {fenamen
nit cle schenclin{f vnn cwtikel 97 van ile
Gronclwet. Miclclel niet awncluiclencle
oncler well.: atJzicht de bestreclen 1Jeslis8'inu
nict volcloencle met 1·ecleuen omkleecl ·is.
- Niet-antvnnlceHjlt:he·id. - Is ,niet ont-

4. ·- Ji''i.scale znken. - ./JI'iclclel cla.t on!l,wicleUjk ·is. ~- Ve·rwe·1ping. Het hof

geeft geen acht op een middel waarvan,
bij gebrek aan duidelijklieid, llet onderzoek niet mogelijk is.
11 Februari 1946.
fiO

5. - B·wr_qe'l'loijke znlcen. - Micldel geste·uncl ap cle sehendin{f vcm een wetsbepnl'inrJ. - M·iclrlel dc~t n1et 1titlegt wnn·rin
cUe schencl·in_q bestnnt. - JlHdclel niet ontvnnkez.ijk. Is niet ontvankelijk het
micldel, gesteund op de schending van een
wetsbepaling, zonder nit te leggen waarin
die schemling bestaat.
7 Manrt 1946.
90
6. - St1·atznl<en. - 11I1clclel clnt /Jeweert zancle1· nnclere betJnlin_q, clat het
arrest cle eanclnsies n·iet heett beantwoarcl. - Niet ontvnnlcelijlc. Is niet

ontvankelijk het middel, afgeleid nit liet
gebrek aan antwoord op de conclusies,
imlien het punt van de conclusies niet
wordt aangecluid waaro11 liet arrest niet
lieeft geantwoord.
15 A11ril 1946.
151
7. - St1·n[zC£1cen. - Bwr_qerlijlce varrle1·inq. - Onnnnwl.:e1wi_q rniclclel. - VerwertJ·lng. Het hof neemt het mid del

niet in aanmerking, waarvan de onnauw·keurigheid !let onclerzoek onmogelijk
maakt.
25 November 1946.
413
8. - 8tratznken. - Enkele 'Verw·ijz'in{f
111w:r concl'lts·ies _qenomen v66r rle rechter
over de [!roncl. - Onclniclelijk m·iclclel. _Viet ontvwnkeUjk. - Is wegens zijn on-

vnnkelijk het middel genomen nit de
schending van artikel 97 van tle Grandwet, <lat niet bepaalt onder welk opzicht
llet bestreden arrest niet voldoende met
retlenen omkleed is.
4 Februari 1946.
45

lluiclelijkheicl niet ontvankelijk het miclclel
<lat, zonder m~~er, verwijst naar de door
, de eiser v66t de rechter over de groncl
genomen conclusies.
23 December 1946.
448

3. - JlHcldel nnnvaerencl <lnt cle fC'iten
·ran rle telnstle{fg·i:n{f {!CCII ·vaortclu.rencl
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rlach een orJenblikkelijk lnisclr1:if nitmaken. ·- JJf-idclel clctt niet u.i.tle.qt wanl'in cle
lwweenle veroissin{f het bestreclen nrrest
heeft onwetteU,ilc gemnnkt. - Is, bij ont-

stentenis van nauwkeuriglieid, niet ontvankelijk llet middel dat aanvoert clat
llet ten laste van de aanlegger weerliouden misdrijf, niet een voortdurend, n:lanr
een ogenblikkelijk misdrijf is en dat niet
uitlegt waarin de beweerde vergissing het
bestreden arrest lieeft onwettelijk ge.maakt.
11 Februnri 1946.
5!)
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9. - Strafznken. - Ji'iclclelen _qeste1mcl
otJ een verzet tegen het vannis a quo. Bestcuvn vnn het ve1·zet nach ·wit de vaststenin{fen vnn het wrrest noch n'it de
stult:ken vnn de 1·echtspleging /JUjlcencl. Jliiclclelen rlie feUelij ken gronclsln{f missen. ~ ~Iissen feitelijken gronclslag de

midclelen, gesteund op een verzet tegen
het vonnis n q1ta, clan wanneer !let bestaan van clergelijk verzet noel! nit de
vaststellingen van het bestreden arrest,
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noch nit de stukken van de rechtspleging
blijkt, waarop het hof acht 1mn slaan ..
14 .Jannari 1946.
18

!let arrest noel! onduiclelijkheicl noch tegenstrijcligheicl behelst.
4 Februari 194G.
4~

10. - St1·atzaken. - M·idclel rutn110erenrl rlctt conclu.sies niet wenlen beantwoonl. - Geen bewijs rlnt cle in het mirlclel becloelcle concl1t.sies genomen we·rden.
- Mirlrlel dctt te'itelijken gmnrlslng mist.

14. - Ht·rafzctken. - M·iclclel op een
feitelij ke be·wr'J·I"ina yeste'ltncl. - Fe1t fla,t
noch u-it het a.·1·rest noch n-it cle nl;;ten va11
de rechtspleging voortvloeU. Miclclel
elM g·ronclslct.Q m·ist in teite. - JVIist grond-

- Mist feitelijken grondslag het midclel
waarbij het ontbreken van :mtwoorcl op
een conclusie worclt ingeroepen, clan wanneer noch nit het bestreden arrest noch
nit de nan het hof regelmatig overgelegcle
stnkken blijkt, clat cleze conclusie voor
de rechter over de groncl genomen wercl.
15 Jannari 1946.
22

slag in feite, llet miclclel dat 011 een feitelijke bewering berust en noch in !let
bestreden arrest noch in een ancler stnk
nm <le proceduur, dat door het hof knn
in acht genomen worden, steun vinclt.
45
4 E'ebrnari 194G.

11. - Strntzctlcen. - Onderzoelc dom·
militnire magistntten. VeTvolrJin.oen
clOO'I' clen p1'0CU?'eU'I'c[fe1WfCtr£l OVe1'genomen
bij toepassing vwn cwtilcels 479 en 483 vnn
het Wetboelc ·van st·rafvonle·ring. - Voo·rzien·ing tegen het doo·r het hof vctn be1·oep
1t·itgesproken arrest vnn ve·roonleling.
JJtHcldel rlaant-it {lenornen rlnt het oncle·rzoelc cloo·r mil'itctire mng·istmten gedaan
wenl. - An·est ve1·kla1·erul flat rle beUcht-i-ng be-wezen ·is rloor het onrle·rzoelc v661'
het hof vnn · beroep gedann. - V e1·-werping. - Kan niet aangeiiomen worden het
miclclel gericht tegen het arrest van veroorcleling, door het hof ~·an beroep nitgesproken, en claarnit genomen clat het
onclerzoek door militaire magistraten geclaan wercl, clan wanneer de procnrenrgeneraal er toe, bij toepassing van artikels ;1.79 en 483 van het Wetboek van
strafvorclering, diencle over te gaan, inclien het arrest vaststelt clat cle betichting
bewezen wercl door het onclerzoek v66r
het hof van beroep geclaau.
21 .Tannari 1046.
32

121.- F·iscctle znken.- M'iclrlel een geb·relc nwn antwoonl op de concltts·ies in·roepende. - Geen bew·ijs dat de ·in het midclel nwnrJed·ll!icle besl-witen genomen wenlen.
- M·idrlel da.t gmnclslcto m·ist in feite. -

Mist gronclslag in feite het micldel een
gebrek aan antwoorcl op conclusies inroepencle, clan wanneer noch nit het bestreden arrest noch nit de regelmatig aan het
hof overgelegcle stnkken blijkt clat deze
conclnsies voor de rechter over de grond
genomen werclen.
28 Jannari 1946.

1.3. - Stra.fzalcen. - Miclclel een oncl1t'iclelij1theicl of een tege·nst1"ijcli.oheicl f;n
de best·rerlen besUssinr1 nwnvoe·rende. 1l1Test zonrle·1· ond1tideUjlcheicl of tegenstrijcU.oheicl.
Jlfi(lrlel clnt gmnclslng
mist in feite. - Mist grondslag in feite
!let miclclel clat aanvoert clat een arrest
van veroorcleling ondniclelijk is en een
tegenstrijcligheicl bevat, clan wanneer

15. - Iwmlce rechtstreekse belctstinf!C/1. - 1li1clclel het geb1'ek nwn nntwoonl
op de conclusies in·roepencle. - Pnssencl
wnt-woonl in het cwrest. JJ1iclclel flat
[f1'0iulsla..o tn:ist in fe-ite. Mist gromlslag in feite het miclclel clat een gebrek
aan antwoord op cle conclt1sies inroept,
clan wanneer het bestr'eden arrest een
pm;sencl antwoord 011 de conclusies bevnt.
4 Febrnari 194G.
48

1'6. - T·uchtzalwn. - JJ11rlclel annvoe1'encl rlat een vrna.o tot het oncle1'ho1'en va:n
yctHiyen ·Met -wenl benntwoonl. - Bwnclel
·waa r wit het 1/estaan van cle·F.Qel-ij ke vra.(l.{!
'll'iet blijkt. Miclclel mist in feite. lVIiRt in feite het miclclel aanvoerend clat
in tnchtzaken de rechten cler verclecliging
werclen gesclwnden cloorclat een vraag tot
!let onclerhoren van getuigen, geclaan in
een brief, niet wercl beantwoorcl door de
bestreclen beslissing, clan wanneer clie
brief niet voorkomt in cle bunclel en het
11it geen enkel stuk cler rechtspleging
blijkt clat derg·elijke vraag wercl g·eclaan.
11 ,Februari 1946.
58

17. - F·iscnle znken. - M·iclclel uesteu.ncl op fe'itelijlce .oe.oevens. - Mist ·in
J\ili:;;t in feite het miclclel gefe-ite. stennd op feitelijke geg·evens die op bindencle wijze werden beoorcleelcl door cle
bestreclen beslissing.
11 Februari 104fi.
60
18. - B1W.fJC1'lij1ce zctkeu. - Gebrek
new cw t-woonl op een 1/cwe'l'in.Q vctn rice
co11Cl'11sies. Concl·ns·ies wcuw'in clie 1Je1:Vel"inr1 niet voorkomt. JJi·iclclel mist
.fcitelijke y1·ondslng. Mist feitelijke
gronclslag het miclclel. afgeleicl nit een
gebrek aan antwoorcl op een bewering
van (le conclnsies, :wanneer cleze er niet
in voorkomt.
14 Februari 1946.
M

19. -

Stnt.fza.ken. - 111-iclrlel af.oeleicl
een .oebi·ek na.n ctntwoonl op cle conclus·ies. Concl1t·Sies op pnssencle -wijze
beant-woonl. Jlihlclel m-ist in .fe'ite. - ·

11-it

Mist feitelijke gronclslag het micldel dut
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beweert dat llet arrest de conclus~es niet
lleeft benntwoord wanneer tleze in llet
arrest een passend antwoonl llebben gekregen,
11 Maart 194G.
96
20. - St·rafzalcen. - Jl iddel a.anvoerend drtt get1tigen niet ondedwonl we·rclen en dat een samenhnngend onderzoek
110ft niet geiHmligd 1s. - Aanlegger rUe
het onderhoor ·vwn get·niyen en de venlaging cle1· znnk niet heeft uevordercl. ;liirldel mist feiteUjlce u·ro11dslny. - Mist

feitelijke grondslag het midtlel aanvoerend dat getuigen niet werden on<lerhoord en dat een samenllangend onderzoek nog niet geeincligd is, (:lan wanneer,
nocll uit het arrest, nocll nit een ander
stuk van de reclltspleging blijkt dat <le
aanlegger llet onderhoor van getuigen en
de verdaging van de zaak zou hebben gevorderd.
18 lVf a art 1946.
109
21. - Strafzaken.. - Middel gesteund
op een felteHjke bewe·f'inu d·ie geen gmnd
vinrlt 'in de best·J'eden besUss·inif noch in
de st·nl.:ken vnn de rechtspleuing. ~ j!Hrlrlel m·ist in feite. - Mist feitelijke grond-

slag het middel gesteuncl op een feitelijke
bewering die geen grond vinclt in de bestreden beslissing noch in de stnkken · van
de rechtspleging welke het hof in acht
nemen mag.
1 April 1946.
129
22. - Strnfzalwll. - .Jliddel gesteu.ncl
op een gebreh; aan a·ntu!001'cl op concl·nsies. Ooncl1ts'ies 011 pnssencle wi';ze
l!mntwoonl.
Jiirlrlel m·ist feUeli:ike
urond.~lng. Mist feitelijke grondslag

het middel dat aan het arrest verwijt
de conclusies niet te hebben beantwoord,
wa'nneer deze in llet arrest een passend
antwoorcl llebben' gekregen.
l April 1946.
129
23. -

Btrnfznken. - Jiiddel gestewitd
011 een feUeHjlce l!ewering, zonder r!'rond
in de l!estreden lJqsUssing of ·ih de stukken der rechtspleg·ing. - .Mirlrlel m·ist ·in
teite. - Mist feitelijke grondslag het mid-

' lel gestenncl op een feitelijke bewering
(in zake de aanhouding van de eiser
door een vreemde overheid)-, die geen
grond vinclt in de bestreden beslissing
noch in de stukken van de rechtS]1leging
waarop het hof acht kan slaan.
29 A11ril 1946.
158
24. - J3wr[lerli;ike ;mken. ~ 3Iiddel
rlnt te[len het lJestrerlen 1Jo1vn·is aanvoert
te he1J ben lies list over rle lJevoeuclheirl. l7 onnls be8Ussend clat de e·is n-iet . [lertronrl ·is. - Mirlrlel mist in feUe. - 'Nlist

in feite het middel dat tegen de rechter
aanvoert zich te hebben onbevoegd ver-
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klaard dan 'ivanneer hij heeft beslist clat
de vortlering niet gegroml was.
1(] :Mei 1946.
i84
25.- Bnrgerlijke.mke1L- JJiiddel dat
a.wn het nrrest een 7Je8Uss'i·n,q toesclwijft
lUe het niet inho·tidt. - il:i-icldel mist in
teUe. __:_ :Mist feitelijke gronclslag het mid:

del dat aan llet bestreden arrest een beslissing toeschrijft die het niet inhouclt.
16 Mei 1946.
186
26. ~ Bnrgerz.i;ike znlcen. - JJiidtlel ,qeste·nnrl 011 rle schendinu vnn besluiten die
n-ieUg wenlen ve·rklaanl doo·r een inte1'pretee-rende wetsbepaUn_q. - lliirldel niet
ontvnnkeHjlc. - De schencling van door

een interpreteerencle wetsbepaling· nietig
verklaarde besluiten kan- niet dienen tot
grond van een eis tot verbreking.
23 Mei 1946.
198
27. - Stmtznlcen. - B·wrgerz.tjlce V01'rle'l'inrf. - Mhlrlel- gesteund OtJ. een geli'rek
nan rwtwoorcl OtJ cle ·eoncl1tsies. Oonclnsies l!ea.ntwoo·rd. -· ili'irlrlel mist in
feite. - :Mist in feite het Inicldel clat het

arrest verwijt de conclusies niet te hebben beantwoord, wanneer cleze in het arrest ov gepaste wijze werden beantwoorcl.
' 17 .Juni 1946.
'
223
28. - Strnfznken. - il1·idrlel clnt een.
rfelwek nwn Terlene·n vnn. het best·reclen ar1'est inroept. Arrest uemotivee1·d. Jliidrlel mist 'in feit.e. Mist feitelijke

gronclslag het middel dat een· gebrek aan
redei:ten van lu~t bestreclen arrest inroept
clan wanneer clit arrest gemotiveerd is.
24 .Juni 194(l.
236
29. - Srnfzalren. - Jliicldel steunenrl
op rle onreuelmnUrtheirl van een hwiszoekinu. ~ Be~t·reclen beslissinu n·iet steunenrl op rle 11/l.tsln[len van een h1tiszoekinu.
- 111-iclrlel clnt gronrlslnrt ln'ist 'in fwite. ~

Mist gronclslag in feite het middel steunend op de onregelmatigheicl van een huiszoeking, wanneer uit geen enkele vastRtelling van de bestreclen beslissing spruit
dat zij op de uitslagen van een huiszoeking steunt.
24 Jnni 1946.
24(]
30. - Btra.jznke11: - . M·iclrlel uesteunrl
op een teiteUjk element rlq,t noel~ 1tit het
IJest·reclen nrrest noch 11/it de st·ttklcen' va.n.
rle 1·ec1Jtsple_q'in_q 7Jli;ikt. - N·iet ontvwnkeUjk. - Is niet ontvankelijk het middel

op een feitelijk element gesteuncl dat noch
nit het bestreden arrest. noch uit de stukken van c~e rechtspleging blijkt, welke het
hof kan m acht nemen.
1 J uli 1946.
254
31. Bt1·njznl,,en. T'eroorcleUng
mertens. onvriJmilUge slngen en ven.om~
rlin{tCIL - jJJhlrlel genomen uU de schen-
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rUng van cle verireersvoo1·schritten.- M·idflel flat feiteli.i ke gronclslctg mist. - Mist

feitelijke grondslag het middel genomen
nit de schencling van de verkeersvoorschriften, da}l wanneer beklaag·de slechts
wegens onvnjwillige slagen en verwondingen veroorclc~eld went.
1 Jnli 1946.
262
32. - Zake·n vnn ·rechtst1·eelcse bela.sUngen. - Mhlllel strijfl'ig met cle feitelijlce vnststeningen Vft.n het bestreaen
ft'ITest. - Micldel flftt gronclslctg mist ·in
feite. - Mist grondslag in feite het mid-

del dat strijclig is met de feitelijke vaststellingen van het bestreclen arrest.
8 .TlJli 1946.

267

33. l'ictken vwn 1·echtstrcekse belns#ngen. - Miflflel geste·uncl op een onjn-iste interpretntie van het bestreclen ftT·rest. - Miflclel cla.t .wronflsltt{f m·ist in feite.

- Mist gronclslag in feite het midclel gesteund op een onjuiste interpretatie van
ht't bestreclen arrest.
8 J'nli 1946.
267
34. - B·lt·J·!fe·rl'ijlw Zftken. - Miclflel
een tegenstri;icl'igheifl aanvoerenfl tnssen
de bewceg·reclenen vctn het best·reclen vonnis en fleze van fle ee·rstc rechte·r. - Vonnis clctt slechts .zeke1·e bewee.rtreclenen vim
cle besUss·ing a quo ovenwemt. Onbestnancle tegenstrijcl'iglwicl. - Miclclel flnt
rtronfl,~lctfl m·ist in teite. Mist grondslag

Bank en de geldclevosito's in landsmunt.
art. 3.)
2:l Augustus 1946.
284
36. - BU'I"[Jerli}ke zalcen. - 111iclcle1
dna ruit rJeJwmen clat cle ·rechter over de
rrrml(/ cle oorzna.T.; vctn fle e'iB gewijz·i[!d
llecft. - Rechfet· in hager bcmep nctn cle
C'is fl.ezelfcle oo·rzaalc toekennenfle ctls de
eerste 'l"echter. Jli·iclclel niet v66i" de
,reel/ ter in hoye·r be1·oep nnnaevoercl. Niet-ontvankcUjlcheicl. Kan niet vocn·

cle eerste maal Y66r het Hof van verbreking nlOrgestelrl worden, het middel dam·uit genomen flat cle rechter over de groml
cle in cle inleiclende clngvaarcling vermelcle
(( oorzaak JJ van de eis gewijzigcl heeft.
cla u wanneer cle dour cle rechter in hogPr
beroep opgegeven oorzaak, deze is, die
door cle eerste rechter weerhouclen wenl.
19 September 1946.
2HG
37. - Bn1·oerUjke zalcen. - M.iclclel
rla.t cum het cw'/"est verw·ijt een vaststctUnf! niet te bevatten, cUe het wel vertoont.
-- lllidrlel _qcbrekk'irJ i·n teUe. Mi:;.t

gronclslag in feite ltet miclclel clat aan een
arrest verwij t niet een vaststelling te bevatten, die het wpl inltouclt.
19 Set)tember 1946.
29G
38. - Stra,fznken. - ./11-iclclel flat nan
het a.rrcst een {feiJoi"ek ctwn .wntwoonl 011
de conclnsies venvijt, · Bea.nt~voonle
conclus·ies. - Midrlel rlnt fwitelijke gmndsla.[J m.'ist. - Mist gronclslag in feite het

in feite het micldel clat aan het vonnis
verwijt alle beweegredenen van de beslissing van de eerste rechter te hebben
overgenomen, waarvan zekere met cleze
van het bestreclen vonnis niet overeenkomen, clan wanneer nit .een wijze interpretatie van clit laatste voortvloeit clat
de rechter in hoger beroep slecltts zekere
redenen van de beslissing n q1w, welke
ltij oordeelkundig acht, heeft overgenomen.
1l .Jnli 1946.
273

micldel genomen nit het gebrek aan antwoord op cle conclusies, die de cleelneniing
''an cle eiser aan het pleg·en van het misdrijf betwisten, wanneer het arrest vaststelt da t cle eiser rech tstreeks a an de
strafbare hanclelingen van cle clader heeft
medegewer kt.
23 Se1)tember 1946.
30C:

35. - St·mfzctken. - Vemonlel'lny om
In Octobe·r 19411 bil.ietten vcm cle Nntionale
Bwnk vnn BelgiC te hebben gerwilfl b1titen cle toeyclctten pe'l"lcen. - 111-iclclel. aenomen 1tit cle onmoueHjl<'lw'icl voor Ttet hof
nft te !JMLn of de stntfwet n·iet met tentgwe1"lcencle Tc1·ach t ·tvenl toe.rJCtJa.st. - 111icl- ·
clel flat rtronclslct(J mist in feite. - Mist

micldel genomen nit het gebrek aan antwoorcl op conclusies, cUe cle dwang inroepen, wanneer nit cle termen van cle neergelegde conclnsies voortvloeit, dat cleze
groml val,l rechtvaarcliging slechts op clnbbelzinnige wijze werd ingeroepen.
23 September 1946.
303

grondslag in feite het micldel genomen
nit de onmogelijkheicl voor het llof na te
gaan of de strafwet niet met terugwerkende kracht werd toegepast, wanneer
llet hof veroordeelt om «in October 1944 JJ
biljetten van de Nationale Bank van Belgie te hebben geruilcl tegen biljetten clie
een grotere clan de toegelaten waarcle beclroegen. (Besluitwet van 6 October 1944
betreffencle de biljetten van de Nationale

Strafzaken. - 111-iclclel gesteuna
ecn 'L"C·rlccenle 1titlerm·inrf' va:n het et1"·rest. Jlihlclel flat feUeli:ike rtronclsla{l
m·i.~t. Mist gronclslag in feite llet mi<l-

39. - Stra,f;w.T.-en. - ./liiclclel. clnt (t(l!l
het: a rrcst een rJebrel.; nnn antwoonl op de
oonclus·ies vcrw'ijt. - Dnbbelz·inn:irJe OO'IIclus1es. Midclel rlnt feitelijke m·mirlsla(f m.ist .. - Mist gronclslag in feite het

40. -

01J

clel geRteund op een verkee>nle uitleggingvan llet bestreden arrest.
30[l
2C: September 1946.
41. rleriny.

-

Stntfr::aken. - B1I'I"!Je·rUjke VOT·
:lHrTdel cwnvoerenrle clnt de
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pctrf'ij, cUe schade·ve·rgoecl'ing bekomen
heeft, zich niet bttrgei"l·ijke pa1·t'ij uesteld
had. - BeweTino doo·r de vaststellin.fJen
vctn het cw·rest tegenyesrwolcen. - Miclclel
llat g1·ondslag mist in feite. - Mist grand-

slag in feite het middel aanvoerend, dat
de partij jegens welke beklaagde tot
scbadevergoeding veroordeeld werd, zich
niet burgerlijke partij gesteld had, dan
wanneer nit de vaststellingen van het bestreden arrest spruit dat, voor de eerste
.recbter, deze partij zicb bij lasthebber
tijdens de recbtspleging bij verstek burgerlijke partij gesteld had, en dat, tijdens
de recbtspleging op verzet, dezelfde lasthebber voor haar besluiten genomen heeft,
zonder dat deze hoedanigheid door beklaagde betwist werd.
30 September 1946.
312
42. - Stntfzaken. - jji'iclllel llna·ruU
{/Cnomen llctf 01J een fFIInt Vrtn lle besl•u'ifen
niet yewntwoonl wenl. ~ An·est llnt clit
nntUJoonl bevnt. - jJficldel mist ymnclslnrl
·in feite. - Mist grondslag in feite het

middel daaruit genomen, dat het arrest
de besluiten niet beantwoord heeft, die
er toe strekten door de rechter te doen
bepalen of een ternggevorderd voertuig
het voorwerp was geweest van een cliefstal of een misbruik van vertrouwen, wanneer bet arrest vaststelt dat dit voertuig
gestolen werd.
3 October 194G.
314
43. - Bttrge1·Ujke znken. - Millclel
llaa.ntit genomen rlat OZJ een p·lt1l t vctn cle
beslttiten niet geantwoo1'd wm·d. Besln-iten cUt pttnt niet bevattend. - JJ1ist
feitelijke f1'1'01ulsla.f1. ~ Mist grondslag in

feite bet middel daaruit genomen, dat bet
arrest de besluiten niet beantwoorcl heeft,
er toe strekkende door cle recb'ter over de
grond de teruggave te doen bevelen van
de Z<tak, clie door natrekking met een andere verbonden is, omdat deze ~aak veel
kostbaarder is dan de hoi:Jfdzaak, wanneer de besluiten geen aanvraag tot toepassing van het voordeel van artikel 568
van bet Burgerlijk Wetboek bevatten.
3 October 1946.
314
44. - St·ratzaken. - JJ1idclel geste·u.nd
op een teUeUjlw beUJe·l"ing zondcr stc··l/.n
noch ·in het bcstreclen a.1Test noch ·in cle
stnkken vnn cle 1'eclltspleyiny. ~ Milldel
dat rrron.rlslng m·ist in feite. - Mist grandslag in feite bet middel op een feitelijke
bewering gesteund, die nocb in het bestreden arrest noch in de stukken van de
recbtspleging steun vindt.
14 October 194G.
336

45. - St1·nj:mlccn. - Millllel op· de be'UJe?'ing gesteund da.t het nrrest het
bestaa.n vnn ve1·znchtenrle omstnncUyheclen heeft ctnnr1e110men. - Bewe'l'inr1 cloo1·
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het an·est tegengesp1·oT•en. ~ M-iclclel clnt
grondslftg mist in feite. - Mist grondslag

in feite bet middel op de bewering steunencle, dat bet arrest het bestaan van verzachtende omstandigheden heeft aangeuomen, clan wanneer het arrest beslist dat
de door beklaagcle ingeroepen 'feiten geen
verzacbtencle omstancligbeden uitmaken.
21 October 1946.
340
46. - Stntfzaken. - JJiiclclel een rleb·rek ctnn nntwoonl OtJ de concln8'ies na.11.voe1·encle. - Pnssenfl nntwooTd in de bestTeclcn lJesUssiniJ. ~ Miclrlel dnt f11'ondslag m·ist in tcitc. - Mist gronclslag in

feite bet middel een gebrek aan antwoord
op de conclusies aanvoerende, dan wtmneer deze in de bestreden beslissing een
passend antwoor<l gekregen hebben.
28 October 1946.
355
47. - Strafznlcen. - M·icldel cla.nmp
{lcstemul rlnt de vastste!Unoen vnn de
·rechtcT ove·r cle rtrortll niet ·nitsluiten da.t
belilcw.gcle scha.rle rloo·r zijn nnlctt'ighe-irl
kan vemo·rzaa.lct hebben .. - Vonnis de nfwezi{lheicl vnststellende van ellc nnn belclaa.{lile toeTekenbcutr schndel'ijlc fe'it. ~
Mhlrlel dnt rtrondslag mist ·in feite. -

Mist grondslag in feite bet micldel daarop
gesteuncl clat de vaststellingen. van de
rechter over de groncl niet uitsluiten .dat
beklaagde door zijn nalatigheid schade
kan veroorzaakt hebben, clan wanneer de
bestreden beslissing cie afwezigheid vaststelt van elk, nan beklaagcle toerekenbaar,
schadelijk feit.
·
·
28 October 1946.
355
48. - Zctlcen vwn mchtstrcelcse belns·
tingen.. ~ M-lclrlel flawrotJ gestettnrl dnt
het wrTest cle belnstinosch·uld·igc, weyens
ot•ermcwht, t'cm de bew-i,islnst v·rijstelt. ~
A1-rest geen cle1·gel'ijlce besUssing beva.ttencle. ~, Miclclel flat IJ'I'Onclslng mist in
teite. - Mist grondslag in feite' bet middel

claarop gesteund dat bet bestreden arrest
de belastingsclmlclige, wegens overmacht,
vrijstelt van de bewijslast van het bedrag
van zijn inkomsten, dan wanneer het arrest beslist dat de belastingschuldige bet
bewijs van zijn overbelasting moet leveren en van het juist bedrag van zijn
inkomsten.
2R October 1946.
357
49. - BurgeTU;ilce zctken. - M-lclclel genom.en n'it fle mislcenni;ng va.n de clnw.rlwijrlte van de conclusies van e·iser: Conclusies niet bi:i flu voo·rz·ien·ing yevoe.rf(l. Jlfirldel flnt ff1'onclslag mist in
.feite. ~ Mist grondslag in feite het mid-

del genomen uit de miskenning van de
draagwijdte van de conclusies van eiser
en uit een inteq1retatie clezer conclusies
in strijcl met llnn geest, inclien gezegde
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conclusies niet bij de voorziening gevoegd
zijn.
14 November 1946.
381

50. - Bwme·rlijke zctlcen.
M-illclel
een gebrek ann nntwoorll op lle concl·tts'ies
awnvoemnlle. - A.1Test ·irnpUC'iet cle concl·tts·ies bewntwoonlencle. - Pnssencl wntwoonl. - ./11-illllel llat teUeU:ilce gmnclslng
m'ist. - Mist grondslag in feite het middel een gebrek aan antwoorcl op de conclnsies aanvoerel'tde, clan w;mneer cleze
in het arrest impliciet doch passeml beantwoorcl werden.
21 November 194(i.
400

51. - Stnttzalcen. - Mlllrlel !}enornen
nU rle schencUng ·van lle ·rechten vnn lle
11enlerlig·ing. Bewe·1·inrt zonller steun
in lle stu.kken. va:n fle rechtspleging. M·ist ,qronclsla.g i·1i feUe. - Mist gronclslag
in feite llet middel genomen nit de scllenrling· van de rechten van de verdecliging·,
rloorclat van niet meclegecleelde stukken
gebruik zon gemaakt zijn geweest, clan
wanneer nit de stukken, welke het hof
kan in aanmerking nemen, kan niet voortvloeit, clat deze bewering zon jnist zijn.
25 November 1946.
408

52. - Stra.tzaken. - 1li. idclel 1Je·richt
tegen een besUssing die het M'•rest niet be'/Ja.t. - M·iclclel flat m·orulsla.g m-ist in teUe.
-- Is gebrekkig in .feite llet middel gericllt
tegen een beslissiug die het arrest niet
bevat.
25 November 19;l6.
413

53. - Stntfza.ken.
Vemo·rdeling tot
een en kele stra.f we gens ·ve·rschmenrle a.nnrtiften nan ae vija.nrl vnn een zelfcle ,.tJe·r8oon. - Actn deze persoon ve·rleencle scha.deloosstelli'n (I we gens « lle na.ng·ifte )). J4irlllel a.f!Jele'id n'it cle tege·nst1'ijcli,qhe·icl
vnn rUe besUss-ingen. 1vHllclel rm:st ·in
teUe. - W anneer een arrest veroorcleelt
tot een enkele straf wegens verscllillencle
aangiften aan de vijand van een zelfde
persoon en nan cleze · een bedrag toekent
tot vergoecling van cle schade voortvloeiende nit cc cle aangifte >>, mist het
middel, afgelei.d nit de tegenstrijcligheid
van clie beslissingen, feitelijke grondslag.
16 December 1946.
443
HOOFDSTUK IV.
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54. - B·wryerUjk.e zctken. - N'icuw
m'illclcl. M'iddel clna.ntU genorncn flat
i-n het pmces-ve·rba.al vnn het liezoek te1·
plnnts een ve1'1cla1'ing wenl op,qenomen
.zo·nller nnlev·inrt vwn lle wetteUjlce pleeg·vorrnen In znlce get11.'igenverhoo·r. - Nietontvnnkel(ikheirl. - Is niet ontvnnkelijk,
nls nienw, het mirlclel, dat niet van open-

bare orcle is en niet nan de rechter over
de grond onderworpeJl wercl. Zulks cloet
zich vo<:Jr met het middel daarnit genamen, d4t in het proce~~verbaal van het.
bezoek ter plaats, de verklaringen werclen opgenomen van een persoon die bij
tleze verrichting onclerhool:d werd zonder
nnleving van de- wettelijke pleegvormen in
zake getuigenverhoor.
·
3 .J anuari 194fi.

55. - St.mJ'za.ke-n. - JJ-lillllel ont.leencl•
rlonnHm clnt 'st·ttklcen N:idens -het voor·oncle·rzoeT.: ·venlwenen Z'ijn.
Nienw
·ndrlllel. - Kan niet, voor de eerste maal,
v66r bet hof van verbreking worden ingeroepen het middel tlanrann ontleencl dat
stnkken clie de verclecliging annbelangden
tijdens bet vooronclerzoek verdwenen
zi.jn.
7 .J annari 1946.
6

56. - Rtra.tznken. - 1lHcldel !}este·nnll
hlemp llnt de annlegyer wenl ve·roorcleelcl
we!}cns ee-n nnrle1· teit clan clntgene voo·rAa.nleg,qer
-werp vnn de llngvannl'ing. die zich enlcel v66r lle rechter in hager·
lieroe1J heett venlerli,qd tegen cle nie·tHVe
M-irlllel ·voor het eerst
tcla.8tlertrti'ng. ·t!do·rgeb·mcht v66-r het hot vwn ·1Jerli1·ekin,q. - M·illdel ont·vwnkelijlc. - Is ontvankelijk, het voor de eerste maal v66~
het hof van verbreking door de beticlite'
voorgesteltle middel, hierop gesteund dat
hij werd veroordeel!l · 'vegens een ander
feit nls cl:itgene dat het voorwerp uitmaakt van de dagvaarding, wanneer het
slechts v66r de rechter in boger beroep
is clat hij zich lleeft verdetligcl tegen de
ni.enwe telastlegging.
25 Febrnari 1946.
78

57. - Bur,rmrl'i.fl.:e .zctken. - M·icldel
a.tueleid ·wit cle scheruUnrt va.n geb'iedende
wetteUjke liepa,Unaen. - Geen 11'ie·ww millrlel. - Het micldel, afgeleid nit de scllencling van gebiedende wettelijke bepalingen, mag voor de eerste maal worden
ingeroepen v66r het hof van verbreking.
2 Mei 1946.
162

58. - Stm.fzaken. - Fenlrwhte .cUe
voO'I' rle eerste ma.nl v66r het hot va.n veTIirekin,q stawrule llmtdt clctt hij moest wo1'rlen gevonnist floor lle co·rrectioneele
recht1JlLn k, bestcwnfle wit rlr'ie ·rechters,
en n·iet lloo·r een kamer· bestawnde slechts
nit
·rechteJ'. Jl1hlllel nict ontvnnkeHllc. - De verclachte is niet ontvanke-

een

lijk. om, voor cle eerste maal v66r llet hof
van verbreking·, staande te honden dat hij
in eerste aanleg moest worclen gevonnist,
niet door een kamer van cle correctionele
rechtbank bestaancle nit een recllter, doch
door een knmer bestaande uit drie rech-
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ters. (Wet van 25 October 1919, eenig
artikel, § IX.)
169
6 Mei HI4G.

in de bestreclen beslissing niet ingeroepen
wordt.
21 November 1946.
398

59. - Stra,jzakeH. - 1lf'iclclel genom.en
u.it een feiteH:ik element flat nan fle !'cchter over lle rtmml n'i et wenl 1JoorrJeleocl
en niet lJlijl.:t uU het a?Tcst. ~ .Miflflcl flat
.ff!'Dndsla:o mist in fcUe. - Whig niet voor

63. - Blt:ruerUjke znlcen. - Miclrlel
cla-lt'I"U-it yenomen cla.t een akte twee vcrschillenrle ove·reen lcomsten vnststelt.
Akt.e v66-r cle 1·echte1· ove1· lle yronll in,qemepen a.ls ee-n enlcele o·Pereenlcomst vaststellencle. -· .Jf-idrlel niet ontvcmlceli}lc. -

het hof van verbrekiug aangevoenl worden het middel, uit een feitelijk element
genomen, clat niet aan de rechter over cle
groncl werd voorgelegd en nit het bestreden arrest niet blijkt.
22 Augustus 1946.
282
60. - N·ie·uw n~hlcle./..
Burue?·Ujlre
znlcen. - E·is tot venleHnr1 op gmncl ·van
lle wet vnn .16 Mei 1900. - Miflclel clcutmit
genomen dat, ·volgens de inleidencle clagvnnrcl·inu, het lcaclastnutl inlcornen va.n
hct lJetw·iste rtoed. het clooT de wet va.n
16 .Mei .1900 vastrtesteldc lcadast·ma./. inlcomen 01Jertrett. - Mhlclel flat niet voor
de ewrstc mlw."l v66!' he"l hot vwn ve·rlJreking mlt{! opgewo·rpen wm·clen. Mag

niet voor de eerste maul v66r het hof van
verbreking opgeworpen worden het middel claaruit genomen dat de rechter, bij
wie een eis tot verrleling op grond van de
wet van 16 l\1ei 1900 op cle erfregeling van
de kleine erfenissen aanhangig werd gemaakt, geen toepassing mocht cloen van
cleze wet, omdat, volgens de inleiclencle
dagvaarcling, het kadastraal inkomen van
het betwiste goetl boger was clan !lit rloor
gezegcle wet voorzien.
10 O_ctober 1946.
331
61. - Btw(fc!·lijkc za.lcen. - .ili'iclclel oenomen 11-it llc schencling Vltn .een dla!t.sule
.Micldel niet
1xtn een overeenlcomst. v66·r lle ~·echtcr over lle {f1'0!Ul inuen)epen.
- Miclclel niet ontvnnkelijlv. - Is nieuw

en, bijgevolg, niet ontvankelijk, bet middel
daaruit genomen dat bet bestreclen arrest
een beding van een overeenkomst niet
beeft toegepast en cleze dienvolgens geschonden heeft, clan wanneer gezegd beding· niet v66r de rechter over de grond
werd ingeroepen.
21 November 1946.
396
62. - B·tt1'f1C'I'li:ilce zaken. - Micl1lel {tenom.en u:it lle schenrl-iny vnn lle aan ee11
aamnan-inu ve·rsch-nlcl·igcle t1'0'ltW. - Aanmaninu waamtJ pa·rt-ijen v66T cle rechte1·
OVC1' lle (f'I'01lll {/CC!l bemep helJlJen (ferla.an.
- A anman·in{f niet in cle lJestreclen beslissing ·ingemepen. - Middel niet ontvctnlcel-ijlc. - Is nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk, het micldel genornen nit de
schencling van de aan een aanmaning verschulcligde trouw, wanueer partijen voor
de rechter over de groncl op cleze aanmaning geen beroep hebbeu geclaan en cleze

Is nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk, het miclclel claaruit genomen clat een
akte twee verschillende overeenkomstc'n
vaststelt, clan wanneer deze akte v661· de
recllter over de grond slechts als titel van
een enkele overeenkomst ingeroepen wercl.
21 November 1946.
400
'

64. - B·wrgerl!i:ike zaken. - M.·iclrlel oenom.en u'it de schencl-in[l vnn a·rtikel 1.l30,
alinea 2, va.n het B!W.f/CTl-ijlc 1•VetlJoelc, dnt
de beclingen omtrent toelcomstige nalntenschnppen verlJieclt. - .iliiclclel van openbn·re onle, (Zat voor cle eerste maal v661'
het ho.f m.nu vom·uestelrl 1.vo·rcle·n. - Kan

voor de eerste maal v66r het hof van verbreking voorgestelcl worden, ingevolge
zijn karakter van openbare orde, het middel genomen nit cle schend·ing van artikel1130. alinea 2, van het Bnrgerlijk ·wethoek, clat de beclingeu omtrent toekomstige nalatenschappen verbiedt.
28 November Hl46.
414
HOOFDSTUK V.
l\IIIDDELEN NIET ON'fVANKELI.JK WEGENS
GEBREK AAN BELANG.

65. - Bu.rgerli.ilce zalcen. - U'itlcerin.rt
tot onde1·houa lcrachten-s. ctrtiltel 212 vwp.
het B1W(fcl'l-i.ik WetlJoelc toef!ckenll floo·r
een vonn:is 1JWn scheicl-in.o vwn tltfel en becl.
- TTorclwring tot 'I)Crm:incle1·ing. - Midclele11 ueuomen wit cle schencl-inf! van a1·tikel .301 vwn het B'll.1'flcrl·ijk WetlJoelc. Mi.llrlelen van belang ontlJloot, zelfs ·inclien
het nrrcst ten overvloede cUt n-rt·ilcel ingemepen heeft. - Wanneer t1e echtgenoot,
ten laste van wien de scheiding van tafel
en becl wercl uitges11rokeri, bij einclvonnis
veroorcleelcl wercl om een uitkering tot
onderhoucl aan zijn mecle-echtgenoot te
betalen, bij toepassing van artikel 212 van
het Burgerlijk Wetboek, zijn van belang
ontbloot de miclclelen, genomen uit de
schencling van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en tegen het arrest ge'l'icht
clat later over cle vordering tot verminclering van deze uitkering tot onclerhom1
uitspraak heeft geclaan, zelfs inclien <lit
arrest ten overYloede artikel 301 ingeroepen beeft.
3 Januari 1946.
1
66. ffC'/1.. -

l'IIZrtke rechtstreelo,se lJclast'i'llMiclrlel a.a.nvoerend clctt het cw?·e.st

"
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ten on·rechte besl'ist heeft flat een aany-ifte
laattijd1:y was. - A1'1'est noch verhog·ing
vnn cle belnsting noch strnj opleygencle.
- Geen betwistiny nopens het beclnLfl 11an
de belasting. - Miclclel n·iet ontvwnkel'ijk.

- Is niet ontvankelijk, bij gebrek nan belang, het middel dat aan het arrest van
bet hof van beroep verwijt, beslist te hebben dat een winstaangifte te laat gedaan
wercl, clan wanneer vaststaat en niet betwist worclt, dat de ten laste van aanlegger gelegde. belasting cleze 'is, welke
door de wet voorzien is, en clan wanneer
aanlegger, ten gevolge van het te laat
floen van zijn aangifte, noch belastingverhoging noch straf onclergaan heeft.
4 Februari 1946.
48
67. - B1Wff6'1"lijlce zaken. - M·iflclel ye'l'icht tegen :zelwrc 1·eclenen vnn cle beslis.qing. - Besch·ik:Tcenfl .r;ecleelte blijft yerechtva.cL1'cliycl floor een wnfle·re •reclen. Jl'Hclclel niet ontvnnlc'elijlc.. Is, bij g·e-

breke van belang, niet ontvankelijk het
micldel gericht tegen zekere reclenen van
lle beslissing, dan wanneer het beschikkeml gecleelte gerechtvaarcligcl blijft cloor
een andere niet bestreden reden.
7 Maart 1946.
92
68. - 8traj'za1<en. - U·itsprnnl< ·vnn
een enkele stra.f wer1ens verschWencle misrl'rij-ven. - .ll'irlclel awnrwvoenl ten cum.z·ien vwn een va:n cUe miscl·l"ij1je•IL - Strat
.rte1·echtvaanliflcl ten aanz·ien van rle nnrlere 1111isclri:iven. M·idclel ll'iet ontvanTrel'ijlc. De eis tot verbreking is niet

ontvankelijk wanneer een eukele straf
wercl uitges11roken wegens ·verschillende
misdrijven, het
aangevoerde miclcle1
slechts een van clie misclrijven betreft en
cl'e straf gerechtvanrdigd blijft ten annzien van de andere misclrijven. (Wetboek
Yan strafvordering, artt. 411. en 41-!.)
11 Maart 1946.
99
69. - Humerli.fke zaken. - Besl-issenfl
.rtefleelte vnn een ·pon:wis llnt !fC·rechtvacwr/.i.yrl l!Ujft lloo·r een ·reclen ·wnnrteyen yeen
en kel mi.clclel ·wonn cwnue·voenl. - Anclere
miclcle/.en zmuler belnnrt. - Wanneer, in

burgerlijke zakeu, het beslissend gedeelte
van het bestreclen vonnis gereehtvaanligtl
blijft dDor een reclen waartegen geen enkel
mid del worclt nangevoerd, Zljn de amlere
middelen vm1 belang ontbloot.
28 Maart 19-!fi.
122
70. - Hltr!ferl'ifke zaken. - Zaak ue,vonnist cloor cle ·l'echtl!nn1;; -vwn eeTsten
rutnleg zetelencle 'i·n ynuul vnn hogel' l!eI'Oep. - Mirlclel h;ierva.n afgele·ia cla.t cle
eis rechtstreel,;s v66r (He ·reehtlutnh; m oest
·worclen. in.gelC'icl om er te 'WOnle·n rtevo'llllist h'l em·ste en in hoogste aanle.r;.- ]i]is
inyeleicl v66r rle vreaet·echter doo·r de ct((.'nleyger zelf. - Mirlclel 11iet ont·van kelifk.

- De eiser in verbreking heeft er geen
belang bij staande te houden, zelfs ten
aauzien van de veroordeling tot de kosteu
van eerste aauleg, dat de zaak die hij zelf
heeft ingeleid v66r de vrederechter en die
door cleze in eerste aanleg werd gevonnist
en daarna, 011 het hoger beroep, door de
rechtbank van eerste ttanleg, had moeten
worden iugeleid v6<)r die rechtbank die er
over in eerste en in hoogste aanleg had
moeteu uitsprank cloen.
4 April 1946.
132
71. - Tn znh:e11 vnn rechtstreekse be/.ctsUn!Jen. -- Miclclel .r;en:cht tegen een ten
o-ve·l·vloecle opgeyeven reclen van het wr1·est. - Niet ontva:nTCeli,jk. - Is niet ont-

" ankelijk het mid del gericht tegeu een
door cle bestreclen beslissing ten overvloede opgegeven redeu .
8 April 1946.
135
72. - Strafzaken. - Jli'iclclel af.r;eleicl
floor cle lbwmel"lijke 1HWtij h'ie·ntU flat cle
rechte·r 'over cle IJJ'onrl, clie cle p·nbUeke
vonler·ing vervnllen lleeft verlclnanl, hetzij floor CL'IWII6St-ie, hetzi.:i doo·1· verfa:rinrJ,
dch ten on·rechte onl!evoegcl heett verklaa.nl om kennis te '/'Iemen van cle b·wrye1·Uj ke ·vorlle1'hlif. - Vonn is rlctt niet /!ewezen ve·rkla.nrt rle ten la.ste van de 1Jeklnnycle !JGlertcTe teiten. - Mirlrlel ontllloo.t
va.n 1Jelcvnrt. Onontvwnkeli.ikheicl. -

yVanneer dE' strafrechter, die de publi.eke
vorclering vervallen heeft verklanrd, hetzij door alllllestie, hetzij door verjaring,
zich teu onrechte onbevoegcl heeft verklnard om kennis te nemen van de burgerlijke vorclering, tevens verklarend dat (:le
ten laste van de beklaagcle gelegcle · feiten
niet bewezen ziju, is ltet micldel aangevoerd door de burgerlijke partij tegen de
beslissing van onbevoegdheid ontbloot van
tJelang eu derhalve onontvankelijk.
29 April 1946.
158
73. - B-nr.r;e'l"li;ike zcLken. - M·iclclel clnt
een overborli,qe reden best·!"ij(lt. - j]{'iflclel
vnn belnn.r; ontbloot. - Wordt afgewezen,

als zijncle van belang ontbloot, het midclel
clat slechts een overbodige reden van cle
bestreden beslissiug betreft.
2 Mei 1946.
160
74. - Stmfznl<ell. - HnmerUjke 'V01'rlerinrt. - Miclclel rl(l.t enkel g·rieven cw.nvoel·t terten een re(len 1Jnn rle best1·eflen
l!esli.ssill.rt. Beslis8ing rte·rechtvnctr(lf(Jrl
door een a:ndere ·rerlen. - Geb1·e1,: na.n belctn.r;. - Is van belang ontbloot, en cler-

llalve niet ontvankelijk, het midcle.l dat
enkel grieven aanvoert tegeu een reden
van de bestreclen beslissing wanneer deze
wettelijk is gerechtvanrcligd door een andere beweegrecleu·.
17 .Tnni 1946.
223
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75. -- In .zaken ·van ·rechtstt·eekse belastingen. ·_ ]Iiddel gel'icht tegen een ten
ove·rvloede opge{leven 1'eden van het arrest. - Niet ontvankeU_ik. - Is niet ont-

vankelijk het midclel gericht tegen een
door cle bestreclen beslissing ten overv Ioecle opgegeven reel en.
17 Juni 1946.
228
76. - Stm,fzaken. - Middel ftanvoerend rlftt 011 belclaagde . toepasshw had
moe ten [Jefl(utn worden vnn n1·Ulcel SO, alinen .l, van het Stra,fwetboelc, ·in steele
van nrtfkel 81, alinea 1. - M·iddel zonrle1·
De beklaagde
!Jelwn!f voo·r beklaa{lrle. -

he eft er geen belang bij, nan te. voeren
<lat lle rechter over de grond artikel 80,
alinea 1, van het Strafwetboek had moeten toepassen in steele van artikel 81, alinea 1, van het zelfde wetboek.
;} September 1946.
287
77. - 8t·ratzaken. - Een eukele werwns verschnlende m·isfl'l'i,iven wit{lesproken strnf. ~ Jiirldel dat een vnn rle m.isd.rijven bestri.jdt. - Stra.f door de andere
rterechtvnanz.i{ld gebleven. - M·iddel n·iet
ontvanl;elijl;. - Wanneer een enkele straf

wegens verscllillende misdrijven uitgesprol~en wercl, is cle annvraag tot verbreking,
qp een micldel gesteund clat slecbts een
van de misclrijven betreft, niet ontvanl~el'ijk, wanneer de uitgesproken straf ten
n.anzien van de andere mi>~drijven gerecbtvnarcligcl blijft. (Wetboek van strafvordering, artt. 411 en 414.)
30 September 1946.
307
78. - Bu.merli}ke znlcen. - Jllirldel een
re(len van fle besl-issinrt bestrijdende. Bcslissinu rloor een ande1· ·re(/.en uerenhtena.rrlirtrl bUjvenrle. - Middel n-iet ontvwnkeU.ik. - Is niet ontvankelijk, bij gebrek

aan bel:mg, llet micldel dat een reclen van
de beslissing bestrijdt, dan wanneer de
beslissing om een ancler niet bestreden
red en gerecbtvaal:cligd blijft.
24 October 1946.
:350
79. -

Zaken ·va.n rcchtstreekse belnstin(fcn. ~ Miclclel cloo·r de l!elastinpplichtirtn rlnnntU rtenomen flat de jiscal.e comn~issiQ r·66-r de ann11lau ·van Mnb.tsweqe
,qemrulpleeud wenl. ~ M·illcleln·iet ontvwnl.:el'ijk bij .fJCbrelv nwn belftnU. - Is niet

ontvankelijk bij gebrek aan belang bet
middel door de belastingpliclltige claaruit
genmnen clat bet belleer de fiscale commis~ie v66r een aanslag geraadpleegd beeft.
4 November 1946.
364
80. - 8trat:mken. - ]i·illflel door reroonlcelllc drwruU {leuomen flat vol_qens
het (L'I"/"est utn veroonlelin[J, hct ·misd1·i.if
niet alleen in het Ujrlstip, in rle telnstl(!{t!tin(J voorzirm, rteple'cocl wenl, ma.wr ook
later. 8tra.f rterer:htvnnnUrtrl rloor rle
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vnststelling rlnt het misdl"ijf in het tijdstftJ
rle telctstlert{lin.f! ·vom·z·ien uepleegd
1-oerd. ~ M1clrlel n'iet ontvnnlcelij lc. -

·in.

Is van belang ontbloot en derbalve niet
ontvan)l:elijk, bet rniddel door veroordeelcle daaruit genomen dat het door het
arrest van veroordeling weerbouclen rnisdrijf niet aileen in bet tijclstip, in de
telastlegging voorzien, maar ook later,
zou gepleeg·cl zijn geweest, dan wanneer
de uitgesproken straf gereclltvaarcligd is
door de vaststelling dat het misdrijf in
bet tijclstip, in de telastlegging voorzien,
gepleegd wercl.
13 November 1946.
3'i8
81. - Stmfznlcen. - A.1're8f ntn ·vet·oonleUn!J we!Je1!.8 verschC'id.ene ·misdr·ijven.
- Een enkele stmt. - Jl'Hcldel dnt 8lechts
misrlrijf bet·reft. StrM rloo·i· rle
ande1·c misclri.ive'n ge•rcchtvnrtnUrtcl blij. vende. - E·is tot verb1·elcin!J nlet ontvanlcelijk. - Is niet ontvankelijk de eis tot

een

verbreking slecbts tegen de uitgesproken
veroordeling gericbt op groncl van een
van de door de rechter over de grond
weerbouden misdrijven, dan wanneer deze
laatste .voor al cle misclrijven slecllts een
enkele straf beeft uitgesprok.en, en deze
straf wettelijk gerechtvaardigd is door
de misdrijven, welke door het micl~lel niet
bestreclen worden. (Wetboek vnn strafvordering, artt. 411 en 414.)
391
18 November 1946.

82. - Stmfznken. - Mirlllcl dat een
veraissing vnn het nrrest' inroez;t fl'ie zonder ·nitwerksel ·is op het IJeschikkend !Jecleelte. - Onontvnnkelijk. - Is niet ontvankelijk bet micldel clat een door het
arrest begane vergissing inroept, clan wanneer clie vergissing zoncler uitwerksel is
op het beschikkencl gedeelte.
2 December 1946.
423
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lHIDDELEN VR~;EM!l AAN DJ" BESTREDEN
BESLISSTNG.

83. - 8tmtza.l;en. - OrweoelmaUoheicl
in rle rln!Jva.a..rd·in(J ·IJ66r het m'ilitn·i1· rterechtshof. - JJiirlflel n'iet vrlrlr fle rechter
over de {II'Ond 'in[JfHOepen. - Verderli{ling
ten ff'I'Onde. Mirldel tot verbt·ekin{l
niet ontva.nl.;elifk. - Het :tniclclel claaruit

genomen dat de dagvaarcling voor het militair gerechtsJ.wf onregelmatig was, is
niet ontvankelijk wannec~r het niet voor
de recbter over de groncl werd ingeroepen en de aanlegger zijn verdediging ten
groncle lleeft voorgedragen.
14 Januari 1946.
16
84. - 8t·mfza.l.-e-n. - A-l."rest 1!Wn b'll:itfJnve·rvolrtin ustell'in.fJ. - l'oor"!ien·in{l floo·r
ric lJ'ltl'.f/erlifke pa·rtij alleeu. - Midrlelen
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tegen de be.sUssing van bu-itenvervolrringstelling r1e'1'1eht. Kwnnen geen eis tot
verb·reking stewnen. - Zijn niet ontvan-

kelijk de middelen, ingeroepen door de
burgerlijke pai'tij, die zic4 voorziet teg~?n
een arrest van buitenvervolgingstell'lng,
dat haar tot schadevergoeding en tot de
kosten veroordeelt, en die, tot staving van
deze voorziening, tegen de beslissing van
buitenvervolgingstelling gericht zijn.
14 Januari 1946.
17

85. ·_ Stntfzaken. - Bewee1'(le onwetteli.fkheicl in de 1·eehtspleging v661' cle
eerste -reehter. - 1liiclclel chit lle bevoegclhe·icl niet' rankt en v66r cle 1·eehter in
hoge·r beroep n·iet ·wenl ·inge1·oepen. An·est clat ziah cle niet'igheicl niet eigen
maa7ct. - 1l1iclclel n·iet ontvankelij7c. - Is
niet ontvankelijk het middel gesteund op
een onwettelijkheid, die in de rechtspleging voor de eerste recllter werd begaan,
wanneer die onwettelijklleid de bevoegdlleid niet raakt, Y6or de rechter in huger
beroep niet wercl ingeroepen en deze zicll
die onwettelijklleicl niet lleeft eigen gemaakt. (Wet van 29 April 1806, art. 2.)
2..'\ Januari 1946.
86. - Stmtza7cen. -- j]![1clclel etfgeleicl
'ltit lle wietiyheicl vctn cle ·reehtspleying
v66r cle ee·r8te 1·eehte1·. A·rrest aat
clie niet-igheicl n·iet ove·rneemt. -· Middel
niet ontvctnkeli.jk. - Is niet ontvankelijk

het middel afgeleid ult de nietigheid van
de rechtspleging vo6r de eerste rechter,
wanneer de rechter in hoger beroev die
11ietigheid niet overneemt.
18 Februari 1946.
69
87. - St'l'ctfza7cen. - M·iclllelen r1estmtncl
op v66·r cle 7cdjgsnwcl berJctne ontwetteU:ikheclen clie m·eemcl zijn ctwn de bevoegcl7wicl en v66r het militcti-r gereehtshof niet
wenlen inyemepen. -'- Arrest gesteu.ncl OJJ
het onclemoek te1· zitfoiny. - Jllidclelen n·iet
ont·vanlceUjk. - Zijn niet ontva:rikelijk de

middelen gesteund op v66r de krijgsraad
begane c•nwettelijkheden die vreemcl zijn
>1 an de bevoegdheid, niet werclen ingeroepen v66r het militair gerechtslwf en door
hetzelfde rriet werden overgenomen daar
het arrest gesteund is op llet ter zitting
gedane onderzoek. (Wet van 29 April 1806,
art. 2.)
121
25 Mnnrt 1946;
88. - Strctfzaken. - Onreyelmafoigheicl
vctn cle clcwvncwcling. - iJ![·iclclel niet ingeroepen v66r de rechter over cle .IJ!·oncl.
- M'iclclel n·iet ontvankeli.ik. - Ret mid-

del, aanvoerend dat de clngvnarcling niet
regelmatig werd gedaan, is ntet ontvankelijk wanneer het niet wercl ingeroepen
v66r ·de rechter over de groncl en dat

de aanlegger zijn verdecliging ten groncle
beeft voorg·edragen.
l April 194G.
129
89. - Stntfzaken. - Midcle/. clnt bet?·e7ckiJng heeft op een onwettelijkhe·icl beynan in cle rechtsplerring v661' cle ee1·ste
·rechter. Onwetteli.ikheicl m·eemcl lta.n
rle bevoeuclheicl en niet inge1:oepen. v66r
cle ·rechte·r in hdym· be1·oep. - ATrest dat
cle onwettelij7che-icl niet heett ovCT[Je·uvmen. - Miclclel onontvankelijk. - Is niet

ontvankelijk het miclclel gesteuncl up een
onwettelijkheicl begaan in de v66r de
eerste rechter gevoerde rechtspleging,
wanneer die onwettelijkheid vreemd is
aan de bevoegclheid, ze niet v66r de
rechter in hoger beroep werd ingeroepen
en dat cleze ze niet heeft overgenomen.
(Wet van 29 April 1806, art. 2.)
29 April 1946.
159
:90. - Skafzctlcen. - Miclclel clnt een
na cle bestreclen besliss·iny beyctne om·euelMiclrlel onontva111natirJhehl in·roezJt. /,:el-ijk. - Is niet ontvankelijk het micldel

afgeleid nit een onregelmatighe'id begaan
na de bestreden beslis~ing.
29 April 1946.
159
91. - St-ratznken. - Mofclclel llctt ee11
ozJ t·u.ssenyeschil cloo1· het militai1· gerechtshof uewezen cwrest best'l'ijclt.
Yom·zieninu ctlleen tegen cle einclbesliss·i'lly.
- Miclclel niet ontvan7ceUj7c. - Is zonder

voorwerp het middel gericht tegen een
door het militair gerechtshof gewezen
tussenarrest, zoals een arrest dat wegens
hun verknochtheid de samenvoeging van
zaken beveelt, dan wanneer de voorziening enkel gericllt is tegen het einclarrest.
24 Juni 1946.
23G
:92. - Stnt,fzctke'n. - iliiclczei uet?·oklce·n 1tU O'IH'eyelmnf'irlheden i·n cle loop van
het cloo·1· rle Tc!'·i.fgsctltclitewr ueclctwn voo·roncle·rzoelc. - M'irlclel niet v661· cle recllteT over de yronrl aanyevoerrl. - An·est
!lett z·ich cleze on-regelmnt·igheden ·ll'iet
toeei,qent. - Niet-ontvnnkel1jli;heicl. - l:,<

niet ontvankelijk het , v66r de rechter
over cle groncl niet aangevoerde middel
en getrokken nit onregelmatigheden in
de loop van het door de krijgsauditeur
geP,aan vooronderzoek begaan, dan wanneer 'het arrest van het militair gereclltsllof, waartegen de voor'ziening gericht is,
zich deze onregelmatigheclen niet toe·
i.~igent, doch uitsluitelijk steunt up llet
onderzoek v6or het hof gedaan.
24 Juni 1946.
238
93. - Stmtzaken. - j]fhlclel getmklcen uit cle nieUyheicl vnn cle clctyvcta.nl'i-11{/
v661· de em·ste rechter. M·iclclel niet
v661' cle rech te·r in hager bm·oep OJlfle
wm·pen. ~ Niet-ontvctnkelijklwid. - Knn
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niet voor · de eerste man! v66r het hof
van verbrek'ing worden narigevoerd, tot
staving· van een voorziening tegen een
door het rnilitair gerechtshof uitgesproken
veroordeling, het rniddel getrokken nit de
nietigheicl van de clagvaarcling v66r de
krijgsraad.
24 ·Juni 1946.
240
94. - Strafzaken.
Middei qeno.men

vonn'is a quo f'l'eft. - Von 11-is rloo1· het bestl'eclen .arrest te 11iet gedaan. - Miclrlel
niet ontvnnkeUjk. Is niet ontvanke-

·uJt onreuelnwUoheclen ·nU cle p·rocessenverbnal van de zittin gen ·in ee1·ste nnnleg
OJlfJCHomen. Om·euelnwt'irJherlen ·welke
niet slaan 011 rle melclinuen welke ll.et
11nleven van rle s·nbstantfele of op stntffe
1xtn nieti,qhehl voorgesch·reven pleegvo1"men vnststellen. - JJ1hlrlel n·iet v6M cle
recht.e·r in ho,qer bet·oep opgewoqJen. Niet-ontvankeliiklwirl. - Is niet ontvan-

99. - Stmjzalcen. - 111.-icldelen gestewul
op in eerste a.anleg begane on·regelmatigheden. - Miclrlelen n·iet ontvanlcelijk. ~

kelijk indien Iiet niet voor de rechter in
hoger beroep werd opgeworpen, het middel genornen nit onregelrnatigheden, nit
de processen-verbaal van de zittingen van
eerste aanleg opgenmpen, welke niet slaan
op de rnelclingen clie het naleven van de
substnntHlle of op straffe van nietigheid
voorgeschreven pleegvorrnen vaststellen.
8 .Juli 1946.
264
9.5. -

St·ratzalcen. - 111-ili,rlei vm.wmen
·u.U cle on·regelmatidheirl van het nemen
van monsters. JJ£-irlrlel n·iet aan rle
rechte·r ove'l' cle groncl vooi·gelegcl. - Mirltlel niet ontvankelijk'. - Kan niet voor

de eerste rnaal v66r het hof va1~. verbreking worden aangevoerd het midclel genomen nit een onregelmatigheicl bij bet nemen van vetmonsters begann.
30 September 1946.
309
96. - 8trajzakeih. - Onvolleclive rlagl!aaHlinq. - JJ1icldel n·iet. 1iOOi" de ·rechte1·
rHiCI' rlE; gronrl ·ingemepen. VeTderliyinrJ ten gmncle. --· M·icUtel tot ve·rbi"eking
niet ontvankel-ijl,:. - Het middel daaruit

cle

genomen, dat
dagvaarding v66r de correctionele rechtbank onvolledig was, is
niet ontvankelijk, wanneer bet niet v66r
fie rechter over de groncl werd opgeworven en de eiser ziju verdediging ten
gronde heeft voorgedragen.
i October 1946.
328
97. - St'l"afzaken. - JJ1'iclclel genomen
nit onTegel1nat'igheden begann in de samenstelUng va.n cle k-rijus·raa.cl. - On·reyelmntigheclen n-iet ·ingerocpen v6M het m-ilitaJ.r uerechtshof. - N'ie.t-ontvankeHjkheid.

- Is niet ontvankelijk, het middel genomen nit onregelmatigheden begaan 'in de
Ramenstelling van de krijgsra ad en die
v66r het rnilitair gerechtshof niet werden
ingeroepen. (Wet van 29 April 1806, artikel 2.)
4 November 1946.
367
98. - Strnfzaken.
JJiidrlel ,qenomen
uit een onwettelijlche1rl clie slechts het

lijk het middel nit een onwettelijkheid
genomen clie slechts het vonnis n q~w
treft, dan wanneer cUt vonnis te niet werd
gedaan door het arrest waartegen de voorziening is ingesteld.
13 November 1946.
378

Zijn niet ontvankelijk cle middelen,
vreemd aan de bevoegdheicl, gesteund ov
cle onregelmatigheden in eerste aanleg begaan, en clie v66r de rechter in hoger
beroep niet wer~len ingeroepen .of door
deze laatste hersteld werden.
25 November 1946.
408
100. - 8trafznh,en. - J1·itlrlel hierwit
a.tuelei.cl elM de e·iser r;een ·i:nznye van de
b;mulel heejt kmlmen nemen ten eincle rle
tot staving vwn cle voo;·zien·ing neer te
leyyen .m'emo·l"ie op te stellen. - Mhldel
vreemll nan het best·reclen a·rrest. - Miclllel niet ontvri.nkelijlc. Is niet ontvan-

kelijk, als zijnde vreernd aan het bestreden arrest, het middel llieruit afgeleid
dat de eisei-' geen inzage van de bundel
I1eeft kunnen nemen ten einde de tot staving van zijn voorziening neer tc~ leggen
memm•ie op te stellen.
30 December 1946.
456

MILITAIIW OPEISINGEN.
1. Opeising in ooTloystijcl. - Beg1·ip.
- De militaire opeising in oo'rlogstijd,
voorzien bij de wet van 12 Mei 1927, is
het zich meester maken door de openbare
overheid, afgezien van welke toestemming
ook van de eigenaar, doch in het hoger
belang van het land, van zaken die voor
cle behoeften van het Ieger noclig zijn of
waarvan het nuttig is cle vijand te beroven in geval van ontrnirning van het
grondgebied waar men opeist.
19 September 1946.
292
2 . - Bestawn van de U'ettelijke bestand.llelen van cle ope·isinr;. - Verg·issing van
lle ngen.t (Ue ope·ist nopens cle j~widische
clmagwijdte van cle daad welke h-ij voltrekt. Omstancl·irJheid zonder ·uitwerk·ing 011 het bestnan van lle opeising. -

De omstandigheid dat de agent van de
overheid zich vergist heeft nopens de
juridische draagwijdte van het zich
meester maken waartoe hij · overging,
neemt er het karakter van opeising, ·naar
de zin van de wet van 12 Mei 1927, niet
van weg.
19 September 1946.
292
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3.
Zaak die b·ij het ee'fste ,qebnt.ilc
•VfWbndkt wonlt. Ope·isin,q in lmwr. Voonaaa.nlen. De militaire opeising
van een zaak, die bij het eerste gebruik
verbruikt wordt, kan slechts aangezien
worden als « in huur )} geclaan, indien de
Dpeisencle overlleicl het inzicht had later
de zaak aan llaar eigenaar terug te geven.
19 September HJ4G.
294
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Wet van 17 Mei 1933. - JJia.chti,qt de
Kon·ing fle ~oette11 bet'l'effencle cle pensioenen ten laste vnn de Stnat te wijz·i,qen.
W ijr:n:,qin,qen toepa.sseZ.ijk op cle reecls
De wet van
toegekencle pensioenen. -

17 Mei Hl33, waarbij aan de regering bevoegdheid wordt tDegekencl tot het treffen
van zekere maatregelen met het oog DP het
financieel herstel en lwt verwezenlijken
van het begrootingsevenwicht, machtigde
den Koning, geclurende een termijn van
clrie maanden bij besluiten genomen op
de voordracht van de in raacl vergaderde
ministers, de wetten betreffende de pensioenen ten laste van clen Staat te wijzigen, en o. m. cle wetten betreffencle milifaire pensioenen ; gezegde wijzigingen
mocllten toepasselijk'worclen verklaarcl op
de reeds toegekende pensioenen. (Wet van
17 Mei 1933, art. 1; kon. besl. van 1l Augustus 1933, art. 10, 2°.)
9 Mei 1946.
173

MISDADEN EN W ANBED~IJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
1. - Stntf,qe1·echt flat 1Jeslist fla.t er
!J.een nwnleidin,q tot u.itspnwlc van een ve1·oonlelin,q tot stntf best(tnt en (le ·interne-ring vnn betichte beveelt. - Ve'fvallenvm·lclcw·in,q vwn cle bij n·rt'ilcel 1:23sexies
·ua,n het Stnt,fwet1Joel.; op,qesomfle 1·echten.
- BesHss·ing niet met ·reclenen omkleefl.
- Vei·1weldn,q. - Ret strafgerecht, waarbij een vervolging hoofcle:tis · een misclrijf
tegen de uitwencUge veiligheicl van de
Staat aanhangig wercl gemaakt, clat zegt
dat er geen aanleiding bestaat tot het
uits11rekim van een veroordeling tot straf
en de internering van betichte beveelt,
kan, zoncler zijne beslissing te motiveren,
den ge'interneerde de uitoefening niet ontzeggen van de bij artikel 123semies van
het Strafwetboek opgesomde rechten.
(Besluitwet van 19 September 1945, artikel 7.)
14 Januari 1946.
15

2. - Toelcenning nun de Schntkist vnn
cle vergelcliny vnn fle becl·ri:ivi{fheifl van

lVIISD. TEGEN VEILGH. Y. D. STAAT.
Bey·rip. - Alle verge!-·
cling van de beclrijvigheicl van de sclmlclige van een misclaad of een wanbeclrijf
tegen de uitwenclige veiligheicl van den
Staat met winstbejag gepleegcl; client eigendom van de Schatkist te worden verklaard, zelfs wanneer ze door een clercle
persoon ontvangen wercl. (Strafwetboek,
art. 123te·r [wet van 19 Juli 1934, art. 1j,
en besluitwet van 20 September 1945,
art. 1.)
15 , J anu~ri 1946.
22
de schulcliye. -

3. - Leve'l'in_qen nan de qrijanrl.
Levednyen ter 1t.·itvoer-ina van ove·reenkomsten. wruwnnn belclna.r!cle aeen deel
Ornstnnfl'i.rJheid rUe rle ·ve·ra;uf'llft1n. ·woonleli:i kheicl niet witslu.it. - Sluit ell•
schulcl niet uit van de dader van len·ringen a an de vij and, de omstancligheicl
clat hij slechts overeenkomsten heeft uitgevoercl, aan !let sluiten waarvan hij
geen cleel !weft genomen. (Strafwetboek.
art. 115.)
15 .Jannari 1!146.
22

4: -

FeroonleUny yesten1ul 011 feiten
cUe oncle·r toepa.ssi·ny vctllen van een niet
_qew·ijziycle 1Jetmliny 1j(tn het oml fU'('ilcel 115 vwn het St·ra.f'wetboek. - Micldel
clnuntU r1enomen clnt de beslwih.oet nt./1
1Z5 1lie-i. 19!,5 ·niet toepctsseHjlc ·is 011 feiten
cUe z·ijn ·in·werkin{ftreclh~{l ·voont,fynun. !lHclclel vwn bela.n,q ontbloot. - Is van be-

lang ontbloot !let miclclel claaruit genomen
clat de beslnitwet van 25 Mei 1945 niet
toepasselijk is op feiten die zijn inwerkingtreding voorafgaan, clan wanneer de
veroordeling o p feiten gesteund is clie
oncler toepassing vallen van een niet gewijzigcle bepaling van het oucl artikel 115
van het Strafwetboek.
21 Januari 1946.
31

5. ·-,-- Stntf1·echtbnnk cUe een betichte
·vrijsp·reekt. cloeh hem ve1·vnllen ve1·kla.u1·t
va.n rle rechten voorzien ·in cwU.kel123sexief<
1JWIL · het
Stra,fwetboek. VeqJlichti·nrJ
huur besUssin[J nopens rUt ve1·val te mof'i·ve·ten. - De strafrechtbank, bij wie een
misclrijf tegen cle uihyenclige >eilighehl
van de Staat tianhangig is gemaakt, mag.
in geval zij de betichte vrijspreekt, cleze
niet vervallen verklaren van de rechten
voorzien in artikel 123se.:ries van llet
Strafwetboek zoncler clie beslissing te motiveren. (Besluitwet van 19 September
1945, art. 7. i
18 Febrnari 1946.
71

6. - Aa.ny·ifte cutn de vijwncl. - Arf'ikel 1:21bis 'l!nn het Btrufwetboek _qewi.iz·i,qcl cloor rle beslnitwet vwn 8 Ap1'il 1917.
Aa.ng'ifte r1erlnun nun een denle. Foononanlen vm·e·ist oprlat zi:i een aa:llgifte a.un de vi:innrl zm/. uitmctlcen. De aangifte aan de vijand, betengelcl

MISD. EN WANB. TEGEN DE UI'l'WENDIGE VEILIGR. V. D. STAAT.
door artikel 121bis van het Strafwetboek,
gewijzigd door de beslnitwet van 8 April
1917, moet niet noodzakelijk gedaan zijn
reclltstreeks aan het vijandelijk gerecht
of nan de vijandelijke overheid; maar
1le aangifte gedaan aan een derde maakt
Rlechts dan de aangifte aan den vijand
nit, zoals zij is bedoeld in de voormelde
wettelijke bepaling, wanneer de dader
er vtm het kwaacl opzet heeft gellad ze,
door middel van clie derde, ter kennis
te brengen van de vijand en de aangegeven persoon bloot te stellen aan cle opzoekingen, vervolgingen en gestrengheden vanwege de vijand.
8 April 1946.
142

7. - Opnemen van wapenen tegen Bel_q·W. - A·rUkel .113 van het Strafwetboelc.
- Begrip. --'-- Ret feit, voor een Belg, effectieven dienst te nemen bi.i een militaire
formatie in het kader van het vijandelijk
Ieger, maakt de misdaad nit wapenen tegen Belgie op te nemen, zelfs dan wanneer de beklaagde niet een van de taken
lleeft vervuld welke worden opgesomd in
artikel1 van de besluHwet van 17 December 1942, dat artikel 113 van het Strafwetboek heeft geinterpreteercl en aangevuld.
8 April 1946.
143
· 8. - Besl·witwet vnn 10 No-vember 1945,
rtrUkel :e. - Toepass·ing doo·r de mil-itaire
rechtsmacht. - N·iet athankelijl.; van een
voorafgaand voo1·stel gednan dom· het
openban1· ministe1·ie nan de belclaagde. De toepassing van artikel 2 van de beslnitwet van 10 November 1945, naar lnid
waarvan de militaire rechtsmacht, bij
welke de vervolging wegens een inbreuk
op hoofdstnk II van titel I van boek II
van llet Wetboek van strafrecht, op de
wet van 22 Maart 1940 of op de artikelen17 en 18 van het Militair Wetboek van
Htrafrecht aanhangig is gemaakt, gerechtigd is enkel de bij .alinea 4 van artikel 1
yoorziene straffen nit te spreken, is niet
afhankelijk van het bestaan van een
voorafgaand voorstel, geda1.ln door het
openbaar ministerie . aan de beklaagde,
overeenkomstig artikel .1.
-,_
8 April, 6 Mei en 3 Jnni 1946.
146, 166, 209
9. - Inb·re·uT.: op nrtikel 121 van het
8trafwetboek, (utnrtev-uld door de wet •t;an
13 Decembe·r _1944. - Verbe1·.qen van ver·volgde of van verbo·rrJen pe·rsonen. 8tTaf. - Deze die een · persoon verbergt
van wien hij weet dat hij vervolgd of
veroordeeld is ter zake van een der mistlrijven voorzien bij het tweede hoofd:-;tnk van titel I van ·boek II van het
Rtrafwetboek, worclt ge~traft met de voor
1lit misdrijf voorziene straf, zonder dat
de uitgesproken straf noclltans vijftien
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jaar dwangarbeill of hechtenis mag overschrijden. (Strafwetb., art. 121; wet van
13 December 1944, art. 1.)
6 l\1ei 1946.
170
10. 8tntf1·echtbanlc cl-ie de intet·nm·,ing van !le verdachte beveelt. - Vaststell-ing clat de venlachte onbekwnam ·is
te wederstaan aan de machten die op hem
werlcen. TTervallenveTkla-Ting van de
ge'intenwenle van fle reehten opgesomd in
wrtikel 123sexies van het St-rafwetboelc.
~ Onwetteli.ilaLeid. De strafrechtbank

welke, reclltdoencle op een vervolging wegens een misclrijf tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat, zegt" dat er geen
aanleicling is tot veroordeling en welke
de internering van cle verdachte beveelt,
mag deze niet vervallenverklaren van de
rechten opgesomd in artikel 123sexies van
het Strafwetboek wanneer zij zijn volledige onbelnvaamhi'dd vaststelf om te wederstaan aan de machten die op hem werken. (Strafwetb., art. 71; wet van 9 April
1930; besluitwet van 19 Sevtember 1945,
art. 7.1
27 ~fei 1946.
202
11. - Ver-raad. - Misdrijf, voo-rzien
b·ij wrt-ilcel 118bis van het St-raf'U)etboek,
gepleegd cloo-r een militair, ook zo deze
in onbetJaald ve-rlot is. - De militair die

de feiten pleegt, voorzien bij artikel 11im·is van het Strafwetboek, is
schulclig a an verraad ,ook zo hij in onbepaald verlof is. (Milit. strafwetboek,
art. 15, gewijzigd door de wet van 19 ;Jnli
1934, art. 2; wet van 15 Juni 1899, art. 4.)
3 Juni 1946.
207
12. -

Art·ilcel 123ter van het StratWinstbejag. ~ Begdp. Ret door artikel 123teT van het Straf-

wetboeh'.

wetboek beoogde winstbejag bestaat in
het streven naar een winst.; cleze hoeft
niet « buitensporig » te zijn.
10 .Juli 1946.
269

13. - Wapend-racht tegen Belgic. M·isdT·ijf dat de onde-rtelcening 1Jan een
(Uenstnem·i·rw 'in een vijandel-ijlc !ege1· niet
ve-reist. - De onclertekening van clienstneming in een vijandelijk leger is geen
toepasselijkheiclsvoorwaarde van
artikel 113 van het Strafwetboek, op dengene
die vrijwillig 'de wapenen tegen Belgie
gedragen heeft.
22 .Tnli 1946.
277
14. - H-ulp ann de· v·ija·n(l. - At·t·ikel 11.5 van het St·ratwetboek. Toepasselijlce wetsbepaling ·wellce ook cle nat-ional-iteit van de dade·r weze. - 'Voor de

toepassing van artikel 115 vim het Strafwetboek, maakt de wet geen onderscheid
naargelang de hulp a:in cle vijancl van de

u06

l\USD. EN W ANB. TEGEN DE UITWENDIGEJ YIDILIGH. Y. D. STAAT. -

Staat verleend werd door een Belg of door
een vreemdeling.
21 October 1946.
348
15. We·rlcen cle besche·rm·vng tot
voor·werp hebbende van instaUnties .van
ile vijctncl tot militair·e doeleinclen. - Van
zwivere militct'ire act'f'(l. - Hulp voor·zien
bij ar·t·ikel115, § 1, alinea 4, vctn het Stratwetboelc. - Maken een hulp nit, voorzien
bij artikel 115, § 1, alinea 4, van het
Strafwetboek, werken die de bescherming
tot voorwerp hebben van installaties van
de vijand tot militaire doeleinclen en die
van zuivere militaire aard .zijn.
28 October 1946.
356
16. - BO'ltwwerken wctanloo·r belclaagcle
rechtstreeks · voor cle m-iliti:L'i·l'e behoetten
vnn het ·vijwndel'ijk leye·r heett gezorgcl.
- Voorzien M;i ar·tikel 115, § 2, van het
St1·atwetboelc. Worden voorzien bij
artikel 115, § 2, van het Strafwetboek

(besluitwet van 25 Mei 1945) bouwwerken
waardoor beklaagQe rechtstreeks voor de
militaire behoeften van het vijandelijk
leger heeft gezorgd.
28 October 1946.
356

17. - Toekenning actn cle schatlcist
vnn cle wartnle vnn cle ve·rgelcl'in{J vcm de
beclrij1?igheicl van de schuhUge. - Voor·---~uiaar·den. :W:anneer_d~e_chter over cle
grond · het bestaan van cle cloor artikel 123ter van het Strafwetboek vereiste
vo<irwaatden vaststelt, moet hij de waarde van de vergelding van de beclrijvigheid
van de schuldige, eigendom van de Schatkist verklaren, zoncler er toe genoopt te
zijn na te gaan door wie deze vergelding
ontvangen werd. (Strafwetboek, artikel 123ter· [wet van 19 Juli 1934, art. 1,
en besluitwet van 20 September 1945,
art. 1.] .)
13 November 1946.
373
18. - Belg·ische ziekenver·pleegstm· d·ie
aan-vctarclt ctan een vijandeUjk gasthuis
gehecht te wo·rden. ~ Tnbre1tlc op art-iJcel 1.13 van het E:Jtr·afu.;etboelc. - .Voorwaarclen. - De belgische ziekenverpleeg-

ster, die, buiten de gevallen b'h de op
17 Maart 1932 .· goedgekeurde cohventie
van . Geneve voorzien,. erin toestemt aan
een vijandelijk militair gasthuis gehecht
te worden om er zorgen toe te dienen,
pleegt inbreuk op artikel 113 van het
Strafwetboek,. aangevuld door artikel 1
van de besluitwet van 17 December 1942,
.indien deze bedrijvigheid niet door een
eis van Inenslievendheid gerechtvaardigd
_was, doch het karakter vertoonde van een
werk onder het geiag van de vijand ver_richt en van aarcl om het vijandelijk leger
in zijn oorlogsinspanning te steunen.
18 Noveml1er 1946.
385

19. - T'oo·rstel V(tn swncties floo-r het
openbcuw m.-ini.ste·r·ie ctwn beklaagde geWeige·ring van belclaagcle. dawn. P·ttblieke vonlering awn cle k1·ijgsmnd
onde·rwor·zwn.
Vor·deringe-n van het
openbcutr m·inister-ie bepe1'kt tot de voo·rgestelrle swncties. - Bepe'l'lcing niet IJ-incl-encl ·voor cle lc·rij gsr·aacl bij welke de
1J'lt.bl-ielce vonlering cloor· cle wet aanha:!lg-i,q wonlt gemaftlct. - Beperkin,q clie deze
VOO·J' [/6VOl{/ heeft V(tn het V001'We1'1l van
het hoger·i bemep van het openbcuw mini8ter·ie, en cleze V(tn de lcennisneming door
het m-il-it(ti·r gemchtshof. ten gevolge ·vau
d(/,t hager beroep. - Bij afwijking van clP

algemene principes van het Wetboek van
strafvonlering, kan het openbaar ministerie, dat aan de verdachte van een miHclrijf tegen de uitwenclige veiligheid vnn
de Staat, het voorstel gedaan heeft, zieh
aan de bij de besluitwet van 10 November 1945 voorziene sancties te onderwerpen, in geval van weigering cloor beklaagde, in zijn vorderingen v66r de rechter over de grond van cUt voorstel niet
afwijken.
Deze beperking van de vorderingen van
het openbaar ministerie bindt de krijgsraad niet, de publieke vordering bij deze
laatste aanhangig gemaakt zijnde niet
door een van de wil van het openbaar
ministerie afhankelijke handeling, maar
krachtens een heschikking van de besluit·wet zelf. Daarentegen is cleze beperking
van cle· vorcleringen van het openbaar mi·
nisterie noodzakelijkerwijze van toepassing op !let door dit laatste ingestelrl
hoger beroep en, dienvolgens, op de kennisneming cloor. het militair gerec}ltshof
ten gevolge van (:lat hoger beroe11. (Beslui.twet van 10 November 1945, art. 1.
laatste alinea.)
18 November 1946.
39B
20. _:__ Leveri11g · vnn belwngrijlw hoeveelheclen ·wi,in, bestenul tot de r·avitctillm·img van cle -vijcmcl. -:-- Inbre-nk op a.rfikel 115, § 2, 1°, vwn het Stm,fwetboek. Yalt onder de toepassing van artikel 11£.
§ 2, 1°, van het Strafwetboek. hij die,
althans in hoedanigheid van tussenpersoon, vl'ijwillig aanzienlijke hoeveelheden
wijn hee1't geleverrl aan de vi.iand, bestemcl tot ravitailleri'ng van zijn leger.
(Besluitwet van 25 Mei 1945.)
. 2 December 1946.
42()
21. - Leve-ring aa,n cle vijmul va.n
d·rnkwe1·k.- Ingevolge aanzoelcen of stltppen bi,i de vija.n(l. - Leve1'i11g karl- 7wt
miscl1'ijf '(t-itmctken voorzien bi.i ctr·tilcel115 •
§ 2, · 3?, van het Stmf'wetboek .. - De leve-

ring van drnkwerk aan de vijand, ingevolge aanzoeken of stappen bij de vijan<l.
kan het misdrijf nitmaken voorzien bij
artikel 115, § 2, 3°, van llet Strafwetboek.
30 December 1946.
450

MISDRIJF.

MISDIUJF.
1. - Grond vnn rechtvaardiging. Dwaling omtrent het ·recht. - Geen ~tit
sl·uit-ing van schulcl. Tenzij wanneer

zij onoverkomelijk is, sluit de rechtsdwaling of cle dwaling omtrent cle wet de
plichtigheid niet nit.
15 .T an:uari 1946.
22
2. Ornlvopin_q van nmbtenaren.
FaststelUng van de wetteUjk '!Je·reiste hoe!Lnni_qheirl ·van de o·mgelvochte. - Ferwij.zing naa;· een n·iet1ge benoerwin_q. - Onwettelijke veroonlel'ing. - Is onwettelijk,

de veroordeling uitgesproken wegens omko!)ing van ambtenaren wanneer het arrest de wettelijk vereiste itoel1anigheid
van de omgekochte vaststelt door enkel
te verwijzen naar een nietige benoeming.
(Strafw., art. 252.)
4 Nlaart 1946.
89
3 . - Bossen en ·wo·tt~leu.- Boswetboel;.
- 1llaterieel feit van de ·inb;·e·nk strnfban·r,
afgezien ,;an alle iuzicht. De wanbe-

(]rijven en overtreclingen ,voor~ien door
het Boswetboek zijn misdrij1/en waarvan,
om strafbaar te zijn, nlleen de materialiteit volstaat, afgezien van nlle inzicht.
13 Mei 1946.
183
4. - Pogi;ng. - G-ebrel.: ctan vaststell'ing
van de bestanclcleelen. Onwettelijlce
·lJeroordeling. Is niet wettelijk gemo-

tiveerd de veroordeling uitgesproken wegens poging tot een misdaad wanneer het
bestaari van de bestanddelen van de strafbare poging niet wordt vastgesteld. (Strafwetboek, art. 51; Gronclw., art. 97.)
:W April 1946.
155

5. - Bedrog omt-rent de hoeveelheid
van de verlwchte zaken. - Bestanddelen
1;an het ;nisdrijf. - Bed'l"ieglijlce handelingen. Het wanbedrijf van bedrog
omtrent de hoeveelheid van de verkochte
zaken, beteugeld door artikel 499 van bet
Strafwetboek, vereist als bestanddeel van
llet misdrijf het gebruik van bedrieglijke
llanclelingen.
170
6 ~iei 1946.
6. - Duden ·van cle wee-rstancl tegenover de v-ijnnd. - K·unnen in elke stand
de;· zaak In.geroepen worden en n·iet enlcel
~oanneer t·eecls een clefinitief ~tUgesprolce1t
·l!eroo;·deUng bestaat. - De door (,~,,.be

sluitwetten van 22 Juni en 20 September
1945 ingevoerde grond van rechtvaardiging komt in elke stand van de zaak ten
goede aan de daclers van weerstandsda<len, en niet enkel wanneer reeds een definitief uitgesproken veroordeling bestaat.
1 .Tnli 1946.
258
7. -

D(ulen 1:an de weerstand te_qen·
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over de vijand. - Grona ,;an rechtvaa;·cl'igin_q. - Kwn bestann zelfs ·indien de dader n·iet ·wit noodzakeUjlcheid gehnndeld
heeft. - Naar de termen van de besluit-

wetten van 22 .Tuni en 20 September 1945,
zijn de daden van de weerstand tegenover den vijand gerechtvaarcligd op grond
van de beweegreden en van de nagestreefclen uitslag; geen enlrele wetsbepaling eist dat hun dader uit noodzakelijkheid zou gehandeld hebben.
1 Juli 1946.
258
8. - Daclen van de wee1·stana tegenove;- cle vl.innd. - Grona vnn rechtvaarrliging. An·est clnt tveigert · cleze ann
te nemen omdat het de daclm· nan voor:zicht-ighe·id en ornzichUgheid heeft ontb1'0Tcen. - OnwetteUjlcheid. - Is onwettelijk

de beslissing die . weigert aan te nemen
dat misdrijven daden van de weerstand
tegenover den vijancl uitmaken- en aldiis
gerechtvaardigd zijn, om reclen clat het
hun dader aan voorzichtigheid en omzichtigheicl ontbroken heeft.
1 Juli 1946.
258
9. - l<'·iscale zalcen. - Ji'eit. dat de
betichte niet het m·inst lean toe_qerelcenil
wot·den. - Kan tot ve·roonlel'ing van deze
lnatste geen aanleiclin,q geven. - In zaken

van fiscale misdrijven, evenals in andere
strilfzaken, kan niemand veroordeeld wore
den wegens een feit dat hem niet het
minst kan toegerekend worden.
1 .Tuli 1946.
259
10. - G;·o·iul vnn ·rechtvaard·igin_q. Ono1Jerwinneli;ike dwctl'ing. - Dwalin_q d-'ie
de sch~tlcl ·wegneemt, on.verschillig of het
een dwaling omt;·en.t het ·recht ofwel omt·rent d.e feiten een dwalin_q ·ttUmaalct. ..,..:.

Wanneer de rechter over de grona vaststelt clat beklaagde een onoverwinnelijke
dwaling heeft begaan, sluit cleze dwaling
de schuld nit van beklaagde, zonder clat
men hoeft na te gaan of zij een dwaling
omtrent de feiten ofwel. een dwaling· omtrent het recht nitmaakt.
·
269
10 ,J uli 1946.
11. - Omkop·ing van ambtennar. Opflrncht aan een derde om aanbieclingen. of beloften aan een ambtenaa;· over te
rnn·ken· om hem orn te lcopen. Niet
·ltit[Jevoerde otHl-racht. - Paging tot omleaping. - Het feit aan een derde op te

dragen aanbiedingen of beloften aan een
ambtenaar over te maken om hem om te
kopen, kan, indien de tussenpersoon deze
opdracht niet uitgevoerd heeft, een poging tot omkoping uitmaken. (Strafwetboek, art. 252.)
30 September 1946.
311

NA'riONALITEIT. -- OORLOG.

508

N
NATIONALITEIT.

in voege treden van de wet van 15 Mei
1922 op de nationaliteit gewettigd wercl.

Onwettig kind door een Belg gewettigcl
v6M de wet van 15 M ei 1922. - JJ!Hnde·rja1·ige niet ontvoog£l ten Ujde van het in
voege keden van cleze wet. - V eTwervi.n.q
van de hoecl£tnigheid V£tn BelsJ. - Het on-

en dat, ten tijde van het in voege treden
van deze wet, nog een niet ontvoogde minclerjarige was, is op deze datum Belg
geworden. (Wet van 15 lVIei 1922, art. 3.)
13 November 1946.
378

wettig kind, dnt door een Belg v66r llet
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ST~AFZAKEN.

1. - Wambedrijf ten l£tste gelegd van
een ma{Jistraat van cle zetel of van het
pa;rlcet vwn een hof van beroep. - Ove1·malcing 1xtn stnkTcen doo1· de Ministe·r
van justitie aan de p'I"OC1We1/ii"-gene1·aal
b·ij het hot van ve1·b1·eJcing. ~ Macht van
-de pToc1We1w-gene·raal om b·ijlcomende
inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. Na ontvangst, vanwege de

Minister van jnstitie, van de stukken betreffende een wanbedrijf ten laste gelegd
van een magistraat van de zetel of ·van
het parket van .een hof van beroep, kan
de procureur-generaal . bij het hof van
verbreking bijkomende inliclitingen inwinnen of doen inwinnen. ( Stilzwijgende beslissing. (Wetb. van strafv., art. 482.)
33
28 Januari 1946.
2. - 1Vanbecl1"i.if "ten laste geleg£l vnn
een magistrant vwn de zetel of v£tn het
pa1·Tcet vwn -een hof vnn be·roep. - Hot
va.n ve1·oreTC'ing besl-issencl dnt e1· aanleid,-ing is tot onderzoelc. - A£tnstelling ·vnn
.fle ee1·ste voo1·zitte·r . van een ande1· hot
vnn beroep om tot het onderzoek 01!er te
U£tan. - Wanneer de stukken betreffende

een- wanbechijf, ten laste gelegd van een
magistraat van de zetel of van het parket van een hof van beroep, overgemaakt
-zijnde door de Minister van justitie, het
hof van verbreking beslist, dat er aanleiding is tot onderzoek. stelt het de
-eerste VQOrzitt'er aan van een ander hof
van beroep, om tot het onderzoek over
te gaan. (Onderzocht in nota.) (Wetboek
van strafvordering, art. 482; wet van
20 April 1810, art. 10.)
33
28 Januari 1946.

~

Int1·elclt,ing

19 Mna1·t 1945. -

door de besluitwet van
Vnn ctf 1 Ap·ril 1945. -

Artikel 2 van de besluitwet van 1 Mei
1944, dat de termijnen schorst om de

rechterlijke beslissingen in burgerlijke
zaken en hnndelszaken te bestrijden of
te betekenen, is ingetrokken door de besluitwet van 19 Mrwrt 1945 en niet meer
in werk~ng sedert 1 Avril 1945. (Beslnitwet van 19 lVIaart 1945, artt. 9 en 10.)
10 .Jannari 1946.
11
1

2. - Ovenlracht vwn lle ·nw.cht vam de
ministe·rs £um de {'lecretnr·issen-yenenwl
tijdens de v·ijwndelijlce bezetUng. - 8ecretnr·is-rwhem£tl vnn het m-ini ster-ie vim j1r stit'ie bevoegd o·rn cutn cle p·rocu·reu1·-genc·
T(t.nl bij het hot vnn. verb-relcing stnlcken
over te mnlcen bet1·efjende een wanbed1'ijf
ten lnste gelerJd vwn een mftg·istnt£tt 1xr•i1
£le zetel of V£tn het parket va.n een hot
vnn beroep. Tijclens de vijandelijkp

bezetting is de secretaris-generaal van het
Ministerie van justitie, de macht van den
minister uitoefenencle, bevoegd om aan
de procureut-generaal bij het hof van
verbreking cle stukken over te maken, betreffende een, ten laste van een mmdRtraat van de zetel of van het parket yan
een hof van beroep, gelegd wanbeclri.if.
(Stilzwijgende beslissing.) (Wetboek van
strafvorclering, art. 482; wet van 10 :M:ei
1940, art. 5, uitgelegd door art. 1 van cle
besluitwet van 1 lVIei 1944.)
28 Januari 1946.
33

OO~LOG.

3. - Einde vnn fle oorlogsti.i£1.
De
oorlogstijd,- aangevangen de dag van cle
mobilisatie van het leger, eindigt slechts
op cle bij koninkli.ik besluit bei>aalde clag
voor het terugbrengen van het leger op
voet van vrecle. (Wet van 15 Juni 18!](1.
art. 58.)
1l Februari 1946.
.59

1. - Scho·rs·ing vnn de verjn1'ingen en
te·rmijnen in b1tr{Jerlijke znlcen en h£tnclelsza1cen. - Besl1titwet vnn 1 Mei 194-~-

4. - Scho·rs·ing van fle ve1·jn1"ing -in
fiscnle zaken. - Besln-it vwn 16 Decem.lJer
1940 besclzikkenl/. flat clc a.linen's 1 tot .3
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I

Besllt.itwet van .l Jfei 1944Gevolyeu
betreftenrle cle te,rmijnen om teyen vouwisse'll hoyer be-roep ·ln te steUen. - Arti-

vctn ad'ilrel .l vctn de bes/Juitwet van 15 ii'Iei
1940 en a1·tilcel 1 vcm het besl·uit van 4 Octobe-r 1940 niet van toepassing zijn i1t fiscale znlcen. - Besluit chtl voo1· t·ijdeli.ilc
geldiy wordt gehomlen clam· de besl·nitwet vwn 5 llie-i 19.~~- - Artikel 1 van het

kel 2 van de besluitwet nr 2 van 1 Mei
1!144 heeft, naargelang van de bevrijding
van het grondgebied, de termijnen gescllorst om rle in burgerlijke zaken en in
lumdelszaken gevelde rechterlijke beslissingen te bestrij den ; deze schorsing heeft.
ingevolge de besluitwet van19 Maart 1945,
op 1 April 1945 een einde genomen. (Besluitwet van 19 Maart 1945, artt. 9 en 10. i
31 October 1946.
360

besluit van 16 December 1940 dat beschikt
llat de alinea's 1 tot 3 van artikel i van
de besluitwet van 15 Mei 1940 en artikel 1
van het beslJlit van 4 October 1940 be 0
treffende de schorsing der termijnen van
verjaring en van verval in burgerlijke
en in handelszaken niet van toepassing
zijn in fiscale zaken, wordt voor tijdelijk
geldig gehouden door artikel 3 van de
besluitwet van 5 l\fei 1944.
134
4 April 1946.

OVEREENKOMST.
W e(lerlcer-iye overeenlcomst. H uurO've·reenlcom.st. Tenietgcutn door overma.cht vctn rle ve·rb-intenissc-n van een
tm1'ti.j. - Brenat _het tenietgaan mede ·vnn
de ove·reenstemmende ve1·pUcht-ingen van
cle a.nclere pcwt-ij. - Ontbin(Uny van cle
overeenkomst. In wederkerige over-

5. - Door lle vijancl genomen ·mnntregelen hmulenlle ontheffing !lit het bez-it.
- l1e1"lcoop door de v-ijet'IJ(l van ee·n cloor
hem opyeeiste vnwhtwagen. OnTegelmat·ige maatregel, wellce oolc het kwralcter ·weze van de opeising. - De verkoop
door de vijand van een door hem opgeeiste vrachtwagen maakt een onregelmatige mantregel nit, zelfs indien de opelsing
niet onregelmatig was. (Besluitwet van
10 Januari 1941, art. 2.)
20 Mei 1946.
190

eenkomsten, zooals huurovereenkomsten.
brengt het tenietgaan door overmacht van
de verbintenissen van een partij, het tenietgaan mede van de verbintenissen van
de andere partij en rechtvaardigt het de
verbreking van de overeenkomst
2.7 .Juni 1946.
249

6. - Aanlcoop vctn een cloor de vijmul
opgee·iste v·mchtwagen. - Kennis van de
opeising. - In'fn·euk teyen {tTtilcel 4 van
de beslttitwet van 10 J cwuari 1941. Voorwa.nnlen. - Valt onder de toepassing
1

OVERSPEL.

van artikel 4 van de besluitwet van 10 Januari 1941, hij die van de vijand een door
deze opgeeiste vrachtwagen koopt, wetende dat dit voertuig het voorwerp is
geweest van dergelijke maatregele; ten
aanzien van het bestaan van het misdrijf
is het onverschillig dat de opeising zelf
niet onregelmatig was of dat de koper
de onregelma tigheid er van niet !1eeft
gekend.
20 Mei 1946.
190

Jlierlepl-ichtiyhe-icl. TT eroonlel-ing gestmmcl 011 een (lttbbelz·in·niye V(tststelli'lt{J.
TTe-roonlr!liny niet wetteUjlc uemot-iveerd. - Is niet wettelijk gemotiveerd de

vei"oordeling wegens medeplichtigheid aan
overspel, noch zelfs deze wegens overspel.
die gesteuncl is op de dubbelzimiige vaststelling << clat rle omstandigheden betreffende de betrapping waartoe werd overgegaan, het wanbedrijf van overspel uitmaken >>. (Gromlwet, art. 97; Strafwetboek, -art. 388, al. 2.)
lG December 194(].
43H

7. - Scho·n:iiny van de tenn·ijnen in
burye'l"lijlce za1ren en h(tndelszaJcen. -

p
PLEITBEZORGER.
1 ~ - Aanl van • zijn minist~1'ie. - De
pleitbezorgers zijn ministeriele officieren
door wier bemiddeling de partijen, v66r
zekere reclltsmachten en voor het onderzoek en het berechten van zekere so01·ten
zaken, wettelijk verplich t zijn zicll te
doen vertegenwoordigen.
29 Al)ril 1946.
152

2. - Uitslu-it·ing van cle vrouwen 'II it
het nmbt va.n pleitbezorge'l". In de

Imiclige sta~1d van cle wetgeving zijn de
vrouwen met toegelaten tot het ambt
van pleitbezorger.
29 April 194(].
Hi2

POLDERS EN WATERINGEN.
1. -- Polde·r. -

Openbnrw besttl-'lt1". --·

510

POLI'l'IE V. D. KOOPHANDEL. -

RECH'l'EN V. D. VERDEDIGING.

telijk gevestigde grondslagen, en onder
het enig voorbehoud van de nit de wet
voortvloeiende vrijstellingen, alle eigenaars treffen van erven gelegen in het gedeelte van llet grondgebied dat afbangt
van llet gezag van het polclerbestunr.
9 December 1946.
431

Hanclelt hoofdzakeUjk ·in het openbnar
belang. - De polder is een openbaar be-

stnnr dat, alboewel het de belangen client
van de eigenaars der ingedijkte erven,
niettemin hoofdzakelijk handelt in bet
openbaar belang, te weten : de bescbntting van een deel van het grondgebied tegen de overstromingen, het in stand bonden van een aangepast waterregime en
van de voorwaarden die de gezonclbeid
van de bevolking der streek bevorderen.
(Decreet van 11 Jannari 1811, artt. 19
en 25.)
!l December 1946.
431

PO LITlE VAN DE KOOPHANDEL.
Beslwiten van 15 Febntat··i 1941 en
29 J1tni 1942 hmulencle instelling van een
administ·raUeve proceclwre. - N-ietigheid.

-De besluiten van de secretarissen'generaal van de ministeries del. 15 Februari
1941 en 29 ;Juni 1942, boudende instelling
van een administrl].tieve procedure, zijn
nietig. (Besluitwet van 1 lVIei 1944; beslnitwet van 5 Mei 1944, art. 1, A, 13o,
en B.)
'
23 :vlei 1946.
198

2. - Polclerbest1t1W. - Mncht tot het
·vest'igen van belastingen. - Geschotte·n:
- Begr·ip. - :Met het oog op bet del~:ken

van de kosten van onderhond en berstelling van de flijken, heeft bet polderbestnnr de macht om, met de vereiste goedkenring, << gescbotten )) te vestigen, die
belastingen zijn en die, volgens de wet-

R
RECHTBANKEN.

roep. - V e-rbete·f'ing lloor ae rechtsmacht
van hoye·r beroep. ~ WetteUj7rhe·ill .. -

1. - Strajza./cen. - Rechter a·ie em"
nnde·r feU wee·rhowzt dan datgene vom··we·rp ·van ae dagvaaHUng. - Geen verklat"ing door (le betichte, geclaah v66T
cle em·ste t·echter·, dat hi.i vrijwill'irJ ve·rschijnt. Machtsoversch·t·-ij(Ung. Op-

De recbtsmacht van boger beroeiJ niag ken
materilo\le vergissing verbeteren, die in cle
uanduid'ing vim de datum der feiten. van
de oorspronkelijke dagvaarding af · begaan werd, en door bet vonnis waartegen
boger beroep vverd 'overgeno111en.
22 Augustus 1946.
284

dat de strafrecbter een ancler strafbaar
feit als datgene clat bet voorwerp nitmaakt van de dagvaarding zon knnnen
weerbonden, zijn er twee vereisten : dat
de betichte verklaart vrijwillig te verschijnen en dat die verklaring worde gedaan v66r cle rechter in eerste aanleg.
25 Febrnari 1946.
78
2. - Stra.jzaTcen. - Dagvaard·ing houllende tegen clezelfcle beklaagcle hoofclOnclet·en bijkomende betichHngen. scheiden veroonlelingen ·ttitgestwo7cen zo
wegerM fle hoofd- als wegens cle bijTcomencle 1Jet'ic7iiingen.
OnwetteUj7cheid. - De rechter, die kennis nee1nt. van

een dagvaarding hondencle verscl!illende
telastleggingen, de ene in hoofdorde, de
andere in bijkomende orde, mag de beticbte niet terzelfdertijd veroordelen wegens de boofdbetichting en wegens de bijkomencle: betichtingen en de op elk dezer
toepasselijke straffen samenvoegen.
11 Maart 1946.
!l8
3. - F!tr·ajza.ken. - Mate·rUile 'tiet·(ris8'ing in de aancl·ttidinrf van cle cl-atum clet·
feiten. ve·ryi.~sing- begnan van at de
om·spr·onkeHj7ce dagvctanUng en overgenomen ·in het vonnis wacwtegen hoger· be-

4. - Stmjzaken. - Verpl'icht-ing vom·
cle con·ectionele r·echtsmacht aan het jeit,
dat b-ij haat· aanhang'lg weni gemaakt,
z·ijn wettelijke ornsc7wijv·ing te geven. -'-TTe1·pHchting van toe11ass·ing in· zake mis.d'l"ijven tegen de wet'ten · betr·ettenae de·
cl01tanen en acc·ijnzen. - De correctlonele

rechtsmacht moet, binnen de grenzen van
haar bevoegdheid en mits eerbiediging van
de recbtei1 van de· verdecliging, a an het
feit dat bij baar aanhangig is gemaakt,
zijn wettelijke omscbrijving geven. Deze
verplichting is van toepassing in zuke misdrijve;n tegen. de wetten betreffende de
douanen en accijnzen'; zoals in andere·
strafzaken.
7 October 1946.
321

RECHTEN VAN,DE VE~DED~

GIN G.
1. - 8tmjzaken. - Be7clnctyde die betveerl de t'ijd niet aehafl te i1.ebben om
7.:ehni8 te nemen vnn n·ieu-we st·n7r,ken voor
het mUUa·ir- yerechtshof. - Geen annvraaa
tot nitstel ·va;n fie zna7.-. j]:ficldel ant

ImOH'J'lJJN V .AN DE VERDEDIGING.
vt·onaslag mi.s.t vn feite. - Reklaagde kan
v66r het hof van verbreking niet beweren
dat hij de tijd niet gehad heeft om van
nieuwe, door de auditeur-generaal v66r
het militair gerechtshof bij de bundel
gevoegde stukken, kennis te nemen, dan
wanneer hij geen uitstel van de zaak ten
einde onderzoek van dezP stukken aan het
militair gerechtshof heeft aangevraagd.
7 Januari 1946.
7

2. - Militaire stt·af'rechtspleging. Vonnis van cle Tm·ijgsrnad. Voeging
door de awlitmw-generaal van nienwe
stukk.en bi,j de lntmclel ctan het militait·
gerechtshof voorgelegcl.- Vaststelling dat
de st·nkken vom·gelegd wm·clen ten eincle
meclecleling aan belclangcle en elM deze
laatste z·ich venlecligcl heeft. ,....... Geen
.~whe·IHZinu van de rechten der 'l)erclediuing.
- Mist grondslag in recllte en in feite
het middel \lit de schencling van de rechten van de verdecliglng genomen, doordat
de auditeur-generaal, na nitspraak van
het vonnis van de krijgsraad, nieuwe
stukken bij de aan het militait gerechtshof voorgelegde bundel gevoegd heeft,
d.an wanneer het arrest vaststelt dat de
stukken ter inzage van beklaagde gelegd
werden en dat deze laatste alzo in staat
is geweest zich te verdedigen en zich verdedigd heeft. (Besluitwet van 27 Januari
1916, art. 3.)
21 Januari 1946.
30
•3. - Stmfzctken. - Stuk bij de b·u.ndel gevoegd, dom· het openbaat' rniniste1"ie,
geduTende cle aanleg in hager beroep. .....,
Mogelijkhe·icl voot· de beklaagcle ove·r de
inh!J.!tcl vwn clit st!tlc alle op_heldet·i;n,qen
te verstt•eklcen aa.n cle recht€n· .itt hoget•
beroep. - Geen schencling van de t·echten
dm· ve·1~dediging.- De ver{\achte kan ~ich

niet beklagen over de schending· van de
rechten zij11er verdelliging door het feit
dat, na het vonnis, het openbaar l;llinisterie bij de bundel een stuk heeft geyoegd; wanneer niet blijkt dat bedoeld
stuk .niet bij de bundel was gevoegd
toen de zaak door het militair gerechtshof werd behandeld, noch dat de verdachte zich in de onmogelijkheid heeft bevonden dienaangaande alle voor zijn verdediging ni1ttige ophe1deringen · te verstrekken.
'
1 April 1946.
. 129
4. - Micldel dat h!tn schencl{ng int·oept
.zondet· nadere aanwiji;ing. ~ Onmogeli,ikheid het middel. te beantu.Jom·den.. - Ret

hof slaat geen acht op het middel dat de
schend:lng van de rechten van de verdecliging inroept inclien niet wordt aangeduid
waarin die schending bestaat.
3 .Juni 1946.
209

5. -

Stm.fzalcen. - Jli·iclclel' daa·mit genomen dat zeket·e stnlrken aa-n cle lct"ijgs-

511

ntncl wenle-n. voo·raelegtl zonder na11 belcla.agcle te z'ijn meclegedeelcl ge1.vot·aen. Mecledelin.q van (tUe st~tlclcen. van de
b1inclel aan belclaagde v66r het onderzoek
·vwn cle zaak cloor het militai-r gerechtshof. Verwerping van het m·idclel. -

Kan Hlet · aangenomen worden het middel genomeh uit de scht>nding van de rechten der verdediging, doordat zelrerp stukken aan de krijgsraad zouden voorgelegd
zijn geworden, zonder aan de beklaagde
te zijn medegedeelcl geworden, indien,
v66r het ·onderzoek van de zaak door het
militair gerechtshof, al1e stukken van dP
bundel ter beschikking van bek1aagde gesteld werden.
8 Augustus 1946.
279
6. - RechtszJleging v66r het m-ilitair get·echtshof. - At·t'ilcelen 335, 362, ctli'nea 2,
en 366, alinea 2, van het lVetboek vnn
stmfvonlet·ing niet toepa.sselijk. - V66r

het militair gerechtshof, legt geen enke1e
wetsbepaling de verplichting op, vast te
stdlen dat beklaag·cle de laatste het woord
lleeft gehad, clat hij verklaard heeft niets
meer toe te voegen te hebben voor zijn
verdecliging, en dat hij op de lloogte g·estelcl wercl van het recht zicb in verbreking te voorzien.
22 Augustus 1946.
282
V et·betedng door de ·rechtsmacll t
houet· bet·oep vctn de- mateTii!le verr!iss'i-/l.g begl.tan in (le aancl·uicling van c/.e
clatmn clet· te-iten. ~ Geen. voorafgaanrle
waarsch·uwing aan belclaagcle clat hij zich
otJ cle nldtts r1ewijzi,qde betichting te verclecligen heett. - Datum van het misddjf
geen element !dtmalcencl van cle cloor· belclaa,_gde vom·r1ecl1"agen ·venlecUg·ing.- Geen
schendin[l van !le rechten tle;· verclediging.

7 .' -

vat~

- Wanneer de datum van het plegen der
feiten geen element uitmaakt van de
door beklaagde voorgeclragen verdediging.
schendt de rechter in hoger beroep de
rechten van cle verdediging niet door een
materlele vergissing te verbeterpn, begaan in de aancluicling van deze datum.
zonder de beklaagde vooraf te waarschuV('en, dat hij zich op dP rildus gewijzigde
betichting te verdecligen heeft.
22 Augu~tus 1946.
284
8. - St·rrtfz,aken. - Miz.itnir .Qe·rechtshof. - Re{!elrnatig neergelegcle concl~tsies
ter teFechtzUU1J.fl, nit de debcttten verwijclenl omdat et· voorafgaandeUjlc ,qeen a.fsclwift vwn te·r gri.j]ie was neet·gelegd gewo·rclen overeen.lcomstig de voorschriften
van een reglement van inwenclige onle. Sohenrling van de t·echten van de venle.dig-ing. - Schendt de rechten van de ver-

decliging·, het arrest dat de door de beklaagde ondertekende en regehnatig ter
terechtzitting van het militair gerechtshof
neergelegde conclusies nit de debatten
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verwijdert, om de red en da t geeu afschrift
er van voorafgaandelijk ter griffie was
neergelegd geworden, naar de voorschriften van een reglement van inwendige orde.
23 Sevtember 1946.
301

9. - Rechtspleging 1ll.lrir het twiUtai'r
rwrecht. Geen ve·rpUchf'i'ng ann beklnagcle te vmgen of h·ij n·iets te zijner
vet·clecUg·ing bij te voegen heeft. - V66r
het militair gerecht, legt geen enkele wetsbepaling de verplichting op aan beklaag{le
te vragen of llij niets voor zijne verdediging bij te voegen heeft.
23 September 1946.
1:102
10. - Jlihlclcl nanvoe·rencl flat, ten ge·wl,qe van de 1;eT·nietig·i'llff, cloo·r cle desk·wncUge, vwn lle ,qcn.ornen monsters, cle bestcuulclelen ·vnn rle beUchUnrJ vnn n·rUkel 5.35 va:n het 8tntf'wetboek n·iet lconrlen bespt·oken noch beoorcleelcl wonlen.
- Geen wettelijke ve·rtJlichti'ilg rneenlore
nwnster·s te nernen. - An·est vaststellencle
rlat cle bespreldng en beoonleling van rle
bestan.clclelen vnn ae beticht-ing n·iet bel.emrner·fl zi,in gewor·fle·n. Geen. sche·nrUng vnn cle r·echten van de venlecliging.

- Is niet gegrond het middel genomen
uit de schending van de rechten van de
verdediging, doordat de bespreking· en de
beoordeling van de bestanddelen van de
betichting van artikel 535 van llet Strafwetboek onmogelijk werclen gemaakt, de
enige monsters van kunstmest, aan het
gebruik waarvan de vernieling van een
oogst was toeg·eschreven, door de bewerkingen van het deskundig onder'zoek vernietigd zijnde geweest, dan wanneer geen
enkele' wetsbepaling het nemen b;r zake
van meerdere monsters voorschreef, en
nit het bestreclen arrest voortvloeit, dat
de bestanddelen van de betichting v66r
het hof van beroep besproken werden en
dat hun berordeling niet belemmenl wercl.
30 September 1946.
309
11. - Stntfzulcen. - Niet uehoonle uetwige. - Beklctagcle (fee·n 'lt'itstel van rle
zaak ver·zocht hebbencle ten einde verhoor· Vftn de getuige. - Geen schencUng
'!Jan de ·rechten van rle venlccli[Jing. -

Schendt de rechten van de venlediging
niet · het arrest da t een beklaagde veroordeelt zonder een getuige gehoord te heb-·
ben, dan wanneer beklaagde llet hof van
beroep niet verzocht heeft de uitspraak
te schorsen tot wanneer die getuige zou
gehoofd z'ijn.
7 October 1946.
320
.12. - Recht.spleg·inf! 1:oor het mU'itnir
!!e1·echtshof. - A1·tilcele11· 335 en 336, nU;nen 2, van het 1Vetboel.; van strnfvonlcring n·iet toepasselijlc. - V 66r het militair

gerechtshof, legt geen cnkele wetsbepaling aan de voorzitter de ver11lichting op,

nan beklaagde de vraag te stellen of hij
iets tot zijn verdediging bij te :Voegen
lleeft, of hem te verwittigen van het hem
toegekend recht zich in verllreking te
voorzien.
21 October 1946.
340
13. - MiUta.ire rechtscolle,qes. - Getu·igen op venwelv vwn het open.lmar· min•istc·l"ie r1ehoorcl. - Jlioeten nnn beklcuL[Jrle
n·iet aangezeua ·worclen. - Voor de mili-

taire rechtscolleges, legt geen enkele wetsbevaling aan het openbaar mi.nisterie de
verplichting op nan beklaagde de getuigen
nan te zeggen die op zijn verzoek zullen
gehoord worden.
4 November 1946.
367
14. - Stntfimken. - Verwnrlel'ing van
.omschrijvvng. - Beklrwuae niet 'Ve·rwi.tUud. - Schencl'inf! van fle ·rechten van cle
verll§~Uging. -. De rechter over de groncl

mag geen nieuwe qualificatie in de plants
stellen van de oorspronkelijke qualificatie,
tenzij hij beklaagde er voorafgaanclelijk
van verwittigd heeft.
4 November 1946.
310
~ECHTE~LIJKE IN~ICHTING.

1. - SmneustelUua ·van cle zetel.
Rechter clie niet alle terechtzUUnaen heett
bijgewooncl. - N·ietigheitl. - Is nietig het

vonnis van de correctionele rechtbank
dat werd gewezen door rechters die niet
allen aanwezig zijn geweest op al de terechtzittingen· waarop het onderzoek van
de zaak is g·eschied. (Wet van 20 April
1810, art. 7.)
18 Februari 1946.
'I'()
2. - MiUtai-re ·rechtsma,chlen.
Sarnenstell'ing van de zetel. Uitlotina
vwn, ,fle ojficienm. - Bcwijs. - De vast-

stelling in het arrest van het militair gerechtshof dat de militaire leden van tlit
hof geroepen werden ingevolge uitloting,
met aanwijzing van de datum van die
nitloting en van de wettelijke bepalingen
krachtens welke deze laatste is geschied,.
maakt het bewijs nit van tle regelmatig!Jeicl van die forrnaliteit.
1 April 1946.
127
3. - JliiUta·ire r·echtsmcwhten.
menstelUng vnn de zetel. - Uitlot·ino
rle ojji'C'iwren. Besl·witwet van 1
1945, wrUkel -f. - Geen p·nbUciteit
ei~t. Artikel 4 van de besluitwet

Savan
Met·
vc:r-

van

4 Mei 1945, dat tijdeli.ik nrtikel 8 van lle
besluitwet van 26 Mei 1944 wijzigt, schr'ijft

niet voor dat de uitloting van de officieren om te zetelen in de militaire rechtsmachten, zou gescllicden in openbare terechtzitUng.
1 April 19•!6.
12T

. RECHTERLIJKE MACH'l'.
4. - 'SamensteU'in<l ·oan de zetel. Bewijs ·van. zijn 1·egelinatigheid. - Vonnis
en p·roces-verbaal der twrechtzUting. -

Het vonnis, desgevallend door het procesverbaal van de terechtzitting aangevuld,
moet meldii1g maken van de regelmatige
samens.telling van de zetel.
271
11 Juli 1946.

5. - Rechtbanlc van eeTste aanleg, Bnrge·rl-ijl•e Ttame·r met d·r-ie 1·echte1·s. O·nzeke1·heid omt1·ent de voo·rwaanlen
1van1"in twee nd1;ocaten opgm·oepen werden om het ambt van rechter te verv·ullen.
- Vennoeden van mt~·egelmat-lgheid in de
samenstelling van cle zetel. - Wordt vermoed door een onregelmatlg samengestelde rechtbank van eerste aanleg, kamer met drie rechters, te zijn uitges11roken
geweest, het vonnis, waarvan de dubbelzilmige, onvolledige, en door het IJrocesverbaal van de terechtzitting niet nader
omschreven meldingen, de voorwaarden
onzeker maken waarin twee advocaten
opgeroepen werden om !let ambt van recllter te vervullen. · (Wet van 18 Juni 1869,
art. 203; wet van 25 October 1919, eenig
artikel, § XVII.)
11 Juli 1946.
271
6. - Snmenstelling van de zetel. ~
Krijgs1·aad. - Rechtm· die •Jt-iet op nUe
teTechtZ'itUngen aanwezig was. - Nietigheid. Is nietig het vonnis van de

krijgsraad, door rechters uitgesproken die
niet allen op al de tereclltzittingen van de
zaak aanwezig zijn geweest. (Wet van
20 April 1810, art. 7.)
278
8 Augustus 1946.
7. -
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<lie niet al de terechtzittingen llebben bijgewoond, waarop het onderzoek van de
zaak plaats had. Het militalr gerechtsilof dat het vonnis niet te niet doet,
docil het gedeeltelijk bevestigt en hervormt, neemt er de nietigheid van over.
(Wet van 20 April1810, art. 7.)
337
14 October 1946.
9 . - MiUtni1·e rechtsmachten.- Krijgsrancl. -

Militni1· lid belet. -

Fe1·vanging.

- Naar luid van artikel 4 van de besluitwet van 4 Mei 1945, dat tijdelijk van artr
kel 8 van de besluitwet van 26 Mei 1944
afwijkt, wordt het belet werkencl militair
lid van een krijgsraad vervangen door zijn
vlaatsvervanger, zo er geen plaatsvervanger is, door de officier die hem volgt
op de Iijst opgemaakt door de territoriale
commandant van de provincie en, in geval
deze officier belet of afwezig is, door de
officier aangeWezen door de territoriale
commandant.
30 December J 946.
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RECHTERLIJKE MACHT.
1. - Bevoeydheid. - Legaat ten vom·rleele vnn een openbn1·e instelling. - Be·
f'!o·istingen bet1·etteilde de intm·p1·etntie vnn
het testament. - Bevoegdheicl vnn de TechterUjke macht en ll'iet van de uitvoe1·ende
macht. - Het beslechten van de geschil-

len betreffende de interpretatie van een
testament behoort tot de bevoegdheid van
de recllterlijke macllt en niet tot deze
van de uitvoerende macht; ook dan wanneer het testament een openbare 'instelling
als Iegataris aanstelt. (Grondwet, art. 92.)
9 Mei 1946.
175

Samenstellino ·1;a·n de zetel. Vm·zet. Rechtsmncht,
ovm· het ve·rzet uitsp1·ekende, ande1·s snmengesteld dnn deze die de besllssing bij
ve1·stelc uitgesp1·oken heeft. - Beslissin,q
van de tweede 1·echtsmacht yestewul op het
onde1·zoek v661' haa1· gedaan.- Wettelijlcheid. - De rechtsmacht die over een ver-

2,. - Bevoeyrlheicl.- l'onlering tot herstel van de schade voortspntitende uit de
k·renk·ing van een b~tr[!erU.ik recht dom·
· rle Stant, een gem.eente of enig ander
1J'ttlJHek1·echteUjlw pe'l'soon .. Bevoegd·
heicl vnn de rechtel'lijke macht. - Zodra

zet uitspraak doet mag anders samengesteld zijn dan deze die de beslissing bij
verstek geveld heeft, onder voorbehoud
dat zij. hare beslissing steunt op !let voor
haar gedaan onderzoek, doch .niet op getuigenissen die slecllt~ afgelegd werclf>Jl
ter terechtzitting waar de zaak bij ver~
stek behanclelcl wercl. (Wet van 20 April
1810, art. 7.)
30 September 1946.
312

een persoon, die zegt titularis te zijn vau
een burgerlijk recht, -beweert, dat d'lt
recllt door de Staat, een gemeente of
enig ander publiekrechtelijke persoon gekrenkt werd, en herstel vraagt van de
hem toegebracllte scllade, is cle rechterlijke macllt aileen bevoegd om van de betwisting kennis te nemen. (Grondwet, artikel 92.)
26 September 1946.
306

8. -- Samen.stelU'll:g 'fan de zetel. Rechter die uiet bij alle terechtzittingen
1Jan de krij[!smarl aanwez'iy 'is geweest. Niet-i,qlwid vnn het von,nis. - An·est vwn
het milUMr gerechtshof dat het vonn,is
niet te 'lt'iet cloet. - Niet,i,qhe-icl van het
a1Test. Is nietig het vmmis van de

3. - KoninlcU.jk besluU ve1·meldende
rlat een t'itula1·is van een openbaar ambt
uit zijn ambt << ontslngen >> is. - Bepalin[!
vnn de am·d en de oorzaak vnn deze
maa.tregel. - Macht van cle t·echteT. -

St~·nfzaken.

krijgsraad, uitgesproken door rechters,
VERBR., 1946. - 17

Indien het ami de hoven en rechtbanken
behoort een koninklijk besluit te ver·
klaren dat vermeldt c1at de titularis van
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een openba.ar ambt nit zijn ambt ontslagen is, en te oordelen dat betrokkene van
ambtswege ontslagen is, is het hun verboden cle tekst van het besluit aan te
vullen en er de draagwijdte van te verdraaien door te beslissen, bij het zwijgen
van het beshlit op dit punt, dat de maatregel getroffen wercl wegens de gedraging
van betrokkene.ten opzichte van de vijand
tijdens de bezetting·.
18 November 1946.
387

nn yoeclk;endnu floor cle ministe·r. - Vaststelling flat het bewi.js van clie yoedke'll·l"inrt niet wm·d ,qeb1·acht. - Antwoord 011
cle conclusies van de Stant wnnrbij een
rleft:wiUeve vm·b·inteni.s in hoofcle van de
insohPi}ver wot·clt ingeme11en. - Beant-

woordt de conclusies van de Staat waarbij een definitieve verbintenis in hoofde
van de inschrijver wordt ingeroepen, de
rechter over de grond wel)re, enerzijds.
beslist, bij interpretatie van de bedingt>n
van een lastenkohier van een aanbesteding van leveringen aan de Staat, <lat
het verkoopcontract slechts · voltrokken is
na de goedkeuring van de minister of
van zijn afgevaarcligde en, anderzijds,
vaststelt dat het bewijs van clie goedkeuring niet werd gebracht. ·
14 Februat•l 1946.
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R.EDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AR.R.ESTEN.
1. - B·wrge·rUjlce znlcen. - Beslissing
·in hager beroe11, om, cigen t'edem!n en
rleze vnn cle ee·rste rechte·r wellcc clnnt·meae n'iet stri,ifl·i.q z·ijn, het doo·r fleze
lnntste gevelcle vonnis te niet cloencle. JJ1ogelijlcheicl fle t·eclenen te onde·rscheiclen
WrtiM'Op cle besMssing ·in hager beroep bentst. - BesUsstinu wettelijlc met ·reclenen
omlcleefl. - Maakt de beslissing van de

rechtbank van ·. beroev ·:uiet , ongeldig, de
formule waardoor ze verklaart, om de in
het beschi]rkencl gedeelte uitgeclrukte redenen en om deze van de eerste rechter
clie daarmede .niet strijdig .zijn, !let door
deze laatste g·evelde vonnis te niet te
doen, van zodra nit de beslissing in boger beroep kan worden uitgemaakt, welke
haar eigen redenen Z'ijn waarop zij steunt,
en welke,. onder de redenen van de eerste
rechter, deze zijn welke zij overneemt en
deze welke zij verwerpt.
3 Janua1i 1946.
2
2 .. · - Htrnjznlcen. - Geen besluiten.
Bet'ichting omsc1weven in ile bewoorclingen vnn cle .wet. l'eroo,-cleling wettirJ
met redenen omkleecl. - Bij gebrek aan

conclusie, motiveert het bestrecl.en arrest
ten genoege van rechte de veroordeling,
door de betichting te omschrijven in de
bewoordlngen van de wet.
21 Januari 1946. ·
32
3. - St·m.fznlcen. - Beslissing vam. ve·root·flelin,q clie het m·isdt·ijf met de bewoordinuen vwtt cle 11Jet omsch·rijft. Geen concl1tsie. VeroonleUng tvettelijlc met. reclenen omkleed.. - Bij gebreke

EK ARRES'J'EK.

1

5. - Burye'l'lijke ,znlcen. - Verwerpin_q
vnn een eis tot te·r·ttgbetnlvng vnn vom·sohotten geclnnn ann aett vedc~vister oncler
gerec1l.teUjke 1·aMlsmwn. (}onclusies
vnn de. annlegge·1· beweTencl clat zelcerc
vwn cUe voorschotten leningen ttitmn(tkten geclnnn met cle toestemming vntJ. de
uereohtelijke. 1·anflsrnnn termijl nndm·e
cle verkwister hebben ver'l'ijkt. _:_ An·est
ant beslist da.t de nldus floo·1· ae annleyger bedoelde 1titga.·ven vnn cle verlcwiste·r
·rdet werden geclann door miclclel vnn (felclen voo·rgeschoten doO·r cl!3 nimleg,qer. A:rrest wetteUjk gemoUvee1·cl. - De conclusies waa~in de eiser tot terugbetaling
van voorschqtten, gedaan aan een verkwister onder gerechtelijke raadsman.
staande houdt dat zekere van die voorschotten leningen uitmaakten waarin de
gerechtelijke raadsman heel't toegestemd,
terwijl andere de verkwister hebben verrijkt, worden beantwoorcl door het arrest
dat, om de eis af te wijzen, beslist dat
de u:ltgaven waarvoor de gerechtelijke
raadsman kapitaal ter · beschikking van
de verkwister heeft gesteld of deze welke
als nuttig mogen aangezien worden, niet
werden geclaan door middel van de door
de eiser voorgeschoten gelden.
7 l\'laart 1946.
90

6. - Btwgm·li,i1ce za.ken. ~ Ve1·werp·in!l
vnn een efs. tot tentybetnUny vnn 'voorschottell neclcutn a.a.n een 11iirlcwister ortcle·rvan conclusie, omkleeclt de rechter over yereohteli.jke ·rnndsnwn.
Oonolttsics
den grond wettelijk met redenen de ver- va.n de annlegyet· betve·rena flat de verklaring van strafbaarheicl, door het voor- lc·wi.ste?· gebomlen. wns rlom· een na.twn·rlijke
handen zijn van cle bestanddelen van het verbintem:s wa.arva.n ht:j' verschillende
mis(lrijf In de bewoorclingen van de wet mnlen het 1:nzicht te lcennen unt zich te
vast te stellen.
be,vr·ijde·n. - A·rre8t flat besli8t dat een
28 J anuari 1946.
41 lo·u.ter natuwrlijkc ve·rbinten'is niet d·ienen
knn tot i;ronclslag vnn een ve1·oonleling
4. - B~wgeTli.jke znlcen. - A·ntwoonl en cla.t een b~wgedijl.:e verbintenis ndet
011 cle conchts·ies. Annbesteiliny tian
voo·rtvloelen lean ·wit een o'Vereenkomst die
leverin.qen nctn de Stnat. - IntertJ'retatic , de ve·1·lcwiste1· ?!'iet .rte~(Ug heett a.an[tevan het lastenkohie1· in clien zin dat · ile
gawn. - A·r·rest wettelifk geniotivee1·d. ovc·reenh:omst slechts z·al voltrokke·n zijn
De conclusit's. wnarin i1e eiser tot ferug-
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betaling van voorschotten, gedaan aan
een verkwister onder gerechtelijke raadsman, staande houdt dat. clie verkwister
gebonden is door een natuurlijke verbintenis waarvan llij verschillende malen het
inzicht te kennen gaf zich t.e bevrijden,
worden beantwoord door het arrest dat,
om cle eis af te wijzen,. beslist dat een
louter natuurlijke verbintenis niet diene:u
kan tot grondslag van een veroordeling
en dat een burgerlijke verbintt>nis niet
voortvloeien kan uit een overeenkomst die
de verkwister niet geldig lleeft aangegaan.
7 :Maart 1946.
90
7. - Bm·gerlijke zaken: - DnlJ.belzinn·ige redenen. - Gebt·e/;; aan redenen. -

Is niet wettelijk gemotiveerd de beslissing die gesteund is ~)P dubbelzinnige redenen.
93
7 :M:amt 1946.
8. -

Belastingzalcen. - M·iddel aange·voerd in conclusies voor een geral da,t
zieh n·iet heett verwezenlijkt. - Middel
moet niet wot·den 'beantivo(;wd. - De rech-

ter moet het middel niet beantwoorden
dat ·in cle conclusies wordt aangevoerd
voor een geval dat zich niet lleeft verwezenlijkt.
11 :Maart 1946.
99
9. - 8tt·atzaken. - Fet·ool'fleUng wegens (Uetstal. F erweenn:id(lel bett·etfende een: gebe~wUjke beUchUng van
heUng. - Geen ve·rpUchtintJ voor de t·echter het middel te beantwoorden. De

recllter die de verdachte veroordeelt wegens oliefstal is er .niet toe gehonden een
verweermicldel te beantwoorden dat enkel
een gebeurlijke betichting ·van heling betreft.
18 l\!Iaart 1946.
109
10. - Htwgerlijl"e za,Jcen. - Vonni.s
da,t een eis inwilUgt zoiulet· het door de
·t>erwerencle pat·tij ingeroepen rechtsmidrlel te beanttvoorden . .- Vonnis niet gemotiveenl. - Is niet wettelijk gemotiveerd

het vonnis dat een eis 'ii::twilligt zonder
!Jet in conclusies door de verwerende pal'tij. ingeroepen Iiechtsmiddel te be:mtwoordeil. (Grondwet, art. 97.)
21 Maart 1946.
113
11. - 8tt-atzalcen. - Interneri:ng vun
een abno·rmule. - Vuststelling clat lle beklaagde een sociaal uevaa-r ·uitmaalM en
flat z·ijn· familiern·idclen geen volcloende
wnnrboTgen bieclt. TT olcloenrle motivering bij ontstenten·is van conclusies ovet·
lle noodzakelijkheid van de interne'l'ing.

- Bij ontstentenis Vall conclnsies om te
floen beslissen dat (:le beklaagde in zijn
:i'amiliemidden zou wardell gelaten, .is wettelijk gemotiveenl het a1TeRt dat, bij toe-
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passing van de wet tot bescherming van
de maatschappij dd. 9 April1930, de illtel'nering beveelt van de beklaagde; er op
wijzende, enerzijds, dat deze het onbewust instrument van de zwaarste wanda.
den ziju kan en, anderzijds, dat zijn familiemidden geen voldoende waarborgen
biedt.
2.'"1 Maart 1946.
117
12. - 8trn[zaken:- Onrlerho·t"d ·van
bijzU in de echteUjke ·woonst. - Oonclnsies van cle belaaa,qde waa·rbij rle dt"aa,qwijrlte van de l.~lucht u:o·1'dt betw·ist en
wm·dt aangevoerd flat cle klaagstet· de
wens heeft ·ttitgedntkt de vet·volgin_qen
te stnUen. - V·raag tot onderhoot· ·van de
klaagster. - A.t-rest dat die. vraa,q rerwerpt, en7vel vaststellende de regelma,U,qTwid vun cle klacht en de afwez·igheid ·van
nfstand cle1·zel[de. - At-rest n·iet wettelillc
gemotiveet·d. - Is niet wettelijk gemoti-

veerd het arrest dat, om de conclusies te
beantwoorden waarbij eeil persoon, verdacht van onderhoucl van bijzit in de
echtelijke woonst, de draagwijdte van de
klacht betwistte, aanvoerde dat de klaagster de wens had uitgedrukt de vervolgingen te stniten en vroeg ze te doen onderhoren, zich vergenoegt te verklaren
dat de echtgenote regelmatig klacht heeft
ingediend en dat de belcla(lgde niet doet
blijken van de afstand van die klacht.
(Grondwet, art. 97.)
25 lVJaart 1946.
120
13. - 8t·ra.[zalcen. - MisdacUge deelnemin,q. - Vast,qesteld in cle bewom·dinrwn cler wet. - Geen conelusies. - Beslissing wettelijk gemotiveenl. - Bij ont-

stentenis van conclusie~, motiveert de
· rechter wettelijk zijn beslissing waarbij
hij. een bek-laagde- schuld'ig verklaart aan
deelneming aan een misdrijf, met in de
hewoordingen der wet het bestaan vast
te stellen van de bestanddelen van de
deelneming voorzieil ii1 artikel 66 van het
Strafwetboek.
1 April 1946.
· 128

14. - Stra,fzaken. - Ferzet ter1en een
vonnis van de kt·ijgsraacl, ·ingediend na
het verstt'ijlcen van de b1titengewone
te·nnijn voorzien bfj at"tikel 9 van (le be.
sluUwet van 26 Mei .l.94if. Eiset· 01J
vm·zet wellce overmacht inroept. A r'l'est da,t, om het verzet onontvankelijlc te
verklaren, z·lch steunt op een d!tbbelzinn1ge ·reclen. - An·est ·niet gemoti.veet·d. ~
'Vanneer de verdachte, die verzet heeft
geda an tegen een veroordeling bij verstek, beweert door overmacht in de onmogelijkheid te zijn gesteld het verzet te
doen v66r het verstrijken van de buitengewone termijn voorzien bij artikel .9
van de besluitwet van 26 Mei 1944, is het
arrest niet wettelijk gemotiveerd dat het
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verzet niet ontvankelijk verklaart, zich
daarbij uitsluitend steunend op een reden welke niet toelaat te onderscheiden of,
in de gedachte van cle rechter, door het
feit alleen dat de eiser op verzet de hem
ten laste gelegcle misdaad heeft gepleegcl,
hij niet ontvankelijk of niet gegrond is cle
overmacht in te roepen, ofwel, of, integendeel, het militair gerechtshof in feite
beslist heeft dat hij het bewijs n'iet heeft
geleverd van een omstancligheid buiten de
misdaad en vreemd aan de voltrekking er
van, waardoor hij zou belet geweest zijn
te bekwamer tijd verzet te doen.
1 April 1946.
131

delijk nadeel.heeft veroorzaakt dat niets
gemeen heeft met het sociaal belang, motiveert het arrest niet wettelijk de verwerping van de conclusies van de beklaagde waarin deze beweercle clat zijn
hanclelingen aan de Staat geen ander zedelijk nacleel konden veroorzaken dan clatgene voortvloeiende nit de krenkh1g van
de sociale _orcle, waarvan het herstel
slechts kan gevordercl worden dDor de
uitoefening van de publieke vordering,
herstel clat volleclig verzekercl was door
cle strafrechtelijke veroordeling. (Gronclwet, art. 97.)
29 .A:pri.l 1946.
156

15. - AI·J·cst van ve·roonleling [Jcstemul op dubbelz·inn·ige l'cdenen. - Gcbl"e}e awn ·reflenen. - Is hiet wettelijk ·ge-

1'8~ -- st,·ajza.ken. Oonclus·ies vwn
ae ·venlachte stnamle. homlen!l d(tt e;·
geen vm·ban(l bestona · t·nssen de telastleuuiny en een hem toere7cenb(t£t·r fcit. Arrest vnn ve;·oo}'(leling dat clit nvhl!le/.
niet bcantwoordt. - Ar·rest n·iet gemotiveenl. - Is niet gemotivee:t;d het arrest

motiveerd het arrest dat een veroordeeling uitspreekt op grond van cl:ubbelzinnige reclenen.
15 April 1946.
148
Stntfzalcen. - Onwe:tt'iue hand.el
· in vlees. · Ooncl·ns-ics clie aanvoe1·en
c~at, b_ij gebrek acm b_ew.ijs clom· het 01Jcnbaar ministe1·ie cl(tt het vlees geen l'cgelrnatige lcc·twingste·mpel dmeg, er niet
l•an ~vm·den vcl"moe(l dat dit vlees voortl•omt vwn een onwettige slachting. - A1·~·est van ve·roordeUng clat antwoo·rdt £l(tt
aergelijk bctvijs niet moet ~vo1·£len geb·racht !loo·r het openbaa·r ministerie en
aat het vol.staat aat (le 1·echte1· de zedelijlce o·ve·rt·wiging heett dat het vlees vool'tlwmt van een onwettige ·slacht'ing. An·est wettelijlc gemotivee1·£l. - Is wette-

, 16. -

lijk gemotiveerd het arrest van veroorcleling clat, - op de conclusies van de
beklaagcle waarin wordt beweercl clat, zolang ·niet wercl bewezen cloo.r het O])Pnbaar ministerie dat het vlees geen regelmatige keuringstempel droeg, er niet kan
worden vermoecl dat clit vlees voortkwam van een onwettige slachting, antwoordt dat geen enkele wetsbepallng
dergelijk bewijs opleg-t aan het openbaar
ministerie en dat het volstaat, opdat de
betichting zou bewezen zijn, clat de rechter de zeclelijke overtuiging heeft dat het
vlees voortkomt van een onwettige slachting. (Besl. van 19 Juni 1942, art. 14.)
15 April 1946.
149

17. - Stmfzaken. - B·urgcrlijke vol·clel·ing. Staat. bm·gel'lijkc pa1·tij, clie
!le herstellin{l vor£lm·t van een zedeUjlC nafl.eel. - Oonchts-ies vnn de belclaa_qde bewermul dctt het voo1·ge·wend ze!leliilc naaeel hetzelffle is nls clntgcne voortvloeiencle
n-it !le k·renkinu van ae sociale onle,
voo·rwer·p van cle p·nblieke, vonlel'i·ng. A1·rest !lanrop antwoo·rdencl ,£!oar een lotttere bevestig·ing. - Geb1·ek aan ;·edenen.
- Door zich te beperken tot de bevestiging dat de beklaag"Cle aan Belg·ie een ze-

van veroorcleling clat het midclPl niet
beantwoorclt, "Voorgestelcl in conclusies,
waarbij de verclachte staande houclt dat
cle feiten van de betichting 1iiet verbonclen
zijn niet) een feit of met een verzuim clat
hem toerekenbaar is. (Gronclwet, art. 97.)
6 Mei 1946.
165
19. - Stl·atzctken. - Ve1·zet teuen een
Aangetevonn·is vnn de krijrJs·raacl. kelld ·11a het verstrijkcn vwn ae tenniin
vctn zes ma.amlen voo·rzien bij cwtikel 9
vcm de beslttitwet van 26 Mei 19-f4- Eise1· op vm·zet d·ie ove·rnwcht im·oept.
- /i·n·est d.at, om het verzet niet ontva.nkelijk te ve1·kla·ren, z·ich ste·unt 011 een
dttbbe/,zinnige l'eflen .. - An·est niet gemoti·veerd. - Is niet wettelijk gemotiveerd het

arrest van het militair gerechtshof clat,
op de bewering van de verdachte die
verzet heeft aangetekend tegen een door
de krijgsraad bij verstek gewezen vonnis van veroordeling, waarbij overmacht
- te weten zijn aanhoucling in het buitenhmd - hem in de onmogelijkheid zou
hebben gestelcl verzet te doen v66r het
verstrijken van de termijn van zes maanden voorzien 'bij artikel 9 van de besluitwet van 26 Mei 1944, clit verzet niet ontvankelijk verklaart om een reclen die niet
toelaat te onderscheiden of de rechter
over cle ·grDnd heeft will en beslisseJ;I dat
de aanhoucling van cle verclachte "·in het
buitenland niet als een geval van overmacht kon worden beschouwcl, omdat zij
het gevolg was van het misdrijf waarvoor hij werd veroorcleeld, ofwel of clie
rechter in feite heefl Willen vaststellen
dat de verclachte zich naar het buitenlancl
l1eeft begeven om zich te onttrekken aan
het Belgisch gerecht.
6 Mei 1946.
168
20. - Strnfz(!Jcen. - TTerom;deling we_qens ve1·bergen vnn een pm·soon ve·rvolga

- - - - - - - - - -
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tet· zalce vnn een der misdr·ij·tien voo·rzien
bi.i hoofdstu.Tv II van titel I van boelc II
van het Stt·afwetboek . ...,._ _An·est rla.t rl'it
misdrijf niet bepaalt. Vet·oonlelillfl
van de vet·berge·r tot een criminele stmf.
- AtTest niet gemotiveerd. - Is niet ge-

motiveerd het arrest dat een ·beklaagde,
die er van beschuldigd is een wegens
inbreuk op hoofdstuk II van titel I van
boek II van het Strafwetboek vervolgde
of gestrafte persoon te hebben verborgen, tot een criminele straf veroordeelt,
zonder enige .vaststelling te bevatten aangaande het de verborgen persoon ten laste
gelegd misclrijf.
~
6 ~ei 1946.
170
21. -

Besluiten van de bestendige dePlttatie. - Bedenen beper·Tct tot een vet·tvijzing naar voorgaande beslissingen. Gebrek aan t·edenen. - Elk vonnis of ar-

rest moet zijn eigen redenen bevatten geschikt om de· beslissing te rechtvaardigen.
Is niet wettelijk gemotiveercl het besluit
van de bestendige deputatie, dat een bezwaar verwerpt tegen een aanslag in een
provinciale belasting, met er zich bij te
beperken te verwijzen naar in andere znken gewezen 'beslissingeri. (Gronciwet, artikel 97.)
13 ~ei 1946
182
22. - B·wrgerUjke zalcen. - AtTest flat
zegt dM het n·iet onmogelijlc was rle tentygave van in pand gegeven titels te bekomen. - Geen b·ijzonde·re conclusies betre[fende clit p1mt. Geen verplicht·ing
te bepalen wuarom cUe teru.gguve niet
onmogeUjlc was. De rechter over de

grond die bevestigt dat het niet onmogelijk was de teruggave van in pand gegeven tltels te bekomen, is er rriet toe gehouden, bij gebrek aan bijzondere conclusies betreffende dit punt, te bepalen
waarom die onmogelijkheid niet bestond.
16 ~ei 1946.
. 186
23. - St·rafzalcen.
Ooncl·nsies ·vwn
den belclaugde aanvoe·rencl dat de opt·ichting, onder de Duitse bezetting, van fle
grote agglomeraties het tverk is. geweest
van cle _BelrJische overheid. ~ An·est atle·iclend u-it feiten clie het vaststelt dut die
op·richUng het werk is van_ de vijand. Beslissing _qemotivee·rd. - Is gemotiveerd

het ari'est dat, - als antwoord op de
in conclusies door de beklaagde voorgestelde stelling dat de oprichting, onder de
Duitse bezetting, van de grote agglomeraties het werk is geweest, niet van de
vijand, maar van een Belgische overhe'id,
- af!eidt uit feiten, die het vaststelt, dat
die oprichting in werkelijkheid door de
vijand werd gedaan. (Strafwetb., artikel 118bi81; Grondwet, art. 97.)
20 ~ei 1946.
188
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24. - 8tmtzalcen. - Arrest dat de
belclaagfle schulcliy vm·klctaTt. - OntstCIItenis vun clwnllff implioiet vastuestelcl. Gee-n conclusies. - , Besl-issing wettelijk
_qemotiveenl. Het arrest, dat de be-

klaagde sclmlclig verklaart aan een misdrijf, beslist impliciet clat IJij tot het plegen er yan niet werd gedwongen door een
macht waaraan hij niet heeft kunnen
weerstaan ; bij ontstentenis daaromtrent
van conclusies van de beklaagde, heeft
de rechter oyer de grond niet de plicht
zich desbetre.ffend meer breedvoerig uit
te laten (Strafwetb., art. 7l.)
20 ~ei 1946.
1&1

25. - In zalce11 va.n ?'echtstreekse
belctstingen. - Oonclusies van het beheer
staa'IUle houdenrl flctt zelcere door· de eigenact-r rJedane ·ui.tyuven slechts gedeeltelijk
mouen w.orden afgett·ok.Tcen '!:an het bt'·utoinkomen vcton. een on;·oe'/'f;;nd u.oed. - A·rr·est flat het geheel va.n clie kosten aftrelct zonder clit punt van de conclusies te
beantwoonlen. - Gebrek aan r·edenen. Is niet gemotiveercl het arrest dat, van
het bruto-inkomen van 8en onroerend
goed, het geheel van zekere door de eigenaar gedane onkosten aftrekt zonder de
conclusies van het beheer te beantwoorden
waariu worclt staaude gehouden dat die
kosten slechts gedeeltelijk mochten worden afgetrokken. (Grondwet, ar:t. 97.)
20 ~ei 1946.
193
.26. - Stt·atzaken. ~ JJ1iclclel afgeleid
·uit het niet awndu:ide1i in het a·rrest va·11
veroonlel'ing vnn rle toegepaste' wetsbepuli'lwen. ~ Arrest clctt verwi.ist naar het
beroepen vonnis hetwellr: ze vet·melclt. Middel mist in j'eite. lV.tist feitelijke

grondslag het miclclel afgeleicl uit het nict
aanduiden, iu het arrest van veroordeling, van de toegepaste wetsbepalingen,
clan wanneer het arrest v~erwijst naar het
beroepeu vonnis dat ze vermelclt.
3 .Juni 19!G.
207
27. - Stmtzalcen. - An·est flat het
m·inirnum van de st·ruf, vooTz·ien voo;· het
gevul vun vet·zachtende omstandigheden,
nitspt·eelct, ajgezien vwn de lieslltitwet van
10Nqvembet· 1945. - At'rest flat die straf
a.unziet als zijnde het wettelijk minimum.
- Dnbbelzinnigheicl. - Schendt artikel97

van de Grondwet, door de dubbelzinniglleid van zijn redenen, het arrest dat het
minimum van de straf, voorzien voor -~het
geval van verzachtende omstandighefl.en,
nitspreekt afgezien van de l1esluitw.!!t van
10 November 1945 en die straf aanzit~t als
zijncle het wettelijk minimum, derwijze
clat het onzeker laat het punt, of de rechter zich heeft laten bewegen door de onjuiste rechtsopvatting cla t de besluitwet
van 10 Noveinber 1945 niet kon worden
toegepast, of door de feitelijke overwe-
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ging clat er geen aanleicling was ze toe te
passen.
3 .Juni 1946.
209

in conclusies gedaan aanbocl van bewijs
verwerpt.
6 J uni 1946.
219

.28. - Stt·a,fzltken. - OnvrijwUUge slagen en ·ve1·wonclinyen, -- Ongeval ve1·oo1·znal;t tloor het yebrnik 'L'an. een tlorsmackine. - VnststeWing ant rUe mach·ine
wiet ·is voorzien -ran de norUge veilighe·itlstoestellen. Fo·mtis ·uwn veroonleling
·wettelijlc gemot-ivee/'(1. - Is wettelijk ge-

31. - Stmtzaken. - Btwgerlijke vot·rlet·ing. - Oonclus·ies van fle burgerlijlce
tJartij waarin worflt staande gehourlen flat
tegen fle beslissing van cle ee1·ste rechte1·, vooT zovet· cleze haa1· scharlever,qoerl'iny heett toegelcenrl, geen hoper 1Jm·oep
wenl ingerlienrl floo1' rle venlachte. Arrest rlat !lie beslissing wijzigt en de
b·urget·lijlce pa·rtij vrtn halit' e·is atwijst
zontler het mirlrlel te beantwoorden. Gebt'elc a.an redenen. - Wanneer, v66r

motiveerd het arrest dat, na te hebben
vastgestelcl dat de clorsmachine, waarvan het gebruik het ongeval heeft veroorzaakt, niet voorzien was van cle nodige
veiligheiclstoestellen, cle eigenaar van 'die
machine veroordeelt wegens onvrijwillige
slagen en verwonclingen, gevolg van de
persoonlijke font voortvloeiende uit het
gebruik of het in omloop brengen van
zulkdanige machine. (Strafwetb., artikel 418.)
210
3 Juni 1946.
219. - .Strntzalcen., - Ve·rzet tegen een
·vonnis VIti~ fle kr'(Jys·rrwrl, ·ingeflienfl na,
het vm·str·ijJ,;en van de lmitengewone·
termijn voo1·z·ien lli.i arti.lcel 9 van tle beslttitwet van 26 Mei 19.f-1. E'isM op
•tJC1'zet wellce overmacht ·inroept. - Ar·rest
rlnt, om het verzet onontvankeUjl;: te verl•la1·en, zich ste·wnt op een· rZ.Ztbbelzinnige
reflen. ·- ATrest n-iet yemot-iveenl.- Wan-

. neer cle verCiachte, clie verzet heeft gL-daan
tegen een veroorcleling bij verstek, beweert door overmacht in de onmogelijklleid te zijn gestelcl het verzet te cloeu
v66r het verstrijken van cle buitengewone termijn voorzien bij artikel 9 van
de besluitwet van 26 Mei 1944, is het arrest niet wettelijk gemotiveercl clat llet
verzet niet ontvankelijk verklaart zicll
daarbij uitsluitend steunend op een reclen
welke niet toelaat te onderscheiclen of, in
de geclachte van de rechter, door het feit
alleen dat de eiser op· verzet de hem
ten laste gelegcle misclaa<l heeft gepleegd,
hij niet ontvankelijk of niet gegrond is
cle overmacht ·in te roepen, ofwel, of 'integendeel, het militair gerechtshof in feite
beslist heeft clat hij het bewijs niet heeft •
geleverd van een omstandigheid bniten
de misdaacl en vreemcl aim ·de voltrekking er van, waardoor ilij zou belet geweest zijn te bekwamer tijd verzet te
doen ..
3 Juni 1946.
212
30. - B1wge1·Ujke zalwu. - Part'ij clie
·in conclusies v·raagt een teit te bewijZen
dom· getttigen. - Vonn-is flat flit aanborl
van bewi:is venverpt zonaer ettige retlen
te doen lcennen. .,.-- Scheml-ing van nrtil.:el 9"1 vrm de Gronrl·wet. - Schenclt arti-

ll:el 97 .van (le Grondwet het vom1is dat,
zonder enige reden ov te geven tot staving van die beslissing, een door de eiser

het hof van beroep, de burgerlijke partij
conclusies heeft neergelegd waarin wordt
staande gehouclen dat het hoger beroep
van de verdachte beperkt is tot dit deel
van het vonnis waarbij uitspraak wordt
gedaan op de publieke vordering en dat,
bijgevolg, het bestrooen vonnis definitief
is geworden, voor wver het de verdachte
heeft veroordeeld tot schadeloosstelling,
is het arrest niet wettelijk gemotiveerd
dat, zonder · dit .middel te beantwoorden,
het vom;i.is over de burgerlijke vordering
wijzigt en 1ie vorclering afwijst.
17 J nni 1~46. ·
225
32. - Stratzalren. - Arrest van ve1'oonleling flat de wetsbetJa.Ung 11iet aanw·ijst waarbij het teit verboclen .wordt
noch cleze die tle st1·at vaststelt. Gebrelc aan 1·eaenen •. - Is niet met redenen

omkleecl het arrest van veroordeling dat
de wetsbepaling niet aanwijst waarbij
het te laste van betichte weerhouden feit
verboden wordt, noch deze clie, door het
vaststellen van de toepasselijke straf, er
een misclrijf van maakt.
2! Juni 1946.
241
33. - Stmtzaken. - Zittingblarl van
het hot van. be1·oep vaststellende flat de
zaalc in voortzetting verzet wo1·flt ten
e·inrle het tJleirlooi van de rnarlsman van
betichte te horen. - Nrulien ttitgesp'I'Olcen
wrrest va,n ve1·oonleling zonde·r het ple·irlooi van de nwclsman te hot·en . . Geen vaststelling van fle 1·eaen waaTom
het hot uitspranlc gedaan heett zonder
de 1·aarlsman te aanhoren. A1-rest
niet met redenen. otnlcleed. - Is niet met

redenen omkleecl het arrest van het hof
van beroep dat, wanneer; volgens de vaststellingen van het proces-verbaal van een
vprige terechtzitting, cle zaak in voortzetting verschoven wercl ten einde het pleiclooi van de raadsman van betichte te
horen, deze laatste veroorcleelt zonder
clat cle raadsman aanhoorcl wercl of de
reden vastgesteld, waarom het hof van
beroep, op zijn eerste beslissing terugkomende, geoordeelcl heeft de raaclsman
van betichte niet te moeten aanhoren.
2! Juni 1946.
242
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34. - B~trgerlijke zaken. - Ve1'plichtinu de vonnissen met redenen te omkteden.· - Regel van 1·echtsvorm. - De ver-

:plichting de vonnissen te motiveren is
een regel van rechtsvorm die nageleefd
wordt, wanneer de rechter ondubbelzinnig
de reden opgeeft die hem er toe gebracht
lleeft te statueren zoals hij het deel,
al was de opgegeven reden verkeerd.
?:7 Juni 1946.
247

35. -

B~wgertijlce

zalcen. -

Huurovm·-

eenkomst. - Niet fo~ttieve niet-~titvoering
.floor de lvuurde1·. - De ontbinding van
de h~turovereenkomst rechtvaardigende.
-'-- Niet-~atvoe1'ing tot een bepaatde door
de rechte1· vastgestelde datum opklimcnwnde. Vonnis op een tatere datum
lle ontbinding van de· '·h~tu1·overeenkomst
vaststellende en de lw~trder tot betaling
van hu~t1·geld veroonlelende voor de tus:senperiode. Geen enkel beweegreden
tot staving van dit p·unt van de beslissing.
- Schending van artikel 97 van de Grandwet. - Is niet met redenen omkleed het

vonnis dat; na beslist te hebben dat alhoewel niet foutief, de niet-uitvoering door
de huurder van zijne nit de overeenkomst ontstane verbintenissen, de verbreking van het huurcontract op vraag. van
de verhuurder rechtvaardigde, en na
vastgesteld te hebben, dat die niet-uitvoering tot 1 Juli 1941 opklom, de datum
van d.e verbreking van de huurovereenkomst, zonder die beslissing door een enkel reden te staven, op 30 November 1941
vaststelt, en de huurder veroordeelt om
aan de verhuurder een huurgeld voor de
tussen die twee datums . gelegen periode
te betalen. (Grondw., art. 97.)
?:7 Ju:pi 1946.
249
Strafz:alcen. - B~wgerUjlce vo1·.:____ Besluiten van de b~t'rge1·lijke
pa1·tij de ontvankelijkheid betwistende
van het hoger beroep van beklaa,qde: Arrest dat de sohadevergoeding vermin·dert, zondm· het middel te ondm·zoeken. (}eb1'ek aan redenen. - Is niet met'rede-

36. -

.fle1·~ng.

nen omkleed het arrest dat, wanneer de
lmrgerlijke partij besluiten genomen had,
de ontvankelijkheid betwistende van het
door beklaagde tegen haar gericht )loger
beroep, dit beroep ontvangt, en de door
de eerste rechter toegekende schadevergoeding vermindert, · zoncler .dit ;rpiddel te
onderzoeken.
22 Juli 1946.
275
37. -

St1·afznken. A1o.rest dat beklnagde schulrl/iu verklaart. Stilz1.oij.uende ·vaststelling dat beklaagde zich niet
in een der toestanden, voq1·zien bij artikel1 van cle wet van 9 Ap1'il 1930, bevond.
·- Geen concl1tsies. Beslissing wettelijlc met 1·edenen omkleed. - Het arrest,

-dat beklaagde aan het misdrijf schul-
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dig verklaart, beslist stilzwijgend dat
hij zich niet, ten tijde der feiten, in
een der toestanden bevond voorzien bij
artikel 1 van de wet tot bescherming der
maatschappij van 9 April 1930 ; bij gebrek
aan conclusies van beklaagcle over dat
punt, moet de rechter over de grond daarover geen nadere uitleg verlenen.
8 Augustus 19±6.
278
38. - Strafzaken. - Geen concl~tsies.
- Betichtingen 'in de tooonlen de1· wet
omsch1'even. Wettelijlc gemotiveerde
veroordelingen. - Is wettelijk met recle-

nen omkleed llet atTest dat, bij gebrek
aan conclusies verklaart, clat de betichtingen in de bewoordingen cler wet qmschreven, bewezen zijn.
22 Augustus 1946.
282
39. - Strafznken.
TTe1'oo1·deUng om
dee! te hebben ge,nomen ctwn het vervo1·men dooT de vijanc!, 'Van wettelijke instelliilgen of in1'ichfi.ngen en om de getrouwheid jegens cle Koning en de Staat in oor!ogstijd actn het ~onnl.;e!en te hebben gebmcht. - Vrijszl1'aalc wnt beti·eft het met
kwaacl opzet in c!e hancl werlcen van
's vijands tJOl'itielc of plannen. Geen
tegenstrijdigheic/.. - Er bestaat geen te-

genstrijdigheicl tussen cle veroordeling
uitgesproken om te hebben deelgenomen
aan het vervormen door de vijand van
wettelijke instellingen of inrichtingen, om
de getrouwheid jegens de Koning· en de
Staat in oorlogstijd te hebben aan het
wankelen gebracht, en de vrijspraak wat
het in de hand werken betreft, met kwaad
opzet, van 's vijands politiek of plannen.
22 Augustus 1946.
282
40.

-

Stmfzctlcen.
Feroo1·delinu
diefsta!. - Omsch1·ijving die niet
vaststelt dat de bed'l'ieglijlc weggenomen
zaak niet aan de belclaagde toebehoorde.
- F aststelling uit de telcst van het ar'l'est vom·tstJ1'ttitende. 1VetteUjlce verom·deling. Is :wettelijk de veroorde~oegens

ling uitgesprokeu op grond van artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek, wegens bedrieglijke wegnemiug van een zaak
ten nadele van een ancler, dan wanneer
uit de tekst van het arrest blijkt dat
deze zaak niet aan cle veroordeelcle toebehoorde.
288
5 September 1946.
41. - Strnfz·alcen . .:___ Bevolen verbewrdverlc!nring. - Geb1"elc artn vnststeUing vnn
de bij de wet ·verei.~te 'l:oonoart'rden. Beslissing 'niet wettelijl• met redenen omkleed. Is niet wettelijk met reclenen

omkleed het beschikkencl gecleelte van een
arrest dat de verbeurclverklaring van een
voertuig beveelt 011 groncl van artili:els 42
van het Strafwetboek en 9 van de besluitwet van 27 October 1939, zoucler llet be-
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staan van de tot toepassing van deze straf
vereiste wettelijke vDorwaal"{len vast te
stellen.
5 September 1946.
289

47. - Stratzaken. - Ar1·est bel;;laagde
ve·roorllelenlle wegens 1JOging tot llietstal.
- Belldeglijlc kar·alct,er van ae wegneming
niet vastgestelll. - Niet gemoti.vee-rlle veroonlelin,q. - Is niet gemotiveerd het ar-

42. - Strctfzctlcen. - Deelneming aan
een misdr··ijf. V er·oordeli:ng als dacle·r
of medeplicht·ige zonclet· vaststelling van
cle bestanddelen van 1leze cleelnmning. TT e·roo·rcleling niet tvetteUjlc gemotiveenl.

rest, dat de beklaagde veroordeelt wegens
poging tQt diefstal, door middel van geweld of bedreigingen, van een aan een
under toebehorende zaak, zonder het be-clrieglijk karakter vast te stellen van de
wegneming, welke beklaagde gepoogd
heeft te plegen. (Strafw., artt. 51 en 461.)
7 October 1946.
·
321

- Is niet wettelijk gemotiveerd het arrest dat een beklaagde veroordeelt als
dader of medeplichtige van ·een misdrijf
zonder het bestaan vast te. stellen van de
bestanddelen van de strafbare deelneming. (Grondw., art. 97.)
290
5 September 1946.
43. - Htwgerlijke zaken.
Rechte1·
zeker·e vaststelUngen s'tennencle OJJ elementen uit cle voor· hem gehouden aebatten. Geen verpUchting, bij gebrek cum concl·ltsies, cleze eleme·l1.ten nctder te bepalen. -

Bij gebrek aan conclusies die hem er toe
uitnodigen, moet de rechter de in de dec
batten aangevo~rcle,elementen, waarop ,hij
sommige zijner vaststellingen steuiit, iliet
nader bepalen.
·
19 September 1946.
294
44. -

Stra,fzal.'en. - Openba1·e vo1·dering ver·jaar·cl vc1'klaa.rd. - A·rrcst sehaaevergoecling aan cle b·nrgerUjke pm·Uj toekennende, door alleen te ver/,~laren dat cle
b1wge'!'lijke vorder-in{T te llelcwamer tijd
wercl ingestelcl. - Ar·rest wiet wetteUjlc
l}C?notiveerd. - Is niet wettelijk met re-

denen omkleed het arrest, dat, ila vastgesteld te hebben dat de publieke vordering
verjaard is, beslist {lut de burgerlijke vordering het niet is, door er zich bij te
beperken te verkluren dat .de burgerlijke
vordering te . bekwamer ,tijd werd ingesteld. (Grondw., art. 97.)
23 September 1946.
299

45. - Stratzftken . .- BrwgerHjke r;ortle'l"irtg. - Schaflevergoed·ino ann cle buroerlijlce 1Ja-rtij toegel;ena. - (}elwek aan
nntwoorcl Oll ae lloor lleklaaglle genomen
conclusies. - AITest n·iet wettelijk gemotiveercl. --: Is .niet Vl'ettelijk met redenen
omkleed het arrest dat min de burgerlijke
partij schadeyergoeding toekent, zonder
de door de beklaagde genomen conclusies
te beantwool"{len.
23 September 1946.
299
. 46 .. :- Bm·gerlijlce zaken. - BeslissinrJ
tn stnJ(l met lle vnststelz.ingen flie ·er ae
Schenl!eweegre,Zenen vnn ·uitma.lcen. (Ung van aTt'ilcel 97 'Van de Gt·onclwet. -

Schendt · artikel 97 l'Ull de Grondwet het
arrest waarvan de beslissing in strijd is
met de vaststellingen die er de reclenen
van uitmaken.
3 October 194G.
315

48. - Stratzaken. - Beklaagde het
voonleel van verzcwhtende omstandigheflen annm·agenlle. - Reehter beslissende
clat e-r geen 1·eaen tot het nannemen van
ver·zachtencle omstand'ighellen bestaat. BesUss'ing llie niet in 't bijzonller· moet
gemotiveera wm·aen. De rechter die

van ool"{leel is, dat er geen reden be~taat
tot het verlenen van het VQOrdeel van verzachtende omstandigheden dat door de
veroordeelde werd aangevraagd, moet zijn
beslissing niet in 't bijzo:ru:ler op dit punt
motiveren.
7 October 1946.
327
49. - Stratzaken. - A1Test van ver·oorlleUng wegens misdr·ijven beteugelll b-ij
wrtUcel 8 van de besluitwet vaqt 22 Januan:
1945. - An·est lle besluitwet van 22 Januar··i 1945 aanduillenlle, als wetsbepaliny
clie lle straf voorziet, zonller nauwlceurige
opgave van het a-rtilcel. - Vollloenlle melcling ten aanzien van art'ilcel 97 van de
Gronclwet. - Is gemotiveercl ten aanzien

van artikel 97 van de Grondwet het arrest dat, bij de veroordeling van beklaagde
wegens inbrenken beteugeld bij artikel 8
van de besluitwet van 22 Januari 1945, als
wetsbepaling die de straf voorziet, de
besluitwet van 22 Januari 1945 aanduidt,
zQnder nauwkeurige opgave van het artikel.
7 October 1946.
329

50. - B·u1·ge1·li.11ce zah,e11.. - ArTest een.
ve·rweer van een partij _verwerpenlle. Een in ooneluSies. ·ingeroepen schrift, tot
staving van ait verwem·, niet in aanntel'king .nemenlle zonlle1· daarvan de -rellen
ctan te geven, - Ar·rest niet genwtiveer-d.
- Is niet gemotiveerd het arrest dat, een
verweermiddel van een partij verwerpende, een door deze partij in conclusies
ingeroepen schrift, tot staving van dit
miclclel, niet in aanmerking .neemt, zonder
de reclen er van te geven.
~ 10 October 1946.
332

51. - StmtzMcen. - Veroorlleling als
clatle·r ot mede1Jliehtige. - Wettelijke bestn1ielcle~en van de deelnenloing niet vastyestelcl. - Geb1·elc nan Tedenen. - Is niet
gemotiveerd de beslissing. die beklaagde
veroonleelt << als clader, mededader of
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medeplichtige ll van een wanbedrijf, zonder de bestanddelen van de strafbare deelneming vast te st~llen.
·
14 October 1946.
334

52. - SM·atzalcen-. - Burgerlij1ce vor<lering. Oonclusies van beklaagcle bewe1·encle <lett het ongeval voo1· cle heltt
aan een- fottt van cle burgerlijlce pa1·tij te
wijten was. - A1Test beslissencle, flat cle
floor de btwgerlijlce partij begane tout
peen gevolg gehacl heeft, wat cle zwaa1·te
cler opgelopen venvonclingen bekett. Niet passencl antwoorcl. Gebrelc awn
motivering. Is niet wettelijk gemotiveerd het arrest dat, dan wanneer beklaagde in zijn conclusies beweerde dat
de burgerlijke partij een fout begaan had,
die voor de helft had bijgedragen om het
ongeval te doen ontstaan, zich er toe beperkt te antwoorden, dat de door de burgerlijke partij begane fout geen gevolg
gehad heeft, wat de zwaarte van de opgelopen verwondingen betreft. (Grondwet,
art. 97.)
343
21 October 1946.

53. - Blwge1'lijlce zalccn. - Schijnbwre
tegeniitrijcligheifl ttit een onjuiste ttitflntlcJcing voo1·tspr·nitenfle. - Geflachte van cle
rechtm· met zelcerheicl tot ttiting lcomenfle.
lVettelijk gemotiveer<le beslissing. Maakt geen tegenstrijdige motivering uit,
een tegenstrijdigheid die slechts in schijn
bestaat en slechts uit een onjuiste uitdrukding voortspruit, spijts dewelke de gedachte van de rechter niettemin met zekerheid tot uiting komt.
24 October 1946.
350

54. - Z.alcen van 1·echtst1·eelcse belastingen. - Beflrijfsbelasting. - Malcelaar
of ve1·zelceringsagent. - Arrest cleze hoeflani_qheifl aan fle belastingplicht-ige gecltt1'encle een. gegeven flienstjaar toelcennenfle,
zich er bij beperlcencle e·r op te wijzen flat
h·ij tijflens dit dienstjaar commissielonen
ontvangen heett 011 geflane zali;en, zonfler
na te gawn of die zalcen geflm·enfle het
<lienstjaar gedaan werflen. Beslissin-g
niet wettelijlc-gemotiveerd. - Is niet wettelijk gemotiveerd .het arrest dat, om te
beslissen dat de belastingplichtige gedurende een gegeven fiscaal dienstjaar makelaar of verzekeringsagent was, zich er bij
beperkt, er op te wijzen, dat hij tijdens
· cUt dienstjaar, commissielonen op gedane
zaken ontvangen heeft, zonder na te gaan
of deze zaken gedurende hetzelfde dienstjaar gedaan werden.
4 November 1946.
3!i5

55. - Stratzalcen. - Vonnis tegelijlc
een verzwarenfle omstanfligheid en ve·rzachtende omstanfligheflen aannemende.
- Arrest de ve·rzwarende omstanflirJheid
van de hwn<l wijzencle en cle 1'eflenen vom·
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het overige bevestigemle. - A·r·rest op het
bestaan 1<an vm·zachtelule omstanrligheden
wijzerule. vVanneer de eerste rechter

tegelijk een verzwarende omstandigheid
en verzachtencle omstandigheden heeft
aangenomen, wijst de rechter in hoger beroep op het bestaan van Yerzaclltende omstandigheden, wanneer hij de verzwarende omstandigheid van de hand wijst en
yoor !let oYerige de beweegredenen bevestigt.
4 November 194!i.
367

56.- Strafzalcen.- Geen besl·uiten.Betichtingen in de te-rmeu van de wet
o-mseh1·even. - Feroordeliug 1vetteli.ik geBij ontstentenis Yan con-mot-iveenl. clusies, motiveert !let bestreden arrest
voldoende de veroordeling door de beticlltingen in de termen van cle wet te omschrijven.
4 November 19-!!i.
367

57. - Stra.fzftlcen. - Feroonleling. wegen-s aan~e,tting. - Geen vaststelling van
het lwstfian vnn fle wettelijlce voo'/'·waa-rrlen van cleze fleelnern-iug; - T'e1·oonlelinf!
niet wettelijk rJemot-i·veenl. - Is niet wettelijk met reclenen omkleed het ai·rest dat
beklaagcle wegens aanzetting veroorcleelt,
zonder het bestaan vast te stellen van de
vereiste wettelijke voorwaarden opdat
deze deelneming strafbaar weze. (Grondwet, art. 97; Strafw ., art. 66, al. 4.1
4 November 1946.
370

58. - Stratzal"en. - Yerzet te{len. een
vonnis bij verstelc. - Dagvannlill(f van
het openbaw· ministerie wi:izenfle op eeu
/Jijlcomenfle. betichting ten laste van ve·rzetter. T'on7e1"in[J van het ozienl!aar
min·istel'ie niet ontvct'll keliik verklan·rfl orn
de refle:n flat de fe-iten vai1 rle b-ijlwmende
/Jeticht-ing reeds 1'661· fle oo·rsp1·ou kelijke
ve1·volging l!elcenfl wm·en. Dubl)(Jlzinnige 1·eflen. - Ge1J1·eJ;; aan motive1'ing. Motiveert niet wettelijk zijn beslissing de
rechter die, tegelijk kennis nemencle van
een verzet tegen een vonnis van Yeroordeling uitgesproken bij verstek en van een
bijkomende betichting ten laste van beklaagde i1'L de dagvaarcling van het openbaar ministerie opgenomen, deze laatste
niet ontvankelijk verklaart, om cle enige
dubbelzinnige reden dat de feiten, die het
voorwerp van de bijkomencle betichting
uitmaken, reeds v66r de oorspronkelijke
eis bekencl waren.
13 November 194!i.
:377

59. - An·est beslissenfle ·clftt belclaft[Jfle
gedwongen wenl floo1· een nutcht WfW1'fta11
hij niet heett lc·u:nnen wee·rstftal1. - T'ervolgenfle parti.i in conclns-ie.~ bewe·rende
flat fl1vcmg nitgesloten is wanneer belclaagfle ttit winstbe.iau gehandeld heeft.
- Bmverinf! niet floor het arrest lJeant·woorrl. - Schenflillff Vf!/1 rwtilcel 97 van
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de Gronawet. - Indien de rechter over
de grond souverein jn .feite het bestaan
beoordeelt van een dwangtoestand die be·
ldaagde rechtvaardigt, moet hij niettemin,
om artikel 97 van de Grondwet te eerbie{ligen, · de {loor de vervolgende partij in
hare conclusies voorgebrachte bewering
beant\\,oorden, dat dwang is uitgesloten
wanneer beklaagde uit winstbejag gehandeld heeft.
lR November 1!JJG.
392

'60. - K'ieszalcen. - Alcte van ve·rhaal
het m'iflclel ve·rmelflenfle waft•rop z'ij gesteuncl ·is. V ertJl'icht'ing voor het hof
het miclclel te beantwoo·rclen. - In kies-

zaken, moet het hof van beroep, dat kennis neemt van een akte van verhaal, die
het middel aanvoert waarop het verhaal
steunt, dit middel beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
18 November 1!!46.
394
61. - Bm·gerUjlce zalce11. - E·is tot
vern·ietiging van een overeenlcomst zakeUjlce t·eahten op een om·oet·em/. goecl fUtnwijzenae. - Ar1·est ae e'is ontvangende. V erpliahting vom· het hot van beroep na
te gaan of cle inleiflencle alcte van aanleg
en de al;;te VfM1 hogwr be1·oep bij de bewa·l"ing van fle hypothelcen. ·ingeschreven we!·den. - Geen wettekst aan het hot van be·roep opleggemle vast te stelleil flat het. tot
fz.it nazicht is ove1·gega.an. - Het hof van

beroep, tlat een eis Dntvangt tot vernietiging van .een overeenkomst zakelijke rechten op een onroerend goed aanwijzende,,
heeft tot plicht na te gaan of het inleitlend exploot van aanleg en de akte van
boger beroep, overeenkomstig artikel 3
van de wet van 16 December 1851 werden
ingeschreven, doch geen enkele wettekst
legt het op in zijri arrest vast te stellen
dat het tot dit nazicht is overgegaan, indien geen van de partijen het dam·toe
heeft aanzocht.
400
21 November 1!JJ6.
62. - StrajZftlwn. _:_ Emcept'ie van onbevoegfllWifl ratione materiae. - A1-rest
vaststellerule flat ae rechte·r bij wie de
zaalc, aanhang·ig wenl gemaal•t zich bevoegd heett ve·rldaanl bij een vorig, in
lr.1·acht '1-'Un gewijscle gegaan an·est. A1·rest wetteUjlc gemotiveenl. -Is wette-

lijk gemotiveenl het arrest dat, in antwoord op de exceptie van onbevoegdheid
·mt·ione mfttedae, vaststelt dat de rechter,
bij wie de zaak aanhangig werd gemaakt,
zich bevoegd heeft verklnard bij een vorig,
in kracht van gewijscle gegaan arrest.'
25 November 1946.
407
63. - Strctjzaken. - B·urge·rUjlw ·uordering. - Veroordeling tot sch.acleve!·goecl'ing. Oonclttsie.s het oo·rznkeUj/,: ·1;erband ttts.sen lle rwisfl·rij,ven en de scluule,

ftlsoolc het befl1·ag van cleze laatste betwistenfle. - Passeml antwoo,rd. -·Is wette-

lijk gemotiveerd en beantwoordt op pas·
sende wijze de conclusies, die het oorzakelijk verband tussen de weerhouden :iriisdrijven en de. geleden schade alsook het
bedrag dezer schacle betwisten, de beslissing die de burgerlijke veroorclelingen,
welke zij uitspreekt, op beschouwingen
steunt welke zij uiteenzet en op feitelijke
vaststellingen welke zij souverein beoordeelt.
25 November 1!!46.
40&
64. - St!·atzalwn. - Voo1·lopige hechtenis. - An·est vnn de lcame1· van inbesalmlcligingstelring, dftt weigeTt het bevel
vnn fle o.nflerzoelcsreahte1· te he1·vo1·men,
hetwellc verklafwt flat e·r geen aanleifl·ing
bestaat tot het vm·lenen vnn een annhottflingsbevel. Fa.ststelling van het' ontb!·eken vwn fle wettelijke voo1·waarden
vereist om een aanhouflingsbevel te /c,un!~en ve1·Zenen. 1Vetteli.ilc gemotivee1·de
beslissing.- Is wettelijk gemotiveerd, het

arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, om te w.eigeren het bevel te
wijzigen van de onderzoeksrechter, hetwelk verklaart dat er geen aanleiding bestaat tot het verleneu van een aanhoudingsbevel, vaststelt clat de persoon beticht van een misdaad strafbaar met
dwangarbeid van tien tot vijftien jaar
zijn verblijf ·in Belgie heeft, en dat er
geen gewichtige en uitzonderlijke omstandigheclen bestaan clie de voorlopige hechtenis in het belang van de openbare veilig- '
heid vereisen. (Wet van 20 Avril 1874,
art. 1.)
·
·
410
25 November 1946.

65. - St·ratznlcen. ·
An·est a!·tilcel 123sexies van het Strajwetboelc toec
tJassende doch 01ulm· bijvoeging flat er·
geen aanleifling bestaat tot uitspraak vnn
fle ontzetting van de 1·eohten van a·rtil;;el 31 van zelfcle Wetboek. - Dubbelzinnigheid. - A·rTest niet wettelijk gemotiveenl. Is niet wettelijk gemotiveerd,
om reden van zijn dubbelzinnigheid, het
arrest van veroordeling van het militair
gerechtshof, dat het vonnis bevestigt,
waarin toepassing worclt gedaan van artikel 123semies van het Strafwetboek, en
daarna verklaart dat er geen aanleiding
bestaat tot uitspraak van de ontzetting
van de rechten van artikel 31 van het .
Strafwetboek;
25 November 1946.
412
6•6. - Stratznlcen. - Fonnis van ve!·oonleling flat het misd!'ijf omscht'ijft in
de bewo01·dingen van fle wet. - Geen conclttsies. - F eroonleling wettelijk gemotiveenl. - Bij gebrek aan conclusies, moti-

veert de rechter over de grond ten genoege
van de wet de verklaring van plichtigheid
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met, in de bewoordingen van de wet, te
wijzen op het bestaan van de bestanddelen van het misdrijf ..
2 ·December 1946.
426

71. - Straft:utkcn. - An·est van ve·roordeling in de bei~Joonlinnen van arti. kel 115 vw1 het Stm/ivetboel''· Geen
conclttsies. AtTest wettelijk uemotiveerd. - Misdaad _qepleegd tenen Bel_qi.e:

67. - Stntfzaken. - V eroonleling wegens aangifte aan den vijand. - Winstbejag. - Arrest dat cle gegevens niet be-·
paalt waantit het- winstbejag blijkt. Gebt·ek aan conclttsi.es. - Arrest gemotivem·d. - Is, bij afwezigheid van concln-

- Is wettelijk gemotiveerd het arrest van
het militair gerechtshof dat, bij gebrek
aan conclusies, veroordeelt in de bewoordingen van artikel 1Hi van het Strafwetboek; nit die veroorcleling blijkt dat de
misdaad begaan werd tegen Belgie.
16 December HJ46.
441

sies, wettelijk gemotiveerd het arrest dat,
zonder de gegevens te bepalen waaruit het
winstbejag· blijkt, een verdachte veroordeelt om, nit winstbejag, een aangifte aan
de vijand te hebben gedaan. (Grondwet.
art. 97; Strafwetb., artt. 121bis en 123tet·.)
9 December 1946.
430
68. - B·urgeTlijke zalcen. - I n conclusies voorgedragen vmag. Vraag verworpen. - Arnst dat de reden van die
beslissing niet aandttidt. Arrest niet
gemotiveC'I'd. -: Is niet gemotiveerd het

arrest dat, zonder de reden er van aan te
duiden, een, in regelmatig overgelegde
conclusies, door een partij gedane vraag
verwerpt. (Grondw., art. 97.)
12 December 1946.
434
69. - In zalcen van t·echtstreekse belastinnen. GTonclbelastinn. Kwijtscheldin_q nevraancl tengevolne van de onrnogel-ijkheid een htttwdet· te vin·den. Arrest dat fle ·v·mau afwijst onder. de vaststellinn dat de e·inenaar niet bewijst dat
het tennevolge is van een omstandinhe·id
volkomen onafhanlcelijle van zijn wU dat
hij neen hmtrder heett nevonden. - At·t·est wettelijk nemotiveerd. - Is wettelijk

gemotiveerd het arrest dat, - om een
vraag tot kwijtschelding van de grondbelasting af te wijzen, die gesterrnd is
op de onmogelijkheid waarin de eigenaar van een tot verhnring bestemd
onroerend goed zich heeft bevonden een
huurder te vinden, - die eigenaar volgt
op het terrein waarop deze het debat
heeft geplaatst en vaststelt dat hij niet
bewijst dat het tengevolge is van een
omstandigheid, volkomen onafharikelijk
van zijn wil, dat hij geen hnnrder heeft
kunnen vinden.
16 December 1946.
438

70. - Strftjzalc-en. - An·est van veroot·deZ:inn dat de wetsbepalinnen aandttidt
die van het feU een ·inbt·e-uk maken en cle
stt·at bepalen. - At-rest ten nenoene van
de wet in rechte nemotiveerd. - Is ten
genoege van de wet in rechte gemotiveerd
het arrest van veroordeling dat de wetsbepaling aanhaalt die van het feit een inbrenk maakt en degene die de straf bepaalt. (Grondw., art. 97.)
16 December 1946.
· 440
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1. -

Strajzaken. - Beschilcldnn van
de t·aadkamet· die de beklaagden naar de
correctioneele rechtbank verwijst. - JJiisdrijven tot de bevoegdheid behoo·rende
van de militaiTe t·echtsmachten en samenhannende misclt'ijven. - Fonnis van onbevoe_qdheid. - Vet·nietiging van de beschikking. - Yerw-ijz'ing nawr de kr-ijgsaudi-

tmw. - Wanneer, .n~s gevolg van een beschikking van de ni'adkarner van de rechtbank van eersten annleg, de betichten
naar de correctionele rechtbank verwijzend wegens een misdrijf :tot de bevoegdheid behorend van de militaire rechtsmachten en wegens sarnenhangende misdrijven, de correctionele rechtbnnk zich
onbevoegd verklaart, vernietigt het hof
van verbreking, waarbij de zaak op verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied
is aangebracht, de· beschikking en verwijst de zaak naar de krijgsauditeur.
14 .Tannari 1946.
18
2. - Stratzaken. - BesahiklC'ing vn·n
de raaflkamet· flia een betichte verw·ijst
naat· de aotTect'ionele ·rechtbanlc weuens
hoojclzakelijke cleelneming ann een vntchtnfdrijving. - Bet-ichte die vroedv'l'ottw is.
TTorm·is vwn onbevoe·gdheid onulat de
lJesch:llclcinn geen veTzachtende omstandinheden adndttidt. - Reuelinu van ·rechts_qebied. - Wanneer de raadkamer een be-

tichte heeft verwev.en naar de correctionele rechtbank wegens hoofdzakelijke
deelneming aan een vrnchtafdrijving en
dat de rechtbank zich onbevoegd heeft
verklaarcl omdat de betichte vroedvrouw
is en de beschikking van de raadkarner
geen verzachtende omstancligheden aancluidt, is er aanleiding tot regeling vall
rechtsgebiecl; indien het schijnt te blijken
nit de elementen der rechtspleging dat de
betichte vroeclvronw is, vernietigt het hof
de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Strafwetb., artt. 350
en 353.)
25 Februari 194G.
so
3. - Stntfzaken. - Bcsahikkinu tot
ver-u)-i:izinu '//a(/.'1' de politierechtbank.
8am.enlwn_qende misdrijven. - TTonnis vun
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vnbevoegrlhe-id. - Beklaagden 'WUU'/''Van de
tJne 1nUitai·r in aotieve dienst is en rZe
rtndere milita'it' met onbe]Jaald verlof. Regel'ing ·van reohtsgebied. - Yerw·ijzing
naa1· de kr·i;igsrt·luUteur. Wanneer de

l!lijken ·uit te nutl.;en. - Veno·ijzing van
rle zaak naa1· rle co·ITecUonele recht1Jank
b'ij welke rle zaak oot'S1Jronkelij7c aanha1tgig wenl gemaakt, om over rle bet'ichting
van heling ttit te stwelcen. - Wanneer ge-

raadkamer twee beklaag{len wegens samenhangende mistlrijven heeft verwezen
naar cle politiereclltbank en (lat deze zich
onbevoegd lleeft verklaanl, daar op het
ogenblik der feiten een van de beklaagde militair in actieve dienst was en de
andere militair met onbepaald verlof, is
er aanleiding tot regeling van reclltsgebied ; in{lien uit de rechtspleging schijnt
te blijken dat de beklaagde respectievelijk militair in actieve dienst en militair
met onbepaal<l verlof zijn, vernietigt het
llof de bescllikking van de raa(lkamer en
verwijst het (le zaak naar de krijgsaucliteur. (Wet van 15 .Juni 1899, art. 22.)
8 April 1946.
145

durende de bezetting van het grondgebied,
de raadkamer een beticllte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft wegens· diefstal met braak, inklimming of
valse sleutels tijdens de verduistering
van de lichten, in bijkomende orde wegens
diefstal met braak, inklimming of valse
sleutels, in meer bijkomende orde wegens
heling, wanneer de correctionele rechtbank zich onbevoegcl heeft verklaard, de
militaire rechtsmacllten hun werkzaamheden hernomen hebbende, en de krijgsraad, einclelijk, zich op zijn beurt onbevoegcl heeft verklaard, om reclen dat de
feiten de enige betichting van heling blijken uit te maken, verwijst het hof, bij
regeling van rechtsgebiecl, cle zaak naar
de correctionele rechtbank, bij welke de
zaak oorspronkelijk werd aanhangig gemaakt, opdat over (Je beticllting van heling uitspraak gedaan worde.
1 J uli 1946.
260

4. - St·rafzrtkeu. - Beschilcl.'ing vnn
de rnadkame1· wrwrb'ij ee1~ wanbedrijf
·wonlt gecontntventiona.Useenl. - Vonnis
-vnn onbevoegdheirl, gestennrl 011 het 1Jestaan -vrtn eon omstanrUghe·irl die z·ich ve1·0JJOnbaanZ heeft na. rle besohiklcing tot
-verwijzing en om ·rerlen wrwl·vrtn het feit
1oonlt gestraft met eon zwrtwrrlere cor1·eetionele st1·at. RegeUng vwn ·rechtsgel!ied. - Vern·ieUging van de beschildi"ing.
- V e·rw·i.izing van rle zrwk naa1· rlezelfrle
rnadlcnmer anrlM'S samengestelrl. - Wan'

neer, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, de raadkamer de dader
van een wanbedrijf heeft verwezen naar
de politiereclltbank, en deze zich heeft
onbevoegd verklaanl wegens een omstandigheW die zich heeft veropenbaanl na de
beschikking tot verwijzing en om reden
waarvan het feit wordt gestraft met een
zwaardere correctionele straf dan deze
voorzien wegens llet misdrijf omscllreven
in gezeg<le bescllikking, onderzoekt het
hof, op het verzoelr tot regeling van rechtsgebied, of {le vaststelling van de rechter
over de gTond juist schijnt; zo ja, vernietigt llet de beschikking en verwijst het
de zaak naar dezelfde raa(lkamer anders
samengesteld.
17 Juni 1946.
226

5. - St·ratzaken. - Bescldkldng vun
de 1'aarllcrtmer rle l!eUchte nan1· rle C01'recf.ionele ·rechtl!nnl.; ven.vijzenrle wegens
rliefstal begaan oncle1· bezwnrenlle omstanrligherlen t'i:illens rle venlwister·ing, 'in b·ijl"omende orlle wegens rlietstal onder bezwarenrle omstancliaherlen, in nog mee·r
b'ijkomenrle o1·rle wegens heling. - .MiUta·ire ·rechts·machten httn werkzactmheclen
he1-nomen hebl!encle. Vonnis van onl!evoearlheirl vun fle correctionele t·echt1mnk. - Vonnis •1;an onbevoegrlheicl van
rle k1'ijgsmurl hie·rolJ ,qeste·uncl rlat rle
fe'iten slechts rle betichUng van heUng

6. - Stmtzaken. - Gesch'il tussen rle
1nwge1'l·ijke en rle ·militwi1·e mchtsmacht.
- Besch'ilcldng va·n de ·maclkrt~ner rle onrlerzoeksrechte1· ontlnstenrle. - Beslissing
van onbevoegdheirl van rle militaire 1·echtsmacht. Misd1'ijven welke tot de bevoegrlheirl van cle gewone 1·echtsmacht
bl'ijken te 1Jeho1·en. Sctmenhangenrle
m·isrlctrul en wanberlrijven. - Vertvijzing
1wwr rle krtmer van inbesohttlcligingstelUng. - Wanneer een beschikking van de

raadkamer de onclerzoeksrechter van de
rechtspleging outlast heeft om reden dat
de misclrijven tot de bevoegdheid van de
militaire rechtsmacht behoren, en de
krijgsraad nadien een in kracllt van gewijsde gegane beslissing van onbevoegdheid gevelcl heeft, gaat het hof, waarbij
(Je zaak bij verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied aanhangig werd gemaakt
na of zij tot de bevoegdhei<l van de gewone rechtsmacht blijkt te belloren; inclien zulks het geval is, vernietigt het hof
(Je beschikking van de raadkamer, en,
wanneer het met een misdaad samenhangende wanbedrijven betl·eft, verwijst het
<le zaak naar een kamer van inbeschuldigingstelling.
21 October 1946.
348
7. - Stratzaken. - Beschiklcing vun
de ruarllr.amet· beklaagrlen naa~· rle con·ecUonele rechtbm~k vertvijzende. - Gecot·rectionaliseerrle misdunrl en wnn berl1··ijven.
- Samenhangende misd1·ijven. - Vonnis
van onbevoegclheid, een rl01· feiten nls
·wnnl!erl'fijf omschreven een misrlaarl zijnrle. - Vernietig·ing van rle beschiklcing. UUgest1·ektheirl vctn de vernietiging. -

REGISTRATIE.- SOHEIDSGEREOHT.
Wanneer, na een beschikking van de raadkamer beklaagden naar de rorrectionele
rechtbank verwijzende wegens een gecorrectionaliseerde misdaad en wanbedrijven,
deze rechtbank zich onbevoegd verklaart
om van de zaak kennis te nemen, omdat
een van de feiten, jn de beschikking als
wanbedrijf omschreven, een misdaad is
en al de misdrijven samenhangend zijn,
vernietigt het hof van verbreking, bij hetwelk de zaak op verzoek tot regeling van
rechtsgebied aanhangig werd gemaakt, de
beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Deze vernietiging treft
nochtans het beschikkend gedeelte niet
dat het bestaan van verzachtende omstandigheden aanneemt wat het feit betreft
als misdaad in de beschikking omschreven.
395
18 November 194().
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:QEKENHOF.
1. RelcenpUcht'ige awn de 1'echtsmacht vnn het hot onderWO'I'tJen. - Wet
van 15 111ei 1846, artikel 7, alinea 2. TV etsbepaling van toepassing onde1· voorbehoud van cle clo01' cle wet bepaalde uitzondel"ingen. - De bepaling van artikel 7,

alinea 2, van de wet van 15 Mei 1846, naar
luicl waarvan elke agent, belast met de
behancleling van penningen aan de Schatkist toebehoorencle, rekenplichtige wordt
door het feit alleen van de afgifte clezer
pen:t;~ingen tegen zijn kwijting, en, dienvolgens, overeenkomstig artikel 11 derzelfcle wet en artikell16 van de Grondwet,
aan de nichtsmacht van het Rekenhof
onderworpen is, is slechts toepasselijk behoudens de bij de wet bepaalde 1litzonderingen.
10 Januari 1946.
12
2. - Klm·lc bi:i het postbehee1·. - Ha'lldelt slechts 01J cle verantwoordcll,ilche·id
van een relcenplichf.i[!e. - Heeft de hoedani{fheia niet vnn relcenplichf'i[!e, zelf.s
wanneer hij deelneemt nan de belwnclelinrt
'VWn openbnre penn'in{fen. N'ief; (tan cle
1·echtsmncht van het Relwnhof ondenVO'I'pen. - Een klerk bij het beheer der poste-

:QEGIST.QATIE.
Open baar tel.;oopstellen van. een roereml
t;uonvenJ. TToo·rwerp clat toebehoort
aan medeiJigenaars. - Toew·ijzing aan ee·n
tHtn de medeiJigenaars. Onde·rworpen
aan het evenredig recht dat de o·verganyen te bezwarenden t'itel van UchameU.ilce
goederen treft.- Artikel 231 van het Wet-

rljen, zelf wanneer hij deelneemt aan
de behmideling van openbare penningen,
heeft, luiclens de kracht van wet hebbende
bepalingen op het comptabiliteitsstelsel
van dit beheer, de, hoeclanigheid niet van
rekent}lichtige; hi-j handelt slechts op de
verantwoordelijkheid van een rekenplichtige en is clienvolgens zelf niet aan de
rechtsmacht van het Rekenhof onclerworpen. (Wet van 15 Mei 1846, art. 7, al. 2,
en art. 55; kon. besl. van 10 December
1868 ; algemene onclerrichting van het bebeer der posterijen, titel V, algemene
boekhoucling, artt. 1, 14, 21, 81, 84 en 137,
§ 2.1
10 J anuari 194G.
12

boelr der; registratie, hypotheek- en griffierechten betreffende de openbare verkopen
van roerende goederen, onderwerpt aan
het evenredig recilt, dat de overgangen te
bezwarenden titel van roerende goederen
treft, het openbaar tekoopstellen van· een
ruerend V<JOrwerp, dat gevolgd is van een
openbaar aanbocl of een openbaar gemaakt
aanbod, zelfs indien deze die het aanbod
heeft gedaan een van de onverdeelde eigenaars is van de te koop gestelcle zaak.
(Kon. besl. nr 64 van 30 November 1939,
artt. 77, 78 en 231.)
12 December 1946.
43()

s
SCHEIDSGE:QECHT.
1. - Soheidsrechterli,ik becUng dat aan
sohe-iclsrechte1·s het oonleel van een geschil · voo'l'beho?ult. Geschil dnt cloo'/'
m·iddel vnn een eis tot v·ri.iwaring wonlt
geb1·acht v66r de 'l'echtbanlc die /tennis
neemt van de hoofde·is. Onbevoe[!dHet scheidshe·id van de rechtbanlc. -

rechterlijk beding, dat aan scheidsrechters het oordeel van een geschil voorbehoudt, onttrekt hetzelfde aan de bevoegdheid van de door de wet ingestelde rechtsmacht, ook dan wanneer dit geschil v66r

clie rechtsmacllt worclt gebracht door middel van een eis tot vrijwa1:ing, ingesteld
op een hoofcleis waarvim zij regelmatig
kennis neemt. (Wet van 25 :M:aart 1876,
art. 37, gewijz. door cle wet van 15 Maart
1932, art. 8, § II; Wetb. burg. rechtspl.,
art. 1003.)
20 Juni 1946. •
230
2. Beclin_q vnn een cognossement
wnarli1J bevoegdheicl wortlt toe_qekend nan
een vreemde rechtbank. Reding aut
geen sche'irZs1·echte1·lijlc bed'ing 1titmaalc·t.

-

Is geen scheidsrechterlijk becling, het
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SOHIP-SOHEEPVAAR'l'. -

becling van een cognossement waarbij de
partijen overeenkomen de beslechting van
cle gebeurlijke geschillen op te dragen aan
een bepaalde vreemcle rechtbank.
19 December 1946.
445

SCHIP-SCHEEPV AAJU.
1. - Zeesohelcle. - Vastgelopen of gezonken sohip. Fm·pUohting van fle
dgenaa·r van cle lcuUng. - Krachtens het

politiereglement van de scheepvaart op
het gecleelte der Zeeschelde, begrepen tussen een op een kilometer · boven de
kaaien van Antwerpen gelegen punt en de
Nederlandse grens, is de eigenaar van
cle lading van een vastgelopen of gezonken schip gehouden, jegens de administratie, tot dezelfde verplichtingen als de
eigenaar of de kapitein van dit schip.
(Kon. besl. van 10 September 1930, artt. 6.
en 7.)
85
28 Februari 1946.
2. -

Bevraoht-ingsoontmet.
Beflongen v1·aohtp1'ijs ve·rsehnlfligcl vanaf cle
o·verhanfliging van het cognossement, fle
lculing vaststellenfle, ctl was cle reflerij geclwongen fle lading nctn een flerfle te leve·ren, op bevel vcw een ooTlogvoerencle
mnoht. - Refle1'ij cUe, 01J bevel van een
oo'l'logvoerenfle nuwht, een- nieuw cognossement onclet·telcencl heett en ~ian fle
nieuwe bestenvmelinu een zekere .bezolfliging ontvangen heeft. - Bev1·achter, van
z·tjne ve1·bintenis cle v1·achtpr'ijs te betalen, niet ontlast. - Wanneer, krachtens

de overeenkomst, de vrachtprijs bedongen
werd als verschuldigd vanaf de overhandiging· van het cognossement dat de lading
vaststelt, al was de rederij gedwongen de
lading op bevel van een oorlogvoerende
macht aan een derde te leveren, is .de bevrachter van zijne verbintenis de vrachtprijs te betalen, niet ontlast door de omstandigheid dat de rederij, gevolg gevende
aau het bevel van een oorlogvoerende
macht, een nieuw cognossement zou hebbe~l ondertekencl en van de nieuwe bestemmeling een zekere bezoldiging zou
hebben ontvangen, wegens het ten voordele van deze laatste gedaan vervoer.
(Burg. Wetb., artt. 1134, 1234 en 1302;
Wetb. van kooph., boek II, art. 120.)
3 October 1946.
315
3. - Ri·viel·scheetJvcw·rt. - PoUtie·recht
vnn cle sl·ttiswachters en b·mgwachters. -

- De sluis- en brugwa~ters hebben de
nodige politiemachten om het verkeer van
de vaartuigen bij de toegangen ·tot en bij
de doorvaart van de sluizen en bruggen
te regelen; het behoort aan de sluiswachtei's de plaats aan te duiden welke de
schepen in de shlis moeten innemen met

STRAF.

het oog- op het schutten. (Kon. ·besl. yan
15 October 1935, art. 27.)
14 November 1946.
380
4. - Zeevcm1·t.- Oont-rcwt vwn vervoer
te1· zee. - Becl·ing -ran het cognossement
wnarb·ij bevoegclheicl wonlt toegelcencl an·n
een vreemae 1·echtbwnk. - Becling clat cl-e
toepassing van cle Belgische wetgev·ing
voo·rz·iet aan ae gebett-rlijke geschil/.en. Gelcl-i(Jhe·ifl. Is geldig het becling· van

een cognossement, dat betrekking heeft
op een vervoer over zee met afvaart nit
een Belgisclle haven, houdencle toewijzing
wm rechtsmacllt aan een bepaalde vreemdB rechtbank om de tussen cle partijen ov
te rijzen geschillen te beslechten, wanneer
cUt becling de verplicllting medebrengt de
bepalingen van de Belgische wet toe te
passen en namelijk cleze van artikel 91
van de samengescllakelcle wetten op de
zeevaart.
19 December 1946.
445

STQAF.
1. - Mntel'ielc samenloo1J uw [Jecor·rcct-ionnl-iseenle •Jn-isclacle-n; ~ Samenvoe{l'i·n(J van cle stntften ·vwn boete zoncle-r da.t
zij 2.000 fnmlc mogen overschrijclen. -'-

In geval van samenloop van gecorrectionaliseerde misdaden, mogen de samengevoegde straffen van boete, behoudens bijzonclere wetsbepaling, 2.000 frank niet
overtreffen. (Strafwetb., artt. 60 en 84.)
28 .Tanuari 1946.
37
2. - Fe'l'ben·rclve·rklal·i-ng.
Besl·wit
vwn 11 Decembe1· 1942, a1·tilcel 7, § 2, 3°.
- F e·rbe·nnlverlclar-ing niet ann cle vool'-wcutnle o-nclenvo1·pe-n clat de (JOede·ren eigenclom z·ij'l't van elf! vei'OOI'cleelcle. Kraclltens artikel 7, § 2, 3°, van het be-

sluit van. de secretarissen-generaal del.
11 December 1942, moesten de gelden,

waarclen, enz., verkregen met behulp van
nagemaakte of vervalste ravitailleringstitels, die het voorwerp van een mis_clrijf hadclen uitgemaakt of met bellulp
van een misdrijf bekomen werden, verbeurd verklaarcl worden, zelfs indieh zij
geen eigenclom waren van de veroorcleelde.
28 Januari 1946.
37
3. - l' e·rvctn(Jencle gevcmge-nisst•mf.
M ate·rWle samenloo1J vnn wanbecl-r·ijven.
Sa-men ople__qgen van cle ve·rvangencle
(Jevwn(Jen·i.sstn~ften. M.a(J zes mna.nclen
n·iet ove1·schl'ijden. - Behouclens bijzon-

dere bepaling van de wet, mogen de vervangende gevangenisstraf!'en, uitgesproken
wegens samenlopencle wanbedrijven, niet
worden samen opgelegd tot een bedrag·
dat zes maanden overschrijclt. · (Strafwet:
boek, artt. 40 en 60.)
27 Mei 1946.
200

STRAF.
4. - Naa1· lle poHt-ierechtbanl.' verwezen wanbelldjf. Gevangenisstrat van
rneer rlan zeven llayen. OnwetteHjkhe·irl. Is onwettelijk de veroordeling

tot een gevangenisstraf van meer dan
zeven dagen, wanneer, door een beschikking van de raadkamer die verzachtende omstandigheden aanneemt, het wanbedrijf naar de politierechtbank verwezen wercl. (Strafwetb., art. 28:)
1 Jnli 1946.
260

5. - Herhaliny. - Vonn·is ·van lle cm·Tectionele rechtbank, cle verzwarenlle
mnstaurliyheill ller herhaliny weerhou.llen
hebbende. Rechter ·in hoyer be1·oep
cle. strut venninclerencle orn lle verkeenle
1·ellen rlat beklaaycle zich niet in stnat
van herhctliny bev-i-lult. Vo.orzieniny
va.n het openbactr nvim;ister·ie. - V erb·rekiny. - ·wordt verbroken, op de voorziening van het openbaar ministerie, het arrest dat, op het hoger beroep tegen een
vonnis van de correctionele rechtbank,
tegen beklaagde de verzwarende omstancliglleid van de wettelijke herhaling
weerhoudende, de straf vermindert om
de verkeerde reden dat beklaagde zich
niet in staat van herhaling bevindt.
(Strafwetboek, art. 56.)
22 .Tnli 1946.
276
6.

-

Oorrectionele hoofclgevwnyenissti·ctf. - Zwa.nnlm·e st·mt rlwn cle con·ectionele yelllboete. In de schaal der

straffen, is de eorrectionele hoofdgevangenissti·af een zwaardere straf dan de eorrectionele geldboete, welke ervan ook het
bedrag en de duur wezen van de vervangende gevangenisstraf om de invordering
er van te verzekeren.
23 September 1946.
298
7. - TTe1·znchtemle omstancUyheclen. Wwnberlri.if strafbctwr rnet gevanyenis en
gelclboete. Recht, ·vom· cle ·rechter,
slechts een vnn be·ille stntffen toe te pasWanneer er, ten. opziehte van
pen. -

een met gevangenis en geldboete strafbaar
wanbedrijf, verzachtende omstandigheden
bestaan, mag de rechter afzonderlijk de
ene of de andere van deze straffen toepassen. (Strafwetboek, art. 85.)
23 September 1946.
298
8. - Prov·inciactl 1·eglement een tftlcs
in·voenmlle. - Inbrettlc. - TTerznchtenlle
Artikel 85 vnn het
omstwnrl·irJherlen. Stratwetl!oelc. Niet toepnsselijk. -

Artikel 85 van het Strafwetboek, betreffende de verzachtende omstan'digheden,
is niet toepasselijk op de straffen, welke
de inbreuken beteugelen op een provinciaal reglement dat een taks invoert.
(Strafwetboek, art. 100: wet van 5 .Tuli
1871, art. 13.)
7 October 1946.
325
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9.
Eenllctctrlse snmenloop van een
rn·isllTijf van gerneen recht (valsheid ·in
gescfwiften) en een fiscaal rnisrl·l"ijf (aanglfte van inkomstenbe~ast-inyen opzetteUjk onvonecUg of o·njwist). l'm·oorrlel-i·ng wegens het misckijf van r1erneen
Techt. - Late·re ·ver1;oly'iny ten einlle be·talina vwn rle jiscct.le gelrlboete. - TVettelijkhe·irl.- Wanneer eenzelfde feit, meteen

een misdrijf van gemeen recht (valsheid
in geschriften) en een fisca,al misdrijf
(aangifte in de inkomstenbelastingen opzettelijk onvolledig of onjuist : samengeschakelde wetten, art. 78bis) uitmaakt,
belet de reeds opgelopen veroordeling tot
gevangenis en boete wegens het misdrijf
van gemeen reeht, de veroordeling niet tot
een fiscale boete wegens .het fiscaal misdrijf. (Strafwetb., artt. 65 en 100.)
4 November 1946.
366
10. - An·est beklanycle weyens een
Beklaaycle
misclctacl vemo1·clelenlle.
vroeger weyens wctnberlr-ijf vemm·deelcl,
bi.i een in lcmcht van yew·i,islle. _qeyane
besliss·ing. - RechteT over lle grond niet
van arnbtsweye nagaanlle of er rnateriele
srtmenloop van beirle nt'isrlri,iven bestaat.
Arrest niet rnet onwetteUjkheill. behept. - Is niet met omyettelijkheid be-

hept het arrest van het militair gerechtshof dat beklaagde wegens misdaad veroordeelt, zonder van ambtswege na te
gaan, of er materiele samenloop bestaat
tussen deze misdaad en een wanbedrijf,
wegens hetwelk beklaagde vroeger veroordeeld werd · bij een in kracht gegane
beslissing, aldus de vraag van de vermenging of van de samenvoeging van beide
straffen open latende.
18 November 1946.
386
11. ~ Fe·rzachte1ule omstancUyheden.
- Ar·rest belclact{JrlfJ we.qen 8 ndsrlaad veToonlelenlle. Stntf m·inlle1· zwaaT clan
cleze doo1· cle wet voor llie rnisllaad vom·z·ien. A1'1'est cle maat ctancluiclenlle
waa1·in met lle verzachtende omstanlli_qhellen 1'el;ening yehO'ltllen weTll. - Het ar-

rest dat, na ten voordele van een van misdaad betichte persoon het bestaan van
verzachtende omstandigheden aangenomen
te hebben, een straf uitspreel;:t die minder zwaar is dan deze door de wet voor
die misdaad voorzien. duidt daardoor zelf
de maat aan, waarin de rechter over de
grond met de verzachtende omstandigheden heeft rekening gehouden.
18 November 1946.
386
12. - TTm·beui·rlveTkla;rin_q.
Geb·rel,,
aan vaststelliny van rle clo01· lle wet veTe·iste voorwaa1·den. - TTe,rbi·ekiny. - ArTest. - Het arrest, dat een verbeurdver-

klaring uitspreekt zonder het bestaan
vast te stellen van de· voo'rwaarden, waaraan de wet de toepassing van deze maat-

VAI,SHJ<JID. -
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Vl<JNNOO'l'SCHAP.

regel ondergeschikt maakt, laat aan het
hof van verbreking niet toe zijn toezicht
op de wettelijkheicl van deze veroordeling
nit te oefenen. (Grondwet, art. 97.)
25 November 1946.
411
13. - Ve1·be~wclve,rklwrvng, - An·est.
- W egens versch'illende misclr,ijven veroordelende en de ve,rbewrdverlcla1'·in[! uit
sprekencle van cle vooru1e,rpen die tot het
plegen van het misclr-i}f ,qecUencl hebben,
zonde1· nacle,re bepalin[!. - VerbewnlverlclMVnff rl'iet wettelijk gemoUveenl.

W anneer het arrest beklaagde wegens verschillende misdrijven veroordeelt en cle
verbeurdverklaring uitspreekt van de
voorwerpen die gecliend hebben om het

misdrijf te plegen, zonder naclere bepaling, is de uitgesproken verbeurdverklaring niet wettelijk gemotiveerd. (Strafwetboek, art. 42.)
·
25 N'ovember 194fi.
411
14: - Gecunt,ravent-ionaUseenl wanbeflr1jf. - Gelllboete van :26 fntnl•'· - Onu,ettel-ijk. -'---- Is onwettelijk de veroorde-

ling tot een geldboete van 26 frank wegens een wanbedrijf dat de- raadkamer,
bij aanneming van verzachtende omstandigheclen, heeft verwezen naar de politierechtbank. (Wet van 23 Augustus 1919,
art. 3; Strafwetboek, art. 38.)
2 Decelllber 1946.
425

v
VALSHEID.
Insch'rijv,inrf wegens vctlsheill. Verbreking. - .Stmtzaken. - AftnV'mag tot
insch1"ijving wegens -valsheid tot staving
vwn een miflflel tot verbreking. - Verb1'ek-vng op gronfl Vftn een ande'r m'iflflel u-itgesp'r·olwn. - Gebrelc aan belang. - Nietontvankelijlcheifl. - Wannee1·, om de in

een middel tot .verbreking ingeroepen onwettelijkheid vast te stellen, eiser toelating vraagt, om een melcling van het proces-verbaal der terechtzitting van de
rechtsmacht die de bestreden beslissing
geveld heeft, van valsheid te betichten,
wordt de aanvraag tot inschrijving wegens valsheid niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, indien deze beslissing op
grond van een andere onwettelijkheid verbroken wordt.
'
25 November 1946.
404

VENNOOTSCHAP.

3. - Hmulels'renuootschft1J. - Ve1·st'l'ij1cen van fle termi}n. - B-rengt niet met
zich rle venlw-ijn·illff van fle ·rechtspe'rsoon. - Rechts]Je'rsoon bU:ift bestafm tot
t,va/lulc-er fle vennootschatJ vereffenf~ 'iS. -

Het verstrijken van de termijn voorzien
in de akte van oprichting yan een vennootschap brengt. op zichzelf, niet met
ziclt het verdwijnen van de vennootscbap
als uechtspersoon. Deze blijft bestaan zolang de vennootscllap niet vereff'end is en
voor cle noodwendigheden van die vereffening. (Burg. Wetb., art. 1865; samengescltakelde wetten op de hanclelsvennootschappen, art. 178.)
27 l\'Iei 1946.
202
4. -- Ven,noot gelflsommen uit fle kas
·vnn de vennootschap getml•ken hebbencle.
- PersoonUjlc voonleel. F:fch,ulflenfU£'1'
·vftn ·rechts-wege van inte,resten. - A·rtikel 1846, ftUnect :2, vnn het Burgerl'i:ik
lVetboek. - Besch'ikking niet van Qpenbare orfle. - Artikel 1846, alinea 2, van

het Burgerlijk W etboek, naar luid waarvan de vennoot die tot zijn persoonlijk
pen. voorcleel gelclsommen nit cle kas van de
vennootschappen onclerstelt hoofdzakelijk vennootschap getrokken heeft, van reclltseen vereniging van twee of meer voor- wege· schulclenaar is van· de interesten op
afbestaande vennootschappen; ·zij ·is niet- die sonunen, is een beschikking die de
te verwarren met een loutere omvorming. wil van de partijen aanvult, cloch geen
18 Februari 1946.
67 beschikking van openbure orde; partijen
kunnen er clus van afwijken.
2. - Hn·rulels1'ennootschaptJen. - 111o18 N ovelllber 1946.
383
1. -

8amensmelUng van vennootschapBegr'ip. - De samensmelting van

1·ele pe,rsoon. - lliisflrijf. - De tJhys,ische
pe,rsoon, floor m-iclclel vnn wellce fle vennootschf£1! hwnclelt, is fle flafler van het
misfl1'ijf. Wanneer een misdrijf ge-

pleegd wordt .door een hanclelsvennootschap, morele persoon, is de dader van
clit misdrijf de physische persoon -door
middel van welke cle vennootschap handelt.
8 April 1946.
137

5. - Nctctmloze vennootsclutp.- BalftnS
en -winst- en ve1·lies're7•ening. - Wo·rflen
slechts flefinit'ief ten gevolge vwn htt-n actnneming floor fle algemene vergaclering
vwn fle ctanfleelho'!lflers. - De balans en
de winst- en verliesrekening van een
naalllloze ve;nnootschap worden slechts
definitief na hun aanneming door de algemene vergaclering van cle aandeelhou-
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ders. (Samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen, artt. 77, 79 en

b-lj hen inwoont. - Ontvoogcling. - Geen
1Jerwntwoo·rdeli}kheid mom·. - Na de ont-

80.)
30 December 1946.

voogding houdt de vader of de moeder op
verantwoonlelijk te zijn voor de schade
veroorzaakt door hun minderjarige kinderen die bij l1en inwonen. (Burg. Wetboek, art. 1384, al. 2.)
1l Februari 1946.
54

451

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
1.
F erantwoordelij kheid vc~n de
aansteller. Schcule vom·tspntitend 7~it
doo·r behee·rders. van een vennootschap gepleegde m·isddjven. Geen bwrge·rUjlce
verantwoonleUj khe·id van cle vennootschap. }l'iet-ontvankelijkheid van de
v66r hot stra,fgerecht tegen de vennootschap ingestelde b'l!TflOI"lijke vm·del"ing. -

Een vennootscliap is niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade clie voortspruit
uit door .haar beheerders begane misdrijveu; is clienvolgens niet ontvankelijk de
burgerlijke vordering tegen haar in deze
hoedanigheid ingesteld v66r het strafgerecht, waarbij de strafvervolging tegen
haar beheerders aa,nhangig wercl gemaakt.
(Burgerlijk Wetboek, art. 1384; wet van
17 April 1878, art. 4.)
22
15 .Tanuari 1946.
2. - Stctnt. - Schencling van een b7wgeTlijlc ~-echt doo1· eon m·gaan van ·de
Staat. Rechtst1·eekse ve·rantwoonlelijkheicl van de Staat. VooTwaat·flen.

- Opdat de schending van een burgerlijk
recht, door een van zijn organen gepleegd, de burgerlijke verantwoordelijkheid van de Staat zou doen ontstaan,
volstaat het niet dat het schadeveroorzakend feit in rechtstreeks verband weze
met de bediening van dit orgaan noch dat
het gepleegd werd ter gelegenheid of in
de loop van de ambtsverrichtingen van
dit orgaan; vereist wordt dat dit feit
in de slechte uitvoering bestaat van een
daad, welke clit orgaan wegens zijn eigen
ambt de macllt of den plicht had te voltrekken. (Burg. Wetb .. artt. 1382 en 1383.)
22
15 Januari 1946.
3. -

Stctat. - Staatsbeambte die· wetens hanclelingen begnnst'igt tegen de uitwendige ve'ilighei(l van de Staat.
Handelingen clio cle ve·mntwoorclelijlcheid
van de Staat n:iet in hot gedrang bre·rigen. Wanneer een staatsambtenaar

wetens handelingen · begnnstigt die ·tegen
de nitwendige veiligheid van de Staat
gericht zijn, brengt hij de verantwoordelijklieid van deze laatste niet in het, gedrang.
15 Januari 1946.
22
4. - vm·antwoonlel'ijlcheid van de va.deT of van de moede1· vom· de schade ve·rom·za.a.kt doo·r httn m·inderjcwig kind da.t

5. - 'nculen vcut cle Staa.t. - So7tvereine d.n_clen. - Daclen voltmlcken in uitvoering van ·de voorseh;·iften cler wet. Ku:nnen eon a.nclermans ·reehten niet sohenden -i.n de z-i.n vnn a1·tikelen 1382 en 1383
van· het B-wruerlijk Wetboek. Daden
van de Staat, die moeten beschouwd
worden als souverein en voltrokken in
uitvoering- van de voorschriften der wet,
kunnen een andermans rechten niet scherrden in de zin zoals bedoeld bij artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
21 Februari 1946.
72
6. - ATtikel 1886 va.n hot Bttrgm·lijk
Wetboek. - Bepaling niet van openba.re
onle. - Ve1·mogen voo1· de pa1·tijen de toepassing er va.n in hwt onderlinge betrekkingen te t'egelen. Daar artikel 1386

van het Burgerlijk Wetboek niet van
openbare orde is, staat het de partijen
vrij de toepassing er van in hun onderlinge betrekkingen te regelen.
4 April 1946.
132
7. - Schade verom·zactlct cloo1· het rJeb·rek in een zaak. - Geen verantwoonlelijlcheicl van de eigenaar in die hoedani{lhe·id. Verantwoo1·delijlcheid van de
bewalce1· van de ,qeb1·ekkige zaalc.

Hierin verschillend met artikel 1386 van
het Burgerlijk Wetboek, legt artikel 1384
cle verantwoordelijkheid voor de door de
g-ebrekkige zaak veroorzaakte schade niet
op de eigenaar, als zodanig, van die zaak.
docll op deze die ze onder zijn bewaking
heeft.
2 Mei 1946.
161
8. - Goedke1wing clam· eon staatsambtenaal·, van het toelcennen van lcredieten
cUe, bij zijn weten, eon levering van lwlp
ctwn de vijancl moesten moge!ijk maken
of begu.nstigen. Daacl die de vera.ntwoordel-ijkheid vctn de Staat niet in hot
gedrang bl'enot. Daad awn eon verlceenle beoonleling vanwege de ambtenanr
te wi]ten. - Ondoeltreffende omstandig~
he-ld. - De staatsambtenaar, die het toe-

kennen van kredieten goedkeurt, die, bij
zijn weten, een l{)vering van hulp aan de
vijand moeten mogelijk maken of begunstigen, verricht een daad, welke hij, wegens zijn 'eigen ambt, noch de macht noch
de plicht had te volbrengen; zelfs indien
deze daad ten gevolge van een verkeercle
beoordeling vanwPge de ambtenaar ver-
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richt werd, brengt zij de verantwoordelijkheid van de Staat niet in het gedrang.
13 November 1946.
373
9. - Rivier-scheepvacwt. - SclwtU;ng.
- Schepen naast elkancle·r in het sas geplaatst. de toegelaten b-reedte ove1·sch1·ijdende. · - VeTl"ee1·de onden·ichtingen of
yeb·relc- aan ondm-richUngen van cle sluiswa.chteT. On.qeval. VenmtwoorcleUjlc,heid van cle shtiswcwhter. - De sluis-

wachter, die, zonder cle breeclte na te
gaan van de schepen die zich voor het
schutten aanbieden, ze in het sas laat binnen dringen om . er zich · naast ellmar te
plaatsen, OD zulke wijze dat hun breeclte
de toegelaten breedte overschrijdt, is verantwoorclelijk voor cle gevolgen van het
ongeval nit deze omstancligheclen voortspruitende.
14 November 1946.
380
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HOOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID.

1. - ·wanbed'l"i.if ten laste gelegd van
een 1nagistraat va11 lle zetel of 1Jan het
pa·rlcet van cen hot van bcroetJ. - Wanbcd1·ijf 1.n vm·bancl 1nct hun ambt. Wnnbed·r·ijf buiten h1tn a1nbt gepleegd. V ervolging bevolen doo1· het hot van ve1·b1·eking bij hctwelk de zauk door de
Minister vwn .1-nstitie nanhunyig werd ge1nuulct. - Hetzij het ten laste van een

magistraat van de zetel of van het pare
ket van een hof van beroep gelegde misdrijf in verband is met zijn ambt, hetzij
het buiten dit laatste gepleegcl werd, behoort het hof van verbrekirig, bij hetwelke de stukken door de Minister van
justitie aarihangig werden gemaakt, de
vervolging te bevelen. · (Stilzwijgende beslissing.) (Wetboek van strafvordering,
artt .. 479, 481 en 482; wet van 20 April
1810, art. 10.)
28 Januari 1946.
33

reur-generaal bij het hof van verbreking
de zaak .aa:nhangig bij de tweecle ·kamer
bij micldel van een schriftelijke vorclering
ter gr~ffie neclergelegd; de eerste voorzitter stelt een verslaggever a an; de tweede
kamer clo'et uitspraak in raaclkamer op
de monclelinge vordering van de procureur-generaal, zoilcler ·tussenkomst van de
betrokken magistraa t; al cle raadsheren
'ondertekenen het arrest samen met de
voorzitter en de griffier. (Stilzwijgencle
beslissing.) (Wetb. van strafv., art. 482.)
28 Januari 1946.
33
'
3. - W anbed1"ijf ten luste gelegd van
een mug·istruat van d() zetel of vun het
parlcet van een hot van bemep. · - Be·voegclhe-icl vcm ·cle tweede kamer o1n. te onrle·rzoeken -in feite of e1· elementen voo1·.ha.nclen z·ijn om cle ve1·volging te 1·echt,,aa·rcUgen. - Mucht om een u1Test van
lm'itenvervolg·ingstelling u# te spTeken. -

De stukken, betreffencle een wanbedrijf
ten laste gelegd van een magistraat van
de zetel of van het parket van een hof
van beroep, overgemaakt zijnde door de
Minister van justitie, onclerzoekt het hof
van verbreking in feite of er bestanddelen voorhanclen zijn die cle vervolging
rechtvaarcligen; gebeurlijk spreekt het een
aneRt uit van buitenvervolgingstelling.
(Stilzwijgencie beslissing.) (Wetboek van
strafvordering, art. 482.)
33
28 Januari 1946.
4. - Bnrgc·rl·ijke zuken. - Contract. Sou·vm·eine beschrijving· door cle ·rechte1·
over de groncl van cle fe-itelijke elc1nenten wcwrop het akkoonl wercl ve1·wezenUj7cf;. - Oontr6le clom· het hof van verbrek•ing van .cle bepaling van cl-it aklcoo1·d
en -vwn cle e·r nan toegeschreven 1titwe1·ksels. De rechter over cle grond be-

schrijft op souvereine wijze de feitelijke
elementen waarop het akkoord van de
contracterencle partijen werd voltrokken,
maar het hof van verbreking heeft de
plicht n·a te gaan of aan clit akkoord
de wettelijke bepaling, en bijg·evolg de
wettelijke uitwerksels, werden toegekend,
uitwerksels welke cUe bepaling medeb~engt.

· 23 'Mei 1946.

195

2. - Wanbedrijf te·n lastc .Qelegd ·van
cen 1nugist·raut vnn ae zetel ot van het
tJa1·7cet vun een hof vu1t be·roep. - Rechtspleging v66r cle tweede lca1nm·. - Na ont-

5. - Voo·rz·iening op bevel van de
Vonnis van de
JJ;Tiniste·r vctn jttstitie.
k-rijgs1·aad cen. minderja:r-ige veroo·rdelende die cle volle leettijd van zestien
jucw niet be·reikt had op cle dut·u1n vun
het feU. ; Ve·rnietig·ing. - Op voorzie-

vang·st vanwege de Minister van justitie,
van de stukken betreffende. een wanbedrijf ten laste gelegd van een-magistraat
van de zetel of van het parket van een
hof van beroep, en na, zo nodig, bijkomende inlichtingen te hebben ingewonneil of doen inwinnen, maakt de procu-

ning door de procureur-generaal, op bevel
van de Minister van justitie ingesteld,
verilietigt het hof het vonnis waarbij een
krijgsraad een betichte veroordeeld heeft,
die de volle leeftijcl van zestien jaar niet
bereikt had, op cle datum van het feit
waarop de veroordeling steunt. (Wetboek
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teUjke verb1-elc-inrt. - Wanneer een arrest
: verbroken wordt, omdat, bij een veroordeling hoofdens een met winstbejag gepleegde inbreuk op artikel 115 van het
6. - Geval van ove1·macht dat de eise1· Strafwetboek, de toekenning aan de
belet heett zich in de wettelijke tm·mijn
Schatkist van de vergelding der bedrijte voorzien. - Bevoegdheid van het hot vigheid van de schuldige niet werd uitom dit te beoordelen. - Het hof van ver- gesproken, is de verbreking beperkt tot
breking is bevoegd om de feiten te beoor- ·dit onderdeel van de eis.
delen, waarvun de regelmatigheid van de
22
15 .Tanuari 194G.
rechtspleging v66r het hof afhangt, en
namelijk het voorhanden zijn van e~n
12. - Stnttznken. - Sctmenloop van
overmacht die de eiser belet heeft zich gccorrectionaliseerde misdaden. ~ Verin de wettelijke. termijn te voorzien.
bTelc·ing omdctt het totaal vnn de ttitge27 Juni 1946.
249 81!1'0 ken boeten het dttb bel vnn het mnxi-

van strafv., art. 441; wet':"an15 Mei 1912,
art. 16.)
245
24 .Tuni 1946.

7. - Ve·rzoek tot getu.igenve1·hoor. Onbevoegdlwid van het hot. Behoort

niet tot de bevoegdheid van het hof van
verbreking het middel, waurbij aanlegger zich beperkt tot het aanvragen van
een getuigenverhoor. (Grondwet, art. 95.)
30 September 1946.
312
8. - Stmfzaken. - Besl-uitwet in het
kacler valleude van de wette·n van 7 September 1939 en 14 Decembe1· 1944. - G·l"itiek door de eiseT gemaakt. ~ Hot van
verbt-eldng onbevoegd om lcennis er van
te nemen. - Het hof van verbreking is

onbevqegd om kennis te nemen van de
door de eiser gemaakte critiek tegen een
besluitwet, die binnen het kuder vult van
de wetten van 7 September 1939 en 14 December .1944.
326
7 October 1946.
9. - jJ£ate'l'ii!le vergissingen van het
best·redr;n· an·est. ~ Bevoeuclheid om ze
te ve·rbeteren. - Het hof van verbreking

verbetert de materiele vergissingen van·
het bestreden arrest, welke duidelijk nit
de tekst van clit arrest blijken.
21 October 1946.
340
HOOFDSTUK II.
UITGESTllEKTHEID.

10. - St1·atznlcen. - A·r1·est Vctn veToordeling
b·ij ve1·stek ve·rb·rokeit.
Brengt de wietigheid met zich vnn het a1·~·est wact1'bij het ve1·zet ongeflctan wm·itt
vm·klaaTd. - De verbreking, op voorzie-

ning door veroordeelde, van het bij verstek uitgesproken arrest van veroordeling brengt cle verbreking· met zicll van
het arrest dat het verzet tegen llet eerste
arrest ongeduan verklaart.
7 Januuri 1946.
5
11. -

Dntftgwijclte. - Stmtznlcen.
Inbreulc op fwtilcel 115 Vft'/1. het Stmtwetboelc, met ·toinstbejn,q [!epleeud. ~ VeTZ1t'im de toelcenning awn de Schatlc·ist 1ti.t
te spTelcen V(tn de ver{leldinrt van de bed?-ijviuheifl van de sch1tlcli{le. - Gedeel-

1ml.m oveTtTeft. ~ Gedeeltelijke verbre-

ld.n{l. ~ De verbreking, uitgespr{ffren omdat de hoofclens samenlopende gecorrectionaliseerde misdaden toegepaste straffen van boete het clubbel van het maximum van de zwaarste straf overtreffen,
heeft aileen betrekking op dat punt.
28 Jannari 1946.
37

13. - Dnut{!Wijclte. - 8tnttzaken.
Jliisclrijt flctt niet vcttbaft1' is voo·r contrctventi.onalise'l'ing. Oon·ectionele 1·echtbank d·ie t.titStJ't'aa.k cloet in hoge·r beroep
en fl-ie de bet'ichte ve1·oonleelt. - TToorz·ien·ing te{len het vonn·is. ~ l'erb-rekin[l
van het vonn·is en van de voorntuannde
procefz.twe te 1·elcenen van en met inbeg1·ip vwn de besch-ilclc·inrt tot venv·ijzinrt.

- Op de voorziening gericht tegen een
vonnis van veroorcleling gewezen door
een rechtbank uitspraak doende in huger beroep over een wanbedrijf verwezen
naar de politierechtbank door een beschikking van de raaclkamer bij aanneming
van verzachtencle omstandigheden, vernietigt het hof, wanneer het wanbedrijf
niet vatbaar was voor contraventionalisering, het bestreden vonnis en hetgeen
er aan voorafging met inbegrip van de
eerste nietige akte af, hetzij de beschikking van de raadkamer. (Wetboek van
strafvordering, artt. 408 en 413. l
11 :Maart 194G.
95
14. - Inbreuk op lle wetten bet·rettende cle flo·uanen en nccijnzen. ~ An·est
dat de openba1·e vorclm·in{l doo1· nmnestie
veTvallen vwrklctct1't. Onwettelijke besUssin.IJ. - Voo1·ziening van het openbaf/.1'
tnin·iste'l'ie en van het behee1· van financien. ~ Voorziening van het beheer niet
ontvankelijk bi.f gebTek ann beteken·ing.
- Ve·rb1'elc-ing en vm·wijzing beperkt tot
het beschilclwncl uedeelte dctt over rle pubUelce vorde1·ing tr.itspmctlc doet. In

zaken van donanen en accijnzen, wanneer
het openbaar ministerie en het beheer van
financien zich voorzien hebben tegen een.
arrest clat onwettelijk een rnet gevangenis en boete strafbaar misdrijf geamnestieerd verklaart, verbreekt het hof het
arrest slechts in zover het over de vor-

532

VERBREKING.

llering van het openba>tr ministerie uitspraak geda an heeft, indien de voorziening van het beheer niet betekend werd
en dus niet ontvankelijk is.
18 November 1946.
384

15. - Inb1'e1tlc ap de wetten betrefjende ae do·uwnen en ncc'ijnzen. - M·islll"i.jf st·J"a.fbctnT met geva-JI!Jen,ls en boete.
- A1Test vnn m·'i:iS1Jraalc. - Onwettelijke
1Jesl'issing. - Voo·J"ziening door het 1Jeheer
van finnncWn alleen. V erbTelcing en
·verw'i.jzinrJ bepel"lct tot het ondenleel van
tle beslissing drtt ovm· ae vonle1·ing •van
het behee1· ·nitstH'aak doet. In zaken
van donanen en accijnzen, wanneer het
beheer van financien zich alleen heeft
voorzien tegen een arrest dat beklaagcle
van een met gevangenis en boete strafbaar misdrijf heeft vrijg·esproken, verbreekt het hof het arrest, in geval van
verbreking, slechts in zover het uitspraak
doet over de vordering van het beheer.
18 November 1946.
392
16. OnmogeUjklwid voor het hof
zijn toeZ'icht ·uit te oefenen op .cle wetteUjlcheid vctn de vemo·rdeling tot ve1·beunlVel'lweldng tot deze ve·rve'l"lcla1··ing. ool·deUng bepel·l;;t. - Wanneer de ver,bre-

van de. verdnchte uitgellproken verbreking
van de tegen hem gewezen veroordelingen, waarvoor cle burgerlijk verantwoorclelijke partij aansprakelijk werd gesteld,
komt ten goecle aan die partij.
2 Decen1ber 1946.
425
HOOFDSTUK III.
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20. - Rel.:enhof.·- Yerbroken et1Test.
Ye1·pHchte ve·l"w·ijz·inu 'IUU£'1' een comm-isgie acl hoc vwn cle Kame·r vnn vollcsvel·tegenwoonligers. - Wanneer het hof een

arrest van het rekenhof verbreekt, moet
cle verbreking uitgesproken worden met
verwijzing naar een commissie a.cl hoc, in
de schoot van de Kamer der volksvertegenwoordigers samengesteld. (Wet van
29 October 1846, art. 13.)
10 J anuari 1946.
12
21. -/stmfntken. - Gecleeltelijlce vei·1wek·ing omrlnt 71 et totcwl vctn cle boeten
hoofclens snrnenlopencle gecon·ectionnliseenle m·isclaclen ·nitges1irolcen het clnbbel
van het maximum o·ve1·t1·ejt. V erbrel•·inn zoncler ver·uYi:izing. - De gedeelte-

king bevolen wordt omdat het arrest aan
llet hof niet toelaat zijn toezicht uit te
oefenen over de wettelijkheid van cle veroordeliug tot verbeurdverklaring, is zij
tot cUt punt beperkt.
411
25 November 1946.

lijke verbreking, clie uitgesproken wordt
omclat de lloofdens samenlopende gecortoegepaste
rectionaliseercle
misdaclen
strnffen van boete het dubbel van het
maximum van cle zwaarste straf overtreffen. geschiedt zoncler verwijzing.
28 J anuari 1946.
37

17. - ·StrMzctl.:en. - Dttbbelzinn·igheia
van cle •J"edenen betreffenae ae ontzett-ing
lja,n cle rechten. Gerleeltelijlce ve1"b1·e,,:·ing. - Wanneer het arrest van veroor-

22. - Y oorzien·ing ·in het belnng ·van
cle wet. Bevel van cle Min·ister van
j-ustit-ie. - Yerb·relcing lam rnet verwijzin{l uUgesprolren wonlen. - De verbre-

deling verbroken wordt op grond van de
dubbelzinnig"lleicl van de redenen betreffende de ontzetting van de rechten, is de
verbreking beperkt tot het deel van de
beslissing, flat over clit punt ·uitspraak
cloet.
25 November 1946.
412

king van een arrest in strafzaken, op de
voorziening door de procureur-generaal
ingesteld overeenkomstig llet bevel van
de Minister van justitie en artikel 441
van het Wetboek van strafvordering, kan
met verwijzing worden uitgesproken.
4 Februari 1946.
46

18.·--,- D·l"nayw·ijclte.
Strftjza.ken. Drnwnen en acC'ijnz·m·t. - krrest vctn veroorcl.eliny tot een hoojclzctlcez.ijlce {levannenisstntf en tot een geldboete. - VeT1J!'ek·ing op de ·•wo1·z·ien·ing ttlleen vnn het 1Jeheei·. VeTb·relC'ing voo·r het geheel. -

23. - YeroorcleUnp we,qens omkoping
vnn nmbtenaren. - VeTb·reking om 1·ecl.en
dnt het WITest rJ.e wcttel'ijl;; ve·reiste hoeclan·igheicl vnn cle omgekochte vnststelt
cloO'I· enkel te ve1·wij.zen 1Weti' een nietige
benoem.-iong en zoncle·r tot. venler onderzoelc
over te (jlt(£11. - l'erb1·elcing rnet 'IJCl'tvijzinJ]. - Het hof van verbreking verwijst

Wanneer, op de voorziening alleen van
het beheer van financien, het hof een in
zake van douanen en accijnzen gewezen
arrest van veroordeling tot een hoofclzakelijke gevangenisstraf en tot een geldboete verbreekt, is cle cassatie geheel.
2 December 1946.
421
19. - Drnn_qw·ijclte.
Stmfznlcen. Yoorzien·ing doo·r fle· vei·da.chte. - Komt
ten .rJoede nnn cle 1mrgerUjlc ve·llnntwom·deUjke tJCwtij. - De op de voorziening

de zaak naar een ander hof van beroep
wanneer het een veroorcleling wegens omkoping van ambtenaren vernietigt om reden dat het arrest de wettelijk vereiste
hoeclanigheid van de omgekochte vaststelt aoor enkel te verwijzen naar een
nietige benoeming en zonder tot verder
onderzoek · over te gaan. (W etboek van
strafv ., art. 429, laatste alinea.)
4 Maart 1946.
89
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24. - St-J'afzalce/1. - Verbrelc·ing 1mn
het vonnvs vctn vet·oo'l'fleUng en van clc
·voorafgaanrle procefl·nni te rekenen van
en met. inbegrip van de besch'ilckvng tot
Derw·ijzing. - Yerwijzing naar cle raadkamer van een andtwe ·rechtbank. -Wan-

neer het hof een vonnis van veroorcleling
vernietigt, nlsmede hetgeen er aan voorafging te rekenen van en met inbegrip
van de beschikking tot verwijzing, verwijst bet de zaak naar de raadkamer v:an
een andere rechtbank. (Wetboek van strafvordering, art. 429.)
11 l\iaart 1946.
95

25. - Yonn•is vctn de cot·'/·ectiotlele
rechtbctnk wan·rtegen is gel"icht floo;· de
beklangde een ontvnnlceUjk hoge;· be;·oep en cloo·r de procu;·wu'l'-{fC1W1'ctftl een
onontvnnlcelijlc hpge;· be·roep. An·est
IX}I'nietir!rl omdnt het ten onTechte het
hager beroep van rle tn·ocwreu;·-uenental
als ontvankelijk heeft nanyenomen en rle
floor de eerste ;·echte;· opgeleyrle strnt
heett verzwnanl. - Yenvijzing nan;· een
anrler hot vctn /Je;·oep opflat uitsp;·aak zo~t
uJonlen. {!eflaan op het hoge·r be;·oep van
cle belclangfle. - 'Wanneer, tegen een vonnis van de correctionele rechtbank is gericllt een ontvankelijk hoger bei·oep door
de beklaagde en een onontvankelijk hoger
beroep door de procureur-generaal, en dat
het op cUe hogere beroepen gewezen arrest wordt vernietigd omdat het hof ten
onrechte het hoger beroep van de procureur-g·eneraal heeft ontvangen en de door
de eerste rechter aan de beklaagde opg·elegcle straf heeft verzwaard, worclt de
verbreking uitgesproken met verwijzing
naar een ander hof van beroep opdat uitspraak zou worden gedaan op het hoger
beroep van de beklaagde.
29 April 194(1.
154
26. -- St·rafzaken. - Ve;·/J;·elci;ny van
het nrrest in zove;· het verznimrl heett
het totnal •vctn fle ve;·vanyenfle gevnn,qenlsstntffen, ove;·een1comstig a;·tilcel 60 ·van
het Strftjwetboelc, te ve;·minfle;·en. - TTeTbrelC'iny zonrler veTwijzin,q. Wanneer

llet arrest van veroordeling enkel verbroken wordt in zover het verzuimd
heeft, in geval van samenloop van wanbedrijven, de duur der vervangende gevangenisstraffen te herleiden tot zes
maanclen, geschiedt de verbreking zoncler
verwijzing.
27 1\iei 1946.
200

27. - StTafzaT..:en. - RechteT ovm· rle
yronfl /J-ij w·ien een betichtin,q niet annhwnyiy werrl yernaalct. - TT e'l'lwekiny van
het n·rrest om rleze Teflen. - TTe1'b1'elciny
zonrler ve;·wijziny, - De verbreking, die
alleenlijk uitgesproken wordt oii:J.dat de
rechter over de grond uitspraak gedaan
heeft over een betichting welke bij hem'
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niet aanhangig was gemaakt, geschiedt
zonder. verwijzing.
24 Juni 1946.
242
28. - Onmoyelijkhei.cl voo·r het hot
Z'i:in toezicht u.it te oetenen op fle wettelij kheirl van rle veroonleliny tot verbe~wrl
ve·rlcla;·ing. - Verbrekimrf va.n fleze ve·roo'/'flelin[l. - Ve;·w-i'jzinu~ - Wanneer de

gecleeltelijke verbreking daarop gesteund
is, clat het arrest aan het hof niet toe-·
laat zijn toezicht op de wettelijkheid van
de veroordeling tot verbeurdverklaring
nit te oefenen, wordt cle verwijzing bevolen.
25 November 1946.
411

VEQDELING.
llorrle;·iny tot ve·rn·ieti.yiny voo·rzien floo;·
rwtilcel 888, nlinea 1; van het B·wryerlijlc
Wetboek. - TToTfl.e;··ing ontvankeli,ilc zelfs
te,qen een weTh:eUjlce rlarliny rlie tot cloel
heett een einrle te stellen nan cle onve;·rleelrlheicl. De vorclering tot vernieti-

ging becloeld bij artikel 888, alinea 1; van
het Burgerlijk Wetboek, is ontvankelijk
tegen een werkelijke dading, die tot. voorwerp l1eeft ami de onvercleeldheid tussen
de erfgenumen een eincle te stellen.
21 November 194H.
400

VEQHUQING VAN WEQK.
Arbeirlsove·reenlcomst weyens scheepsNatmw van clit cont;·act. d·ienst. T' oon.vaanlen tot ·ve·rb'reldn,q fl.oor cle
lcap·ite-ln. Dmngwijflte vnn rle goerllce·nl'iny cloor rle wntencho~tt of cloo;· fle
consnl. - Bew·ijs van rl·ie goerllceu;·iny. ~

De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst is vanwege de wetgever het voorwerp ,;an een bezorgdheid voor het openbaar belang, verbonden aan de veiligheicl
van de scheepvaart. De verbreking er van
door de kapitein is afhankelijk van het
bewijs van een ernstige reden, onderworpen aan de beoordeling van de watersellout of van de consul. Hun beslissing,
die de rechtscolleges bindt, moet schriftelijk worden vastgesteld en er kan in priuQipe niet wmden aangenomen clat, in
elke onderstelling, het gebrek a an gA-schreven bewijs er van, door om het even welk
bewijs kan worden aangevuld. (Wet van
5 Juni 1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens selieepsdienst,
art. 93.)
21 Maart 194H.
116

VEQJAQING.
1. - Strafzalc-en.
lmryerlijke partij. -

Vo1·fle1"iny van rle
Gestettnd op een
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naar cle poUtie·rechtbank ver·wezen wanbeclr·ijf. - Meer dun een .iuctr· na cle dag
cler feiten ingesteld. - Geen bew·ijs van
het bestaan van een gr(Jncl tot scho1·sing
van cle ve1·jar-ing. -..,. Ve1·jaunle vo1·clering. Is verjaard de vordering van

de burgerlijke partij, gesteund op een
naar de politierechtbank verwezen wanbedrijf en· meer dan een jaar na de
clag der feiten ingesteld, inclien het bestaan niet bewezen worclt van een grond
tot schorsing van de verjaring clezer vorclering. (Wet van 17 April 1878, artt. 23
en 26; wet van 30 Maart 1891, art. 1.)
7 J anuari 1946.
4
2. - Bwrgerli,ilce vo·rcle'l"ing ontstctan
·nit een misclr·ij.f. Aanstelling van cle
b·twgerl~ike pwrU.i v6rl1' cle onclm·zoeksrechte'l' v66r cle ve1·ja'l"ing vctn cle pt!bl-ieke
vo1·deTing. - SchoTsing van cle verjaring
van de bttrge·rlij Tee vo1·cle1"i:ng. - Door zich

burgerlijke partij te stellen v66r de onderzoeksrechter, vervolgt de cloor een misclrijf benacleelcle persoon de · burgerlijke
vordering ; geclaan op een ogenblik waarop de publieke vorclering niet- was verjaard, schorst de aanstelling van burgerlijke partij v66r de onclerzoeksrechter de
verjaring van de burgerlijke vorclering.
(Wet van 30 Maart 1891, art. 1.)
28 Februa"ri 1946.
86
3. - B-u-rgerUjlce zalcen. - Dertigjad.ge
ver·Tc'l'ijyende verja-l"inu. TeTmijn ge-•
bracht op rnee1· clwn vijj' en cle·rtig jaar
ingevolge cle schorsingen van cle ver.iar·inu
t!itgevaanl(qcl ·ncut~· uanleiding van de
staat van om·log.- Vonnis dat beslist dat
cle liortin,q van een ove,·gang verjaanl is
cloor· een ueb·l"ttilc van ten minste vijf en
aertiu jae'l'. - ~esliS£inu onwettelijk. -

Is niet wettelijk gemotiveercl het vonnis
clat beslist clat · de Jigging van een overgang verjaard is door een gebruik van
ten minste vij en derdig jaar, clan wanneer in zake, ingevolge fle schorsing van
de verjaringen uitgevaarcligd naar aanle'icling van de staat van OOl'log, cle verjaring· niet kon ve·rkregen. worden clan na
een · termijn .van meer clffi:l. vijf en dertig
jaar. (Koninklijke besluiten van16 Augustus, 28 September en 26 October 1914, artikel 1 ; besluitwet van 15 Mei 1940, art. 1;
besluit van de secretarissen-generaal van
4 October 1940, art. 1.)
·
21 Maart 1946.
115
4. - Strnfzctken.- Gemeente·reolement
dat de oppe·rvlalcte bepel'kte vctn de gr-ondclen cUe cloor gebouweri m.ooen ·worden /Jeclelct en dat. voorschrijft clat -iede1·e waning m.oet voo1·z·ien z·ijn van een binnenplnats. - Schencl-ing vnn clie voorschr-iften. - Voortcllwend rnisd'l"ijf. - Maakt

een voortclurencl misdrijf nit de schencling
van de bepalingen van het reglement der

gemeente Elsene op de gebouwen, welke
de oppervlakte beperken van de g'ronden
die door gebouwen mogen worden bedekt
en welke voorschrijven dat iedere woning
moet voorz'len zijn van een binnenplaats.
(Reglement cler gemeente Elsene van
- 7 J anuari 1908, aangevuld door de regiementen van 13 Juli en lO December 1937,
urtt. 3tet·, 54 en 81.)
8 April 1946.
137

5. - BttruerUjke zalcen. ~ Dividenden,
inter-esten, sonvmen en voonlelen tvegens
nandelen, cleelbewijzen en oblioatien nn11
toonder. - Wetten va..n 24 Jttli 1921 en
10 April 1923. - Recht voor de vennootschappen cle ve·rjaring in te roepen. Voonleel van de verjar'ino verlcr·egen door·
cle Schatlcist. - Artikel 45 van de wet
van 24 Juli 1921 betreffende de ongewilde
bu'itenbezitstelling van de titels aan toonder, gewijzigcl cloor artikel 3, § 1, van de
wet van 10 April 1923, ontneeint niet atin
de vennootschappen het recht de bevrijclencle verj aring in te roepen van dividenden, interesten, sommen en voorclelen
wegens hun aanclelen, deelbewijzen en
obligatien aan tooncler; floch clit artikel
kent er het voorcleel van toe aan de
Schatkist.
221
13 Juni 1946.
6. ~ Stmtzalcen. - P·ttblielce vonle·r·ino. Inbesla.gnemi.ng van de bmu/.el
door den vijand. - Ve·rjar--ino ·n-iet oestm't.

- De verjaring van de. publieke vorderin.g
wordt niet gestuit in geval van inbeslugneming van de bunclel der rechtspleging
door de vijand die het grondgebiecl bezet.
(Wet van 17 April 1878, art. 27.)
227
17 Juni 1946.
7. - Stntfzuken. - Vonle·r-in[J van de
bwr{ferlijlce parti:i- Ge8tett.nd op ee11
·inb·reulc op cle politi.e vwn het ve'1'1cee1·. Meer dwn een jua·r na de flctf! cler· feUen
inuestelcl. - Geen claacl cl-ie cle verjarin f!
st·tt·it. - Verjaanle vo·1·cler·ing. - Is ver-

jaarcl de vorclering van de burgerlijke
partij, gesteuncl op een ip_breuk op de politie van het verkeer, en meer clan een
j uar na de clag cler feiten 'ingesteld, clan
wanneer geeu enkele daacl, die de verjaring stuit, geclurende cUe termijn is tussengekomen. (Wet vnu l Augustus 1899,
art. 7.)
22 Juli 1946.
274
8. - StJ·a.j'zmken. - V e'r1Jlijf va·n belclcutode in het buitenland vwn 1942 tot
1946. - Om.stancligheifl clie geen oorzaa.k
1'an scho'l'sino uitmaa.kt van de ve1·ja·r·inr1
van de publieke vor·derirw. · - Het verblijf

van beklaagde in het buitenland tussen
BO November 1942 en 6 Maart 1946 is ov
zich zelve geen oorznuk van. schorsing
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van de verjaring van de pnblieke vordering,
· 28 October 1946. ·
354

1. ~ Overdeven snelheid. - OnvoOI'Z'ienbare hhtderrds. Uitspraak duende

op een eis tot schadevergoeding voortvloeiende nit een verkeersongeval, hetwelk door het slachto1't'er wordt· toegeschreven aan de overdreven snelheid van
de bestuurder van een motorvoertuig,
mag de rechter over de grond afieiden
Yan de feitelijke omstandigheden van het
omteval dat de aanwezigheid van het
slachtoffer op de rijbaan een zodanige
onvoorzienbare hindernis uitmaakte dat
geen font kan worden ten laste gelegd
van de bestnnrder van het motorvoertuig. (Burg, Wetb., art. 1382; kon. besl.
van 1 FebrnaJ;i 1934 houdende Algemeen
Reglement op de politie van het vervol'!r
en het verkeer, artt. 41 en 42.)
2() .Juni 1946.
234
2. - Voorrwng ten behoe1Je ·va.n voert·u.i.gen op rails. - Ve1·plichting niettemin
de door de wet. en de ornstandigheden geboden voorzorosmaatregelen te f1·effen. -

De voorrang door het regleln~nt op. de vei'keerspolitie aan de Hlertuigen op rails
tuegelrend ontslaat de geleider Yan deze
voertuigen niet van de verplichting, de
voorzorgsmaatregelen · te treffen, door de
wet en de omstand'lgheclen geboden, om
een dreigende botsing te vermijden. (Kon.
besl. van 1 Februari 1934, art. 26; kon.
besl. van 17 Januari 1936.)
288
5 September 1946.

VE:QKOOP.
1. -- .Eetwaren of merende voorwe1·pen.
Gebmk aa.n afhaUng dooT de kope1·
iu de wettelijlce termijn. Ontbincling
ten vooTdele van de verlcoper. - ·VonIds llat eveueens de ve1·T;,oop ten laste
·van de vm·koper ontbonden verlclaa1·t,
om 1·eden van een fo1tt van deze laatste.
GebTek aan afhaling door de leaper
om een aan hem·alleen te wijten. oo1·zaalc,
zonder verbancl met de tout van de ve1·T.,ope·r. Qntb·inding ten voo1·dele van
rle verkoper blijft wettelijlc. De be-

slissing, waarbij de rechter een verkoop
van eetwaren ten voordele van de verkoper ontbonden verklaart, omdat de
koper de zaak niet binnen de voor de
afhaling voorziene termijn in ontvangst
genomen heeft, houdt niet op wettelijk te
zijn om de reden dat de rechter de verlwop eveneens ten voordele van de koper
ontbonclen verklaart op grond van een
fout van de verkoper, van het ogen-
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blik, af dat de niet-uitvoering door de
koper een feit, dat aan hem aileen te
wijten is, tot oorzaak lieeft, en dat. zonder verband is met (le ten laste van de
verkoper weerhouden font. (Burg. Wetb.,
artt. 1657 en 1184.)
41
31 Januari 1946.
2. - Verkoper die• aun Z!Jne ve·rplichting om te le·veren te kart komt. - Artilce/. 1610 van het B1t·roerlijlc Wetboelc. Koper cUe eveneens a.ctn zi.jne 1Je1'bintenis te kart komt. - Ontbinding ten laste
van beide partijen uitge.~proken.- Wettelijlcheid. - Het artikel 1610 van het Bur-

gerlijk Wetboek belet niet dat de ten
laste van de verkoper ontbonden verkoop, eveneens ten laste· van de koper,
tHe zijn verbintenis niet heeft nageleefd,
untbonden worde. (Burg. Wetb., art. 1184.)
31 Januari 1946.
41
3. - Aanbestecling van leveringen aan
de StrcM. ~ Foltrekking van het verlcoopoontt·act afhankelijlc van de· goedlce1t1'ing van de ministe1·. - Bewijs van
die goecllcetwing ten laste . vun de Staat
~lie het contmct hl1"0ept. --'- Wanneer, bij

mterpretatie van de bedingen van het
lastenkohier van een ·aa:nbested'lng van
leveringen aan de Staat, de rechter over
tle grond op bindende wijze beslist dat
het verkoopcontract slechts voltrokken is
en dat er eerst akkoord is over de zaak
en over de prijs na de goedkeuring ·door
de minister of door zijn afgevaardigde,
Is het met reden dat die rechter zegt dat
het bewijs van die goedkeuring ten laste
is van de Staat welke het contract inroept.
14 Februari 1946.
64
4. - Ove1·dracht van een schuldvordering. - Naasting. - Betwiste sehuldv01·de1·ino ingeb1·acht in een vennootsehap
samen met andere inbrengen tegen ove1·handiging van maatschappelijke aandelen.
~ Sclmlclenaa1· lean de naasting itiet uitoeten.mt. - Wanneer de betwiste schuldvor-

dering is ingebracht in een vennootschap,
samen met andere inbrengen, tegen overhandiglng van een zeker aautal maatschappelijke aandelen, kail de schuldenaar de naasting niet uitoefenen daar de
overdrager belang blijft hebben in het lot
van de schuldvorderiug en de overnemer
niet heeft gespeculeerd op llet proces.
(Burgerlijk Wetboek, art. 1699.)
92
7 Maart 1946.
.5. Zortennamde ve'l'l.:oop op afbetaling. - Alclcoonl va,n de pa1·tijen opdat_
de eigendom van een autovoertuig ·vari de
ene naar de and.e'l,"e zou WOI"den oveTgedmgen teoen een p1·ijs in geld. .Een
vierde van de prijs onmiddellijlc betaa/,baar en het ovm·ige dom· middel van acht,
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twn mnmulel'ijkse (tfbetnlingen van een
vi.er en twintigste ieder. - Genot van het
voert~t:ig awn de ancle·l'e pa1·ti.i te rekenen
van de betalin,q vnn het eerste vierde. Eigendom ove1·gedragen bi.i de betaling
van het laatste vier en twintigste. - Eenvo'ltd·ige vm·koop met tijdsbepaling wat betrett (le betnling van een. cleel vnn de
p!'ijs. en de ove!'d1'acht vnn de eigendom.
- Geen ·cont1·nct van 1ierhwring wncwaan
is toegevoetfd ·een 1le·rkoop met tijdsbepaling en onde·l' voorwnanle. - Wanneer,

zonder meer, worclt vastgesteld dat de
partijen akkoord zijn geweest opdat de
eigendom van een autovoertuig zou worden overgedragen van de ene aan de andere tegen een prijs in geld, waarvan een
vierde onmiddellijk moest worden betaald
en het overige door middel van achttien
maandelijkse afkortingen van een vier
en twintigste ieder, opdat de andere partij het genot van het voertuig wu hebben te rekenen van de betaling van het
vierde en opdat ·de ·eigendom er ·van haar
slechts na betaling van het laatste vier
en twintigste zou worden overgedragen,
wordt er vastgesteld dat er tussen de
partijen een eenvoudige vtirkoop werd gesloten met tijdsbepaling wat betreft cle betaling van een deel van de prijs en wat
betreft de overdracbt, van de eigendom.
Er is geen contract van verhnring waaraan is toegevoegd een verkoop met tijdsbepaling en onder voorwaarde.
23 Mei 1946.
195
•6. - Zogenaa·rnrle ver/WO!i O!J (tfbetaling. - VerlcootJ van een roe1·ende Z(tctlc
1net Ujrlsbepnliing wat bet1·ett de betnling
vwn een deel vnn rle p·l'i,is en rle ove·l'rlnteht vrtn cle eigenrlom. Kope·r in
het bezit gestelcl vnn (le zank. - Be(ling
vnn ·voo·rbeho~tcl van e-igenclom in ·voonleel
V(tn de verkoper is zonrle1· uitwerksel
jegens rle Mulere schnlrleise1·s van rle
Tcovm· en jegens rle mwnto1· vnn zijn.
fa,illissement. - Wanneer, in uitvoering

van een verkoop van een I'oerende zaak
met tijdsbepaling wat betreft de betaling
van een deel van de prijs en wat betreft
de overdracht van de eigendom, de koper in het bezit werd ge'Stelcl van de verkochte zaak, is het beding van voorbehoud van eigenclom in voordeel van de
verkoper zonder uitwerksel jegens de andere schuldeisers van de koper en jegens
de curator van zijn faillissement.
23 Mei 1946.
195
7. - V e·l'lcoop vnn een !'OC!'eJule znnk
met tijdsbetJnl'ing wat bett'eft cle betaling
van cle p1·ijs. Ontbinding in voorileel
vnn rle ve1·ko1Je1'. Niet tegenstelbnat·
tegen rle ctn(le·re sch1tlrleise1·s vnn rle koper ·wnnrmerle cle vm·Tcoper in snmenloop
is. - Wanneer cle verkoop van een roe-

rende zaak, met tijdshepaling wat be-
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treft de betaling van de prijs, ontbonden
is ten voordele van de verkoper, mag
deze niet, vermit.s hij niet beschikt over
de rechtsvordering tot teruggave, de' outbinding van de verkoop inroepen tegen
de schuldeisers van de koper waarmede
hij in samenloov is. (Wet van 16 December 1851, art. 20, 5°, al. 6.)
23 Mei 1946.
195
8. - Cornmerciele 1;e~·Jwop zonclf!1· terrnijn-. - Atstnn-d door (le k;oper vU!n cle
·ttitvoel"ina er vnn. - Bewi.js door feiteUjke ve1·moeclens. WetteUjk. De

rechter over de grond vermag af te leiden
van feitelijke vermoedens bet bewijs dat
de koper afstand heeft gedaan van de uitvoering van een commerciele verkoop
waarvoor geen termijn werd voorzieu.
5 December 1946.
428

VER.LATING VAN DE TOEVER.TR.OUWDE POST.
Magist·rnftt vnn cle rechte·rU:ilw onle.
Machtig·in{f niet gevm(tgcl, niettegenstanncle rle ernstige ·redenen rlie konden
.;.n,qemepen · wm·de·n. Onthnal cloor de
!'ege!"ing. OtHlmcht vnn bijkornende
·rechterUjl"e (tmbten. - Wnnbeclrijf onvolrloenrle aelcenrne1·kt. Ret wanbedrijf

van verlating van post is niet voldoende
gekenmerkt in hoofde van een magistraat
van de rechterlijke.orde, die, er zich van
onthouden hebbende de nodige machtiging te vragen niettegenstaande de ernstige redenen welke hij kon laten gelclen,
Belgte bij de vijandelijke inval verliet
en dadelijk door de regering ontvangen
werd, die hem bijkomende rechterlijke
ambten toevertrouwde, buiten deze welke
hij reeds uitoefende. (Wet van 5 Maart
1935 betreffende de verplichtingen van de
ambtenaren in oorlogstijd, artt. 1 en 4.)
28 Januari 1946.
33

VER.NIELING VAN BUNDELS.
1. -

H of van bemep Tcennis nemenrle

·1xm een teit als ntisclnnrl omsch1·even.

~

Yernielcle 1·echtspleging.- A.Prest vam onbevoeadhe·itl op rle onmorJel-ijlcheicl f!Cste~tnd vnst te stellen of een besl'issin!f
vwn co·r·l'ectionalisering wns tussen!fekomen. - Rct(tclknrne·r een beschikkinrt ·own
verwijzing nna1· cle cm··rectionele !'echtbnnk uitsv1·ekenrle. - Znnk 1'echtst1·eeks
v66!' het hot vnn be·roep gebmcht. - A.1··rest ten m·oncle ~titsp1·nak rloencle. - On·wet1e1ijlcheid. Wanneer het hof van

beroep, als rechter 'in tweede aanleg kennis nemende van een feit door de wet als
misdaad omschreven, zich onbevoegd heeft
verklaarcl om de reden dat, de stukk:m
van de rechtspleging door een brand ver-

YERVOEROONTRAO'l'. -

nield zijnde geweest, het zich in de onmogelijkheid bevoncl vast te stellen of een
beschikking van correctionalisering was
tussengekornen, en wanueer de raadkarner
nadien een beschikking v:m verwijz"lng
van beklaagde naar de eorrectionele rechtbank heeft uitgesproken bij aannerning
van verzachtende ornstandigheden, kan llet
hof, op zicllt van cleze beschiliking, niet
ten gronde uitspraak doeu zonder dat
de zaak eerst aan de correctionele rechtbank werd voorgelegd.
21 October 1946.
346
2. - St1·atznken. - ·Rechtspleging tot
herz-ienlrng. Arrest dat de aanvntag
ontvangt en bwveelt dat tot het onde1·zoek
cr van zal wo1·den overgegaan doo1· een
hof van bm·oep. Mimmt ven~ield. Geen ·nitgi.fte of a-u.thentiek afschl-ijft e·r
'l!an. - HeTstelUng ·van de mimwt op ·pm·dering van de p'I"OC'ttl"etw-generaal.- Wan-

neer de rninuut van een arrest, hetwelk
een aanvraag tot herziening ontvangt en
beveelt dat tot het onderzoek er van zal
worden overgegaan door een llof van beroep, werd· vernield door:.em~ .bl:and alvorens llet hof van beroep' I8 overgegaan tot
dit onderzoek en dat er nocll een uitgifte
noch een autllentiek afschrift van bet. arrest bestaat, herstelt het hof van verbreking, op de vordering van de procureurgeneraal, zijn arrest.
2 December 1946.
422

VERVOERCONTRACT.
NaUonale j]faatschnppij van de Belg·iAfschaffing van de
sche Spoor·wegen. d·ienst waa·rvoo·r . een nbonnent ·wenl
yenomen. Recht van de abonnent op
tentggave van de betaalde p·rijs. - Al·tUcel 54 van de 1·eglementaire bepalingen
n-iet toepasselijk. - De abonnent op de

spoorwegen van cle Nationale :Maatscllappij heeft recht op de teruggave van de gestorte som in geval van afschaffing van
de clienst waarvoor hij heeft gecontracteercl ; artikel 54 van de reglernentaire bevalingen voor llet v.ervoer van reizigers is
hem rrlet tegenstelbaar.
2 Mei 1946.
.1()0

VERWIJZING VAN DE ~NE
RECHTBANK NAAR EEN. ANDERE RECHTBANK.
1. -

Gewett·igcle vm·denkiny. - Strnf.'Jal.;en. ~ OorrecUonele 1·echtbanlc die
niet knn ·snmengesteld wo·rden. Verzoelr-sch·rift van de pmcm·e'ltr des Konin{fs.
~ Ontvan.T.-eHj!M~eid. Wanneer ten ge-

volge van bijzondere ornsta:ndigheclen, een
eorrectionele reehtbank niet kan samen-
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gestelcl worllen om van een zaak kennis
te nernen, die haar onde~worpen wordt,
is de procureur des Konings ontvankelijk
in zijn verzoek tot het hof van verbreking om de zaak naar een andere correctionele rechtbank te verwijzen.
7 October 1946 ·
318
2. - Gewetti{lde ·verdenlcing. - Strafzaken. Verzoe1csch1·itt van het openbaa~· ministeTie. Beklaagde heeft daa1·va.n {leen Tcennis {lekre{len. Hot van
vm·Meking niet gehottden te bevelen dat
het ve1·zoeksch1·itt aan belclnagde znl
wo1·den mede{ledeeld of dat een andere
vom·beTeidencle maatregel zal plaats hebben. - W anneer in strafzaken een ver-

zoekschrift wegens gewettigde verclenking
door llet openbaar rninisterie is ingediend
van welk verzoekschrift beklaagde geen
kennis heeft gekregen, is het hof van verbreking niet gellouden, vooraleer bet in te
willigen, de rnedecleling van het verzoekschrift aan beklaagde of enige andere
voorbereiclende maatregel te bevelen, inellen deze rnaatregelen· niet noodzakelijk
,bl).iken te zijn. (Wetbqek yan strli1l'vorder1'ng, artt. 542, 544, 545 en 547.)
7 October 1946.
318

VERZET .
1. - Stratzctlcen. - vonnis bij ve1'stek beUchte in de helft van de kosten de1·
vervolgin{l verwijzende. - Verzet. -Vonnis betichte in het {leheel dezer kosten
ve1·w·ijzende. --:- Onw(Jttelijkheid. Op

verzet van veroordeelde tegen een vonnis
bij verstek, kan de rechter niet al de
kosten van de vervolging tE'n laste van
beticllte leggen, dan. ·wanneer het v0 nnls
bij verstek deze laatste slecllts tot de
helft van dE' kosten VE'roordeeld lleeft. 14 Januari 1946.
15
2. - Stmtzaken; ,__ B·ttiten.gewone termijn vnn ve1·zet voorzien bij artikel 9 van
de besl·u.itwet van 26 Mei 19-'14· - Termijn
vatbanr voo1· ve1·len{ling in {levnl van overmacht. - De buitengewone terrnijn van

verzet voorzien bij artikel 9 Yan de beslultwet van 26 Mei 1944 is vatbaar voor
verlenging ten bate van de beklaagde die
door overmacht in de onrnogelijkheid werd
gesteld dit verllaal uit te oefenen binnen
de wettelijke termijn.
29 April 1946.
156
3. - Strafza.T.:en. - Militwire ·rechtsmnchten. - B'ltiten{lewone tennijn voo1·zien bij m·t'lkel 9 van de ·beslttUwet van
26 Jl1ei 1944. - Termijn vatbnnr vom· ve·rlen{lin{l in _qeval van ove1'macht. - De

buitengewone termijn van verzet, voorzien
bij artikel 9 van de besluitwet van 26 Me"l
1944, om verzet aan te tekenen tegen ze-
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.kere beslissingen van cle militaire rechtsmachten, is vatbitar voor verlenging ten
bate van cH~ beklaagde clie door overmacht in de onmogelijkheid werd gesteld
c1it verhaal uit te oefenen binnen de wettelijke termijn.
6 Mei 1946.
167
4. - Stmtzalcen. - Militai·1·e reohtsmaohten. Ve·rzet ged-aan na het verstrijken •V(tn rle tet·mijn V001'Zien bij ar·t'ikel 9 van de. bellluitwet 1'an 26 Mei 1944- Over·maoht. - Niet aangenomen dom·
de rechtm· over rle grand om .1·eden dat
de eise·1· op · vm·zet zioh heett sclmldig
gemaakt aan .het hem ten laste gelegd
misdrijf. -.Venvarring van de ontvankeUjlr;heid- van het verzet met de gegr·ondhe:id e·1· van. - Yerwart de oritvankelijk-·

heid :van het verzet tegen een vorinis van
veroordeling gewezen door de krijgsraad met de g·egrondheid er van, en is
dienvolgens ontwettelijk, het arrest van
het militair gerechtshof dat aan de veroordeelde het voordeel outkent ·van een
verlenging, wegens· overmacht, van de
termijn van verzet voorziei:t bij artikel 9
van de besluitwet van 26 Mei 1944 oni reden dat de ingeroepen overmacht sleehts
het gevolg is van het misdrijf waaraan
de eiser op verzet zich heeft schuldig
gemaakt. (Wetboek van strafvord., artikel 1!;7; wet van 25 Juni 1921, art. 5.)
6 Mei en.3 Juni 1946.
167, 213

5. - St·ratzalcen. - Vonnis op ve·rzet
(lat cle bij. veTsteTc 1t'itgesproken stnJrffen
ver·zwaa'l't doo·r toevoeging van de miUta,ire degradat-ie. - Be·vest'igvng door· het
miUtair· gerechtshof. Onwettelijkheid.
- Is onwettelijk het arrest van het roilitair gerechtshof dat het vonnis bevestigt,
gewezen door de krijgsraad op het verzet van de verdachte en dat tegen deze,
boven de straffen uitgesproken door het
vonnis bij verstek, de militaire degradatie uitspreekt.
·
20 Mei 1946.
192
•6. - Str·atzctlcen. - Vonnis b'ij verstelc.
-'-- Geen hoge'l' be·ro.ep cloor hel openbaar·
ministerie. ::- ATrf{st witspr·aak cloe·ncle op
het hoger' · beToep ·flat tegen het -op ver·zet gewezen vonnis wercl' ingestelcl zo
door· het otJenbaar mi·wlste1'ie als cloot· de
eise'l' op ve·rzet. - · FerztvaT·inrl van cle
straffen 11-itoesp'/'OTcen bij ve·rstek. ~ Onwettelijkheid. - Wanneer, tegen een bij

verstek gewezen vonn~s, .geen hoger. beroep werd ingesteld door het openbaar
ministerie, mag het militair gerechtshof,
uitspraak doende over de hogere beroepen die tegen het op verzet door de krijgsraad verleende vonnis werclen ingesteld zo
door het openbaar ministerie als door de
eiser op verzet, de straffen niet verzwaren

welke door het bij verstek gewezen vonnis
werden opgelegcl.
'
3 Juni 1946.
215
7. - St'l'(tfzctken. - Feroonleelcle b'ij
veTstelc. -'- An·est op verzet, clat, buiten
cle str·a.ften opgelegcl cloo·r cle beslissing
bij ve1·stelc,, cle cloor· ar·tilcel · 19 •va·u
het St'l'(tfwetboek voor·ziene afzetting 1titspreekt. - Ontvettioe ve·rzwar·in(f van cle
toestand vctn ver·zette1·. - Yerzwaart op

onwettige wijze de toestancl van cle verzetter en moet binnen cleze perken verbroken worden, het arrest van het: militair gerechtshdf, op het verzet van betichte recht cloende, dat bttiten de door de
beslissing bij verstek opgelegcle straffen.
cle afzetting uitspreekt voorzien bij artikel 19 van het Strafwetboek.
' 24 Juni 1946. '
238
8. - Str·a.fzalwn.
BeUchte 'l''l'lJ!If'sproken van een bet-ichting van cliejstal en
·veroo·rdeeld voor onwet.teUj lee slachth1 (I.
- An·est op ve·rzet betichte weoens cUe(
stal ve1·oonlelende. Onwettelifkheid.
~ W anneer een bij verstek gewezen tn·-

rest cle beklaagcle heeft vrijgesproken
nit hoofcle van diefstal en veroonleeld
wegens onwettelijke slacllting, heeft het
verzet tot voorwerp, en kan het slechts
tot voorwerp hebben, hem geheel of ten
clele te ontslaan van de tegen hem uitgesproken veroorcleling; het maakt cltbetichting van cliefstal, waarvan verzetter werd vrijgesproken, niet aanhangig
bij het hof van beroep.
24 Juni 1946.
2'12
9. - Str-atzctken. - Ve·rzet niet aan
cle lnwgerlijke pa·rtij betekend. - Ver-oo·rdeHng bet1·ettencle cle 1H~bl'ie lee vor·derill fl
alleen ter spntlce. Hoger be·1·oep teoen een vo 11n·is op vm·zet ge·veld.
J{aakt cle bm·gerlij lee 'l'01'der-ino niet bi.f
de reohtm· in ho(ler ber-oep aanha.n,q-i,q. -

Het verzet tegen het vonnis bij verstek,
dat aan de l:mrgerlijke partij niet · beteke~cl wercl, betreft alleen de veroorcleling
op de publieke vorclering. De rechter ln
hoger beroep, bij wie het beroep, teg{)n
het op dit verzet 'uitgesproken vi.mnis.
uanhangig wercl geinaakt,· rooet over de
burgerlijke vorclering geen uitspraak cloen.
22 Augustus ·1946.
285
.10. - Strafzaken. ~ An·est V(tn het
m.ilitai1· ge·rechtshof flat een verzet, ·ingeRtelcl na de b1~-itengewone termijn bepaalcl
bij a·rtikel 9 van cle besw~itwet van 26 Mei
194q, laattijdig en n·iet ontvankelijlc verlclaart. - llaststellino clat beklaagde v66r
het ver·str-ijken van de term·ijn' nacw BelgU! was teruggelceenl en e·r zioh schnilhielcl. - Geen ove·rm.aoht wel/ce vm·zetter
zou be let hebben tijdig ve·rzet ·aan te tet:enen. - Wettige besl'issing. - Is hr over-
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geheel de waarheid te zeggen, niets dan
de waarlleid.
8 April 1946.
144

eensternrning met de wet, het arrest van
het militair gerechtshof, dat een verzet,
ingesteld na het verstrijken van de buitengewone termijn bepaald bij artikel 9
van de besluitwet van 26 Mei 1944, laattijdig en niet ontvankelijk verklaart, door
vaststelling dat verzetter v66r het verstrijken van de termijn naar Belgie was
teruggekeerd en er zich schuil gehouden
had, en door afleiding uit cleze vas.tstelling dat beklaagde niet door overrnacht
was belet geweest tijdig verzet aan te
tekenen.
336
14 October 1946.

4. - Kt"ijgsraacl. - Oom van de belclaa,qde als get1tige gehoord zonder eed.
--: Niet-igheid van het vonn·is. - I" nietig
llet vonnis van veroordeling, gewezen
door de krijgsraad, vianneer de oom van
de beklaagde werd gelloord als getuige
zonder de eed af te leggen. (Wetb. van
strafv ., art. 155.)
15 April 1946.
150

5. - Vonn·is van de lcrijgsraacl nietig
ingevolge het onclet·horen va-n een getuige. - An·est van veroo'l'(lel-ing flat dit
getnigenis niet uit de debatten verwij:
de1·t. - A1Test nietig. - Door het onre-
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1. - Stmtzalcen. - .Aard. - Vonnis
cloor de lcrijgsraad bij vm·stelc ~t'itgeiipm
lcen. - Hoger beroep van het openbaar
ministet·ie. - Ar-rest doo1: het militair gereahtshof ttUgesp1·olcen zonder versohijning
-van beUahte. - A1Test bij ve1·stek uitgesproken. Wanneer, op het door het

gelmatig opgenomen getuigenis van de
oom van de beklaagde, gehoord wnder
eedaflegging op de tereclltzitting van de
krijgsraacl, niet te verwijcleren nit de debatten, neemt het militair gerechtsbof
.de nietiglleid van het vonnis over en
scllendt het artikel 155 van het Wetboek
vqn strafyordering.
15 April 1946.
150

openbaar mini~terie ingesteld hoger beroep tegen eeil' vonnis bij verstek ·door de
krijgsraad uitgesproken.llet hof uitspraak
doet zonder dat beticllte verschijnt, wordt
het arrest bij verstek geveld en is het
dienvolgens vatbaar voor "i'erzet door ·de
veroordeelde.
46
4 Februari 1946.

6. - Stmtzalcen. - M-ilita·i1-e 1'eahtsmaaht. - Miscladen en wanbed1·ijven tegen de uitwendige ve-iligheid van de
Staat. Ve1·oo1·deling b·ij verstelc. Betelcening niet gedaan aan de persoon
van de veroordeelcle. - Vet·strijlcen van
de tm·mijn van zes maanden na de beteken-ing of de openbaarmalcing van de beGevolg. - Wanneer, wegens
slissi.ny. -

2. - Stmfzaken.
Get1tigen gehoot·d
op de tereahtzitting van de krijgst·ar.Ul.
- Eed.- Wettel-ijk formul-ier niet vastgestelcl. Veroordeling doot· het militai1·
gereall-tshof. An·est gestetmd op de
8t1tkken van de reahtspleging. - Nietigheid. De veroordeling van een be-

klaagde, uitgesproken door het rnilitair
gereclltsllof op de stukken van de rechtspleging, en bijgevolg op het proces-verbaal
,van de.terechtzitting v66r de eerste rechter, is nietig wanneer in de voormelde
stukken niet zijn vastgesteld de bewoordingen waarin de getuigen de eed hebben
afgelegd v66r de krijgsraad.
8 April · 1946.
143
3. - Stmtzalcen'. - Get1tige?t geho01·d
op de tereohtzitting van de lcrijgsraad.
- Zittingblad vaststellend dat de getuigen
'de eed hebben afgelegd de waarheid te
:zerlflen en n iets dan de waarheid. - Eed
-welke niet voldoet a.a.n cle wettelijlce
vere·isten. Nietigheid van de· t·eahtsple,qing. - Is nietig de beslissing van ver-

oordeling welke gesteund is o. m. op het
proces-verbaal van het onderzoek gedaan
v66r de krijgsraad, hetwelk vaststelt dat
fle onderhoorde getuigen de eed llebben
afgelegd de waarlleid te zeggen, niets
dan de waarlleid, in plaats van de eed
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1

een van de in artikelen 1 en 2 van de
besluitwet van 26 Mei 1944 opgesomcle
misdaden of wanbedrijven tegen de uitwendige veiliglleid van de Staat, een
veroordeling werd uitgesproken bij verstek' door de rnilitaire rechtsmacht, dat
de betekening er van niet wercl gedaan
aan de persoon van de veroordeelde en
dat zes rnaanden zijn. verstreken sedert
die betekening of sedert de bekendrnaking in llet Staatsblad en in een nieuwsblad, wanneer de uitgesproken straf ten
minste een jaar gevangenis bedraagt, vermag de beklaagde geen bewijs te leveren
dat hij de betekening van de beslissing
slecllts lleeft gekend na het verstrijken
van de terrnijn van zes maanden: (Besluitwet 26. Mei 1944, art. 9.)
29 April 1946.
156

7. - Strafzalcen. - Oncle1·hoor van getttigen door de krijgsmacl. Zittingblad vaststellend dat de getttigen de
eed hebben afgelegd de waa1·heid te zeggen, niets. dan de waa·rheid. A1-rest
van ve1·oordelin,q op groncl van die getuigen·issen. - Nietigheid. - Is nietig ht)t
arrest van het rnilitair gerechtshof dat
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een veroordeling uitspreekt op grond van
getuigenissen afgelegd v66r de krijgsraad, wanneer uit het zittingblad van
deze laatste blijkt dat de getuigen slechts
de eed hebben afgelegd : << de waarheid
te zeggen, niets dan de waarheid ll, in
plaats van : c< de gehele waarheid, niets
dan cl~ waarheicl ll. (Wetb. van strafvord.,
artt. 155, 189, 317; Wetb. van rechtspleging voor het landleger van 20 Juli 1814,
artt. 87, 106 en 173.)
29 April 1946.
159
8. - Strafzalcen. - Get~tigen gehoonL
op de tet·eehtzitting vwn de lct·ijgsraad.
- Zittingbla(l vaststellend d(tt de getuigen de eed hebben atgelegd de 'Waat·heid
te zeggen en niets dan (le ~vaarheid. Eed 'Welke niet volcloet aan de 'Wettelijlce tJereisten. Ni~tigheicl van (le
t·echtspleging. -- Is nietig de beslissing

van veroordeling welke gesteund is o. m.
op het proces-verbaal van het onderzoek
gedaan v66r de krijgsraad, hetwelk vaststelt dat de onderhoorde getuigen de
eed hebben afgelegcl de waarheid te zeggen, niets dan de waarlieicl, in plaats van
de eed geheel de waarheid te zeggen,
niets clan de waarheicl.
27 Mei 1946.
201
'9. - Militai·re rechtsm(tchten.- Get·nifJen. - Ee(l (tfgelegcl in de 'Woo-nlen voo·r_qesclweven door (le 'Wet vom· de get·ui,qen
on(lerhoonl (lom· de con·ectioneele ·rechtbank of doot· het hot van bemep. ~ WetteUjkhe·id. ---'- De getuigen clie gehoorcl

·worden door een militaire rechtsmacht
moeten de eecl afieggen in de woorclen
voorgeschreven door de wet voor de door
de correctioneele rechtbank of door l1et
hof van beroep gehoorde getuigen; zij
zijn er niet toe gehouden, zelfs indien de
militaire rechtsmacht kennis neemt van
een misdaad, de eecl af te leggen in de
woorden voorgeschreven door artikel 317
van het W etboek van strafvordering voor
de getuigen die gehoorcl worden door het
hof van assisen. (Wetb. strafvord., artikeleil 155, 189 en 211; besluit van 4 November 1814; wet van 15 Juni 1899, artikelen 101 en 133.)
24 Juni 1946.
236

clige de door de wet voorgeschreven eecl
had afgelegd, en door vercler te verklaren
bij nieuwe ,. beschikkingen uitspraak te
doen, wijst de rechter in hoger beroev
stilzwijgencl de verklaringen af van deze deskundige, en eigent zich dienvolgens
de nietigheid van het vonnis niet toe.
·
10 .Tuli 1946.
269
11. - Stt·atzaken. - V erhom· van het
openbna·r ministerie. - Geen verplicht-i-nu
in de beslissing te vermelclen of cleze ovm·eenkomt of in strijcl is met de vorclet'ing
van het openbaar ministerie. - De von-

nissen en arresten moeten niet vern'lelden
of zij met de vordering van het openbaar
ministerie overeenkomen of strijclig zijn;
de vaststelling, clat het openbaar ministerie in zijn vordering gehoorcl werd, volstaat.
8 Augustus 1946.
279
1'2. - Stt'nfznlren. - Get·nige gehoonl
zonde·r eea te·1· terechtzitting vnn de
kt'ijgsrancl. At··rest vnn veroo·rdeling
op cleze getttigenis getstettncl. - Niet-i,qheid. - Is nietig het arrest van het mili-

tair gerechtshof dat een veroordeling
uitspreekt, door te steunen namelijk op
een v66r de krijgsraad gedane verklaring, cloor een getuige die zonder eeclafiegging gehoord wercl, wanneer uit geen
enkel stuk van -de rechtspleging blijkt dat
deze getuige van het recht ontzegcl waR
om in . rechte getuigenis af te leggen.
(Wetb. van strafv., artt. 155, 189 en 317;
Wetb. van strafv. voor het lanclleger van
20 Juli 1814, artt. 106 en 173.)
·
8 Augustus 1946.
280
13. - MUit(tit·e strafvot·det·ing. - Militwir get·echtshof vonn·issencl nls t·echtsmacht van hoget· beroep. - l'onnis a quo
·op tegensp1·aalc ge·velcl. - Belclnngcle niet
vet·schenen zijncle v66r het militnit· gerechtshof. - An·est niettemin op tegenspt·nalc gevelcl. ~ Ret militair gerechts-

hof, -clat kennis neemt van het hoger
beroep tegen een op tegenspraak geveld
vonnis, is er niet toe verplicht cle verschijning van beklaagcle te bevelen of toe te
laten, en het arrest worclt geacht op tegenspraak te zijn n-itgesproken, zelfs indien
beklaa,gcle niet uitgenoocligcl wercl om te
verscllijnen.
5 September 1946.
286

10. - Stmtzaken. - Onderhoor ·van
een desk·nndige ·door de eet·ste reehtm·.
- Geen vaststelling V(tn 'Wettelijke eedaflegging. - AtTest de nietigh_eid van het
14. ~ Burgerl{jlce zalcen. - Beschikvonnis ttitspt·eken(le en bij niett'We belcen.cl {lecleelte. ~ Beslissing Vftn. de rechschiklc-imgen uitspraak (loende. ~ Verlclater. - Plaat:s in cle telcst vnn het vonnis.
t'ingen van de deslmndige stilz'Wijgend
afge'Wezen. - Arrest fl(tt z·ich cle nietig- · - Ontbloot van belang. ~ Maakt een beschikkend gedeelte nit, elke beslissing van
he·icl ·van het vonnis niet toeeigent. Door de nietigheid van het vonnis a quo cle rechter, welke ook cle plaats weze.

uit te spreken, claaruit voortspruitende
cla t niet vastgestelcl wercl, cla t een door
de eerste rechter onderhoorde deskun-

waar die beslissing in cle tekst van bet
vonnis voorkomt.
31 October 19·16.
363
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15. - Stratzaken. - Redenen en beschikkend gedeelte. - De wet duidt hun
geen plaats aan in de beslissingen. De wet duidt de plauts niet aan welke
onderscheidenlijk de redenen en het beschikkend gedeelte moeten innemen in de
vonnissen en an·esten. Elke beslissing
van de rechter maakt een beschikkend gedeelte uit. (Wetboel;: van strafvordering,
art. 195.)
i:l67
4 November 1946.
16. -

St·rafzaken. - Verhoor van ve·rschillende r~et11igen tijdens mee1·de1·e te1'echtzittinyen. - A.fzondm·lijlc proces-ve1'baal voor ellce terechtZ'itting. - Melding
van de eedaflegU,ing Vftn .de uetuiyen
slechts op het pmces-verbaal van de ee·rste terechtzUtinu r!eflaan. - Eedaflegging
doo1· de yetnigen op de volgende tm·echtzittinyen gehoonl n·iet bewezen. - Wan-

neer de rechtsmacht van wijzen aan het
verhoor van verschillende getuigen meerdere zittingen besteed heeft, waarvan afzonderlijke processen-verbaal werden opgemaakt, levert de melding van de aflegging van de wettelijke eed door de getuigen, slechts op llet proces-verbaal van de
eerste terechtzitting gedaan, llet bewijs
niet op van llet naleven van die pleegvorm
door de op de volgende zittingen gehoorde
getuigen.
25 November 194G.
404

17. - Stntfzakeu. - Getuigen floor fle
krijgsmafl uehoonl. - Afleuuing Vftn fle
wettelijlce eefl doo1· ftlle yetui,qen niet vastgestelfl. A1"1'est geste·urul namelij lc op
de v061· de k·rijgsmad uevolyde. rechtspleuinu. - Nietiuheid. - Is nietig het arrest
van veroordeling van het militair gerechtshof dat namelijk op de voor de krijgsraad gevolgde rechtspleging gesteund is,
indien niet vastgesteld wonlt, dat al de
getuigen, die v66r de krijgsraad getuigd
hebben, regelma tig de eed hebben afgelegd.
25 November 194G.
404
18. - B·urgerlijlce :<aken . .....:.._ Beschilclcend gefleelte. - BesUssiny van de 1·echte1· bet1·ejfende een betwist-ing. - Plaats
in de tekst vmt · het v01mis. Zander·
belan'iJ.---' lVIaaJrt 'een beschikkend gedeelte

uit al wat ·de rechter beslist betreffende
de hem voorgelegde betwisting, welke ook
de plaats weze welke die beslissing· inneemt in de tekst van het vonnis of van
het arrest.
12 December 1946.
434
19. ___: Str·afzaken. -

Ar·l'est van ver·oorfleling. - Vergiss.in(l in fle ve1·meldh1(1
van.de toe,qepaste wet'sbejmlingen.- Wettelijlce sh'af 1t'itgespmken. Geen nietighe·id. - De vergissing in de vermelding

van de wetsbepalingen die van het feit
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een inbreuk maken en de straf bepalen
brengt de nietigheid niet mede van de
veroordeling indien de uitgesproken straf
deze is welke voorzien wordt door de op
het feit toepasselijke wet. (Wetboek vnn
strafvordering, artt. 195, 411 en 414.)
16 Decen1ber 1946.
440
20. - K1'ijgsraafl en militair gerechtshof. - Geen verplichting ·in ellc geval (/Cflr.igen te omler·hor-en op de terechtzitt'ini;.

- Geen enkele wetsbepaling verplicht de
krijgsraad of het militair gerechtshof in
elk geval getuigen te onderhoren op de
terechtzitting. (Wetboek van strafvordering, artt. 190 en 211.)
16 December 1946.
440
21. - Militnir- uerechtshof flf~t hr;t vonnis van fle lcrijgsmnd te niet doet en de
'VOb!' fleze Oitr'egelmnt'ig ajgelegfte (}etttigeni.ssen ~tit de debatten verwijfler·t. Vemorflez.ing naar bescheiEvocnUe. flen en zonder onflerhoor van getttigen. Wettelijkhehl. Het militair gerechts-

hof dat de zan k tot zich trekt, na,. het
vonnis van de krijgsraad te hebben te
niet gedaan en de v66r deze o·nregelmatig afgelegde getuigenissen uit de debatten te hebben verwijderd, kan de verclachte veroorclelen naar bescheiden en
zonder getuigen te onderhoren. (Wetboek
van strafvordering, artt. 190,. 211 en 215;
besluitwet van 27 Januari 1916, art. 3.)
16 December 1946.
441
22. - St1'af.zaken. - Onderhor·en van
vet·schillende yet1ti{1en op ·versch-illende
ter·echtzittinr1en. - Een enlcel pmces-ve·rba.al voor al de terechtzittingen. - Ver·ntelflin ,Q in de nanhef van het pr-oces-verbaal van de eed a.frJeleud door de uetnigen. - Voldoenrzc· bew·ijs van het· nakom.en Vftn de tor-maliteit door al de getuiuen. Wanneer, voor het onderhoren

van de getuigen, de rechtsmacht van wijzen verschillende terechtzittingen heeft
noclig gehad welke het voorwerp zijn
geweest van een enkel proces-verbaal, dan
gelclt de vermelding, gedaan in de aanhef
van dit proces-verbaal, van het atleggen
door cle getuigen van de eed in de wette 7
lijke · beWoordingeri voo·r al de er in opgenqmen getuigenverklaringen ..
23 December 1946.
447

VOOGDIJ.
Uitsl~tianu of ontz·etting van een ·voogfl
of toeziende voo,qfl. - Kennelijk wangeflmu. - JJ1oet act~teel zijn. - Het kenne-

lijk wangedrag, dat een oorzaak van uitsluiting of van ontzetting van de voogdij of van cle toeziende voogdij uitmaakt,
moet actueel zijn; het moet bestaan ten _
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~

ti.}de van de voogdij. (Burgerlijk Wetboek, art. 444, 1 o, en 426.)
398
21 November 1946.

VOO!lLOPIGE HECHTENIS.
1. - Hoge·r be·roep, doo·r £le beklaagde,
tegen de beschildcing die, na het ve·rstrijken va1i de maand, cle voo·rlop'ige
hechtenis hanclhaaft. - BeschUc,king niet
regelmatig. -Kamer van ·inbesch1tlcligingstelling ·lean de voo1"lopige hechtenis handhaven. Op het hoger beroep van de

beklaagde tegen een beschikking tot
handhaving van de voorlopige hechtenis
na het verstrijken van de maand, beschikking welke onregelmatig is, kan de kamer van inbeschuldigingstelling zelf de
voorlopige hechtenis handhaven. ·cwetboek va'\1 strafvordering, art. 215; wet
van 20 April 1874, art. 20.)
1 April 1946.
125
2. - Hoget· be·roep teuen een besch'ikldng die de ·voorl01Jige hechten:is handhaatt - SchoTsende uitwerk·ing van. het
hoge·r be·roep. -· Draagw·ijdte. be
schorsende uitwerking van het hoger beroep tegen een beschikking van de raadlmmer tot handhaving van de voorlopige
ilechtenis .bestaat hierin dat tot aan de
beschikking op het beroep de hechtenis
blijft bestaan krachtens d~ vroeger verleende titel. (Wet van 2(} April 1874 artikel 20.)
'
1 April 1946.
125
3. -

A1·1·est van rle Kame·r vwn ·inbesch~tldigingstelling flat de ·voo'l"lopige hechtems handhaatt na de beschikking van
lle_ ·rwadlr.amer, die in dezelflle zin besltst, te hebben te niet gedaan. - Eenpa1igheid, van stemmen niet vere·ist. -

:Moet niet met eenparigheicl van stemmen
worden gewezen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling clat na een
bes~hikking, van de raadkamer tot handhavmg van cle voorlopige hechtenis te
hebben te niet gedaan, de handhaving
v:,tn die hechtenis beveelt. (Wet van
20 April 1874, art. 5.)
1 April 1946.
125
4. - Handhwving bij het e·i-luUgen van
lle maand. - Vaststelling d£tt z1tlks ve1·eist is dom· het openbaa·r belang. Vollloende 1·eden. - De beslissingen van
cl~ onderzoeksgerechten, ·<lie ' de handhavmg van de voorlopige hechtenis bevelen
bij het verstrijken van de maand zijn
voldoende gemotiveerd door de va~tstel
ling dat het openbaar belang clie handhaving vereist. {Wet van 20 April 1874,
art. 5.)
1 April 1946.
125
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_5. - Om·egelmat-ighe·id in cle 1"echtspleg·!ng. ~ Zoncle·r invloe£l 011 (le geldigheicl
1ja.n de besHss·ing va.n veroordeUng. ~e onregehnatigheden van de rechtsplegmg betreffende de vootlopige hechtenis
zijn zonder uitwerking op de g·elcligheid
van de beslissing van veroorcleling.
1 April 1946.
129

6. - .111-ilitai·re r·echtsmcwhten. - BeNchte vemonleela doo1· £le k:rijgsr·aacl ·weo.ens _rniscl1"ijven tegen ae ·n1twendige veil!gheul van de 8taat. Betichte voor·lopig a.angehouclen. - Hoger bemep voor
het milita.-ir gerechtshof. ~ Verzoelc tot
voorlop·ige 'inv1'ijhe·idstelling. Ontvankelij/i;. De betichte die, veroordeeld

door de krijgsraacl wegens misdrijven tegen de uitwendige veiligheicl van de Staat
en voorlopig aangehouden, regehnatig
hoger beroep instelt tegen het vonnis van
veroorcleling, kan een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling aanhangig maken
bij het militair gerechtshof. (W etboek
van 20 Juli 1814, art. 165; besluitwet van
~6 Mei 1944, art. 5.)
30
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II. - BesUss·ing
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III. - Vormen en tennijnen.
IV. - Atstancl.
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HOOFDSTUK l.
DOOR WIE EEN VOORZIENING KAN WORDEN
INGESTELD.

1. - Strafzal.,en. - A·Prest van 1ntitenver·volgingstelHng. - Voorzimting door lle
bwrge1·Ujke partij a.lleen. - D·magwijclte.
-

De voorziening van de burgerlijke par-

tij alleen tegen een arrest van buitenver-

volgingstelling is enkel ontvankelijk, in
zoverre dit arrest haar veroordeelt tot
schadevergoe.~ling, tot de k;:,sten van de
publieke · vordering en cleze van de burgerlijke vordering.
14 Januari 1946.
17
2 . - St1·ajzaken.- Voorzie11·ing van de
ll·a·rge·rUjke pa·rt'ij. - Ver·z·u·im in de aanll1t'icUng van cle geschonclen wetsbepalin{fen. Inge·roepen onwetteUjlcheid~ met
nau·wkewr·igheid a.angeclwicl. - Ontv.ankelijkheid. - Wanneer de burgerlijke par-

tij, eiseres in verbreking, met een voltloende nauwkeurigheid de onwettelijkheid vermeld lleeft die zij iuroept, .maakt
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een door haar begaan verzuim in de aanduiding van de geschonderi w~tsbt>palin
gen, haar eis in verbreking niet onontvankelljk.
15 Januari 1946.
22
3. -

Stmfzaken. - Beslissingen waartegen voorziening mogeUjlc is. - Beslissing die verklcut·rt dat de tmbl'ielce vo·rdering vm·vallen ·is doo·r amnestic. - Yoorziening do01· de beklaagde. - Niet ontvankelijl,,, - Is niet ontvankelijk de door

de beklaagde ingediende voorziening tegen een beslissing die de publieke vordering vervallen verklaart door anmestie.
8 April 1946.
140
4. - Stratzalcen. - Beslissing over· de
burgerlij1ce vor·dering. - Yoorziening door
het opmibaar minister·ie. - Niet ontvanlcelijk. - Het openbaar ministerie is niet

bevoegd om voorziening in te stellen tegen
de beslissing over de vordering uitgeoefend door de burgerlijke partij.
27 JVIei 1946.
199

5. - Yoo·rziening in het belang van de
wet. - Stratzaken. - T' onnis vq,n de oorreotionele r·eohtbank ttitspraak lloende in
hager be1'0ep. - Promweur des Konings
niet bevoegd orn zioh ·vn ver·brelcing te
voorzien in het belang van de wet. Geen enkele wetsbepaling maakt de procureur des Konings bevoegd om zich, in
het belang van de wet, te voorzien tegen
een vonnis, gewezen door de correctionele rechtbank in graad van ,hoger beroep. (Wetb. van strafv., artt. 442 en 409;
wet van 27 VenWse jaar VIII, art. 88.)
27 Mei 1946.
199
6. -

Stratzaken. - Beslissingen waartegen voorZ'iening mogelijlc is. - Beslissing die verklaar·t llat de publ'ieke vor·dering ver·vallen is door amnestic en verjaring. Yoo·rz·iening door de verYlaohte.- Niet ontvankelij1c. ~ Is niet ontvanke-

lijk de voorziening door de verdachte
tegen een ·bestissing die de publieke vordering vervallen verklaart door amnestie
voor zekere misdrijven en door verjaring
voor andere.
3 Juni 1946.
210

7. - Str-a,fzaken. ~ BesUssingen tvaartegen voo·rziening mogelijlc ·is. - Beslissing die verklctar:t dat lle publieke vonlering vm·vnllen is· door mnnestie. - T'oor·ziening do01· cle beklctctgde. - N-iet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de voorzieni,ng door de beklaagde tegen een beslissing die de publieke vordering vervallen verklaart door amnestie.
17 Juni 1946.
· 223

·s. -·

Besl-issingeif tvanr·tegen men zich
kctn voo1·zien. St·mtza.ken. ArTest

543

wanrbij het hot van be1'0ep zioh on/Jevoegd ver·kTctctrt om van; de vonlering van
de btt'l'ge1'lijke par·tij kennis te nemen. Voorzien'ing vctn betichte. - Niet-ontvankelijlcheid. - Is niet ontvankelijk, bij ge-

brek aan belang·, de voorziell'ing door betichte tegen een arrest gericht, waarbij
het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om van de vordering van de burgerlijke partij kennis te nemen. ·
24 J uni 1946.
242
9. - Strctfzctlcen. - BesUssingen waar·tegen men zioh kctn voorzien. - Beslissing welke de publieke vor·dering ver·vallen ver·klaa·rt door amnestic. - Voor·ziening vctn beklactgde. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Is niet ontvankelijk de voorzie-

ning van beklaagde tegen een beslissing
die de publieke vordering door amnestie
vervallen ver'klaart.
1 Juli 1946.
258
10. - Stratzaken. - Kctme·r van i.nbesohuld·ig·ingstelling. - An·est van bn-itenveTvolgingstelling. - Foor·ziening van de
b·urgerlijke lJctrtij ctlleen. - Draagwijdte.

- De burgerlijke partij is niet bevoegd
om de vernietiging te vervolgen ·van het
arrest van buitenvervolgingstelling door
de kamer van in~schuldigingstelling uitgesproken,;,:zij. is er enkel toe ontvankelijk om zich aileen te voorzien tegen dit
arrest, in zoverre het haar veroordeelt tot
schadevergoecling, de kosten van de publieke vordering · en deze van de burgerlijke vordering.
23 September 1946.
300
HOOFDSTUK II.
BESLISSING WAARTEGEN. VOORZIENING
MOGELIJIC IS.

11.
St·mtzaken.
Beslissingen
waa·rtegen ·men zich lean voor·zien. - Ar·rest vnn ve·roonleling bij ver·stek.
TToorziening en verzet op dezelfde dag.
Reohte·r ove·r de grana door middel
van n:ieuu)e besohiklcing op dat verzet ttitspraak doende. Voo·rziening van betiohte tegen het ft1'1'e8t bij verstelc. zonder
voo·rwer·p. - Is zonder voorwerp de voor-

ziening van betichte tegen een bij verstek
uitgesproken arrest van veroordeling,
dan wanneer, op het verzet van betichte
op dezelfde dag als de voorziening gedaan, de rechter in hoger; beroep door
middel van een ·.nienwe beschikking nitspraak gedaan heeft.
14 Januari 1946.
14
12. - Beslissingen wanr·tegen men zioh
kctn voot·zien. - Stmtzalcen. - Yonnis 'in
eerste aanleg. TToorziening niet ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk de voor-

zieniRg ingesteld tegen een vonnis in eer-

544

VOORZmNING IN VERBREKING.

ste aanleg door de correctionele rechtbank geveld. (W etboek van straf;;ordering, art. 407; wet van 4 Augustus 1832,
art. 15.)
28 J anuari 1946.
37
13. - Stratzalcen. - Beschet·m·ing ran
rle maatsohappij.- At··rest dat de ·inobset·vaUesteUing weigert. - l'oot·ziening (loor
ac belclaagde v66t' het e·imlvonnis. - Onontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk

de voorziening door cle beklaagde ingediend v66r het einrlvonnis, tegen een arrest dat weigert zijn inobservatiestelling
te bevelen. (Wetb. van strafv., art. 416.)
25 Maart 1946.
120
14. - Overs1Jel. - Atstftnd Vftn zijn
l.:lftcht dam· rle eohtgenoot gerl·nrende de
a(tnle.(f in verbrelcing. - Stmf'rechtelijlce
en b~trge·rlijlcc veroonlelin,qen zonder 1titwet·Tcsel. Beslissing Vftn het hot. -

Wanneer, gedurende de aanleg in verbrek'ing, de beleedigde echtgenoot afstand
heeft gedaan van zijn klacht, verklaart
bet hof voor recht, zoncler uitspraak te
cloen op de voorziening van cle oversj)elige echtgenoot tegen het arrest dat hem
veroordeelt tot een straf en tot een schaclevergoedillg,. dat dit arrest zonder uitwerksel zal blijven en beveelt· het dat zijn
arrest zal worden overgrschreven op de
registers van het hof dat het arrest van
veroordeling heeft uitgesproken en dat
melding er van zal worden gemaakt op
clen kant van die beslissing. (Wet van
17 April 1878, art. 2; Strafw., art. 390.)
1 April 1946.
127

15. - Beslissingen waftTtegen voorziening mogelijlc is. - Stmtzftlcen. - An·esten van het hot van beroep rechtdoende
op een V1"ang tot herziening. - Besluitwetten van 22 J1mi en 20 September 1945
bett·etfende de daden die wet·den gesteld
otn de ·actie van de weerstnnd te steunen.
- Gcen voorziening in veTbt·elc-ing. ·~ Er.
is vanwege de partijen geen voorziening
in verbreking mogelijk tegen cle arresten
van het hof van beroep in zaken van aanvragen tot herziening voorzien bij de beslu'itwetten van 22 Juni en. 20 September
1945 betreffende cle claden di~ werden gesteld om de actie van ue weerstancl te
steunen, gewezen hetzij over de grond
van de aanvraag, hetzij over haar cintvankelijkheid. (Besluitwrt van 22 .Tuni 1945,
art. 7; besluitwet van 20 September 1945.)
8 April, 24 Juni en 4 November 1946.
139, 244, 372
1'6. - Beslissingen waartegcn een vom·z·iening mogelijk is.- Stratzalcen.- Vonnis vatbaat· voot· hoge1· beroep. - Onontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de

voorziening in verbreking gericht tegen
een vonnis, gewezen in strafzaken, dat

vntbaar is voor hoger beroep. (Wetb. van
strafvorclering, art. 407.)
15 April 1946.
149
17. - Besliss·ingen wnwrtcgeit. voorziening moyeHjl• 'is. - M·iUtlezftken. · - BesUss'ing Vftn de geneesl,;und'ige expet·t
vnn het m:illtwir huspitftnl waftr de nnnlegger ·in observfttie wenl gestttttt:d. Niet Oll.tvwnl.;eUjk. - Is niet ontvankelijk

cle voorziening van de milicien tegen
cle beslissing van cle geneeskunclige expert van het militair llospitaal waar h'ij
in observatie werd gestuurcl. (Wet op de
militie, de werving en de dientverplichtingen, samengeschakeld door koninklijk beshtit van 15 Februari. 1937, art. 44; hesluitwet van 31 Augustus 1944, art. 11.)
151
15 April 1946.
18. - Be·vel ·v(tn de M·inistet· 'Vf!n justU·ie. - Hot van beroep ant een vrottw,
sntnen met twee tnftnnen, voonlt·aagt als
cnnd'idnten tot een plftats Vftn pleitbezorget:.- Maohtsovet·sclw'i}ding.- Wanneer,

in een lijst van drie candidatrn tot een
openstaande plaats van pleitbezorger, voo'r
te dragen aan de regeering door het hof
van beroep, er ,een vrouw voorkomt, beperkt dit hof de keus van de Koning en
gnat het .zocloende zijn mach ten te boven;
o]:f bevel van'den' Minister ·van justitie kim
aan het hof van verbreking aangifte van
die machtsoverschrijding worden gedaan.
(Wet van 27 Ventose jaar VIII, artt. 80
en \J5; kon. besl. van 8 Februari 1833,
art. 4.)
29 April 1946.
152
19. - Bevel 'Vftn de Minister van just-itie. Machtsove·rsclwijding in de be.t·aadslftging van het hot van beroep dat
oftndidaten voordt·aagt tot een plaats vnn
pleUbezO'/·get·. - Rechtspleging. - Wan-

neer, wegens machtsoverschrijding, de Minister van justitie aangifte doet aan het
ho.f van verbreking van de beraaadsla-,
ging waarbij de algemene vergadering
van het hof van beroep candidaten heeft
voorgedragen tot een plaats van pleitbezorger, cloet. de procureur-generaal een
schriftelijke vordering aan de tweede kamer ; hij doet .die vordering betekenen
aan de voorgedragen camliclaten en h~gt
ze daarna ter gdtlie neder samen met het
exploot van betekening, de ministerH!le
clienstbrief en het authentiek procesverbaal van de beraadslaging. Indien de
, belanghebbende 'partijen niet · zijn tussengekomen binnen twee maanden van
de betekening, gaat het hof over tot het
onderzoek van de znak. (Wet van 27 VentOse jaar VIII, art. 80; wet van 25 Februari 1925, art. 14.)
29 April 1946.
152
20. - BesUssing toant·tegen voot·ziening
mogclijlr, is. Stmtznlcen. Militnire
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rechtsmacht. - Inbetichthi[/Stell'i-11{/ door
de krijgsnwliteu.1·.
Yoorzienill{f niet
ontvnnlceli.jk. - Is niet ontvankelijk de

''oorziening door de venlacllte tegen zijn
inbetichtingstelling door de krijgsnnditenr. (Wetb. strnfvor<l., :~rt. 41fi.)
180
H! lHPi Hl46.
21. - Btmtznken. - Bu.1·gerlijke •IJU1'derimg. - Deskn·nfl'igcnonde1·zoek.- Foorz·iell'i'llg 1.:66·r de eimllwsl'iss·inrt- - Onontutnkeli]k.- Is niet ontvankelijk de voor-

vervallen verkin nrt <loor nnuier;tie en door
verjaring.
2n September Hl4G.
299
25. - 'l'ermi:in om z·inh ff' roorziell. Stmtznken. Yon.n·is VMI. 1;eroonlelh1fi
b-i:i verstcl.-. Oorrect-irm!'le ·rechtbank
zetelenrlc in hager 1Jeroep. - Yoo·rz-ie·wina
'l!an llet openbaar ministerie {/Cfl'llrende rle
_qeu;o11e tenn·ijn 1Joor llet 1:erz·et. - N-ietoutvanlcel-ijkhvid. - Is niet ontvnnkelijk

zieniug ingesteld, v66r de eimlbeslissiug,
tegen het arrest dat, uitspraak doende ov
de lmrgerlijke vordering, er zicll bij bepnalt. een deslnmdigenonderzoek te bevelen. (\-Vetb. strnfvord., art. 416.)
223
17 .Tnni Ul46.

lle voor~iening- von het O]JPlJhnar ministt'rie ged11rencle de gewone ternrijnen voor
het verz.et ingesteld, tegen een vonnis vnn
VPro<Jrdeling, bi.i verstek door de correctiOiwle rechtbnuk, zptelencle in hogPr bProep, nitgesproken. (\-Vetb. van strafvorrl.,
art. 413; wet vnn n iHnnrt 1!10~, nrt. :J.)
7 October lfl46.
·:l2ri

22. - BesUssill{fCII ·u;aa·rtege/1 ·worzienill{/ mogel-ijl;, is. - In za1wn ·vau ·rechf8treekse 1Jela..qf-i-Jigell. BesUssinu die
ll'iet rJe-wezen ·is o1:<N' de 1Jevoegdheifl en
r1een eimlc stelt a an het gesch-il. - F oorT'oo1·bceld
zien·iug ·niet ontva:nkelijk. U/.n a1Test dat r1een einflrt'I'I'Cst is. Is

26.
8tm,fzal.-en.
Besl-i.ssin_q!'n
-wanrte{len. men z·-ich knn 1:001'Zien. - Besl-issin_q het horwr 1Jeroep u1on het opeulwa·r
mi.n-iste·rie tegen een 1;onnis 'IX! 'II ·vri_istn·aa k
n·iet ont-vankel.ijl.- J;erklarend.e.- Foorzie11-in_q va-n IJeklaa.grle n-iet ont1;ankeU;ik. -

niet ontvankelijk v66r het eindarrpst, de
voorziening tegen het in znke1.1 van rechttreekse belastingen gewezen anest dat
geen uitspraak cloet over de bevoegdheill
en geen einde stelt aan llet geschil. (Wet
vm1 6 September 1Sfl5, nrt. 13; Wetb. strafYordering, art. 416.)
Stelt g-een einde ann het gescllil llet arrest dat er zicll bij be11erkt te besliss<~n
rlnt llet bezwaar van de belastingpliclltigP in znken van rechtst:reekse belnRtinge'n niet te lnnt wen! ingedienrl.
2:15
!!4 .Tnni J fl46.
23. - Be-~/488-ill{/f'll waa·rfe(JCII men zicll
knn voorzie11. -- Vonn-i8 van de kri:irl·~
rnrul beslissende dat er gee11 fWIIle·illing
l~estnat tot nn11va.anl-iug van de voorsfellen floor het ope-n/)(lar ministe·r-ie rtedaa:ll
krnehtmls a·rtikel 1 va.n de besl·nit·wet van
lfl Novem 1Jer .19.1:i. N·iet 1Xilbanr voor
·roo·rziening door de pnrtijeu. - Het von-

nis, wnurbij <le krijgsrand beslist dnt· er
geen aanleiding bestaat tot annvanrcling
\·nn de voorstellen door het openbaar ministerie gednan krnclltenR nrtikel 1 v:m
fle beslnitwet van 10 November J\J45, is
niet vntbnnr voor voorziening in verbreking·.
ii September Jfl4fl.

:.!90

24.
Btrafzal.'cll.
Besl-issinaen
1Ntartegen men z-ich knn ·noorzien. - Be.qli.~sing de openl1a1·e 1!01'derinrt _vervnlleu
·l;m·klaremle floor wnu1e8tie en door vcr;iaVoorzieniug !XIII IJeklaagrle. rill_q. Tiet-ont·vankel'ijkheid. Is niet ontvan-

kelijk de voorziening nm bE-klnngde tegPn
<~en beslis~ing diP de openhnre vonlPring
1'-ICR!JR._,

1946 .. -

18

Is niet ontnmkelijk, bi.i gebrek aan belang, de voorziening door bel.:laagrle ing·esteld tegen de beslissing, flie het hoger
beroep van het ovenbaar ministt>rie tPgen
een vomrls van vrij;o;vr<wl;: nlet ontvnnkelijk verklnnrt.
14 October J 94(1.
3:13
27. - Btratzaken.
B!'schikkinrt 1XIII
rle ·m.nlllw-mer lleklaagde ua.ar de correct:ionele rechtiJauJ,; hoofdcns een wanbefli·ijf
1!eru;ijzende. - A:rrcst ·rnn de ka.m.e;· vrm
inlwsch·ultligillgstell-inrt het hoge;· 1JC1'0CJI
van lleklaagfle niet ont·w.nlr-el·ijk veT1.-.f.are1u/e. - Voorz-ieniug -vrvn lleklaagde -to6r
het ehulnr·rest. - Jl.'iet ontva-nkelijk. -

Is niet ontvnnkelijk v66r llet eindarrest,
de voorziening van bekl aagde tegen llet
nrrest van de kamer van, inbesdmldigingstelling, llnt het hoger lwroev niet ontvankelijk verklanrt, door hem ingesteld
tegen de beschik!ring van de rna<llWmPr,
die hem nit hoofde van ee~1 wnnbedrijf
nuar de correctionele n'chtbnnk vPrwijst.
(Wetb. strafvord., nrt. Jl(l.)
14 October lfl46.
28. _:___ Besl-is.singen waa1'f!'yen men ::;iell
kan voorzien. - Y on-ll'is vu:n de k-rijgsnwrl
veroorrle~ende tot de sa.-nct-irJs 1:oorrtcsff'.lil
door het OJJC'II IJaa1· mi n·iste'l'ie en d.om; /JeT,:laa-rtfle nnnueuo·men overeen kom8fig rwti1.-el 1 van de lwslu:it-wet vwn lO No·~emlwr
19-i[i. - Foo1·zieu-irl{/ ontnrnkel-i:ik slechts
·we gens ovm·schr-i.jtli·ll_q vri~n mncllt. - HPt

vomJ·is vun de krijgsraml, veroordelemle
tot snncties voorgestelcl door het OJ1t'nbntm
ministerit> en door beklang-de nnngenomP.ll
ov<•rePnkomstig artikel 1 van -de heslnitwet van 10 Novemlwr Hl4i\, is s!P••hts vnt-
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banr voor voorzientng in verbrekiug wegens overscbrijcling vnu mncht.
1-1 October Hl4fi.
29. - MilWc. - Yoorzicniug tcycu een
1wsliss'in[! Pan ric llerkeu.-ri-11[1-~rarul van een
oeueven do tum. - Gecn 7JC-~U.sshlfl op rl'ie
rlat·wm ten rt.anz"icn- ·van eise1·. - Foorzieniny zonrler 1;oor·werp. - Is zonder voor-

rlat een nieuwe betichting, wanromtrent
het beveelt te onderzoeken, in de plaats
stelt van rle o~ll'spronkelijke hetiehting.
(Wetb. strnfvorcl., art. 416.)
JlO
2:\ November 19..1G.

33. Bcsli-~Nillt/ waarte[JI'II ·voo·rziewiHy toc{/c/.atcn .;,,, - B·nrocwUjJ,:e znkcn,
- .Bcstrerlcn vonwis rlat rle ont-rnim:i'll(l
werp de voorziening ingestcld tegen een ) ·1;nn rJcn hn·unlrw IJC·veelt. - IAt.te'/' [Jereellbeslissing nm de h<~rkenringsraacl ov 1een ' tcUjk 1wk·rnclltif!rl fi-1.-koon/. tussen rlc 1JO·rgegeven dntm1l nitgesprol;:en, dan wan- tifeu. - Bm:el.w:ll l'l'ft -van 1Jek:·mchU_rring
neer op die datum geen beslissing· tPn n:m- ' wiet 1Jcstrerleu. - Voorz·iell'iny n-iet ont1,'0onkeUj1,,. _:___ Is niet ontvnnkelijk {]e voorziPn v:m eiser genomen wcrd.
H Octol;er Hl46.

338 · ziening ingeste1cl tegen een vonnis dat cle

30. ~ Be.~lisNillf/CII ·wa.a.rteyen men zich
kwn 1iOO'I'zien. - F onuis wt.n !le krijys·rncul
rle sanct-ies ·u.itSJn'C/,:enrle, 1/oo·r llet 01Je·n/)(l.nr ·m·iuisterie 1;ooroc.~te/.rl en rloo1· beklnnorlc nan1;aanl ovcrcenkomsti_q a.rti.J,:cl 1 ·Pnll rle 1wslu:it1vet; rnn J(J N 01iC'/11-1JCr
JfJJ,6.
FoorZ'ien·i·uo sleollfs ·wcyc·ns
ma.ehtso·ue·rsclwf.icl'intl ontvnn~·cl-ijk.- Het

vonnis van de krijgsrnnd, dat de snncties
nitspreekt, door .het openbaar ministerle
voorgesteld l'll door beklnag·lle a nnvnanl,
overeenkornstig artikel 1 van de besluitwet van 10 Noven1ber 1!143, is niet vnthanr voor voorzieuing in verbreking hehalve wegn1s mnehtsovprschrijlliug:
-1 November Jll4<l.
371
31. - Btrnfzol.-en. - Yonni8 ecn an·n·rrnarJ tot -inollscr-vaticstelU·u_q •vcnverpcmlc. H o_qcr 1wroep en ·insell·ri}'v'i-11{/
,weoens vnlshe-ifl teyen lUt •ronn:is. - Ee·rstc rtrrest ·1:crl.:lnrendc r/nt c1· f!COH nanle-ir/in.IJ tot ·insch·r-i:iv·in,q ·weyen., 'IJa./..q]leir/. 1Je_,trwt. - 'l''I.IJecrlc nrrcst 'lil/.'11 zclfdc lln[l ric
i·nobscrva.tiestelliny 1Je1;clende. - Yoorzieniny terJcn hct eerste a·rrest. - Niet ont1:rt:nkeli..ik 1J·i.i yclirek na:n. 1Jclnny. - vVnn-

neer het militnir gereebtshof, bij een eerste
arrest, verklnnrd heeft rlat er geen nnnleiding bestond tot inscllrijving wegeus vnlslwid tegen een vonnis YHii cle krijgsrand,
eeu nnnvrang tot inobserv'ntiestelling verwerriende, en dnnrun lli.i een tweede nrrest, op ?:elfde dng gevelrl, deze inobservntiestelling bevolen lleeft, is c1e voorziening
tegen bet eerste nrreM n iet ontvankelijk
bi.i gebrek nnn belang.
2i'i November l94G.
408
32. - Bcslissin,qelt ·wanrteyen men zich
1.-nn 1;oorzien. 8tra.fznl"en. A:rrest
·vnn rlc knmer 'lirt:n iubcsclmlfl-ig-inostelliny
rlc oo·rBJJ'I'OnkeU:il•e 11ctichtiny door ecn
·ll'iC1t'I.VC ·vel'1:nnyende, ·wrw:I'Omtrent het 1Je'VCelt te onrlerzocl.:e·/1. - Voorbe·re·irlenrlP
of onflcl·zocl.:s1Jc8l·iswin!l. Vom·;;·lentno
nfct ont1mnlcel-ijh: v6ci-r hct eill(la:rrest. -

Is eeu vom;bereidencle of onclerzoekbeslissing,_ en dienvolgens niet vatbanr voor
voorzientng· vo6r bet eiuchtrr0st, het arrest
van rle. knmer vnn i.nbesc•hnlcligingstelling,

ontruiming vnn cell buunler beveelt, clan
wnnneer, na, flit vonnis en v66r llet inclienen van de voorziening, de partijen l;en
akkoorcl llebben gesloten betreffende het7.elfcle voorwerp, akkoord dnt bekrnclltigd
we.rd door een niet be~tr('[len bevelschrlft.
12 Decpm ber l!l..l (i.
.!.<:6
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34. -

l'ormen en te·ru1H·ncn. He- Besl·n-it ·nnn ile 1Jestcml'if!C
rleJw.ta.tic. - Voorzlewina li'i1wen tien da.rJeil te 1Jetel.'rmen.. - Is 11iet ontvnnkelijk
'IIHJC/1 tetrure.

de voorzierring tegen een beslnit van de
bestendige deputatie in znke gemeen1-etaxes gewezen, inrlien de Yf)rklnriug van
voorziening ann tle partij, tPgen welke zr
gericbt is, niet betekencl wercl. (vV etten
van 22 ;ranuari 1849, nrt. 4; van 22 .Juni
1865, mt. 2; van 18 Manrt 1874, nrt. 2, en
22 Juni 1877, art. lG.)
14 .J nnuari 1946.
22

35.- Yonn ·vnn rle ·worzienin[!.- 'l'oe
te ·vocr1cn stnl.-1.-en.
Bnrge'!'lijl.-e zakeu.
Bcstrerlen '1i0/l'lll8 llat zicll- OJJ vm·ige ,
·J;onnisscn 1Jc·roept. - 'l'ekst 'liiMl rleze 1JOnni8BIJn ni.ct ·noollza.kel'i:il•~ om aa:n het hot
toe te lnfen zich over clc 1.vctteUjldwir1
·rnn rle 1Jest1·erlen 1Je8li8sin,rJ1t:it tc BlWeJ,~c·n.
- Geen •vcrpl-ichti-ny ecn nitoiftc va.n rle
·w'l'iye ·po-ilni.,sen ll'i:i rle ·voorz.ien·in{l tc 'liOCfJ(J'II. De eiser in verbreking is niet
gehonden een uitgifte nm vorige vonnissen en Yan een proces-verbaal vnn gerechtelijke plaatsopneming, waarop cle bestreclen besli&sing ziclt beroept, bij zijn
voorziening te Vl)egen, in eli en cleze stukken niet nooclzakerijk zijn Olll aan het bof
toe te laten zicli over de wettelijkbei<l van
1le bestreden beslis~ing 11it te Sl)reken.
G1 .Jnmwri ll34U.

36.
'l'crm:i}'u.
lnzakc ·rcc7118t·reck8c belnsUnyen. - [;ll(ttste rliencnrll'
rlno ecn Zonrla.y zi:inrle. - Ycrlc,nyinf! 1HIII
ric te·rmifn tot lle cerstvol[!cnrle ~ve'l'/alafl.

- Inzake rechtstreekse belastingen, zon]s
in lmrgerlijke znken, wnnneer rle lnat!>te

VOOHIIHJNING JN YBHBHEKING.

dag om een voorziening in te stellen pen ' streekse gemeelltetaxe, worden betekencl
biunen de tien dagen ann cle partij tegen
Zondag of een andere wettelijke feestllag
is, wordt de termijn om zicb te voorr.ien
welke ze is gericht. (Wet van 22 Januari
verlengd tot de eerstvolgende werlHlug.
184\J, art. 4; wet van' 22 .Juni 18G5, art. 2;
wet v:u1 18 Maart 1874, nrt. 2; wet vnn
(Wetb. van burg. rechtspl., nrt. 103Cl, ge22 .Juni 1877, nrt. 1G.)
wijzigd bij kon. beRl. nr ilOO van m Mnnrt
1936, m•t. 46.)
1ii Arn·il UJ41i.
148
4 Februari 194fi.
47
42. - JCies.zaken. - Foorzieuiny dour
37. - F oorzieniny teyen eeu nrHJ8t ,vau een brief (Jericht tot de ·vourzitter ·ran
/let hot van berocp 'ttitspnwk doenfle over
lwt hoyer beroep teyen een be8Uss-i11y 1XIU
de tuchtl'(tctcl vnn rle onle llc·r (Ul'focnten.
- Rechts•vonnen 't:ooryeschrevett ·voo·r de
bnryerlijlce znlcen. - Is niet ontv:mkelijk

de voorzieniug, welke ingecliencl is overeeukomstig de regelen eigpn aan strnfzaken, tegen een arrest vnn het llof nm
beroep dat uitspraak doet over llet boger beroep tegen een beslissiug van de
tnchtraad van de orde aer advocaten;
de na te leven recbtsvormen ziju de:r.e
voorgeschreven in burgerlijke r.aken.
1l Februnri 1946.
57

38. - 'l'el"'nijn. - T11zal<e reclttstreekse
/Jelft8tlnyen.
Voorz·ie·witt(J ·iti(Jed'ieull
rle cen en veerfi[JSfe tlay '/1(/ ([e ([(tf'l/111
Dan het arrest. Foorz·iening te lrw.t
iugedieiUl. De voorzieniug tegen een
arrest, uits.praak uoende op een verllaal
gericht tegen een beslissing van de directeur der belastingen, ingediend de een
en veertigste dag na de datum vun llet
arrest, wercl te laat ingediend en is niet
ontvankelijk. (Wet van G September 18!Jii,
nrt. 14.)
94
11 .i\:laurt 1946.

39. - Kieszaken. - Atwez·irJllcill uut
l•ort ve·rtoor1 van de mitltlelen ·met (U/'/1(/'1/iding ·van de gesclwntlen wetten. - Onontwnl.:eli:ikheid. - In kiesznken is de voorzieuiug niet ontvankelijk die werd ingedientl door eeu verzoekscbrift dat noch
kort vertoog van de mitldelen noch aandnidiug van tle geschouden wetteu bevat.
8 Avril HJ41i. ·
146
40. - Kie8Z'(~keu. ~ Yuorzienilty uiet
ocerrJeleytl ter rrl"iffie ·txw het hot ·van beroep. - Onont·va:ttkeli:iMteid. - De voor-

z-ieniug in verbreking tegen een nrrest gewezen in kieszaken moet. op straf ·van
verntl, ter griffie van llet bof van beloev
worden overgelegd.
8 April 194G.
147
41. --'- Beslu.it vatt rle bestenrlige deputa.fie ttitspraak doel!(le OJ! een liezwaar
teuen ecn uanslay in een rechtstreekse
yemeent.eta.xe. Gelirelu aan betel.:eniny
'IHtn de voor:zienin11 biunen tle t1e-n (Ja.yen.

-- Op straf van verval nwet tle voorziening tegen een hesluii vnn de besteridige
deputatie, uitsprttitk tloenfle 011 een bezwaar tegen een nant"lag in een recht-

liet hot -vttn ·verbrel,:iny. - Niet-ontvallkelijl.:heitl. - Is niet ontvankelijk de voor-

zieniug in kieszaken welke wercl iugediell(l door een aan de voorzitter van bet
hof van verbreldng gestnurde brief.
(Kies·wetb., art. 72.)
1': l\iei 1946.
181
43. - Strafzal.'eu. - Foor.eiewiii[J tloor
de llllryerli.ike part1j. - Geen betel"eniuy
(Utll de ·veJ'tlachte. - Ollont·vnul.:el'i:il.:hehl.

- Ts uiet ontvankelijk de door de burgerlijke partij iugediencle voorziening die
niet wer<l betekend nan de verdachte.
(WetlJ. s.trafvorcl., art. 41~.)
l:J l\fei 1946.
18H
44. - Da.artoe IJC·coeyde personett. In za.ken 'IXt:ll recltf8tl'eekse bclastinuen.
- Stant rwnleyuer. - Pe·rsottelt bevoeyrl
om hem te ve1·terJett·wuortli[Jen. - Is regel-

matig in r.aken van rechtstreekse belastingen de door de gewestelijke clirecteur
van de rechtstreekse belastingen ingediencle voorr.iening, betekend ten verzoeke
van de Staat, vervolging en benanrstiging
van de secretaris-geuera al van het Ministerie van tinancHin, in <le versoon nm de
gewestelijke direeteur.
20 Mei 1 !l46.
194

45. - Stmtzaken. - Jlemorie 'lteeryele{Jll ·miurler rlan rtcht tlayen voor de .zittiny. - H et hot ·slrwt er geen rwht up. Het lwf sluat geen acht op een memorie,
die minder dan acht clagen v66r (]e zitting
wordt neergelegd, tot staving van een in
strnfzaken ing·estelcle voorziening. (Besl.
van 1() l\ianrt 1815, art. iiB.)
3 Jnni 19~0.
210
46. - Strafzakeu. - Jiilita'ire reeltfsmacltt. - Jfentorie ueerycle[!tl meer da.n
t:i)f vri)e rlayen IH~ de ([(ttum. van dt
voor.zieniug. - Het ltof slaat er ueen rwht
op. - Het hof slant geen acht op de me-

morie neergelegtl meer dnn vijf vrije rlageu te rekenen vande verkl;lriug tot verbrek'ing tegen een arrest van lwt militair
gerechtslwf. (Besluitwet vnn 19 October
1944, art. 5.)
il .Juui 1940.
215

47.- Yormen.- Strafzftl•en:- Yoo-r.~'ieniltlf

(Joor de kri:il!sautliteut': FonlliS ·vnn rle kri]ysnuul. - Besl·witwet va11
lO No·vember 194D, nrtikel 1. - Yoot:zie-

YOORZII<!NIKG IN
uill,t/ rw11 ric bel.-lnanlle uiet betek!HHl. Niet-out•vrwl•cll:il•;heirl. - De voorziening

door de krijgsa mliteur ingesteltl tegen
een op groml van artikel 1 vun de besluitwet van 10 November 11J45 gewPzen vonHis, moet, ov straffe nm niet-ontvaukelijklleill, nan tle .parti.i betekend worden
tegen wie zij gericht is.. (Be~luitwetten
van 10 November uu;;, art. 1, al. 7, en
1\J October 1944, art. 3.)
24 Jnui 11J46.
244
48. -

'L'ermiju. - B·nJ·r;erli.il.:c zal."eu.
Ferleurrlug 'IVCf/CHII ovennacht. De
termijn voorzien bij artikPl l van de wet

-

vau 2ii J<'ebruari Hl25 om een voorziening
in verln'ekiug in t<, stellen, kan wegeus
ovevmacllt verlengd worden.
27 ,Juni 1946.
24\J
4~.- Kie.~.::a.ke11.- Oecn'l."vrt ·vertov!J
crw rle m.irlrlelen noeh rwnrl·uiclillfl ·van ac
f/CNehourlcn ·wetten. - N'ict-ontvwnl.:cH:ilclleirl. -- Is niet ontnt11kelijk, in kieszn-

ken, lle voorzieuiug clie uocll kurt vertoog·
van de middelen noel! nanduWiug van tle
geRdwntlen wetteu bevat.
·
'
1 .Juli 11J46.
257

50. - Tcrmijn om zieh te ·poorzicn. Hnryerli.ike zaken. -De tenni.in om zicll
tegeu een op tegeuspi'Ht1l,, in bnrgerlijke
gevelde beslis~>ing te voorzien, is
clrie volle mnm1t1en te rekenen Ylll! de betekening van tle beslissing, tlesge.vallend
te verleugen met de tijtl ge<lurencle we1ke
tleze termijn gescllorst werd ingevolge lie
besluitwet ur 2 van l Mei 11J44. (Wet van
25 J<~ebrunri 1925, artt. 1, 7 en 8.)
1l Juli 1946.
2i2

------~.-:-nk()n,

51. - Jilpumtic Iu znl.'e b·wrycrtJ·ouw.
Vcr·vnZlcnve1'lclal"i·ny ·vnn 'I'CC/J.tel/.. Vvorzicn·illfl ·volucn~o~ rle' voo1· bwrge·rUfkc
.:::nl.:en 'VItSf!Jcstelde ·reuelcn. - De voorzie-

YFJIU1Hl~KING.

53.- Sil'rtf.<:ril.'eu.- Voorzicnillfl teyen
een rwrest vrtn Jwt militrtir !Je·rceht~o~hof.
- Menwrie necryeleorl meer rlan ·v('if Vl"i,ie
1lrtyeu 11.a rle ·verl.:lrtl'inu vnn 'UOOI'Zienin!J.
- H et hot• hO'lult iJJ' geen mk:cn-ing me e. Het llor lloULlt geen rekeiJing· met een memor'ie meer dan vijf vrije clagen sedert
de verl•laring van voorziening tegen een
arrest van het militair g·erechtshof neergelegd. (Besluitwet van 1\J October 1H4-1,
art. 5.)
ilO September 11J46.
307

54. - Stnttznl<cll. - l/ovrzicllilltf ·vr111
rle bttr(ferUjl.:c pn-rtij. - Oeen 'ltUyij'tc ·va11.
rle best-rcrlcn bcsl-issiny bij rle 'liOOI'Ziellill !I
ue·voc!Jll. N-iet-ont·vwu/,,eUj/.,Jwirl. I~
niet ontvankelijk de voorziening van de
burgerlijke vartij, wttarbij geen uitgifte
van de bestreden beslis~tng gevoegd i~.
(Wetb. strafvord., art. 4111.)
30 September 1946.
307

.55.- Blti'!Jerli}l.:e Z(tkeu.- Bi.i te uve!JU/1. stnl.:T•en. - Emploot va.1i. lletekrniiJifl
rrtll de 1;oorzieni-n!J. In betwiste burg·erlijke zuken, moet de e'isende partij in
verbreking, 011 straf van nietigltei.d, bij
llet verzoekschrift dat zij ter griffie neerlegt, het exploot voegen dnt er de betekening· van vaststelt. ('Wet van 25 Februnri
1925, art. 10, 2°.)
·
7 November 11J4G.
37il
5'6. - f'.ltJ·afzoke/1. - A.l'rest ·Gf!JI llct
mUitaJ1· f/CI'eel!tsllot. - Foor:z1elli'llt/ (/Ool'
mirlrlcl ·va:n cen twnuetckenrlc brief, !Je·rieht tot de rtri_tjic ·va:11. het -m-iHtah· lwj'. Nict ont·ua-n l.:cUjk. - Is niet ontvankelijk

cle voorziening tegen een arrest van het
militair gerechtshof, g·eduan door micldel
van een aangetekende brief, gerieht tot de
griffier van het militair gerechtshoi'. {Be~luitwet van 1\J October 1HH. art. 2.)
16 December 1H4G.
444

ning in verbreking tegen een arrest van .,_.·
het hof van beroep, uitsprekende over
HOOI<'DS'l'UK IV.
Yervalleuverklaring van rechten bij toevassing van de beslu'itwet van 19 SeDtemAm-iTANIJ.
ber 1945 betreffende de epuratie in zake
burgertrouw, moet ingesteltl worden vol57. - Strutznknll.- At~tfa/11/.- Waugens tle voor voorzieniug in burgerlijl~:e neer, in strafzaken. <le eiser verklaanl
zaken vastgestelcle regelen. (Besluitwet lteeft afstand te cloeu van zijn voorzieYnn 1\J September 1945, art. G, al. 5.)
ning;, llecreteert het hof den afstand.
23 September 11J46.
2H8
28 Jmmari l\J4G.
37
52. - StraJzttlwn. - flr·rcst ·cwn het
58. - Htratzal<ell. - Xietigc ·voor.zicmiUtwire gerechtshot. - Mcmoric nee·ruele!lfl mec1· rl.!m v-i;it ·v·rije rla!Jen na, rle vm·klttfi·ng vrtn ·vvo·rzicnin!J. - Hct hot hourlt
er uee-n ·rcl.'en·inr1 mee. - Het llof houdt

g·een rekeuing met een mEmori<~ meer clan
vijf vrije dagen sedert de verklaring v,m
voorziening tegen een arrest van het militair gerechtshof neergelegd. (Besluitwet
van 1H October lH44, art. 5.)
23 September 1H4G.
302

willy (liHw rlc ·verooJ'(leeldc -ill{fCIUenrl. 'l'·weerle ·l;oorz-iell'ill!J I'C!JClmaUu door rle
t!leitbezo·r!Je·r vnn. rlc vemonleelrle inuefl·ieurl. - K(t/1 uccn af.~twna vn-11 rle ec·r~;~te
·voorzlenht!J ·ltitllutlWII bi:i {/Cbl'cl.: aan bi:izonrlerc ·volmacht tc rl-ien c·lnrle. - De door

eeu pleitbezorger, namens de veroordeelde in de taal van de bestre.den beslissing gestelde vom·ziening, kan, bij gebrek
ann bijzondere volm~cllt te clien einde,

WERKRECHTEHSRAAD. -
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geeu afstmul uitmakeu vail de vorige door
de eiser in versoon in een andere taal
gesteltle voorziening.
4 ll'e!Jruari 1946.
14

59. - Atstctll£7. - 8tntfznlwn. - roo·rzieniug door het behcer •van financWn teyen een arrest ·van vrijspraak. - Ajstawl
vnn de ·voorzienillg die gelijl,, staat met

BESLVI~.

549

ccn lljstnnd van de ·vurclering. - Decretement. Het hof decreteert de afstand

vun de voorziening ingesteld door het beheer vtm :financH~n, vervolgende partij, tegen een arrest dut cle beklaagde heeft
vrijgesproken, deze afstand gelijk staancle
met een afstand van de vonlering.
24 J Ulli 1!146.
24u

.w
WERKRECHTEHSHAAD.
Beslis.~ing i11 ltoger 7Jeroep. 1\'och de
kortc nilceu.z·ettitlf/ ran clc cis uoch deze
·t;nn hct ·vm·wee1· bwvattenclc. - Rcdcnen
die ui.ct toelntcn tlc ·aansprakcll ller partijcll net tc f/CHlll. - Onwctteli:iklwirl. --'

Is onwettelijk de door een werkreclltersrand van beroev gevehle beslissing, die
noch de korte uiteenzetting. van de t•is
noch deze van het verwPer bevut, en
\vuarvan de redenen niet tot:lntc~n de aansvrnken der partijen na te gaan. (Grondwet, art. 97; wet van U Juli 1926, artt. 77,
§ z, en 123.)
10 October 1!J4G.
331

WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
1. - 'l'CI''IlffiL'·crkellilc kraeht. - lllterJII'Cfcrenrle wet. - Gci:·ntcrprctccnlc wet
lw8chowwrl als alti}tl de bctckcuis gclwd
lte/Jimndc clam· clc ·intcrprctcrcmlc wet 7JeJifletld. ~ Gezien de interpreteremle wet

eeu

geheel uitmaukt md cle geinterpreteerde wet, wordt cleze laatste geacht als
hebbende altijd de betekenis geha cl, door
de interpreteremle wet bepaald.
15 J:muari 1!146.
22

2. - Teruuwerkentlc l;·rachf.. - Gccliurf
in verbreking. - Nicn1ve ·wet f.ljclcns het
ycrlino ·in vcriJrel<illg. - K1tn n'ict flour
de rechtcr over de yrourl zi:in {fCSCltundcn gewonlen. Uit.~oudc'l'iii,IJ ·wat de
i'lllerprctcrcnllc wet 7Jctrcft. - Gezien de
recllter over de grond geen \Yet lleeft kunnen schenden die niet in werldng getreden
was DP de dag van <le uitspraalr van zijn
beslissing, houdt het hof, bij het nazien
nm de wettelijkheid van cle bestreclen
!Jeslissing, geen rekening met een lattere
wet dan deze beslissing, ·ten ware het een
intervreterende wet zou betreffen, deze
hwtste een geheel vormend met de geintervreteerde wet.
B7
2S Januari 1H4G.

3. - Bcsl·nit·wet ·ca11. ;JJ A.u.gnstus .19/f-1
bctrcjfcndc 1Zc tijdclijkc maatreoelen fnzake 1''egez.ing en lilcwidatic van de nntio-

111t.lc lctlldlloutc- Cll ·voellillf/Scurporatic, artikcl 2 (yewi:izi,ltll liij 1le 7Je~;luitwet rn11
31 .Jamtwri 19.15). Gcc11 rerklarcndc
IJeschU.;ldllff ran de besl·uUwct rctlt ;) 111ci
1!).11. Gccn tc·ntrtwerkende 1.:-mcht. -

Artikel 2 van de besJuitwet van 81 Augustus 1944 (gew1jzigd bij fle beslnitwet
van :n .Januari 1945) waarbij voorlopig
van kracht blijft de ti.idens de vijandelijke bezr~tting uitgevaardigde reglementering wat betreft de ovbrengst, de aftevering, het vervoer, de bewerking en de
verdeling der landbouw- en voedingsproducten, is geen verklaremle beschikking
van de besluitwet van 5 3fei 1944 cl'le, in
lmar artikel 1, letter A, nr 16, nietig verklaart het besluit van 2il Augustus 1941
houdende instelling van het bestuur der
controlediensten en,. in haar artikel 1,
letter C, nile benoemingen voor zon~r
zij gesteund zijn op de omler letter 11
bedoelcle besl nit en; llet !Jelloeld artikel 2
heeft geen terugwerkencle kracht.
4 Maart l\J4(j,
f;!J
4. - 'l'cru.gwerkilly. - Strajzrtl.'ell.
Oll'wcttcU.ik d·ragcn va11 wapeneu. --:- JJ£i8dri:if ycpleegtl ycclnrc1ulc de fermi :in ·va 11
tijtlcHjke yelcUuhcicl 'VItli hat 1Jcsl1tit van
,; Dcccmlwr 1943. - Lntere vervolyinu. Jl'cit llz.ljft stmfblttt'l' ovcrecu komsMu de
IJqJaliugcn wm hat bcslwit. - De DIJ de
wet van P. ,J unuari 1!133 betreffende het

dragen van wapenen gepleegcle inbreukeu,
IUl het in werldng treden van het besluit van ii DecemiJer 1948, doch v66r het
in werking treden van het besluit van de
Regent van 19 September 1945, hetwelk
een einde stelt aan de tijdelijke geldigheid van alinea 2 van artikel 1 van het
besluit van 5 December 1943, blijven strafbaar overeenlwmstig de bepalingen van
llit lautste bes.luit.
11 Maart lll46.
H5

5. - 'l'crugwcrkluy. - Jnterpretu.ticvc
llcsl·nit·tcct. - 111ankt cleel nit van de ·vm·klnanle IJCpctlill[/. - Bcslwitwct in werki 11 f1 gctrcdcn gcd·wrcn rlc de cutnlcg -iu
verlirckinrJ. - Verpl'ichtillg roo·r het hot
er medc rckcn·Any tc lwndctl. - Dij de
contrOie van de wettelijkheld van de be-
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...;treden beslissing, moet het hof reken'iug
lluuden met een verkl uremle wettelijke
bepaling, zelfs afgekoncligd .na die beslissing, danr deze bepaling nwt de geinterpreteercle wet een gelleel uitmnnkt.
1-! :Mnnrt 1946.
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nm de bepaalcle termijn wanrna lleze
worden geacllt door eenieder te zijn gekend, vormen op zichzelt cle wijze van
wettelijke bekendnmking die de wet in
geheel het land bindenll maakt.
::: Juni 1946.
211

'6. - Ministc1·s mtn de Koning llic lle
wctyc·vc1ule maoht; u'itoefeuen. - ZI:in allcen be·voeyrl om te oordelen uf cle le·vens!Jelctnyeu ·van cle uatie ·vereisen clat bi:i
lwoyclrinyenllheirl een ·wetteUf/i;e beschU.:killy ZO'lt ·wonlen yenomen. ___: De in rand

8. - Door rlc 'Koll'iny bmwemac mwt.\'tet·s cUe scunen cle wetgeverule mac'ht ·nUoefenen. ~ A1·tH:elcn 79 en 82 van clc
G·roncl·wet. ~ l1e·r/lii.ncle1·iny van zekcre
1min·iste·rs. - Moet blijken u.U cle vermel·
llhwen V(tn de ·wet_qcvcnclc ul"te. ~ De reclen vnn cle 'verll:i'IUleriny client ·ll'iet te
wonlen ctc~ngeye·ven. -De bij artikelen 7!1

vergadercle ministers van de Koning, die
in het uitzomlerlijk geval voorzien bij artil;:elen 79 en 82 van de Grondwet, cle wetgevende macht uitoefenen, zijn nlleen bevoegll om te uorclelen of de levensbelang;en van de Natie vereisen dat een wettdijl;:e beschikldng bij hoofdringendheill
:r.ou worden genomen, :r.elfs alvorens lle
onmogelijkheill werd opgeheven de ·wetgevende Kamers samen te r.oepen.
2i Mei 1946.
201

en 82 van de Grondwet aan .de ministers
toeg·ekencle uitzonderlijke macllten kunuen in principe slecllts uitgeoefend worden cloor al de in rand vergadercle ministers. Nochtans kan het lwlet va.nwege
\r.ekere ministers decl te nemen nan de
bernadslag·ingen van hun collega's tle uitoefening van de nationale souverein'it(oit
niet belemmeren; bet belet vanwege zekere ministers cle vergadering bij te wonen moet blijken nit de vermeldingen vau
de wetgevende akte genomen door de aanwezige ministers, clocll de reden van de
verhindering· moet niet worden aangecluicl.
3 Juni 191G.
211

7. - Bel>enrlnwl,:iny. - WetteU;ike ·verl'istell. ~ B inclencle J.~nu;ht vor yeheel
/wt Kottinl.Tijl.:. ~De regelmatige bekendmaking van een wet uf vnn een besluitwet in het 8tcwtsblacl en het verstrijl;:en

z
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Voorzie11iny in ·IJcr!Jrcl•illg. - Strafzakcn. ~ Voo·rzie11i11y ·van de linryerU:f/,:
remlltwoordclijke partif. ~ Mcmorie o'J)
ollyczerJelll pnpicr opyestelcl. - Jlicmol"ic
als uiet ovet·ycleycl 1Jcsulwuwcl. - ~'orllt

besehuuwcl al:s niet overgelegd, de memorie van de burgerlijk veruntwoordelijke partij, eiseres in verbreking, imlien
:r.ij niet op zegel is opgestelcl. (Wetb. nm
het r.egel dll. 25 Maart 1891, artt. 9, 7°,
en G8.)
l ;ruli 1946.
2li2

