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VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING

JAARGANG 1950

Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
A
Aanneming.
Afstamming.
Ambtenaar.
Amnestie.
Arbeidsongeval.
Assisen.
Auteursrechten.

E
Eerherstel.
Eet- en koopwaren (Misbruik
in de handel van).
Epuratie inzake burgertrouw.
Eredienst.
Erfenissen.

p
B
Belastingen en taxes.
Berusting.
Bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen (Wet tot).
Betaald verlof.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.
Bindende beoordeling door de
rechter over de grond.
Brandstichting (Onvrijwillige).

Fabrieks- en handelsmerken.

G
Gecontroleerd beheer.
Geestrijke dranken.
Gemeentereglement.
Geneeskunde.
Gerechtskosten.
Getuigenverhoor.
Gewijsde.

H
D
Daad van koophandel.
Dagvaarding.
Douanen en accijnzen.
Dronkenschap.

Herziening.
Hoger beroep.
Huurovereenkomst.
Huur van diensten.
Huwelijk.
Hypotheek.

J
J acht.
K
K~~:nsspel.

L
Lijfsdwang.

M
Machtsoverschrijding.
Medeplichtigheid.
Middelen tot verbreking.
Mijnen.
Militair.
Militaire opeisingen.
Militie.
Misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat.
Misdrijf.
Misdrijf in de vreemde gepleegd.

0
Omkoping van ambtenaren.
Ondeelbaarheid.
Onteigening
te
algemenen
nutte.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudaopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar b.ot
in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
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Ontzetting.
Onvrijwillige verwondingen en
doding.
Oorlog.
Opeising.
Openbaar domein.
Openbare dronkenschap.
Openbare orde.
Overeenkomst.

p
Pers.
Rechtbanken.
Rechten van de verdediging.
Rechterlijke inrichting.
Rechterlijke macht.
Rechtspleging in strafzaken.
Rechtsvorderingen.
Redenen van de vonnissen e11
arrest en.
Regeling van rechtsgebied.
Registratie.
Request civiel.

s

v

Schenkingen.
Schenkingen en testamenten.
Schip-Scheepvaart.
Sequester
van vijandelijke
goederen.
Sequester der goederen van
personen aan wie misdrijven
tegen de uitwendige veiligheid van de Staat worden
ten laste gelegd.
Spoorwegen.
Staat.
Straf.
Successierechten.

Valsheid.
V ennootschap.
V erantwoordelijkheid (buiten
overeenkomst ontstaan).
Verbreking.
V erdeling.
V erhaal op de rechter.
Verjaring in strafzaken.
Verkeer.
V erkiezingen.
V erlmochtheid.
Verkoop.
V ernieling van bundels.
Vervoercontract.
Verzet.
Vonnissen en arresten.
V oorlopige hechtenis.
Voorziening in verbreking.
V ruchtafdrijving.

T
Talen (Gebruik der).
Telegraaf en telefoon.
Tussenkomst.

u
Uitlevering.

w
Wegenis.
Werkrechtersraad.
W etten en besluiten.

:I

AANNEMING.- AMNESTIE.
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A
AANNEMING.
1. Vonnis tot bekmchtiging. Maa,Jct een gehee~ uit met de akte van
aawneming. - De beslissing die de aanne-

ming bekrachtigt maakt een geheel uit
met de akte van aanneming. (Burg. Wetb.,
art. 355, 356, 357 en 359.)
4 Mei 1950.
553
2. -

Akte van aanneming die de identiteit van de ~asthebber van de aannemende persoon vaststelt. - Vonnis tot belcmchtiging vaststeUende dat de ~astheb
be1' in de 1·aadlcamer verschenen is. Genoegzame vastste~ling van de identiteit
van de ~asthebber.- De vaststelling, in de

beslissing die een aanneming bekrachtigt,
dat .«de lasthebber van de aannemende
persoon in de raadkamer verscheen )) volstaat, wanneer de identiteit van deze lasthebber volgt uit de vermeldingen van het
contract van aanneming dat een geheel
uitmaakt met de beslissing tot bekrachtiging.
553
4 Mei 1950.

AFSTAMMING.
1. - Onde1·zoelv naar het natuttrlijlc
moederschap. Termijn bepaa~d door
artilcel 341b, alinea 2, van het Burge1·lijlc
Wetboelc. - Bepaling van innerlijlce openbare m·de. - Artikel 34lb, alinea 2, van

het Burgerlijk Wetboek, dat een termijn
bepaalt voor het uitoefenen van de vordering tot onderzoek naar het natuurlijk
moederschap, is een bepaling van innerlijke openbare orde.
4 Mei 1950.
557
2. - Onderzoelv naa1· het nattturlijlc
moede1·schap. Te1·mijn bepaald door
artilce~ 34Jb, alinea 2, van het Bu1·ge1'lijlc
Wetboelc. - Bepaling niet van intel·nationale openbare orde. - Die de toepassing
van een m·eemde wet niet uitslttit die de
vorde1·i;n.g onvm·jaarbaa1· ve1·Jvlaa1·t.

Artikel 341b, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek, dat een termijn bepaalt
voor het uitoefenen van de vordering tot

onderz~ek naar he~ nQ tuurlijk moederschap, IS geen bepalmg '~>-an internationale
OJ?enbare orde en sl:uit Cle toepassing niet
mt op .een vreemde~mg ""an zijn nationale
wet, die de vordermg Ol:lverjaarbaar verklaart.
4 Mei 1950.
557

AMBTENAA:a,.
_Die verlclaa1·t t~ hanrl:elen bij afvaardigwg,, V e1·lclanng dte vennoed wordt
htist te zijn. - I?~ verk:laring, door een
a~btenaar, dat hiJ .. handelt in hoedanig-

heid van afgevaardigde van de administratie waartoe hij beb.oort wordt vermoed juist te zijn tot wanne~r de valshei(l
er van is bewezen.
3 April 1950.
506

AMNESTIE.
1. - Besltt.itwet van ~0 September 194.5.
- V eroo1·dehng tot een enlce~e crimine~e
straf b'ij toepassing van artilve~ 62 van het.
Stmjwetboelc. - Beslissing die inslttit dat
geen enkelva'!l' de bewezen verlclaarde jeiten geamnestwerd Icon %oTden. _ Het ar-

rest d~t, vaststellend Uat er samenloop
van m1sdaden bestaat, een enkele criminele straf uitspreekt bij toepassing van
artikel 62 van het Straf\\retboek, doet blijken dat de reci:ter ove:r de grond geoordeeld heeft dat Ieder van de feiten diende
te worden beteugeld lllet een criminele·
straf en dienvolgens dat, voor geen enkel
van hen, de verdachte het voordeel van
de bepalingen van de besluitwet van
20 Sep~ember 1944 kon genieten waarbij
amnestie voor zekere lllisdrijven wordt
verleend.
21 November 1949.
158'

B_e~lttitwet van ~0 Septembe1· 194.5. ·
U~tsltttttng. - Geval van toepassing. -

2 . .-

Is mtgesloten van de alllnestie verleend
bij de besluitwet van 20 September 1945 ·
hij die op 23 Mei 1930 Werd veroordeeld
tot een gevangenisstraf Van vijftien maanden en nadien, op 11 Januari 1933, tot

750

ARBEIDSONGEV AL.

twee gevangenisstraffen van zes maanden
ieder wegens valsheid, gebruik van valsheid en huisdiefstal. (Besluitwet van
20 September 1945, art. 8, litt. b.)
28 November 1949.
175
3. - Besluitwet van 20 September· 1945.
- M·iddel afgeleid hieruit dat de veroordeelde de amnestie moest gen.ieten. Stulclcen die niet toelaten na te gaan of
de bij de besluitwet voor·ziene 1tit.~luiUn
gen niet ter zalce van toepassing zijn. Verwerping.- Kan niet worden aangeno-

men, het middel afgeleid hieruit dat de
veroordeelde de amnestie, verleend door
de besluitwet van 20 September 1945, had
moeten genieten, dan wanneer noch de
vaststellingen van het arrest, noch de
stukken van de procedure waarop het Hof
acht vermag te slaan, toelaten na te gaan
of de uitsluitingen voorzien door gezegde
besluitwet niet ter zake van toepassing
zijn.
27 Februari 1950.
423

AllBEIDSONGEVAL.
1. - Onderneming die gewoonlijlc een
of meer wer·lclieden bezigt gedurende ten
minste twee maanden per jaar·. - Bete-·
lcenis van die laatste woorden. - In artikel 1 van de samengeordende wetten be-

treffende de vergoeding van de schade
voortspruitende nit de arbeidsongevallen,
bedoelen de woorden : « wanneer de werkgever gewoonlijk een of meer werklieden
bezigt gedurende ten minste twee maanden per jaar )), zowel het burgerlijk jaar
als het maatschappelijk jaar; zij vereisen
niet dat dezelfde arbeider zou hebben gewerkt gedurende ten minste twee maanden in de loop van het jaar van het ongeval.
22 September 1949.
10
2. - Verbod van samenvoeging van
schade en inter·esten met de for'faitaire
vergoedingen. Draagwijdte van 'dit
verbod. - Artikel 19, alinea 8, van de

samengeordende wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, dat bepaalt dat schade en interesten in geen
geval te gelijk met de forfaitaire vergoedingen kunnen worden gevorderd, verbiedt, voor een zelfde scpade of voor een
zelfde deel van de schade, tevens de vergoedingen volgens het gemeen recht en de
forfaitaire vergoedingen voorzien door gezegde wetten toe te kennen; die wets bepaling verhindert niet dat de getroffene
de vergoeding volgens het gemeen recht
van de derde zou ontvangen voor de quotiteit van de ten laste van die derde gelegde verantwoordelijkheid, en van de
werkgever de forfaitaire vergoeding welke

de quotiteit van het nadeel dekt waarvoor
de derde niet verantwoordelijk werd gesteld. (Wetten samengeordend door koninklijk besluit van 28 September 1931,
art. 19.)
193
5 December 1949.
3. - ·Wetten samengeor-dend bij koninlolijk besluit van 28 September 1931. Toepassingsvoor·waarden. - Ar·beider die
op het ogenblik van het ongeval zich onder het gezag, de leiding en ·het toezicht
van een bedrijfshoofd bevond. - Er is

geen arbeidsongeval, naar de zin van artikel 1 van de samengeordende wetten betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende nit de arbeidsongevallen,
wanneer, op het ogenblik van het ongeval,
de arbeider zich niet bevond onder het gezag, de leiding en het toezicht van een bedrijfshoofd of werkgever. (Wetten samengeschakeld bij koninklijk besluit van
28 September 1931, art. 1 ; wet van
10 Maart 1900, art. 1.)
3 F4~bruari 1950.
354
4. - Oontr·act dat tot voor·werp heeft
het bezoldigd uitvoeren van een werlc dat
normaal op het vijandelijk leger rust. W etgeving betr·effende de ver·goeding van
de schade voortspr·uitende uit arbeidsongevallen niet van toepassing. - Geeft geen

recht op de vergoedingen voorzien door de
wetgeving betreffende de arbeidsongevallen, de schade ondergaan door een werkman ingevolge een ongeval overgekomen
gedurende de uitvoering van een overeenkomst welke tot voorwerp heeft het bezoldigd verrichten van een werk dat normaal op het vijandelijk leger of op zijn
diensten rust, dergelijke overeenkomst
aangetast zijnde door een nietigheid van
openbare orde. (Samengeordende wetten
van 28 September 1931, art. 1; Burgerlijk Wetb., art;. 6, 1131 en 1133; besluit
van 9 Augustus 1941.)
30 Maart 1950.
501
5. - Forfaitair·e vergoed·ingen. - Hebben uitsluitend bet1·elclc.ing op de her·stelling van de mater·Uile schade.- De forfai-

taire vergoedingen, vastgesteld door de
samengeordende wetten betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende
nit de arbeidsongevallen, hebben slechts
tot voorwerp de herstelling van de door
de arbeidsongevallen veroorzaakte materiele schade. (Wetten samengeordend bij
k·oninklijk besluit van 28 September 1931,
art. 2, 3, 4 en 19.)
700
3 Juli 1950.
6. - Verbod van samenvoeging van de
schadeloosstellingen en van de forfaitaire
vergoedingen. - Zander voorwerp in geval
van herstel wegens zedelijlce schade. -

Artikel 19, alinea 8, van de samengeordende wetten betreffende de vergoeding

·L _ ,,:_~

.!

ASSISElN.
van de schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen waarbij bepaald wordt
dat schade en interesten, naar het gemeen
recht vastgesteld, in geen geval tegelijk
met de forfaitaire vergoedingen kunnen
gevorderd worden, vindt geen toepassing
bij het herstellen van morele schade, daar
deze herstelling vreemd is aan de bepalingen van evenvermelde samengeordende
wetten.
3 Juli 1950.
700
7. - Aansprakelijkheid van een derde.
- Ondernemingshoojd die aan de t·echthebbenden van het slachtojfer de jorjaitaire vet·goedingen uitbetaald heejt. Matedele schade. - Verplichting van de
det·de tegenover de rechthebbenden van
het slachtojfer. - In geval van algehele of

gedeeltelijke aansprakelijkheid van een
derde in een arbeidsongeval, kunnen het
slachtoffer of zijn rechtverkrijgenden, die
van het ondernemingshoofd of van de verzekeraar op wie dezes verplichtingen zijn
overgegaan, de forfaitaire vergoedingen
bepaald door de wetten samengeordend bij
koninklijk besluit van 28 September 1931,
hebben ontvangen van deze.derde, tot herstelling van de materiele schade door het
ongeval veroorzaakt, slechts het verscbil
vorderen tussen bet bedrag van de schade
en interesten naar het gemeen recht en de
forfaitaire vergoedingen of het gedeelte
van de reeds uitgekeerde forfaitaire vergoedingen die betrekking hebben op het
nadeel of op het gedeelte van het nadeel
waarvan de herstelling op de derde rust.
3 Juli 1950.
700
8. - Begrip. - Het arbeidsongeval is
elke plotselinge en abnormale gebeurtenis
voortkomend van de inwerking van een
uitwendige kracht, die aan de arbeider,
tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, een verwonding of een
physische of een geestelijke stoornis of
een ziekte heeft toegebracht, die een arbeidsonbekwaambeid voor gevolg hebben.
6 .Juli 1950.
712
9. - Aangijte. - Maakt geen bewijs
uit van het besta,an van een arbeidsongevaL - De aangifte van ongeval, opgelegd

bij artikel 22 van de samengeordende wetten betreffende de vergoeding van de
scbade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, maakt geen bewijs uit van het bestaan van een arbeidsongeval.
6 Juli 1950.
712

ASSISEN.
1. - Vom·ziening dam· de beschuldigde.
. - Middel gestettnd hierop dat de 1mrgerUjke partijen en hun raadslieden de voor-

zittm· niet heb~en verge~
75l
van bet·aadslagmg van a:::_·~
van be lang ontbloot. - I ~~ ld in
digde, aanlegger in verbr--~
.Jur
de. kCfmer

"b

ontbloot, bet middel ge~~:::.t~oo%d Mtdde~
nocb de burgerlijke p~ ""-..: ~ ln
e eschulraadslieden aanwezig w~
~~ ~n~' ~~n belang
verzoek van de hoofdma::.___· ~ :::lljen Ierop dat
voorzitter zich in de k~------~:n wanocb hun
slaging van de jury bee~-.::~~and 111?-eer, op
van strafv., art. 343; wet:;
-.._~:r va e Jbury, de
-~-·~~~
n eraad10 October 1949.
~ "'"geven. (Wetb
1
~ 4 Juli 1931 ·
2. - Vt·ije macht va'YL
.)
Getttige. - Eed ajg~le~QQ~
62
Macht van de vom·zttte-...
:... 1Joor .
zijn eed te onthejfen en~ ~~~j mizttter. hot·en. --:- De voorzitter
~~~ et 8 ~lag. assisen die, nadat bij e~~~~ ~rfna:tue van
heeft doen afieggen, v ......._ - ....__._ bet r eed te

naam aan de beschuldig~:!;gt: ~~tui hof Van
kend, mag, krachtens zi~ ~ ::!:~It g~ de ~~d
getuige van zijn eed ontt:._l::t ""::t~t w ~ ZIJn
der eed onderhoren. (W~~~l:-t.Je ;;r h beteart. 269.)
~tl:::. l:l_ en hac t, de
•
em zon12 December 1949.
Van strafv.,
3 . - Ondet·vraging VQ.~
doot· de voorzittet· op de
fle
222
Onde·rstelling waat·omtre l:e.,._e besch
.
aan de beschttldigde vrQ.Q~l: :J~tzit~ldt.qde
strelclcen. - Geen uitinu Ut
e vo tnu_. te1· van zijn ovet·tuiging ft 0 "<il:l orzttter
dighe·id van d.e beschuldiy~'P~
vte v~r
overtuiging niet te kenn~:e. ~ de oor,:udigde schuldig is, de vi) (tq_.._____ Ge sc _u_l- -

q:u

dens de ondervraging op Gl:-'<.itt (te beft ZIJn
een onderstelling maakt ({~ 1: t~.. ~Schul~
~l:- ... die t··
de beschuldigde verzoe~t aal:- ~~htzitt·1 IJstrekken. (Wetb. van stt-a:r: llttfl:l:ttrent ~?"!
6 Februari 1950.
\> ·, a~~ te ve:~

t. 268.)
An·est van verwij .
865
ningen doot· de beschulaZ,t'Ftg
vom·ziening ingesteld b'i'ltn tgae· ....._ Vo ..
van de betelcening v% e'l't d • ....._ 01 zte.
Tweede voorziening inye het e tien Eerste
vijf dagen die volgen op ~teza Q-rr-e ~auen
door de voorzitter voot· a e 0 '11. binn; · - Onontvankelijlcheid . .__e te-r de-rvr n . de
4. -

tegen een arrest van vel.' :be echtzi~fl_tng
bof van assisen, ingestel~ljzil:J."oo:t'zi tt;tu.
dagen van de betekenil:J.g btl:ll:J.g l:J.aa;n~ng
aan bet Hof van verbreiti!:J. et "el:J. de t· et
op van de nietigheden g het &!:J., dr Ien
zijn in artikel 299 van h."'elite Ol:J.<ier aagt
strafvordering ; daaruit et W oJ;lg zoek
dergelijke voorziening va~~gt ~tboe~somd
verworpen werd, deze la "e be at, in ':an
ontvankelijk is een tweed at~te ~";bllld~hen
te stellen binnen de vijf de "oorll_let ~gde
op de ondervraging <100 agel:J. Z~ellin e~r
voor de terechtzitting. (\\> \ <ie !he vof In
art. 296 tot 300.)
e b. "a~ool'zit1:~
6 Februari 1950.
atl'afv.,
866

j
752

j

AUTEURSRECB'l'EJN. ---'- BEJLASTINGEN EN TAXES.

s~
Telastlegging van vrijwinige dodi:ng zonder het oogme1·1v om te doflen. Geen wettige zelfverdediging. - Element
beg1·epen in de nopens de strafbaa?·heid
aan de jury gestelde vraag. - Daar de

strijken van de termijn van tien vrije dagen volgende op de betelcening van het ar?·e.~t. Nietigheden waarvan het onderzoelo aan het Hot is opgedmgen. - De

j
j
1

voorziening van de beschuldigde tegen het
wettige zelfverdediging de strafbaarheid arrest van verwijzing naar het hof van
tlitsluit van hem die eeil vrijwillige doding assisen, ingesteld binnen de tien vrije daheeft gepleegd, zonder het oogmerk om te gen volgende op de betekening van dit ar- ,
doden, is de jury, die uitspraak moet doen rest, draagt aan het Hof op de schending
over de strafbaarheicl van de beschul- van de wetten betreffende de bevoegdb,ei{\
digcle, noodzakelijk geroepen uitspraak te van de kamer van inbeschuldigingstelling ·
doen over het bestaan van een grond van en van het hof van assisen, alsmede het
rechtvaardiging voortvloeiend uit de wet- onclerzoek naar de nietigheden opgesomd
tige zelfverdediging. (Strafwetb., art. 401 in artikel 299 van het Wetboek van strafen 416; Wetb. van stafv., art. 337.)
vordering of voortvloeiende uit de niet376 , naleving van de wetten die een debat op
13 Februari 1950.
tegenspraak v66r de kamer van inbe6. - OnbevoegdheUJ, om uitsp1·aaJo te schulcligingstelling instellen en er het gedoen ove1· het bestaan van een grond van
bruik van de talen regelen.
?·echtvaa?·diging zoals de wettige zeltver12 J uni 1950.
635

dedig·ing. Uitzondering voo1·tvloeiend
uit artilcel.l18 van de wet va1•18 Jttli1869.
- A1'1·est dat op de besl!issing van de jttry
voomitloopt. Onwettelijlcheitl. Be-

j
j
j
j
j
j
j
j

AUTEU'QS'QECHTEN.

houdens het geval voorzien bij artikel 118
van de wet van 18 Juni 1869, mag het hof
van assisen geen uitspraak doen over het
bestaan van een groncl van rechtvaardiging, zoals de wettige zelfverdediging, ingeroepen door de beschuldigde; het mag
evenmin op de desbetreffende beoordeling
van de jury vooruitlopen.
13 Februari 1950.
376

j

Nama,lcdng. - UittJever . .,--- Zonde1· r·eoht
tot insteUing vwn een vor·dering wegen&
namalcing, indien de telcst in het openbaatdomein is gevallen en Mj hem zonde1· eniue
oo?·spr·onlcel-ijlvheid voor·gesteld heeft . ......._

j
j

De uitgever kan geen vordering wegen~g
namaking van een tekst instellen, die il)_
het openbaar domein is gevallen en di~
hij zonder enige oorspronkelijkheid vool:"_
gesteld heeft.
26 Juni 1950.
656

7. - An·est van ve1·wijzing. -

Voorziening doo1· de besohttldigde v6(k het ver-

j
j
j

B
BELASTINGEN EN TAXES.
Algemene regelen.

HooFDSTUK

I. -

HOOFDSTUK

II. -

HooFDSTUK

III. -

Inlcomstenbelastingen.

HOOFDSTUK

IV. -

Bedrijfsbelasting.

HooFDSTUK

V. -

!J1obo£li.enbelasting.

- Bijzondere en tijdelijlve
belasting op de uitzonderiijlce winsten.

VII. - Speciale beliksUng op
de winsten voo1·tvloeiend uit lever·ingen en p1·esta.ties a.an de vijand.

HooFDSTUK

VIII. -

Belasti.ng op het spel
en de wed.densoha.1Ypen.

IX. -

Tames op de vm·toningen en vermalcelijlvheden.

HOOFDSTUK

X. - Openingstaa;e der SliJte_
r·ijen en gegiste dranlcen.

HooFDS'l'UK

HOOFDSTUK

XI. -

j

Gemeentetames.

j

G?'Ondbelasting.

HooFoSTUK ·VI.

HOOFDSTUK

j

j

HOOFDSTUK I.

j

ALGEMENE REGELEN.

1. -

Wet die d.e · belasting vestigt
Wet van openbar(} orde. - De wetsb~ ..._

j

lingen l;Jetreffende de vestiging van de
lasting zijn van openbare orde.
e22 November 1949.

j

ta-

j

Inlvornste1tbelastingen. - 8e 8 z .
van ~3 December 191,1. Besluit v U~t
0
tij delij k geldig gehouden door de be8 z ?~'
wet van 5 !J1ei 1941,. - Het besluit uu.

2. -

j
j

23 December 1941, genomen door de se Van
taris-generaal van het Ministerie erefinanclen, wordt voor tijdelijk gel{ijg Van

j

ge.

j
j

j

BELASTINGEN EN TAXES.
hDuden door artikel 3 van de besluitwet
van 5 Mei 194J.
18 October 19J9.
84
3. - Inlcornstenbelastvngen.
Al'tikel 9 van het organiek besluit van het
Best~tur van 's Lands rniddelen (besl. van
de Regent van 18 lJ!Iaart 1831). - Wetsbepaling d!ie nog steeds van lcmcht is. -

Artikel 9 van het organiek besluit van het
Bestuur van 's Lands middelen (besl. van
de Regent van 18 Maart 1831) is steeds
van kracht. (Stilzwijgende beslissing.)
8 November Hf49.
121
4. - InlcornstenbelasUngen.
Belastingvel·hoging. - Artikel 9 van het o!·ganielc besluit van het Best~tur van 's Lancls
nvidclelen (besl. van de Reg. van 18 lJ!Iaart
1831). - Toepasselijlc inzake di1·ecte belastingen. - Artikel 9 van het organiek

besluit van het Bestuur van 's Lands middelen (besl. van de Regent van 18 Maart
1831) is toepasselijk inzake directe belastingen. (Stilzwijgende beslissing.)
8 November 1949.
121

5. - Inkornsten.belastingen. - Belastingverhoging. Recht tot lcwijtschelding behoort aan cle Minister van finan-

c'/,en. - Ret behoort aan de Minister van
financitln te beschikken over de kwijtschelding van boeten in fiscale zaken en
van cle verhogingen van rechten ten titel
van boete, andere dan degene uitgesproken door de rechter. (Besl. van de Regent
van 18 Maart 1831, art. 9.)
8 November 1949.
121
'6. -

In.Jcornstenbelastingen.
Reclarnatie tegen het beloop van de aanslag. Termijn. - De reclamatie door de belas-

tingplichtige tegen het beloop van zijn
aanslag moet, op straf van verval, worden ingecliencl uiterlijk op 31 Maart van
het tweecle dienstjaar, behoudens het
voorbehoud vermeld in fine van de derde
alinea van paragraaf 3 van artikel 61 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen.
22 November 1949.
162
HOOFDSTUK II.
G RONDBELASTING.

7. - Inlwrnstenbelastingen. - Grondbelasting. - Vrijstelling voorzien bij artilcel 4, paragraaf 3, van de sarnengeschakelde wetten. - OnToerencl goecl dienend
tot woonst van verpleegsteTs die hun beroep op onathanlcelijlce wijze uitoetenen.
Niet vrijgestelcl om·oeTend goed. -

Wanneer een WDonhuis voor ziekenverpleegsters bewoond wordt door ziekenverVERBR., 1950. 48

'1'58
pleegster.s die op onafha~
..
b~roep mtoefenen, mag <l._ :t_~ehJke wijze hun
met beschouwd worden a..__:)_~ onroerend goed
streeks bestemd tot inlt;:-- , ~ zijnde om·echtkliniek en mag het derb._ ::t_~hting van een
vrijgesteld van de gron_~ lve niet worden
ten betreffende de inko~l:Jelasting. (Wetsamengeschakeld de 12 ..___.__.__:stenbelastingen,
art. 4, par. 3.)
~eptember 1936
27 September 1949.
'
34
8. - Inlwrnstenbelas~ _
belasting. - V1·ijstelling ~~·oen. - GTondr
kel 4, paTagmaf 3, van -ofjorzien bij aTtilcelde wetten. - Onroer~ q~ samengeschatot indchting van een 1c ~ ~·q uoea bestema
dingen ~titgelceercl voor :;.~·ielc. - Ve 1·goellit goed gecltwende de a. e bezetting van
0
d!ingen cUe niet bestem~ "r-log. - Vergoee1.genaar toe te laten in h ~ijn om aan ae
cle werlcen van weldadigl-t_ ~t goea een van
voo1·zien bij artikel 4, P~;':~£t ~tit te oetenen
samengeschalcelcle wett~ ~9raat 3, van de
stelcl on;oe1·end go_ed. - W
- N,iet Vl"ijge-

naar, che geen wmst nqJ q_lmeer een eigegen heeft ontvangen vool:' a.agt, vergoedindurende de oorlog, vane~ q~ bezetting gebestemd tDt inrichting· v a_l:t ~nroerend gDed
dat die vergoeclingen l)j_ l:t een kliniek en
om hem toe te 'laten in J.t bestemcl zijn
de werken. van .'Yeld~di~l::t1 t. goecl een van
nen, voorzien biJ arhk~l ~ld nit te oefevan de samengeschakelq~ 4, paragraaf 3
fende de inkomstenbela!St. 'Vetten betrel
onroerend goed de vrij!S 1 llgen, kan dit
gronclbelasting niet geni~t t~lling van de
27 September 1949.
ell.
9. - Inkornstenbela'sti
34
1
times op de grondbelastin.; fJe_n. - Opcentwme vervangen. - Bela_&ti dte de wegen.isevenals de grondbelasti'l1g 'l'l.gen bm·elcencl
tm·al inlcomen, gebeurliilc' op het lcadas~
verhoogcl wegens het ve.,. 'Derminclerd of
lcadastraal inlcornen e'l'i 8 fJhil tussen het
netto-inkomen. De ()l) het werkelij](;

grondbelasting, die krael:t~elltimes op de
v~n 12 Mei 19~2 de ~egellis~ll~;; het besluit
die was voorz1en biJ Pata_ !l.>.::e vervangen
artikel 83 van de same11ggl·aaf 3, 1 o, van
ten en werd berekend ill e"chakelcle wethet kadastraal inkomen v "~'ethouding tot
de goederen, worden berill de onroerengrondbelasting zelf, op het k:ellcl, zoals de
komen, gebeurlijk vermillde k:aclastraal inwegens het verschil tus"ell
of verhoogd
inkomen en het werkelijlJ: et kadastraal
(W etten betreffende de illlJ: lletto-inkom en.
gen, samengeschakeld OD 3~lllfltenbelastintikel 13, par. 1.)
J"llli 1943 ar8 November 1949.
'

hq

11(). - Inkornstenbela8 ti
125
belasting. - Kwijtscheldi~uen.- G1·ondal·tikel 13, paragraat 1, va! 'boorzien bij
sohalcelcle wetten.. - Geen
rle samengewanneer het geb1·e1c aan ~C'UJijtscheWing
erkelijk inlco-
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BELASTINGEN EN TAXES.

men voortvloeit uit de abnormaal voordelige voo1·waarden van genot door de eigenaar a,an de huurder toegestaan. - Opdat

het gebrek aan werkelijk inkomen van
een verhuurd vast goed tot kwijtschelding
van de grondbelasting zou aanleiding geven,_ wordt er vereist dat dit gebrek niet
het gevolg is van abnormaal voordelige
voorwaarden van genot, door de eigenaar
aan de huurder toegestaan. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, art. 13, par. 1.)
6 ])ecember 1949.
209

11. - lnJwmstenbela,stingen. -

Gt·ondbelasting. - K wijtschelding voorzien bij
at·tikel 13, paragraaf 1, va,n de sa,mengeschakelde wetten. - Geen uitzonderlijke
omstandigheid, onMhankelijTc van het feit
va,n de eigenaar, ka;n, de kwijtschelding
rechtvaat·digen indien de schuldvorderingen wegens huurprijzen niet o1tinba.ar
zijn. - Wanneer schuldvorderingen we-

gens huur'prijzen niet oninbaar zijn, vloeit
het gebrek aan werkelijk inkomen van
een vast goed niet voort uit een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van
het feit van de eigenaar, die de kwijtschelding van de grondbelasting wu kunnen wettigen. (W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
3 Juni11141, art. 13, par. 1.)
209
6 ])ecember 1949.
12. - Inko·mstenbelastingen.- Gt·ondbelasting. - Kwijtschelding of vermindering van de belasting. Ditzonderlijlce
omsta,ndigheden onafhankelij"Tc van de wil
va,n de eigenaar. - Omstandigheden volgend uit de oorlog. - Kwijtschelding of

vermindering van de belasting moet worden verleend naar verhouding van het
verschil tussen het kadastraal inkomen
en bet werkelijk netto-inkomen van een
onroerend gDed waarvan de opbrengst
werd te niet gedaan of verminderd ingevolge uit:wnderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de eigenaar
en voortkomend uit de DDrlog. (Wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, art. 13,
par. 1.)
7 Maart 1950.
453
13. - Inkomstenbelastingen. - Gronclbelasting. - Bijkomende grondbelasting
op grondslag va;n, het' ewcedent va;n, het
wet·kelijlc netto-inlcomen op het lcadastraal inkomen. - Wanneer het werkelijk

netto-inkomen van in huur gegeven en geheel of gedeeltelijk tot bedrijfsdoeleinden
gebruikte vaste goederen de kadastrale
opbrengst met ten minste 15 t. h. overtreft, wordt er, zonder verden~ formaliteit, een bijkomende grondbelasting op de
grondslag van dit excedentgeregeld. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen,

samengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 13,
par. 1.)
21 Maart 1950.
483
14. - Inkomstenbelastingen. - Grond- belasti-ng. - Bijkomende grontlbelasting
op gt·ondslag va,n het ea;cedent va,n het
werkelijk netto-inkomen op het lcadastraal inkomen•. - Ea;cedent van inkomen
begrepen in het << kadastraal inkomen »
doot· at·tikel 52 van de samengeschalcelde:
wetten als reeds aangeslagen inkomeri
aangezien. ---' Het excedent van het inko-

men dat aanleiding g.eeft tot een bijk<r
mende grondbelasting, verschuldigd in geval het werkelijk netto-inkomen van een
in huur gegeven en geheel of gedeeltelijk
tot bedrijfsdoeleinden gebruikt vast goed
de kadastrale opbrengst met ten minste
15 t. h. overtreft, is begrepen onder (le bij
alinea a van paragraaf 2 van artikel 52
van de samengeschakelde wetten bedoelde
inkomsten en niet onder deze bedoeld bij
alinea b van zelfde bepaling. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samen:
geschakeld op 31 Juli 1943, art. 13, par, 1,
en 52, par. 2.)
21 Maart 1950.
483
HOOF])STUK III.
!NKOMSTENBELASTINGEN.

15. - Aa,nslag van a,mbtswege. - Bewijs va,n het juiste bedmg van de belastbat·e inkomsten rust steeds op de belastingplichtige. - Wanneer, wegens gebrek
aan aangifte, een belastingplichtige van
ambtswege wordt aangeslagen, rust het
bewijs van het juiste bedrag van zijn inkomsten op hem zelf, welke ook de redenen mogen wezen die zijn onthouding zouden kunnen wettigen.
27 September 1949.
32
16. - 4anslag van ambtswege. - Bewijs van * t juiste bedrag van de belastbat·e inlcomsten rustend op de belastingplichtige. - Schendt de regel vastgesteld

door artikel 56 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, volgens welke, wanneer een belastingplichtige van ambtswege wordt belast, het
bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten op hem zelf rust, het
arrest dat de van ambtswege gevestigde
belasting vermindert op grond van het
vermoeclelijk bedrag van de belastbare
inkomsten, niettegenstaande de belastingplichtige het bewijs van het juiste bedrag
zijner belastbare inkomsten niet heeft gebracht.
27 September 1949.
35
\

17. - Aanslag van een zelfde inkomen
in de mobilienbelasting in hootde va,n een

,_.' __

!
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BELASTINGEN EN TAXES.
belasting({Jliahtige en in de bed1·ijfsbelasting in hoofde van een andere belastingpliahtige. - Aanslagen die onve1·enigbaa1· zijn. - Aanslagen die een belastingseenheid uitmalcen. - Wanneer een zelfde

inkomen tevens aangeslagen is in de .mobilienbelasting in hoofde van een belastingplichtige en in de bedrijfsbelasting in
hoofde van een andere belastingplichtige,
ingevolge achtereenvolgende meningen van
bestuur betreffende de juridische aard van
dit inkomen, zijn die aanslagen onverenigbaar en, alhoewel zij gevestigd zijn ten
laste van twee onderscheiden rechtspersonen, maken zij niettemin een belastingseenheid uit.
27 September 1949.
37
18. Aahtereenvolgende belastingen
cUe een belastingseenheicl uitmalcen. Te1·mijn om bezwaar in te dienen tegen de
tweede ziah ttitstrelckend tot de realamatie
tegen de ee1·ste. - In het uitzonderlijk ge-

val waarin twee achtereenvolgende aanslagen, die elkaar uitsluiten, een belastingseenheid uitmaken wegens de invloed
van de ene op de andere, strekt de wettelijke termijn om bezwaar in te dienen tegen de tweede aanslag zich uit tot de reclamatie tegen de eerste. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 3 Juni 1941, art. 61, par. 3.)
27 September 1949.
37
1'9. - Inlcohie1·ing van de belasting na
slttiting van het dienstjaa1-. - Buitengewone termijn voo1·zien bij artikel 74 van
de samengesaha.lcelde wetten. - V e1·mogen
aan het bestttu1" toegelcend wanneer het
doo1· de belastingpliahtige in dwaling
werd geb1·aaht omdat de inlcomsten ve1·meld zijn onder een vedceerde rub1"iek van
het aangifte-formulie1·. - Vermogen dat
niet is toegekend aan het bestttttr wannee1·
het formulier niettemin alle nodige elementen tot vestiging van de belasting bevat. - Wanneer de belastingplichtige het

bedrag van zijn inkomsten in een verkeerde rubriek van zijn aangifteformulier
heeft vermeld en, zodoende, het bestuur in
dwaling heeft gebracht, vermag dit
laatste de belasting ten kohiere te brengen
na het verstrijken van de gewone termijn,
ten ware de aangifte alle .de nodige elementen bevat om de werkelijk verschuldigde belasting te vestigen en te bekwamer tijd ten kohiere te brengen. (Wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 12 September 1936,
art. 74.)
54
4 Octob(;)r 1949.

755
plichtige kwijtschelding ~
verhoging verleent, ing~._~n ~en belastingpassing van artikel 57
-o<.Ohierd bij toeschakelde wetten betre~an de samengestenbelastingen. (Besluilt::: ende de inkomvan 18 Maart 1831, art. ~ van de Regent
8 November 1949.
·)
121
21. -

Belastingverha.

.

Wanneer, bij niet-aangif:'{"'l-ng ..- Aard. onvolledige of onjuiste ~ ~ o~ m geval van
ting op het niet aangeg~ang1fte, de belasde inkomsten wordt ve1:::- V'e;n gedeelte van
der het bedrag van die ;=t:nedubbeld, zongen overschrijden, heeft l:l~omsten te mohoging het karakter van_ Cbe belastingver(Stilzwijgende beslissing;- _)en fiscale boete.
8 November 1949.
121

22. - Inlcohie1·ing va~
Gewone termijn. - Loo de belasting. van het jaar_ volgende 0 'Pt tot 31 Maart
naar het dienstjaar wo~l/ datgene waa1·Tot op 31 Maart vim het • t aangeduid. -

datgene waarnaar het J_.aar ':'olgende op
aangeduid, mag de adi:Q_1 1 ~nstJa!lr wordt
verrichtingen van inkob.ie
ll~stratie tot de
lasting overgaan. (Wet v l:'mg van de behoudende de Rijksmidd~l an 9 AJ?ril 1935
het dienstjaar 1935, a:t-t~~begrotmg voor
artikel 2, alinea 3, van <le1 el 5, waarbij
1846 op de Rijkscomptab· ~e~ van 15 Mei
11 1te1t wordt gewijzigd.)
8 November 1949.
124
23. - Inkohiering 'ba
voo1· het dienstjaar 194-i. n de belasting
mijn ve1"lengd tot 31 Oct .__ Gewone terafwijking van artikel 5 00
v er 1945. - Bij

9 April 1935, · waarbij al:'ti;n de wet van
van de wet van 15 Mei 18 el 2, alinea 3,
comptabiliteit wordt ge>\ri/~ op de Rijksverrichtingen betreffende ~Igd,. mog~n de
van de belasting voor het '-~et mkoh1eren
tot en met 31 October 19 dienstjaar 1944
lengd. (Wet van 29 Noveto.b45 worden ver8 November 1949.
er 1945• art. 1.)
124
24. - Verkeerd gevetSti
Aanslag die mag verbet flde aanslag.
durende de gewone ter'l'h- ~rd worden gedien de ve1·gissing aan de tJn. -:--. Zelfs · intoe te sahrijven. - Gedtlr admtmstratie is

termijn bepaald voor het ~llde ~e gewone
de belasting, mag de ad 1~k?hieren van
verkeerd gevestigde aansfllmstratie een
zelfs indien de vergissing ag verbeteren,
toe te schrijven.
aan haar zelf is
8 November 1949.
- 124
25. Belastingen ve
.

20. - Belastingverhoging. -Hot van
bemep dat kwijtsahelding van de belastingverhoging vedeent. MaahtsoversaMijding.- Overschrijdt zijn macht, het

v01·m van opaentimes. --. vesttfl_d onde1·
dezelfde zetting hebben afelastmgen die
belastingen waaraan zij z -~ de algemene
- De belastingen, gevesf't~ toegevoegd.

hof van beroep dat aan een belasting-

vorm van opcentimes, hebb lgd onder de
en dezelfde zet-

- - - - - - - - ------,---;--
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BELASTINGEN EN TAXES.

ting als de algemene belastingen waaraan
zij zijn toegevoegd.
8 November 1949.
125

lastingen, samengeschakeld op 31 Juli
1943, art. 35, par. 3, en 52, par. 6.)
22 November 1949.
164

·26. - Belastingvet·hoging. - Reolamatie tegen de belastingvet·hoging. BeTervoegde overheid : de direotetbr. mijn van reolamatie tegen een belastingvet·hoging : zelfde tet-mijn als voor de reclamatie tegen de belasting zelf. - Arti-

29. - Aftt·ekldng van de t·eeds aangeslagen netto-inkomsten ten 6'inde een dubbele aanslag van een zelfde inlcomen in
hoofde van een zelfde belastingplichtige te
vermijden. - Betekenis van de woot·den
« uit.qekeerde inlcomsten ll en « niet uitgelceet·de inlcomsten ll. - Door de woorden
« uitgekeerde inkomsten ll en « niet-uitge-

)rel 61, paragr!!-af 3, van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen stelt op dezelfde voet de directe
belastingen zelf en de belastfngverhogingen opgelegd bij toepassing van artikel 57
van die wetten, zowel wat betreft de bevoegdheid welke aan de directeur is toegekend om kennis te nemen van de reclamaties, als wat betreft de termijn, bepaald
op straf van verval, om deze in te dienen.
22 November 1949.
162
27. - Belastingvet·hoging. - Termijn
om een reclamatie tegen een belastingvet·hoginU in te d·ienen,. - Bepaald op strut
van vet·val. - De termijn, voorzien bij

artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, voor het indienen door
een belastingplichtige van een reclamatie
tegen de belastingverhogingen die hem
werden opgelegd bij toepassing van artikel 57 van die wetten, is bepaald op straf
van verval, zoncler dat kan worden in
acht genomen dat de belastingplichtige er
van verwittigd werd dat verhogingen werden opgelegd ten titel van straf of dat zij
niet zouden gerechtvaarcligd zijn. omdat
hij spontaan zijn aangifte heeft verbeterd.
22 November 1949.
162
28. - Attreldcvng van de t·eeds aangeslagen netto-inkomsten ten einde een dubbele aanslag van een zelfde inkomen in
hoofde van een zelfde belastingpliohtige te
vermijden. Uitgekeet·de en niet-uitgekeerde inkomsten be_grijpen, boven de
wet·kelijlc verwezenlijlcte inlcomsten, de
inkomsten wellce door de wet als verwezenlijlct worden aangezien en onder meet·
de tantiemes van de beheet·ders van fle
naamloze vennootsohappen. - De niet-uit-

gekeerde inkomsten en de uitgekeerde ink:orristen op het bedrag waarvan, in de
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, achtereenvolgens de aftrekking van
cle reeds aangeslagen netto-inkomsten geschiedt, ten einde een dubbele aanslag van
een zelf<le inkomen in hoofde van een
zelfde belastingplichtige te vermijden, begrijpen niet alleen de werkelijk verwezenlijkte inkomsten, doch ook de inkomsten welke door de wet als verwezenlijkt,
en dus als belastbaar, worclen aangezien,
en onder meer cle tantiemes van de beheerders van de naamloze vennootschappen. (W etten betreffende de inkomstenbe-

keerde inkomsten ll, voorkomend in artikel 52, paragraaf 6, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbec
lastingen, moet worden verstaan respectievelijk <le aan de mobilienbelasting onderworpen inkomsten en de ami de bedrijfsbelasting onderworpen inkomsten. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 52, par. 6.)
22 November 1949.
164
,30. - Wettelijlce tet·mijn tot vestiging
van de aanslag; 7 Nietigheid van de aanslag gevest-igd na het verstrijken van die
tet·mijn. - Is nietig, de aanslag in de be-

drijfsbelasting en in de nationale crisisbelasting, welke gevestigd wer<l na het verstrijken van de termijn bepaald door de
wet. (Wet van 15 Mei 1846, art. 2, al. 3,
geWijzigd door de wet van 9 April 1935,
art. 5.)
22 November 1949.
165
31. - Inlcohie.Ting van een belasting na
sl·tbiten van het dienstjaar. - Buitengewone term·ijn voot·z·ien bij artilcel 74 van
cle samengeschakelrle wetten. - Vennootsohap die de inlwmsten juist aandtbidt in
cle balans die moet worden geheoht aan
haar aangifte, doch. ze vermeldt ondet· een
vet·lcem·de rubriek in het aangifteformuliet·. De administmtie besohikt niet
ovet· de buitengewone tm·mijn. - Maakt

geen onvolledige of onjuiste aangifte uit,
welke aan <le aclministratie het recht verleent de belasting in te kohieren na het
sluiten van het dienstjaar, deze gedaan
door een · vennootschap welke onder hun
juiste omschrijving inkomsten vermeldt in
het afschrift van de balans, dat zij wettelijk gehouden is bij haar aangifte te
voegen, en welke die inkomsten eveneens,
doch onder een verkeerde rubriek, in het
aangifteformulier vermeldt. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 12 September 1936, art. 54,
par. 1,. al. 2; en 74.)
6 December,1949.
210
32. - Reclamatie bij rle dit·eoteut·. Verpliohtilngen van de directeut·. -Dedi-

recteur van de belastingen, bij wie een reclamatie tegen inkomstenbelastingen aanhangig · wordt gemaakt, heeft de· plicht
alle bestanddelen van de betwiste aanslag

J

~~--

BELASTINGEJN EN TAXES.
te onderzoeken en, desgevallend, van
ambtswege alle de in de vestiging van de
belasting begane vergissingen te herstellen. (W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936, art. 61, par. 3.)
10 Januari 1950.
281
33. - Bemep doo1· de belastingplichtige
v661' het hof van bemep. - Nieuw argument dat in de 1·eclamatie van de belastingplicht-ige niet aan de di1·ecteur wenl
onderwo1·pen. - On.tvanlcelijlc indien het
argument de aard van het oo1·spmnlcelijlc
vm·zoelo niet wijzigt. - Na het afwijzen

van zijn reclamatie door de clirecteur mag
de belastingplichtige, tot staving van zijn
oorspronkelijk verzoek, een nieuw argument voor het hof van beroep aanvoeren,
op voorwaarde dat dit argument de aard
van gezegd verzoek niet wijzigt. (W etten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikelen 61, par. 1, en 66.)
10 Januari 1950.
281
34. - Be1·oep tegen de beslissing van
de directetw van de belastingen. - Beroep
ddt, op straf van verval, moet wo1'den ingesteld binnen de vee1·tig dagen clie volgen
op de lcennisgeving van die besUssing. -

Het beroep tegen de beslissing van de directeur van de belastingen en het origineel
van de aanzegging er van moeten, op straf
van verval, worden neergelegd ter griffie
van het hof van beroep binnen de veertig
dagen die volgen op cle kennisgeving van
de beslissing aan de belanghebbende. (Wet
van 6 September 1895, art. 7 en 8.)
31 Januari 1950.
348

35. - Wettelijlce worsclwiften die
voorzien dat sommige tormaUteiten, op
straf van nietigheicl, binnen een bepaalde
termijn moeten wo1·den verV'ttld. - TT001'sch1·iften van openbaTe oTde. - Inzake inkomstenbelastingen, zijn van openbare
orde, de wettelijke voorschriften die bevelen dat sommige formaliteiten binnen
een bepaalde termijn op straf van nietigheid zullen vervuld worden.
31 Januari 1950.
348
36. -

Bemep v66r het hof van beroep
tegen de beslissing van de diTectettr van
de belastingen. - Vm·plichting V001' het
hof van bemep ambtshalve te ondeTzoelcen
of het beroep ontvanlceUjlc is. - Het hof

van beroep, dat van een beroep tegen een
beslissing van de directeur van de belastingen kennis neemt, moet ambtshalve onderzoeken of dit beroep ontvankelijk is
om binnen de door de wet bepaalde termijn te zijn ingediend geweest. (Wet van
6 September 1895, art. 7 en 8.)
31 Januari 1950.
348 ,
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37; - Reclamatie bij de di1·ecteur van
de belastingen tegen het beloop van een
aanslag. ~ Te1·mijn. - Aanvang van de
te1·mijn. - De termijn waarin, op straf

van verval, de bezwaarschriften tegen het
beloop van een aanslag moeten worden ingediend, neemt aanvang te rekenen van de
datum vermeld op het aanslagbiljet of op
de kennisgeving van aanslag, en niet te
rekenen van de dag van de ontvangst er
van door de belastingplichtige. (Samenge"
schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,_ art. 61, par. 3.)
31 Januari 1950.
349
3'8. - Reclamatie bij de diTecteu1' van
de belast-ingen tegen het beloop van een
aanslag. - Te1'mijn. - Ve1'loop van de
tennijn. - Het volstaat niet dat het be-

zwaarschrift, ingediend door een belanghebbende tegen het beloop van zijn aanslag, binnen de wettelijke termijn werd
verzonden, doch het inoet, op straf van
verval, binnen die termijn bij de directeur
ter bestemming komen. (Samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
349
31 Januari 1950.
39. - BelastingveThoging.
Kwijtschelding behoo1·t aan de Minister van
ftnanciiin. - De kwijtschelding van de belastingverhoging, ingekohierd bij toepassing van artikel 57 van cle samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, behoort aan de Minister van
financH~n. (Besluit van de Regent van
18 Maart 1831, art. 9.)
369
7 Februari 1950.

40. - Belastingve-rhoging. - Hot van
bemep dat lcwijtschelding e1' van veTleent.
.:.... MachtsoverschTijding. - Overschrijdt
zijn macht, het hof van beroep dat aan
een belastingplichtige kwijtschelding van
een belastingverhoging verleent, ingekohierd bij toepassing van artikel 57 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen. (Besluit van de Regent van 18 Maart 1831, art. 9.)
7 Februari 1950.
369
41. - Inlcohiedng van een belasting na
het afsl'!titen van het dienstjaa1". - Buitengewone te1·mijn voo1·zien bij aTtilcel 74,
alinea 1, van de samengeschalcelde wetten.
- Aangifte die alle nodige elementen tot
vestigvng van de aanslag bevat. - Administ1'atie beschilct niet ove1' de b'!titengewone termijn. - Het is de administratie

niet geoorloofd een belasting in te kohieren na het afsluiten van het dienstjaar en
te beschikken over de buitengewone termijn voorzien bij artikel 74, alinea 1, van
de samengeschakelde wetten, wanneer de
belastingplichtige rechtzinnig en volledig
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al de beoordelingselementen heeft verstrekt die van aard zijn de administratie
toe te laten over te gaan tot de verrichtin·
gen van nazicht, toezicht en gebeurlijke
verbetering welke op haar wegen. (Samengeschakelde wetten betreffende de· inkomstenbelastingen, art. 74, al. 1.)
7 Februari 1950.
370
42. - Inkohim·ing van een belasting na
het atslu#en van het dienstjaa1·. - D1tidelijke en volledige ve1·mel(lingen van de
aanuitte (z,ie aan de ambtenaa1·-zetter al
de no(lige gegevens tot vestiging van de
aanslag hebben verstrekt. - Administ1·atie beschikt niet ovm· de buitengewone term·ijn. - Het is de administratie niet ge-

oorloofd een belasting in te kohieren na
het afsluiten van het dienstjaar en te beschikken over de bnitengewone termijn
voorzien bij artikel 74, alinea 1, van de
samengeschakelde wetten, wanneer de
duidelijke en volledige vermeldingen van
de aangifte aan de ambtenaar-zetter al de
nodige gegevens hebben verstrekt om de
aanslag binnen de wettelijke termijnen te
vestigen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 74,
al. 1.)
7 Februari 1950.
371
43. - Bemep v66r het hot van be1·oep
tegen de beslissing van de directeur van
de belastingen. - Be1·oep dat aan het hot
van bemep, niet de directoriale besUssing,
maar de betwisting zelt oncle1·wm·pt. -

Het beroep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur van de belastingen, uitspraak doende over een reclamatie tegen het beloop van een aanslag,
onderwerpt aan het hof van beroep, niet
de bestreden beslissing, maar wel de betwisting zelf, om te worden beslecht in
eerste en laatste aanleg. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66 en 67.)
7 Februari 1950.
371
44.- Aanslag van ambtswege.- Ve1·moeden van gelijkvormigheid met de wet.
- Belastingpl-ichtige moet het j1tiste bedrag van zijn inkomsten bewijzen om dit
ve1·moeden te niet te doen. - Om het ver-

moeden van gelijkvormigheid met de wet
te niet te doen, hetwelk gehecht is aan de
door de administratie van ambtswege gevestigde aanslag, moet de belastingplichtige het bewijs van het juiste bedrag van
zijn belastbare inkomsten brengen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56.)
·
21 Februari 1950.
413

415. - Aanslag van ambtswege.
Belastingverhogingen.
Voo1·waarden
waarin zij ve1·schuldigd zijn. - De belas-

tingen, verschuldigd op het niet aangegeven gedeelte van de inkomsten, wordt verdriedubbeld, behoudens het geval waarin
de belastingplichtige zich er van onthouden
heeft de aangifte over te leggen met de
bedoeling de belasting te ontduiken of een
vrijwillig onvolledige of onjuiste aangifte
heeft overgelegd, zo de niet aangegeven
inkomsten het tiende van het totaal van
de inkomsten van de belastingplichtige of
10.000 frank overschrijden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 57.)
21 Februari 1950.
413
46. - Aanslag van ambtswege. - Belastingverhogingen. Ve1·plichtend ka·ralcte1· wannee1· de wettelijlce voorwaarden verenigd zijn. - Bij niet-aangifte of

in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, moeten de belastingen, verschuldigd
op het niet aangegeven gedeelte van de inkomsten, verplichtend worden verdriedubbeld, zonder evenwel het bedrag van
die inkomsten te mogen overschrijden,
wanneer het gedeelte van de niet aangegeven inkomsten het tiende van het totaal
van de inkomsten van de belastingplichtige of 10.000 frank overschrijdt. (Samengeschakelde wetten betreffende de ihkomstenbelastingen, art. 57.)
21 Februari 1950.
413

47. - Aanslag van ambtswege. - Bewijs van het jniste bed1·ag van zijn belastba1·e inlcomsten ntst op de belastingplichtige.- Wanneer de belastingplichtige van
ambtswege wordt belast, rust het bewijs
van het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten op hem zelf. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56.)
7 Maart 1950.
456
48. - AttTelckcing van het belaste nettoinlcomen ten einde d·ttbbele aanslag van een
zeltde inlcomen in hootde van een zeltde
belastingplichUge te vermijden. - WetteUjlc begrip van «reeds aangeslagen inlcomsten ll. Worden aangezien « als reeds

aangeslagen inkomsten ll, om te worden
afgetrokken van de belastbare inkomsten
ten einde dubbele aanslag van een zelfde
inkomen in hoofde van een zelfde belastingplichtige te vermijden, buiten het kadastraal inkomen van de vaste goederen
die eigendom zijn van de belastingplichtige, de inkomsten uit de andere activabestanddelen, zelfs in geval deze laatste
naar een verlaagd percentage zouden aangeslagen zijn of wettelijk van alle cedulaire belasting zouden vrijgesteld zijn.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943,
art. 52, par. 2.)
21 Maart 1950.
483
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49. - Aft1·ekking van de inkomsten die
aangezien worden als 1·eeds aangeslagen
inkomsten ten einde d·ubbele aanslag van
een zelfde inkomen in hoofde van een
zelfde belastingplichtige te ve1·mijden.
- « Kadast1·aal inkomen » voo1·1comend in
a1·tikel 52, paTagmaf 2. - BegTip. - «Inkomsten uit de andere activabestanddelen >> voo1·komend in aTtilcel 52, pamgTaaf 2. - BegTip. - Door het « kadastraal inkomen )), voorkomend in artikel 52,
paragraaf 2, van de samengeschakelde
wetten, moet, naargelang het geval, worden verstaan het inkomen, hetzij verminderd in de voorwaarden voorzien bij artikel 13, paragraaf 1, alinea 1, van zelfde
wetten, hetzij verhoogd in de voorwaarden VQorzien bij alinea 2 van zelfde paragraaf.
Door « inkomsten uit andere activabestanddelen )), voorkomend in artikel 52,
paragraaf 2, van de samengeschakelde
wetten, moeten worden verstaan de inkomsten andere dan de inkomsten uit
vaste goederen die wettelijk in de grondbelasting belastbaar zijn. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 13, par. 1,
en 52, par. 2, alinea's a en b.)
21 lVIaart 1950.
483
50. -

Aanslag van ambtswege. - Inlichtingen door de administratie gevTaagd
bij het ondeTzoek der aangifte van de belastingplichtige. - In geb1·elce blijven van
de belastingplichtige zondeT wettige 1'edenen de vmag te beantwoorden. - Wan-

neer de belastingplichtige in gebreke is te
bewijzen dat hij tengevolge van wettige
redenen belet werd binnen de termijn van
twintig dagen de inlichtingen te verstrekken door de administratie gevraagd bij het
onderzoek van zijn aangifte, kan de administratie de belasting van ambtswege vestigen. (Samengeschakelde wetten betreffende. de inkomstenbelastingen, art. 55
en 56.)
530
25 April 1950.

51. - Bemep vo6r het hof van beroep.
- Bescheiden aan de administratie niet
overgelegd. - Mogen voo1· het hof van
beroep aangewend worden indien zij het
bezwaa1· niet wijzigen of ontaa1·den en e1·
dus geen nie~twe wis is. - De belastingplichtige, die van ambtswege belast wordt,
kan tot staving van zijn beroep met het
oog op 11et bewijs van het juiste bedrag
van zijn belastbare inkomsten, v66r het
hof van beroep op bescheiden steunen die
in de loop der administratieve phase van
de vestiging der belasting niet overgelegd
werden, voor zoveel deze bescheiden de
aard van het bezwaar noch wijzigen noch
verdraaien en aldus v66r het hof van beroep geen andere eis ingesteld wordt dan
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deze die aan de directeur der belastingen
voorgelegd werd. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 56 en 67; wet van 6 September 1895,
art. 9 en 10.)
25 April 1950.
530

52. - Aanslag van ambtswege. -BelasUngplicMige die niet binnen een tijdsve1·loop van tw·intig dagen zijn opme1·kingen ingediend heeft in antwoord op het
be1"icht waardoor de administratie hem
het c·ijfer deed lcennen dat zij voornemens
was in de plaats van dat van de aangifte
te stellen. - Ve1·mogen vom· de administratie de aanslag van ambtswege te vestigen. - Wanneer de administratie, zo zij
meende bet aangegeven inkomstencijfer te
moeten verbeteren, aan de belastingplichtige het cijfer deed kennen, dat zij voornemens was in de plaats van dat der aangifte te stellen, en dat de belastingplichtige niet binnen een tijdverloop van twintig dagen zijn opmerkingen ingediend
heeft, kan de aanslag van ambtswege gevestigd worden. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
31 Juli 1943, art. 55 en 56.)
23 lVIei 1950.
597

53. - Aanslag van ambtswege. -Bewijslast van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten 1·ust op de belastingplichUge. - Indien de belastingplichtige
van ambtswege belast wordt, rust de bewijslast van bet juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten op hem zelf. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32 en 56.)
23 Mei 1950.
597

54.- Aanslag van ambtswege. - Ve1'plichting voor de controleur-zetter bij vermoedens te weTk te gaan. - Voor het bepalen van ambtswege van bet bedrag van
de belastbare inkomsten, legt de wet aan
de controleur-zetter de verplichting op bij
vermoedens te werk te gaan. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32 en 56.)
23 lVIei 1950.
597

55. - Verd1·iedubbeling van de belasUng ve·rsch~tldigd op het niet aangegeven
gedeelte van inlcomsten. - Ve1·hoging verschuldigd ·in geval van niet-aangifte of
van onvolled·ige of onj~tiste aangifte. Het in algemene bewoordingen opgesteld
gebiedend voorschrift van artikel 57 van
de samengeschakelde wetten beveelt dat
de belastingen, op bet niet aangegeven gedeelte van inkomsten verschuldigd, verdriedubbeld worden, zonde:r het bedrag
van de inlwmsten te mogen overschrijden,
telkenmale hetzij van gebrek aan aangifte, hetzij van onvolledige of onjuiste
aangifte, zonder onderscheid tussen het
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geval waarin, hetzij het gebrek aan aangifte, hetzij de omstandigheid dat de aangifte onvolledig of onjuist is, het gevolg
van bedrog zijn, en het geval waarin deze
slechts het gevolg van nalatigheid of van
verzuim zijn. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 57.)
30 Mei 1950.
606
5·6. - Verclried~tbbeling in geval van
niet-cumgifte of van onvolleclige of onjniste aangifte. - Gevallen waarin de verhoging niet ve1·soh~tlcligd is. - Belastingverhoging tot bedrag van het driedubbel,
bepaald door de wet voor het geval van
gebrek aan aangifte en het geval van onvolleclige of onjuiste aangifte, is niet verschuldigd zo het bedrag van de niet-aangegeven inkomsten het tiende van het totaal der inkomsten van de belastingplichtige of 10.000 frank niet overschrijdt, voor
zoveel het gebrek aan aangifte niet het
gevolg is van de bedoeling de belasting te
ontduiken of voor zoveel de aangifte niet
opzettelijk onvolledig of onjuist was.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 57, al. 2.)
30 Mei 1950.
606

57. - Belastingverhogvng.
Kwijtschelding van cUe verhoging dom· het hot
van bemep ve'l"leend. - Machtsovet·schrijding. - Overschrijdt zijn macht, het hof
van beroep dat aan een belastingplichtigl'
kwijtschelding van de belastingverhogingen verleent, ingekohierd bij toepassing
van artikel 57 der samengeschakelde wetten.
30 Mei 1950.
606

58. - Belastingverhoging. - Reoht tot
lcwijtschelding behom·t ~titsluitend aan de
Minister van finanoien. -Ret recht kwi.itschelding te verlenen van de belastingverhogingen, ingekohierd in uitvoering van
artikel 57 · der samengeschakelcle wetten
behoort uitsluitend aan de Minister van
financien. (Besluit van de Regent van
18 l\IIaart 1831, art. 9.)
30 Mei 1950.
606

59. - Aanslag van ambtswege. - Gebrelc aan aangitte. - NU!t-indienen van de
ve1·antwoo1·din,qsst~tlvken. Niet-overleggen van de gevraagde inlichtingen. - Geb1'ek aan antwooTd binnen de doot· cle wet
bepaalde tet·mijn. De administratie
heeft het vermogen de belasting van de
belastingplichtige van ambtswege te vestigen, bij niet-aangifte, bij niet-indienen
van de verantwoordingsstukken of niet
overlegging van de gevraagde inlichtingen
of bij gebrek aan antwoord binnen de
door de wet bepaalde termijn. (W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 56.)
30 l\IIei 1950.
608

60. - Aanslag van ambtswege. -Bewijslast van het htiste bedmg van de belastbaTe inlcomsten ntst op de belastingplichtige zelf. - Wanneer de belasting-

plichtige van ambtswege belast wordt,
rust de bewijslast van het juiste bedrag
van zijn belastbare inkomsten op hem zelf.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengesch.akeld op 31 Juli 1943, artikel 56.)
30 l\IIei 1950.
608
61. - Aanslag van arnbtswege. - Vm·plicht'ing voor de contt·ole~w-zettet· b·ij ve1'moedens te werlc te gctan. - De wet ver-

plicht de controleur-zetter, voor het bepalen van ambtswege van het bedrag van de
belastbare inkomsten, bij vermoedeus te
werk te gaan. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
31 Juli 1943, art. 56.)
30 Mei 1950.
608
62. - Aanslag van arnbtswege. - Bewijs van het htiste bedmg van zijn belastbctt·e inlcomsten doot' de belastingplichtige
voot· te leggen. - Maken cle cloor hem
voot·gele,qcle bestanclclelen clit bewijs ~tit ?
- Sou.vereine beoorcleling cloot· cle t·echter
ovet· cle ,qroncl. - Ret behoort tot de sou-

vereine beoordeling van de rechter over de
grond te beslissen of de bestanddelen,
door de van alnbtswege belaste belastingplichtige voorgelegd, het bewijs van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten te leveren. (Impliciete oplossing.)
O·Vetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 52, al. 2.)
663
27 Juni 1950.
63.- Aanslag van ambtswege.- Nietaangifte. - Bij niet-aangifte van de be-

lastbare inkomsten, heeft de administratie
het vermogen van ambtswege cle belasting
van de belastingplichtige te vestigen.
(Wetten betreffende de inkomstenbe1astingen, art. 53, par. 1, en 56.)
4 Juli 1950.
704
64. - Aanslag va.n ambtswege. -Vet·plicht'ing voor cle ambtenaaT-zetter bij vermoeclens te we·rk te gaan. - Voor het be-

palen van ambtswege van het bedrag van
de belastbare inkomsten, legt de wet aan
de ambtenaar-zetter de verplichting op bij
vermoedens te werk te gaan. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56.)
4 Juli 1950.
704
ROOFDSTUK IV.
J3EDRIJFSBELASTING.

'65. - Inlcomstenbelastingen. - Bedt·ijfsbelast-ing. Tantiemes en andere
bezoldigingen toegekend aan cle beheer-
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deTs, oomm4ssa;rissen of verettenaars van
venmootsohappen op aandelen, ooope1·atieve vennootsohappen en bedr·ijven die de
voTm hebbe1~ aangenonwn van verenigingen zonder· winstoogmerlven. - Bepaling
van de persoon van wellce, vom· de rageling van de bedrijfsbelasting, de tantiemes
en andere bezoldigingen worde1~ toegevoegd aa.n de win.st van clie vennootsohap.
- Noodzalceli.ikheid rekening te· houden,
niet enlcel met de personen clie de titel
van d·ie f~tnoties dragen, dooh oolv met
deze cUe deze werkelijk u1toefenen.. - Fiotieve best~wnler·s die de uitoefening van
hun funoties van beheerder zogezegd hobben verlaten. - De leden van de raclen

of colleges van beheer, van toezicht, van
zaakwaarneming of van vereffening van
de vennootschappen op aandelen, andere
dan de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, van de cooperatieve vennootschappen en van de bedrijven die de vorm hebben aangenomen
van verenigingen zoncler winstoogmerken,
waarvan, voor de regeling van de bedrijfsbelasting, de vaste of veranderlijke tantiemes of andere bezoldigingen moeten
worden toegevoegd aan de al dan niet uitgekeerde winsten, zijn niet enkel de personen aan welke cle titel van die functies
wordt gegeven, maar ook deze die ze werkelijk uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de
fictieve directeurs die, zoals voorheen, de
uitoefening van hun zogezegd verlaten
functies van beheerder voortzetten. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld de 31 Juli 1943, art. 35.,
. par. 3.)
18 October 19-!9.
81
•66. - InkomstenbelasUngen.
Beclr"ijfsbelasting. Schippers clie in het
Rijlv een domicilie of verblijfplaats hebben. - Belasting voorzien bij artilcel 27,
paragraaf 4, van de wettert betrettende de
in./comstenbelastingen. - Moet worden betaald v66r· 1 J am<arL - De bedrijfsbelas-

ting, bepaald door artikel 27, paragraaf 4,
van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, ten laste
van schippers die in het land hun domicilie of verblijfplaats hebben, moet betaald worden v66r 1 Januari van het jaar
waarvoor zij verschuldigd is. (Stilzwijgende beslissing.) (Wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld de
31 Juli 1943, art. 27, par. 4.)
138
14 November 19!9.
•67. - Inlwmstenbelastingen.
Bedrijfsbelnsting. Tnntiemes en andere
bezoldigingen vaAt beheenlers en commissarissen van een nanmloze vennootschap.
- Inlcomsten belastbaar in de beddjfsbela·sting. - De tantiemes en andere bezoldigingen van de beheerders en commissarissen van een naamloze vennootschap
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worden aangezien als zijnde in de bedrijfsbelasting
belastbare
inkomsten.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, en 35, par. 3.)
22 November 1949.
164
68. - Inlcomstenbelastingen.
Beddjfsbelasting. Tr·eft de bateri van
alle winstgevende uetrel.;kingen. Zijn

onderworpen aan de bedrijfsbelasting,
niet aileen de winsten van de handelsbedrijven, doch ook de baten van alle winstgevende betrekkingen. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 31 Juli
1943, art. 25, par. 1.)
10 Januari 1950.
284
•69. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Fotogma,f 4ie van de
verkootJ va'lt r·eproducties van kunstwerlcen zijn beroep maakt. - Late1·e verlcoop
van de cliche's van die r·qwod~wties. Winst gehaald ~~it die verkoop 'IJertegenwoonligt geen vooraf bestaand Jcapitaal,
cloch een baat van een winstgevende betrelclcing. - Wanneer een belastingplich-

tige, die van de verkoop van reproducties
van kunstwerken zijn beroep heeft gemaakt en op de opbrengst van die bedrijvigheid in de bedrijfsbelasting werd aangeslugen, later de fotocliche's van· die l'eproducties verkoopt, maakt de winst gehaald uit de verkoop van die cliche's, die
hij in de uitoefening van zijn bedrijf van
kunstfotograaf heeft gemaakt, niet een
vooraf bestaand kapitaal uit, .doch een
baut van een winstgevende betrekking.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943, ar-.
tikelen 25, par. 1, en 30, al. 1.)
10 Januari 1950.
284
70. -

Inlcomstenbelnstingen.
Be- Winsten van landbonwbedrijven. - Aftrek van de beddjfs~bitgn
ven van het br·uto-bedr-ag van de winsten
van het becl1"ijf. - Aftrelc te?:P titel vnn
bedrijfs~<itgave va11. werkelijlce· of fictieve
lonen van de lcinderen van cle ewploitant.
cl-r·ijfsbelc~sUng.

- De bedrijfsbelasting treft- de winsten
van de landbouwbedrijven op grond van
hun bruto-bedrag, verminuerd met de bedrijfsuitgaven welke gedurende het belastbare tijdperk werden g-edaan om die inkomsten te verkrijgen of te behouden.
Ond.er die beclrijfsuitgaven bevinden
zich de werkelijke of fictieve lonen van
de kinderen van de exploitant. (Wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, art. 25,
par. 1, en 26, .par. 1.)
10 Januari 1950.
285
71. - Inlcomstenbelastingen.
Bed1·ijfsbelasting. - Werlcelijke of fictieve
lonen van. het personeel nodig voor het
landbo~<wbed1"ijf,
afgetroklcen ten titel
van bedrijfsuitgave van het bn<to-bedr-ag
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van de winsten van het bedrijf. - Verplichting voor de exploitant de bed1'ijfsbelasting op die lonen aan de bron at te
houden. De landbouwexploitant die,

voor de vestiging van de bedrijfsbelasting
op de inkomsten van zijn bedrijf, de werkelijke of fictieve lonen van het personeel,
nodig tot het bedrijf, aftrekt van het
bruto-bedrag van die inkomsten, is verplicht de bedrijfsbelasting op die lonen
aan de bron af te houden. (Kon. besl. van
22 September 1937, gewijzigd door het besluit van 10 Februari 1941, art. 14.)
10 Januari 1950.
285

72. - Inlcomstenbelastingen. Bedrijfsbelasting. - Ve-rzekeringsmalcelaar.
- Begrip. - Bezoldigingen van de verzekeringsmakelaar aan de bedrijfsbelasting
onderworpen ingevolge artilcel 25, pa1'agraaf 1, 3°, va:n de samengeschakelde wetten. - Moet worden aangezien als zijnde
een verzekeringsmakelaar, waarvan de
bezoldigingen aan de bedrijfsbelasting onderworpen zijn ingevolge artikel 25, paragraaf 1, 3°, van de samengeschakelde wetten, hij die, alhoewel agent van een bepaalde maatschappij, commissielonen heeft
ontvangen van talrijke andere maatschappijen, met geen hunner een bediendencontract heeft gesloten en de vrijheid heeft
behouden zich te wenden tot de maatschappij van zijn keus.
7 Maart 1950.
454

73. - Inlcomstenbelastingen.
Bed1'ijfsbelasting. - Att1·elcba1·e bedrijfsverliezen. - Dietstal van tarwe en van- geld
bij een landbouwe1·. -De diefstal van een
zeker aantal zakken gedorsen tarwe en
van een zekere geldsoin bij een lan~lbou
wer kan een verlies uitmaken in verband
met het bedrijf van de landbouwer en,
bijgevolg, voor het berekenen van de bedrijfsbelasting, als bedrijfsverlies, van de
inkomsten van het belastbaar jaar of boekjaar afgetrokken worden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1, al. 2.)
25 April 1950.
530

74. - Inlvomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Aanslag van ambtswege. - V ermoedens waar?tit zij moeten
blijlcen. - Telcenen of indicien van een
hogere graad van- gegoedheid. - Vergelijlving met de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen. De vermoedens waarop de controleur-zetter hoeft te
steunen tot het bepalen van ambtswege
van het bedrag van de bedrijfsbelasting
op de winsten belastbaar krachtens paragraaf 1, alinea 1, van artikel 25 van de
samengeschakelde wetten, moeten blijken,
hetzij uit tekenen of indicien waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan
uit de aangegeven inkomsten, hetzij uit

de vergelijking met de normale winsten
van soortgelijke belastingplichtigen, mits
inachtneming van de door artikel 28 van
de samengeschakelde wetten bedoelde elementen en van alle andere nuttige inlichtingen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25,
par. 1, al. 1, 28 en 55.)
23 Mei 1950.
597

7'5. - i Inkomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Exploitatie door een in
Belgie gevestigde vennootschap die afhanlcelijlc is en onde1· de contr(Jle staat van
een in het buitenland gevestigde vennootschap, van b1·evetten dezer laatste vennootschap. - Eaten er van bij de winsten
van de in Belgie gevestlgde vennootschap
gevoegd en belastbaa1· in de door haar
verschuldigcle bedrijfsbelastin.q. Zijn
belastbaar in de bedrijfsbelasting als zijnde winsten en baten die door een in het
buitenland gevestigde onderneming l"echtstreeks of onrechtstreeks worden gehaald
uit een in Belg}e gevestigde onderneming
die van haar afhankelijk is en onder haar
contri'\Ie staat, en worden bij de belastbare winsten van de in Belgie gevestigde
onderneming gevoegd, de baten die- door
de in het buitenland gevestigde vennootschap worden gehaald uit de exploitatie
barer brevetten door een in BelgH! gevestigde vennootschap. (Samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastin--gen, art. 27, par. 2, 7°.)
23 Mei 1950.
598

76. - Inlwmstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Bedrijfsuitgaven en
lasten. - Bed1'ijfsverliezen. - Aandelen
aan houder door de belastingplichtige aangewend tot waarborg van een discontolcrediet in het belang van zijn exploitatie.
- W aanlevermindering door deze aanclelen bij h?tn tegelclemaking onde1·gaan. V erlies flat niet het karalcter van een bedrijfslast vertoont noah di-t van een bedrijtsverlies. - Het verlies door de belastingplichtige ondergaan, bij het tegeldemaken van aandelen aan toonder in het
belang van zijn handelsbedrijf, in waarborg van een discontokrediet gegeven, vertoont noch het karakter van een bedrijfsIast noch dit van een aftrekbaar bedrijfsverlies, vermits alleen het bedrag van het
krediet in de exploitatie belegd werd en
aan de risico's er van -blootgesteld werd,
terwijl de in pand gegeven aandelen
slechts aan de risico's van de beursmarkt
onderhevig waren.
(Samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, par. 1 en 2, en 32, par. 1.)
23 Mei 1950.
601

'77. - Jnlcomstenbelast'-ingen. - Bedrijfsbelasting. -·Regel van artilcel 15,
paragraa.f 2, van cle samengeschalcelde
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wetten, volgens welke, bij verdeling van
het maatschappelijk vermogen, de belasting geheven wordt op het geheel bedrag
van de uitgelceerde sommen, na aftrek
van het werlcelijk volgestort maatschappelijlc lcapitaal dat nag terugbetaalbaar
is, dit lcapitaal vermenigvuldigd zijnde
met differentiele coejficiiJnten. Regel
toepasselijk op vennootschappen met uitsluiting van pat·ticulieren. De regel

aangegeven door artikel 15, paragraaf 2,
van de op 12 September 1936 samengeschakelde wetten, volgens welke, bij verdeling
van het maatschappelijk vermogen, de
bedrijfsbelasting geheven wordt op het geheel bedrag van de uitgekeerde sommen,
na aftrek van het werkelijk volgestort
maatschappelijk kapitaal dat nog terugbetaalbaar is, dit kapitaal vermenigvuldigd zijnde met de coefficienten door dit
artikel bepaald en die veranderen naar
verhouding tot de jaren gedurende welke
het overblijvende gecleelte van het nog
terugbetaalbaar maatschappelijk kapitaal
werkelijk volgestort werd, beoogt de verdeling van het vermogen van vennootschappen en niet van particulieren. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld op 12 September 1936,
, art. 15, par. 2.)
23 Mei 1950.
601
78. - Inko·mstenbelastingen.
Bedrijfsbelast-ing. - BelasUng vet·schttldigd
op al de vet·meerderingen van om het even
weUce in het nijverheids- of handelsbedt'iff gestolcen activa. - Daarin begrepen
de vet·meerderingen voortvloeiend uit
meerwaarden en minderwaarden, hetzij
vet·wezenlijkt, hetzij ttitgedntkt in de relceningen of inventarissen. - De bedrijfs-

belasting is verschuldigd op al de vermeerderingen van om het even welke in
een nijverheids- of handelsbedrijf gestoken activa, met inbegrip van de vermeer~
deringen voortvloeiend uit meerwaarden
en minclerwaarden, hetzij verwezenlijkt,
hetzij uitgedrukt in de rekeningen of
inventarissen van de belastingplichtige,
welke ook de om·sprong en de aard er van
wezen, oncler voorbehoud van de afwijkingen bepaald door artikel 27, paragraaf 2bis. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
12 September 1936, art. 27, par. 1 en 2bis.)
23 Mei 1950.
601
'79. - Inlcomstenbelastingen. - Berkijfsbelasting. - Belasting ve·rschuldigd
op de vet·meet·deringen, met inbegrip van
de verwezenlijkte meerwaarden.. - BelasUngvr·ijdom voor de meerwaarden vet·wezenlijlct op bedrijfsimmobiU.en en ttitrusting, met uitsluiting va.n de meerwaat·den
op andet·e delen van het kapitaal vet·wezenl'ijkt. - Onder de verwezenlijkte meerwaarden die aanleiding hebben gegeven

763

tot vermeerderingen van om het even
welke in een nijverheids- of handelsbedrijf gestoken activa, genieten slechts belastingvrijdom van de bedrijfsinkomsten
door particulieren verschuldigd, deze verwezenlijkt op bedrijfsimmobilien en nitrusting, met uitsluiting van de meerwaarden verwezenlijkt op de andere delen van"
het kapitaal dat tevoren in de zaak gestoken werd. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelc1 op
12 September 1936, art. 27, par. 2bis.)
23 Mei 1950.
601
80. - Inkomstenbelastingen. - Bedt·ijfsbelast-ing. Awnslag van ambtswege. - Vet·moedens waarop deze dient
gesteund. - V ergelijking met de normale
winsten van soo1·tgelijke belastingpz.ichtigen·. De belastbare winsten, onc1er-

hevig aan de bedrijfsbelasting krachtens
cle eerste alinea van paragraaf 1 van artikel 25 van de samengeschakelde wetten,
worden bepaald, bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens geleverd hetzij door
de belanghebbenden, hetzij door de administratie, naar de normale winsten van
soortgelijke belastingplichtigen en met
inachtneming van de bij artikel 28, eerste
alinea, opgesomde elementen, alsmede van
alle andere nuttige inlichtingen. (Wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 28,
al. 1.)

30 Mei 1950.

608

81. - Inlcomstenbelastingen. - Bedt'ijfsbelasting. Vennoten oncler gemeenschappelijlce naam die bi.j een niettw
gestiohte naamloze vennaotschap httn hele
deelnenving in cle vennootsohap oncler gemeensohappelijke naam inbrengen, die het
lcapitaal e1· van bedt·aagt, benevens haar
·1·eserves en een. bijzondere devalttatiet·eserve. -Toe/canning awn de gewezen vennoten onder gemeenschappelijlce naam,
vennoten in de nrwmloze vennootschap geWO!'den, van aandelen clie deze inbreng
vet·tegenwoorcligen.. Vennoten belastbaar in rle bedrijfsbelasting op rle waarde
van de t·eserves van cle· vennootschap onder gemeenschappel-ijlce naa1n. Wan-

neer geheel de deelneming van de vennoten onder gemeenschappelijke naam,
zijnde gans het actief en het passief van
clie vennootschap, met inbegrip van het
kapitaal, de reserves en een bijzondere
voorlopig vrijgestelde devaluatiereserve,
door cle vennoten onder gemeenschappelijke naam in een nieuw-opgerichte naamloze vennootschap ingebracht werd, bij
zover dat laatstvermelde vennootschap
eigenares wordt van gans het vermogen
der vennootschap onder gemeenschappelijke naam, en dat aandelen welke deze
inbreng vertegenwoordigen toegekend werden aan de gewezen vennoten onder ge-
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meenschappelijke naam, die als oprichters
van de nieuwe naamloze vennootschap
verschijnen, zijn deze op de waarde van
de reserves in de bedrijfsbelasting belastbaar. (Wetten betreffende de inkomstenbeIastingen, samengeschakeld op 12 September 1936, art. 27, par. 1 en 2.)
639
13 Juni 1950.
82. - InlcornstenbelasUngen.
Bedrijfsbelasting. Meerwaarden teweeggebmcht door de ttit de wet van. 30 Maart
1935 voortvloeiencle devalnatie. - Voorwaarden waa1·aan de wet ae. vrijstelling
vctn cleze nwerwaanlen oncle1'WC1'1Jt. V1·ijstelling niet alleen onderwo1·pen aan
cle voorwaanlen bepaald bij a1·tilcel 86 van
(le sarnengeschalcelde wetten, rnanr tevens
aan deze voor·zien bij a1·tikel 27, paq·ag1·aat 2bis, vnn dezelfde wetten. - De be-

lastbare meerwaarden, waarvan de belastingplichtige rechtvaardigt dat zij veroorzaakt werden door de devaluatie voortvloeiende uit de muntwet van 30 Maart
1935 en die van de bedrijfsbelasting vrijgesteld zijn naar de voorwaarden bepaald
bij artikel 86 van de wetten samengeschakeld door het koninklijk besluit van
12 September 1936, zijn tevens onderworpen aan de beperkende bepalingen van artikel 27, paragraaf 2bis, van de samengeschakelde wetten en, meer bepaald, aan
de voorwaarde dat deze meerwaarden,
voorlopig vrijgesteld, niet het ,~oorwerp
van enigerlei verdeling, uitkering of opneming uitmaakten en dat niet overgegaan
werd tot enigerlei uitk,ering van de vroeger aangelegde reserves. (Wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936, art. 27,
par. 2bis, en 86.)
639
13 Juni 1950.
83. - In1cornstenbela.sUnuen.
Becl?'ijfsbelasting. - Sornrnen cle rneerwaarde verteuenwoordiuende ve?"bonden aan (le
voDrraden en stoclcs van een vennootschap
onde1· gerneenschappelijke naarn, teweeggebracht door· de ttit de wet van 30 Maart
1935 voortvloeiende devn.lttatie en waarrnede een bijzonrlere 1'eserve aangelegd
werd. - Voo1·lop·ige vrijstelling van deze
rnee1·wa.arcle. - Sornrnen deel ttitrnalcende
van de inbrenuen van (le gewezen vennaten onder ,qerneenschappeUjlce naa.1n in
een nienw opgerichte naarnloze vennootsohap. - Sornrnen die het voorwerp uitmalcen van een toelcenning va1t. aandelen.
- Sornmen o1ulerwor1Je1u aan de bedrijfsbelasting. - Wanneer de sommen, die de

meerwaarde vertegenwoordigen verbonden
aan de voorraden en stocks van een
vennootschap onder gemeenschappelijke
naam, als gevolg op de muntwet van
30 Maart 1935 in een bijzondere reserve
opgenomen werden en voorlopig vrijgesteld zijn naar luid van artikelen 27, pa-

ragraaf 2bis, en 86 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936, door de
vennoten van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam in een nieuwe
naamloze vennootschap ingebracht worden, aldus op definitieve wijze opgenomen
worden in· het kapitaal van de nieuwe
naamloze vennootschap en het voorwerp
van een toekenning van aandelen uitmaken, is de bedrijfsbelasting verschuldigd
op de waarde van deze bijzoiidere devaluatiereserve. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
12 September 1936, art. 27, par. 2bis, en
86.)
13 Juni 1950.
639
84. - Inlcomstenbelnstingen.
Bed?·ijfsbelasting. Andere vennootschapJJen dan op aandelen. - V ennoten afzonde1'lijk belastbaar ttit hoojde van de sammen rUe htt1" ve1·leend of toegelcend worden. - Betelcenis van het begrip « sammen ». -- Dient verstaan als zijncle cle
somme1" toeuelcencl en uitgelceer(l « in. speoie, in aandelen ot ancle1'szins >J. EJr

dient verstaan aoor « verleende of toegekende sommen » aan cle werkende vennoten in de vennootschappen andere dan die
op aandelen, welke rechtspersoonlijkheid
bezitten, en nit hoofde derwelke elke werkencle vennoot afzonderlijk aan de bedrijfsbelasting onderworpen is, de sommen verle~nd of toegekend << in specie, in
titels of anderszins JJ. (Wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936, art. 35, par. 2.)
13 Juni 1950.
639

85. - Inlcornstenbelast-ingen. - Bedrijfsbelasting. Aanslag van ambtswege. - Aanslag waartoe bij verrnoedens
(lient ove1'gegaan. - Wanneer de aclministratie van ambtswege de aanslag van de
belastingplichtige in de bedrijfsbelasting
vestigt, moet zij het belastbaar inkomen
bepalen « op grond van het vermoeclelijk
beclrag JJ, hetgeen haar verplicht door vermoedens te werk te gaan. (Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 56.)
27 Jnni 1950.
665
86. Inlcornstenbelasfoinuen. Bedrijfsbela·sting. Aanslag vwn, ambtswege. - TTerrnoedens waa1'0p hij rnoet gesteund worden. Vergelijlcing rnet de
norrnale winsten van soortgelijlce belastingplichtigen. - Wanneer de administra-

tie overgaat tot de aanslag van ambtswege
van de winsten belastbaar in de bedrijfsbelasting, en voorzien bij artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde wetten, worden, bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, geleverd hetzij door de belanghebbenclen, hetzij door de administratie, de belastbare winsten of baten bepaald

_____ _! ..-
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naar de normale winsten van ooortgelijke
belastingplichtigen en met inachtneming
van de andere gegevens bij artikel 28 van
de samengeschakelde wetten opgesomd.
27 Juni 1950.
665
87. - In1comstenbelastingen. Bedrijfsbelasting. Aa;nslag · vwn. ambtswege. VergelijlC'ing met de nor·male
winsten van een soortgelijke belastingpliohtige. - Soortgelijk lcarakter. - Sottver·eine beoordeling door de rechter over
de gr·ond. - De rechter over de grond be-
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geschakelde wetten, deze bepaald worden
met inachtnewing van de normale winsten
van soortgelijke belastingplichtigen, vloeit
voort dat, vooraleer over te gaan tot het
vergelijken van de winsten, de aard van
de beclrijvigheid van de belastingplichtige
dient bewezen, ten einde vast te stellen
of deze gelijkaardig is met degene waarmede zij zal vergeleken worden. Dit bewijs rust op de administratie.
4 Juli 1950.
704

90. - Inkomstenbellkstingen.
Beoordeelt souverein of de g'egevens door de clrijfsbelasting.- Va.ststelling van. de veradministratie ten titel van vergelijking rneer·cler·ing vlkn cle activlk vlkn een beclrijf
met cle normale winsten van een soortge- in cle loo1J van een jalkt' of van een boelclijke belastingplichtige voorgebracht tot jaar·. - Verwijzing naar cle r·ekeningen
het vestigen van ambtswege van de aan- va;n cl-it jaar· of boelcjlkar·, q;-er·gelelcen met
slag van de belastingplichtige, betrekking deze van het on.micldellijk voorafgaancle
hebben op een exploitatie die kan be- ja.a1r of boekjctlkr. - Ten einde vast te
schouwd woi·den als zijnde in bedrijf ge- stellen of in de loop van een jaar of van
nomen door een belastingplichtige die het- een boekjaar een in de bedrijfsbelasting
zelfde beroep als de belastingplichtige en · belastbare vermeerdering van om het even
in soortgelijke voorwaarden uitoefent. welke in een nijver]leids-, handels- of
(Stilzwijgende beslissing.) (Wetten betref- landbouwbedrijf gestoken activa is ontfende de inkomstenbelastingen, art. 28 en sta'an, mag slechts verwezen worden naar
de rekeningen van dit jaar of van dit
56.)
27 Juni 1950.
665 boekjaar, vergeleken met de rekeningen
van het onmiddellijk voorafgaand jaar of
88. - Inkomstenbelastingen.
Be- boekjaar. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, 27 en 32.)
drijfsbelasting. Aanslag van ambtswege. - V ermoedens waarotJ hij moet ge4 Juli 1950.
705
steund worden. - H etzij telcenen of indicien waantit een hogere graad va;n gegoedheid blijlct. - Hetzij ver·gelijlcing met de
normale winsten 1Jan soortgelijke belastingplichtigen. - Wanneer de administra-

tie van· ambtswege de winsten bepaalt,
belastbaar in de bedrijfsbelasting krachtens alinea 1, paragraaf 1, van artikel 25
van cle samengeschakelde wetten, moeten
de vermo~lens waarop zij steunt voortvloeien hetzij, krachtens artikel 55, uit
tekenen of indiciEln waaruit een hogere
graad van gegoedheicl blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten, hetzij, krachtens
artikel 28, uit de vergelijking met de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming van de
andere gegevens bij deze bepaling opgesomd. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28 en 55.)
704
4 Juli 1950.
89. - Inkomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Aanslag van. ambtswege. Vergelijking met de normale
winston van soortgelijke belastingplichtigen. - Aanl vwn de bedrijvigheid Vlkn de
belastingplichtige ten einde vast te stellen
zo .deze gelijkaardig is. - Bewijs dat op
de administratie rust. - Doordat arti-

kel 28 van de samengeschakelde wetten
voorziet dat, in geval van belasting van
ambtswege van de inkomsten belastbaar
in de bedrijfsbelasting krachtens alinea 1,
paragraaf 1, van artikel 25 van de samen-

91. - In.lcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Belekstbare ver·meerde1'ing ·van cle rkCtiva van een beclrijf in de
loop van een jaar of van een boelcjaar. Een enlcele afwijking aan cle r·egel lcrachtens wellce slechts r·ekening mag gehouden
worclen met cle wijzigingen tussengekomen
tijdens het· vo!'ig jaar of het boelcjlkar- clat
tijclens het lopencl ja.ar- afgesloten wordt. ·
- AftTelclcing va;n cle bedrijfsver·liezen gedurencle rle twee vorige ja.ren of tijclens
de twee vor·ige boekjekren onde·rgaan. -

Op de regel krachtens welke, tot het vaststellen van de in de bedrijfsbelasting belastbare vermeerdering, slechts mag verwezen worden naar de wijzigingen cUe in
het bedrijf zijn tussengekomen tijdens het
vorig jaar of het boekjaar dat tijdens het
lopend jaar afgesloten wordt, vergeleken
met het onmiddellijk voorafgaande jaar
of boekjaar, kent de wet geen andere afwijking dan deze waarbij het toegelaten
is van de winsten de bedrijfsverliezen af
te trekken gedurende de twee vorige jaren
of tijdens de twee vorige boekjaren ondergaan. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27 en 32, par. 1, al. 2.)
4 Juli 1950.
705
HOOFDSTUK V.
MOBILlENBELASTING.

92. -

Inlcomstenbelastingen. -

Mob'i-
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liiinbelasting. - Afstand van het uitslUitend 1·echt leapers of ewploitanten te zoeken voor brevetten en vergunningen toebehorend aan een vennootschap. - Afstand
niet belastbaar in de mobiliiinbelasting in
hoofde van. ae vennootschap. - De ven-

nootschap, die aan een derde het uitsluitend recht afstaat om kopers of exploitanten te 7..oeken voor haar brevetten en
vergunningen, staat zodoende geen enkel
roerend goed af ..
De forfaitaire som, die wordt betaald
voor dit recht, is niet belastbaar in de belasting op de inkomsten nit roerende kapitalen daar zij niet de opbrengst is van de
afstand van een roerend goed. (W etten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 12 September Hl36, artikel14, par. 1, 4°, al. 4.)
4 October 1949.
55
93. - Inlcomstenbelastingen. - JJ![o,bili<iinbelasting. - Hanclelsve'l11wotschap. V et·de7Jing van het maatschappelijlc vermogen. - Belasting rJeheven op het geheel
van de uitgekeenle sommen, na attrelc
van het werkelijlc volgestort maatschappelijlc TcatJitaal dat nag terugbetaalbaar is.

- De belasting op het inkomen uit roerende kapitalen wordt, in geval van verdeling van het maatschappelijk vermogen
van een handelsvennootschap ten gevolge
van vereffening of om enige andere reden,
geheven op het geheel beclrag van de sommen uitgekeerd in specie, in titels of anderszins, na aftrek van het werkelijk volgestort maatschappelijk kapitaal dat nog
terugbetaalbaar is, clit kapitaal gerevaloriseerd zijnde door het te vermenigvuldigen met de coefficient die artikel 14, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten
van toepassing maakt voor het jaar in de
loop waarvan de stortingen, de verminderingen of de terugbetaling werden geclaan.
10 Januari 1950.
281
94. - Inlcornstenbelnstingen. - MobilWnbelast·in.g. - Hnndelsvennootschap. VenleUng van het rnnatschappelijlc kapitaar. Wettelijlce voot·waanlen tot aftTek van het maatschnppel-ijlc lcapit(J)al
vnn het becl1'ng vnn de uitgelceet·de sammen. - Het maatschappelijk kapitaal van

een handelsvennootschap, dat werkelijk
volgestort is, mag, in geval van verdeling
van het maatschappelijk vermogen, voor
het vaststellen van de grondslag van de
belasting op het inkomen nit roerencle kapitalen, niet worden afgetrokken van het
geheel van de uitgekeerde sommen, om de
enige reden dat geen terugbetaUng van
kapitaal is geschiecl: artikel 15, paragraaf 2, van de samengeschakelde ·wetten
bepaalt immers dat clie aftrek enkel mag
geschieden wanneer er verplichting bestaat tot terugbetaling van het kapitaal.
10 Januari Hl50.
281

HOOFDSTUK VI.
BIJZONDERE EN TIJDELIJKE BELASTING
OP DE Ull'ZONDERLIJKE WINSTEN.

95. -Wet van 10 Januar1.1940.- Bezolcligingen toegelcend aan de beheet·det·
van een vennootschap op aandelen in zijn
hoedanigheid van best·ntwder. - Bezoldig·ingen die fictief moeten wo11clen gevoegd
bij de cloo·r de vennootschap vet·wezenlijlcte winsten ten einde het belastbaar
ewceclent vast te steUen. - Voor de vestiging van de bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten, moeten
de bezoldigingen welke wegens zijn hoedanigheid van bestuurder, worden uitgekeerd aan de beheerder van een vennotschap op aandelen, fictief worden gevoegd
bij de door de vennootschap verwezenlijkte winsten, winsten waarvan de vergelijking met de winsten verwezenlijkt
gedurende de boekjaren die moeten clienen
als vergelijkingspunt, het belastbaar exceclent zal bepalen. (Wet van 10 Januari
1940 tot invoering van een bijzonclere en
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke
winsten, art. 1 en 3, par. 1 en 2; wetten
betreffenc1e de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936, artikel 25, par 1, 2o, litt. b.)
9 Februari 1950.
372
96.- Wet vnn 10 Jamtari 1940.- Bezoldigingen toegekena aan cle beheenlers
van een naamloze vennootschap. - Bezoldigingen vet·schulcligd kracht'ens- em~> bedienclencontract of een contract van httur
van diensten. - Bezoldigingen die fict-iet
rnoeten wo1·den gevoegcl bij de do01· de
vennootschap verwezenlijlcte winsten. Voor de vestiging van de bijzondere en
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke
winsten, moeten al de bezoldigingen toegekencl aan de beheerders van een naamloze vennootschap fictief worden toegevoegd a an de door de vennootschap verwezenlijlde winsten, met inbegrip van
deze c1ie hun zouclen verschuldigd zijn
krachtens een bediendencontract of een
contract van hnur van diensten. (Wet van
10 Januari 1940, art. 1 en 3, par. 1 en 2;
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 12 September
1936, art. 25, par. 1, 2°, litt. b.)
21 Februari 1950.
415
9'7.- Wet van 10 Janun-ri 1940.- Reterentiefot-rnttles ingevoerd door cle wet
met het oog op de ve1·gelijlcing clie het
beclrag van de uitzonderlijlce winst zal
bepnlen. Forrnule voo1·zien door nlinea c van pat·agraat 1 van arf'ilcel :2 van
cle wet van 10 Janun1·i 1940. - Formttle
clie een fo1}aita·ire schatting van de t·efe1'entiewinst 'Uitmaakt. - De formule be-
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doeld in artikel 2, paragraaf 1, alinea c,
van de wet van 10 Januari 1940, die een
van de grondslagen invoert welke de belastingplichtige mag verkiezen om te worden vergeleken met deze van zijn inkomsten, ten einde te bepalen of zij zullen
worden aangezien als zijnde een uitzonderlijke winst, maakt een forfaitaire
schatting van de referentiewinsten nit die
in aanmerking moeten worden genomen;
geen enkel ander element mag er aan worden toegevoegd.
21 Februari 1950.
415
98. -

Inkomstenbelastingen. - Bijzondere en tijdelijlce belasting op de uitzonderUjke winsten. Inkomstenemcedent
van een belastingplichtige die rechtspersoonlijkheid bezit. - Winsten begt'ijpende de bezoldigingen van de behem·ders,
commissarissen en vereffenaars. - Winsten waanJan niet mogen afgetrolclcen
worden de bedrijfsverliezen gedurende de
twee laatste jat·en ondergaan. - De in-

komsten als grondslag te nemen tot vaststelling, wat de belastingplichtigen betreft
die rechtspersoonlijkheid bezitten, van het
belastbare excedent onderhevig aan de
bijzondere en tijdelijke belasting op de
uitzonderlijke winsten, zijn deze inachtgenomen voor de toepassing van de bedrijfsbelasting, met inbegrip van de verschillende bewldigingen van de beheerders, commissarissen of vereffenaars van
de vennootschappen op aandelen, doch
zonder aftrek van de gedurende de twee
vorige jaren of tijdens de twee vorige
boekjaren ondergane bedrijfsverliezen.
(Wet van 10 Januari 1940 houdende invoering van een bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten, artikelen 2, pur, 1, "ell 3, par. 1 en 2.)
23 Mei 1950.
600
99. - Inlcomstenbelastingen.- Bijzondere en tijdeUjlce belasting op de uitzonderlijke winsten. - Resultaat van het reterentieboelcjaar gelcozen tot het bepalen,
voor de belastingplichtigen die rechtspet·soonlijkheid bezitten, van het belastbare
emcedent onderhevig aan de bijzondere
belasting. - Rest~Uaat waarin dienen begrepen de bezolctigingen van de beheerders, commissarissen en vereffenaars, en
waarvan niet mogen afgett·o7clcen wo1·den
de vet·liezen blijkend uU de balans van
het t·eferentieboekjaat·. - Van het resnl-

taat van het referentieboekjaar, gekozen,
overeenkomstig artikel 2 van de wet van
10 Januari 1940, tot het bepalen, voor de
belastingplichtigen die rechtspersoonlijkheid bezitten, van het belastbare excedent
onderhevig aan de bijzondere en tijdelijke
belasting, resultaat waaraan dienen toegevoegd de verschillende bezoldigingen van
de beheerders, commissarissen of vereffenaars van de vern1ootschap11en op aande-
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len, mogen de verliezen blijkend uit de
balans van het referentieboekjaar niet afgetrokken worden. (Wet van 10 Januari
1940, houdende invoering van een bijzondere en tijdelijke belasting o]) de uitzonderlijke winsten, art. 2, par. 1, en 3, par. 1
en 2.)
23 Mei 1950.
600
HOOFDSTUK VII.
SPECIALE BELASTING OP DE WINS1'EN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND.

100. - Leveringen en prestaties die
tot een normale winst aanleiding gaven.
- Belasting niet verschuldigd indien de
presteet·der het voo1·werp van een opeising
was en bewijst dat deze· opeising echt en
rechtzinni,q was. - De speciale belasting

op de winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan de vijand is niet
toepasselijk op de winsten voortvloeiend
uit leveringen en prestaties die een normale winst voor gevolg hadden, op voorwaarde dat de presteerder het voorwerp
van een opeising was en dat deze echt en
rechtzinnig was. (Wet van 15 October
1945, art. 1, par. 4.)
13 Juni 1950.
636
101.- Opeising die de vrijstelling van
de belasting voot· gevolg heeft. - Echt en
rechtzinnig lcarakter van de opeising. -

Het karakter van echtheid van de opeising, · waarvan de presteerder het voorwerp was, ten einde te beantwoorden aan
de wettelijke voorwaarden die de vrijstelling van de speciale belasting voortvloeiende nit leveringen en prestaties aan
de vijand voor gevolg hebben, sluit in dat
de maatregel aan de pFesteerder opgelegd
alle intrinsieke voorwaarden van een wezenlijke opeising verenigt, daar het karakter van rechtzinnigheid van de opeising alle geveinsde daden van de vrijstelling van belasting uitsluit. (Wet van
15 October 1945, art. 1, par. 4.)
13 Jnni 1950.
636
102. - Opeisi;ng die de vrijsteUing van
de speciale belasting voor gevolg heeft. Opeising die de daad van een 1·echteUjke
ot feitelijke macht onderstelt, bestaande
in het wegnemen van een bepaald voorwet·p. - Tot rechtvaardiging van de vrij-

stelling van de speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand, veronderstelt de
opeising van de levering of prestatie de
daad van een rechtelijke of feitelijke
macht, bestaande in het wegnemen van
een bepaald voorwerp. (Wet van 15 October 1945, art. 1, ])ar. 4.)
13 Jnni 1950.
636
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103. - Ope-ising d·ie cle v1·ijstelling van
de belasting voo1· gevolg heeft. - In~onbec
sohilcbaarheidsteUing, reglementer-in.g, contr6le en toezicht over zekere goederen
lcunnen slechts opeising ~~itmalcen indien
aangev~tld door een. wegneming tengevolge
van deze vo,orbereidende maMregelen, bu.iten eniyerle·i toestemming van de presteerder. - Maat1·egelen clie geen ontheffing
~t-it het bezit ~titmaken ten voordele van
de opeisende overheid en te1~ nadele van
de opgee·iste, en die aldus geen opeis'ing
uitmaken d·ie de vrijstelling van de belasting voor gevolg hebbe1~. - Indien de in-

onbeschikbaarheidstelling, de reglementering, de controle en het toezicht over zekere goederen tot doel kunnen hebben gebeurlijk het weg:nemen er van door de
vijand mogelijk te maken, op het ogenblik dat hij zulks zou :nodig hebben, dan
nog moet het wegnemen als gevolg op deze
voorbereidende maatregelen, opdat zulks
samen met deze maatregelen een opeising
zou uitmaken die de vrijstelling van de
speciale belasting op de winsten voortvloeien uit leveringen en prestaties aan de
vijand voor gevolg heeft, geschieclen buiten enigerlei toestemming van de presteerder.
llea:ntwoorden niet aan deze voorwaarden en maken geen ontheffing uit het bezit
nit ten voorclele van de opeisende overheicl
en ten naclele van de opgeeiste, «halfvrijwillige prestaties ll, << uitgelokte offerten)) of << verkopen waarop door de leverancier een zekere winst verwezenlijkt
worclt )). (Wet van 15 October 1945, art. 1,
par. 4.)
13 Juni 1950.
636

rechtstreekse belastingen
bijzondere taxes, art. 10.)
27 Juni 1950.

gelijkgestelde
663

105. - Aanslag van an~btswege. ~
Niet-aangifte door degene die zijn lolcaal
of zijn materieel ter beschikking stelt van
personen die zich aan spel of weddenschappen overgeven.- Aan.slag van ambtswege. - Bij gebrek aan de aangifte voor-

zien bij paragrafen 1 en 4 van artikel 92
van de wet van 28 Augustus 1921, kan de
administratie van ambtswege de belasting
op het spel en de weddenschappen vestigen, verschuldigd door degene die zijn lokaal of zijn materieel ter beschikking
stelt van personen die zich aan spel of
weddenschappen overgeven. (Wet van
28 Augustus 1921, houdende invoering van
nieuwe fiscale middelen, art. 91, 92, par. 1
en 4, en 97, al. 3; wet van 4 Juli 1930,
art. 10.)
27 Juni 1950.
663
106. - Aansla.g van ambtswege. - Bewijslast van het jtti.ste bedrag van zijn
belastbare inlcomsten ntst op de belastinypl-iohUge. - Indien de op het spel en

de wecldenschappen verschuldigcle belasting van ambtswege door de administratie
gevestigd werd, rust de bewijslast van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten op de belastingplichtige die tegen
deze aanslag een reclamatie heeft ingediend. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56, al. 2; wet van 28 Augustus HJ21, art. 97, al. 3.)
27 Juni 1950.
663
HOOFDSTUK IX.

HOOFDSTUK VIII.
ilELASTING OP RET SPEL
EN DE WEDDENSCHAPPEN.

104. - Pr.:wsoon die zijn lolcaal of zijn
mate1'ieel ter beschilckin,q stelt van hen
die zich aan spel of weddenschwppen ovet·geven. - Perso·on beschottwd als inriohter
van. de ve1-riohtingen. - Persoon er toe
gehouden een aangifte bij de ontvanuer
vwn de belastingen. te doen. - Degene die

zijn lokaal of zijn materieel ter beschikking stelt van personen die zich aan spel
of wedclenschappen overgeven en die, gev-olglijk, als de inrichter van de verrichtingen beschouwd wordt, moet, uiterlijk
de voorlaatste dag v66r het aanvangen
van de verrichtingen, bij de ontvanger
van het gebiecl een aangifte doen. (Wet
· van 28 Augustus 1921, houdende invoering
van nieuwe fiscale middelen, art. 91 en 92,
par. 1 en 4; wet van 4 Juli 1930 tot wijziging van de wetgeving inzake de met de

TAXES OP DE VERTONINGEN
EN VEll].IIAKICLIJKHEDEN,

107. - Bewijs. - Strafzaken. -Prooes-vet·bctal va.n overt1·ecling, opgemaakt
dam· een beambte van. de administratie
van finnnoU3n. - Bewijslcraoht. - In za-

ken van taxe op de openbare vertoningen
of vermakelijkheclen, kent geen enkele
wetsbepaling aan de processen-verbaal
van overtrecling, opgemaakt door een beeedigde beambte van de administratie van
financH~n, bewijskracht toe tot tegenbewijs van
er in vermelde feiten.
12 December 1949.
224
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X.

0PENINGSTAXE DER SL!JTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.

108. de tawe. -

Bepaling van het bec~rag van
Wijze van bepaZing van de
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BEL.ASTINGEN EN TAXES.
vermoede htturwaarde det· lokale1~ dienende tot slijterij. - Voor het bepalen

van het bedrag der openingstaxe van een
slijterij van gegiste dranken, wordt de
vermoecle huurwaarde der lokalen dienende tot slijterij vastgesteld door de controleur der belastingen van het gebied,
met de medewerking van een deskundige
aangewezen door het gemeentebestuur.
(Wet van 29 .Augustus 1919, art. 3, par. 1,
gewijzigd door art. 57 van de wet van
31 December 1925.)
25 .April 1950.
1529
109. - Bevaling van het bedmg van
de taxe. - Vaststelling van de vermoede
huurwaarde dooT de oontroleut· der belastingen van het gebied, met de medewerking van een deskundige aangewezen door
het gemeentebestuuT.
Substantiele
vleegvoTm. De verplichting, voor de

controleur der belastingen van het gebied,
te zijn bijgestaan door een deskundige
aangewezen door het gemeentebestuur,
ten einde de vermoede huurwaarde der
lokalen vast te stellen dienende tot slijterij van gegiste dranken, met het oog op
het bepalen van het bedrag der openingstaxe, is een substantH~Ie pleegvorm, zijnde
voor de belastingplichtige een waarborg
tegen een willekeurige schatting van de
administratie. (Wet van 29 .Augustus 1919,
art. 3, par. 1, gewijzigcl door art. 57 van
de wet van 31 December 1925.)
25 .April 1950.
529

die enkel tot woning of tot 11ndere doeleinden dienen. (Wet van 29 .Augustus 1919,
11rt. 3, gewijzigd door art. 57 van de wet
van 31 December 1925.)
Z7 Juni 1950.
666
112. - Be1·ekenring naat· de hWild'waarc
de van de lokalen dienende to·t slijterij
met uitslttiting van de gedeeUen van het
onroerend goed die tot andere doeleinden
dienen.- Werlcelijke huurwoorde, grandslag van 'de berekening. - Maakt niet de
werlwlijke huurwaarde uit, deze die blijkt
uit een eoht en zelfs gewoon bevonden,
huurovereenlcornst, wanneer deze huurovereenkomst bet1·elcking heett ov geheel
het om·om·end goed. - Maakt niet de wer-

kelijke huurwaarde va11 een slijterij van
gegiste dranken uit, die; de berekening
van de openingstaxe mogelijk maakt, deze
die blijkt nit een huurovereenkomst, die
echt en, door een gerechtelijke beslissing,
zelfs normaal bevonden werd, wanneer
deze huurovereenkomst betrekking heeft
op geheel het onroerend goed en. niet uitsluitend op de lokalen die, in het onroerend goed, tot slijterij dienen. (Wet van
29 .Augustus 1919, art. 3, gewijzigd door
art. 57 van de wet van 31 December W25.)
27 Juni 1950.
666
HOOFDSTUK XI.
GEMEENTETAXES.

110. - Bepaling van het bedra.g van
de taxe. - Vaststelling van de vm·moede
huurwaaTde door de oontroleur der belastingen van het gebied, met de medewet·lcing van een deskundige aangewezen dom·
het gemeentebestuur.- Geen vervUohting
bij de reohtspleging voor het hot van beroep het origineel van een deskundigenverslag te voegen. - Het bewijs, waaruit

113. - Gemeentetaxe vet·orclend door
de buTgemeestet·, alleen optredend, de
beide andere leden van het schepencollege
uit hun ftmcties ontheven zijnde door de
v·ijand, die het grondgebied bezet, en niet
vervangen zijnde. Btwgemeester die
verklaart ov te treden als sohepencollege,
hetwelk zelt in de plaats is gesteld van
de gemeentemad, die door de vijand werd
blijkt dat de vermoecle huurwaarde der , be let te vergaderen. - H andeling ilie niet
lokalen dienende tot slijterij van gegiste is beiloeld door het besluit van de Regent
dranken vastgesteld werd door de· contra- van 1 September 19.45 noah door de besluitleur der belastingen van het gebied, met wet · van 5 Septe1nber 19.45. - De hande-

de meclewerking van een deskundige aangewezen door het gemeentebestuur, met
llet oog op het bepalen van het beclrag der
openingstaxe, moet regelmatig bijgebracht
worden, doch de wet vereist niet dat het
origineel van een deskundigenverslag bij
de rechtspleging v66r het hof van beroep
zou gevoegd worden. (Wet van 29 .Augustus 19-19, art. 3, par. 1, gewijzigd door
art. 57 van de wet van 31 December 1925.)
25 .April 1950.
529
111. - Be1·e1wning naa1· de huurwaarde van de lokalen dienende tot slijterij. -

De openingstaxe op een slijterij van gegiste dranken wordt berekend naar de
lluurwaarcle van de lokalen dienende tot
slijterij, met uitsluiting van de gedeelten
VERBR., 1950. 49

ling waardoor de burgemeester, alleen optredend, een gemeentetaxe verordent, de
beide andere leden van het schepencollege
uit hun functies ontheven zijnde door de
vij and, die het gronclgebiecl bezet, en niet
vervangen zijnde, en de burgemeester verklarende die beslissing te nemen als schepencollege, hetwelk zelf in de plaats is gestelcl van de gemeenteraad, die door de
-vijand belet werd te vergaderen, wordt
niet voorzien door het besluit van de Regent del. 1 September 1945 noch door de
besluitwet van 5 September 1945.
27 Januari 1950.
337
114. - Aanslag in een gemeen.tetaxe
verm·dencl cloor de burgemeester, aileen
optreclenit, ile beide andere leden van het
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sohepenoolle,qe uit hun funoUes ontheven
zijnde door de vijand, die het grondgebied
bezet. Buraemeester rlie verklaart te
hwndelen nls sohepenoollege, hetwellr, zelf
in rle plants is gestelrl van ae gemeenteJ'and, clie floor· rle vijand wor·at belet te
vergnrler·en. - Aanslag zonrler· wettelijlr,e
grondslag. - Heeft geen wettelijke grond-

slag, de aanslag in een gemeentetaxe, gevestigd krachtens een hancleling waarbij
de burgemeester, alleen optreclend, die
taxe heeft verordend, {le beide andere leden van het schepencollege uit hun functies ontheven zijnde door de vijand, die
het grondgebied bezet, en niet vervangen
zijnde, en de burgemeester verklarend te
handelen als schepencollege, hetwelk zelf
in de plaats is gesteld van de gemeenteraad, die door de vijand belet werd te
vergaderen. (Grondw., art. 110; gemeentewet van 30 Maart 1836, art. 89, 107 en138.)
27 Januari 1950.

337

(Grondw., art. 108, 5°, en 110; gemeentewet, art. 75 en 76.)
29 Juni 1950.
684
118. - Belasting op zelcer·e wegeniswe'l'lcen. - Eigenaars of vnwhtgebntilr,ers
van, ae boonleigendommen per·so·onlijk en
opeenvolgencl gehouclen tot betaling van
rle belasting. - Wettelijlcheicl. - Schendt

de van kracht zijnde wetten niet, het gemeentereglement dat een belasting op zekere wegeniswerken heft ten laste van
de eigenaars of vruchtgebruikers van de
boordeigendommen en wegens het feit van
hun recht zelf, derwijze dat zij op ieder
van hen persoonlijk en opeenvolgencl kan
ingevorderd worden.
29 Juni 1950.
684
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11·5. -

F ermoge·n van de gemeent'erctad
gemeentetawes te hejjen. - Onbepe1'7ct vermogen onder voor·waar·de de wet niet te
sohenaen en ondm· het enig voor·beho~tcl van
de oontr·ole van cle hoge·re overlwicl. - De

gemeenteraden hebben, krachtens hun zelfstandigheid, overeenkomstig de wet, en,
behoudens de door deze bepaaldE~ uitzonderingen, het onbeperkt vermogen de zetting van hun belasting·en te bepalen onder
de enige controle van de hogere overheid.
(Grondw., art. 108, 5°, en 110; gemeentewet, art. 75 en 76.)
29 Juni 1950.

681

116. - Belasting 01J zelwre wegeniswe1'7cen. - Eiaenaar·s of vntohtgebruilcer·s
van ae boordeigenflommen persoonlijk en
opeenvol,qena tot betaling van cle belasting
geho~ulen. Wettelijkheirl. - Schendt de

van kracht zijnde wetten niet, het gemeentereglement dat een belasting op lilekere wegeniswerken heft ten laste van
de eigenaars of vruchtgebruikers van de
boordeigendommen en wegens het feit zelf
van hun recht, derwijze dat zij op iecler
van hen persoonlijk en opeenvolgencl kan
ingevorderd worden.
29 Juni 1950.
681
11'7. - F ennogen. vnn. ae gemeenteraacl
gemeentetawes te hetfen.- Onbeperkt ver·mogen onaer· voor·wa.ar·de ae wet niet te
sohenrlen en oncler· het enig voor·beho~td va.n
cle oontr·ole va.n ae hoger·e overheicl. - De

gemeenteraden hebben, krachtens hun zelfstandigheid, overeenkomstig de wet, en
behoudens de door deze bepaaMe uitzonderingen, het onbeperkt vermogen de zetting van hun belastingen te bepalen onder
de enige controle van de hogere overheid.

1. - Ar·beidsongeval. - Vonnis flat beslist clct't een onclenwm·ing niet is oncler·wor·pen ' a.nn cle wet,qev·ing betr·ettende de
ar·bciflsongevallen. Be1"1r.stin,ff floor· rle
De arbeicler
a.rbeicler· zoncler· gevolg. -

kan niet gelclig berusten in een vonnis dat
beslist dat een onclerneming niet is onderworpen aan de wetgeving betreffende de
vergoeding· van de Schade voortsprnitencle
nit de arbeidsongevallen.
22 September 1949.
10
2. - B·nr·ger·lijlce zalcen. - Betokening,
zonder voor·behoml, aan de tot bewijs toeaehtten par·tij, van het a.r·r·est dat het .f!etu.igenverhoor beveelt en tevens van datgene wcwr·bij rlag voor het verhoor· worat
yestelcl, alsmerle van ae lijst vnn de getwigen va.n het tegenver·hoor·. - Betelcening cl·ie geen beru.sting meclebrengt in het
an·est flat het getttigenverhoor· beveelt. Sluit niet noodzakelijk in cle vaste en ondubbelzinnige toetreding van een partij
tot een arrest dat een getuigenverhoor beveelt, de betekening, zelfs zonder voorbehoud, door die partij, aan de tot het bewijs toegelaten partij, van dit arrest, alsmecle van datgene waarbij dag voor het
verhoor wordt gesteld, alsook van de lijst
van de getuigen die zij voornemens is zelf
te doen onderhoren.
3 November 1949.
107
.3. - Bentsting in een geTeohtel'ijke beslissing. - Begriv. ~ Maakt geen berusting uit in een gerechtelijke beslissing, dP
niet nader bepaalde uitdrukking van het
inzicht het debat niet verder door te drij·
ven.
643
16 Juni 1950.
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BESCHERMING TEGEN ABNORMALEN. '---BESCHE~MING

VAN DE MAAT·
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNO~
MALEN (WET TOT).

1. - Terbeschi-kkin.qstell-ing van de 1'e.
gering van de recidiv·isten en van de gewoonte-misdad·igers. Gevallen waarin
deze mctakegel niet doo1· de wet opgele,qd
wordt. - Verplichting vom· cle 1·echte1· de
-redenen .van de bevolen maatregel te omsclwijven. - De beslissing waarbij de ter·

beschikkingstelling van de regering van
een veroordeelde bevolen wordt in een geval waarin deze maatregel niet door de
wet opgelegd wordt, mag zich er toe niet
beperken het bestaan van de wettelijke
voorwaarden vast te stellen die deze ver·
oorloven; zij moet bovendien op nauwkeu"
rige en concrete wijze de bijzondere rede·
nen aanwijzen waarom de rechter van
oorcleel is het hem door de wet toegekencl
vermogen te moeten aanwenden. (Wet van
9 April1930, art. 25 en 26.)
28 Juni 1950.
675
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VERLOF.
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vatiestelling te worden voorafgegaan. (Wet
van 9 April1930, art. 7.)
8 Mei 1950.
562

BESLAG.
St1·ntznlcen. VeTplicht·ing voor de
rechter die de pttblielce vorde1·ind ttitput te
besl-issen oveT de teruggnve vnn de inbeslnggenomen voo1·we1·pen. - Niet voorgeschreven op stTaf van nietigheid. - Gebrelc nnn conclusies op dit pttnt v66r de
rechter ove1· de gmnd. - Verwe1·ping van
het rniddel hieTuit ctfgeleid dat ove1· de tentggave niet beslist tverd. - Zo de straf·

rechter, die de publieke vordering uitput,
beslissen moet over de teruggave van de
inbeslaggenomen voorwerpen, is deze be·
schikking evenwel niet op straf vail nie·
tigheid voorgeschreven; bij gebrek aan
conclusies over dit punt v66r de rechter
over de grond, kan geen middel worden
afgeleid hieruit dat deze beschikking niet
nageleefd werd. (Wetboek van strafvor2. - Te1·besch·iklcingstell-ing van de 1'eclering, art. 370.)
gering. Herhaling vom·zien bij arti7 September 1950.
745
kel 56 van het Strafwetboelc. - Vm·plich· ·
t·ing voor de rechter de beweegredenen van
die mactt1·egel te ornsclwijven. - In geval

van terbeschikkingstelling van de regering
van een veroorcleelde die zich bevindt in
staat van herhaling, voorzien bij artikel 56 van het Strafwetboek, moet de besliss1ng de beweegredenen van die maatregel omschrijven. (Wet van 9 April 1930,
art. 25 en 26.)
12 December 1949.
228
3. - Te·rb-eschiklc·ingstell-ing van de Regering van ·rec-id·iv·isten en gewoontem·isdad·igers. - Geval waa-rin die rnant1·egel
n·iet door de tvet is voo1·gesch·reven. Verpl-ichting vooT de rechter de beweeg1·e.
deuen van de mnatmgel te ornsclwijven. -

De beslissing die de terbeschikkingstelling
van de Regering van een veroordeelde beveelt, in een geval waarin die maatregel
niet door de wet is voorgeschreven, mag
zich er toe niet beperken te wijzen op het
bestaan van de wettelijke voorwaarden,
maar moet op nauwkeurige en concrete
wijze de bijzondere redenen aanduiden
waarom de rechter oordeelt gebruik te
moeten maken van de hem door. de wet
toegekende macht. (Wet van 9 April 1930,
art. 25 en 26.)
9 Januari 1950.
277
4. - lnternering van een lwnnlczinnige
of abno1·male belclnagde. - Geen vom·afgnwndel-ijlce inobservnt·iestelling. - Wettelijlclwid. De internering van een

krankzinnige of abnormale beklaagde
hoeft niet noodzakelijk door een inobser-

BETAALD

VE~LOF.

1. - Ve1'lofbezoldiging. - Wet vnn
14 Jttni 1948 houdende verd·ttbbeling van
het ve1·lotgeld voo1·z-ien doo1· de besluitwet
vnn 3 Jan1tar·i 1946.- Dictmnntnijve1·heid.
Bijkornende ve1·lofdngen benevens de
wettelijke ve1'lofdagen. - Ve·rhog·ing van
de ve1·lofbezoldig·ing toepnssel-ijk ten belope van cle zes wettelij lee verlofdctgen. --

De bepalingen van de wet van 14 Juni
1948 houdende verdubbeling van het verlofgeld voorzien door de besluitwet van
3 Januari 1946 betreffende het jaarlijks
verlof van de loontrekkende arbeiders,
zijn van toe}Jassing, doch enkel ten belope
van de zes wettelijke verlofdagen voorzien door gemelde besluitwet, op de ver·
lofdagen van de arbeiders uit de diamantnijverheid welke, krachtens het besluit
van de Regent del. 11 Juni 1946, een langer
verlof genieten.
30 Januari 1950.
344
2. - Besluitwet van 3 Ja.ntut·ri 1946,
a1·t·ikel 26. - Toepass·ing va-n een aantal
geldboeten hoge·r dan het getal arbeidet·s
tegenove1· wie er inbTeulc we1·d gepleegd.
- Onwettelijkheid. - Is onwettelijk, het
vonnis van veroordeling, uitgesproken bij
toepassing van artikel 26 van de besluit·
wet van 3 Januari 1946 betreffende het
jaarlijks verlof van de loonarbeiders, hetwelk een aantal geidboeten oplegt dat ho·
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gei' is ·dan het getal arbeiders tegenover
wie er inbreuk werd gepleegd.
30 Januari 1950.
347

ting uit te sprelcen. - De militaire rechtsmachten, die bevoegd zijn om criminele
straffen uit te spreken, zijn het eveneens
om, overeenkomstig artikel 19 van het
Strafwetboek, de bijkomende straf van de
afzetting uit te spreken.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. ~ Bm·gerlijlce zalcen. - Aanleg.
Wet die op 1.000 frank de waa1·de bepaaU
tot beloop waarvan de vrede1·eohte1· lcennis
neemt in hoogste aanleg. - Niet gesohatte
vorde1·ing tot ontlcenning van erfdienstbaarheid en vorde1'ing tot sohadeZoossteZling van 500 frank. - Wedere·is tot sohadeZoossteUing van 500 frank wegens tergend en melceloos geding, - Reohtbank
van eerste aanleg die lcennis neemt van
het hogm· bemep tegen cZe beslissing van
de v1·edereohte1·. - Reohtm· in hoge1· bemep weZlce een waa1·de toekent aan de
vordm·ing . tot ontlcenning' van erfdienstbaarheid en wellce die waarde samenteU
met het bedrag van de beide vo1·deringen
tot sohadeZoossteUing. Hoge1· beroep
alzo ontvanlceUjlc ve1·Jclaard. - Onwettelijlcheid. Wanneer een vordering tot

ontkenning van erfdienstbaarheid niet
werd begroot door de partijen en dat aan
die vordering is toegevoegd een vordering
tot schadeloosstelling van 500 frank, terwijl de verweerder een wedereis heeft ingesteld tot schadeloosstelling van 500 fr.
wegens tergend en roekeloos geding, mag,
ten einde het hoger beroep ontvankelijk te
verklaren, de rechtbank van eerste aanleg, die kennis neemt van het hoger beroep tegen de beslissing van de vrederechter, geen waarde toekennen aan de vordering tot ontkenning van erfdienstbaarheid
en die waarde samentellen met het bedrag
van de beide vorderingen tot schadeloosstelling, zelfs indien de wet op 1.000 frank
de waarde bepaalt tot beloop waarvan de
vrederechter kennis neemt in hoogste aanleg. (Wet van 25 Maart 1876, art. 33 en 37,
dit laatste artikel gewijzigd door de wet
van 15 Maart 1932, art. 8.)
6 October 1949.
58
2. - Aanleg. - Burge1·lijlce zaken.
Bed1·ag van de eis bepaalbaa1·. - Onbelcend gebleven omdat de elementen, die tot
grondslag voor de berelcening moeten
dienen, niet werden aangeduid. - Vonnis
in laatste aanleg. - Wanneer het bedrag

MOct~~W~.
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4. - Strafzalcen. - Strafreohter die
lcennis neemt tevens van de publieke vordering en van de burgedijlce vordering. Telastlegging niet bewezen. - Onbevoegdheid om de oetiohte te ve1·oo1·delen tot
sohadeloosstelling. - De strafrechter die

tevens kennis neemt van de publieke vordering en van de burgerlijke vordering, is
onbevoegd om de betichte te veroordelen
tot schadeloosstelling wanneer hij beslist
dat de telastlegging niet is bewezen. (Wet
van 17 April1878, art .. 4.)
120
7 November 1949.
5 . - B~trge1·lijke zalcen.- Hoofdeis.Wedereis voortvloeiend ttU de ove1·eenlcomst die tot gmndslag van de oorspmnlcelijlce e·is dient. - Bepaling van de aanleg. - Om de aanleg te bepalen, worden
het bedrag van de hoofdeis en het bedrag
van de wedereis, voortvloeiend uit de
overeenkomst die tot grondslag van de
hoofdeis dient, samengeteld in de maat
waarin die eisen betwist worden. (Wet
van 25 Maart 1876, art. 37; wet van
15 Maart 1932, art. 8, par. 1.)
4 November 1949.
109
6. -

Btwgerlijke zaken. - Wede1·eis.
Begrip. - Maakt een wedereis uit, de

eis cUe in de loop van het geding wordt
ingesteld door de verweerder en die, alhoewel hij met de oorspronkelijke eis verband houdt, onafhankelijk van het voorwerp ervan is.
109
4 November 1949.
7. - Stmfzalcen. - Politiereohte1· die
lcennis neemt van een inbreuk op de verlceerspoliUe. - Feit dat clie inbre~tlc uitmaalct, maalct ook het wanbedrijf van onm·'ijwillige liohamelijlce letsels ltit. - Verpliohting voiw de politiereohter zioh onbevoegd te ve1·lclaren. - De politierechter,

van de eis, alhoewel bepaalbaar, onbekencl
is gebleven omdat de elementen, die tot
grondslag voor de berekening moeten dienen, niet werden aangeduid, is het vonnis
in laatste aanleg gewezen.
27 October 1949.
102

die kennis neemt van een inbreuk op de
verkeerspolitie, moet zich onbevoegd verklaren wanneer hij vaststelt dat het feit,
dat die inbreuk uitmaakt, ook het gebrek
aan vooruitzicht of aan voorzorg uitmaakt, voorzien bij artikel 418 van het
Strafwetboek, en dat uit dit gebrek de
slagen en verwondingen volgen voorzien
bij artikel 420 van hetzelfde wetboek.
21 November 1949.
150

-3. - Strafzalcen. - Militaire 1'eohtsmaoht bevoegd om een m·iminele st1·af uit
te sprelcen. - Bevoegdheid om de afzet-

8. - St1·afzalcen. - Inbre~tken op artilcel1 en 2 vcm· het lconinlcUjlc besluit van
31 Mcw1·t 1936 bet1·ettende het in dienst
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hebben van ·vreemde arbeiders.- Bevoegdheid van de co1Tectionele rechtbank. -

Sedert het in werking treden van het be~luit van de Regent dd. 28 Februari 1947,
behoren de inbreuken op artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit nr 285 dd.
31 Maart 1936 betreffende het in dienst
hebben van vreemde arbeiders tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank.
5 December 1949.
199
9. - Bm·gerlijke zaken. - Betwistingen bet1·ej'fende een cont1-act van verlcoop
of van verhuring van een onroerend goed.
- Goed bestemd tot de e:rip,loitatie van een
handel. Onbevoegdheid van de rechtbanlc· van Tcoophandel. De rechtbank

van koophandel is onbevoegd om kennis
te nemen van betwistingen betreffende een
contract van verkoop of van verhuring
van een onroerend goed, zelfs wanneer het
goed tot de exploitatie van een handel bestemd iE\. (Wet van 25 Maart 1876, art. 3,
1°; kon. besl. nr 63 van 13 Januari 1935,
art. 2.)
22 December 1949.
247
10. - Rechterlijlce inrichting. - Misdaad ten laste gelegd van een ojficier van
·de gerechtelijlce poUtie in de uitoetening
van zijn ambt. Oo1·rectionalisatie. Tussenlcomst van de Teamer van inbeschuldigingstelling. Verlcnocht wanbed1'ijf
ten laste gelega van een derde. - BehoMt niet tot de bevoegdheid van de leamel· van inbesch~t.ldigingstell-ing. - Wan-

neer zij een misdaad ten laste gelegd van
een officier van de gerechtelijke politie,
gepleegd in de uitoefening van zijn ambt,
correctionaliseert, doet de kamer van inbeschuldigingstelling enkel uitspraak over
het bestaan van verzachtende omstandigheden; zij heeft derhalve geen kennis te
nemen van een verknocht wanbedrijf dat
ten laste gelegd wordt van. een derde,
welke dienvolgens niet vermag te beweren voor die kamer te verschijnen.
27 December 1949.
258
11. - Strafzalcen. - Ve1·dachte niet
onderworpen aan de militai1"e skafwetten.
- Inb1·euTcen op hoofdstulc II van titel I
van boelc II van het St1"afwetboe1c en inb1·eulcen behorende tot de bevoegdheid van
de gewone 1·echtsmacht. - Verlcnochtheid
van aldie misdrijven.- Misd1·ijven behorende tot de bevoegdheid van de gewone
rechtsmacht niet v661- de militaire 1'echtsmacht van wijzen gebracht noch voo1·werp
hebbende gemaalct van ee1~ onderzoelc doo1·
de Twijgsa1tditeu1· v661· 16 Februa1·i 1946.
Gewone 1·echtsmacht alleen bevoeg;el
voor nl ae miscl1··ijvm1. ~ Wanneer een

verdachte, die niet is onderworpen aan cle
militaire strafwetten wordt vervolgd Wl'
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gens inbreuken op hoofdstuk II van titel I
van boek II van het Strafwetboek en
wegens misdrijven behorende tot de bevoegdheid van de gewone rechtsmacht, en
wanneer deze laatste of sommige onder
hen niet vo6r 16 Februari 1946 v66r de
militaire rechtsmacht werden gebracht
noch het voorwerp van een onderzoek
door de krijgsauditeur zijn geweest, is de
gewone rechtsmacht, indien die misdrijven verknocht zijn, alleen bevoegd om van
de ene en de amlere van die misdrijven
kennis te nemen. (Besluitwet van 26 Mei
1944, art. 1, 2, 1 o, 2bis en 11; besluitwet
van 9 J anuari 1945, art. 1; wet van
30 April 1919, art. 15; besluit van de
Regent van 18 September 1945.)
23 J anuari 1950.
324
12. - St1·atzaTcen. - A1·tilcel 2, 1o, van
de besluitwet van 21 Mei 1944· - Bepaling vreemd aan de bevoegclheid. - Arti-

kel 2, 1°, van de besluitwet van 27 Mei
1944 is een bepaling vreemd aan de bevoegdheid; die bepaling heeft tot voorwerp, gedurende een bepaalde tijd, op het
onderzoek en het berechten, door de militaire rechtsmacht, van de inbreuken op
artikel 1 van de besluitwet van 13 Mei
1940, zekere bijzondere regelen betreffende
de rechtspleging en de samenstelling van
de zetel toepasselijk te maken. (Besluitwet van 27 Mei 1944, art. 3 en volg. en 7.)
23 Januari 1950.
333
13. - Stmfzalcen. - Wanbedrijf verwezen naar de co1-rectionele rechtbanlc
doo1· een beschiklcing van de 1·aadkame1·.
- Misclrijven die beho1·en tot de bevoegdheid van de politierechtbank. - Samenhangende misdrijven waarvan de madTeamer geen kennis heett gehad. - 001'rectionele 1·echtbanlc bevoegcl om Tcennis te
nemen van het wanbedrijf en van de samenTiangende misdrijven. ~ De correctionele

rechtbank, naar welke door een beschikking van de raadkamer een wanbedrijf
werd verwezen, is bevoegd om terzelfdertijd kennis te nemen van de samenhangende inbreuken op de Wegcode, die door
een rechtstreekse dagvaarding v66r haar
werden gebracht en waarvan de raadkamer geen kennis heeft gehad. (Wetb. van
strafv., art. 182, 226, 227 en 540.)
13 Februari 1950.
383
14. - Stratzaken. - Wet van 11 April
1878, a1·tiTcel 1. - Wanbed1·ijf gepleegd
buiten het g1·ondgebied vnn het Rijlc. -

« Tegen em1 Belg JJ. - Betelcenis van d,ie
woorden. - In artikel 7 van de wet van
17 April 1878 bedoelen de woorden (( een
misdaad of een wanbedrijf tegen een
Belg Jl niet alleen de misdaden en wanbedrijven tegen personen, voorzien bij tic
tel VIII, van boek II, van het Strafwet-

774

BEWIJS.

boek, doch alle misdaden of wanbedrijven
gepleegd buiten het grondgebied van het
Rijk ten nadele van· een Belg, onverschil·
lig of het nadeel van stoffelijke of van zedelijke aard is.
13 Februari 1950.
397

15. - Strntzaken. - Inbreulc op cle bes~·uUwet

van 13 .Me'i 19.10 . .__,. Verlcnocht
m'isclrijf beho1·enc~ tot cle bevoegclheicl van
cle uewone rechtsmacht. Bevoegclheicl
van cle militwire 1·echtsmucht tot .l5 J~mi
1949. - NacUen bevoegcllwicl van cle rlewone 1·echtsmucht voor alle 1'echtsplegingen waadn geen beslissing over cle groncl
·is tussengekomen. Te rekenen van

15 Juni 1949 af, wanneer een inbreuk die

tot de bevoegdheid van de gewone Techtsmacht behoort verknocht is met een inbrenk voorzien bij artikel 1 van de besluitwet van 13 Mei 1940 betreffencle de
verscherping van de bestraffing van somtnige gedurende cle tijd van oorlog gepleegde feiten, worden de beide inbreuken
door de gewone rechtsmacht gevonnist,
tenzij de militaire rechtsmacht v66r
15 Juni 1949 een beslissing over de grond
gewezen heeft.
6 Maart 1950.
439
1'6. - BtwgerUjlce zuken. - Kincle?·toeslugen. - E·is tot betaling van achterstallige bijclrugen. - Samenvoeging van cle
gevon~en~e b·ij ckagen ten einclc cle ctanleg
te bepnlen. - Wanneer een onclerlinge kas

voor kindertoeslagen tegen een aangeslotene een vordering instelt tot betaling van
achterstallige halfjaarlijkse bijdragen,
moeten die bij dragen worden samengevoegd ten einde de aanleg te bepalen. (Wet
van 25 Maart 1876, art. 23; kon. besl. van
22 December 1938, art. 264.)
486
23 Maart 1950.
17. - M·isckijf beho1·encl tot cle bevoegclhe'icl vnn cle con·ectionele rechtbnnlv,
verknocht met een misclrijf behorencl tot
cle bevoegclheicl vnn cle polif'ie1·echtbnnlc.
- Bevoegclheic~ vwn cle coTrectionele rechtbnnlc voo·1· cle twee m·iscl?"ijven. - De cor-

rectionele rechtbank, bij welke een wanbedrijf dat tot haar bevoegdheicl behoort
wordt aanhangig gemaakt, is bevoegd
om kennis te nemen van een verknocht
misdrijf, aanhangig gemaakt door een
rechtstreekse dagvaarding, alhoewel het
tweede misdrijf, op zich zelf beschouwcl,
tot cle bevoegdheicl van cle politierecht-bank behoort. (Wetb. strafvord., art. 226
en 227.)
489
27 Maart 1950.
18. - St1'afznlcen.
Oo?'logsmisclaac~
omsclweven floor cle wet vnn 20 Jttni 1947.
- Sumenhnngencl misclrijf beho1·encle tot
cle bevoegclheicl vnn cle gewone 1'echtsmcwht. Bevoegclheicl vnn cle militnire

rechtsmncht om van beicle misclrijven lcennis te nemen. - Dagtelcening vnn het ·instellen vnn het oncle·rzoek. - Zonfler belang. - Wanneer een misdrijf dat onder

de voorwaarden valt bepaald bij artikel 2
van de wet van 20 .Juni 1947 betreffende
de oorlogsmisdaden en een misdrijf bellOrend tot de bevoegdheid van de gewone
rechtsmacht samenhangend zijn, moeten
beide door de militaire rechtsmacht gevonnist worden; het is zonder belang dat
l1et onderzoek betreffende het misclrijf,
dat tot de bevoegdheicl van de gewone
rechtsmacht behoort, slechts na 16 Februari 1946 aangevangen werd. (Wet van
20 Juli 1947, art. 6 en 7.)
686
3 Juli. 1950. ·.
1'9. - St1'afznlcen. - Inb1'enlc op cle
Wegcofle. Gepleegcl cloo1· een militair
tijflens cle clienst. - Bevoegclhe·icl vnn cle
m'ilitai1·e t·echtsmncht. - Behoort tot de

bevoegdheid van de militaire rechtsmacht,
de tijdens de dienst gepleegde inbreuk op
de Wegcode. (Wet van 15 Juni 1899, artikel 23, 3° en 23, laatste alinea.)
3 Juli 1950.
689
20. - Strafznlcen. - MiUta·ir oncle1· cle
wapens, vei·volgcl wegens een OZJ fle Wegcode Ujdens de cUenst gepleegfle inbTeuk.
-· Milita:i1· met onbepactlcl verlof, vervolgd
wegens een inbreulc op de Wegcocle en wegens het wnnbecll"ijf vnn onvdjwillige ve1·wonclingen. Snmenhnng tussen n~ cle
inbrettlcen. Bevoegc~heicl vnn cle militn·ire 1·echtsmncht. - Wanneer een mili-

tair onder de wapens en een militair met
onbepaald verlof vervolgd worden, de
eerste wegens een op de Wegcode tijdens
de clienst gepleegde inbreuk, de andere wegens een inbreuk ov de Wegcode en wegens l1et wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen, en wanneer al de inbreuken
samenhangend zijn, is de militaire rechtsmacht de bevoegde rechtsmacht om kennis
te nemen van de gezamenlijke inbreuken.
3 Juli 1950.
689

BEWIJS.
1. - Stratznlcen. - Gevn~ wna1··in cle
wet geen bijzoncle1·e bewijsvoe1"inu oplegt.
- Beslissing gesteu.ncl op een ve1·hln1··ing
zoncler eecl geclnan tijclens cle voo1·be1·eiWettelijlche·icl. clencle informatie. -

Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonclere bewijsvoering oplegt, mag de
rechter de bewijskracht beoordelen van
een tijdens de voorbereidencle informatie
zonder eecl gedane verklaring.
27 December 1949.
262
2. - St1·atzaken.
Getttigenissen. BeooJYleUng vnn hun bew·ijsk1·ncht clam· cle

,-,-.
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eerste rechter. - B·indt de ?'echter in hoger beroep niet. - De rechter in hoger

lijlc Wetboelc inzalce hen·oeping van de
belcentenis. - Een buitengerechtelijke be-

beroep is niet gebonden door de beoordeling van. de bewijskracht van de getuigenissen door de eerste rechter.
27 December 1949.
262

kentenis kan wegens een feitelijke dwaling worden herroepen. (Burg. Wetb.,
a;rt. 1354 en 1356.)
3 Februari 1950.
352

3. - Bewijskmcht van de alcten. BtwgMUjke zalcen. - l!Jindvonnis dat een
tttssenvonnis inte?'P?'eteert. - Interpretatie ve?·en·igbaa?' met de bewoo?·dingen van
het t1tssenvonnis. - Geen schending van
de bewijskracht van de alcten. - Schendt

8. - Bttrgerlijke zaken. - Ovm·eenkomst. Interp1·etatie cloD?" de rechtm·
ovm· cle groncl. - Regelen. - De rechter

de bewijskracht van een tussenvonnis
niet, de beslissing die aan dit vonnis een
interpretatie geeft die met zijn bewoordingen verenigbaar is.
19 Januari 1950.
305
4. - Geloof aan cle etlcten ve?·schttldigd.
- Overeenlcomst. - Gemotivee?·de interpretatie doo1· de rechte1· ove1· de g?·ond. Ve1·enigbaar met de bewoo·rdingen van de
ove1·eenlcomst. - Geen schending van het
aan de alcten ve?·schu.ldigd geloof. -

over de grond, die een overeenkomst moet
interpreteren, mag, indien de bewoordingen er van klaar en dnidelijk zijn; niet afwijken van hun gebruikelijke zin dan met
te steunen op uitwendige feiten ten opzichte van het g·eschreven stuk; het is
hem niet toegelaten de termen van de
overeenkomst tegen te spreken.
3 Februari 1950.
355
9. - Overeenkomst clie lclaa?' en clttidelijlc is.- Weige?'ing van cle ?'echte?· ze toe
te passen. Weige?·ing ges'te·nnd hierop
clat clie ove1·eenlcomst tegen de billijlcheicl
indntist. Onwettelijke besliss-in,q. -

Schendt het geloof niet dat aan de akten
verschuldigd is, de gemotiveerde interpretatie die de rechter van een huurovereenkomst geeft, wanneer die interpretatie
verenigbaar is met de bewoordingen van
de akte welke die overeenkomst vaststelt.
12 Januari 1950.
292

Wanneer een beding van een overeenkomst klaar en dnidelijk is, mag de rechter niet weigeren er aan tussen partijen
bindende kracht toe te kennen om de enige
reden dat het tegen de billijkheid indruist.
(Burg. Wetb., art. 1134.)
3 Februari 1950.
355

5. - B1wgerlijke zalcen. - Bewijs toelaatbaa?· dom· vennoedens. - Gewichtige,
bepaalde en overeenstemmende ve?·moedens. - So·ttve·rei?W beoordeling dom· de
?'echte?· over de gmnd. - In zaken waarin

10. - Stratzaken. - Geval waa?'in cle
wet geen bijzoncle?·e bewijsvoe?'ing oplegt.
- Sott.Ve?·eine beoo?·cleling door cle rechte1·
ove1· cle gmnd. - Wanneer, in strafzaken,

het bewijs door vermoeclens wettelijk is
toegelaten, beslist de rechter over de
grond op souvereine wijze dat nit zekere
feiten gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoeclens blijken welke het
bewijs van de gegronclheicl van de eis uitmaken. (Burg. Wetb., art. 1349 en 1353.)
2()0
12 Januari 1950.
•6. - B·nrge·rUjlce zalwn. - Geloof aan
cle alcten versch1tldigcl. - An·est van het
hof van be1·oe1J. - Dat aan een voo?·gaancl
tttssenan·est een ande1·e beslissing toesclwijft dan die weUce het inhottdt. Schencling vo.n het aan cle alcten verschttlcligcl geloot. - Schendt het aan een tus-

senarrest verschuldigd geloof, het later arrest, gewezen door hetzelfde rechtscollege,
waarbij aan het eerste arrest een andere
beslissing wordt toegeschreven dan die
welke het inhoudt.
12 Januari 1950.
288
7. - Burge?'lijlce zalc.en. - Buoitenge1'echtelijke belcentenis. - Kan wegens teitelijlce dwaUng worclen he?Toepen. - Wet
van 31 Jttli 19.1/'l inzake lmishmw. - Wijkt
niet at van de bepalingen van het Btwge?·-

de wet geen bijzondere bewijsvoering oplegt, beoordeelt de rechter over cle grond
vrij, volgens zijn geweten, de waarde van
de hem voorgelegde bewijselementen.
13 Februari 1950.
390
11. - Ple-itbezorger. - Verzoelcsch?'itt
tot lwropenA.ng van cle clebatten. - Bevestig·ing cloor de pleitbezo1·ger clat dergelijk
verzoelcschritt we1·cl atgegeven aan een
grijfie?' van het hot van beroep. - liiaalct
geen bew'ijs 1tit van cle ?'egelmatige nee?·legg·ing van het verzoeksch?"itt. - De be-

vestiging door de pleitbezorger, dat hij een
verzoekschrift tot .heropening van de debatten aan een g-riffier van het hof van beroep heeft afgegeven en dat dit stuk hem
werd teruggegeven, maakt geen bewijs nit
van de regehnatige neerlegging er van.
16 Februari 1950.
401
12. - Bewijskmcht van cle alcten. Militaim opeisingen. - Opeisingsbon. Gemotiveercle inteTp·retatie clom· de rechte?· ove1· cle gro1ul. - Ve?·enigbaa?' met cle
bewoo?·clingen van cle alcte. - Geen schencling van cle bewijslcracht van de alcte. -

Schendt de bewijskracht van de akten
niet, de gemotiveerde interpretatie die de
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rechter over de grond van een militaire
opeisingsbon geeft, wanneer die interpretatie met de bewoordingen van die akte
verenigbaar is.
2 Maart 1950.
433
13. -

St'l"afzalcen. - Geval waarin de
wet geen bijzondere bew·ijsvoering oplegt.
- Souve1·eine beoorcleling doo1· de 1·echter
ovm· de gmnd. - Wanneer, in strafzaken,

de wet geen bijzondere bewijsvoering oplegt, beoordeelt de rechter vrij en volgens
zijn geweten de bewijskracht van de hem
overgelegde elementen.
13 Maart 1950.
463
14. - Stratzalcen. - Contract dat het
JJ1"odttct van het misdrijf t/.itmaalct. - Bewijs. - Bestaan van dit cont1·act. - Niet
aan de 1·egelen van het burget·lijlc t·echt
onderwot·pen. - De verplichting, voor de

strafrechter, zich te gedragen naar de regelen van het burgerlijk recht wanneer
hij uitspraak doet nopens het bestaan van
een contract, houdt op wanneer het contract het product van het aan de verdachte ten laste gelegd misdrijf is. (Wet
van 17 April 1878, art. 16.)
20 Maart 1950.
475
115. - Geloof vet·schttldigd aan de aleten. - Gemotiveet·cte interpretatie door de
rechte1· over de gmnd. - Vet·enigbaar met
de termen van het geschrift. Geen
schending van het geloot verschuldigd aan
de alcten. Schendt het aan de akten

verschuldigd geloof niet, de interpretatie
gegeven aan een geschrift door de rechter
over de grond, wanneer die interpretatie
met de termen van het geschrift verenigbaar is.
3 April 1950.
506
16. - Aan de alcten verschttldigd geloof. - Rechter in hager beroep vaststellende dat een pa1·tij in hager bemep geen
enlcel middel aanvoert elM niet door de
eerste rechter onclerzocht werd. - Middel
v66r de 1·echte1· in hager beroep in conclusies aangevoerd. - Niet beoordeeld doot·
het bemepen vonnis. - Schend·ing van het
aan het vonnis en aan de conclttsies verschttldigd geloof. Schendt het geloof

aan het beroepen vonnis en aan de conclusies verschuldigd, de beslissing van de
rechter in hoger beroep die vaststelt dat
een partij voor hem geen enkel middel
aanvoert dat niet door de eerste rechter
onderzocht werd, en diens vonnis bevestigt onder de enkele verwijzing naar de
motieven van dit vonnis, dan wanneer
deze partij, in regehnatige conclusies, v66r
de rechter in hoger beroep een middel aanvoerde dat door de eerste rechter niet beantwoord werd.
28 April 1950.
539

17. - Zalcen van rechtstt·eelcse belastingen. - Aan de alcten verschuldigd geloof. - Verlclaring van een beding ener
overeenlcomst dam· de rechtet· over de
grand. Souvet·eine beoordeling. - Is
souverein, de verklaring door de rechter
over de grond van een beding ener overeenkomst wanneer zij met de bewoordingen van clit beding niet onverenigbaar is.
23 Mei 1950;
598
1'8. -::1 Vet·moeden; - Begrip. - Elen
vermoed!!m is een gevolgtrekking uit een
bekend feit afgeleid om tot een onbekend
feit te besluiten. (Burg. Wetb., art. 1349.)
30 Mei 1950.
608
1'9. - Burget·lijlce zalcen. - Schending
van het aan de alcten verschuldigd geloof.
- Vonnis gesteund op het niet betwist bestaan van een overeenlcomst tu.ssen pat·tijen. - Punt van de ovm·eenkomst in regelmatige conclusies betwist. - Schending
van het aan de concl·ztsies verschttldigd
geloof. - Schendt het aan de conclusies

verschulcligd geloof, het vonnis gesteun<i
op het bestaan van een overeenkomst die
het verklaart niet door partijen te zijn
betwist, wanneer de regehnatige conclusies van een van de partijen het bestaan
van om het even welke overeenkomst betwisten omtrent een van de door de rechter aanvaarde punten. (Burg. Wetb., artikelen 1319 en 1322.)
612
1 Juni 1950.
20. - Stratzalcen. - Bttrget·lijlce vot·dering. - Bewijs t'espectievelijlc aan de
btwgm·lijlce partij en aan de beklaagde opgelegcl. - Zo de burgerlijke partij de ge-

grondheid van haar vordering hoeft te
bewijzen, wordt aan de beklaagde het bewijs opgelegd van het door hem opgeworpen verweermicldel.
10 Juli 1950.
722
21.- Bttrgerlijlce zaken.- Geloot aan
de alcten vet·schttldigd. - An·est flat een
aanbod van bewijs als niet dienend verwet·pt. - Feitenstelling ve1'lcem·d weet·gegeven. - Schending van het aan cle con,.
clusies verschuldigd geloof. - Schendt het

aan de conclusies verschuldigd geloof, het
arrest dat, bij het afwijzen van een aanbod van bewijs als zijnde niet clienend,
verkeerdelijk de feitenstelling weergeeft.
13 Juli 1950.
725
22. - Btwgerlijlce zalcen. - Get·echtelijke of lmitengerechtelijlce bekentenis. Begrip. - Zalcen waa1·ove1· cle wet niet
toelaat te beschilcken en betrejfende welke
het vm·boden is een dacling aan te gaan. V allen bttiten het gebied van cle bekentenis. -De bekentenis, zo gerechtelijke als

buitengerechtelijke, vereist de wil om over
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een ontstane en actuele betwisting een
verklaring af te leggen, bestemd om de tegenpartij tot bewijsmiddel te dienen; zij
mag geen betrekking hebben op zaken
waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende welke het verboden is
een dading aan te gaan. (Burgeri. Wetb.,
art. 1354.)
6 Juli 1950.
712

BINDENDE BEOOI.lDELING
DOOI.l DE llECHTEll OVEI.l
DE GllOND.
1. - Zalcen van direote oelastingen. Vaststelling dat eon oelastingpliohtige
geen ve1·antwoordingsstttklcen tot staving
van zijn ;·eolamatie heeft overgemaalc-t
aan de administ1·atie. - Is souverein, de

yaststelling van de rechter over de grond,
de beweringen van een belastingplichtige
beantwoordende, waarbij staande wordt
gehouden dat de verantwoordingsstukken
tot staving van zijn reclamatie werden
overgemaakt aan het bestuur, dat die
stukken niet werden overgelegd.
27 September 1949.
32
2. -

Bewijs. - In zalcen van di;·eote
oelastingen. - Bewijslcraoht van de aleten. - Reohter ove;· de gmnd die eon beding van eon htttwakte inte;·pretee;·t. Interp;·etatie verenigoaa;· met de oewom·dingen van het boding. - Souve;·eine interpretatie. - Is souverein, de interpre-

tatie die de rechter over de grond geeft ·
van een beding van een lmurakte, wanneer die interpretatie niet met de bewoordingen van het beding in strijd is.
18 October 1949.
83
3. - Skafzalcen. - Gmnd van reohtvaa;·d·iging. - Overmaoht. - De rechter

over de grond beoordeelt op souvereine
wijze of de door de verdachte aangehaalde omstandigheden het geval van
overmacht uitmaken dat zijn plichtigheid
uitsluit. (Strafwetb., art. 71.)
24 October 1949.
95
4. - Bttrgerlijlce zalcen. - Schade aan
de ottrgerlijlce pa;·tij oeroklcend. - Bindende oeoo;·deling. - Ontslaat de reohte;'
niet van de ve·rpliohting de oonolusies te
oeantwoorden. - Indien, bij gebrek aan

conclusies, cle rechter souverein de schade
raamt welke, door de burgerlijke partij
werd geleden, heeft integendeel de rechter
in hoger· beroep de verplichting de reden
op te geven waarom hij de conclusies verwerpt waarbij beweerd wordt dat de door
de eerste rechter toegekende vergoeding
niet zou kunnen vermeerderd worden.
14 November 1949.
136

-
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5. - Bewijs. - Bewijskraoht van de
akten. - Reohter ove;· de grond die een
boding van een ve;·lcoopoont1·aot interpretee;·t. - Intm·pretatie die gemotiveerd is
en die ve;·enigbaar is met de oewom·dingen van het boding. - Souvereine interp;·etatie. - Is souverein, de gemotiveerde
interpretatie, door de
grond, van een beding
contract, wanneer die
onverenigbaar is met de
)let beding.
17 November 1949.

rechter over de
van een verkoopinterpretatie niet
bewoordingen van
147

6. - Beslttitwet van ~2 Juni 1945. Daad van weerstand aan de vijand. -

De rechter over de grond beoordeelt souverein in feite of een daad, op grond van
de beweegredenen en van de beoDgde en
mogelijke uitslag, het karakter van daad
van weerstand aan de vijand bezit. (Besluitwet van 22 Juni 1945, gewijzigd door
de besluitwet van 20 September 1945.)
21 November 1949.
158
7. - Stmtzalcen. -'- Bu;·gerlijke vorde;··ing.- Omvang van de sohade ondergaan
door de ourge;·lijlce partij. - Bindende·
oeoo;·del!ing. - De rechter over de grond

beoordeelt souverein in feite de omvang
van de door de burgerlijke partij ondergane schade.
28 November 1949.
171
8. - St;·atzalcen. - Gebntilc van valsheid.- Bindende beoordeling.- Q;·enzen.

- De rechter over de grond beoordeelt
souverein in feite of ae verdachte gebruik
van valsheid heeft gemaakt, onder voorwaarde nochtans dat hij het juridisch begrip van het gebruik van een vals stuk of
de gewone zin van die bewoorclingen niet
miskent.
5 December 1949.
196
9. - Voo;·lopige heohtenis. - Hot van
assisen. - Ve;·zoeffi tot voorlopige invdjheidstelling. - Sottve;·eine oeoo;·deling. -'-

Kennis nemend van een verzoek, waarbij
de beschuldigde zijn voorlopige invrijheidsstelling vraagt, beoordeelt het hof
van assisen souverein of daartoe redenen
bestaan. (Wet van 20 April1874, art. 7.)
12 December 1949.
227
10. - Bewijs.- Stmtzaken. - Geval
waarin de wet geen OijzondM oewijsmiddel oplegt. - Wanneer, in strafzaken, de

wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt,
beoordeelt de rechter, vrij en volgens zijn
geweten, de bewijswaarde van de bewijsgronden die hem worden voorgesteld.
12 December 1949.
223
11. - Stmtzalcen. - Wettelijke zdfve;·dediging. - Daad van verdediging die
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de pe'!'lcen van de nooclzalceUjlcheid te buiten gaat en d'ie niet in verho~td'ing is tot
het gevaar. - De rechter over de grond,

die de exceptie van wettelijke zelfverdediging beoordeelt, stelt souverein vast dat
de door de verdachte ingeroepen daad van
verdediging de perken van de noodzakelijkheid is te buiten gegaan en dat zij niet
in verhouding was tot de zwaarwichtigheid van het gevaar dat moest worden
afgeweercl. (Strafwetb., art. 416.)
12 December 1949.
223
12. - StratzalcmL .,.-- Burge!'lijlce vm·de't"ing. - OorzalceUjlc ve1·banfl t,ussen het
misd,l"i,jf en de sohade. - So~tve·re'ine beoonleUng. De rechter over de grond

beoonleelt souverein in feite of er, al dan
niet, een oorzakelijk verband bestaat tussen het misdrijf en de schade.
27 December 1949.
266
-13. - Bewijs. - Stmfzalcen. - Maohtiging tot bmt.wen. Interpretat-ie die
niet stdjdi.g is met de bewoonl'ingen van
de alcte. - Gemotiveenle interpTetatie. So1tve1·e·ine ·interp1·etatie. - Is souverein,

-de gemotiveerde interpretatie die de rechter over de grond geeft van een akte houdende machtiging· tot bouwen, wanneer
die interpretatie verenigbaar is met de bewoorclingen van die akte.
23 Januari 1950.
315
14. - Strafzalcen. - Misdctflige cleelneming, Onontbee!'lijlce 'hulp tot ·nitvoering van ·fle misdaad of van het wanbecl1"ijf. - Souvereine beoordeling. - De

rechter over de grond stelt souverein
in feite vast clat de verdachte een onontbeerlijke hulp heeft verleencl tot uitvoering van een misdaad of van een wanbedrijf. (Strafwetb., art. 66, al. 3.)
23 Januari 1950.
315
115. -

Betelcend afsolwitt van de dagvaanl-ing. - Onleesban3 hanfltelcening. Sohending van de 1·eohten van fle verdediging. - Sottve·wine beoo1·del-ing. - De

rechter over de grond beoordeelt op souvereine wijze of de rechten vail de verdediging werden geschaad door het feit
dat het betekend afschrift van de dagvaarding, overhancligd aan de verdachte,
de vermelding draagt dat de handtekening
van de magistraat, die ze I1eeft gevorderd,
onleesbaar is.
13 Februari 1950.
398
16. -

Stntfzalcen. - Bu1·ge1·lijlce vorder·ing.- Inbreuk op de Wegoode.- Oo'l'zalcel-ijlc vm·band t~tssen het misdr-ijf en
de sohade. Fe'itelijlce beoo1'CleUng. Sottvereine beoo·rfleling. Is souverein,

de feitelijke beoordeling van de rechter
over de grond betreffende het bestaan of

de afwezigheicl van oorzakelijk verband
tussen een inbreuk op cle Wegcode en een
schade.
13 Februari 1950.
399

17. - Stmfzctken. - B·urgerUjlce vo1'cle·rin,Q ·ingesteld dom· een ve1·flaohte tegen
een medevm·daohte. - Veroordeling van
de beide venla.ohten. - Venleling va.n de
verantwoo1·deUjkheid. - De rechter over
de grond, die twee verdachten wegens inbreuken op de Wegcode veroordeelt, stelt
souverein vast, wat betreft de beslissing
over de tussen hen hangende burgerlijke
vordering, de verhouding waarin ieder
van hun verantwool'(lelijk is voor de
schade voortvloeiend nit de aanrijcling
van hun voertuigen.
27 Februari 1950.
430
18. - Bu.rge1·l·ijke za.ken. - Arbeidsongeval. - Beslissvng da.t een ongeval in fle
loop van de ttitvoe1'ing va.n het a.l·beiflsoontra.ot is voorgevallen. - Sottvm·eine beoorfleling wanneet· zij op teitelijlce gegevens r·ust. - De beslissing van de rechter

over de grond, dat een ongeval in de loop
van de uitvoering van het arbeidscontract,
is voorgevallen, is souverein wanneer zij
op feitelijke gegevens rust.
2 Maart 1950.
432
1'9. - .iJHHtaire· opels-i.ng. - Niet geta.l'·ifeenl b·ij lconinlcUjlc besluit. - Soha.tUng vctn cle versoh~tld·igfle vergoedi1~g. Sottvere-ine soha.tting door de reohte1· ove1·
de m·oncl. - In geval van militaire opei-

sing, niet getarifeerd bij koninklijk besluit, stellen de rechtbanken souverein de
vergoecling vast die met de waarde van cle
opgeeiste zaak overeenstemt.
16 Maart 1950.
472
20. - Stmfzctlcen. - Persmisd1"ijf. Pttblioiteit. - So~tve1·eine beoo1·deling. -

De rechter over de grand stelt souverein
in feite vast clat een drukwerk de vereiste
publiciteit niet heeft gekregen opdat een
persmisdrijf zou gepleegd zijn.
20 Maart 1950.
475
21. - Stntfzalcen. - Afpersing. - Besta.an va:n een bedreiging. - Smtve1·eine
beoordeling. - De rechter over de grond

stelt souverein het bestaan van de bedreiging- vast,, bestanddeel van de afpersing.
(Strafwetq., art. 470.)
20 1\'Iaart 1950.
475
22. - In zaken vctn 1·eohtst1·eekse belnstingen. - Bewijswa.a1·cle van feitelijlce
elementen. - Souve1·e·ine beoorcleling. -

Het bepalen van de bewijswaarde van feitelijke elementen behoort tot de souvereine beoordeling van. de rechter over de
grond.
21 Maart 1950.
482
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23. - Directe belastingen. ~ Bewijslc·racht der feitelijlce geget'ens. - Sou.ve1"eine beoonlelin,q. - De bepaling van de

bewijskracht der feitelijke gegevens behoort tot de souvereine beoordeling van
de rechter over de grond.
25· April 1950.
530
24. - Stmtzaken. ~ NoodzalceUjkhe-id
van onderzoelcsplichten. - Om zijn over-

tuiging te vormen oordeelt cle rechter over
de grond souverein over de noodzakelijkheicl van een onderzoeksplicht.
15 Mei 1950.
575
2!5. - Stmtzalcen. ~ Geb1·eJc aan nauwkenrige gegevens tot schatting van de
schade. ~ SchatUnrJ ex ::equo et bono. WetteUjkheid. - Bij gebrek aan nauwkeurige gegevens tot schatting, kan de
rechter over de grond ex aequo et bono de
schade ramen door de inbreuk aan de burgerlijke partij veroorzaakt.
27 April 1950.
534
26. - Draagwijdte van een arrest. ~
Souvereine beoo1·dcUng. ~ PMkcn. -Ten

aanzien van het gewijsde beoordeelt de
rechter over de grond, op souvereine wijze
de draagwijdte van een arrest, mits hij
de klare en nauwkeurige bewoordingen er
van niet tegenspreekt.
27 April 1950.
534
27. - Stratzalcen.- B·nrgerlijlce vo1·dering. - Oorzalcelijk verb and tttssen de inb1'C'ltlc e·p, de schade. - Souve1·cine beo01·deling. -De rechter over de grond beoor-

deelt op souvereine wijze het al dan niet
bestaan in feite van een oorzakelijk verband tussen de inbreuk en de schade
waarvan de burgerlijke partij vergoeding
eist.
27 April 1950.
534
28. -

Zaken van rechtskeclcse belastingen. - Vergoed·ing gesto1·t do01· een in
Bel'gie ycvestigde vennootschap a.ctn een in
het b11itenland gcvestigde vennootschap
waa1·van zij afhanlcelijk is of o1ule1· de
cont1·6le waarvan zif stactt. ~ Ve1·goeding
die de verge!ding niet ttitmaalct van de
aoo·r de in het b1titenland gevestigde ondeTneming aan de in Belgie gevestigde onaenwming bewezen diensten. - Ve1·goeding rlie het aandeel de1· baten u.itmaalct
flie door de in het b'ltitenland gevestigcle
oncle1·neming wonlen gehaald ttit ae
emploitatie ha1·e1· brevctten door de in Be!gW gevest'igrle onrlerneming. ~ Souve1·eine
beoorcleling. - De rechter over de grond

oordeelt souverein dat de vergoeding aan
een in het buitenland gevestigde vennootschap gestort door een in Belgie gevestigde vennootschap die van haar afhankelijk is en onder haar contri\le staat,

I
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niet een bezoldiging uitmaakt wegens door
de eerste aan de tweede bewezen dienst
doch een aandeel in de winst door de in
het buitenland gevestigde vennootschap
gehaald nit de exploitatie harer brevetten
door een in Belgie gevestigde vennootschap.
23 Mei 1950.
598
29. - Stmtzaken. - Misd1·ijf do01' verschillende fe·iten ttitgemaalct. ~ De rech-

ter over de grond beoordeelt in feite op
souvereine wijze of verschillende feiten
slechts een enkel misdrijf uitmaken.
(Strafw., art. 65.)
5 Juni 1950.
613
.30. - Stmtzaken.
JJ1isd1·ijf in de
v·reemae gepleegd. - Bestaan van het officieel bc1'icht van rle v1·eemr!e overhe·id aan
rle Belgische overheicl, vereist door de wet
van 30 Apr'il 1947. - De rechter over de

grond stelt op souvereine wijze vast dat
door de vreemde overheid aan de Belgiselle overheid officieel bericht gegeven
werd van door de wet van 30 April 1947
beoogde feiten.
5 Juni 1950.
614
;31. - Overeenkomst. ~ Door rle rechter over de gmnrl aangenomen verlrla1·ing
gesteu.nd op ttitwendige omstandigheden.
- Souve·reine ve1·Jcla1·ing. - De rechter

over de grond verklaart souverein de zin
clie client gegeven aan cle bedingen van een
akte, die een overeenkomst vaststelt,
wanneer hij dit doet bij middel van buiten de overeenkomst zelf genomen elementen.
22 Juni 1950.
650
32. - Stmfzaken. - Antem·s1·echt. J:.1amakfng. ~ Stoffelijlc bestanddeel. Souvereine beoorrleling. ~De rechter over

de grond beoordeelt souverein of de feiten, die hij bewezen verldaart, het stoffelijk element van een inbreuk op het
auteursrecht uitmaken, bestanddeel van
het wanbedrijf van namaking. !Wet van
22 Maart 1886 op het auteursrecht, artikel 22.)
26 Juni 1950.
656
33. - Stmfzalcen. - D1'aagwifclte van
rle ve1'7cla1'ing van een getwige. - Pe1'7cen
binnen wellce de beoorrleling sonve1·ein is.

- De rechter over de grond beoordeelt
souverein de draagwijdte van de verklaring van een getuige, op voorwaarde dat
hij aan deze getuige geen andere verklaring toeschrijft dan deze. die opgenomen
werd.
26 Juni 1950.
656
34. - Stmtzak.en. ~ Gepastheia van
het heropenen van rle debatten en van
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onde1·zoelcsmaatregelen.
De
rechter over de grond beoordeelt op souvereine wijze de gepastheid van het heropenen van de debatten en van nieuwe
onderzoeksmaatregelen.
26 Juni 1950.
658

niettwe

35. - Strafzaken. - Bewijswaa1·de
van cle bekentenis van de belclaagde. De rechter over de grond beoordeelt op
souvereine wijze de bewijswaarde van de
bekentenis van de beklaagde.
26 Juni 1950.
658
36. - De persoon van wie een gestolen
zaalc, gekocht werd is of is niet een lcoopman van dergelijlce zalcen. - De rechter

over de grond beoorcleelt op souvereine
wijze of cleze van wie een gestolen zaak
gekocht wercl al clan niet een koopman
van dergelijke zaken is. (Burg. Wetb.,
art. 2280.)
28 Juni 1950.
672

DAGVA.ARDING

vereine wijze in feite de gepastheid getuigen te verhoren.
3 Juli 1950.
698
40. - Strafzalcen.- Hoedanigheid van
lc1·ijgsgevangene. - Feitelijlce vaststetling.
- Sottvereine vaststelling. - Is souverein

de feitelijke vaststelling door de rechter
over de grond dat de beklaagde geen
krijgsgevangene is.
3 Juli 1950.
699
41. A.1·beidsongevaL
Feitelijlce
voorwaa1·den. - Sottve1·eine beoordeling.

- De rechter over de grond beoordeelt op
souvereine wijze het bestaan van de feitelijke voorwaarden vereist voor een arbeidsongeval.
6 Juli 1950.
712
42. - Strafzalcen. - Btwgerlijke vordering. - OOTzakelijlc verband t·ussen een
m'isdrijf en een schade. - Feitelijlce be001'deling. - Sottve1·eine beom·deling. -

Is souverein, de feitelijke beoordeling door
de rechter dat een door de beklaagde gepleegcl misdrijf de oorzaak is van de door
de burgerlijke partij geleclen schade.
22 J uli 1950.
729

,37. - Strafzaken. - W aa1·de van de
l)ew,ijselemente'fb. - Gepastheid van aanvttllende onde1·zoeksmaatregelen. De
rechter over de groncl beoordeelt op souvereine wijze de waarde van de bewijselementen die hem voorgelegd worden en
de gepastheid van aanvullende onderzoeksmaatregelen.
28 Juni 1950.
675
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-38. - Bewijs. - Stratzaken. - Stttlcken acm de rechter ove1·gelegd. - W aarborg clie zij bieden; - Sottvereine beoordeUng doo1· cle 1·echter. - De vraag of de

(ONVQIJ-

Art,ilcel 519 van het St1·afwetboek. Vutw gedragen zonde1· voldoende voomorg.
- Betelcenis van deze te1·men. - Door te

beslissen dat hij, die in een autobergplaats en in de nabijheid van een tank
waarin benzine overgegoten wordt, « een
lucifer aansteekt l>, een vuur draagt zonder voldoencle voorzorg, geeft de rechter
over de grond aan deze termen van artikel 519 van het Strafwetboek geen betekenis die van hun gebruikelijke zin zou
verschillen.
22 Juli 1950.
729

stukken aan de strafrechter overgelegcl al
dan niet ernstige waarborg bieden, hangt
af van feitelijke elementen op souvereine
wijze door de rechter beoordeeld.
3 Juli 1950.
699
,39, - Strafzalcen. - Gepastheicl een
getttige in ctanleg van hoger beroep te verho1·en. Sotwereine beoordeling. - De

rechter in hoget' beroep beoordeelt op sou-

D
DAAD VAN KOOPHANDEL.
Oontraat van verlcoop of van verhttring
van een on·roerend goed bestemd tot de
ewp~oitatie van een handel. Ve1·bintenissen die voortvloeien ttit dit contract. Oorzaalc vreemd aan de handel. -De ver-

bintenissen, die voor de partijen uit een
contract van verkoop of van verhuring
van een onroerend goed voortvloeien, worden beschouwd als hebbende een aan de
handel vreemde oorzaak, naar de·zin vall

artikel 2 van de wet van 15 December
1872, zelfs wanneer het goed tot de exploitatie van een handel is bestemd.
22 Decemb,er 1949.
247

DAGVAAQDING.
1 . .;_ St1·afzaken. - Dagvaarding voor
een bepaalde dag v66r de krijgsraad. Geen aanduiding van de Jcamer van de
lcrijgsraad. - Gevolgen. - De dagvaarc

'L ,·.·.·.
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ding om voor een bepaalde datum te verschijnen v66r een krijgsraad, samengesteld uit verschillende kamers, draagt de
kennisneming van de zaak op aan de
krijgsraad, niettegenstaande zij de kamer
van dit rechtscollege niet vermeldt welke
van de zaak kennis zal nemen.
26 September 1949.
28
2. - Btwge1·Ujke zaken. - Betekening
van de voorzie111ing. - Exploot dat VO!Ststelt dat de betelcening wenL gedaan aan
de partij in persoon. - V 01ststelling die
Tcraoht van, bewijs heett tot insehrijving
van valsheid: - De vaststelling door de

deurwaarder, in een regelmatig exploot
van betekening van een voorziening, dat
de betekening werd gedaan aan een partij
in persoon, moet tot inschrijving van valsheid voor echt worden aangezien.
2 December 1949.
190
3. - Stratzalcen. - Alcten van reehtspleging betelcend 01an de woonplaats van
de verdaehte. Geen vedclaring, , noeh
omstandigheid waaruit blijkt dat de verdaehte het voornemen had zijn hoofdve!·blijf elders te gaan vestigen.' ~ WetteU.jlchG'id van de betelceningen aan die woonplaats gedaan. - Wanneer de verdachte

een gekende woonplaats in Belgie had, en
hij geen verklaring heeft afgelegd dat hij
zijn hoofdverblijf naar een andere plaats
wilde overbrengen, en wanneer uit geen
feitelijke door de rechter souverein beoordeelde omstandigheden blijkt dat dit zijn
voornemen was, zijn de akten van rechtspleging aan die woonplaats wettelijk betekend. (Burg. Wetb., art. 102 tot 105.)
12 Juni 1950.
634
4. - Stratzalcen. - Wettelijlce woonpwats.- Beg1·ip.- De uitdrukking «wet-

telijke woonplaats )) betekent niet alleen
de woonplaats naar recht, voorzien door
artikelen 106 en 110 van het Burgerlijk
W etboek, maar elke wettelijk bewezen
woonplaats.
12 J uni 1950.
634
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1. - Ve'l"beurdverlclaring van de smokkelgoederen. - Veroo1·deUng tot betaling
van de waa1·de der niet vertoonde goederen. - Straf. - Mag niet wo1·den uitgesprolcen wanneer de publieke vordering
door ve!·jaring vervallen is.- Inzake mis-

drijven tegen de wetten op de douanen en
accijnzen, is de verbeurdverklaring van
de smokkelgoederen of, bij gebrek aan
vertoning van die goederen, de veroordeling tot betaling van hun waarde, een
straf welke niet mag worden uitgesproken
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wanneer de publieke vordering door verjaring vervallen is. (Wet v-an 6 April1843,
art. 22.)
19 September 1949.
7

2. - Reehter die lcenni& neemt van een
misdrijf toegesohreven aan de ve1·daehte
als zijnde door hem Zelf gepleegd. Reehte1· neemt geen Tcenn'is van de stratreohtelijlce vemntwoordel·ijlcheid van de
verdachte in hoedanigheia van aansteller
van een derde die het m-tsdrijf heett gepleegd. - De rechtsmacht van wijzen die
kennis neemt van een inbreuk tege~ de
wetten op de douanen en accijnzen of tegen de wet van 29 Augustus 1919 op het
regiem van de alcohol, Welke wordt toegeschreven aan de verdachte als zijnde door
hem zelf gepleegd, vermag niet krachtens
dezelfde dagvaarding, kennis' te nemen
van de strafrechtelijke Verantwoordelijkheid van ,de verdachte in hoedanigheid
van aansteller van een <lerde dader van
het misclrijf. (Algemene wet 'van 26 Augustus 1822, art. 231.)
17 October 1949.
72
3. - Bewijslcraeht van de proeessenverbaal. - Proces-ve1·baa1, dat teiten vaststelt die een ve1·hinderiny van we!·kzaamheden uitmak~!"·- Arrest van vrijspraalc.
- Geen bewt}S van de valsheid van de
gedane vaststellingen. - Onwettelijlcheid.

- Wanneer een regelmatig· proces-verbaal
van de agenten van het bestuur van douanen en accijnzen feiten v-aststelt die een
verhindering van werkzaamheden uitmaken, is niet ~~ttelijk gemotiveerd en
schendt de beWlJSkracht van het procesverbaal, het arrest dat de verdachte vrijspreekt, zich er toe bePerkend te verklaren dat de schuldigheid van de verdachte
niet is bewezen. (Algemene wet van 26 Augustus 1822, art. 239; Grondw., art. 97.)
24 October 19411.
93
4. - Geheim voorhanaen hebben van
een stolcerijtoestel . dat geen sporen van
pas g~beur~.e ww:kmg draagt. - Misdrijf
voorzten btJ arttlcel 117, 1o, van de wet
van, 15 Ap1"il 1896. - Ret geheim voorhan-

den hebben van een stokerijtoestel, dat
geen sporen van pas. gebeurde werking
draagt, maakt het mlSdrijf nit voorzien
bij artikelll7, 1°, van de wet van 15 April
1896.
21 November 1949.
152

5. - Ve1·jaring van de publ'ielce' 1)0rdering. - Brengt de verjaring niet mede
van de vo-1·dering tot inning van de ontdolcen rechten. -De verjaring van de publieke vordering in zaken van douanen en
accijnzen wordt beheerd door de artikel';~ 21 en 22 van d~ ~et van 17 April1878;
ZlJ brengt de verJarmg van de vordering
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tot inning van de ontdoken rechten niet
mede.
28 November 1949.
176
6. - Fisoaal rerrime vun de tabak. J'lante1· die in gebTeke blijft geheel zijn
oogst d1·o.qe tubuk te ve1·tonen. - Mis(lT'ijf
best?'nft met een boete gelijk aa;n tienmaal
het ont(lolcen 1·eoht en d'ie niet minde1· dun
1.000 frunlc bedrugen mag. - Gebrelc aan
ve1·toning van ongefabrioeenle tabuk. JJiisdrijf gepleegd voor de wet van 31 December 1947. - Geen. aooijnsreoht voorzien
voor dit soo1·t. tubak. Toepasselijke
straf. - Inclien, krachtens artikel 7 van

het besluit van 10 Juni 1942 betreffende
het fiscaal regime van inlandse ta bak en
artikel 3, paragraaf 1, van de wet van
23 Juni 1938, gewijzigd door artikel 2 van
het besluit van 8 Juni 1942, het in gebreke
blijven door de planter geheel de opbrengst
van zijn oogst droge tabak te vertonen,
wordt bestraft met een boete gelijk aan
tienmaal het ontdoken recht en die niet
minder dan 1.000 frank mag bedragen,
was cUt misdrijf, wanneer het ongefabriceerde tabuk tot voorwerp had en het
gepleegd werd v66r het in werking treden
van de wet van 31 December 1947 betreffende het fiscaal regime van de tabak, bij
ontstentenis van accijnsrecht voorzien
voor dit soort tabak, slechts strafbaar
met een boete van minimum 1.000 frank.
28 November 1949.
176
'7. - Bedrieglijlce ttitvom· van goederen.
- JJiedepliohtigheid. - Ha;ndelaa1· gevestigd in de gTenszone. Vrijspraak gestettnd op de vaststelling dat niets aan'dttidt dat de buiten/.andse lcope1·s veJ·zttimrlen de tdtgevoerde goecleren aun te geven..
- Wettelijlcheicl. - Schendt de wetsbepalingen betreffende de medeplichtigheid inzake bedrieglijke uitvoer van goederen
niet, het arrest dat, om een in de grenszone gevestigde handelaar vrij te spreken,
vaststelt dat niets aancluiclt dat de buitenlanclers, die bij hem kopen, verzuimclen, op
het ogenblik dat zij de grens overschrijden, aangifte te {loen van de goederen die
zij uitvoerden.
19 December 1949.
240
8. -

Be(lJ'ieglijlce opslag van goederen.
- H anclelaar gevestigd in de grenszone.
- Niet geheime verlcoop V(l!n goecleren aan
buitenlanders: - Geen element waarover
de handelaa;r besohilct om te denlcen, rlat
de buitenlundse leapers een onwettelijk gebruik van de goederen zttllen malcen. Verriohting die behoort tot de 1·egelmatige
verkoop vwn de winlcel. - De kleinhande-

laar, die in de grenszone gevestigd is, mag
hoeveelheclen goederen in bezit houden
naar verhouding met de regelmatige verkoop van zijn winkel; kan niet als onre-

gelmatig worden beschouwcl, de niet geheime verkoop van goecleren aan buitenlanclers wanneer die handelaar over geen
element beschikt om te denken dat de buitenlandse klanten een onwettelijk gebruik
van die goederen zullen maken. (Wet van
26 Augustus 1822, art. 179.)
19 December 1949.
240
9. - Bijzonclere aangifte voo1· de stat,istielc. - Wet van. 31 December 1917, (tTtilcel 5. - Aangifte niet ve1·e,ist in geval van
verlcee1· van goecleren in de onvrije 1c1·ing,
zondm· 'in- noah ttitvom·. - De bijzondere

aangifte voor de statistiek, voorzien bij
artikel 5 van de wet van 31 December 1947
betreffencle de douanen en accijnzen, is
niet vereist in geval van verkeer van goederen in de onvrije kring, zonder d,at er
in- of uitvoer bestaat.
9 Januari 1950.
280
10. - FeTlceer van goecleren in de onvrije lcring. - Niet-naleven van cle fonnaliteiten betJ'effencle rle besoheiclen. - Geen
ontdttildn_q van de 1·eohten. - Feroonleling tot ,qevungenisst1·at. - OnwetteUjlcheicl. - Ret verkeer van goederen in de

onvrije kring kan geen aanleiding geven
tot toepassing van een hoofdgevangenisstraf, wanneer de inbreuk enkel bestaat
in het verzuim van de formaliteiten betreffende de bescheiden die dienen moeten
om het vervoer te dekken, zonder dat er
ontduiking van rechten weze. (Wet van
6 April 1843, art. 19, 21 en 25.)
280
9 J anuari 1950.
11. - J'roces-ve1'baal niet vorJr gezien
oncle1·telcencl binnen rle vijf clagen van af
zijn sluiting. - Geen bijzondeTe bewi,jslcraoht. Geniet de bijl'Amdere bewijs-

kracht niet, het proces-verbaal inzake inbreuken tegen de wetten betreffende de
douanen en accijnzen dat niet voor gezien
ne va1"iet1w binnen de vijf dagen van af
zijn sluiting ondertekend werd door de
hH!rarchische meerdere van de verbalisant. (Wet van 26 Augustus 1822, art. 233
en vlg.; wet van 28 December 1912, art. 1.)
16 Januari 1950.
297
12. - Prooessen-verbaal. - Bijzoncle1·e
bew,ijslcraoht. - Voorwaa1·clcn. - Inzake

inbreuken tegen de wetten betreffende de
douanen en accijnzen, genieten de processen:verbaal clan aileen de bijzondere bewijskracht, voorzien bij artikelen 233 en
volgende van de wet van 26 Augustus 1822,
wanneer zij aan al de door voormelde
wetsbepalingen vereiste voorwaarden voldoen.
16 Januari 1950.
297
13. - Prooes-verbaal dat vermeldt dat
de opstellers e1· va,n hetzelve bevestigen
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« ieder vom· wat hem bett·ett

ll. -

Draag·

De vermelding, in een proces-verbaal inzake inbreuken tegen de wetten betreffende de douanen en accijnzen, dat de opstellers er van
« bevestigen hetgeen volgt, ieder voor wat
hem betreft Jl, brengt niet noodzakelijk
mede dat de er in aangehaalde verrichtingen niet allen het werk van al de opstellers zijn. (Wet van 26 Augustus 1822, artikel 233.)
16 Januari 1950.
298
wijdte van d'ie ve'l"melding. -

14. - BeW(La·1·geving ·in de tollcring. Verplichting van aangifte voo1· hem die
de zaak voo1·handen heeft. - Niet afhanTcelijlc van de Tcennis van de identiteit van
de bewaargever. - Geb1·e1c aan. aangifte
strajbaar zelfs indien de bewaa1·geving
niet geheim was. - De bewaargeving in

de tolkring, van kOOl}Waren onderworpen
aan wettelijke contr(\l~maatregelen, moet
door de bewaarnemer worden aangegeven
v66r het bezoek van de tolbeambten of de
opsporing, behalve in geval de bewaargeving buiten zijn weten werd gedaan; noch
de onwetendheid van de bewaarnemer
aangaande de identiteit van de bewaargever, noch (le omstundigheid (lat de bewaargeving niet geheim is, ontslaan de
bewaarnemer van de verplichting van aangifte. (Wet van 26 Augustus 1822, art. 177;
wet van 6 April 1843, art. 19 en 22; wet
van 20 December 1897, art. 1.)
23 Januari 1950.
317

15. - Ve,·beurdve,·Tclaring. - Voertwig
dat tot de uitvoering van een inbrettlc in
zalcen van dottanen en accijnzen aediend
heejt. - l'erdachte vrijgesprolcen wegens
onovm·winnelijlce dwaling.- Geval gelijlcgesteld met overm(Wht.- Voor de toepassing van artikel 23 van de wet van 6 April
1843, dat de verbeurdverklaring van het
vervoermiddel voorschrijft dat gediencl
heeft voor de sluikerij, moet (le onoverwinnelijke dwaling met de overmucht
worden gelijkgesteld.
23 Januuri 1950.
323
16. - Vonle,·ing tot betaling van de
rechten ve1·schttlrligd wegens niet-vertonen
'V(L'It tabalc. Burgerlijlce vordering. -

De vordering tot betaling van de accijnsrechten, verschuldigd wegens het nietvertonen van tabak, is een burgerlijke
vordering.
23 Januari 1950.
333
17. - l'er·bettrdverlclaring. - Niet vertonen van de ve1·benrd ve1·Tclaarde zaak.
- VerpUchting voor de veroordeelde cle
waanle van (le. zaalc te beta len. - Inzake

inbreuken op de wetten betreffende de
douanen en accijnzen, is hij, ten wiens
laste een verbeurdverklaring wordt uitgesproken, er toe gehouden de waarde van

de verbeurd verklaarde
in geval van niet vert~ vel'lYlichting hangt niet
~
~
waarde dat het niet verlt::: ~ ~
~~
beurdverklaarde zaak a..._ ~ · ~ ~ -lr te bet1
de veroordeelde te wijt~~ ~ ~ ""'- er van .
6 Api·il1843, art. 23 en~~---~ ~n de {,c
13 Februari 1950.
- ~
~~~;a~ de v
~.::1
out v
18. - Inbeslagnemin.
• fW'et v
va~t cle waarde van cle i -Q zaalc. -

Rechtspleging. ~.

~..______

ken op de .wetten betre~
~-& )::>
&
en accijnzen wordt de ~~ -l:'~ ~Q aststellin
zaak, die moet worden i:t::::._ ~q~ ~..q0 uen·om 61
vastgesteld door de ve1-~ ~- .q.q 'Cl ~e inbreu
met de ontvanger van l:t~ .q_l.~~l ~Q ~ douane.r,
gen kantoor; de overt=-:-. 't
:{~.q_q_~ ~ van de
schatting betwist, moet ~~~t~~l: ,genomen
te rekenen van af het D
t::t::\.~l.- "'-.t t:"3~n sameJ{
inbeslagneming een desE::~D~ ::t::\.~l::t ~~bij geleverwekken. (Wet van {1. ~~~~-v- q €1ke die
kel 24.)
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13 Februari 1950.
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een waarde lager clan q 0 1--&lQ. Q-&t:-&
de wet bepaalde waard€ e 0 qe ~ ge telling
heett geen belang erove 1 ~ • --....._b.e.,.e eeh 'l'lomen
ten wiens laste een zaa~ te lc l"'e,_e"t.Jc t:e1· OJJ
genomen inzake inbreu~ ""o lQ. 0 Oo,_0 mstig
betreffende (le douanen ~:t~tl. 1:-(lt e.'l-t. Qeelde

h

er geen belang bij een a:t- 1. a.~0 9 q l.t)_
IIi,j
op grond hiervan dat, v 0:t-0,1St ~lj:q_~ 0, ""'eslag
0
niet vertonen van de it)_ :t' l:t. te h etl. ~tten
zaak, het hem veroorde0, h'(',lil et <?elilt~. !leett
1 ee 1l:l.~ ev&/Jden
talen die lager is dan diet
komstig (le wet, door (l \\ref}_ ~S 0 ~e.Q0 van
worden bepaald.
e l'e ~e, .....,_ tel:uen
13 Februari 1950.
C>bte~"el:'e bel:l::t en0est

--

-

-----

j
j
j
diging van. een afsohrift aan de overtre·i
det·. - Artlkel 233 van de wet van 26 Au{
j
gustus 1822, voorziet geen uiterlijke teri
j
mijn voor het opstellen van een proce!l·
verbaal dat een misdrijf inzake douanen
j
en accijnzen vaststelt, en geen enkele njetigheid volgt uit het verlopen van een :nliii
j
of· meer lange termijn tussen de datum
van de feiten en {leze van het opstellen
j
van het proces-verbaal. Het visa. van het
j
proces-verbaal binnen de vijf dagen door
een hii'!rarchische meerdere van de be~
j
keurclers, en de overhancliging van eel::\._
afschrift aan de overtrMers, maatregele~
j
die door artikel 1; paragraaf 2, van d:~
j
wet van 28 ·December 1912 zijn voorg~
schreven, zijn slechts clenkbaar na de a::t:j
sluiting van het proces-verbaal en zond~~
invloecl op de termijn van het opstell~h.
j
ervan.
"j
26 Juni 1950.
~t5'1:
j
26. - Vrij'spraak.
Beweegt·ede-rt
clie onzekm· Zaten of het bewijs vatt ·e'rt
j
valsheid van. de in het P1'0ces-verbaal -v qe
melde feiten werd geleverd.- Ar·rest ~~~'
j
wettelijk gemttUveerd. - Is niet wett~ "-et
1
j
gemotiveerd, het ar.re.st dat de verda,(:~j~
vrijspreekt van een misdrijf inzake <Ia '1:~
j
nen en accijnzen, ~n bewoordingen di~ 'tl~,
zeker laten of he~ bewijs van de val:;,;h_'CI-ll_,
j
van de in het proces-verbaal vermelq~ ~i(l
ten werd geleverd. (Wetten van 26 A_ :r~i,
j
tus 1822 en 5 April1843; Grondw., l:tl'tltg-11!!!,
j
26 Juni 1950.
' 97.)
6
j
2'7. - ]f~·iscaal regime va.n taba
1ll)
Tabakscheuten. - Vervoer ot bezit .:<: 1c. . . . __
j
0
1·egelmatig bescheid. - InbreuTe.
1tcte
j
verbod tabak te vervoeren of te b~ l:l:~~
die niet gedekt is door het dool'
ltte
j
nister van financien voorgeschr~v~e J\i{~'
scheid, is van toepassing op (l~ ll h -·
j
s?heuten. (Wet van 31 J?ecember ll}lihat
t1kelen 5 en 6, par. 5; mm. besl. Vall , al'
j
nuari 1948, par. 58.)
2~ ;ra:
j
28 Juni 1950.
j
j
D.QONKENSCHAP.
j
1. - A t'tilcel 3 van de besluu
j
14 November 1939. - Veroort:l.eli tvet t>
staat van dronlcenschap, een v:u 0711, ~n
j
hebben. bestuurd. Verbeura ertutrJ n
van het voertuig onwetteliik. __}!er7cla 1,1 te
j
nis clat veroordeelt wegens, in ~et v '1'!g
dronkenscha:p, een voertuig te hs aat 'I>0 n.
j
stmird, mag de verbeurdverkl efben ba:n
j
het voertuig van de verdachtear l:lg y espreken. (Besluitwet van 14 . lliet ~n
j
1939, art. 3; Strafwetb., art. 42 :t-To,..elll6lt.
13 Maart 1950.
en 48.) er
j
j
2. - Besluitwet van 111 Nov
468
at·tilcel. 3. Veroordeling uf?ber 193 ·
j
Ue&vro•- V,
'li81'j'
j
j
j
j

DRONKENSOHAP:
he't g'eloot -versohttldigd aan het pTom·baaJ. ---' ·Wanneer een proces-ver-

' opgesteld door de accijnsbeambten,
de verklaringen van de rijkswachoverneemt dte beweren een stokerijtel te hebben aangetroffen, en enkel het
)r door de accijnsbeambten gedaan be5 van dit toestel vaststelt, schendt het
.·est het aan dit proces-verbaal verschul~d geioof niet dat, zonder de persoonlijk
or de vei·baliserende agenten gedane
;ststellingen · te miskennen, beslist, op
:ond van de elementen van het onderzoek
,1 van het onderzoek van het in beslag
enomen toestel, dat dit toestel noch dieten kon noch gediencl heeft tot enig werk
ran stokerij, gisting, weking of beslagwtting, vallend onder toepassing van de
wet. (Algemene Wet van 26 Augustus 1822,
art. 239.)
3 April 1950.
503
)1

22. - Prooes-vm·baal van de agenten
van het bestu'!w. - Gevallen waarin de
belclaagde moet opgm·oepen woTden om
het opstellen van het proo~-veTbaal bij
te wonen en aangezocht te wm·den het te
tekenen. - Bij inbreuk op de wetten betreff~mde de douanen en accijnzen moet de
beklaagde slechts uitgenodigd worden het
opstellen van het proces-verbaal bij te
wonen wanneer hij bij de inbeslagneming
tegenwoordig was, of, bij ontstentenis
van werkelijke inbeslagneming, wanneer
de vaststelling van de inbreuk in zijn aanwezigheid geschiedde. (Wet van 26 Augustus 1822, art. 238.)
·
12 Juni 1950..
626

23. - U'itvoe·r. - .Met weten onjuiste
aangiftc van aaTd de 1·echten. van de
Soliatkist te ontduilcen. - Uitvoer zonder
a.angifte. · Er bestaat uitvoer zonder

aangifte, naar de zin van artikelen 19, 22
en 25 van de wet van 6 April 1843 en 1
van de wet van 20 December 1897, wanneer de uitvoerder wetens, op het tolkantoor, een onjuiste aangifte deed vim
:aard de rechten van de Schatkist te ontduiken.
12 Juni 1950.
626
24. - Ontdttiking van de reohten van
de 8ohatkist. - Begrip. - Er bestaat ont-

cluiking van de rechten van de Schatkist,
naa;r de zin van de wetten betreffende de
douanen en accijnzen, niet alleen wanneer
een recht ontdoken wordt, maar ook wanneer wettelijke contr()lemaat;regelen ontdoken worden.
12 Juni 1950.
626
25. - Pt·ooes-verbaal. - Geen termijn
door _de wet · vooTzien voor het opstellen
er van. - Visa door een hierarchische
meerdere van de bekeurders. - Ovm·han-

j

I

EERHERS'l'EL. -

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.

',_-__

785

hebben bestuurcl, rechtvaal.·digt de verbeurdverklaring van dit -voertuig niet.
(Besluitwet van 1-! November 1939, art. 3;
wet van 1 Augustus 1924, art. 2.)
15 Mei 1950.
577

om in staa-t van d1·onkenschap een voertwig bestuurd te hebben. - Ve1·beurdverk~m·ing van het voe1·tuig. Onwettelijkhcid. - Het feit, op de openbare weg, in

staat van dronkenschap, een voertuig te

E
EER.HER.STEL.
Uit het land gedreven m·eemdeling. Zonde1· woon- noch verblijfplaats in BelgUi. - Niet-ontvanlcelijlce aanvmag. - Is

sUst dat de amt de be lang hebbende aangezegde beslissing van de Jc1·ijgsau.diteu.r
geg1·ond is. - An·est dat het bestaan van
de in die beslissing bepaalde feiten vaststelt. - Het arrest, dat beslist dat de aan

niet ontvankelijk, de aanvraag tot eerherstel ingediend door een uit BelgHl gedreven vreemdeling die er noch woonplaats
noch een bepaalde en werkelijke verblijfplaats heeft. (Wet van 15 April 1896, arti-·
kel 2.)
26 Juni 1950.
660

de belanghebbende, overeen.komstig de besluitwet van 19 September l945 en de wet
van 14 Juni 1948 betreffende de epuratie
inzake burgertrouw, aangez.egde beslissing
van de krijgsauditeur gegrond is stelt
het bestaan van de in de betekende 'beslissing bepaalde feiten vast.
26 September 1949.
22

EET- EN KOOPWAR.EN (MISBR.UIK IN DE HANDEL VAN).

2. -.:Wet _van 14 Juni 1948.- FeU bedoeld btJ a~·ttkel 3, 5°. - Kan een bestanddee~ ttitmaken van het feit bedoeld bij
arttkel 2, 2°. - De hulpverlening a an

1. - S1Juilcslachting. - . Besl~titwet van
28 Febntari 1947. - Voo1·waarden tot toepassing van een geldboete. - Het wanbe-

drijf van sluikslachting wordt, boven de
gevangenisstraf, slechts met een geldboete
gestraft indien de dader uit winstbejag
heeft gehandeld en hij op het ogenblik
van de feiten meester was van het geslachte clier. (Besluitwet van 28 Februari
1947, art. 1 en 2.)
12 December 1949.
227
2. ~Handel in bater en kaas. - Noodzakelijkheid van eon ve1·g~tnning. - Ministerieel beshtit van 19 Augu.st~ts 1946. Wettelijke gronclslag. - Het ministerieel

besluit van 19 Augustus 1946 betreffende
, de verdeling van de zuivelproclucten, voor
zoveel het de handel in boter en kaas af- ·
hankelijk -stelt van het afleveren van een
vergunning, vindt zijn wettelijke grondslag, niet in het koninklijk besluit nr 19
van 27 Juli 1939 betreffende de handel in
land- en tuinbouwproducten, maar in artikel 3 van de besluitwet van 22 Januari
1945 betreffende het beteugelen van elke
inbreuk op de reglementering betreffende
de bevoorrading van het land.
12 Juni 1950.
622

EPUR.ATIE
TR.OUW.

INZAKE

BUR.GER.-

1. - Besl;uitwet van 19 September 1945
en wet van 14 Ju.ni 1948. - Arrest dat beVERBR.,

1950. -

50

een partij, beweging of organisme bedoeld
bij artikel 3, 5°, van de Wet van' 14 Juni
1948, betreffende de epura tie inzake burgertrouw, kan een bestanddeel uitmaken
van de toetreding tot die Partij beweging
of organisme, bedoeld bij artlkel 2, 2o,
van gezegde wet.
26 September 1949.
22
3. - Wet van 14 Ju.ni 1948. - Arrest
van het hof van beroep dat de dmw van
het doo1· de ee1·ste 1·echte1· u.itgespmlcen
verval ve1·kort. - Beslissing van de ee1·ste
1·echter op tegenspraalc gewezen. - Arrest
dat beslist dat het ve1·val aanvang zal nemen op een late1·e datu.m dan die van het
vonnis. - Onwettelijkheid. - Het arrest

van het hof van beroep dat bij toepassing
van artikel 6 van de wet v~n 14 Juni 1948
betreffende de epuratie inzake burger·
trouw, de duur verkort van het verval
van zekere rechten, uitgesproken door een
op tegenspraak door de rechtbank van
eerste aanleg gewezen vonnis kan niet
wettelijk beslissen dat het verv~l een aanvang zal nemen op een latere datum dan
die van het beroepen vonnis. (Wet van
14 Juni 1948, art. 6; besluitwet van 19 September 1945, art. 6.)
26 September 1949.
22
4. - Beslissing van de rechtbanlc van
eerste aa~leg. - . An·est van het hof van
beroep mtn g~tnsttg voo1· de vm·vallen verklaa~·de persoon. Geen eenpa1·igheid
ve1·etst. - Wanneer het hof van beroep

bij hetwelk aanhangig werd gemaakt het
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EREDIENST. -

hoger beroep van het openbaar ministerie
tegen de beslissing gewezen, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 Juni
1948, door de rechtbank van eerste aanleg,
een min gunstig arrest velt voor de persoon tegen wie de vervallenverklaring
werd uitgesproken, moet cUt arrest niet
met eenparigheid van stemmen van zijn
leden worden uitgesproken.
27 Maart 1950.
493

5. - Insclwijv·ing op cle lijst voo1·z·ien
doo'l" artilcel 4 van cle IJeslttUwet van
19 SeptemiJe·l" 1945 en van cle wet van
14 J~t1Vi 1948. - Vreemcleling. - Vom·waarclen. - Kan ingeschreven worden op
de lijst voorzien bij artikel 4 van de besluitwet van 19 September 1945 en van de
wet van 14 Juni 1948, cle vreemcleling, aan
wie toelating verleend werd zijn woonplaats in Belgie te vestigen, en die verplichtingen van trouw had tegenover de
Belgische gemeenschap.
28 Juni 1950.
667
6. - Beslu'itwet van 19 Septembe'/" 1945
en wet van 14 J~tni 1948. - Toekecling tot
een pa1·tij, beweging of o·rganisme bedoelcl
cloo·r a1·tilcel 2, 2°. - Pa·rUj, IJeweg·ing of
m·uan·isme clie ·in Belgie geen activUeit tt'itoefencle. - Toekecling cUe cle insch1·ijvin.q
op cle lijst voo1·z·ien bij a1·Wcel 4 1·echtvaar-cligt. - De toetreding tot een partij,

beweging of organisme bedoeld door artikel 2, 2°, van de besluitwet van 19 September 1945 en van de wet van 14 Juni
1948, kan de inschrijving rechtvaarcligen
op de lijst voorzien bij artikel 4, zelfs zo
deze partij, beweging of organisme in Belgie geen activiteit uitoefende.
28 Juni 1950.
667

E~EDIENST.

Kedcfa1J1"'ielc. Rechtsvonle·f'ingen. Schatbewaa1·cle1·. De schatbewaarder

van een kerkfabriek is het orgaan dat
voor haar verclediging in rechten door de
wet werd aangesteld. (Decreet van 30 December 1809, art. 79.)
'
24 November 1949.
167

E~FENISSEN.

1. -Kleine nalatenschappen. -Recht
tot overnem·ing naa1· schatting. - Kennisnendng cloo'l" de vrecleTechter. - Naar

luid van artikel 4 van de wet van 16 lVIei
1900, wordt de aanvraag tot overneming,
naar schatting, van een kleine nalatenschap, aanhangig gemaakt bij de vrederechter, niet door een dagvaarcling bete-

ERFENISSEN.
kend aan de belanghebbenden, maar door
een verzoekschrift; de belanghebbenden
worden door de griffier uitgenocligd om te
verschijnen.
22 September 1949.
12
2 . - Kleine nalatenschctppen. -Goede1"en waarvan bij zijn overlijden de de
cujus slechts medeeigenaa·r was in hoedan·igheid van erfgenaam ·van cle e·igenaar.
- V e1·deUng van de eerste nalatenschap
waariJij clie goede·ren aan de m"fgenamen
van de de cujus zijn toebecleeld. - Overneming door een van d·ie erfgenamen. Artilcel 4 van de wet van 16 Mei 1900 toetJasselijk. Ret recht tot overneming,

voorzien bij artikel 4 van de wet van
16 Mei 1900 betreffende de erfregeling van
de kleine nalatenschappen, mag. worden
uitgeoefend ten opzichte van een goed
waarvan bij zijn overlijden de de mtjus
slechts medeeigenaar was, in hoedanig-·
heid van erfgenaam van de persoon aan
wie het goed toebehoorde, indien, door een
latere ve~·deling van de eerste nalatenschap, gezegd goecl werd toebecleelcl aan
cle erfgenamen van de tweecle de cuj-us in
hoedanigheid van rechthebbenclen van
cleze laatste.
16 Maart 1950.
470
.3. - Kle·ine
oeel grand flat
lijlc in gebr·nilc
aan een clenle
van een sch'l/.~w
Ue. - Perceel
ovememi·ng. -

nalatenschappen.
Perde de cujus niet pe1·soonhad. - Genot toegestaan
in ru'il tegen het gebntilc
gebr·wild voor cle ewploitag·roncl n·iet vatbaa1· voor

Daar de wet van 16 Mei
1900 van enge interpretatie is, mag het
recht tot overneming voorzien bij artikel 4
niet op een perceel grond worden uitgeoefencl dat de de c~tjus niet persoonlijk in
gebruik had, maar waarvan hij het genot aan een clercle had afgestaan, zelfs
dan wanneer clie afstancl is geschied in
ruil tegen het gebruik van een schuur dienencle tot de exploitatie van de de mtjus.
16 lVlaart 1950.
470
4. - E·rfgenaam die de nalcttenschap
venverpt. - Aandeel clat door aanwas aan
cle mecleeTfgerwmen IJehoort. - Actief en
pctss·ief. - Wanneer een erfgenaam de na-

latenscllap heeft verworpen, behoort zijn
aandeel in cle rechten en in de schulden
van de cle c·njtts door aanwas toe aan zijn
medeerfgenamen. (Burg. Wetb., art. 786.)
474
16 Maart 1950.
5. - Kleine nctlatenschappen. - Lftnclbo·uwoncleTneming. - E'l"fgenaam clam· de
de cujus voor cle ove'l"n arne van het huis
aangewezen. - Aanw·ijzing die het uitslU'itend recht behelst cle gronden ove·r te nemen. - W anneer verscheidene erfgenamen

het recht een landbouwonclerneming over
te nemen willen uitoefenen, verleent de

·.·1

FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. -

Kle·ine nalcttenschalJtJen. -
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ning. - Betelccnis van dit woo1·d. - Daar
de wet van 16 Mei 1900 geen bepaling van
de door haar aangewende term cc woning JJ
geeft, heeft clit woord zijn gebruikelijke
betekenis en beduidt het het goed waarvan
een persoon zijn verblijfplaats maakt,
waar llij woont en gelluisvest is. (Wet van
16 Mei 1900, art. 4.)
621
8 Juni 1950.

door de de cujus gedane aanwijzing van
hem die de voorkeur voor cle overname
van het huis zal hebben, aan deze erfgenaam het uitsluitend recht de gronden
over te nemen. (Wet van 16 Mei 1900,
art. 4.)
11 Mei 1950.
566
6. -

GEESTRIJKE DRANKEN.

Wo-

F
grond stelt souverein vast, in feite, dat de
t>enaming gegeven aan een drank tot doel
lleeft een gedacllte van tonus en van
sterkte te onderlijnen, bij toespeling op
bestanddelen welke die drank niet of
slechts in uiterst geringe hoeveellleid bevat, slecllts een suggestie uitdrukt en, bijgevolg, louter fingering is; hij leidt daarvan wettelijk af, in rechte, dat die benaming llet voorwerp van een fabrieks- of
llandelsmerk zijn kan. (Wet van 1 April
1879, art. 1; Unieverdrag goedgekeurd
door de wet van 2 Juni 1939, art. 6, B, 2o.)
20 April 1950.
513

FABRJEKS- EN HANDELSMERKEN.
Bcnaming gcgcven aan cen cl1'an7c bij
toespeling op bestanclclclen ~vcUce hij nict
of slechts in uiterst {JfWinge hocveelhe·icl
inhouclt. - Benam·ing d'ic slechts eon suggestie ttitdntlct en, bijgcvolg, lotttcr fingel'ing is. - So~tvere·inc vaststclling floor de
~-echtc·r ovCl' clc g1·ond. BesUss-ing clat
die bcnaming het voo1·we1-p van con faMielcs- of 7wnclelsmC1'k lean z·ijn. - Wettelijlcc beslissing. - De rechter over de

G
GECONTROLEERD BEHEER.
1, - Stelsel dat voo1· doel heeft de te
goeder trouw handelendc koopman, clio
zich tijdelijlc in moeilijlcheden bevindt,
aan de gevolgen van het faillissement, van
het uitstcl van betaling of van hot gel·echOnderteUjlc alclcool·d te ontt1·eklccn. schciden, ~titzonderlijlc en tijdelijlc stelsd
waarbij aan handelsbedl'ijven voordeUge
voorwaanlen hetzi,j voor hu.n ~·eoJ·gnnisa
tic, hetzij voo1· de tegeldemnlcing van h~m
a.cticf verzelcerd wo1·den. - Ret konink-

lijk besluit nr 11 van 15 October 1934,
waarbij een stelsel van gecontroleerd bebeer ingevoerd wordt, dat tot doel hacl de
te goeder trouw handelende koopman, die
.zich tijdelijk in moeilijkheden bevindt,
aan de gevolgen van het faillissement, van
het uitstel van betaling· of van het gerechtelijk akkoord te onttrekken, heeft een
onderscheiden, uitzonderlijk en tijdelijk
stelsel ingevoerd, waarbij aan handelsbedrijven hetzij voor hun reorganisatie, hetzij voor de tegeldemaking van hun actief
voordelige voorwaarden verzekerd worden.
29 J uni 1950.
684
2. -

Wetsbepalingen betrcfjcnde het
faillissement, uitstel va.n betaling en ge-

~·echtclijlc a,lclcool'd. 'l'oepasselijlc op het
gecontroleerd behecr, doch slechts voo1· zoveel hot lconinlclij lc besl~tit tot inl'ichting
van het geconkoleerd behcer er ~titdrulc
kelijk naar verwijst. - De wetten betref-

fende llet faillissement, uitstel van betaling en gerechtelijk akkoord kunnen
slechts op het uitzonderlijk stelsel van llet
gecontroleerd beheer toegepast worden
voor zoveel het koninklijk besluit tot inrichting van dit stelsel er uitdrukkelijk
naar verwijst.
29 ,Juni 1950.
684

GEESTRIJKE DRANKEN.
1. - Inbreuk op de wet 011 het 1·egiem
van de alcohol. - Regelmatig pmces-verbaal van de accijnsbcambten. - Bewijslcmcht, tot de valsheid er van is be~vezen,
van de matediile vaststellingen van de
vc1·balisanten. - Hoeft niet dezelfde bewijslwacht ten nanzicn van de _qevolgtl·eklcingen dam· de verbalisan ten ~tit die vaststelUngen afgelcid. - Inclien, ter zake van
inbreuken op de wet van 29 Augustus 1919
op llet regiem van de alcohol, een regelmatig door de agenten van de accijnzen opgesteld proces-verbaal bewijskracht

788

GEMEENTEREGLEMENT.

heeft, tot het bewijs van de valsheid
er van, wat betreft de materiele vaststellingen van die agenten, strekt dezelfde bewijskracht zich niet uit tot de gevolgtrekkingen door die agenten uit hun vaststellingen afgeleid. (Algemene wet van 26 Augustus 1822, art. 239; wet van 29 Augustus
1919, art. 10.)
17 October 1949.
72
2. - Inb1'C1tk op de wet op het 1·egime
van de alcohol. - Regelmatig proces-verbaal. Vrijspraak. An·est dat de
vraag onzeke1· laat of het bewijs van de
valsheid van het proces-verbaal werd geleverd ofwel, zo dit bewijs niet was vereist, of de feiten geen misdrijf 1titmaalcten. - Onwettel!ijlc arrest. - Is onwette-

lijk, het arrest dat een verdachte vrijspreekt van de vervolging wegens een inbrenk op artikel 2 van de wet van 29 Augustus 1919 op het regime van de alcohol,
vastgesteld door een regelmatig procesverbaal van de accijnsbeambten, om een
reden die de vraag onzeker laat of de
rechter de valsheid van het proces-verbaal
als bewezen aanziet ofwel of hij oordeelt
dat dergelijk bewijs niet vereist is, ofwel
of hij acht dat de vastgestelde materiele
feiten niet onder de -toepassing van de
strafwet vallen. (Wet van 29 Augustus
1919, art. 10; wet van 26 Augustus 1822,
art. 239; Grondwet, art. 97.)
14 November 1949.
140
3. -

Regelmatig proces-ve1·baal van de
agenten van het bestu1w van financiiin dat
inbreuken op de wet betrej'fencle het 1'egiem van de alcohol vaststelt. - Arrest
van v·rijsp1·aalc gesteund hiemp dat de
vastgestelde feiten niet bewezen zijn. Schending van de bewijsle?'acht van het
p1·oces-ve1·baal. - Schendt het geloof ver-

schuldigd aan een regelmatig proces-verbaal van de agenten van het bestuur van
financH~n, hetwelk inbreuken op de wet betreffende het regiem van de alcohol vaststelt, het arrest dat de verdachte vrijspreekt, zich er toe beperkend te verklaren dat de vastgestelde materHHe feiten
niet bewezen zijn. (Wet van 26 Augustus
1822, art. 239; wet van 29 Augustus 1919,
art. 10.)
16 Januari 1950.
296
4. - Leve1•ing aan huis van een slijter
van ter plaats te verb1·uiken d1·anken. Medeplichtigheid aan het door de slijter
gepleegd wanbedrijf van onwettelijk voorhanden hebben van ste1·ke dranken. Het enkel feit sterke
Voo1·waarden. -

dranken te verkopen aan een slijter van
ter plaats te verbruiken dranken en ze
aan huis te leveren, maakt geen medeplichtigheid uit aan het door de slijter gepleegd wanbedrijf, van sterke dranken

voorhanden te hebben ; medeplichtigheid
onderstelt innners de kennis van de hulp
verleend voor het voorbereiden, het uitvoeren of het voltooien van het wanbedrijf.
6 Maart 1950.
443
15. - Ve1·bntik in een voor het publielc
toe,qank.elijke plaats.- Proces-verbaal dat
niet vaststelt clat de ve1·dachten de opgediencle d1·anken hebben verbruikt. - A1·1·est van v1'ijspmak . ...:_ Geen schending
van cle bewijskmcht van het proces-verbaal. - Wanneer een proces-verbaal niet
vaststelt dat de personen, die wegens verbruik van sterke dranken in een voor het
publiek toegankelijke plaats worden vervolgd, bedoelde dranken hebben verbruikt,
maar enkel vaststelt dat die dranken hen
door de herbergier werden opgediend,
schendt het arrest van vrijspraak het geloof niet dat aan dit proces-verbaal is verschuldigd.
20 Maart 1950.
481
6. - Vervolging wegens deelneming aan
een wanbeddjf van slijten van alcohol,
gepleegcl cloor een herbergie1". - Goncl1tsies van cle vervolgende pa1·tij die het debat bepe1·kt tot een aanzetting tot het misdrijf. - Vrijspmalc. - Geen ve1·plichting
voo1· cle 1·ech tm· cle 1·eaen a an te geven
· waarom hij geen anclere wijzen van deelneming aanneemt.- Wanneer, tijdens een

vervolging wegens deelneming aan een
wanbedrijf van slijten van alcohol, gepleegd door een herbergier, de vervolgende
partij in conclusies het debat beperkt tot
de aanzetting tot het slijten van sterke
dranken, is, in geval van vrijspraak, de
-rechter over de grond ertoe niet gehouden
de reden aan te geven waarom hij geen
andere wijzen van deelneming aanneemt.
20 Maart 1950.
481

GEMEENTEQEGLEMENT.
1. - Gemeentelijke politic. - Maat1·egelen clie zich uitst1·elclcen tot de oorzalcen
wellce hun p1·incipe en hun grondslag in
cle omheining van particulim·e eigendommen hebbe-h. Oorzaken van aarcl de
volksgezonclheid in het ged1·ang te brengen en 1·ampspoedige plagen met zich te
brengen. WetteUjke maatregelen. --

De gemeenteoverheid, die de inwoners
moet doen genieten van de voordelen van
een goede politie in de straten en op de
openbare plaatsen, heeft het recht maatregelen te treffen die zich uitstrekken tot
de oorzaken welke hun principe en hun
grondslag in de omheining van particuliere eigendommen hebben en waarvan de
ongezonde werking, naar buiten uit ver-
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GENEESKUNDE,
spreid, van aard 1s erg de volksgezondheid in het gedrang te brengen en rampspoedige plagen met zich te brengen. (Decreet van 14 December 1789, art. 50; decreet van 16-24 Augustus 1790, titel XI,
art. 3.)
367
6 Februari 1950.
2. - Plaatsen van kraarnpjes op private tetTeinen. - Reglernent dat daa1·toe
een vergunning van de btwgerneestm· vereist. - Wettelijkhe·id.- Is wettelijk, het

gemeentereglement dat verbiedt, zonder
geschreven vergunning van {le burgemeester, kraampjes op te richten op private terreinen, welke al dan niet toegang
tot de openbare weg hebben. (Algemeen
politiereglement van de gemeente Beauruing van 11 Mei 1936, art. 7.)
367
6 Februari 1950.

GENEESKUNDE.
1. - Onwettelijlce ttitoefen-ing. - Verbeut·dverk.ladng van de toestellen en
wet·ktwigen die tot die uitoefening gediend
hebben of besternd zijn.- Wet van 18 Juli
1946. - Bijlcornende stmfrechtelijke sanetie die de wettelijlce 7cente7cenen van een
stmf vertoont. - De verbeurdverklaring,

voorgeschreven door de wet van 18 J'uli
1946 houdende wijziging van artikel 18
van: de wet van 12 Maart 1818, van de toestellen en werktuigen die tot de onwettelijke uitoefening van een tak van de geneeskunde gediend hebben of bestemd
zijn, maakt een bijkomende strafrechtelijke sanctie uit die de wettelijke kentekenen van een straf heeft en die de voordelen treft welke de overtreder nit de toestellen en instrumenten h'alen kan, zelfs
indien hij geen eigenaar er van is.
19 September 1949.
1
2. - Onwettelijke uitoefening. - Vet·betwdverklaring van de toestellmi en werlctttigen. - Misd1'ijf gepleegd v66t• het in
werking f1·eden van de ·wet van 18 Juli
1946. - Onwettelijkheid. - De verbeurd-

verklaring van de toestellen en werktuigen, die tot de onwettelijke uitoefening
van een tak v-an de geneeskunde gediend
hebben of bestemd zijn, mag niet uitgesproken worden wanneer het misdrijf v66r
het in werking treden van de wet van
18 J'uli 1~46 werd gepleegd. (Strafwetb.,
art. 2.)
19 September 1949.
1
3. - Onwettelijke uitoefening. - Verbetwdvet·klaring van de toestellen en instrurnenten die tot die 'Uitoefening gediend
hebben of besternd zijn. Wet van
18 Juli 1946. - 8traf. - De verbeurdver-
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klaring, voorgeschreven door de wet van
18 J'uli 1946 houdende wijziging van artikel 18 van de wet van 12 Maart 1818,
van de toestellen en instrumenten die tot
de onwettelijke uitoefening van een tak
van de geneeskunde gediend hebben of betemd zijn, is een straf.
19 September 1949.
3
4. - Onwettelijlce ttitoefening.
Vet·betwdverk,lat·ing van de toestellen en instntrnenten. - JJ![isdrijf gepleegd v66t· het
in werlcing treden van de wet van 18 Juli
1946. - Onwettelijlcheid. - De verbeurd-

verklaring van de toestellen en instrumenten die tot de onwettelijke uitoefening van
een tak van de geneeskunde gediend hebben of bestemd zijn, mag niet worden uitgesproken wanneer het misdrijf v66r het
in werking treden van de wet van 18 Juli
1946 werd gepleegd. (Strafwetb., art. 2.)
3
19 September 1949.

5. - Tandheellctmde. "-- Hottdet· van
een titel die hern rnachtigt de tandheel~
Tcunde ttit. te oefenen. - Voert niet persoonlijk de daden ttit die hij rnag vetTichten. - Eerste inbreuk. - 8traf die rnag
worden toegepast. - De houder van een
titel, welke hem machtigt de tandheelkunde nit te oefenen, doch die persoonlijk
de daden niet uitvoert welke hij mag verrichten, wordt, de eerste maal, gestraft
met een geldboete van 25 gulden. (Kon.
besl. van 1 Juni 1934, art. 7 en 10; wet
van 12 Maart 1818, art. 19.)
19 September 1949.
3
6. - Ot·de cler geneeshet·en. - Lijst. Aanvraag orn inschrijving. - Voorbarig
vet·Tclaat·d. Wettelijke besUssing. -

Artikel 2 van de wet van 25 Juli 1938 betreffende de Orde der Geneesheren, verbiedt niet aan de provinciale raad van ,de
orde noch aan de gemengde raad van beroep, die moeten uitspraak doen over een
aanvraag om inschrijving op de lijst van
de orde, deze aanvraag niet definitief te
verwerpen, alhoewel zij vaststellen dat de
verzoeker feiten heeft begaan die op heden het definitief verbod van de uitoefening van de geneeskunde rechtvaardigen,
en ze voorbarig te verklaren om reden dat
het gedrag van de verzoeker in -de toekomst de ernst van de begane feiten zal
vermtnderen.
27 December 1949.
261

7. - Onwettige uitoefening. - Vet·betwdve!'lclat·ing van de toestellen en insf1·urnenten. - Inbrettk begaan v661' de
inwerlcingt1·eding van de wet van 18 J uli
1946. - Onwettelijkheid. - De verbeurdverklaring van toestellen en instrumenten,
die gediend hebben of bestemd waren tot
de onwettige uitoefening van een van de
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GERECHTSKOSTEN.

takken van de geneeskunde, mag slecht:s
worden uitgesproken wanneer de. inbreuk
van ontwettige uitoefening van de geneeskunde werd gepleegcl na het inwerkingtreden van de wet van 18 Juli 1946.
12 Juni 1950.
631
GE~ECHTSKOSTEN.

1. - B1wgerlij lee zalcen. - H uurve;·brelcing. - Partij clie 'in ellc van haar
vo;·cle'l'ingen in het ongeUjk tvorclt gestelcl.
- Veroonleling tot cle kosten. - Wettelij lee vemonleling. - vVordt wettelijk ver-

clie gemeen Z't}n en andere clie eigen zijn
awn een verclachte. - Hoojclelijlce vemm·cleling tot al cle kosten. - Voorwaarclen.

- Is niet wettelijk, de hoofclelijke veroordeling van twee verdachten tot al de kosten van een vordering, wanneer slechts
een van hen schuldig wordt verklaard aan
een deel van de ten laste van de andere
gelegde misdrijven en wanneer het arrest
niet vaststelt dat al de kosten ondeelbaar
veroorzaakt zijn geweest door de ten laste
van de beicle verdachten bewezen verl.:laarde misdrijven. (Strafwetb., art. 50.)
13 Februari 1950.
380
'6. -

St,rafznken. -

Beschilclcing vnn

oordeelcl tot de kosten, cle partij die, in buitenvervolgingstelling. - Ve;·zet door cle
een gecling tot huurverbreking, in al haar
blwge;·lijke pa;·tij. - Verzet onontvanlcevorderingen in het ongelijk wordt ge- . lijlc. - VeTzet ongegmncl. - Vemorclestelcl. (Wetb. van burg. rechtspl., art.130.)
ling vnn fle bm·gerUjke pnrtij tot cle leas29 September 1949.
38 ten. - De burgerlijke partij, die in het
ongelijk wordt gesteld in haal' verzet te2. - St;·atzaken. - Vemonleling van gen een beschikking van buitenvervolgingeen belclaagcle wegens cUejstal en van een
stelling, wordt veroordeeld tot de kosten
meclebelclaagcle wegens heUng. - Hoojclevan het verzet, om het even of het onontlijlce veroonleling tot cle lcosten. Onvankelijk of ongegroncl is. (Wetb. van
wetteUjlchdcl. - Is onwettelijk, het arrest
strafv., art. 162 en 194.)
dat hoofdelijk in de kosten van de pu381
13 Februari 1950.
blieke vordering verwijst een beklaagde,
veroordeeld wegens diefstal, en een mede7. _:_ St;·ctfznken. - An·est vnn het Hot
beklaagde, veroordeeld wegens heling.
van verb;'eking cla.t een eerste ct1Test in(Strafwetb., art. 50.)
trelct en aanvult ten e'incle een begane mis14 November 1949.
139 slag te herstellen. - Kosten van het
3. - Strajzalcen. - Venlachten veroorcleelcl we_qens een zelfcle misclrijf en wegens oncle;·sahehlen misckijven. - HoofcleUjke veroorcleling tot ctl cle lcosten. - Onwettelijlcheicl. Wanneer verschillende

personen worden veroordeeld, door hetzelfde arrest, tevens wegens een zelfde
misdrijf en wegens onderscheiden misdrijven, mogen zij niet hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering worden veroordeeld, tenzij tot het deel van die kosten
dat het misdrijf betreft dat hun gemeen
is.
28 November 1949.
171
4. - Strajzalcen. - Verclaahten ve·roo;·cleelcl wegens een zelfcle miscl1'ijf en wegens oncle;·saheiclen miscl;·i,iven. - Hoofclelij lee veroonleUnrJ tot al cle lcosteri van cle
mt.blieke vorcle;·ing. - OnwetteUjlcheicl. -

Wanneer verschillende verdachten door
hetzelfcle vonnis wegens een zelfde misdrijf en wegens onderscheiden misdrijven
veroordeeld worden, mogen zij niet hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering worden veroordeeld, tenzij voor het
deel van die kosten met betrekking tot het
misdrijf welk hun gemeen is. (Strafwetb.,
art. 50.)
27 December 1949.
263

5. - Stntfzalcen. - Vemorcleling van
ve;·sahillencle verclaahten. Misclrijven

tweecle an·est ten laste va;t cle Stnat. -

Wanneer, ten einde een materHHe misslag
te herstellen, het Hof een arrest intrekt
en aanvult, laat het de kosten van het
tweede arrest ten laste van de Staat.
27 Februari 1950.
431
8. - BttrgerUjlce znlcen. - Arbeiclsongeval. - Voorziening in ve;·brelcing cloo;·
het beckijfshoofcl of floor zijn verzelce;·an;·. - InwUliging vctn cle voorziening. Kosten ten laste vcm cle nwnleyge;·8. -

Zelfs wanneer de beslissing, waarbij vergoedingen voorzien door de wetgeving op
cle arbeidsongevallen aan ee'n werkman
werden toegekend, op de voorziening door
het bedrijfshoofd of door zijn verzekeraar wordt verbroken, moet de aanlegger
tot de kosten worden veroordeeld. (Wet
van 20 Maart 1948.)
·30 ~iaart 1950.
501
9. - BttrgerUjlce znlcen. - Arbeiclsongeval. Vo1·cle1'iny tot betaUng vnn ve;·goecUn_q niet ingewUligcl. Vom·ziening
cloo;· cle ctfgewezen aanlegye;·. - Kosten
vctn cle vorclering en vctn cle voo1·ziening
ten laste van cle venveercle·r, behottclens in
het gevnl van melceloze en teryencle eis. -

Indien de vordering tot betaling van de
vergoedingen voorzien bij de samengeordende wetten betreffende de vergoeding
van de schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen niet ingewilligd werd en

GETUIGENVERHOOR. indien de voorziening door de arbeider tegen deze beslissing afgew~zen werd, moet
de verweerder tot de kosten veroordeeld
worden zo van de rechtspleging v66r de
rechter over de grond, als van deze v66r
het Hof van verbreking; het ware slechts
anders in geval van roekeloze en tergende
eis. (Wet van 20 Maart 1948.)
712
6 Jnli 1950.

GETUIGENVERHOOR.
B-urged;ijke zalcen. ~ Wralcin.Q.
Voorwaanlen waarin z-ij rnoet worden
voorgestelcl. - Wanneer artikel 270 van

het Wetboek van bnrgerlijke rechtspleging
voorschrijft dat de wrakingen omstandig
en ter zake dienend moeten zijn en niet
in onbestemde en algemene bewoordingen
_voorgesteld, bepaalt het de voorwaarden
die de inhond zelf van de wrakingen aanbelangen.
11 lVIei 1950.
567

GEWIJSDE.
1. -

Bitrge1'lijlce zctken. - Zeeverzelre?"ingen. - Vemelce?"ingsve?·goedin.Q gee-ist
door een vorder-i!t.Q tot atstand en, in bijkomende orde, door een vorde1·ing wegens
averij. - An·est over de hoofdeis dat niet
bewezen ve?'lclaart, en la,ter an·est op de
bijkornende eis dat bewezen verlclaart dat,
v661· de ontlad-i-ng, de lading door aanhO'ltding vanwege ove1·heid wm·d geblolclceerd.
- Aanhottdingen vanwege onde-rsche-iden
ove1·heden. - Geen schendin.Q van het gewijscle. - Miskent het gewijsde niet, het

arrest dat, nitspraak doende over een vordering wegens averij, ingesteld in bijkomende orde na een vordering tot afstand,
aanneemt dat cle lading v66r zijn ontlading door aanhouding vanwege overheid
werd geblokkeerd, dan wanneer een voorgaand arrest, gewezen over de vordering
tot afstand, dergelijk feit niet bewezen
heeft verklaard, indien de aanhonclingen
vanwege overheid, onderscheidenlijk bedoeld door clie beicle arresten, verschillend
zijn.
3 November 1949.
103
2. - BtwgerUjlce zMce·1i. - Zeeverzelcedngen. - Vemekeringsvergoeding geeist
door een vm·derin.Q tot afstand en, in b-ijlcomende orde, dam· een vorder·in.Q wegens
averij. - Venverping van de vorde?;·in.Q tot
afstand. An·esten op de bijlcomende
vo-rde?"ing wcw1·bij het bewijs wonlt bevolen en als gebmcht verklaa1·d van een feit_
waarvan het arrest, gewezen ove1· de vo?·dering tot atstand, geoo1'deelcl heeft dat het

GEWIJSDE.
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bewijs niet we1·d ,qebracht. - Geen schending van het gew-ijsde.- Wanneer, krach-

tens een zeeverzekering, de betaling van
de vergoeding verschnldigcl wegens verlies
van cle lacling door de vordering tot afstand wordt vervolgd en, in bijkomende
orde, door de vordering wegens averij, belet het gewijsde geenszins de rechter,
welke over de bijkomende vordering nitspraak cloet, na, door een eerste arrest, de
hoofdeis te hebben afgewezen, door arresten, gewezen over cle vordering wegens
averij, het bewijs toe te laten en gebracht
te verklaren, van een feit waarvan het arrest over de vorclering tot afstand heeft
geoonleeld dat het bewijs niet was geleverd.
3 November 1949.
103
3. - Bnrge'l"l-ijlce zalcen. - Vonnis dat
beslist dat een lmu;rove1·eenlcomst onde1·
toepass-ing valt van het besl1tit van 20 Septern-be?· 1940 hondende 11-itzondedngsbepal-in.Qen van t·ijdel-ijlce aa1·d inzake hutt1"ove1·eenlcomsten. - Late1· vonnis dat besUst dat cle wet va-n 31 Jul-i 1947 niet toepassel-ijlc is op d-ie ovemenlcomst. - Geen
schencl-iny van het gewijsde van het em·ste
-vonnis. - vVanneer een vonnis heeft be-

slist dat een overeenkomst onder de toepassing valt van het beslnit van 20 September 1940 hondende nitzonderingsbepaling·en van tijdelijke aard inzake hnnrovereenkomsten, wordt het gewijsde van
die beslissing niet geschonden door een later vonnis dat, tussen dezelfde partijen,
beslist clat de wet van 31 Jnli 1947 op die
overeenkomst niet toepasselijk is.
17 November 1949.
148
4. Bcslissing van de strat1·echter
over ae vordering van een bm·ye'l"lijlce pai·t-ij. - Gew-ijsde alleen tttssen pa1·tijen. Geen gewijsde ten opzichte van cle vorde1'inrf vwn een andere btwge?'l·ij lee partij. -

De beslissing· van de strafrechter over de
vordering van een burgerlijke partij
maakt slechts het gewijsde nit binnen de
perken bepaalcl bij artikel 1351 van het
Burgerlijk Wetboek; zij maakt onder
meer niet het gewij sde nit ten aanzien
van de onderscheiden vordering van een
andere burgerlijke partij.
5 December 1949.
203

5. - Bcsl-iss-ing over een tttssengesch-il
clat 1·eecls het voorwe1·p van een beslissing
-is geweest. ~ Schending van het gezag
va:n het gew-ijsde. Miskent het gezag
van het gewijsde, het arrest dat nitspraak
doet over een tussengeschil waaromtrent
reeds een beslissing, al is zij impliciet, is
gevallen.
20 Febrnari 1950.
405
6. 1·ing. -

Strafzalcen. - Burgm·l-ijlce vm·deAa-wr-ijd-ing. ~ Beslissmg ovet· de
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HERZIENING,- HOGER BEROEP;
ding elk voor de helft aansprakelijk waren voor de gevolgen van een aanrijding,
wordt het gewijsde geschonden door een
latere beslissing, die deze verdeling van
de aansprakelijkheid tussen dezelfde partijen wijzigt wat betreft de vaststelling
van de schadeloosstelling voor eel}. van de
gevolgen van de aanrijding. (Burg. Wetb.,
art. 1351.)
627
12 Juni 1950.

vet·deZing van. de aanspralceZijkheid tussen de vet·dachte en het slachtofjer. Beslissing in kracht van gewijsde get1'eden.
Latere beslissing die deze verdeling
wijzigt wat bett'eft de vaststelling van de
schadeloosstelling voot• een van de gevolgen van de aanrijding. - Schending van
het gewijscle. - Wanneer de rechter over

de grond, door een in kracht van gewijsde
getreden arrest heeft beslist clat de verdachte en het slachtoffer van een aanrij-

H
liE~ZIENING.

1. - Nieuw feU. - Erge geestesstoornis van de veroordeelde, geopenbaard na
de veroorcleling. - Nieuw feit. - De om-

standigheid, geopenbaard na de veroordeling, dat de veroordeelde zich bevond in
een staat van erge geestesstoornis waardoor hij onbekwaam was zijn daden te
beheersen, kan het nieuw feit uitmaken,
hetwelk aanleiding geeft tot herziening.
(Wetb. van strafv., art. 443, 3o; wet van
18 J uni 1894; wet van 9 April 1930, art. 1
en 7.)
21 November 1949.
156
2. - Niettw teit. - Hm·zienting aangevraagd door de proetwettr-generaal op· bevel van de Minister van jttstitie. - Verwijzing na.ar een hot· va1t• beroep tot onderzoelc. - Benoeming van een mwator
aan, de verom·deelden d·ie wettelijk ontzet
z·ijn. - Op de aanvraag tot herziening,

aanhangig gemaakt door de vordering van
de procureur-generaal, op bevel van de
Minister van justitie, aanvoerend dat de
onschuld van de veroordeelden schijnt te
volgen uit zekere feiten die zich voorgedaan hebben sedert hun veroordeling, ontvangt het Hof van verbreking de aanvraag, na te hebben vastgesteld dat de
burgerlijke partij regelmatig werd aangemaand om tussen te komen, verwijst ze
naar een hof van beroep tot onderzoek en
benoemt een curator tot de verdediging van de veroordeelden die zich in staat
van wettelijke ontzetting bevinden. (Wetboek van strafv., art. 443, 3°, 444 en 445;
wet van 18 Juni 1894.)
220
12 December 1949.
3. -

Aan!Vr(J)ag tot herziening V(J)1t een
veroordeling door het milita;it· get·echtshof
uitgesproken. - Aanvniag gestetmd op de
latere vet·oonleling van een getuige wegens valse getttigenis tegen de aanvrager.
Veroordeling in Jcraoht van gewijsde
gegaan. - V ernietiging van de eerste veroordeling. - Verwijzing naar het militair

ge·reohtshof andm·s sa;mengesteld.- Wanneer een regelmatige aanvraag tot herziening van een veroordeling, door het militair gerechtshof uitgesproken op grond
hiervan dat een van de verhoorde getuigen, wiens verklaring een van de grondslagen van het arrest van het militair gerechtshof is, later, door een in kracht van
gewijsde gegane veroordeling, veroordeeld
werd wegens valse getuigenis tegen aanvrager, vernietigt het Hof het arrest van
veroordeling gewezen door het militair gerechtshof, zo de grond van de aanvraag
gerechtvaardigd wordt, en verwijst het de
zaak naar het militair gerechtshof, anders samengesteld. (Wetb. van strafv., artikelen 443 en 445.)
· 734
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liOGE~ BE~OEP.

1.' - Strajzaken. - TTet·nietiging van
het vonnis en evocatie. TTeroordeling
gesteund op het ondet·zoek voot· het Hot
gedaan. - Wettelijkheid. - Het Hot beoordeelt smtverein de naodzakelijkheid
011~ tot een verhoor V(J)1t getuigen over te
gaan. - Ret militair gerechtshof dat, na

het vonnis van de krijgsraad te hebben
vernietigd, de zaak aan zich trekt, mag
de betichte veroordelen op grond van het
v66r dit hof gedaan onderzoek; het beoordeelt souverein de noodzakelijkheid om
tot het verhoor van getuigen over te gaan.
(Wetb. van strafv., art. 190, 211 en 215;
besluitwet van 27 Januari 1!H6, art. 3.)
7 November 1949.
121
2. - Stra,Jzalcen. - Rechter in hager
beroep die Jcennis neemt van de zaalc op
het enlcel ho.oer beroep van de verdachte.
- TTaststelz.ing dat het ten Zaste van de
vet·dachte gelegd feU een zwaardere qualificatie moet lcrijgen dan deze door de eerste t·echtm· aange1wmen en dat het teit tot
de bevoegdheid van aeze Zaatste niet beho01·t. - VerpZiohting voor de rechter in
hager beroep een besZissing van onbevoegd-

L
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heid uit te sprelcen. - W anneer hij vaststelt dat het ten laste van de verdachte
gelegd feit een zwaardere qualificatie moet
krijgen dan deze door. de eerste rechter
aangenomen, en dat dit feit tot de bevoegdheid van deze laatste niet behoorde,
moet de rechter in hoger beroep een beslissing van onbevoegdheid uitspreken,
zelfs indien hij van de zaak kennis neemt
op het enkel hoger beroep van de verdachte.
·
151
21 November 1949.

3. - Stratzalcen. - Hoger veroep van
de verdachte mag zijn, toestan(f. niet verzwaren. - Gevolgen. van dit principe. -

Het principe dat, op zijn enkel hoger beroep, de verdachte zijn toestand niet mag
zien verzwaren, heeft tot gevolg dat, wanneer de rechter in hoger beroep zich onbevoegd heeft verklaard omdat het feit een
zwaardere qualificatie moest krijgen dan
deze aangenomen door het beroepen vonnis, de bevoegde rechter die, na de beslissing van onbevoegdheid, kennis zal nemen
van dit feit, geen zwaardere straf zal mogen uitspreken dan deze door de onbevoegde rechter toegepast.
21 November 194!J.
151
4. -

Stmtzalcen. - Kennisneming door
de rechter ·in hager beroep. - Verklaring
van hoge1· bemep. - Kennisneming blijft
bestaan niettegenstaande de vernietiging
van het vonnis en van de 1·eohtspleging
vo61· cle ee1·ste 1·echte1·. - Het is de ver-

klaring van hoger beroep die de zaak aanhangig maakt v66r de rechter in hoger
beroep ; die kennisneming blijft bestaan
niettegenstaande de vernietiging van het
vonnis en van de rechtspleging v66r de
eerste rechter.
28 November ·194!J.
171

5. - I!u tuchtzalcen.
Nota.1·is. Tttchtvm·del·ing ingestelcl vo6r de rechtbal~lc van eerste aanleg .. ;_ Hoger beroep
door het openbaar mini.ste1·ie tegen het
vonnis.- Te1·mijn van vijftien dagen aanvang nemend te l'elcenen van de uitsp1·aa.k
vwn het vonnis. - De termijn voor het
openbaar ministerie om hoger beroep in te
stellen tegen een vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg, gewezen in zijn aanwezigheid in notari~He tuchtzaken, loopt te
rekenen van de uitspraak van het vonnis;
de betekening, van het vonnis door de vervolgde notaris, aan het openbaar ministerie wordt niet vereist. (Kon. besl. n'' 261
van 24 Maart 1936; wet van 25 Ventose
jaar XI, art. 53; besl. van 12 September
1822, art. 7.)
206
5 December 1949.
6. - Stmtzaken. - Kennisneming doo1·
de 1·eohter in hoger 1Je1·oep. - Verklaring

I_
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'1>0/lt hager beroep en niet dagvaarding. -

De kennisneming van een zaak wordt opged.ragen aan de rechter in boger beroep,
niet door een dagvaarding om v66r hem
te verschijnen, maar door het tegen het
in eerste aanleg gewezen vonnis ingesteld
boger beroep.
19 December 1949.
238

7 . - Stratzalcen.- Vonnis van de politiel·eohtbanlc. Hoger beroep door de
prooureur des Konings. - 'l'e laat betelcend. - Hoger beroep niet ontvanlcelijlc.
- Is niet ontvankelijk, het boger beroep
van de procureur des Konings tegen een
vonnis van de politierechtbank, wanneer
het werd betekend na het verstrijken van
de termijn van vijftien dagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis. (Wetboek van strafv., art. 205; wet van 1 Mei
1849, art. 1.)
252
27 December 1949.
8. - Stmtzalcen. - Hoge1· veroep door
de verdaohte en door de burgel'lijlce parUj. Ve1'zwaring van de veroordeling
V(lln de verdachte wat betrett de lcosten
van de publieke vor(f.ering in eerste aanleg. - Onwettelijke veslissing. - Zo al-

leen de hoger beroepen van de verdachte
en van de burgerlijke partij ontvankelijk
zijn, mag de verdachte niet worden veroordeeld tot al de kosten van de publieke
vordering in eerste aanleg, wanneer het
beroepen vonnis hem slechts tot een gedeelte van die kosten had veroordeeld.
27 December 1949.
252
9. - Stratzalcen. - Hoge1· veroep door
de ve1·daohte a,lleen. - Verhoging va,n het
a(llndeel in de kosten va,n eerste aanleg
door de ee1·ste 1·eohter te zijnen laste gelegd. - OnwetteUjlcheid. - Op het hoger

beroep van de verdachte alleen, mag de
rechter in hoger beroep het aandeel van
de verdachte niet verhogen in de kosten
van eerste aanleg die door het vonnis te
zijnen laste werden gelegd.
16 Januari 1950.
2!J5
10. - SM·atzalcen. - Vonnis dat een
partij burgel'lijlc verantwoordelijlc vom·
de kosten van de publielce vo1·dering verlclaart. - Hoge1· beroep door die partij.
- Geen hoge1· 1Je1·oep door het openbaar
ministerie. - Rechter in hoge1· beroep die
de appellant bovendien vom· de geldboete
verantwoordelijk verlcl=rt. Onwettelijlcheid. - De partij, die burgerlijk ver-

antwoordelijk wercl verklaard voor de
kosten van de publieke vordering, ten
laste gelegd van haar aangestelde die veroordeeld werd wegens inbreuk op de Weg·
code, mag niet, op haar hoger beroep en
in afwezigheid van boger beroep door het
openbaar ministerie, bovendien burgerlijk
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verantwoordelijk voor de uitgesproken
geldboete worden verklaard.
30 Januari 1950.
343
11. - Strafzalcen. - T'erclachte ve1·oorcleelcl op cle tntblielce vordering. -Burgerlij lee partij aangestelcl tegen een mecleverclachte. - Vonnis flat hem geen schacleloosstelling toekent. Hoge1· beroep
door de eerste venlachte bepe1·kt tot de
pttblieke vorcle-ring. - Rechte1· in hogeT
beroep die hem schacleloosstelling toel,:ent.
Onwettelijlce besliss·ing. Wanneer
-

een verdachte, die zich burgerlijke parti.i
tegen een medeverdachte heeft gesteld,
door de eerste rechter op de publieke vordering werd veroordeelcl en dat hem geen
schadeloosstelling ten laste van zijn medeverdachte werd toegekend, is de rechter
in hoger beroep, die kennis neemt van het
hoger beroep ingesteld door de eerste verdachte en dat tot de publieke vordering
is beperkt, zonder macht om aan deze
laatste een schadeloosstelling ten laste
van de tweede verdacllte toe te kennen.
13 Februari 1950.
390
12. - Stratzalcen. - Hot vcm be1·oe1J
clett de stTaf vennincle'l't dooh het voonleel
vctn de sohorsinrt intrekt. - Flenpa-righeicl
niet vemist. - Het hof van beroep, dat de

door de correctionele rechtbank uitgesproken straf verminclert, doch aan de verdachte het voordeel van de door de eerste
rechter toegestane schorsing van de straf
ontneemt, moet niet worden gewezen met
eenparige stemmen, zelfs niet wat dit
laatste punt betreft. (Wet van 18 Juni
1869, art. 140 ; wet van 4 September 1891,
art. 2.)
13 Februari 1950.
398
13. -

Stt'ctfzaken . .,-- Aan zioh kelclcen.
Ferpliohtend lr;cwakte1'. - Wanneer, in

strafzaken, de recllter in hoger beroep het
beroepen vonnis te niet doet en dat die
vernietiging niet is g·egrond op het feit
dat de eerste rechter onbevoegd was Of
dat de zaak bij hem niet wettelijk aanhangig werd gemaakt, is hij ertoe gehouden over de zaak zelf uitspraak te doen.
(Wetb. van strafv., art. 215.)
20 'Febi;uari 1950.
405
14. - St1·ctfzctlcen. - Flerste vonnis gewezen door de lcdj gsraad wactTbij het
overleggen van stttlclcen wonlt bevolen. Tweecle vonnis flat clie ondeTzoelcsmaat1'egel herniettwt en aanvult. ~ Hoge-r bemep tegen het tweecle vonnis. - Militai1'
ge1·echtshot flat het tweecle vonnis te niet
doet, de zaalc a an zioh tTelct en ttitspraak
doet ove1· de grand. - Geen maohtsove1·sclwijding. - Geen stdjdigheicl tussen het
a·n·est en het eerste vonnis. - Wanneer

de krijgsraad door een eerste vonnis het

voorbrengen van documenten heeft bevolen, welke later slechts gedeeltelijk bij
de bundel werden gevoegd, en dat, door
een tweede vonnis, hetwelk verklaart het
eerste te hebben « herzioo >>, hij andermaal het voorbrengen van die documenten
en van andere beveelt, mag het militair
gerechtshof, waarbij het hoger beroep tegen het tweede vonnis aanhangig werd gemaakt, hetzelve te nh~t doen, de zaak aan
zich trekken en uitspraak doen over de
grond, zonder zijn macht te overschrijden,
noch een strijdigheid met het eerste vonnis te doen ontstaan.
27 Februari 1950.
423
15. - Stmfznlcen. - FJenparigheid. Rechtbanlcen d·ie oncle1· toepassing van a1·tilcel 2 van de wet van 4 September 1891 vallen. - De bepaling van artikel 2 van de

wet van 4 September 1891, naar luid waarvan zekere beslissingen van het hof van
beroep slechts met eenparigheid van stemmen mogeni worden uitgesproken, is maar
van toepassing op de arresten die door een
correctionele kamer of door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep worden uitgesproken.
27 Maart 1950.
493
1'6. St1·a[zalcen. Hoger beroep
doOT het openbaa1· ministe1·ie en door de
venlaohte. - Ve1·zwaTing vetn de veroo-rdeling in voorcleel va·n de b1wgerlij lee pa1·tij. Onwettelijkheid. Op de hoger

beroepen aileen van het openbaar ministerie en van de verdachte, mag de rechter
in hoger beroep de verdachte niet veroordelen tot herstelling van geheel de schade
on-clergaan door de burgerlijke partij,
wanneer het beroepen vonnis hem slechts
tot herstelling van een deel van die schade
veroordeelcl had.
3 April 1950.
504
17. - Stratzaken. - T'onnis van vnJspraalc cloo1· cle co1Tectionele 1·echtbank. Iloger bemep clooT het openbaa1· ministeTie. - An·est van veroonleling. - Niet
vastgestelde eenparigheid van stemmen. Onwettelijlce vemonleling. - Het hof van

beroep kan niet, zonder met eenparigheid
van stemmen uitspraak te doen en zulks
in zijn arrest vast te stellen, op het lloger
beroep door het openbaar ministerie de
beklaagcle veroordelen wegens een strafbaar feit wegens hetwelk hij door de
eerste rechter vrijgesproken werd. (Wet
van 18 Juni 1869, art. 140; wet van 4 September 1891, art. 2.)
24 April 1950.
527
18_. - Bm·gerlijlce zaken. -Hoger bemep tegen e~n tussenvonnis. - Vorm. -

Het incidenteel hoger beroep is, tijdens
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een debat op tegenspraak, aan geen enkele
vormvereiste onderworpen.
11 Mei 1950.
567
19. - Strafzalcen. - Hoge1· beroep
door het openbaa1· ministerie ingesteld. DmagwijcUe. Het ontvankelijk hoger

beroep, door het openbaar ministerie ingestelcl tegen een vonnis van de politierechtbank, draagt aan de correctionele
rechtbank, zetelende in hoger beroep de
kennis van de publieke vordering op, zoals deze voor de eerste rechter aanhangig
werd gemaakt.
15 Mei 1950.
570
20. - Stratzaken. - Hoge·1· bMoep
doo1· het openbaar ministeTie zonder enig
voorbehottd ingesteld. - Verdachte hie1'door gewaarsch~twcl dat hij zich tegen alle
aan cle ee1·ste 1·echte1· opged·ragen betichtingen verdedigen moet. - Door het hoger

beroep zelf, zonder enig voorbehoucl tegen
een vonnis door het openbaar ministerie
ingestelcl, worclt de verdachte gewaarschuwd clat hij zich tegen alle v66r de
eerste rechter aanhang·ig gemaakte betichtingen verdecligen moet.
15 Mei 1950.
570
21. - MiHiair gerechtshof. - Oo1·deelt
in pr·incipe op st~tlcken. - Het militair ge-

rechtshof, beslissend als rechter zetelende
in boger beroep, oordeelt in principe op
stukken. (Besluitwet van 27 Januari 1916,
art. 3.)
'
15 Mei 1950.
575
22. - Stmtzaken. - Hoger beroep
cloo·r de ve1·dachte en doo1· de b~wge·rlijke
pa1·tij.- Verzwa~·ing vmt de skaf. - Onwettelijlce besl-iss·ing. - Op het enkel ho-

ger beroep van de verclachte en yan de
burgerlijke partij mag de rechter, zetelende in hoger beroep, de straf door cle
eerste rechter tegen de verdachte uitgesproken, niet verzwaren.
15 Mei 1950.
577
23. - T1tchtzalcen. - Balie. - Hoger
beroep tegen een beslissing van cle tnchtraad. Vern·ietiging van het onde1·zoelc
en vcm de besliss·ing. - Uitsp1·aak over cle
groncl. - UUspraak gestennd 011 elementen vreemcl aan de ventietigde rechtspleging. - Wettelijlcheid. Het hof van

beroep, dat over de groncl uitspraak doet,
na het onclerzoek en de beslissing van een
tuchtraacl van de Orcle cler advocaten vernietigcl te hebben, kan cleze beslissing wettelijk steunen op elementen vreemd aan
de vernietigcle rechtspleging.
22 l\1ei 1950.
586
24. dering. -

Stmfzaken.
B·urgerUjke vorHoger bemep slechts door het
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openbaar m·iniste1·ie ingesteld. - He1·vo1·ming t(3n bate van de b~w.qerlijlce partij.
- Onwettelijlcheid. - Op het hoger beroep

door het openbaar ministe~·ie alleen lngesteld, kan de rechter in hoger beroep de beslissing niet hervormen waarbij de eerste
rechter de eis van de burgerlijke partij
afwees. (Wetb., van strafv., art. 202; wet
van 1 Mei 1849, art. 5; ad vies van de Raad
van State del. 12 November 1806.)
5 J uni 1950.
618

25. - Btmtzalwn. - Rechter in hoge1·
be·roep cUe nietigheden vaststelt begaan
·in de ~·echtspleging in ee1·ste aanleg. Beslissing ·in hager be1·oep ~titsluitencl ,qeste~md op het onde1·zoelc vo6r de rechte1·
in hager beroetJ. - Geen ve1·plichting het
vonnis te n·iet te do en. - De rechter in
hoger beroep die, na vaststelling van nietigheclen in de rechtspleging in eerste aan-leg begaan, uit cle debatten de door nietigheid aangetaste elementen verwijclert, en
zijn beslissing uitsluitencl steunt op de andere elementen van de rechtspleging en op
het v66r hem gevoerd onderzoek, is er niet
toe gehouclen cle beslissing van de eerste
rechter te vernietigen.
10 Juli 1950.
715
26. - Stmfza.lcen. - Vonnis tvaarbij
een hoofclomsclwijving van het 1n·iscl'l'ijf
afgewezen wo1·clt en een ondergeschilcte
omsclwijv-ing aan_qenomen wo1·dt.- Hoger
beroep cloor cle venlachte alleen. - Rechte·r In ho{fer be1·oep cUe cle hootdomschrijvin.Q aannee-mt. Onwcttelijlche·icl. -

Wanneer een rechtbank, v66r welke een
feit aanhangig gemaakt werd dat in
hoofdorcle als oplichting en in ondergeschikte orcle als verduistering omschreven
werd, de hoofdomschrijving heeft afgewezen en de ondergeschikte_ omschrijving
heeft aangenomen, mag de rechter in hoger beroep, op het hoger beroep van de beklaagde aileen, de door de eerste rechter
afgewezen omschrijving niet aannemen.
10 Juli 1950.
721
27. - Stmtznlcen. - Beklaagcle wegens een misd1·ijf verom·cleelcl cloo1· de· co1·1'ectionele ·rechtbanlo. V1·ijspraalc wegens een ancle1· miscll"ijf. - Hot van beroep clat cle belclnagcle eveneens aan clit
laatste misclr-ijf schnlcUg verklaa1·t. - Een
enlcele st·rat d-ie cle st·raf niet oversclwijdt
cloo1· cle- eerste 1·echte·r ~titgespmlcen. Eenparigheid niettem-ilt vereist voo1· het
lwrvormen van de vrijstJraalc. - Wanneer
het hof van beroep de sclmldigverklaring

van de beklaagde wegens een eerste misclrijf bevestigt, cloch zijn vrijspraak wegens een ancler misdrijf hervormt, mag
deze hervorming slechts met de eenparigheicl van de .leclen van het hof van beroep
geschieden, alhoewel het hof bij toepas-
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sing van artikel 65 van het Strafwetboek,
wegens de twee misdrijven slechts een enkele straf uitspreekt die de door de eerste
rechter uitgesproken straf niet overschrijdt. (Wet ,van 4 September 1891, artikel 2.)
22 Juli 1950.
730
28. - Stmfzaken. - Hoge1· beroep
door de verdachte mag zijn toestand niet
verzwareit. ~ Gevolgen van deze "1·egel in
geval van verbrelcing van de beslissing
van de 1·echte1· in hoge1· bemep. - De re-

gel dat het hoger beroep van de verdachte
aileen zijn toestand niet mag verzwaren,
heeft voor gevolg dat, wanneer het Hof
van verbreking een vonnis heeft verbroken dat door een correctionele rechtbank
werd gewezen bij welke slechts het hoger
beroep van de verdachte tegen een vonnis van de politierechtbank regelmatig
aanhangig gemaakt werd, verbreking
hierop gesteund dat de rechtsmacht, die
van de vervolging kennis neemt, onbevoegd was, de bevoegde strafrechtsmacht,
die naderhand van de zaak kennis neemt,
geen zwaardere straf kan uitspreken dan
deze door de politierechtbank opgelegd.
22 J uli 1950.
736
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1. - Httish7tUr.- Inning van een httUrP1"ijs lclaa1·blijlcelijk hoge1· dan de wettelijlce p1"ijs. - Hum·p1"ijs betaald ove1· de
tijdruimte na het inwerlcing t1·eden de1·
wet van 31 Juli 1947. - H7t7wprijs bij
voorbaat betaalrl, gedeeltelijlc v66r en gedeeltelijlc na het inwerlcing treden van
deze wet. - Artilcel 11 van de wet van
31 J,uli 191,7 toepasselijlc. - Valt onder

toepassing van artikel 11 van de wet van
31 Juli 1947, de inning door de verhuurder, over een tijdruimte na het inwerking
treden van de wet, van een klaarblijkelijk
hogere huurprijs dan de wettelijke prijs,
alhoewel een gedeelte van de huurprijs
met betrekking tot deze tijdruimte bij
voorbaat betaald werd, v<i<ir het inwerking treden van de wet ; artikel 11 is van
toepassing ook in het geval dat een gedeelte van de klaarblijkelijk hogere huurprijs dan de wettelijke prijs, met betrekking tot een tijdruimte na het inwerking
treden van de wet, slechts na dit inwerking treden betaald werd.
22 Juli 1950.
728

post aangetekende b1"ief of detwwaa?·dm•semploot. - Vo1·m die niet een substantiele
voo1·waarde tot de geldigheid van de beteJcening uitmaalct. - Zo artikel 2 van de

besluitwet van 2 October 1946, ter aanvulling van die van 28 .Augustus 1946 houdende instelling van een voorlopig regime
betreffende cle vervaldag van de landpachten, aan de verpachter, die in de opzegging het inzicht niet te kennen gegeven
heeft zelf het landeigendom in bedrijf te
nemen, toegelaten heeft dit inzicht uiterlijk v66r 25 October 1946 bij ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de pachter te betekenen, heeft
het niet van het aanwenden van het aangetekend schrijven of van het deurwaardersexploot een substantiele voorwaarde
gemaakt tot de geldigheid van de betekening. De pachter kan geen middel steunen
op de omstandigheid dat hem deze betekening gedaan werd door een eenvoudig
schrijven waarvan hij ontvangst gemeld
heeft en dat hij niet betwist ontvangen te
hebben.
714
6 .Juli 1950.
,3, - Landpacht. - Artilcel 2 van de
besluitwet van 2 Ootobe1· 1946 te1· aanvulling van die van 28 August7tS 1946. - Verlcrijgen van het goed na opzeggin!} door de
ve1·paohter gedaan. ~ Recht voor de verlcrijge?· zijn inzioht te betelcenen zelf het
goed in bed1"ijf te nemen. - Niet afhanlcelijlc van de voorwaarde dat de verlcoper
reeds de1·gelijlc inzicht in de aanvanlcelijlce opzegging zou te lcennen gegeven
hebben.- .Artikel2 van de besluitwet van

2 October 1946, ter aanvulling van deze
van 28 .Augustus 1946 houdende instelling
van een voorlopig regime betreffende de
vervaldag van de landpachten, heeft aan
hem die een landeigendom heeft verkregen
op een latere datum dan de opzegging
door de verpachter gedaan, het vermogen
toegekend, v<i<ir 25 October 1946, aan de
pachter zijn inzicht te betekenen zelf het
goed in bedrijf te nemen. Het heeft dit
recht niet afhankelijk gesteld van de
voorwaarde dat de verkoper reeds dergelijk inzicht in de aanvankelijke opzegging
zou te kennen gegeven hebben.
714
6 Juli 1950.
4.
H andelshuu1·ove1·eenlcomst.
Hutwve?·lenging overeenlcomstig de besluitwet van 12 Maa1·t 1945.- Vomvis dat aan
de huurder een htt7wverlenging verleent
waa1·van de dttw· lcorter is dan die wellce
hij had gevmagd. - Oittstentenis van hoge?· beroe11. - Maalct geen beletsel 1tit tot
toepassin!Jj van a1·tilcel 8 van de besluitwet
van 12 M aart 1945 noch van artilcel 1 van
de wet van 31 J1tli 1947. - De omstandig-

2. - Landpacht. - Artilcel 2 van de
besluitwet van 2 October 1946 te1· aanvulling van die van 28 Au,g7tstus 1946. -Betelcening op een latere datu,m dan de opzegging vctn het inzicht van rle verpachte1·
heid dat de huurder van een tot het drijzelf het goed in bedrijf te nemen. - Ter ' ven van een handel bestemd goed geen
I
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hoger beroep heeft ingesteld tegen een
vonnis, gewezen overeenkon;tstig de besluitwet van 12 Maart 1945, hetwelk hem
een huurverlenging toestond waarvan de
duur korter is dan die welke door hem
werd aangevraagd, maakt geen beletsel
uit voor de toepassing van artikel 8 van
gezegde besluitwet noch van artikel 1 van
de wet van 31 Juli 1947.
14
22 September 1949.

5.- Handelshuurovereenlcomst.- Wet
van 31 Juli 1947. - Int1·elcking van de
httu1·vedenging vom· de huu1·der die een
onroerend goed bezit dat volstaat voor
zijn behoetten. - Bepaling die niet van
toepassing is op de htturder van een goed
dat bestemd is voo1· het drijven van een
handel. - Artikel 4, paragraaf 5 van de
wet van 31 Juli 1947, naar luid waarvan
de rechter de huurverlenging kan intrekken voor elke huurder die een onroerend
goed bezit, dat VOOr zijn behoeften VOlstaat, is niet van toepassing op de huurder
van een goed dat bestemd is voor het drijven van een handel. (Wet van 31 Juli
1947, art. 43.)
22_ September 1949.
14
6. - Huishuur. - Huurve1·lenging.
InM·ekking. Besluitwet van 1'2 Maart
1945, a1·tilcel 7. - Geen onderscheid naargelang de dttur van de verlenging.- Noch
volgens de wijze waarop de ve1·lenging
wm·dt toegestaan. - Artikel 7 van de be-

sluitwet van 12 Maart 1945, welke de rechter machtigt de huurverlenging in te
trekken wegens bijzonder gewichtige redenen, maakt geen onderscheid naargelang
de verlenging werd toegestaan voor een
bepaalde duur of voor een duur waarvan
de vervaldag afhangt van een gebeurtenis
waarvan de datum onzeker is; het maakt
evenmin onderscheid volgens de wijze
waarop de verlenging werd toegestaan,
verzoening van de partijen of vonnis.
29 Septen1ber 1949.
44
7. - HuishttU1'. - Intrelcking van de
hmtrvel"lenging. - Uitvoering van de beslissing van ·de rechtC1'. - Niet afhanlcelijk van een opzegging. - De door de

rechter bevolen intrekking van de huurverlenging wegens bijzonder gewichtige
redenen stelt een einde aan het recht van
de huurder, zonder dat het nodig weze een
opzegging te betekenen v66r de uitvoering
van de beslissing van de rechter. (Besluitwet van 12 Maart 1945, art. 7.)
29 September 1949.
44
8. - Huishuur. - Eis tot inM·ekking
van de htturverlenging. - Besluitwet van
1'2 Maart 1945, arWcel 7. - Sluit de cis
tot ont1·uiming in, doo1· de hutwder, ·van de
verhmwde ·goede1·en. - De eis tot intrek-

)'-~---
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king van de huurverlenging, voorzien bij
artikel 7 van de besluitwet van 12 Maart
1945, sluit de eis tot ontruiming in, door
de huurder, van de verhuurde goederen.
29 Septen1ber 1949.
44
9. - Httishuur van minstens d1·ie jaar
van een om·oe1·end goed bestemd tot exploitatie van een handel. - Httu1·vm·lenging
ingevolge de besluitwet van 5 December
1946. - Wetsbepaling van toepassing op
de hangende gesohillen. - Vonnis gewezen
op 9 Janua1·i 1947. - Intrekking van de
huurverlenging om een ande1·e 1·eden dan
ae niet-ttitvoe1·ing van ae verbintenissen
van de huttrde1·. Onwettelijlcheid. -

Daar de bepalingen van de besluitwet van
5 Decen1ber 1946 n1oeten worden toegepast

op de hangende geschillen, is onwettelijk
het vonnis dat op 9 Januari 1947 werd gewezen en dat, on1 een andere reden dan
de niet-uitvoering van de verbintenissen
van de huurder, de verlenging intrekt van
de huur van een onroerend goed dat bestellld is tot exploitatie van een handel en
waarvan de aanvankelijke duur n1instens
drie jaar bedroeg. (Besluitwet van 5 December 1946, art. 1, 4, 6 en 7.)
6 October 1949.
56
10. - Huishttur. - Wet van 31 Juli
1947. - Wettelijlce voorwaarden tot intrekking van huu1·verlenging. - Andere
voorwaa1·den mogen aaa1·aan niet worden
toegevoegd. - Artikel 4, paragraaf 3, van

de wet van 31 Juli 1947 houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, hetwelk bepaalt dat de verhuurder, in elk geval, om wettige redenen, de intrekking
van de huurverlenging n1ag aanvragen, indien hij aan de huurder een volgens zijn
betrekking, zijn stand en zijn beroep voor
zijn behoefte voldoende woning verschaft,
laat niet toe het intrekken van de huurverlenging van andere door de. wet niet
voorziene voorwaarden afhankelijk te
stellen.
13 October 1949.
70
11. - Goed bestemd tot het drijven van
een handel. - Vonnis dat beslist dat de
huu1·de1· het voo1·deel van ae wet van
31 Jttli 1947 niet vermag in te 1·oepen. Vonnis gesteund op de verbintenis van de
httu1·de1· het verhuunZ goed te ve1·laten. Hunrder welke, na die ve1·bintenis, de
hutwverlenging had aangevraagd. - H UU1'verlenging gesteuna op de besluitwet van
1'2 Maa1·t 1945. - Geen definitieve beslissing ove1· de vraag tot huut·verlenging. Wet van 31 Juli 1947 toepasselijlc. - De

toepassing van de bepalingen van de wet
dd. 31 Juli 1947 aan de huurder van een
goed dat besten1d is tot het drijven van een
handel n1ag niet worden geweigerd 0n1 reden dat hij de verbintenis had aangega11n
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het verhuurcle goed. te verlaten op 8 Augustus 1945, clan wanneer, na die verbintenis, de huurcler, overeenkomstig de besluitwet van 12 Maart 1945, de huurverlenging had aangevraagd en dan wanneer er
niet definitief over die vraag werd beslist
voor het in werking treden van de wet
van 31 Juli 1947. (Wet van 31 Juli 1947,
art. 3, 42, par. 2, en 43.)
107
3 November 1949.

lleeft onclergaan die een waardevermeerdering van het panel hebben meclegebracht, geeft aan de verhuring van dit
goecl niet b.et karakter van verhuring geclaan onder uitzonderlijke voorwaarclen op
1 Augustus 1939. (Wet van 31 Juli 1947,
art. 10 en 37.)
2 December 1949.
186
·16. OnmMend goecl. Wet van
31 Jttl'i 19ft7. - Htttwpt·ijs bij overeen-

12. - H~tishutw. - Vorclering tot herstel in het genot. Besl~titwet van
12 Maat·t 19ft5. - Vm·clering voot·behouclen
aan cle tt.itgezette Mttwcler. - De vorde-

lcomst bepaalfl op minder clan de not·male
lm!l'rwaat·ae OtJ 1 Au.g~tst~ts 1939, vermeerdenl met 40 t. h. - Overeenlcomst niet
doo·r ae wet vom· niet-ig gehottden. - Geen

ring tot herstel in het genot, voorzien bij
artikel 30 van de besluitwet van 12 Maart
1945, behoort slechts am;t hen die persoonlijk het voorwerp van uitzetting zijn geweest.
24 November 1949.
166

enkele bepaling· van de wet van 31 Juli
1947 inzake huishuur verklaart nietig de
overeenkomst waarbij de partijen de huurprijs van een onroerencl goecl, becloelcl
door die wet, bepalen op minder dan de
normale huurwaarde op 1 Augustus 1939,
vermeerclercl met 40 t. h.
3 Februari 1950.
352

13. - Hu·ish~ttt.r. - Vordering tot herstel in het genot. - Uitspraak naa·r billijkheicl. - H~ttwcler die een jaat· wacht
alvot·ens cle vonle·r·ing in te stellen. -Vet·wertJ·ing geste~tnd op clie t•eclen. - lVettelijlcheid. - Daar de rechter naar billijk-

heid uitspraak cloet over de vordering tot
herstel in het genot voorzien bij artikel 30
van de besluitwet van 12 Maart f945 en bij
artikel 22 van de wet van 31 Juli 1947, is
het vonnis wettelijk gemotiveer~l hetwelk
die vorclering verwerpt op grond van de
feitelijke omstancligheclen van de zaak en
namelijk van cleze dat de huurder meer
clan een jaar heeft gewacllt alvorens zijn
vordering in te stellen. (Besluitwet van
12 Maart 1945, art. 30 en 31; wet van
31 Juli 1947, art. 22 en 23.)
1 December 1949.
182
14. - H~tishu.~w. - lVet van 31 Juli
191,7. - Pwncl verlmu;rfl op 1 A~tgustus
1939. - Normale lwwrwaa'l'(le. - Vet·tegen woonligd floor cle bedongen h~mrprij s.
Uitzonder·img. Wanneer een panel

verlmurcl was op 1 Augustus 1939, worclt
de beclongen huurprijs vermoecl de normale huurwaarde te vertegenwoorcligen
naar tle zin van artikelen 10 en 37 van de
wet van 31 Juli 1947, tenware clie prijs
werd toegestaan mits uitzonclerlijke voorwaarclen op 1 Augustus 1939.
2 December 1949.
186

1:5. - H~t:islwur. - lVet van 31 JuU
191,7. - Panel ·verh~t-unl op 1 A~tg·u.stns
1939. - LMet·e vet·andet··vngen aan ae w·ijk
waa1"in cl'it panel ·is gelegen. - Omstancliglwid fl-ie aan fle verh'uring niet het lcaralcter geett van vet·lw·rin(f geclaan oncler ttitzonderUjke voorwaanlen op 1 Att[JU-8tu.s 1939. - De omstancligheicl dat de wijk,

17. - Onroet·end [!Oecl. - Wet Vftn
31 Jttli 1947. - Normale hutwwaarde. Schatting eenzijd-ig door de vet·htmnler
v66t· het bestaan van ae wet geclaan. Schatting niet clOO'I' cle hmtTclet· aangenomen. - Maakt geen et·lcenning ttit die cle
vet·h·u·unle·r binclt. - De wet van 31 Juli

1947 inzake huislluur kent aan de schatting van de lluurwaarcle van een onroerencl goecl op 1 Augustus 1939, eenzijdig
door de verhuurcler gedaan v66r het bestaan van die wet en niet door de huurder
aangenomen, het karakter niet toe van
een erkenning die voor de verhuurcler bindencl is.
3 Februari 1950.
352
18. - H·uishmw. - Wetten hottdencle
tt-itzonclet"ingsbepalingen. - Voorafgaancle
poging tot verzoenin,rJ. - Toepassing van
rle u-itzoncleringsbepalingen ingeroepen in
het kafler van fle verde(l-iging tegen de
aansp·mken vnn fle aanlegget·. - Voot·atgawnfle poging tot verzoening niet vm·eist.

-'--- De voorafgaancle poging tot verzoening,
voorzien bij de wetten houdencle uitzoncleringsbepalingen inzake huishuur, is niet
vereist wanneer de toepassing van die bepalingen niet het voorwerp van de eis uitmaakt en slechts in !let kader van de verdediging tegen de aanspraken van de
eiser worclt ingeroepen. (Besluitwet van
12 Maart 1945, art. 33; samenordening
door besluit van de Regent del. 31 Maart
1948, art. 33.)
16 Februari 1950.
403

19. - Huishtttw. - Vm·zet v·66t' fle
voot·z-ittet· van cle i'echtbank van eerste
nnnleg, gesteumcl op art-ilcel 3 van cle wet
waarin het verlluurd panel zicll bevinclt la- van 28 Jttrvi 1948. - VooTzitter clie slechts
ter op 1 Augustus 1939, veramleringen , tl'itsp·raalc fleecl na cle inwe1"7C'ingtt-edinu
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van de wet van 24 Augustus 1948. - Toepassing, op ve1·zoek van de hu-ttrder, van
artilcel 3 van de samengeo1·dende wetten,
zoals gewijzigd doo1· a1·tilcel 1 van de wet
van 24 Attg~tst~ts 1948.- Wettelijlcheid. -

De voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, bij wie een regelmatig verzet is
aanhangig gemaakt, gesteund op artikel 3,
paragraaf 2, van de wet van 28 Juni 1948
inzake huishuur, en die slechts uitspraak
doet over dit verzet na het inwerkingtreden van de wet van 24 Augustus 1948 over
hetzelfde voorwerp, maakt op verzoek van
de huurder wettelijk toepassing van artikel 3 van de samengeordende wetten van
31 Juli 1947 en 31 Maart 1948, zoals dit
artikel werd gewijzigd door artikel 1 van
gezegde wet van 24 Augustus 1948.
645
16 Jnni 1950.
20. - H~tishmw. - SamengeMdende
wetten van 31 JttU 194''1 en 31 MaaTt 1948.
- ATtilcel2.- Huu1·waa1·de. - Betelcenis
van dit woord. - In artikel 2 van de sa-

mengeordende wetten van 31 Juli 1947 en
31 Maart 1948 inzake huishuur, heeft het
woord « huurwaarde )) zijn gewone betekenis; het betekent dus de periodieke geldsam die de huurder voor het genot van
het onroerend goed betaalt, met uitsluiting van vergoedingen verschuldigd voor
bijkomende prestaties vanwege de verhuurder, zoals levering van water of verlichting.
16 Juni 1950.
646
21. - Huishmtr.
SamengeoTdende
wetten van 31 J~tli 1947 en 31 Maa1·t 1948.
Artilcel 10. - Voorwe1·p verschillenfl
van dit van aTtilcel 2. - HmwwaaTde. Betelcenis van d-it woo1·d. - In artikel 10

van de samengeordende wetten van 31 Juli
1947 en 31 Maart 1948 - artikel waarvan
het voorwerp verschillend is van dit van
artikel 2 van zelfcle wetten - dient onder
het begrip << huurwaarde )) niet alleen te
worden verstaan de huurprijs zelf, maar
ook de vergoecling voor bijkomencle prestaties van de verhuurder. (Samengeordende wetten van 31 Juli 1947 en 31lVIaart
1948, art. 10 en 12.)
646
16 Juni 1950.
22. - H~tishuur. - Verhoging van de
hmwp1·ijs. - Om·oerende goede1·en ondm·
toepassing vallend van de samengeoTdencle
wetten van 31 Ju.U 1947 en 31 Maart 1948.
- Uit die toepassing gesloten door fle wet
van 24 Att.gusttts 1948. - Ye1·hoging van
toepassing tot het ve1·st1·ijlcen van de ve1·lenging bepaald door de samengeoTdende
~vetten. Wanneer een onroerend goed,

dat onder toepassing viel van de samengeordende wetten van 31 Juli 1947 en
31 Maart 1948, uit die toepassing wordt
gesloten door artikel 2 van de wet van

1:
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24 Augustus 1948, blijft de verhoging van
de huurprijs, vastgesteld door de samengeordende wetten, geldig, tot het verstrijken van de door die wetten bepaalde verlenging, en niet aileen tot de inwerkingtreding van de wet van 24 Augustus 1948.
16 Juni 1950.
646
23. - Pacht. - Eerste ingebrttilcneming. - Alclcoord om een einde te stellen
aan de pacht. - Ve1·eiste vo1·men. - l'an
toepassing zelfs wannee1· het aklcoo1·d onmiddellijlc uitgevoe1·d wo1·dt. - De voor-

waarden, door artikel1774, paragraaf 3,
laatste alinea, van het Burgerlijk Wetboek, vereist om toe te laten aan partijen
gelclig een einde te stellen aan een pacht,
v66r het verstrijken van het negende jaar
van de eerste ingebruikneming, zijn van
toepassing zelfs wanneer het akkoord een
onmiddellijke afstand van het genot van
het goed vanwege de pachter inhoudt.
16 Juni 1950.
649
2·4. - Pacht. - Ee·rste ingebruikneming. -..,.- Akkoo1·d om een einde te stellen
aan de pacht. - l'e1·eiste vonnen. - Niet~titvoering. Niet'igheid van het akkoord.
- Gmnd. - De vormen, voorgeschreven

door artikel 1774, paragraaf 3, laatste alinea, van het Biugerlijk Wetboek, om aan
partijen toe te laten geldig een einde te
stellen aan een pacht, v66r het verstrijken van het negende jaar van de eerste
ingebruikneming, heeft tot doel aan de
pachter de volledige contractuele vrijheid
te verzekeren, en de nietigheid van het
akkoord, dat zonder naleving van die vormen werd afgesloten, vloeit voort nit het
wettelijk vermoeden van gebrekkige wilsuiting vanwege de pachter.
16 Juni 1950.
649

HUUR VAN DIENSTEN.
1. - In dienst hebben van v1·eemde a1·beide1·s. Besluit van de Regent van
28 Febnta1'i 1947. - Wijzig·ingen van het
lconinlclijlc beslttit van 31 Maa1·t 1936. MaatTegelen voo1·zien door de besluitwet
van 28 Decembe1· 1944. - Door de bepalin-

gen van het koninklijk besluit nr 285 van
31 Maart 1936 te wijzigen, heeft het besluit van de Regent van 28 Februari 1947,
betreffende het in dienst nemen van
vreemde arbeiders, er zich toe beperkt de
bij de besluitwet van 28 December 1944
voorziene uitvoeringsmaatregelen te treffen. (Besluitwet van 28 December 1944,
art. 7, al. 9.)
17 October 1949.
75
2. - OontTact van ve1·h~wing van diensten zonde1· bepaling van Ujd. - Beding
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van ve,rbrek'i'fig zonde1· opzegg,ing. - Beding geoorloofd «in se >>. - Is geoorloofd,

HUWELIJK.

behoudens bijzondere wettelijke bepalingen, het beding van verbreking, zonder
opzegging, van een contract van clienstverhuring zonder bepaling van tijd.
3 Februari 1950.
355

Dubbel h~twelijlc. - Misdrijf gepleegd
tegen de ee1·ste eohtgenoot van hem die
een dubbel huwelijk heeft aangegaan. -

3. - Arbe,idscont1·act. - Regeling van
de ~titbetaling van het loon. - Ve1·deling
'Van de tooien onder de leden van het pe1"soneel van een spijshuis. - P1·incipe gehttldigd dom· de wet van 22 Maa1·t 1940. Verdeling gedaan v66r het in werlcing
treden van het besluit van de Regent dd.
27 J anua1·i 1948 dat de modaliteiten van de
ve1·deling heett bepaald. - Kon het wanbedrijf niet uitmalcen sto1·Ungen op te legyen of afhoudingen te cloen andere dan die
voo1·zien b'ij de wet. De wet van

22 Maart 1940 tot wijziging en aanvulling
der wet van 16 .Augustus 1887 tot regeling
van de uitbetaling van het loon der arbeiders heeft het principe gehuldigd van de
verdeling der fooien onde;r de leden van
het personeel van de sprijshuizen. Zo het
besluit, dat de modaliteiten moest bepalen
waaraan die verdeling moet worden onderworpen, eerst op 27 Januari 1948 door
de Regent werd genomen, kim de verdeling gedaan door een werkgever, v66r het
in werkingtreden van dit besluit, het wanbedrijf niet uitmaken andere stortingen
te hebben opgelegd aan de leden van het
personeel of andere afhoudingen te hebben
gedaan op de bedragen te hunnen behoeve
overhandigd dan die voorzien bij de wet.
(Wet van 16 .Augustus 1887 tot regeling
van {le uitbetaling van het loon der arbefders, art. 7bis en 1te1· [wet van 22 Maart
1940, art. 1].)
23 Maart 1950.
488

De misdaad van dubbel huwelijk is een
midaad gepleegd tegen de eerste echtgenoot van hem die een dubbel huwelijk
aangaat, in de zin van « misdaad tegen
en Belg >> bedoeld in artikel 7 van de wet
van 17 .April1878.
13 Februari 1950.
397

HYPOTHEEK.
1. - Jnsoh1·ijving. - Gevolg gedurende
vijftien jaaT. - Doorhalingen ontnemen
aan de inschrijving haar uitweTksel voor
de toelwmst. - Een regelmatig genomen

hypothecaire inschrijving houdt gedurende vijftien jaar de hypotheek in stand
ten ware zij doorgehaald werd met -toe:
s~emming van de belanghebbende partijen,
{he daartoe bevoegd zijn, of krachtens
sommige vonnissen. (Wet van 16 December
1851, art. 81, 90 en 92; wet van 10 October 1913, art. 5 en 8).
473
16 Maart 1950.
2. - . Insoh1·ijving.

Doorhaling op

voorlegg~ng van een valse alcte. Ontn~emt aan de _insoMijving haar wettelijke
u~twe1·lcsels met. Een regelmatig geno-

men hypothecaire inschrijving verliest
haar wettelijke uitwerksels niet ingevolge
een doorhaling gedaan door de hypotheekbewaarder op voorlegging, door de schuldenaar of door een derde, van een akte
welke de toestemming van de belanghebbende partijen vaststelt, doch welke een
valse akte is.
16 Maart 1950.
473

J
artikelen 2, 6, 8 en 14 van de wetten op de
jacht del. 28 Februari 1882 en 4 .April 1900
hang~ niet af van een klacht gedaan door
de e1genaar van de jacht. (Wetten van
28 Februari 1882 en 4 .April 1900, art. 26.)
442
6 Maart 1950.

JACHT.
Wetten van 28 Febnwri 1882 en 4 April
1900. In~reulcen op artilcelen 2, 6, 8
en 14 van clte wetten. - Klaoht niet vere,ist. - De ontvankelijkheid van de ver-

volgingen wegens misdrijven voorzien bij

K
KANSSPEL.

heel verliest. Omstandigheid die het
misdrijf niet uitsluit. - Opdat de exploi-

1. - Emploitatie. - Doo1· het lot niet
begunstigde speleT die zijn inzet niet r1e-

tatie van kansspelen, beteugeld door artikel 1 van de wet van 24 October 1902,

- 'r-_-__ .
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strafbaar zou wezen, is het niet vereist
dat de door het lot niet begunstigde spelers hun inzet geheel zouden verliezen.
6 Maart 1950.
444
2. Ve1·wezenlijken van voordelige

ve1·Jcopen dank zij het spel. -

--------

801
Emploitatie.

- Hij die, dank zij kansspelen, gunstige
verkopen verwezenlijkt, exploiteert een
kansspel.
6 Maart 1950.
444

L
1949 wordt de lijfsdwang maar uitgesproken voor een bedrag dat 3.000 frank overschrijdt.
17 October 1949.
71

LIJFSDWANG.
Wet van 1 Maa1·t 1949. - Bedrag dat
3.000 tmnk oversch1'ijdt. - Sedert het in

werking treden van de wet van 1 Maart

M
MACHTSOVERSCHR.IJDING.

het Strafwetboek. - Kenmerken van de
bijstand. - De bijstand verleend voor de

1. - T~tchtkamer der deu1·waarde1·s. Be1·aadslaging ove1· een t~tchtzaak betreftende een de1trwaarder van een ande1· a1·mndissement. - Machtsoversclwijding. -

uitvoering van een misdaad, zoals bepaald
door artikel 66 van het Strafwetboek, is
een voor deze uitvoering noodzakelijke
bijstand; het is echter zonder belang of
deze bijstand omvangrijk of gering is.
15 Mei 1950.
572

Is door machtsoverschrijding aangetast,
de beraadslaging van de tuchtkamer der
deurwaarders over een tuchtzaak waarvan de beoordeling uitsluitend aan de
3. - A1·tilCBl 66 van het Strafwetboek.
tuchtkamer of aan de rechtbank van - Deelneming van verschUlende pe1·sonen
eerste aanleg van een ander arrondisse- · aan een misdaad. - Gemeen overleg. ment behoort.
Kan stUzwijgend zijn. Ret gemeen
12 December 1949.
219 overleg, vereist door artikel 66 van het
Strafwetboek, tussen de de_elnemers aan
een zelfde misdaad, kan stilzwijgend zijn.
2. - Beslissing ove1· een tussengeschil
3 Juli 1950.
691
nadat ove1· de zaalc zelf we1·d beslist. Pleegt een machtsoverschrijding, de rechter die, na door een beslissing over de
grond van de vervolging zijn rechtsmacht
te hebben uitgeput, over een tussengeschil MIDDELEN TOT VERBR.EKING.
van de rechtspleging uitspraak doet.
20 Februari 1950.
405 HOOFDSTUK I. - Aa1·d der middelen.
II. - Middelen wegens onduidelijkheid niet ontvanlcelijlc.

HooFDSTUK

MEDEPLICHTIGHEID.
1. - Deelneming volgens een van de
wijzen voMzien bij a1·tikel 66 van het
Strafwetboelc. - Dader van het misdrijf.

HOOFDSTUK

- Artikel 66 van het Strafwetboek straft
als dader van een misdaad of van een
wanbedrijf, niet alleen degene die het misdrijf uitvoert, doch ook deze die aan de
uitvoering er van medewerkt op een van
de wijzen voorzien door die wetsbepaling.
19 December 1949.
234

HooFnsTUK

2. - Bijstand verleend voor de uitvoering van een misdaad. - A1·tikel 66 van

HOOFDSTUK

\'ERBB.,

1950. -

51

III. -

Middelen die in feite

niet opgaan.

IV.- Nieuwe m·iddelen.

V. - Middelen niet ontvanlcelijlc bij gebl'ek aan belang.

HoOFDSTUK

VI. - Middelen vreemd aan
de bestTeden beslissing.

HoOFDSTUK

VII. - Middelen ambtshalve
of niet ambtshalve opgeworpen.

__::__:: - ]_

802

MIDDELEN 'l'OT VERBREKING.
HOOFDSTUK I.
AARD DER MIDDELEN.

1. - StrafzMcen. - Misslag in cle aanduiding van de toegepaste wetsbepaling.
- Geen grand tot verbmking. - Een mis-

slag in de aanduiding, door de voorzitter
van een strafrechtbank, van de toegepaste
wetsbepaling, maakt geen grond tot verbreking uit. (Wetb. van strafv., art. 411
en 414.)
17
26 September 1949.
2. - Stmtzalcen. - Midclel clat van
aanl is aanleicling te geven tot een verbreking zonder verwijzing. - Tweede m;lcldel
dat slechts een verbreking met ve1·wijzing
kan wettigen. - Voo1·ziening cloo1· cle ve1·oo1·cleelde. - Ee1·ste midclel moet worden
beantwoord, zelfs indien het ttveecle midclel gegmnd is. - De omstandigheid dat

een door de veroordeelde tot staving van
zijn voorziening voorgesteld middel gegrond is en het niet van ·aard is aanleiding
te geven tot een verbreking met verwijzing, ontslaat het Hof van verbreking niet
van de verplichting een ander voorgestelcl
micldel te onderzoeken, hetwelk, inclien
het gegrond ware, tot een verbreking zonder verwijzing aanleiding zou geven. (Stilzwijgende beslissing.)
5 December 1949.
205
3. - B·u1·ge1·lijke zaken.
Schencling
van cle beclin.qen van het lastenlcohie1· van
een spoonvegconcessie. - Middel onontvanlcelijk. - De schending van de bedin-

gen van het lastenkohier van een spoorwegconcessie geeft geen aanleiding tot
verbreking. (Wet van 4 Augustus 1832,
art. 17; wet van 25 Februari 1925, art. 9.)
272
5 Januari 1950.
4. - In zalcen ·van rechtstreelc.se belastingen. - Middel dat slechts een feitelijlce
beoorcleling van het a1Test bestrijclt. Onontvankelijlc micldel . - Is onontvanke-

lijk, het middel dat slechts een feitelijke
beoordeling van de aangeklaagde beslissing bestrijdt. (Grondwet, art. 95 ; wet van
4 Augustus 1832, art. 17.)
371
7 Februari 1950.

5. -

BU1·gerlijlce zalcen. - Middel dat
de schending van een wetsbepaling in ..
mept. - Middel clat niet aandtticlt waa1·in
clie schending bestaat. - Micldel niet ontvankelijlc. - Is, in burgerlijke zaken, niet

ontvankelijk, het middel dat de schending·
van een wetsbepaling inroept, zonder aan
te duiden waarin die schencling bestaat.
23 Februari 1950.
418
6. - St1·atzalcen. - Ee1·ste middel van
cUe aarcl een ve1·b1-elC'lng zonder verw'ijzing
mecle te b1·engen. - Tweecle middel dat
slechts een ·ve1·b1·elc·ing met verwijzing

1·echtvaa1·digt. - Voo1·ziening dam· de beUchte. - Eerste middel moet wo1·den beantwoo1·d, zelfs inclien het tweecle middel
gegmncl is. - De omstandigheid dat een

middel, aangevoerd door de verdachte tot
staving van zijn voorziening, gegrond is
en van aarcl om een verbreking zonder
verwijzing mede te brengen, ontslaat het
Hof niet van het onderzoek van een ancler
voorgesteld middel dat, ware het gegrond,
de verbreking zonder verwijzing zou medebrengen.
6 Maart 1950.
439
7. ---c B'ltTge1·lij lee zalcen. - Aancltt'icling
vctn de geschonden .wetten. - Middel gestettncl op de mislcenning van de bindende
k1·acht van een overeenlcomst of op de
schenwlng van het geloof verschttldigd aan
de akte clie deze vaststelt. - Voorzienin.rT
die noch artilcel 1134 noch cle artilcelen 1319' en 1322 van het Btwge1·lijlc Wetboel;; als geschonclen aanclttidt. - Middel
n·iet ontvanlcelijk. - Is niet ontvankelijk,

het middel gestetmd op de miskenning van
de bindencle kracht van een overeenkomst
tussen partijen of op de schending van het
geloof verschuldigd aan de akte die cleze
overeenkomst vaststelt, indien de voorziening noch artikelen 1319 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek als geschonden
aanduidt.
4 Mei 1950.
559
8. - Gmnrl ·vctn niet-ontva1_tlcelijlcheid.
- Bewe1·ing dat cle 1·echter ove1· de umncl
in teite oonleelde. Antwoord op de
voorziewing en niet ,qrond van niet-ontvank.elijlcheid. De bewering dat de

rechter over de grond in feite zou beslist
hebben maakt een verweermiddel nit tegen de voorziening en niet een groncl van
niet-ontvankelijkheid.
13 Juni 1950.
639
9. - Stratzalcen. - Miclclel gesteuncl op
een veTgissin g floor cle rechter in cle toepassing van cle wet. - Vergissing zoncler
·invloecl op cle wettelij kheicl van het besUssencl gecleelte van cle bestreden besliss·ing. - Miclclel niet ontvankelijlc. - Is

niet o:qtvankelijk, het middel gesteund op
een vergissing in de toepassing van de
wet, door de rechter over de grond begaan, wanneer deze vergissing zonder invloed is op de wettelijkheid van het beslissencl gedeelte van de bestreden beslissing.
3 Juli 1950.
688
10. - Stmfzalcen. - Verw·ijt tot de
wet geTicht. - Kan geen micldel tot verbreking ttitmalcen. - Een verwijt tot de

wet gericht kan geen middel tot verbreking- uitmaken.
3 Juli 1950.
691
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HOOFDS'l'UK II.
MIDDELEN WEGENS ONDUIDELIJKHEID
NIET ON'l'VANKELIJK.

11. - Stmfzaken. - Btwge1·lij lee vordering. - Middel dat wegens zijn ondu·idelijklwid n·iet lean worden beantwo01·d.Onontva.nlcel-ijlclwid.- Het Hof slaat geen

acht op een middel waarvan de onduide1ijkheid bet onclerzoek onmogelijk maakt.
10 October 1949.
59
12. - Stmtzalcen. - Middel di:Lt toegens zijn ondtt:idel-ijlcheirl n·iet lean worden
beantwoonl. - M·i.drlel onontvanlcel-ijlc. -

Is niet ontvankelijk het middel, voorgesteld in zodanige vage en ondnidelijke bewoordingen, dat het onmogelijlr kan worden beantwoord.
28 November 1949.
171
13. - Btwgerl-ijlce zaken. - Mirldel da.t
een dttbbelzinn·igheid in de 1·edenen aanvoe1·t. - Redenen vrij van dubbelzinn-igheicl. -Micldel mist in feite. -Mist feite-

lijke grondslag, het middel dat aan de bestreden beslissing het verwijt maakt op
dubbelzinnige redenen gegrond te zijn,
dan wanneer de gecritiseerde reden vrij is
van dnbbelzinnigheid.
1 December 1949.
182
1-4. - B·twge1·l·ijlce zaken. - Omsch1'ijving van het middel. - Ve1·zuim. - Kan
niet doo1· ae ontwilclcel-ing van het middel
wonlen verholpen. - In bnrgerlijke zaken

kan de aan het middel gegeven ontwikkeling een verznim in de omschrijving er
''an niet verhelpen.
23 Februari 1950.
418

15. - B-u-rgerl-ijlce zaken. - M.iddel afgeleia ttit ae mislcenning van het geloof
versch-uldigd aan rle alcten. - M·iddel dat
de bedingen of de bewoo1·dinoen van ae
alcte niet aanclnirlt waa-nneae rle best1·eden
beslissing onverenigbaar zmt zijn. - Miclclel n-iet ontvan1cel'ijk. - Is niet ontvankelijk, het middel afgeleid nit de miskenning
van het aan een onderhandse akte verschnldigd geloof zo het de bedingen of de
bewoorclingen van die akte niet aandnidt
welke met de bestreden beslissing niet verenigbaar zonden zijn.
23 E'ebruari 1950.
418
16. - Stra.tzaken. - Btwgel'lijlce vo1·cle1·i11g. - M·idrlel dat aan nau.wketwigheirl
nwngelt. - Niet ontvanlcelijlc. - Is, bij

gebrek aan nanwkenrigheid, niet ontvankelijk, bet middel dat zich ertoe beperkt
aan te voeren dat de toegekende schadevergoecling niet overeenstemt met de wet
en de billijkheid.
27 Febrnari 1950.
421
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17. - In zaken van rechtstreelcse belastingen. - Gestetmd op een stttlc waarvan niet va-ststaat rlat het aan de 1·echte1·
over rle grana werd overgelegd. - Onontvanlcel-ijlc middel. - Is niet ontvankelijk,

een middel gesteund op een stnk waarvan niet vaststaat dat het aan de rechter
over de grond werd overgelegd.
453
7 Maart 1950._
18. - B·twgerlijlce zalcen. - Middel
aanvoermul dat de 1·echter ovm· de g1·ond
een overeenlcomst slecht zott hebben toegepast of ge'interp1·eteerd. - Overeenlcomst
niet bij ae st·tt lc Teen van rle procerltt1'e gevoegd. - 1l1-irldel niet ontvanlcelijk. - Is

niet ontvankelijk, het middel dat aanvoert
dat de rechter over de grond een overeenkomst slecb.t zon hebben toegepast en geinterpreteerd, indien die overeenkomst
niet bij de stnkken van de procedure is
gevoegd.
30 l\1aart 1950.
498
19. - Stmfzalcen. - M·irlrlel da.t wegens zijn ond1!idel-ijlcheirl niet lca.n onrle1'zocht worclen. - Niet ontvanlcel-ijk.- Het

Hof neemt geen middel in acht waarvan
rle onduidelijkheid het onderzoek niet mogelijk maakt.
S Mei 1950.
561
20. - Za.ken van rechtstreelcse belast-ingen. c-- Midrlel tvaaTbij aan,qevoerd
wordt cla.t concltt-sies niet beantwoord we1·clen. - Oonclus-ies niet ter gr·ij]ie tot sta-ving vwn cle voo1·zien·ing neergelegd. Geen enkel stttlc wa.a.mp het Hot acht lean
slawn va.ststellende dat aeze conclttsies genomen werden. - Middel dat gmnaslag in
feite mist. - Mist grondslag in feite, het

middel aanvoerende dat het bestreden arrest regelmatig voor het hof van beroep
genomen conclusies niet zou beantwoord
llebben, wanneer deze niet ter griffie van
het hof van beroep tot staving van de
voorziening neergelegd werden, en dat
noch deze conclusies, noch de omstandigheid dat zij regelmatig genomen werden
nit enig stuk blijken waarop het Hof acht
vermag te slaan.
13 Juni 1950.
636
21. - B-urgerl-ijlce zalcen. - Schending
van het geloof da.t a.an de akten client gehecht. - Alcte 1viet bij de voo1·ziening gevoegd. - Bed·ing van die alcte op volcloenrle wijze in de bestreden besl-iss-ing
overgenomen. - Middel ontvanlcelijlc. -

Het middel gesteund op de schending van
het geloof dat aan een niet bij de voorziening gevoegde akte client gehecht, is
toch ontvankelijk indien de bestreden beslissing het beding van de akte overneemt
waarvan zogezegd het geloof werd geschonden, hierdoor het Hof in de moge-
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lijkheid stellend zijn toezicht uit te oefenen.
22 Juni 1950.
650
22.- Bu1·gedijke zaken.- Middel ge:ste1tnd op de mislcenning van de bindende
kraoht van een ove1·eenkomst. - Overeen7comst niet aan het Hot overgelegd en n·iet
in de bestreden beslissing ove1·genomen. Mist gmndslag in teUe. - Mist grondslag

in feite, het middel gesteund op de miskenning van de bindende kracht van een
overeenkomst, wanneer deze overeenkomst niet aan het Hof overgelegd wordt
en niet in de bestreden beslissing overgenomen wordt.
6 Juli 1950.
707
HOOFDSTUK iii.
MIDDELEN DIE IN FEITE NIET OPGAAN.

23. - Strajzalcen. - Middel dat een
tegenstrijdigheid tussen de beweeg1·edenen
van het an·est aanvoert. - An·est v1"ij
van tegenst1·ijdigheid. - Middel mist in
feite. Mist feltelijke grondslag, het

middel dat een tegenstrijdigheid aanvoert
bestaande hierin dat, na de rechtspleging
v66r de krijgsraad te hebben te niet gedaan, het arrest er niettemin op steunt om
de winst ontstaan uit de bedrijvigheid van
de schuldige te bepalen, dan wanneer het
arrest verklaart clat die winst door het
vooronderzoek en door het onderzoek v66r
het hof vastgesteld werd.
3 October 1949.
49
24. - Stratza7cen. - Toekenning aan
de Sohatlcist (Stratwetboelc, art. 1i!l3ter).
- Middel dat aanvoert dat de 1·echter
over de g1·oncl het winstbejag niet heett
vastgesteld. - Bestanddeel zowel door een
voorgaand an·est als door het bestreden
an·est vastgesteld. - Middel mist in teite.

- Mist feitelijke grondslag, het miclclel
clat aanvoert dat het bestreden arrest,
hetwelk de winst ontstaan uit leveringen
aan de vijand aan de Schatkist toekent,
het bestaan van het winstbejag niet voor
het geheel van die leveringen vaststelt,
wanneer dit bestanddeel werd vastgesteld
door een voorgaand arrest, dat daaromtrent in kracht van gewij,sde is gegaan, en
dat bovendien het bestreden arrest zekere
omstandigheden aanhaalt die dat bestaan
insluiten. (Strafwetb., art. 123ter.)
3 October 1949.
49
215. - Stratzalcen. - Middel gesteund
op een teitelijke bewering die door het arrest of door een alcte van de 1·eohtspleging
wordt tegengesprol~en. - Middel mist in
feite. Mist feitelijke grondslag, het

middel, gesteund op een feitelijke bewe-

ring die door het arrest of door een akte
van de rechtspleging wordt tegengesproken.
49
3 October 1949.
26. - Stratzalcen. - Middel dat aan
het ar1·est verwijt zelcere vaststelUngen
niet te hebben gedaan. -Vaststelling door
het arrest geclaan. - Middel mist in teite.

- Mist feitelijke grondslag, het middel
dat aan het arrest verwijt een vaststelling
niet te hebben gedaan welke dit arrest inhoudt.
3 October 1949.
49
27: - Stratzalcen. - Middel dat aan
het a1·rest een tegenst1·ijdigheid in de motieven toesohrijft wellce het niet bevat. Middel mist in feite. Mist feitelijke

grondslag, het middel dat aan het arrest
een tegenstrijdigheid in de motieven toeschrijft welke dit arrest niet bevat.
10 October 1949.
59
28. - In zalcen van direote belastingen.
- Middel geste1tnd op een verbintenis die
cloo1· een gesoh1"ift vastgesteld werd. Bestaan van dit gesohritt niet door het bestreden an·est vastgesteld. Gesohritt
dat niet ondm· de 1·egeZmatig overgelegde
st1tklcen voo1"1comt. - Middel mist in feite.

-Mist feitelijke grondslag, het middel ingeroepen tot staving van een voorziening
in zaken van directe belastingen en steunend op een verbintenis vastgesteld door
een geschrift, wanneer het bestreden arrest het bestaan van dit geschrift niet
vaststelt of wanneer dit geschrift niet
voorkomt onder de regelmatig voor het
Hof van verbreking overgelegde stukken.
(Wet van 6 September 1895, art. 14.)
18 October 1949.
82
29. - Stratzalcen. - Middel dat een
gebrelc aan antwoo1·d op de oonolusies
aanvoe1·t. - Passend antwoord. - Middel
mist in feite. - Mist feitelijke grondslag,

het middel dat een gebrek aan antwoord
op de conclusies aanvoert, dan wanneer
de bestreclen beslissing hun een passend
antwoord heeft gegeven.
24 October 1949.
86
30. - Stratzalcen. - B1trgerlijlce vo1·de1"ing. - Middel afgeleid hie1·uit dat het
von?tis ve1·goedingen toelcent voor een
sohade die in de gesohreven oonolusies van
de bm·gerlijlce partij niet we1·d ingeroepen. - Burgerlij lee pa1·tij die de herstelling van die sohade mondeling heett gevo1·derd. - Middel mist in feite. - Mist

feitelijke grondslag, het midclel afgeleid
hieruit dat het bestreden vonnis aan de
burgerlijke partij een vergoeding wegens
zeclelijke schade heeft toegekencl, alhoewel de schriftelijke conclusies van die
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partij er enkel toe strekten vergoeding
van een stoffelijke schade te bekomen,
wanneer blijkt uit het vonnis en uit de
procedurestukken dat die partij, zonder
opmerking vanwege de verdachte, haar
geschreven conclusies mondeling heeft gewijzigd en een vergoeding ten titel van
zedelijke schade heeft gevorderd.
24 October 1949.
95
31. - St1·ajzalcen. - Middel dat aan
een an·est een beslissing toeschrijft welke
er in niet voorlcomt. - Middel mist in
feite. Mist reitelijke grondslag, het

middel dat onderstelt dat het arrest geheel de procedure vo6r de eerste rechter
heeft te niet gedaan, wanneer enkel een
onregelmatig afgelegde getuigenis werd te
niet gedaan.
24 October 1949.
100
.32. - St?·afzalcen. -·Bewe1'ing die tegengesproken wo1·dt doo1· een vaststelling
van het an·est. - Geen inschrijving wegens valsheid. - Middel missend in feite.

- Mist feitelijke grondslag, het middel
aanvoerend dat het arrest in afwezigheid
van de aanlegger werd gewezen, dan wanneer die bewering wordt tegengesproken
door een vermelding van het arrest waartegen de aanlegger geen aanklacht wegens
valsheid heeft gedaan.
7 November 1949.
111
33. --: Btt.rge?'lijlce zalcen. - Middel afgeleid hientit dat het vonnis het in conclttsies voo1·gesteld ve1·weermiddel niet beantwoordt. - Aanlegger die tot staving
van zijn voorzien·ing slechts de slotsonb
van zijn conclttsies ove1'legt. - Ve1·wee1·middel niet ovm·genomen in die slotsom. Noah in het vonnis. - Middel mist in
feite. Mist feitelijke grondslag, het

middel afgeleid hiernit dat het vonnis een
bepaald in conclusies voorgesteld verweermiddel niet heeft beantwoordt, dan wanneer de aanlegger tot staving van zijn
voorziening slechts de slotsom van zijn
conclusies heeft overgelegd, slotsom welke
dit verweermiddel niet overneemt en dan
wanneer hetzelve evenmin in het vonnis
wordt vermeld.
17 November 1949.
145
.34. - Strajzalcen. - Douanen en accijnzen. - Middel ajgeleid uit de schending van de bewijslcracht van een p1·ocesve1·baal. ~ Gebrelc aan proces-verbaal dat
het misd?'ijf vaststelt. - Middel 1nist in
feite. Mist feitelijke grondslag, het

middel dat het arrest verwijt de verdachte
te hebben vrijgesproken van de telastlegging van bedrieglijk vervoer, en zodoende
de bewijskracht van een proces-verbaal te
hebben geschonden, dan wanneer het feit
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van de telastlegging niet door een procesverbaal vastgesteld werd.
21 November 1949.
156

35. - Burge1·lijlce zalcen.
Middel
aanvoerend dat de rechte1· over de grand
de oo1·zaalc van de eis heejt gewijzigd. Aanlegge1· die zonder voo1·behoud omt1·ent
de doo1· de rechter aangenomen oorzaalc
geconclttdeerd heejt. - Middel dat niet
lean aangenomen wo1·den. - Kan niet aangenomen worden het middel afgeleid hieruit dat de rechter over de grond de oorzaak van een eis, zoals deze blijkt uit het
exploot van rechtsingang, heeft gewijzigd,
wanneer aanlegger, zonder enige grond
van niet-ontvankelijkheid voor te dragen,
omtrent de door de rechter aangenomen
oorzaak geconcludeerd heeft.
2 December 1949.
190
36. - Strajzalcen. - Openbare dmnlcenschap. - Vemordeling weuens inb1·eulc
op a1·tilcel1 van de beslttitwet van 14 November 1939.- Voo1·ziening door het openbaar ministwie. - Middel af,qeleid hientit
dat cle toe te passen st?·af deze was voorzien bij a1·tilc.el 3 van de voo1·melde besluitwet. ~ Bestaan van de bij dit artilcel
ve1·eiste voorwaa1·den tegen,qesp1·o1cen door
het vonnis. Middel mist feitelijlce
gmndslag. __..,. Mist feitelijke grondslag,

het middel, voorgesteld door het openbaar
ministerie tot staving van een voorziening
tegen een vonnis van veroordeling wegens
inbreuk op artikel1 van de besluitwet van
14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, en afgeleid
hieruit dat de toe te passen straf deze was
voorzien bij . artikel 3 van de voormelde
besluitwet omdat de verdachte, in staat
van dronkenschap, een rijdier heeft geleid, dan wanneer die laatste omstandigheid door de rechter over de grond wordt
tegengesproken.
5 December 1949.
201

.37. - Stmjzaken. - Bttrge1·lijlce vordedng. - Middel gesteund op een verlceerde inte1·p1·etatie van het best?-eden a1·1·est. - .ilf·iddel mist feitelijke gmndslag.
Mist feitelijke grondslag, het middel gesteund op een verkeerde interpretatie van
het bestreden arrest.
5 December 1949.
203
38. - Stmjzalcen. - Middel gestettnd
op een jeitelijke bewering die doo1· het
proces-verbaal van de te1·echtzitting wo1·dt
tegengesprolcen. - Middel mist in jeite. -

Mist feitelijke grondslag, het middel gesteund op een feitelijke bewering die door
het proces-verbaal van de terechtzitting
van de rechter over de grond wordt tegengesproken.
·
12 December 1949.
222
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39. ~ Skafzalcen. ~ BwrrJerHjke vorde1·ing. ~ Middel afgele·id hiendt dat een
besHssing van v·rijspraalc, gestewrul is op ·
onvolcloende 1·edenen. ~ A1·rest dat vaststelt dat er twijfel bestnat nopens de
sclliUlcl·ighe·icl. - Miclclel mist in feite. -Mist feitelijke grondslag het middel afgeleid hieruit dat de rechter over de grond
een telastlegging van onvrijwillige lichamelijke letselen niet bewezen heeft verklaard, zonder te onclerzoeken of de verdachte een font had begaan, dan wanneer
het arrest vaststelt clat, wegens de broosheid van de bezwareu, er een twijfel bestaat welke de verclachte moet ten goede
komen.
12 December 1949.
229
40. ~ St·rafzaken. ~ Miclclel annvoerencl flat de venlachte we1·d ve'/'Oonleeld
omdnt hij zijn onsch·ttld niet bewezen had.
Bewcring tegen,qesp'I'Oken do01' cle best1·eclen uesHssing. - lvi'icldel m·ist in feite.
- Mist feitelijke gronclslag, het midclel
afgeleid hieruit dat de rechter over de
grond de veroordeling van de verclachte
zou hebben gesteuncl op het gebrek door
hem aan bewijs van zijn onschuld, clan
wanneer het bestreden vonnis het bewijs
van het misdrijf nit het onderzoek afleiclt
en vervolgens er op wijst dat de verdachte
in gebreke is gebleven het feit te bewijzen
dat hij ingeroepen heeft om het bewijs
van zijn schuld te weerleggen.
12 December 1949.
230
41. - Donanen en accijnzen. - JJiicldel
afgeleicl 1tit cle schencUng van het nan een
pmces-ve1·baal ve1·sclmlcligcl geloof. - Geb1·ek ann nandnicling van cle floor het nr1'est mish,encle vaststeUing. - Verwe1·ping.

- Kan niet aangenomen worden het middel afgeleicl nit de schending van het geloof verschulcligd aan een proces-verbaal,
opgemaakt door de agenten van het bestuur van douanen, inclien het op geen enkele vaststelling van clit proces-verbaal
wijst welke door het arrest zou miskend
geweest zijn.
19 December 1949.
241
42. -

Bnrge·rUjlce zaken. ~ Miclclel clat
het best1·eclen vonnis verwijt het gezag
van het gew·ijsde van een naa1· recht verkeenl gewezen an·est te hebben ingemepen. - Voorz·iening tegen cUt arrest niet
aangenomen. - JJfidclel mist in fe'ite. -

door een souvereine vaststelHng vnn de
rechter over de g'I'Ond. wordt tegengespmken. - Middel m·ist in feUe. -Mist feite

lijke grondslag, het micldel dat door een
souvereine vaststelling van de rechter
over de groncl wordt tegengesproken.
5 Januari 1950.
272
44. - Btmjzaken. - JJiiddel flat een
r1eb1·ek aan antwoo1·d op de concl1tsies nanvoert. ~ Geen bewijs flat co1wlttsies we1·clen qenomen. _:, JJiid.del mist ·in feite. Mist· feitelijke grondslag, het midclel dat
een gebrek aan antwoord op de conclusies
aanvoert, clan wanneer, noch uit het arrest, noch nit enig ander stuk van de
rechtspleging blijkt, dat conclusies werden
genomen' en dat er zich in de bunclel geen
conclusies bevinden doch enkel een stuk,
betitelcl cc nota )), dat noch handtekening
noch enige vermelding bevat van aard om
vast te stellen clat lezing er van op de terechtzitting wercl gegeven.
9 Januari 1950.
. 274

45. ~ B1wge·rUjlce zaken. - Mifldel dat
de bestreden, beslissing een tegenstrijdighe·id in de motieven toesclwijft welke erin
niet voo1·komt. ~ Jli·iddel mist ·in feite. Mist feitelijke gronclslag, het middel dat
aan de bestreclen beslissing een tegenstrijcligheicl ii::t de motieven toeschrijft welke
erin niet voorkomt.
26 Januari 1950.
334
46. - Btwgerlijke zaken.- Micldel dat
awn de best1·eden beslissin[J verwijt zeke1·e
vaststelling niet te hebben geflnnn. Vaststelling geflaftn door die beslissing. ~
Midclel mist in feite. Mist feitelijke
grondslag, het middel dat de bestreclen beslissing verwijt een vaststelling niet te
hebben geclaan welke zij inhouclt.
26 Januari 1950.
334
47. - Strajzaken. - JJiicldel dat een
gebrelc nnn antwoorcl op cle concl1tsies annvoert. Passencl antwoo1·cZ. Micldel
m·ist in feite. - Mist feitelijke grondslag,
het middel clat een gebrek aan antwoord
op de conclusies aanvoert, clan wanneer
cleze laatste in de beslissing een passencl
antwoorcl hebben ontvangen.
6 Februari 1950.
359

Mist feitelijke grondslag, het middel dat
het bestreden vonnis verwijt het gezag
van het gewijsde van een naar recht verkeerd gewezen arrest te hebben ingeroepen, inclien de tegen clit arrest gerichte
voorziening niet wercl aangenomen.
22 December 1949.
247

·48. - Bu.1·ge1·lijlce za.lcen. - Micldel nfgeleicl hieruit flat een ve1·zoeksclwijt tot
heropening van cle debntten niet wenl merlegecleelcl aan het openbaar m'inisterie en
clat geen ·uitsp·mak erover we1·cl geclnnn.
~ Gebrelc aan enig stuk waantit blijlct
flat een ve1·zoeksclwijt tot hempening van
de debatten ftnn het hof van beroep we1·d
ove1·gelegd. Micldel mist in feite. -

43. - Bn1·ge1·Hjke zaken.- .M·iddel dat

Mist feitelijke grondslag, llet miclclel afgeleicl hieruit dat een verzoekschrift tot her-
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opening van de debatten aan bet openbaar
ministerie niet werd medegedeeld en dat
geen uitspraak erover werd gedaan, wanneer blijkt nit geen enkel stuk, waarop
bet Hof acbt vermag te slaan, dat een
verzoekscbrift tot beropening van de debatten v66r de uitspraak van bet bestreden arrest aan bet bof van beroep werd
overgelegd.
16 Februari 1950.
401
49. -

Stmtzalcen. - MiddeZ gesteund
op een verlceerde ·inte1·pretatie van de bestreden beslissing. - MiddeZ mist in feite.

- Mist feitelijke grondslag, bet middel
dat gesteund is op een verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing.
20 Februari 1950.
405

'50. dm·ing. woord op
antwoord
feite. -

Stmtzaken. - Btwge1·Ujke VOI'Middel dat een gebrelc aan antconclttsies aanvoert. - Passend
in het arrest. - Middel mist in

Mist feitelijke grondslag, bet
middel dat een gebrek aan antwoord op de
conclusies aanvoert, dan wanneer deze, in
de bestreden beslissing, een passend antwoord bebben gekregen.·
20 Februari 1950.
405

:51. -

Stmtzalcen.
MiddeZ dat een
ve1·oo1·deling m·itisee?·t die niet door het
best?-eden an·est we1·d tdtgesp-rolcen. Middel . m·ist in feite. Mist feitelijke

grondslag, bet middel dat een veroordeling tot geldboete critiseert, dan wanneer
bet bestreden arrest geen veroordeling tot
geldboete uitspreekt.
27 Februari 1950.
421

52. -

Stmtzaken. - Middel een geb1·elc aan antwoo1·d op cle conclusies aanvoe·rend. - Passend antwoonl. - Middel
rnist ·in fe'ite. - Mist grondslag in feite,
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deze, in de bestreden beslissing, een passend antwoord bebben gekregen.
2 Maart 1950.
432

155. - In zalcen van rechtst?"eelcse belastingen. - Middel geste·zmd op een gesclwift. - Bestaan en inhottd van dit geschrift niet door het best-reden a1-rest vastgesteld. - Geschrift niet ?'egelmatig neergelegd. - MiddeZ mist in feite. - Mist
feitelijke grondslag, bet middel, aangevoerd tot staving van een voorziening in
zaken van recbtstreekse belastingen, en
gesteund op een gescbrift, wanneer bet bestreden arrest bet bestaan en de inboud
van dit gescbrift niet vaststelt en datzelfde niet voorkomt onder de regelmatig
neergelegde stukken van de procedure.
7 Maart 1950.
456
156. - Stmjzalcen. - Middel dat een
geb1·elc aan antwoord op concl·ztsies aanvoert. Passend antwoord. Middel
mist in fe'ite. - Mist feitelijke grondslag,

bet micldel dat een gebrek aan antwoord
op conclusies aanvoert, dan wanneer deze,
in de bestreden beslissing, 'een passend
antwoord hebben gekregen.
13 Maart 1950.
465
157. - Stmjzalcen. - Middel afgeleid
tt'it een gebrek aan antwoonl op de concl·usies. - Passend antwoMd. - Midael
mist in feite. - Mist feitelijke grondslag,

bet middel dat het arrest verwijt geen
antwoord op de conclusies te bebben verstrekt, dan wanneer deze een passend
antwoord hebben gekregen.
20 Maart 1950.
478

158. - BtwgerUjlce zaken. - .iliiddel gesteund 01l een vennelding van de bestl'eden besUss'ing wellce het gevolg van een
materii!le ve·rgissing is. - MiddeZ mist in
feite. - Mist feitelijke grondslag, het mid-

bet middel dat de bestreden beslissing verwijt niet DP de conclusies te bebben geantwoord, dan wanneer deze een passend
antwoord bebben gekregen.
27 Februari 1950.
426

clel gesteund op een vernielding van de bestrede;n beslissing welke bet gevolg van
een materH!le vergissing is en welke, na te
zijn verbeterd zoals het behoort, aan de
critiek van het middel ontsnapt.
30 Maart 1950.
498

53. - Skafzaken. - Middel dat aan
de bestreden besUssing een str'ijdigheid
van rnotieven toesclwijft wellce zij niet bevat. - Middel rn·ist in feite. - Mist feite-

59. - Bu·rrJe?·lijke zctlcen. - M·iddel gesteund op een onjuiste ·interpretatie van
de bestreden beslissing. Middel dat
feitelijke fl'I'OndsZag mist. - Mist feite-

lijke grondslag, bet middel dat aan de bestreden beslissing een strijdigbeid van motieven toescbrijft welke zij niet bevat.
27 Februari 1950.
430

1

lijke grondslag, het middel dat op een onjuiste interpretatie van de bestreclen beslissing steunt.
4 Mei 1950.
556

54. - Btwge!'lijlce zalcen. - Midrlel dat
een gebrelc, aan antwoo1·d op de conclusies
aanvoe·rt. - Passencl antwoord. - Middel
mist in feite. - Mist feitelijke grondslag,

160. - St·rafzalcen. - Middel gestetmd
op een teitelijk bestanddeel dat do01· de
best1·eden beslissing tegengesp1·olcen wo1·dt.
- M·iddeZ dat feitelijlce grondslag mist. -

bet middel dat een gebrek aan antwoord
op de conclusies aanvoert, dan wanneer

Mist feitelijke grondslag het middel gesteund op een feitelijk bestanddeel dat
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door de bestreden beslissing wordt tegengesproken.
8 Mei 1950.
562
61. - B~t1·ge1·Ujlce zaken.- Middel dat
de bestreden beslissing ve1·wijt een vaststelling niet te hebben gedaan, dan wannee1' zij deze inhoudt. - Middel dat in
feite niet opgaat. - Het middel, dat de

bestreden beslissing verwijt een vaststelling niet te hebben gedaan, wanneer zij
deze inhoudt, gaat in feite niet op.
567
11 Mei 1950.
62. - T~tchtzalcen. - Middel dat aan
het an·est een andere beslissing toeschrijft
dan deze die genomen werd. - Middel dat
'in feite niet opgaat. - Het middel dat on-

derstelt dat de rechter in boger beroep
verklaard heeft in de onmogelijkheid te
verkeren nate gaan of de beroepen beslissing van een tuchtraad van de Orde der
advocaten uitging, wanneer het arrest er
zich toe beperkt heeft de onmogelijkheid
vast te stellen de regelmatigheid van de
samenstelling van de tuchtraad na te gaan
die de beslissing heeft uitgesproken, gaat
in feite niet op.
22 Mei 1950.
586
63. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Vm·deling
gedaan door bloedve1·wanten in de opgaande linie. - Rechthebbende door meer
dan een vierde benadeeld. Karakter
van boedelverdeling door bloedverwanten
in opgaande lijn aan de ingeroepen alcten
niet toegelcend. - Middel dat grondslag
m'ist in teite. - Het micldel dat gesteund

is op akten, die, naar beweerd wordt, samen een verdeling door bloedverwanten in
de opgaande linie uitmaken, en waardoor
een van de rechthebbenden voor meer dan
een vierde werd benadeeld, wat aanleiding
geeft tot vernietiging, mist grondslag in
feite, wanneer het karakter van boedelverdeling door bloedverwanten in opgaande lijn aan becloelde akten niet werd
toegekend.
22 Juni 1950.
650
64. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Middel gesteund op een gegeven voo1·stelling van de
feiten. - Arrest dat vaststelt dat het niet
mogelijlc, was fle feiten met na,uwke~trig
heid te bepalen en dat de minst waarschijnlijke vemnde,rstelling fleze is waa1·op
het mifldel is geste~tnfl. Middel dat
g1·ondslag mist in teite. - Het middel ge-

steund op een gegeven voorstelling van de
feiten, mist feitelijke grondslag wanneer
het arrest vaststelt dat het niet mogelijk
was deze met nauwkeurigheid te bepalen
en dat de minst waarschijnlijke veronderstelling deze is waarop het middel is
gesteund.
22 Juni 1950.
652

65.- Douanen en accijnzen.- Middel
geste,nnfl op de schending van het geloof
dat ann een proces-ve1·baal dient gehecht
en op een tegenst1·ijdigheid in de beweegredenen. - An·est dat de voorstelling van
de feiten, zonls nnngegeven in het pmcesverbactl, annneemt. - An·est dnt wijst op
de gedeeltelijlce overeenstemming vnn deze
voo'rstelling met de verlclct1"ing vnn de ve1·dctchte. - Middel dat grondslag mist in
feite. - Het middel gesteund op de schending van het geloof dat client gehecht aan
een proces-verbaal, dat een misdrijf inzake douanen en accijnzen vaststelt alsmede op een tegenstrijdigheid in de beweegredenen, mist in feite, wanneer het
bestreden arrest de voorstelling van de
feiten, zoals opgegeven in het proces-verbaal, aanneemt en op een gedeeltelijke
overeenstemming wijst van deze voorstelling met de verklaring van de verdachte.
26 Juni 1950.
654

66. - StmtzMcen. - Mifldel dat nwn
het bestreden arrest een ande1·e beslissing
toeschrijft, dnn deze e1· in bevnt. - Middel dctt grondslng mist in fe'ite. Het
middel, dat aan het bestreden arrest een
andere beslissing toeschrijft, dan deze er
in bevat, mist'feitelijke grondslag.
26 J uni 1950.
656

67. - Strafznken. - Middel dat het
arrest venoijt geen vaststelling te doen.
- Vnststelling flOoT het ctr,rest. - Middel
flctt teitelijlce gmndslng mist. - Mist feitelijke grondslag, het middel dat het arrest verwijt een vaststelling, die het bevat, niet gedaan te hebben.
28 Juni 1950.
677
6'8. - Zalcen vnn rechtstreekse belnstingen. - Midflel afgeleid ~tit een geb1·e1c
ctctn antwo01·d op de conclusies. Antwoord op de conclusies. M'iddel dnt
gmndslng in teite mist. - Mist grondslag

in feite, het middel afgeleid uit een gebrek
aan antwoord op de conclusies, wanneer
deze in de bestreden beslissing beantwoord
werden.
4 Juli 1950.
705
69. - B~wge1·lijlce znken. - Middel gesteunfl op een tegenst1'ijdigheid die het
ct1Test niet 'inhoudt. - Mist grondslng in
feite. - Mist grondslag in feite, het mid-

del gesteund op een tegenstrijdigheid die
het arrest niet inhoudt.
6 Juli 1950.
707

70. - Stratznken. - Middel geste~md
op een verlceerde inteTpretatie van de bestreden besliss,ing. - Middel dat grondslag
m'ist in feite. - Mist grondslag in feite,
het middel gesteund op een verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing.
10 Juli 1950.
715
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71. - Strafzak.en. - Midde~ gestettmd
op een feitelijlce bewering do01· een akte
van de r·echtspleging tegengespmlcen. Midde~ dat grondslag mist in feUe. Mist

geleid uit de schending van de Tegelen betreftende het bewijs van een militair·e olfeising. - Niet vooTgesteld v661" de r·echter
over de gr·ond. - Onontvankelijkheid . ......:.

grondslag in feite, het middel gesteund op
een feitelijke bewering door een akte van
de rechtspleging tegengesproken.
10 Juli 1950.
715

Mag niet voor de eerste maal worden
voorgesteld v66r het Hof van verbreking,
het middel afgeleid hieruit dat de rechter
over de grond ten onrechte een bewijsmiddel van het bestaan van een militaire opeising toelaatbaar heeft verklaard.
4 November 1949.
108

HOOFDSTUK IV.
NIEUWE MIDDELE!i!.

72. - Str·atzalcen. - Rechten van de
ver·ded·iging. _: OndeTzoek dooT de lcrijgsattditeur·. - Middel atgeleid hier·uit dat
het ondemoek niet wen! atgesloten door
het ver·hoor van de betichte. - Mag niet
voor· de eer·ste maal wor·den voor·gesteld
v66r het Hot van ver·or·eJcing. -Mag niet

voor de eerste maal worden voorgesteld
voor het Hof van verbreking, het middel
afgeleid uit de schending van de rechten
van de verdediging en gesteund op de omstandigheid dat de krijgsauditeur het onderzoek niet heeft afgesloten door een ondervraging van de betichte. (Wetboek van
20 Juli 1814, art. 83.)
26 September 1949.
28
Zaken van directe be~astingen.
- Middel atgeleid uit de schending van
een wet betrettende de vestiging en de
invordering van de belasting. - Wet van
openbar·e or·de. - Middel mag voor· cle
eerste maal v66r het Hot van verbr·eking
worden voorgesteld. - De wetsbepalingen

73. -

betreffende de vestiging en de invordering
van de belastingen zijn van openbare
orde. Het middel afgeleid uit hun
schending mag derhalve voor de eerste
maal voor het Hof van verbreking worden
voorgesteld.
27 September 1949.
32

77. - Jacht op een ander·s gr·ond. Middel atgeleid ttit het geb1"ek aan hoedanigheid van de lclager·. - Nieuw middel.

-Is nieuw, en derhalve niet ontvankelijk,
indien het v66r de rechter over de grond
niet werd voorgesteld, het middel door de
veroordeelde wegens jacht op een anders
grond afgeleid uit het gebrek aan hoedanigheid van de klager. _
7 November 1949.
119
78. - Stratzalcen. - Middel door de
verdachte atgeleid hieTuit dat hij v66r· de
ter·echtzitting geen kennis heett gehad van
het dossier· van de krijgsraad. - Middel
voor de eerste maal voorgesteld v66r· het
Hot van ver'bTeking. - Middel onontvanlcelijlc. - Mag niet voor de eerste maal

worden voorgesteld v66r het Hof van verbreking,. het middel door de verdachte afgeleid hieruit dat hij voor de terechtzitting van de krijgsraad geen kennis van
zijn dossier heeft gekregen.
28 November 1949.
171
79. - Stratzalc.en. - Middel vreemd
aan de openbar·e 01·de en niet voor·gesteld
v661" de rechter over· de gmnd. - Middel
onontvankelijk. - Is niet ontvankelijk,
het middel, vreemd aan de openbare orde,
dat niet voor de rechter over de grond
werd voorgesteld.
28 November 1949.
171

74. - Stmtzaken. ~ Middel vr·eemd
aan de openbaTe or·de en niet voor·gesteld
v66r de r·echter over de gmnd. - Onontvanlcelijkheid. -Is niet ontvankelijk, het

SO. - Stmtzaken. - Bur·gm·lijlce vor·dm·ing. - Midde~ betr·eftende een niet aan
de rechtm· over· de gmnd gedane vraag. Onontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvanke-

middel dat vreemd is aan de openbare
orde en dat v66r de rechter over de grond
niet werd voorgesteld.
10 October 1949.
62

lijk, het midclel dat, aangaande de burgerlijke vordering, een vraag betreft die niet
aan de rechter over de grond werd onderworpen.
12 December 1949.
223

7.5.- Stmtzaken. -Nietigheden wellce
alleen het voomnder·zoek bekeften. - Mogen niet voor de eerste maal v6or het Hot
van vm·or·eking wor·den inger·oepen. - Zijn
niet ontvankelijk, de middelen welke alleen de regelmatigheid van het vooronderzoek betreffen en welke voor cle rechter
over de grond niet werden onderworpen.
17 October 1949.
79
76. -

Bur·ger·Ujlce zalcen. -

Middel at-

81. - Bu.r·geTlijke zaken. - Eis tot betaling van schadevergoeding wegens een
contmctttele tout. - Verweerder· die a~le
aanspr·alcelijlcheid ontlcent zonder· de wijze
van ber·elcening van de schade te betwisten. - Middel atue~eid uit de schending
van de wetsbepaling die het contract beheer·t en de wijze van oer·elcening van de
vm·goed·ing bepaa~t in geval van tout begaan in de ttitvoeTing. - Nieuw midd6l. -'-
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Onontvanlcelijk.
Wanneer, in een geschil betreffende de betaling van schadevergoecling, wegens een contractuele fout,
de verweerder zich er toe beperkt alle
aansprakelijkheid te ontkennen, zonder de
door de aanlegger vastgestelde wijze van
berekening van de schade te betwisten, is
nieuw en, derhalve, niet ontvankelijk,
het middel, afgeleid uit de schending van
een wetsbepaling die het contract beheert
en die de wijze van berekening van de
schade bepaalt welke in geval van font begaan in de uitvoering verschulcligd is.
22 December 1949.
244

82. - Strafzalcen. - M'iddel afgeleid
h,ie,ru,it dctt de verdachte niet ove1· de noclige Ujd heett beschikt om zijn venlecUrrinrJ v66r de 1·echte-r ove1' cle grand voor
te be,reiden. - Mng niet vom· cle ee1·ste
mnnl v6M het H of vnn vm·M·elcing wonlen
voorgesteld. - Mag niet voor de eerste
maal v66r het Hof van verbreking worden
voorgesteld, het middel afgeleid hieruit
dat de verdachte niet over de nodige ti.id
heeft beschikt om zijn verdediging v66r
de rechter over de grond te bereiden.
27 December 1949.
258
83. - Strnjznlcen. - B-urge,rl-ijlce vorde1"ing. - Middel nfgeleicl 1tit het geb1·elc
nnn ,rechtstreeks oo1·zctkelijk ve1·bnnd titssen het miscl1·ijf en de voo,rgewende
schnde. - Mng niet voor de ee1·ste mnnl
v661· het Hot vnn verbrelcing worden voorgestelcl. - De verdacllte mag niet voor de
eerste maal v66r het Hof van verbreking
staande llouden dat er geen reclltstreeks
oorzakelijk verband bestaat tussen llet
hem ten laste gelegd misdrijf en de
door de burgerlijke partij voorgewende
schade.
27 DeceiUber 1949.
263
84. - Btwgel'lljlce znlcen. - M'idclel afgeleicl ttU de schend'ing vnn de wetsbepnlingen betrettende het bew,ijs vnn cle veTbintenissen. Middel niet voo1·gestelcl
v66r de 1·echte1· ove,r de gmncl. - Onontvank;elijkheid. - Mag niet voor de eerste
maal worden voorgestelcl v66r het Hof
van vetbreking, het middel afgeleid uit de
schending van de wetsbepalingen betreffende het bewijs van de verbintenissen in
burgerlijke zaken.
5 Jannari 1950.
267

85. - B'nrgerUjke znlcen. - M'iddel
v1·eemd nan cle openbnTe orcle en niet v661·
de 1·echte1· over de gmnd voorgesteld. OnontvanlceUjkhe,id. - Is niet ontvankelijk, het middel dat vreeiUd aan de openbare orde is en dat niet aan de rechter
over de grond werd onclerworpen.
5 Jannari 1950.
272

86. - Strafznken. - lliiddel njgeleid
h,ie1·uU dnt niet weTd genntwoord op een
verzoelc gericht tot, of op de conclus,ies
genomen v661· de ee,rste 1·echter. - Middelen d'ie niet voo1· de eeTste mnnl v66r het
Hot vnn veTbreldng mogen wo1·den VOOI"gestelcl. - Mogen niet voor de eerste maal
v66r llet Hof van verbreking worden voorgesteld, de middelen afgeleid hieruit dat
de eerste rechter niet heeft geantwoord
ov een verzoek dat hem werd gedaan of
op concl usies die v66r lleiU werden genom en.
23 Januari 1950.
332

87. - Stmtznlcen. - M'icldel afgeleid
nit de nietigheid vnn de nanstelling van
cle b'ltrgerUjlce pa1·Uj. - Verdachte die de
gelegenhehl heeft gehad de gelcligheid vnn
clie nnnstelling v66r de rechte1· over de
g,rond te betw'isten. - VeTdnchte die dit
niet heeft {fedann. - .iliiddel dnt wegens
Z'i,jn wiettwheid onontvanlcelij k is. Is
niet ontvankelijk, wegens zijn nienwheid,
llet middel afgeleid nit de nietigheid van
de aanstelling van de bnrgerlijke partij,
wanneer de verdacllten, aangemaand om
de geldigheid van die aanstelling te betwisten v66r de rechter over de grond,
zich daarvan hebben onthouden.
6 Februari 1950.
359
88. - Stm,fznlcen. - Btw{ferlijlce vorllering. - Middel nfgeleid hieruit dnt de
Techter In hoge1· beToep ttitsp1·nalc heett
{lellnnn over een e'is die cloor geen van lle
pnrtijen bij hem nnnhangig ~verd ge-mnalct. - Middel llnt voor lle ee,rste maal
v661' het Hot vnn verbrekin{f mag worllen
voorgesteld. - Het midclel afgeleid hiernit dat de strafrechter in hoger beroep
nitspraak lleeft geclaan over een bnrgerlijke vordering die door geen van de partijen bij hem aanhangig werd gemaakt,
mag voor cle eerste maal v66r het Hof van
verbreking worden voorgesteld.
13 Februari 1950.
390
89. - Stmtzalcen. - M'idclel afgeleid
Mer,wit dat de ve,-delligimg niet weTd toe_qela,te,n inzage to nemen van lle in beslag
genomen stttlclcen en dat cleze v661· de
rechter over de m·oncl niet wenlen overgelegd. - Middel niet nnngevoe,rd v66,r de
rechte1· over de gmnd. - Niet ontvanlceUjlc. - Is niet ontvankelijk, om niet aan
de recllter over de grond te zijn onderworpen geweest, het midclel afgeleid hiernit
dat aan de verdecliging niet werd toegelaten inzage van de in beslag genomen stukken te nemen en clat deze niet v66r de
krijgsraad of v66r het militair gerechtsllof werden overgelegcl.
27 Februari 1950.
421

'90. - Stmfznken. - Onregelmatige samenstelling vnn de krijgsmad. - Onregel-
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rnatigheid niet v661" het militai1· gerechtshof opgmvorpen. - An·est niet op het onderzoelc v66T de lwijgs1·aad noch op de rnotieven van het bemepen vonnis gesteund.
- Middel n·i.et ontvanlcelijlc. -Is niet ont-

lid van de krijgsraad aanvoert. (Wetb.
burg.' rechtspl., art. 378 en volg.)
13 Maart 1950.
463

vankelijk, het midclel uit de onregelmatige
samenstelling van de krijgsraad afgeleid,
dan wanneer die onregelmatigheid niet
voor het militair gerechtshof werd opgeworpen en dat het arrest van clit hof, :doch
op het onderzoek gedaan voor de krijgsraad, noch op de motieven van het beroepen vonnis gesteund is.
6 Maart 1950.
436

HOOFDSTUK V.

:91. - Stmtzaken. - M·iddel aanvoerend, in zake ve1·1cee1·, clat een weg niet
venler dan cle aansluiting zott lopen. Miclclel n·iet voo1·gesteld v66r de 1·echter
ove1· cle gmncl. - Niet ontvanlcelijk. - Is

onontvankelijk om niet v66r de rechter
over de gTond te zijn voorgesteld geweest,
het middel dat in zake verkeer aanvoert
dat een weg niet vercler clan de aansluiting zou lopen.
20 Maart 1950.
478
'92. - Stratzaken. - Btwgerlijlce vo1'de1'ing. - Miaael a.fueleid uit ae ornstandi,qheia aat ae inb1·euk aan de bur{ferlijlce
pa1·tij geen schaae van bttrgerUjlce aanl
leon ve1·oo1·zak,en. - Voo1· de ee1·ste maal
v66r het Hot van ve1'b1·e1cing voor,qesteld.
- Miaael niet ontvanlcelijlc. - Mag niet

voor de eerste maal v66r het Hof opgeworpen worden, het midclel afgeleid uit
de omstancligheid dat de inbreuk - in
onderhavig geval de misclaacl voorzien
door artikel 118bis van het Strafwetboekaan de burgerlijke partij - ter zake de
Staat - geen schacle van burgerlijke aarn
kon veroorzaken.
27 April 1950.
534
93. - St1'afzaken. - Rechten am· verclecl-iging. - Miadel {festeuna op ae nietigheia van ae betichting bij het sl1titen van
het onaerzoelc ao01· de kTijgsamliteur. Miaael niet voor ae 1·echte1· over ae g·rona
Mag niet voor de eerste
ingeroe1Jen. maal v66r het Hof van verbreking worden
voorgebracht, het micldel afgeleid uit de
schending van de rechten der verdeniging
en gesteuncl op de omstandiglleid dat het
onclerzoek door cle krijgsaucliteur niet gesloten werd door een gelclige betichting.
2 Mei 1950.
548
94. - Strafzctlcen. - M·iadel dat het
bestaan van een {!rona tot wTaking tegen
een lid van ae lcrijgs1·aaa aanvoe1·t. M·idael niet v661· ae rechte1· ove1· ae grand
voo1·gesteld. Onontvanlcelijlc. Mag
niet voor de eerste maal voor het Hof van
verbreking voorgesteld worden, het middel clat een groncl tot wraking tegen een

l\IIIDDELEN NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK
AAN BELANG.

'95.- Stmtzaken.- jJ!Jidclel dat slechts
een vcm de redenen van het an·est bestl'ijclt. OndMscheiclen vaststellin{fen
van het wrrest clie wettelij 7c het beschilclcend {ferleelte 1'Bchtvaa1·digen. - Middel
onontvanlwlijlc. - Is, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk, het middel dat
slechts een van de reclenen van het arrest
bestrijdt, wanneer de onderscheiclen vaststellingen van het arrest het beschikkencl
gecleelte er van wettelijk r.echtvaardigen.
3 October 1949.
47
'96. - Bttr{!B1'lijlce zalcen. - Micldel dat
slechts een overbocli{fe bewee{f1'eden best1"ijclt. - Onontvanlcelijk. - Is niet ont-

vankelijk, het micldel dat slechts een overboclige beweegreclen van het arrest bestrijclt.
3 November 1949.
103

97. - Zaken van 1'Cchtstreelcse belastin{fen. An·est dat oncle1·scheiclen besUssin{fen inhouclt waal'van de ene onder{!Cschikt is aan cle anrlere. - M·icldel dat
slechts de onrle1·geschUcte beslissing best'l'ijdt. - Miclclel niet ontvanlcelijk bij gebrelc aan belan{f. - Wanneer een arrest
een hoofclbeslissing en een onclergeschikte
beslissing inhoudt, is het midclel, dat
slechts de ondergeschikte beslissing bestrijclt, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
123
8 November 1949.
98. - Btt1'fJCrli.jke znken. - Besch'iklrencl gedeelte vnn een vonn-is {festeund op
twee onde1·sche-iclen 1·edenen. MiddeL
rla.t slechts een van die 1·edenen best1'ijdt.
- Ancler m-icldel dat de tweede 1·eclen oest1"ijclt, cloch niet ontvanlceUjlc is.- Eerste
mi.dclel van belang ontbloot. - Wanneer
het beschikkend gecleelte van een vonnis
op twee onclerscheiclen reclenen gesteund
is en bestreclen wordt door een midclel dat
slechts een van die redenen becloelt en
door een tweecle midclel dat de andere reden betreft, doch onontvankelijk is, is
het eerste micldel eveneens, bij gebrek aan
belang, onontvankelijk.
10 November 1949.
129
99. - Stmtzaken. - Vero01·delin{f bij
toepassing van a.Tt-ilcel 475 van het Strafwetboek. - Miclclel dat slechts de diefstal
bet1"Cft. - Stmf {fe1·echtvaardi,qd door de
cloodsla{f. - Middel onontvankeJijk. - Is

•
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van belang ontbloot, en derhalve onontvankelijk, in geval van veroordeling bij
toepassing van artikel 475 van het Strafwetboek, het middel dat enkel het feit van
diefstal betreft, dan wanneer de uitgesproken straf gerechtvaardigd blijft door
de vaststellingen van het arrest aangaande de doodslag.
21 November 1949.
158
100. -

B~wgerlijke

zaken. - Middel
ge1·icht tegen een ove1·bodi.qe reden. OnontvankeUjkheid. - Is, bij gebrek aan

belang, niet ontvankelijk het middel dat
zich er toe beperkt een van de redenen
van de beslissing te bestrijden, wanneer
die beslissing wettelijk door een andere
reclen gerechtvaardigd is.
1 December 1949.
182
101. - Strafzaken. - Middel afgeleid
'!tit het geb1·e1c aan dagvaMding v66f de
rechter in hager beroep. - Ve1·dachte die
ve·rschenen is en zijn ve1·weermiddelen
Verwerping. h(Jejt voo1·ged1·agen. -

Kan niet aangenomen worden, het middel
afgeleid uit het gebrek aan .dagvaarding
om te verschijnen voor de rechter in hoger
beroep, wanneer aanlegger v66r die rechter is verschenen en er zijn verweermiddelen heeft voorgedragen.
19 December 1949.
238
102. - Dottanen en acc·ijnzen. _-Middel clat slechts een overbodige 1·eden bestr·ijdt. - Onontvankelijlcheid. - Is niet

ontvankelijk, het middel dat slechts een
overbodige reden van de beslissing bestrijdt, dan wanneer deze wettelijk door
een andere reclen gerechtvaardigd is.
19 December 1949.
241
103. - Burge1·Ujlce zaken. - Midclel
dat, moest het gegrond zijn, de beslissing
gerechtvaa1·digd zou laten door een vaststalling di(J door de voot·ziening niet wonlt
bestTeden. Onontvanlcelijk middel. -

Is, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk, het middel dat, moest het gegrond
zijn, de beslissing gerechtvaardigd zou laten door een vaststelling die door de voorziening niet wordt bestreden.
22 December 1949.
244
104. - Burgerlijke zaken.
Middel
gericht tegen een overboclige reden. Onontvanlcelijkh(Jid. - Is, bij gebrek aan

belang, niet ontvankelijk, het middel gericht tegen een overbodige reden van de
bestreden beslissing.
22 December 1949.
247
105. - Stmjzaken.
Vemordeling
tot een geldboete. - Middel afgeleid hieru.it dat de rechter geen ve1·vangende gevangenisstt·af heeft 'ltitgespmlcen. - Voor-

ziening door de veroo1·deelde. - Middel
onontvankelijlc. - Een veroordeelde heeft

er geen belang bij om zich er over te beklagen dat de rechter over. de grond, die
hem tot een geldboete heeft veroordeeld,
bovendien tegen hem een vervangende gevangenisstraf had moeten uitspreken.
27 December 1949.
257
106. - Epuratie inzake burgertrouw.
- Hoge1· be1·oep door de pe1·soon die de
ophejfing of ae beperlcing van het ve1·val
aanV1·aagt. · - An·est dat het vonnis niet
w·ijz·igt. - Voorziening do01· het openbaar
ministerie. - 'Midclel aannemend clat het
ho,qe1· bemep te laat werd ingediend. Middel van belang ontbloot. - De procu-

reur-generaal bij het hof van beroep heeft
er geen belang bij een middel aan te voeren waarbij het boger beroep van de persoon, die (le opheffing of de beperking aanvraagt van het verval van de rechten
voorzien bij artikel 123semies van het
Strafwetboek, als zijnde te laat ingesteld,
onontvankelijk had moeten worden verklaard, wanneer het hof van beroep de
beslissing van de eerste rechter niet heeft
gewijzigd.
16 Januari 1950.
294
107. Stmfzaken.
Veroordeling
wegens onvTijw-illige ve1·wondingen en wegens een inb1·e·ulc op de 'Wegcode. ~ Een
enkele st1·aj. - RechteT die vaststelt dat
d-it tweecle misdrijf een va-n de bestanddelen van het em·ste uitmaalct. - Middelen
bet·rejfende het tweede misd1"ijf. - Onontvankelijk. - Niettegenstaande de rechter

slechts een enkele straf heeft uitgesproken wegens een misdrijf van onvrijwillige
verwondingen en wegens een inbreuk op
de Wegcode, is het middel onontvankelijk,
hetwelk dit laatste misdrijf betreft, wanneer het vonnis vaststelt dat het een bestanddeel van het eerste misdrijf uitmaakt, te weten het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg.
23 Januari 1950.
319
108. - BuTgm·lijlce zaken. - Midclel
zonder 1titwe1·k:ing op de wettelijlcheid van
de besUss·ing. - Middel van belang antbloat. - Is, bij gebrek aan belang, niet

ontvankelijk, het middel dat zonder uitwerking op de wettelijkheid van de bestreden beslissing blijft.
26 Januari 1950.
334
109. - Strafzaken. - Kamer va-n inbesch'ltldigingstelling. An·est dat het
ve1·zet van de b'!wget·lijlce partij tegen een
beschilclcing van buitenvervolgingstelling
ongeg1·ond ve1·7claat·t. - Midde.l afgeleid
doo1· de btwgm·Uj lee partij him·uit dat haar
verzet niet ontvankelijlc was. - Middel
van belang ontbloot. - Het middel tot sta-
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ving van een voorziening door de burgerlijke partij ingeroepen tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling,
die haar verzet tegen een beschikking van
buitenvervolgingstelling ongegrond verklaart en haar veroordeelt tot schadevergoeding, is, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk wanneer het is afgeleid hieruit dat dit verzet onontvankelijk moest
worden verklaard.
13 Februari 1950.
381
110. Strafzaken. Een enkele
straf uUgesprolcen wegens ve1·schillende
misdrijven. - Middel dat slechts een van
de misdr-ijven bet~·eft. Straf gerechtvaardigd door de andere misdrijven. Middel niet ontvanlcelijk. - Wanneer een

enkele straf w~gens verschillende misdrijven werd uitgesproken, is de eis tot verbreking van de beslissing gewezen over
de publieke vordering niet ontvankelijk
indien die eis is gesteund op een middel
dat .slechts een van de misdrijven betreft
en clat de uitgesproken straf door de andere misdrijven gerechtvaarcligd blijft.
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)
"20 Februari 1950.
405
111. - In zalcen van rechtstreelcse belastingen. - Middel afgeleid ttit de strijdigheid tussen een niet best1·eden dispositief en een ande1· dispositief van een
zelfde an·est, flan wannee1· dit laatste
wettelijlc, geTechtvaardigd is. Middel
niet ontvanlcelijk bij geb1·ek aan belang.

- Is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, het middel afgeleid uit de strijdigheid welke er in bestaat te beslissen, aan
de ene zijde, dat een bezoldiging onderworpen is a an de wet van 10 J anuari 1940
en, aan de andere zijde, in een niet bestreden dispositief van hetzelfde arrest,
dat een andere bezoldiging, die van dezelfde aard is, niet is onderworpen aan de
wet van 10 Januari 1940, wanneer het dispositief betreffende deze laatste bezoldiging aileen wordt bestreden en dat het
wettelijk is gerechtvaardigd.
21 Februari 1950.
418.
112. - I n zaken van 1·echtst1'eekse belasUngen. - Middel dat slechts een overbodige 1·eden bestrijdt. - Onontvanlcelijk
middel. - Is niet ontvankelijk, het middel

dat slechts een overbodige reden van het
arrest bestrijdt.
7 Maart 1950.
454
113. - Stratzaken.- Middel gesteund
op de bewee1·ae onwettelijlcheid van de
motieven. - Dispositief gerechtvaardigd
doo1· de feiten vastgesteld doo1· de bestreden beslissing en doo1· een wettelijk en
openbaa1· document. - Middel zonder belang. - Het middel gesteund op de onwet-

813

telijkheid van de motieven is onontvankelijk, als zijnde van belang ontbloot,
wanneer het dispositief wettelijk gerechtvaardigd is door de feiten die door de bestreden beslissing worden vastgesteld of
die uit een wettelijk en openbaar document blijken.
3 April 1950.
506
114. - Stratzalcen. - Middel gesteund
op de beweerde onwettelijkheid van de
motieven. - Dispositief gerechtvaardigd
door de feiten vastgesteld door de bestreden beslissing.- Middel zonde1· belang. ~

Het middel, gesteund op de onwettelijkheid van de motieven, wordt verworpen
als zijnde van belang ontbloot, wanneer
het dispositief wettelijk gerechtvaardigd
is door de feiten vastgesteld door het bestreden arrest.
3 April 1950.
509
115. - Strafzalcen.
Middel zonder
belang gewo1·den ingevolge de beslissing
van het Hot ove1· een ande1· middel. Verwerping. Wordt verworpen, het

middel dat zonder belang is geworden ingevolge de beslissing van het Hof over .een
ander middel.
3 April 1950.
509
116. - Strafzalcen.- Een enlcele straf
wegens ve1·schillende m·isddjven uitgeliprolcen. - Middel gestetmd op de onbevoegdheid van de militaire rechtsmacht
voor een deel der misdrijven . .- Een enlcele straf ge1·echtvaa1·digd door een misfl!'ijf ten opzichte van hetwellc, de militaire
1·echtsmacht bevoegd was. - Middel niet
ontvanlcelijk:- Wanneer een enkele straf

wegens verschillende misdrijven uitgesproken werd, is niet ontvankelijk de eis
tot verbreking van de beslissing over de
publieke vordering gesteund op de omstandigheid dat een deel der misdrijven ten
onrechte als « oorlogsmisdaden >> werd omschreven, en bijgevolg niet binnen de bevoegdheid van de militaire rechtsmacht
zou vallen, · wanneer deze rechtsmacht in
alle geval ten opzichte van een der misdrijven bevoegd was, ook zo dit misdrijf
door geen enkele band van verknochtheid
met eerstvermelde verbonden was, en
wanneer de uitgesproken straf wegens dit
misdrijf gerechtvaardigd is.
- 2 Mei 1950.
552
117. - B·ut·ge1·lijlce zalcen. - Middel
ger-icht tegen een vaststelling van het a1·~·est. Vaststelling met betrelcking tot
een onde1·stell-ing Vftn de rechter, doch vervolgens door hem van de hand gewezen.
- Middel zonde1· belang. - Is zonder be-

lang, het middel gericht tegen een vaststelling die slechts betrekking heeft tot
een onderstelling door de rechter gedaan
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maar vervolgens door hem van de hand
gewezen, zonder dat laatstvermelde beslissing door de voorziening gecritiseerd
wordt.
4 Mei 1950.
559
118. - Zalcen van 1'echtstree7cse belastingen. - Middel tegen een overbodige reden ge'richt. - Middel niet ontvanlcelijlc.

- Is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, een middel gericht tegen een overhodige reden van het bestreden arrest.
30 Mei 1950.
608
11~9. Stmtzaken. - Middel oeT'icht
tegen een overbodige beweegreden van het
a1·rest. - Middel niet ontvankelijlc. - Is

niet ontvankelijk bij gebrek aan belang,
het middel dat slechts gericht is tegen
een overbodige beweegreden van het bestreden arrest.
26 Juni 1950.
656
120. - Bu1·gm·lijlce zaken. - Middel
dat slechts een ove1·bodige ?'eden best1·ijdt.
- N·iet-ontvankeUjkheid. - Is niet ont-

vankelijk, het middel dat slechts een overbodige reden van het arrest bestrijdt.
29 Juni 1950.
681
121. - Stratzaken. - JJiiddel afgele·id
tt'it de onwetteUjlcheid van zelce1·e bewijselernenten. - Ve1·oordeling ttitsluitend op
cmde1·e elernenten geste·u.nd. ~ Middel niet
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, bij

gebrek aan belang, het middel afgeleid nit
de onwettelijkheid van zekere bewijselementen, dan wanneer de veroordeling uitsluitend op andere elementen gesteund is.
10 Juli 1950.
715
122. St1·atzaken. Voo1·ziening
door cle ve1·om·deelde. - Middel hie1·uit afgeleid dat de ttitgespmlcen stmt laoe1· is
dan de wettelijke stmf. Gebrek aan
belang. ~ De veroordeelde is niet gerech-

tigd, bij gebrek aan belang, v66r het Hof
van verbreking te beweren dat de straf
door de rechter over de grond uitgesproken, wegens gemis aan vaststelling van
verzachtende omstandigheden, lager is
dan de straf door de wet bepaald.
22 J uli 1950.
733
12.3. - St1·atzalcen. - Btwge1·Ujlce vordering. A1Test waarbij beslist wonU
dat het hot van beroep zou onbevoe.gd zijn
orn van een aanm·aag kennis te nernen. ----'
Middel hiemit afgeleid dat het a1-rest het
aan cle conclusies ve1·schttldigd geloot zou
geschonden hebben rnet tevens te beslissen
dat die aanm·aag niet gedaan wm·d. Middel 1;an belang ontbloot. ~ Wanneer

door het arrest beslist wordt dat het hof
van beroep onbevoegd zou zijn om kennis
te nemen van een aanvraag, is van belang

ontbloot het middel hieruit afgeleid dat
het arrest het aan de conclusies verschuldigd geloof zou geschonden hebben met tevens te beslissen dat die aanvraag niet
gedaan werd.
7 September 1950.
738
124. - Stmfzaken. - Btw{fedijlce vordering. Aanstellinf! als b1wgedijke
pa·rtij door twee personen die een globale
vemonleling vonle1·en. Veroordeling
van de venlachte httn een geldsorn te betalen. - JJiicldel doo1· hern hieruit afgeleicl
dat het an·est hern toestaat zich te bevr·ijden rnet aan ·ieder van deze twee personen
de helft van de gelclsorn te betalen. ~
Middel niet ontvankeUjk bij geb?'elc aan
belan{f. -De verdachte is, bij gebrek aan

belang, niet gerechtigcl een middel hieruit
af te leiclen dat het arrest, na hem veroorcleeld te hebben tot het betalen van een
geldsom aan twee personen die zich burgerlijke partij aanstelden en die een globale veroordeling vorderden, hem bovendien toestaat zich te bevrijden met aan
iecler van deze twee personen de helft van
de geldsom te betalen.
7 September 1950.
740
HOOFDSTUK VI.
]\fiDDELEN VREEMD AAN DE BESTREDEN
BESLISSING.

12!5. - Oon·ectionele en politiezalcen.
- Middel ge·richt te{fen een tussenvonnis.
- Eindvonn·is alleen door de vom·ziening
bestreden. - JJiiddel onontvankeUjlc. - In

cprrectionele en politiezaken, zijn de middelen gericht tegen een tussenvonnis zonder voorwerp wanneer aanleggers voorziening enkel tegen de eindbeslissing is
gericht.
27 December 1949.
256.
126. - Bur{ferlijke zalcen. - Voo1·zieninf! door verwee1•de1· in de hoofde·is ttitshtitencl tegen de in vrijwa'l'ing ge1·oepene
gericht. - Middel dat slechts de hoofdeis
bet?·ett. - Onontvankelijlcheid. ~ De ver-

weerder in een eis tot verantwoordelijkheid, aanlegger in vrijwaring, mag niet,
tot staving van de voorziening, die uitsluitencl tegen de in vrijwaring geroepene
is gericht, een middel inroepen dat slechts
de beslissing over de hoofdeis betreft.
5 Januari 1950.
272
12'7. - Stmtzaken. - Voorziening tegen een an·est dat een verzet wegens niet
ve1·schijning ongedaan verklaart. - Middel gericht tegen het a1·rest bij verstek. Middel niet ontvanlcelijk. ~ Is niet ont-

vankelijk, tot staving van een voorziening
gericht tegen een arrest dat een verzet

~--
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wegens niet verschijning ongedaan verklaart, het middel gericht tegen het arrest
bij verstek.
13 Maart 1950.
469
_ 128. - Stmfzalcen. - Midde~ afgeleid
ttit onregelmatigheden die het voomndet·zoelc bett·effen. M·iddel niet v66r de
t·echtet· over de gmnd voorgesteld. - Onontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk,

het middel afgeleid uit onregelmatigheden
die het vooronderzoek betreffen en die
v66r de rechter over de grond niet werden
ingeroepen.
13 Maart 1950.
463
129. - St1·afza7cen. - VoorZ'iening tegen een op verzet gewezen an·est. -Midde~ dat slechts het an·est waa1·tegen verzet bedoelt. - Niet-ontvankelijkheid. -Is

niet ontvankelijk, tot staving van de voorziening tegen een arrest gewezen op het
verzet tegen een arrest bij verstek, het
middel dat slechts het arrest bij verstek
bedoelt.
672
28 Juni 1950.
HOOFDSTUK VII.
MIDDELEN

AMBTSHALVE OF NIET
OPGEWORPEN.

AMBTSHALVE

130. - Zaken van rechtstt·eekse be~as
Ungen.- Midde~ afgele-id ttit de schending
van een wetsbepaling bet1·ettende de vestiging of de invonlering van de belasting. Middel dat' niet ambtshalve mag wot·den
aangevoet·d. - Een middel, afgeleid uit de

schending van een wetsbepaling betreffende de vestiging-of de invordering van
de belasting, mag niet ambtshalve worden
aangevoerd.
8 November 1949.
123
1-31. - Verbreking. - Stmtzalcen. Voot·ziening door de but·get·lijlc verantwoordel-ijke pat·tij. - Geen midde~ van
ambtswe_qe. Het Hof van verbreking

werpt van ambtswege geen middel op tot
staving van de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij, zelfs niet
wanneer die voorziening tegen het openbaar ministerie is gericht.
21 November 1949.
160
132. -

Middel van onontvanlcelijkheid
dan niet ambtshalve moet worden opgeworpen. - In zalcen van t·echtstreekse belastingcn. - Midde~ van onontvankel-ijkheid afgeleid hiemit dat de ttitg·ifte van een arrest van het Hot van verbt"elcing niet gevoegd wet·d bij de voorziening tegen een arrest gewezen na verwijzing. - Moet ambtshalve wot·den opgeworpen. - Moet ambtshalve worden opgewe~ke a~
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worpen, het middel van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat de uitgifte van
het arrest van het Hof van verbreking,
waarbij de zaak naar een ander hof van
beroep werd verwezen, niet is gevoegd bij
de voorziening gericht tegen het nieuw arrest, wanneer clit arrest het voorwerp en
de redenen van het arrest van verwijzing
niet te kennen geeft. (Stilzwijgende beslissing.)
6 December 1949.
207
133. - An·est van vemordeling tot betaling van ontdolcen accijnsrechten. Voorziening. - Geen midde~ van ambtswege. - Het Hof werpt van ambtswege

geen middel op tot staving van een voorziening gericht tegen een arrest dat aanlegger slechts tot betaling van ontdoken
accijnsrechten veroordeelt.
23 Januari 1950.
333
134.- Stt"afzaken.- Voot·z-iening door
de btwge-rlijk vet·antwoordelijke pat·t-ij tegen het openbaar ministerie. - Geen middel ambtsha~ve. - Het Hof werpt ambts-

halve geen middel o_p tot staving van een
voorziening door de burgerlijk verantwoordelijke partij tegen de beslissing gewezen over de vordering van het openbaar
ministerie.
10 Juli 1950.
718

MIJNEN.
1. ket·s.· -

Pensioenste~se~

voo1· de mijnwerBew·ijs van de inbt"ettken. - De

bepalingen van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 .Augustus 1937 en van
artikel 86 van de besluitwet van 25 Februari 1947 betreffende het pensioenstelsel
voor de mijnwerkers, die voorzien dat de
inbreuken worden vastgesteld, zoals inzake mijnpolitie, bij processen-verbaal geldend tot het tegenbewijs, verbieden niet
het bewijs van die inbreuken bij de middelen van het gemeen recht te leveren.
24 October 1949.
95

2. - Pens·ioenstelsel voor de mijnwet·ket·s. Straft·echtelijlce vm·antwoordel-ijlcheid van cle aangestelde van de wedcgevet·. - Betelcenis van het woot·d << aangestelde >>- - De bepalingen van het lmninklijk besluit van 25 .Augustus 1937 en
van de besluitwet van 25 Februari 1947
betreffende het pensioenstelsel voor de
mijnwerkers, welke de werkgever of zijn
aangestelde voor de inbreuken strafrechtelijk verantwoordelijk steilen, bedoelen
door het woord « aangestelde » diegene
aan wie in feite de bij die besluiten voorziene verplichtingen worden opgelegd.
(Kon. besl. van 25 .Augustus 1937, art. 80,
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MILI'rAIR.- MILITAIRE OPllliSINGEN.

81, ·35 en 87; besluitwet van 25 Februari
1947, art. 77, 78, 82 en 84.)
24 October 1949.
95

MILITAIQ.
1. - Pe1·sonen werlczaam in een inrichting of bij een dienst van het legm'. Zijn enlcel aan de miUtai1·e stmjwetten
onderw01·pen lcrachtens een vero1·denend
De . personen, die
lconinlc.lijlc besl!uit. -

werkzaam zijn in een inrichting of bij een
dienst van het leger, kunnen slechts
krachtens een verordenend koninklijk besluit worden onderworpen aan de bepalingen van de militaire strafwetten, nauwkeurig vermeld in hun dienstverbintenis.
(Wet van 15 Juni 1899, art. 3.)
13 Februari 1950.
384
2. -

Pm·sonen we·rlczaam in een in1"ichting of bij een dienst van het lege1'. Onclerworpen aan de militaire strajwetten
lc1·achtens een statuut goeclgekmtrd cloo1·
het verorderwncl lconinlclijlc beshtit van
26 Augttst·us 1939. - Beslttit niet belcencl
gemaalct in het Belgisch Staatsblad. Statttut zoncle1· binclende 7cmcht in zove1·
het dit personeel aan cle militai1"e st1·atwetten onclerwerpt. - Ret statuut van het

werkliedenpersoneel te werk gesteld in
een inrichting of bij een dienst van het leger, in zover het dit personeel aan de militaire strafwetten onderwerpt, heeft geen
bindende kracht daar het verordenend koninklijk besluit van 26 Augustus 1939, hetwelk gezegd statuut goedkeurt, niet in het
Belgisch Staatsblacl werd bekend gemaakt.
(Wet van 15 Juni 1899, art. 3; wet van
18 April1898, art. 5 en 6.)
13 Februari i950.
384

MILITAIRE OPEISINGEN.
1. - W aarcle van het opgeeiste mate·'l'ieel. - Geen lconinlclijlc besluit clat clie
waarcle bepaalt. - Souve1·eine beoorcleling
doo1· de 1·echter ove1· ·de grand. - Beslissing wellce die waarde vaststelt op de
kostprijs ve1·meerclerd met een lichte
winstma1·ge. - Wettelijlcheid. - Bij ge-

brek aan koninklijk besluit dat de waarde
bepaalt van het materieel opgeeist door
de militl:tire overheid, behoort de beoordeling van die waarde tot het souverein gebied van de rechter over cle grond; geen
enkele wetsbepaling verbiedt hem, tot
vaststelling van die waarde, bij de kostprijs van het materieel een kleine winstmarge te voegen. (Wet van 12 Mei 1927 op
de militaire opeisingen, art. 4 en 6.)
1 December 1949.
184

2. - JJI01·atoire intm·esten. - 'l'ijdperlc
gaande van 10 Mei 1940 tot 15 Februari
1946. - Rentevoet vastgesteld op 2 t. h. -

De moratoire interesten op de wegens militaire opeisingen verschuldigde vergoedingen blijven vastgesteld op 2 t. h. te reK:enen van 10 Mei 1940, en die rentevoet is
in voege gebleven tot 15 Februari 1946,
hetzij twaalf maanden na de volkomen bevrijding van het nationaal grondgebied.
(Wet van 12 Mei 1927 op de militaire opeisfngen, art. 15; besluit van de secretarissen-generaal dd. 31 Januari 1941; besluit van de Regent van ~8 September 1945.)
·
1 December 1949.
184
3. - Voe1·tuig opgeeist in oo1·logstijd.
- TToer·tuig tot een gevaa1·lijlc gebntilc gebezigd_ - Ornstancligheicl cUe niet bewijst
clat cle opeising ueen ope'ising i1~ hwur is.

- De omstandigheid dat de militaire overheW die, in oorlogstijd, een voertuig heeft
opgeeist, het tot een gevaarlijk gebruik
bezigt, bewijst niet dat de opeising de eigendom betreft en niet enkel het genot
van het voertuig.
12 .J anuari !1950.
287
4. - Mobilisatie van het leger. - Ope·isingen in Tmu1· van voe1·tttigen. - Ambtshalve omgezet in opeisingen in eigendom.
- Bepaling ingetrolclcen door het reglement gehecht aan het lconinlclijk besluit
van 3 Me·i 1939. - Artikel 256 van het re-

glement op ·de militaire opeisingen, goedgekeurd door het koninklijk besluit van
19 October 1928, hetwelk bepaalt dat,
wanneer de mobilisatie van het leger bevolen is, de opeisingen in huur van voertuigen ambtshalve worden omgezet in opeisingen in voile eigendom, wercl ingetrokken door het reglement goeclgekeurd door
koninklijk besluit van 3 Mei 1939.
12 Januari 1950.
287

5. - Ve1·voe'1"middeL
Opeising in
httur. - TTerlies geclurencle het genot. Vemntwoordelijkheid van cle Staat. TToo·rwaa1·clen. - De Staat is niet verantwoordelijk voor het verlies van een voor
tijdelijk genot door de militaire overheden
opgeeist vervoermiddel, indien hij bewijst
dat hij niet in de oorzaak van dit verlies
gemengd is.
19 Januari 1950.
305
6. Vervoe1·middel.
Opeising in
7mur. -Recht van de opeisende overheid
zich van het vervoermidclel te bedienen als
vervoermidclel in de door de noodwendigheden van de landsverdedi_qing vereiste
voorwaa1·den. De militaire opeising

voor t{jdelijk genot van een vervoermiddel
brengt noodzakelijk mede clat de opeisencle overheid het recht zal hebben· zich
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er van als vervoermiddel te bedienen in de
door de noodwendigheden van de landsverdedigi'ng vereiste voorwaarden.
19 Januari 1950.
305
7. - 001'zaak m·eemd aan de opeisende
overheid. ~ Moet niet noodzakelijlc een
gebe~trtenis zijn die aan ellc voontitzioht
ontsnapt. -De vreemde oorzaak bedoeld

bij artikel 23 van de wet van 12 Mei 1927
op de militaire opeisingen, is niet noodzakelijk een gebenrtenis die aan elk vooruitzicht ontsnapt.
19 Jannari 1950.
305
8. -

Ve1·voe1·middel.
Opeising in
h11.ur. - BH.itgemaakt do01· de vijand. Verantwoordelijlcheid van de Staat. Voorwaarden. - De verantwoordelijkheid

van de Staat, die het genot van een vervoermiddel voor de noodwendigheden van
het leger heeft opgeeist, kan bestaan ingevolge het bnitmaken van c1it vervoermiddel door de vijand indien, op het ogenblik
waarop het in handen van de vijand viel,
het niet meer voor militaire doeleinden
werd gebrnikt.
19 Januari 1950.
305
9. - A~ttovoertuig. ~ Bevel _qegeven
door de b~trgemeester aan de eigenaa1· om
zijn voertuig voor onde1·zoeTc door een opeisingsoommissie aan te bieden. - Bevel
dat geen opeising van het voe1·tui,q ~tit
maalct. - Maakt geen opeising van een

antovoertnig uit, doch slechts een daad
die een gebenrlijke opeising voorafgaat,
het bevel gegeven door de burgemeester
aan de eigenaar van het voertuig. om het
voor onderzoek door een opeisingscommissie aan te bieden. (Wet van 12 Mei 1927,
art. 10 en 13; reglement goedgekenrd bij
koninklijk besluit van 3 Mei 1939, art. 244,
245 en 248.)
9 J\IIaart 1950.
458
10. - Barema vastgesteld bij miwistedele onde1Yiohting. ...:. Reohtbanken niet
gehouden tot toepassing e1· van. - Indien,

in geval van militaire opeising getarifeerd
bij koninklijk besluit, de rechtbanken geh_o_uqen zijn dit beslnit toe te passen, zijn
ZIJ, mtegendeel, niet gehonden een barema
toe te passen dat slechts nit een ministeriele onderrichting blijkt. (Wet van 12 Mei
1927, art. 15.)
16 Maart 1950.
472

MILITIE.
Uitzonde1·ingsuitstel voo1·zien bij a1·tikel 1'2, a, van de samengeordende wetten.
- V erlening aan een milioien behorende
tot een de1· vijf jongste liohtingen. - Onwettelijkheid. - De nitzonderingsuitstelVERnR.,

1950. -

52
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len voorzien bij artikel 12, a, van de wetten op de militie, samengeordend op 15 Februari 1937, knnnen niet door een milicien
bekomen worden die, wegens zijn leeftijd,
tot een der vijf jongste lichtingen behoort.
2 Mei 1950.
552

MISDADEN EN WANBEDIUJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
1. - A1·tiTcel 115, pamgraaf 2, 2°, van
het Stratwetboek. - Vemender die voo1·
de leverano·ie1· en voor de vijand de vm·voermiddelen voo1· de te leve1·en materialen opspoo1·t, de voMwaarden van het vm·voe1· bespreekt en over de opzending be- ·
sUst. - Tussenpersoon in de zin van artilcel 115, pa1·ag1·aat 2, '2°, van het SM·atwetboelc. - Handelt als tussenpersoon in

de zin van artikel 115, paragraaf 2, 2o,
van het Strafwetboek, de verzender die,
zowel voor de leverancier als voor de
vijand, de vervoermiddelen voor de te leveren materialen opspoort, de voorwaarden van het vervoer bespreekt, zowel in
het belang van de leverancier als in dat
van de vijand, en over de opzending beslist en deze verzekert.
26 September 1949.
25
2. - Eenvoudige manutentionna1"is.
Die deelneemt aa-n het laden en lassen
vo01· 1·elcening van de bevraohte1·. - Is
geen t~tssenpersoon in de zin van artiTcel 115, pamg1·aaj 2, 2°, van het St1·afwetboelc. - Handelt niet als tussenper-

soon in de zin van artikel 115, paragraaf 2, 2°, van het Strafwetboek, de eenvoudige manutentionnaris van materialen
geleverd aan de vijand en vervoerd te
water, zijn bedrijvigheid beperkt zijnde
tot het laden en lossen voor rekening van
de bevrachter.
26 September 1949.
25
3. - Toelcenning aan de Sohatlcist van
de winst ontstaan uit de bedrijvigheid van
de sohuldige. ~ Sohatting van die winst.

- Is wettelijk gemotiveerd, het arrest
dat, om de winst c1ie ontstaan is nit de bed~~jvigheid van de schnldige te bepalen,
biJ gebrek aan nauwkeurige elementen
stennt op vermoedens getrokken nit de
zaak en die winst schat op het normaal
beloop verwezenlijkt in dergelijke ondernemingen. (Strafwetb., art. 123ter; Grondwet, art. 97.)
3 October 1949.
49
4. - Toelcenning aan de Sohatlcist van
de winst ontstaan uit de bedrijvigheid van
de sohuldige. - An·est dat aan zelcere
sommen het Tcaralcter van in de winst be-
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urepen voordelen toelcent. - Geb·relc aan
oonoltts·ies. - Toelcenn:inu aan cle Sohatlcist. - WetteUjlcheid. - Bij gebrek aan

Strnfwetbaelc. - Geen onde-rscheid tussen
cle leveringen bestemd 'V001' miJitaire doele·inclen en rle an:cle·re. - Artikel 115, para-

conclusies motiveert de rechter over de
grond wettelijk zijn beslissing die, bij
toepassing van artikel 12gter van het
Strafwetboek, zekere sommen eigenclom
van de Schatkist verklaart, wanneer hij
aan die sommen het karakter toekent van
voordelen begrepen in de winst ontstaan
nit de bedrijvigheid van de schulclige.
(Strafwetb., art. 123ter; wet van 7 Juni
1948, art. 1.)
g October 1949.
49

graaf 2, go, van het Strafwetboek bestraft
de hulpverschafiing aan de vijand in de
voorwaarden welke het opsomt, zonder
onderscheid te maken tussen de leveringen gedaan tot militaire doelejnden en de
andere.
14 November 1949.
14g

5. - Zedelijlce bestanddelen d·ie vom·
hot bestaan ·van hot misd1·ijf ve1·eist zijn.
- Voor het bestaan van een strafbare inbrenk op artikelen 11g en 115 van het
Strafwetboek, wordt er vereist, doch volstaat het, clat de dader, zijn verplichtingen jegens de Staat miskennend en vrijelijk handelend, bewust weze van de hulp
die hij, door een van cle handelingen voorzien door voormelde wetsbepalingen, aan
de vijand voor de oorlogvoering verschaft.
10 October 1949.
67
6. - Toeke1Yning aan ae Schatlcist.
Art·ikel 12Ster van het Strafwetboelc (wet
van 7 J'Uni 1948). - Winst ontstann ttit de
bed·rijvighe·id vnn de schu.lclige. - Begdp.

De sommen, goederen of voordelen waarvan de toekenning aan de Schatkist is
voorzien bij artikel 12gte1· van het Strafwetboek, gewijzigd door artikel 1 van de
wet van 7 Juni 1948, begrijpen niet alleen
de sommen ontstaan uit de misdadige verrichtingen, maar alle door het misdrijf opgebrachte elementen van verrijking.
24 October 1949.
89
'7. - Ann,q·ifte ann cle vijctnd. - Gepleegd v6(J-r het in we1·king t·reden vnn ae
besluittvet vnn 17 December 1942.
K wnnd opzet.- Bestnnclcleel van het nYisd1·ijf. - V66r het in werking treden van

de besluitwet van 17 December 1942 was
de aangifte aan de vijand aileen strafbaar
wanneer zij met kwaad opzet werd gedaan. (Strafwetb., art. 121b·is.)
7 November 1949.
111
8 . - Aangifte nnn de v·ijctn£l. - Hctn£leUng wact1'rloo1· geen enlcel feU ter kennis
vnn cle vijnnd wordt gebmcht. - Geen ·inbreulc op artilcel 121bis van het St1·nfwetboek. - Er bestaat geen inbreuk op artikel 121b·is van het Strafwetboek wanneer

de handeling van de verdachte geen feit
ter kennis van de vijand heeft gebracht.
14 November 1949.
1gg
9 . - H'Ulpverschaffinu aan de vijctncl. Artilcel 115, pcwagranf 2, so, van 'het

10. - Hulpve1·schajfing aan cle v·ijand.
- A1·tikel 115, parag·ractf 2, so, van het
Stmfwetbaek. - Bewerkte stoffen. - Begrip. - De uitdrukking << bewerkte stof-

fen )), vermeld in artikel 115, paragraaf 2,
go, van het Strafwetboek, bedoelt alle stoffen die onclerworpen worden aan arbeidslui die ze heeft bewerkt of veranderd.
14g
14 November 1949.
11. - Httlpverschajfing nan de vijand
·in ·nwnnen. - ArUkel115, pnt·ag·raaf 2, 1°,
van het St1·ctjwetboe1c.. - De levering van

hulp in mannen, voorzien bij artikel 115,
paragraaf 2, 1°, van het Strafwetboek,
onderstelt een hulp die tot voorwerp heeft
in cle militaire behoeften van cle vijand
te voorzien.
14 November 1949.
14g
12. - Artilcel115, paragraaf 2, S0 , van
het Stmfwetboek. - Bij de v·ijnnd gedane
nnnzoelcen of stnppen. - Bestelling gerlnnn v661· 10 JJ1ei 1940. - Annzoeken of
sta.JIJien yedaan net cUe dntttm; - Aanzoelcen of stnppen die enlc.el hebben yest·1·ekt
tot het verlc1'ijgen vnn de grondstotten
nocl·ig tot het ve·rvnnrcligen vnn de p1·oducten. - Strafbare misdaacl. - De levering

van hulD aan de vijanden van de Staat is
strafbaar wanneer zij het gevolg is van
aanzoeken of stappen gedaan bij die vijanden, zelfs indien de bestelling dagtekent
van v66r 10 Mei 1940 en indien de aanzoeken of stappen, door de verdachten na
voormelde datum geclaan, enkel hebben
gestrekt tot het verkrijgen van de grondstoffen nodig tot het vervaardigen van de
te leveren l)roducten. (Strafwetb., art. 115,
par. 2, go,)
6 Februari 1950.
g59
13. - H1tlpve·rschnjfing ct(l,n cle vijand.
- Vm·zoek cloo·r tle vijnncl. - Maakt n·iet
nooclznlcelijlc een opeising wit. - Een zelfs

dringen(l verzoek vanwege de vijand om
hem zekere leveringen te doen, maakt niet
noodzakelijk een werkelijke opeising uit.
1g Februari 1950.
g74
14. - Artilcel 11S van hot Strafwetboek. - Feit dat het ve·rvullen uitmaalct
voo1· cle vijancl vnn talcen van strijd, vervoe1·, werk of bewaking, d·ie normaal op
de v·ijandelijlce legers of hun tliensten rtts-

MISDRIJF.
ten. Souvereine beoo1·deUng door de
1·echter over de gmnd. - Is souverein, de

feitelijke beoordeling door de rechter over
de grond dat de verdachte voor de vijand
taken van strijd, vervoer, werk of bewaking heeft vervuld en dat de aldus vervulde taak normaal op de vijandelijke legers of hun diensten rustte.
13 Februari 1950.
386

15. - HulzJVerschajjing aan de v·ijanden vrtn de Staat. - Strafwetboek, artilcel115. - Ve·rdachte van Necledanclse nanionaleiteU en 1Jeh01·end tot het Nede1·lands leger. ~ FeUen gepleegd buUen het
gmndgebied van het Rijlc of in Belgic. Bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. - Kan in BelgH~ vervolgd worden, de
Nederlander, behorend tot het Nederlands
leger, die buiten het grondgebied van het
Rijk of in Belgie, aan cle vijanden van de
Staat hulp heeft verschaft. (Strafwetb.,
art. 3 en 115; wet van 17 April 1878,
ad. 10, 1°, gewijzigd door de wet van
19 Juli 1934, art. 4.)
27 Februari 1950.
421
16. - Vl"'ijwWige lmlpve1·schajJi.ng aan
de v·ijand. - Hulp welke cle vijand ve1·mocht op te eisen lcrachtens het Ve1·dra.g
vnn Den Haag vnn 18 October 1907. Geen opeising. - Stmfbare h1tlpve·rschctffing. Opdat een vrijwillige verschaf-

fing van diensten aan de vijand strafbaar
weze, volstaat het niet dat zij door de
vijand krachtens het Verdrag van Den
Haag van 18 October 1907 had kunnen
worden opgeeist; er wordt vereist dat de
hulpverschaffing in uitvoering van een opeising door de vijand geschied is.
27 Maart 1950.
490

MISDIUJF.
1. Onove·rwinnelijlce dwaling. Geen misd1·ijj bij gebrelc a.nn toe1·ekenbctctrheid. - Principe dat geldt in zalcen
van dou.anen en nccijnzen. - Bij gebrek

aan toerekenbaarheid, bestaat er, in geval
van onoverwinnelijke dwaling, geen misdrijf; dit principe geldt in zaken van
douanen en accijnzen.
241
19 December 1949.

819

pleegt een diefstal. (Strafwetb., art. 461
en 463.)
278
9 Januari 1950.
3. - Bedmg omt·rent de ctctrd en de 001"spmng vctn de verlcochte znalc. - Wctnbed1·ijf dnt het gebntilc van bedrieglijlce
hctndelingen niet ve1·eist. - Het wanbe-

drijf van beclrog omtrent de aarcl en de
om·sprong van de verkochte zaak vereist
niet, opclat het zou bestaan, het gebruik
van handelingen om de koper te bedriegen.
(Strafwetb., art. 498.)
3 October 1949.
45
4. Bedrog omtrent de verkochte
znalc. - Bellmg omt1·ent cle aa1·d. - Bestanddelen. - Het beclrog omtrent de aard

van de verkochte zaak, beteugelcl door artikel 498, alinea 3, van het Strafwetboek,
heeft onder meer als bestanclcleel het gebruik van list, arglist of bedrog ten einde
de koper in clwaling te brengen nopens de
aard van de zaak, alsmecle het bedrieglijk
opzet, t. t. z. het winstbejag ten naclele
van een ander.
17 October 1949.
77

5. - Die1·en. - Algerneen 1·eglernent_op
cle verbetering der ntndveernssen (ministeriele besl11,iten vctn 5 November 1947 en
29 J anu.ari 1948). - A1·tikelen 14 en 19. Voo1·we1·p. - De artikelen 14 en 19 van
het ministerieel besluit van 5 November
1947, gewijzigd door het ministerieel besluit van 29 Januari 1948, houdende algemeen reglement op de _verbetering cler
rundveerassen, hebben onderscheiden voorwerpen ; het eerste artikel strekt er toe te
beletten clat stieren, zelfs toegelaten tot
de openbare dekdienst, aan de bewaking
van hun eigenaars of houders zouclen kunnen ontsnappen om het aan een ancler toebehorend vee te gaan dekken; het tweede
artikel strekt er toe de eigenaars of houders van stieren, welke niet de geschikte
hoedanigheclen bezitten om het ras van de
streek te verbeteren, te beletten de stieren
tot de openbare dekdienst te gebruiken.
24 October 1949.
88
6. - Bedmg omtmnt de hoeveelheid
van de vedcochte zalcen. - Bestnnddelen
van het misckijf. - Bed?"ieglijlce handelingen. - Het wanbedrijf van bedrog om-

2. - Diefstal. - Tijdelijlc ctctn de verlcoper gelaten genot van een orvroe·rend
goed. lVegnnme en ve1·lcoop, doo1· de
ve1·1coper vnn toestellen 1Jeg1·epen in de
ve1·1coop vnn het onmerend goed. - Diefstal. - Hij die, na een onroerend goecl te

trent de hoeveelheid van de verkochte zaken, clat wordt beteugeld door artikel 499
van het Strafwetboek, vereist als bestanddeel het gebruik van bedrieglijke hanclelingen.
6 Maart 1950.
448

hebben verkocht met inbegdp van de baden verwarmingsinstallaties, het genot van
dit onroerencl goecl, hetwelk hem tijdelijk
werd gelaten, ten bate neemt om die installaties weg te nemen en te verkopen,

7. - Bedrog om trent de nn1·d van de
verlcochte zaalc. - Bedmg omt?-ent de wezenlijlce hoedanigheden. Voo1"Wact1·den
vereist tot het bestaan van bedmg om-
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MISDRIJF IN DE VREEMDE GEPLEEGD. -

Er is bedrog omtrent de
aard van de verkochte zaak, naar de zin
van artikel 498 van het Strafwetboek,
wanneer de zaak ongeschikt is voor het
gebruik tot hetwelk zij gekocht is en wanneer het zeker is dat, moest de koper er
kennis van hebben gehad, de overeenkomst niet zou zijn tQt stand gekomen.
15 Mei 1950.
'
580
trent de aard. -

8. -Grand van rechtvaal'diging. - ZedeUjlce dwang. - Bestancldelen. -De zedelijke dwang, grond van rechtvaardiging,
bestaat dan aileen wanneer de vrije wil
van de dader vernietigd werd of nog wanneer hij, v66r een ernstig en dreigend
kwaad, niet anders de belangen heeft kunnen vrijwaren welke hij verplicht was of
gerechtvaardigd was v66r alle andere te
behoeden. (Strafwetb., art. 71.)
27 December 1949.
265
9. Onove1·winneUjlce dwaUng.
TTaststelling die de sl!tilcerij uitsl!tit. -

Het arrest, dat een verdachte vrijspreekt
omdat hij in een onoverwinnelijke dwaling verkeerde, stelt daardoor noodzakelijk vast dat de daad van de verdachte
van alle sluikerij vrij is.
23 Januari 1950.
323
10. - HeUng. - Inzicht van cle dader
de zaCLlc CLan de opzoelcingen van het gel'eoht te ontt1·elclcen. - BestCLnddeel niet
voo1· het bestaan VCLn het wanbedrijf vereist. - Inzicht cle ZCLCLlc aan de opzoelcingen van de eigenCLCLI' te onttrelclcen. - TToldoende bestanddeel. - Voor het bestaan

van heling is niet vereist dat de heler de
weggenomen, verduisterde of met behulp
van een misdaad of wanbedrijf verkregen
zaak aan de opzoekingen van het gerecht
heeft willen onttrekken; het volstaat dat
de heler de zaak aan de opzoekingen van
de eigenaar heeft willen onttrekken.
(Strafwetboek, art. 505.)
15 Mei 1950.
581

MISDIUJF IN DE V:QEEMDE GEPLEEGD.
1. - Wet van 30 Ap1·il 197(1. - Wet
ove1· de bevoegdheid. - ToepCLsselijlc op CLl
de str(Ljvei·volgingen nCL haa1· inwerlcingM·eden bij de lcl"ljgsraacl CLanhCLngig gemaalct. - De wet van 30 .April 1947, tot

wijziging van de besluitwet van 5 .Augustus 1943, waarbij aan de Belgische rechtsmachten een uitzonderlijke bevoegdheid
wordt toegekend in zake zekere buiten
het nationaal grondgebied in oorlogstijd
gepleegde misdaden of wanbedrijven,
maakt geen feiten strafbaar die het voorhe.en niet waren en wijzigt .de vastgestelde
straffen niet ; zij is een wet over de be-

MUNT.

voegdheid ten aanzien waarvan het principe van de niet-terugwerkende kracht
van de strafwetten vreemd is; zij is toepasselijk op al de strafvervolgingen na
haar inwerkingtreden bij de krijgsraad
aanhangig gemaakt.
5 Juni 1950.
614
2. - Wet van 30 Ap1·il 1947. - Dagvaa·rding na hCLCLr inwerlcingt1·eden v66r
de lcl·ijgsmCLd gegeven. InbetichtingsteUing en ojficieel bericht van de v1·eemde
ove1·heid CLan de Belgisohe overheid die
haCLI' inwerlcingtreding voo1'CLfgingen. WetteUjlcheid. - De dagvaarding, gege-

ven na het inwerkingtreden van de wet
van 30 .April 1947, maakt op regelmatige
wijze de feiten door deze wet voorzien bij
de krijgsraad aanhangig, zelfs indien de
inbetichtingstelling en het officieel bericht
van de vreemde overheid aan de Belgische
overheid dagtekenen van een datum
waarop de wet nog niet in werking was
getreden.
5 Juni 1950.
614
3. -Wet VCLn 30 Ap1'il1947. - Ojficieel
bericht VCLn de v·reemde ove1·he·id CLCLn de
Belgische overheid. - Moet de dCLgvaCLI'ding v661' de lcl"ljgsmCLd voorafgCLCLn. Moet niet de inbetichtingsteZling voomfgaCLn. Het officieel bericht van de

vreemde overheid aan de Belgische overheld, vereist door de wet van 30 .April
1947, moet de dagvaarding v66r de krijgsraad voorafgaan; het is van geen belang
dat het slechts na de inbetichtingstelling
ontvangen werd.
5 Juni 1950.
614

MUNT.
1. - Besluitwet nr 5 van 1 Mei 1944 en
beslltit nr 6 VCLn zelfde datum VCLn de in
raCLd ve?'gCLdel·de ministers.· - Wettelijlce
wijzig·ing VCLn de WCLarde VCLn de franlc. -

De besluitwet nr 5 van 1 Mei 1944 en het
besluit nr 6 van zelfde datum. van de in
raad vergaderde ministers hebben aan de
waarde van de Belgische frank een wijziging gebracht.
24 November 1949.
169
2. - Wisselcont1·6le. - Besluit VCLn de
Regent dd. 6 Octobe1· 1944· - TTreemcl CLan
de bezettingsmCLrlcen. De bepalingen

van de Regent dd. 6 October 1944 betreffencle de wisselcontrole zijn vreemd aan
de uitwisseling, in bezet Duitsland, van
bezettingsmarken welke slechts in bezet
Duitsland als middel van betaling kunnen dienen.
6 Maart 1950.
446

------ _:J
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OMKOPING VAN AMB'l'ENAREN.- ONTZETTING.
3. - Wisselcont1·6le. - Vervolg·ing van
de inbreuken. Ye1·zuelc van het Belgisch-Lttmemburgs Instituut voo1· de wissel.
- Ve1·volging uitgeoefend door het pal'lcet
ten ve1·zoeke van de daartoe afgevaal·digde ambtenaa1· van dit Institttut. Ontvankelijkheid. - Is ontvankelijk, de

I
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de wissel. (Besluitwet van 6 October 1944
betreffende de wisselcontrOle, art. 6.)
3 April 1950.
506
4. - Schuldvo1·dering van de Nationale
Banlc op de Emissiebank. - Indeplaatsstelling van de Staat. - N aar luid van ar-

vervolging wegens een inbreuk op de re- tikel 1 van de wet van 28 J uli 1948 is de
glementering inzake wisselcontrole, uitge- Staat in de plaats van de Nationale Bank
oefend door het parket ten verzoeke van _gesteld in haar schuldvordering op de
een daartoe afgevaardigde ambtenaar van Emissiebank.
het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor
12 Juni 1950.
624

0
OMKOPING VAN AMBTENAllEN.
1. - Opzet om om te kopen. - Beg1·ip.
- Handelt met het opzet om een openbaar ambtenaar om te kopen, hij die een
aanbieding, belofte of gifte doet aan een
ambtenaar ten einde zijn welwillendheid
te behouclen in daden welke tot zijn functies behoren en ten einde de betaling van
gedane prestaties te bespoedigen.
17 October 1949.
73
2. - Initiatief uitgaande van de ambtenaa·r. - Omstandigheid die in hoofde van
de omlcope1· het misdrijf niet uitsluit. -

De omstandigheid dat de omgekochte ambtenaar zelf het initiatief van de omkoping
heeft genomen sluit het misdrijf niet uit
in hoofde van de persoon die in de omkoping heeft toegestemd.
17 October 1949.
73
3. - Omlwping gepleegd ten einde het ·
ple,qen van een misdaad of van een wanbedl·ijf te bekomen. - Toepasselijke straf.

- Hij die een ambtenaar heeft omgekocht
ten einde, in de uitoefening van zijn
ambt, het plegen van een misdaad of van
een wanbedrijf te bekomen, wordt gestraft met de straffen voorzien door artikel248 van het Strafwetboek. (Strafwetb.,
art. 252, al. 1.)
22 ~lei 1950.
592

ONDEELBAAllHEID.
1. - Bm·gerlijke zalcen.- Oproepingen
in vrijwaring en in onde1·v1'ijwa1·ing. Gevallen waarin er ondeelbaarheid van
het geschil en van de beslissing bestaat.

- W anneer een oproeping in vrijwaring
en een oproeping in ondervrijwaring aan
de rechter de oplossing van een zelfde
vraag hebben opgelegd, dat die vraag het
voorwerp van een gemeenschappelijk debat tussen de aanlegger in vrijwaring en

de verweerders in vrijwaring en in ondervrijwaring is geweest, dat zij slechts voor
een en zelfde beslissing jegens de enen en
de anderen vatbaar was en dat zij door
een en zelfde beslissing ten aanzien van
die verschillende partijen werd beslecht,
is het gesch~l, evenals de bestreden beslissing, ondeelbaar tussen de aanlegger in
vrijwaring en de verweerders in vrijwaring en in ondervrijwaring.
8 December 1949.
216
2. Vordering tot herstelHng van
scheepsaverij. ~ Vordel"ing ingesteld door
de onve1·deelde medeeigenaa1·s van het
schip. - Ondeelba1·e vo1·del'ing. - Is on-

deelbaar, de vordering, ingesteld door de
onvercleel(le mecleeigenaars van een schip,
tot herstelling van de schade voortvloeiend
uit averij aan dat schip.
30 Maart 1950.
500

ONTEIGENING TE ALGEMENEN
NUTTE.
Neerlegging van een perceelsgewijs plan.
- Geen verloop, zelfs op sommai1·e wijze,
der we1·1cen. Wettelij ke pleegvo1·men
niet vervuld. - Op straf van nietigheid

van de rechtspleging schrijft de wet van
27 Mei 18&<1 de neerlegging voor op het gemeentehul!! van een ontwerp bevattende,
niet alleen het plan van de te onteigenen
percelen, maar tevens van het verloop van
de uit te voeren werken Of althans de aanduiding van de begrenzing van deze werken. (Wet van 27 Mei 1870, art. 2 en 3.)
1 Juni 1950.
610

ONTZETTING.
Wettelijlce ontzetting.- Otwatm·.- Die
in rechte opt1·eedt voor de wettelijlc ontzette. Persoonlijlce ve1·antwoo1·delijlcheid van de cu1·ator. Onde1·stelt een
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ONVRijWILLIGE VERWONDINGEN EN DODJNG. -

wwsoonlijlce fo,nt. - De curator van een
wettelijk ontzette veroordeelde, die namens deze in rechte optreeclt, vertegenwoorcligt deze en verbindt zich dienvolgens niet persoonlijk, behouclens het geval
wanneer hij zelf een schadelijke font begaat.
13 Febrnari 1950.
381

ONVIUJWILLIGE VER.WONDINGEN EN DODING.
1. - Beg1"ip van cle slag of van cle ve1·woncling. - Maakt een slag of een ver-

woncling nit, elk nitwendig of inwendig
letsel, hoe licht het ook zij, dat van buiten
uit, door een mechanische of chemische
op de lichaamsgesteltenis inwerkencle oorzaak, aan het menselijk lichaam wordt
toegebracht. (Strafwetb., 420.)
28 November 1949.
180
2. - Inbrettk op cle Wegcode. - Kan
een gebrelc aan voont'itz'icht of voorzo,rg
ttitmnken naft1' cle Z'in van artilcel 1,18 van
het Strafwetboek. - De inbreuk op de
Wegcode is, indien zij toerekenbaar is aan
de verdachte, een font die het gebrek aan
voornitzicht of voorzorg kan uitmaken,
bestanddeel van de onvrijwillige slagen of
verwondingen. (Strafwetb., art. 418.)
30 Januari 1950.
341
3. -Arrest van veroorflelht[t.
VaststelUng clnt fle ve1·wonclingen cle ovenlreven sneUwifl van het voe1·twig V(tn fle verclachte tot oorzaalc hebben. - A1Test wettelijk genwtivee1·cl. - De vaststelling dat

de onvrijwillige verwonclingen, de overdreven snelheid tot oorzaak hebben waarmede verdachte nit onvoorzichtigheid op
de openbare weg reed, rechtvaardigt wettelijk de veroordeling nit hoofde van inbrenk op artikelen 418 en 420 van, llet
Strafwetboek.
15 Mei 1950.
571
4. - W anbeclri.if voorz,ien cloo1· arUkel 1,21 vwn het Stmfwetboek. ~ Vrijwillig bestnndcleel. ToecUening van een
zelfstnncliglwifl ,vnn ctnnl om cle flood teweeg te brengen of de gezondheicl zwna1·
te krenlcen. - Onvr'ijwUUg bestanddeel. Omstnnfligheid clnt het innemen van de
zelfstnndigheid een zielcte of onbelcwaamheid tot persoonlijlce nrbeicl veroo,rzaakt.
- Het wanbedrijf, voorzien door artikel 421 van het Strafwetboek, vereist een
vrijwillig bestanddeel, aangewezen door
het werkwoord « toeclienen )), te weten een
vrijwillige handeling waarbij een persoon,
op om het even welke wijze, door een ander een zelfstandigheid doet innemen van
aard om de dood teweeg te brengen of de

OPEISING.

gezondlleicl zwaar te krenken, en een onvrijwillig bestanddeel, te weten de omstancligheid dat deze inneming een ziekte
of onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid
veroorzaakt.
7 September 1950.
742

5. - TVanbecl1"'ijf voorzien door a1·tikel 1,21 van het Strafwetboelc. - Veen1·ts
die vlees stempelt wanrvan het innemen
van nnnl 'iS om de doocl teweeg te Mengen
of de gezonflhe,id zwnn1· te Tcrenlcen. Innem,ing clie een zielcte of onbelcwnnmheid tot pe1·soonlijlce a1·beifl ve1·oo1·znakt.
- Dader van het wanbeckijf. - Pleegt
het wanbeclrijf voorzien door artikel 421
van het Strafwetboek, de veearts die vlees
stempelt waarvan de inneming van aard
is om de dood teweeg te brengen of de gezondheid zwaar te krenken, zo deze inneming een ziekte of onbekwaamheicl tot
persoonlijke arbeid veroorzaakt.
7 September 1950.
742

OOR.LOG.
1. - Ve1·bod do01· cle V'ijnncl, die het
gmnclgebiefl bezet, de gemeenteraden te
vergafleren. - Maftt?·egel die voo1· de leclen van cle gemeenteraacl het verbod niet
meclebrengt, b'ij voo1·komencl geval, het
schepencollege aan te mtllen. - Het ver-

bod door de vij and, die llet grondgebied
bezet, de gemeenteraden te vergaderen,
brengt voor de leden van een gemeenteraacl het verbod niet mede, bij voorkomend geval, het schepencollege aan te
vnllen overeenkomstig artikel 107 van cle
gemeentewet.
27 Jannari 1950.
337
2. - Samenscholingen op cle openbare
weg. - Gebrek aan vergttnning doo1· cle
bnrgemeester. - Inbrettk. - OoPrectionele
Bevoegclheifl van fle co1·1·ecst?-aften. tionele 1·echtbanlc. De deelneming, in
oorlogstijd, aan samenscholingen op de
openbare weg, waarvoor door de bnrgemeester, geen vergnnning werd verleend,
maakt een inbrenk uit welke wordt betengeld met correctionele straffen en welke
alclus in cle bevoegclheicl van de correctionele rechtbank valt. (Koninklijk besluit
van 25 April 1940, art. 1 en 3.)
366
6 Februari 1950.

OPEISING.
Opeis'ingen doo,r de bezetter. - Opeising
opgelegcl aan een gemeente. - Gemeente
fl'ie zich op een flerfle ontlast van de opeising. - Verplichting deze laatste te vergoeden tot beloop van de verrijking van

I
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OPENBAAR DOMFJIN.- OVEREENKOMST.
de gemeente ten naclele van die de·rite. -

W anneer de bezetter van !let grondgebied
een opeising oplegt aan een gemeente en
dat deze bevel geeft aan een derde die
opeising te harer outlasting uit te -voeren,
is zij gehouden die derde te vergoeden
voor datgene waarvoor zij zich te zijnen
nadele heeft verrijkt.
2 December 1949.
190

OPENBAA!l DOMEIN.
Aanhorigheden van een ha·~:en. - Voo·rwaanle vere·ist opclat een witsl·witencl 1·echt
van genot 1viet clo01· ove1·eenkomst zott
ktmnen worclen verlc·regen. - Opclat een

burgerlijk recht van genot van een aanhorigheid van een haven niet door overeenkomst zou kunnen worden verkregen,
wordt er niet vereist dat die aanhorigheid een nooclzakelijke aanhorigheid van
de haven weze; het volstaat dat zij door
de bevoegde overheid tot het gebruik van
allen bestemd werd. (Burg. Wetb., artikel 538.)
9 Maart 1950.
457

OPENBA!lE D!lONKENSCHAP.
1. -

Persoon clie in staat van ckonlcenschap een voertttig best'!l;u;rt. - Miscldjf
clat niet b'ijzoncler ·is voorzien floor cle
Wegcocle. - Verplichte ontzetUng van het
1·echt om een voeTttt·ig te bestm·en. -

Ieder veroordeelde om, zich in een openbare plaats in staat van clro;nkenschap bevindende, een voertuig te llebben bestuurq,
moet nooclzakelijker wijze worden ontzet
van het recht om een voertuig te besturen
·of een rijclier te geleiden, zelfs wanneer hij
geen misdrijf heeft gepleegd, clat bijzonder
is voorzien door de Wegcocle. (Besluitwet
van 14 November 1939, art. 3 en 10, al. 5.)
10 October 1949.
62
2. - Herhalinrf b'innen het jaar na een
ee1·ste ve1·oo1·cleling. -Toe te passen straf.

- In geval van herhaling binnen het jaar
na een eerste veroorcleling wegens openbare dronkenschap, is cle straf een geldboete van 26 tot 50 frank. (Besluitwet van
14 November 1939, art. 1, par. 1.)
19 December 1949.
242
3. - Ontzetting van het 1'echt een voe1·tui_q te bestuTen. - Beslnitwet van 14 Novembe1· 1939, artilcel 10, 3". - Gmnclslag.

- De ontzetting van het recht een voertuig te besturen, uitgesproken bij toepassing van artikel 10, 3°, van de besluitwet
van 14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, is niet ge-
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steund op een lichamelijke onbekwaamheid een voertuig te besturen. (Besluitwet
van 14 November 1939, art. 10, 3°.)
27 Februari 1950.
426

OPENBA!lE ORDE.
1. - A1·beiasongeval. - Wetsbepaling
clie cle oncle·rnemingen aancl·tdclt weUce onaerwo1·pen zijn acm cle wetgev1.ng bet1·etfencle cle a·rbeiasongevallen. - Wetsbepaling van openbare o1·cle. - De wetsbepa-

ling, die de ondernemingen aa'nduidt welke
onderworpen zijn aan de wetgeving betreffencle de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
is van openbare orde. (W etten samengeordend bij koninklijk besluit van 28 September 1931, art. 1.)
22 September 1949.
10
2. - Begrip. - Is slechts van openbare
orde, de wet welke de hoofdbelangen van
de Staat of van de gemeenscllap betreft of
welke, in privaat recht, de juriclische
grondslagen bepaalt waarop de economisclle of zedelijke orde van de maatschappij rust.
22 December 1949.
244
3. - Regist1·aUe. - Tennijnen tot vesUg ing en tot invorclering van cle Tegistratierechten. - Zijn van openba1·e o1·ae. -

De termijnen betreffende het vestigen en
het invorderen van de registratierechten
zijn van openbare orde.
3 Februari 1950.
357
4 . - Wettelijlce bepaUng van inneTlijlce
openba1·e orcle. - Bepaling van inte1·naUonale openba1·e orcle. - Oncle1·scheia. -'-

Een wet van innerlijke openbare orde is
slechts van internationale openbare orde
wanneer de wetgever, door de bepalingen
van die wet, op het oog had een principe
te huldigen dat hij als essentiel bescllouwt
voor de in Belgie gevestigcle zellelijke,
politieke of economische orcle,.
4 Mei 1950.
557

OVEREENKOMST.
1. - Ove'reenlcomst oncler het uiterlijke
van een ancle1· contract veTdolcen. - Ten
eincle de toepass·ing van cle wetten op cle
1·egistmtierechten te ontclttilcen. - Geen
nietigheicl. - De overeenkomst, die onder

het uiterlijke van een ander contract verdoken is, ten .einde de toepassing van de
registratierechten, geheven op de overdrachten van onroerende goederen onder
bezwarende titel te ontduiken, is geenszins nietig. (Burg. Wetb., art. 1321.)
10 November 1949.
127
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PEJRS. -

REJOH'l'BANKEJN.

2. - Betaling met indeplaatsstelling.IndeplaatssteUing van de schuldeiser. Om·spmnkelijke schuldeise1· (J,ie zijn valle
rechten tegen de schuldenaar ongeschonden beho~tdt. - Toestand onverenigbaar
met het bestaan van een incleplaatsstelling. - In geval van betaling met inde-

aan derden, beduidt dat een overeenkomst
een derde niet kan verplichten tot naleving van de verbintenissen die zij doet
ontstaan ; die bepaling heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst onbestaande is
voor de det·den noch dat deze laatsten niet
kunnen gehouden zijn de gevolgen er van
tussen de contracterende partijen te erkennen.
9 Maart 1950.
461

plaatsstelling, is degene die betaalt in de
plaats gesteld van de oorspronkelijke
schuldeiser tot beloop van het bedrag
dezer betaling; er kan dus geen indeplaatsstelling zijn wanneer de oorspronkelijke schuldeiser zijn volle rechten tegen
de schuldenaar ongeschonden behoudt.
(Burg. Wetb., art. 1249, 1250 en 1234.)
·
187
2 I>ecember 1949.

:5. - Oneigenlijke ove·reenkomst. Actio de in rem verso.- Ven"'ijking zoncle·r
oorzctalc. - Begrip. - Elr is geen verrijking zonder oorzaak wanneer hij die ze
geniet zich op een rechtshandeling kan
beroepen die de vermeerdering van zijn
vermogen rechtvaardigt.
9 Maart 1950.
461

3. - Betaling met incleplaatsstelz.ing. Begrip. - I>e betaling met indeplaatsstel-

ling heeft tevens voor gevolg en, binnen de
perken Yfln de gedane betaling, de schuldvordering aan een dercle over te dragen,
en, binnen dezelfde perken, de schuldvordering ten opzichte van de oorspronkelijke
schuldeiser te niet te doen.
5 I>ecember 1949.
203

6. - Verbintenis. - Bestaan.
Niet
afhanlcelijk van haa1· erkenning in 1·echte
doo1· pa1·tijen. - Het bestaan van een ver-

bintenis is niet afhankelijk van haar erkenning in rechte door partijen. (Stilzwijgende oplossing.)
4 Mei 1950.
556

4. - A1·tikel 1165 van het Btwgm·lijk
Wetboelt. Overeenlcomst mag aan de
clerden geen nacleel toebrengen. - Draagwijclte van clie bepalin,q. -· l)e bepaling

7. - Nattttwlijlce verbintenis.
Ontstaat niet uit een zonder vrije toestemming gesloten ove1·eenkomst. - Elen over-

eenkomst, waarin een van de partijen niet
vrijelijk heeft toegestemd, kan geen natuurlijke verbintenis doen ontstaan.
16 Juni 1950.
649

van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de overeenkomsten
slechts gevolg hebben tussen de contracterende partijen en geen nadeel toebrengen

p
misdrijf, hetwelk slechts door de daadwerkelijke publiciteit gegeven aan de veropenbaring van de gedachte voltrokken is.
20 Maart 1950.
475

PE!lS.
Pe1·smiscldjf. - Daaclwerlcelijke publiciteit. - Hoofclbestanclcleel. - I>e publi-

catie is een hoofdbestanddeel van het pers-

R
llECHTBANKEN.
1. - Stmjzalcen. - Verplichting voo1·
cle co?Tectionele 1·echtbank aan de feiten,
waa1·van zij lcennis neemt, hun wettelijke
qttalificatie te geven. - Regel van toepassing in zaken van clottanen en accijnzen.

- I>e correctionele rechtsmachten moeten,
binnen de perken van hun bevoegdheid en
mits eerbiediging van de rechten van de
verdediging, aan het feit, waarvan zij
kennis nemen, zijn wettelijke qualificatie
geven. I>ie regel is van toepassing zowel
in zaken van douanen en accijnzen als in

andere strafzaken. (Stilzwijgende beslissing.)
21 November 1949.
152
2. - Militaire 1·echtsp1'ekencle colleges.
- Feit flat, zoals het werd omschreven in
cle alcte waa1·bij cle zaalc aanhangig wm·d
gemaalct, behoo1·t tot de bevoegdheid van
de militaire 1·echtscolleges. - Beslissing
van vrijspraak om reden dat het jeit het
miscl1·ijj niet uitmaakt dat in clie akte
werd omschreven. - Militair 1·echtscollege
dat zich er van onthoudt na te gaan of het
jeit niet onde1· toepassing van een ande1·e
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stmfbepaling valt. - Beslissing van vrijspmak onwettelijk.- Het militair rechts-

college, dat kennis neemt van een feit dat,
zoals het werd omschreven in de akte
waarbij de zaak aanhangig werd gemaakt, behoort tot zijn bevoegdheid, mag
de verdachte niet vrijspreken om de enkele reden dat dit feit het misdrijf niet
uitmaakt zoals het in die akte werd gequalificeerd; het moet, in dit geval, nagaan of dit feit geen inbreuk op een andere strafbepaling uitmaakt, en, zo ja, die
bepaling toepassen met inachtneming van
de rechten van de verdediging of zich onbevoegd verklaren indien het aldus gequalificeerd feit tot zijn bevoegdheid niet
behoort.
13 Februari 1950.
386
.3. -

Militaire 1·echtsp1·elcende colleges.
- Feit dat, zoals het is omschreven in de
Utel die de zaak aanhangig maalct, tot de
bevoegdheid van de gewone 1·echtsmacht
behoort. - Militai1· 1·echtsp1·elcend college
mag overgaan tot het onde1·zoele van de
zaak en tot wijziging van de omsclwijving.

- Het militair rechtsprekend college moet
zijn bevoegdheid beoordelen eerst volgens
de elementen van het misdrijf, zoals zij
aangeduid en beschreven zijn in de titel
die de zaak bij dat college aanhangig
maakt; het is slechts indien, onder die
omschrijving, het feit binnen zijn bevoegdheid valt, dat het de macht en de plicht
heeft op de terechtzitting over te gaan tot
een onderzoek betreffende het bestaan en
het bewijs van het misdrijf en, desvoorkomend, een andere omschrijving in de
plaats te stellen van deze bevat in bedoelde titel.
6 Maart 1950.
439
4. - B~t1·gerlijlce zaleen. - Get~tigen
ve1·hoor. - Wmkingsgrond in onbestemde
en algemene bewoo1·dingen geformuleerd.
- De rechte1· mag deze van ambtswege
n·iet ontvankelijle ve1"1ela1·en. - Daar arti-

kel1030 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging slechts op de uitwendige
pleegvormen van de akten van rechtspleging van toepassing is, verbiedt het de
rechter niet van ambtswege de niet-ontvankelijkheid van een wraking die niet
omstandig, maar in onbestemde en algemene bewoordingen werd voorgesteld nit
te spreken.
11 Mei 1950.
567
S. - Strafzalcen. - Beschilclc·ing tot
verwijzing van. een wanbed1"ijf naa1· de
politie1·echtbank. - Vergissing in de aanwijzing van de voonwam van het slachtoffe1· van slagen ot ve1·wondingen. - Mate1·ifile vergissing. - Verbetering dom· de
rechter ove1· de gmnd. - Beklaagde die
zich niet leon vergissen omt1·ent de iden-
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titeit van het slachtoffer.
Beklaagde
aan wie het mogelijlc was zijn verdediging
voo1· te d1·agen. - Indien de beschikking

tot verwijzing van een wanbedrijf naar de
politierechtbank aan het slachtoffer van
vrijwillige slagen of verwondingen een
verkeerde voornaam toekent, kan de rechter over de grond deze materiele vergissing verbeteren wanneer de beklaagde zich
niet omtrent de identiteit van het slachtoffer kon vergissen en -het hem mogelijk
was_ zijn verdediging voor te dragen.
26 Juni 1950.
662
6. - Stmtzaken. - Verplichting voo1·
de 1·echter aan de feiten, die bij hem aanhangig gemaalct worden, hun wettelijke
omsch1·ijving te geven. - De correctionele

rechtsmacht moet, binnen de perken van
haar bevoegdheid- en mits eerbiediging van
de rechten van de verdediging, aan de feiten, die bij haar aanhangig gemaakt worden, hun wettelijke omschrijving geven.
28 Juni 1950.
672

QECHTEN VAN DE

VEQDED~

GING.
1. - An·est van vemordeling dat wijst
op ve1·zwarende omstandigheden die niet
voo1·zien waren in de dagvaa1·ding. - Verdachte niet vm·wittigd. - Schending van
de rechten van de verdediging. - Schendt

de rechten van de verdediging, het arrest
van veroordeling dat, om de uitgesproken
straf wettelijk te rechtvaardigen, wijst
ten laste van de verdachte op verzwarende
omstandigheden die niet voorzien waren
in de dagvaarding, zonder dat wordt vastgesteld dat de verdachte er van verwittigd werd.
24 October 1949.
87
2. - Stuklcen gevoegd bij de bundel na
het arrest. - Geen schending van de reckten van de verdediging. -De rechten van

de verdediging worden niet geschonden
door het toevoegen van stukken aan de
bundel na de uitspraak van het arrest.
24 October 1949.
89
.3. - Middel afgeleid uit de beweerde
nietigheid van de p-rocessen-verbaal die de
misdrijven vaststellen. - Verdachte die
juist werd ingelicht omt?-ent de draagwijdte van de ve1·volgingen en omt?-ent de
feiten van cle telastlegging. - Geen schending van de 1·echten van de ve1·dediging.

- De verdachte kan de rechter over de
grond niet verwijten zijn rechten van verdediging te hebben geschonden omdat de
tegen hem aangenomen inbreuken zouden
vastgesteld zijn door een wegens gebrek
in de vorm of wegens gebrek aan aanzegging nietig proces-verbaal, wanneer die

826

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

rechter vaststelt dat de verdachte juist
de draagwljdte van de vervolgingen heeft
gekend en hij nopens de aard en het getal
van de hem ten laste gelegde feiten niet
heeft kunnen twijfelen.
24 October 1949.
95
4. - Veroordeling bij toepassing van
een andere wetsbepaling dan deze voo1·zien
in de dagvaa,rding. Wetsbepaling die
clezelfde feiten bete~tgelt en dezelfde strat
voo1·ziet. - Geen schending van de rechten van de venlecliging. Schendt de

rechten van de verdediging niet, het vonnis dat een verdachte veroordeelt bij toepassing van een andere wetsbepaling dan
deze voorzien in de dagvaarding, wanneer
die wetsbepalingen dezelfde feiten beteugelen en dezelfde straffen voorzien.
24 October 1949.
95

5. - Jj1Jilitai1· ge1·echtshof. - Tot zich
t1·elcken van cle zaalc en over cle groncl op
stukken gewezen besUssing. - Geen voorafgaande verwittiging van de verdachte.
- Geen schend'ing vnn de 1·echten van de
ve1·dediging. - Schendt de rechten van de
verdediging niet, het militair gerechtshof
dat de verdachte er van niet lweft verwittig-cl dat het de zaak tot zich zal trekken
en dat het uitspraak zal doen op stukken.
(Wetb. van strafv., art. 215; besluitwet
van 27 Januari 1916, art. 3.)
28 November 1949.
171
6. -

Strafzalcen. - Ve1"7cnochte zalcen.
Samenvoeging zoncle1· voo1·atgnnnde
verwittiging vnn de pa,rt'ijen. Geen
schencling van cle 1·echten van cle verclecliging. - Schendt de rechten van de verde-

diging niet de rechter die zaken wegens
hun verknochtheid samenvoegd zonder
aan de betrokkene partijen te vragen of
zij daartegen opwerpingen hebben te doen
gel den.
28 November 1949.
171
'7. - Strafzaken. - Wijziging van cle
qualificatie. Verclachte daa1·van niet
verwitUgcl. - Schending van de 1·echten
van cle ve1·decliging. - De rechter over de

grond mag geen nieuwe qualificatie, waartegen de verdachte zich niet heeft verdedigd, in de plaats van de oorspronkelijke
qualificatie van de telastlegging stellen,
zonder de verdachte van die wijziging te
hebben verwittigd.
5 December 1949.
205
8. - Strafzaken. - Toevoeging cloor
het openbaar ministerie van een nota bij
de b!tnflel. - N a het sluiten van cle de batten. -Nota aan fle raadsman van de ve1·dachte medegecleelcl. - Geen ve1·zoelc tot
heropen,ing van cle debatten. - Rechten
van de venlediging n'iet geschonden. -

Bet toevoegen door het openbaar mimsterie aan de bundel van een nota, na het
sluiten van de debatten, schendt de rechten van de verdediging niet wanneer die
nota aan de raadsman van de verdachte
werd medegedeeld en dat noch de verdachte noch zijn raadsman om de heropening van de debatten hebben verzocht.
27 Decelllber 1949.
258
'9. - St1·atzalcen.- Oorrectionele rechtbanlc ~t'itsp1·aalc cloende in hoge1· beroep. l'Voo,rcl niet ve'rleencl aan cle verclachte tot
wecle1·antwoonl. - Geen verzoelc tot wecle,rantwoonl. - Geen schencling van de
1·echten vwn fle verclecliging. - Er is geen

schending van de rechten van de verdediging wanneer, v66r de correctionele rechtbank in boger beroep uitspraak doende,
het woord aan de verdachte niet werd verleend ten eincle wederantwoord en dat
geen enkel stuk van de procedure doet
blijken dat te dien eincle een verzoek door
de verdachte werd gedaan. (Wetb. van
strafv., art.: 190.)
27 Febrmtri 1950.
426
10. - Milit-iezalcen. - Hoge militiamad. - Afwijzen van een vmag tot ttitstel. - Beslissing gewezen na een onflerzoelc. - Uitslag van het onderzoelc niet
medegecleelcl aan de milicien at aan zijn
1·aadsman. - Schencling van cle 1·echten
van cle verclecliging. - Schendt de rechten

van de verclediging, de beslissing waarbij,
ollltrent de inkomsten van het gezin van
de lllilicien, na een onderzoek te hebben
bevolen, de hoge lllilitieraad een vraag tot
uitstel afwijst, zonder dat de uitslag van
het onderzoek aan de lllilicien of aan zijn
raadslllan werd llledegedeeld.
13 JVIaart 1950.
467
11. - Strafzalcen. - Ar1·est van veroo1·deling. - Stulclcen ~titgaande van cle
b~wge1·lijlce partij. Tijclens de bemadslaging van cle 1·echters bij cle bttnclel ge1"oerJcl. - Niet meclegecleeld aan cle ve1"clachte noch 1tit cle ttebatten gewee1·d als
zijnde vreemcl eraan. - Schending van cle
rechten van cle verdeclig'ing. - Schendt de

rechten van de verdediging, het arrest van
veroordeling dat werd gewezen nadat,
tijdens de beraadslaging van de rechters,
stukken bij de bundel werden gevoegd,
uitgaande van de burgerlijke partij en betreffende de grond zelf van de betichting,
dan wanneer niet wordt vastgesteld dat
die stukken uit de debatten werden geweerd als zijnde vreemd eraan en dat niet
blijkt uit enig stuk van de rechtspleging
dat de verdachte kennis er van heeft gekregen.
20 Maart 1950.
477
12. -

Strafzalcen. -

Militai1· ge1·echts-
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hof. - Ve1·dachte d·ie Weigert z-ich aan de
onderm·aging te onderwerpen en die ve1·klaa1·t ve1·stelc te laten gaan. - Verdediging waargenomen cloO'I' een van ambtswege aangedttid advocaat. - Geen schending de1· 1·echten van de ve1·dediging. -

Daar het militair gerechtshof op stukken
beslist, is er geen schending der rechten
van de verclediging wanneer de verdachten, op de terechtzitting aanwezig, weigerclen zich aan de onclervraging door de
voorzitter te onderwerpen, tevens verklaarclen verstek te laten gaan, en hun
verdecliging door een van ambtswege aangecluide raadsman werd waargenomen.
27 April 1950.
534
13. - T1tchtzalcen. - Balie. - Stuk bij
de bttndet gevoegd v66r de debatten in hager bemep en waa·rvan de beschttldigde
advocaat lcennis heett lmnnen nemen. Geen schending van de rechten van de verdecl'igring. - Het voegen van een stuk bij

de bundel ter zake van een rechtspleging
in tuchtzaken, v66r de clebatten van het
hof van beroep, schendt de rechten van de
verdediging niet, wanneer de beschuldigcle
advocaat, v66r deze debatten kennis er
van heeft kunnen nemen.
22 ~1ei 1950.
586
14. - Strafzaken. - Vonnis van ve1·oo1·deling. - Nota van de Tactdsman 1Jan
de btt·rgerlijke paTtij met betrekking tot
de betichtin.IJ. - Bij de bundel gevoegd in
de loop van de beraadslaging van de rechters. - Niet awn de belclaa{fde mede{fedeeld noch 1tU de debatten ve1·wiide1·d. Schending van de rechten van de· venledi,qin{f. - Wanneer, in de loop van de be-

raadslaging van de rechters, met betrekking tot de betichting bij de bundel een
nota gevoegcl werd uitgaancle van de
raaclsman van de burgerlijke partij tegen
welke de beklaagde zich insgelijks bur·
gerlijke partij gestelcl had, schenclt de
rechten van de verclecliging, het vonnis
clat de beklaag'(le veroordeelt en zijn vorclering afwijst, zoncler tevens vast te stellen dat cleze nota als vreemcl aan de debatten verwijderd werd, wanneer het nit
geen enkel element van de rechtspleging
blijkt clat de beklaagcle kennis van deze
nota heeft belmmen.
695
3 Juli 1950.
15. - Strat:zalcen. - Neerleguen van
een nota rloor een van de partijen 1:66r het
slu.iten van ·de clebatten. Geen schencling van cle 1·echten vcm cle verclecUrtin[J.

- Schenclt niet de rechten van de verclecliging, het neerleggen, op de terechtzitting, voor het sluiten van de clebatten, van
een nota door een van de partijen.
22 Juli 1950.
727
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1. - Samenstelling van cle zetel.
KTijgsraad n'iet samen{festelcl overeenlcomst-ig de wet. - Gecn vaststelling van de
onmogelijlcheid lle wetteUjlce voorschriften
nate lcomen.- Gevolg.- Zijn nietig, het

vonnis gevelcl. en het .onclerzoek geclaan
door een krijgsraad begrijpende, als militaire leden, een « kapitein-commanclant
dienstcloende majoor ll en twee kapiteinen,
clan wanneer clit rechtscollege onder meer
nit een hoger officier, een kapitein en een
luitenant moet samengestelcl zijn en clan
wanneer het vonnis noch enige akte van
de rechtspleging de onmogelijkheicl vaststelt het rechtscollege overeenkomstig de
wet samen te stellen. (Besluitwet van
26 Mei 1944, art. 6; wet van 15 Juni 1899,
art. 147.)
111
7 November 1949.
2. - SamenstelUng van lle zetel. B1trgerlijlce zalcen. - Vervangen van een
magistraat na het sl1titen van clc debatten.
Arrest gewezen floor de magistraten
v661· wellce cle concZ1tsies opnic·uw werclen
gelezen en nee1·gele[Jcl. - Wettelijlcheid. -

Wanneer, in burgerlijke zaken, na het
sluiten van de clebatten, een magistraat
van de zetel worclt vervangen en dat, v66r
het hof alclus samengestelcl, de vroeger genomen conclusies opnieuw werden gelezen
en neergelegd, is het arrest, dat wordt
uitgesproken door de magistraten v66r
welke alclus wercl gehanclelcl, wat betreft
de samenstelling van de zetel, regelmatig, zelfs clan wanneer, bij gebrek aan desbetreffencl verzoek door de partijen, de
pleiclooien niet werclen herbegonnen. (Wet
van 20 April 1810, art. 7.)
26 Januari 1950.
336
3. - Krijgsraacl. - A·rtilcel 6 van cle
1Jesl1titwet van 26 Me·i 1944, {few·ijzigd door
a1·tilcel 1 vcm cle beslu-itwet van 18 Decem.
ber 194.5. - Gcen Tioofclofficier in cle zetel.
Gcen 1·echtvacwdiging van clie abnormale samenstelMmg van cle zetel. - Niet-ig
vonn,is. - Is nietig, het vonnis gewezen

door de krijgsraacl die moet samengestelcl
zijn overeenkomstig artikel 6 van de be·
sluitwet van 26 Mei 1944, gewijzigcl door
artikel 1 van de besluitwet van 18 December 1945, wanneer clit rechtscollege, beneYens de twee burgerlijke magistraten, een
kapitein-commanclant, een kapitein en een
luitenant begreep, zonder dat enig stuk
van de rechtspleging de reden cloet kennen
die de afwezigheicl. van een hoofclofficier
kan rechtvaarcligen.
6 Februari 1950.
359
4. - Jlfilitair ge1·eohtshot.
Door· cle
ter·ritoriale commwnclant ove1·gemaalctc
lijst tvaa1·op gcen ojfiC'ie1·-{feneraal voor-
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komt. - Vermoeden dat de behoeften van
de dienst ve1·hinderd hebben er een aan
te duiden. - Militair gerechtshof samengesteld, benevens de b1wgerlijke magistraten, 1tit een kolonel en twee majoo1·s. Wettelijkheid. - Wanneer blijkt nit het

proces-verbaal van uitloting van de militaire leden van het militair gerechtshof
dat de door de territoriale commandant
overgemaakte lijst geen enkele officier-generaal omvatte, nioet daaruit worden afgeleid dat de behoeften van de dienst verhinderd hebben er een aan te duiden;
dienvolgens werd het militair gerechtshof
regelmatig samengesteld, benevens de burgerlijke magistraten, nit een kolonel en
twee majoors. (Besluitwet van 26 Mei
1944, art. 7, aangevuld door de besluitwet
van 30 Januari 1946.)
27 Februari 1950.
419

5. - Milita·ir ge1·echtshof. - Doo1· de
tet·ritoriale commandant ove1·gemaalcte
lijst waarqp geen enlcele oppemjficie1· werd
ve·rmeld. - Vermoeden dat (le noodwendi,qhe(len van (le dienst ve1·hinde1·den er
een aan te wijzen. - Militai1· ge1·echtshof,
benevens de burgerlijlce magist1·aten, samengesteld uit een l1titenant-7colonel en uit
twee majoMs. - Wettelijkheid. - Wanneer het blijkt nit het proces-verbaal van
loting der militaire leden van het militair
gerechtshof dat de lijst overgemaakt door
de territoriale commandant geen enkel opperofficier bevatte, moet hieruit worden
afgeleid dat de noodwendigheden van de
dienst niet toelieten er een aan te duiden;
dienvolgens was het militair gerechtshof,
benevens de burgerlijke magistraten, regelmatig samengesteld nit een luitenantkolonel en twee majoors. (Besluitwet van
26 Mei 1944, art. 7, aangevuld door de besluitwet van 30 Januari 1946.)
27 April 1950.
534
6. - SamensteUing van de zetel. Verschillend volgens het zittingblad en
volgens (le uitgifte van het vonnis. - Nietig vonnis. - Wanneer volgens de vermel-

dingen van het zittingblad, aan de ene
zijde, en van het vonnis, aan de andere
zijde, de rechters die het vonnis hebben
gewezen niet dezelfde zijn, is het vonnis
nietig. (Wet van 20 April1810, art. 7.)
6 Maart 1950.
451
·7. - Militai1· gerechtshof. - Uitloting
van de militaire rechters. - Eed. - Bewijs. - De vaststelling in het zittingblad

van het militair gerechtshof, dat de militaire rechters door uitloting werden aangeduid, met vermelding van de datum van
de uitloting, samen met de vaststelling dat
zij de vereiste eed hebben afgelegd, met
aanduiding van de wettelijke bepaling die
het eedformulier vaststelt, maken het be-

wijs uit van de wettelijkheid van de aanduiding van de militaire rechter,s en van
de regelmatigheid van hun eed, wanneer
hierover geen enkele betwisting voor de
rechter over de grond opgerezen is.
15 Mei 1950.
575
8. - Samenstelling van de krijgs1·aad.
- Onregelmatigheid. - Nietigheid ambtshalve door het militair ge1·echtshof op te
werpen. - Ve1·plichte evocatie. - Het mi-

litair gerechtshof moet ambtshalve de nietigheid opwerpen voortvloeiende uit de onregehnatige samenstelling van de krijgsraad; de evocatie is, in dit geval, verplichtend.
26 Juni 1950.
658
'9. - St1·atzalcen. - Samenstelling van
de zetel. - Wijz·iging in de samenstelling
van de zetel. - He1·begonnen onderzoek.
- Vonnis geveld door de magist1·aten die
aan dit onde1·zoek deelnamen. Wettelijlcheid. - Wanneer, ter oorzake van

een wijziging in de samenstelling van de
zetel, het onderzoek van de zaak herbegonnen werd, is het vonnis geveld door
de magistraten, die aan dit nieuw onderzoek deelnamen, wettig. (Wet van 20 April
1810, art. 7.)
28 Juni 1950.
675
10. - K1·ijgsmad. - Zetel van het
openbaar ministe1·ie bekleed door de auditeur-genm·aal. - A1tdite1w-generaal bij zekere te1·echtzittingen vervangen door een
substituut- krijgsauditeur. Wettelijkheid. _.:. De auditeur-generaal of de sub-

stituut-auditeur-generaal die, overeenkomstig artikel 123, alinea 2, van de wet van
15 Juni 1899, bij een zaak in behandeling
voor de krijgsraad, de zetel van het openbaar ministerie bekleedt, is er niet toe gehouden te zetelen gedurende al de aan
deze zaak gewijde terechtzittingen, en
mag zich door een substituut-krijgsauditeur laten vervangen.
3 Juli 1950.
691
11. - s(~menstelling van de zetel. - .
St1·afzalcen. - Debatten aangevangen. Afwezigheid van een van de 1·echters. Andere samenstelling van de zetel. - Debatten van de aanvang af herbegonnen. Wettelijlce beslissing. - Wanneer, nadat

het hof van beroep het onderzoek van een
strafzaak aanving, de samenstelling van
de zetel gewijzigd wordt om. wille van de
noodwendigheid in de vervanging van een
van de raadsheren te voorzien, doch dat
de debatten voor de nieuwe zetel van de
aanvang af herbegonnen werden, is het
door cteze zetel gewezen arrest door rechters gewezen die al de terechtzittingen
van de zaak hebben bijgewoond, in de zin
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RECHTERLIJKEJ MACHT.- RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
van deze termen in artikel 7 van de wet
van 20 April 1820.
22 Juli 1950.
731
12. -

Samenstelling van de zetel. Skafzalcen. - Arrest waarbij de inobservatiestelling van de verdachte bevolen
wo1·dt.- Ar1·est over de grand.- Hoeven
niet door dezelfde rechters gewezen. -

Het arrest, waarbij een hof van beroep de
in observatiestelling van de verdachte beveelt, en het arrest waarbij over de publieke vordering ten gronde beslist wordt,
hoeven niet door dezelfde rechters gewezen.
22 Juli 1950.
731

:QECHTE:QLIJKE MACHT.
1. - Besl~titwetten genomen door de in
1·aad ve1·gade1·de ministers die de wetgevende macht ~titoetenen. Gmndwettelijlcheid. - Onbevoegdheid van de 1"echterlijke macht. - Het behoort de hoven en

rechtbanken niet te oordelen of de besluitwetten, genomen door de in raad vergaderde ministers, die de wetgevende
macht uitoefenen in uitvoering van artikelen 79 en 82 van de Grondwet, in overeenstemming zijn met de Grondwet.
18 October 1949.
84
2. - Bevorde1·ingen in het ,legm·.- Officie1· slachtotter van een ongeval. - Arrest
dat vaststelt dat, zonder dit ongeval, de
ojficie1· tot een hoge1·e graad zo~t zijn bevo1·derd. - Geen inlating in de bevoegdheden van de Koning. - Het hof van be-

roep dat, uitspraak doende over deeis tot
herstelling van het nadeel ondergaan door
een officier van het leger tengevolge van
een ongeval, vaststelt dat deze, moest hij
niet het slachtoffer van het ongeval zijn
geweest, tot een hogere graad zou zijn bevorderd, laat zich niet in met aan de Koning voorbehouden bevoegdheden. (Grandwet, art. 66.)
290
12 Januari 1950.
3. - Verplicht op 1·ust gaan van de
1·echters op een bepaalde leettijd. - Verenigbaar met a1·tikel 100 van de Gmndwet
voo1· zove1· de onatzetbam magist1·aten,
welke die leeftijd bereilcen op het einde
van een normale loopbaan, de zelcerheid
hebben dat zij lcunnen voortleven in dezelfde matedele en morele voo1·waa1·den
wellce hun wedde hun tot dan toe verzekerde. - Emeritaat zoals het werd ingericht door de wet van 25 J~tli 1867. Voorwaarde van de grondwettelijkheid
van het verplicht. op ntst gaan van de
1·echte1·s op een bepaalde leeftijd. - Bepaling wellce die wet ·wijzigt door vermindering van de geldelijlce toestand van de

__ :J
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onafzetbare magistraten wegens hun overgang van de activiteit naar het emeritaat.
- Ong1·ondwettelijlce bepaling. - De wet

heeft slechts het verplicht op rust gaan
van de rechters op een bepaalde leeftijd
kunnen bevelen, zonder daardoor artikel100 van de Grondwet te schenden, om-'
dat zij aan die onafzetbare magistraten
de zekerheid gaf dat, gekomen op die leeftijd na een normale loopbaan, zij zouden
kunnen voortleven in dezelfde materiele
en morele voorwaarden welke hun wedde
hun tot dan toe verzekerde; het emeritaat,
zoals het werd ingericht door de wet van
25 Juli 1867, is de voorwaarde van de
grondwettelijkheid van het verplicht op
rust gaan van de rechters op een bepaalde
leeftijd; die wet wijzigen, door vermindering van de geldelijke toestand van de onafzetbare magistraten bij hun overgang
van de activiteit naar het emeritaat, zou
de Grondwet schenden.
20 April 1950.
517

RECHTSPLEGING IN ST:QAFZAKEN.·
1. - Zaalc 1·egelmatig aanhangig gemaakt bij de lc1·ijgsraad. - Krijgsauditeur ontlast van het onderzoelc. - Wanneer een zaak regelmatig aanhangig werd
gemaakt v66r de krijgsraad, is de krijgsauditeur noodzakelijk van het onderzoek
outlast. ,
26 September 1949.
28
2. - Onderzoelc gedaan doo1· de k1·ijgsauditeu1". - Geen verhoor tot afsl~titing
van het onderzoelc. - Regelmatige dagvaarding v661" de lc1·ijgs1·aad. - Kennisneming door de lcTijgsraad. - Mogelijlcheid
van schending de1· rechten van de verdediging. - Wanneer, na een door hem gedaan onderzoek, de krijgsauditeur regelmatig dagvaardt v66r de krijgsraad, is de
zaak bij deze laatste aanhangig gemaakt
niettegenstaande het onderzoek niet werd
afgesloten door een ondervraging van de
betichte; dit verzuim kan echter een
schending van de rechten van de verdediging uitmaken.
26 September 1949.
28
3. - Getuigen. - Eed. - Aanroeping
van de Godheid.- Geen sacramentele formule. - De bewoordingen van de aanroe~

ping van de Godheid, vereist voor de geldigheid van de eed van de getuigen, zijn
niet sacramenteel.
26 September 1949.
17
4. - Agenten van het bestu~tr van
douanen en accijnzen die toegang hebben
tot de plaatsen en lolcalen wellce tot op-_
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slag van tabalc cUenen. ~ OntdelclC'ing van
een geheime stolcerij. - Wettelijlc gedane
vaststelling. - Wettelijlcheicl van cle vervolgingen wegens geheime stolcerij. - De

agenten van het bestuur van douanen en
accijnzen hebben toegang tot alle plaatsen
en lokalen welke tot opslag van tabak
kunnen {lienen (wet van 23 Juni 1938,
art. 2, 1°). Daaruit volgt dat, indien zij
tijdens het bezoek van die plaatsen en lokalen, een geheime stokerij ontdekken,
hun desbetreffende vaststelling wettelijk
is en tot grond kan dienen van vervolgingen wegens misdrijf tegen de wet van
15 April 1896 betreffende het vervaardigen
en de invoer van alcohol.
10 October 1949.
61

5. - Hwiszoelcing in een bepaalcl onmerencl goed. - Afvaanliging aan een poUUecomm·issaris. - Goecl gelegen binnen
het gebied van clie politiecommissaris. OmstancUghe·icl wellce n·iet moet wot·den
ve1·melcl in het bevelschdft tot opclracht.
- De wet vereist niet dat het bevelschrift,
door hetwelk de onderzoeksrechter een politiecommissaris afvaardigt ten einde over
te gaan tot een lmiszoeking in een onroerend goed dat gelegen is binnen het gebied
van clie officier van gerechtelijke politie,
uitdrukkelijk die laatste omstancligheid
vermeldt. (Wet van 20 April 1874, art. 24;
besluitwet van 1 Februari 1947, art. 2.)
17 October 1949.
76
6. - B1trgerlijlce parUj. - Ve·rdachte
·vervolgcl wegens een m·isdt·ijf. - But·ge·rUj Ice pat·tij clie cle het·stelling vonlert van
een nadeel ve1·oorzaalct door een onclet·sch eiclen misclrijf. - Onontvanlcelijlcheid.

- W anneer de verdachte worclt vervolgd
wegens een bepaald misdrijf, is de burgerlijke partij niet ontvankelijk in haar vordering tot herstelling van een scha{le die
veroorzaakt is door een onderscheiden
misclrijf waarvoor de verdachte niet wordt
vervolgd.
17 October 1949.
80
7. -

Bu.rge1"l·ijlce pat·Uj. - AanstelUng.
- Sl·uU neerlegging ·in van een lclacht weuens het misclrijf. - De persoon, die zich

burgerlijke partij stelt wegens een misdrijf, client daardoor zelf klacht in.
(Wetb. van strafv., art. 65 en 67.)
17 October 1949.
76
8. - B·ttt·ge·rlijlc venmtwoot·flelijlce parUj gehoonl zondwr eed. - WettP;Hjlcheicl.

- Zijn regelmatig, de verklaringen geclaan, zonder eedafiegging, door ·een partij
welke gedagvaard is als burgerlijk ver:mtwoordelijk en welke in die hoedanigheicl worclt ondervraagd.
24 October 1949.
89

·9. Zaalc reccls aanhangig v66t· de
lcrijgsmacl. - KrijgsauclUeut· zoncler hoeclaniuheicl om een claacl van onclerzoelc te
vetTichten. - Bevoegclheid om, zelfs persoonlijlc, inlichtinuen in te winnen of tot
een aanvullencle informatie ovet· te gaan
in z·ijn hoedanigheicl van oj]icier van ge·rechteUjlce politic. - Perlcen. - Indien,

eens dat een zaak v66r de krijgsraad aanhangig werd gemaakt, de krijgsauditeur
geen daden van onderzoek meer mag verrichten, is het hem nochtans toegelaten,
in zijn hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, zelfs persoonlijk, inlichtingen in te winnen of tot een aanvullende informatie over te gaan, voor zoveel
hij aan de andere partijen in de zaak kennis geeft van de uitslag van die plichten;
de waarcligheid van zijn functies vergt
dat hij alzo slechts handelt in omstandigheden en voorwaarden die elke ernstige
twijfel nopens zijn onpartijdigheid uitsluiten.
7 November 1949.
114
10. - Dpsk1tnclige. - Geen bewijs van
het aflegge~t van cle wette_lijlce eecl. Niet-igheid van het cleskundigenondet·zoek.
- JJ1elcling van de eedaflegging i.n het vet·slct{f. - Geen bewijs van het vervullen van
cUe tormaliteit. - Is nietig en van gener

waarde, zelfs ten titel van eenvouclige inlichting, het verslag van een deskundige
aangesteld door de krijgsauditeur in uitvoering Vtm•een vonnis van de krijgsraad
clat een aaiwullend deskundigenonderzoek
beveelt, indien niet wordt bewezen dat die
deskunclige de door de wet vereiste eed
heeft afgelegd. De bevestiging « eed voorafgaandelijk afgelegcl >i, voorkomend in
het verslag, rechtvaarcligt de naleving van
die essentH\le reclltsvorm niet. (W etb.
van strafv., art. 44.)
7 November 1949.
11G
11. - Zactk cutnhangig gemaakt bij cle
lcrijgs1·ancl. - KT'ijgsau.cUte1w zoncle1· hoeclan·iuhe-hl om ee·n aaacl van onderzoek n-it
te oetenen. - Eens dat de kennisneming

van de zaak aan de krijgsraad is opgedragen, heeft de krijgsaucliteur geen hoedaniglleid meer om een claad vaii onderzoek te yerricllten, namelijk om getuigen
onder eecl te verhoren.
14 November 1949.
141
12. - Stratzalwn. - Tot z-ich trelclcen
vwn de zcwlc. - Beg'l'ip. - Voor de rech-

ter in hoger beroep is het tot zich trekken
van de zaak niet een louter vermogen,
maar wel een verplichting die hem in de
door de wet voorziene gevallen wordt opgelegd. (Wetb. van strafv., art. 215.)
28 November 1949.
171
13. -

Bloc(lctfneming [Jcclctan op vorde-

:I

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
ring vwn een politiecommissaris. - Toestemming van de belanghebbende. - Wettelijkheid. - Is wettelijk, de bloedafne-

ming gedaan, met de toestemming van de
belanghebbende, op vordering van een politiecommissaris.
12 December 1949.
225

14. -

Zaak reeds awnhangig v66r de
krijgsmad. - Krijgsauditem· zonde1· hoedanigheid om een daad van onderzoelc te
verrichten. - Eens dat de zaak v66r de

krijgsraacl aanhangig werd gemaakt, mag
de krijgsauditeur geen daad van (mderzoek meer verrichten, namelijk e!ln getuige horen onder eed.
27 _December 1949.
260
1'5. - Gettdge die op de te1·echtzitting
'Van de con·ectionele rechtbank de eed
heeft afgelegd. - Opnieuw op een latere
te1·echtzitting geho01·d. - Herhaling van
de eed niet doo1· de wet voo1·gesclweven. -

De eed, welke een getuige op de terechtzitting van de correctionele rechtbank aflegt, dekt al de verklaringen die dezelfde
getuige in dezelfde zaak in de loop van
een latere terechtzitting zal cloen.
16 Januari 1950.
298

16. -

Onderzoek doo1· de krijgsattditem· bet·reffende een misdrijf voorzien bij
de beslttitwet 'Van 26 Mei 19it1J. - Beschikking van
buitenvervolgingstelling.
Niett~ve bezwaren. Beoo1·deling door de
1·echtsmacht van wijzen. - Wanneer een

beschikking van buitenvervolgingstelling
wercl verleend door de krijgsaucliteur
overeenkomstig artikel 3 van cle besluitwet van 26 Mei 1944, na een onderzoek
betreffende een misclrijf voorzien bij die
besluitwet, is cle beoorcleling van de
nieuwe bezwaren, die het heropenen van
het onderzoek zouden kunnen rechtvaardigen, onclerworpen aan de contrt'lle van
de militaire rechtsmacht van wijzen. (Stilzwijgende beslissing.)
23 Januari 1950.
322
1'7. - Stmtzaken. - Getuige ge'inte·rpellee?'d na zijn verhoo·r. - Nieuwe eedafiegging niet ve1·eist. - De getuige, die

de eed in cle loop van de zaak heeft afgelegd, antwoordt vervolgens gedurende
gans de loop van de zaak onder het geloof van cle eed, die hij regelmatig afgelegd heeft, op de interpellaties die hem
worden gedaan, claar in dit geval geen enkele wetsbepaling een nieuwe eedaflegging
vereist.
23 Januari 1950.
332
18. - Onderzoek .r1esloten do01· een beschilcking 'Van buitenvervolgingstelling. Niettwe bezwaren. - Beg1·ip.- De nieuwe

bezwaren die, na een beschikking van bui-

,_
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tenvervolgingstelling, het heropenen van
het onderzoek rechtvaardigen, zijn de bewijsgronden die niet gekend waren door
de overheicl die de beschikking van buitenvervolgingstelling heeft verleend.
23 Januari 1950.
322

1·9. - Kamer 'Van inbeschuldigingstelling. - An·est dat het verzet van de bu1·gerlijke partij tegen een besohikking van
buitenvervolgingstelling afwijst. - Ve1·zet
onontvankelijk. - Verzet ongegrond. In elk geval ve1·oordeling tot sohadeve1·goeding. - De burgerlijke partij, die in
het ongelijk wordt gesteld in haar verzet
tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling, moet door cle kamer van inbeschuldigingstelling worden veroordeeld
tot schadevergoeding jegens de verdachte,
om het even of het verzet onontvankelijk
of ongegroncl is. (Wetb. van strafv., artikel 136.)
13 Februari 1950.
381

20. - Nietigheid van de ve1·lclaring gedaan op de terechtzitting door een deskundige. - Nietigheicl strelct zioh niet uit tot
het verslng op_qernankt door de deslcttndige
in de loop 'Van het vooronde1·zoek. - De
nietigheid van de verklaring, gedaan op
de terechtzitting door een deskundige,
strekt zich niet uit tot het verslag door
hem opgemaakt in de loop van het vooronderzoek.
13 Maart 1950.
463
21. _:__ Vermelding vnn de eedaflegging
vnn de qetttigen in de aanhef van het prooes-ve1·banl vnn de te1·echtzitting. - Bewijs van het ve1·vullen van die to1·maliteit
doo1· al de getuigen wnarvan het procesverbaal de verlclaring opneemt. - De ver-

melding van de eeclaflegging van de getuigen, gedaan in de aanhef van het procesverbaal van de terechtzitting, geldt voor
al de verklaringen opgenomen in dit proces-verbaal.
13 Maart 1950.
463
22. - Onderzoelc do01· de lwijgsauditeur wegens een m·isdrijf bedoeld bij de
besluitwet 'Van 26 Mei 194Jt. - Bevel van
niet vervolg·ing. - Onderzoelc lean dan alleeil worden he1·vat indien e1· n·ieu.~ve bezwaren zi,jn. Wanneer een door de

krijgsauditeur wegens een misdrijf bedoeld bij de besluitwet van 26 Mei 1944
geopend onderzoek door een bevel van
niet vervolging werd gesloten, mag het
slechts worden heropend inclien er nieuwe
bezwaren ·zijn. (Besluitwet van 26 Mei
1944; wet van 15 Juni 1899, art. 133; Wetb.
strafvord., art. 128 en 246.)
20 Maart 1950.
476

23. - VersohUlende getui[!en in de loop
van een zelfde tm·echtzUting. - Vaststel-
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ling in het zittingblad clat cle getwige de
eed in cle bewoordingen van de wet heeft
afgelegd. - Verbancl clat aanwijst clat die
vaststelling voor iede1· vnn cle gehoorde
getuigen gelclt. - Wettelijke beslissing. -

Het is mogelijk dat uit het verbancl van
het proces-verbaal blijkt dat de vermelcUng van <lit proces-verbaal « de getuige
legt cUe bepaalde eed af >> van toepassing
is voor ieder van de getuigen welke op die
terechtzitting werden gehoord.
27 Maart 1950.
491
24. -

Militaire 1'eohtbnnken. Getuige die cle eecl in cle bewom·cl·ingen ·van
a1·tilcel 317 van het Wetboelc van strafvordering aflegt. - Geldigheicl. -De eed-

a:flegging van de getuigen gehoord door
de militaire rechtbanken, in de bewoordingen voorgeschreven door artikel 317
van het Wetboek van strafvordering en
door het besluit van 4 November 1814 voor
de getuigen cUe voor het hof van assisen
worden gehoord brengt de nietigheid van
de beslissing niet mede.
27 Maart 1950.
491

25. - PttbUelce voTdering. - Verval,
mits betaling van de geldsom vastgesteld
doo1· het openbaar mi111isterie, van de publielce vm·cler·ing met betrelcking tot het
feit op een motorloos rijwiel niet de aanduidingen, vom·gesohreven floor artUcel108
van de Wegoode, te hebben aangeb1·aoht.
- Vervolging ttit hoofde vnn een motorlaos rijw·iel, niet voorzien van de ·reglementai?·e p1'0v·bnoiale plaat, te hebben be1'eden . ...:... Ontvanlcelijlche·id. - Het verval,
mits betaling van een geldsom vastgesteld
door het openbaar ministerie, van de publieke vordering met betrekking tot het
feit op een motorloos rijwiel, niet voorzien
van cle ,reglementaire provinciale plaat,
niet cle aanduidingen van de naam, voornamen en woonplaats van de eigenaar te
hebben aangebracht, belet het uitoefenen
niet van een strafvervolging uit hoofde
van een motorloos rijwiel niet voorzien
van de plaat voorgeschreven door een
provinciale verordening te hebben .bereden. (Wetb. van strafv., nieuw art. 166.)
2 Mei 1950.
547
26. -

MilUa·ire strafreohtspleging. Ondenoelc geclactn dooT de lcrijgsattditeur.
- Nietige betiohting. - Regelmatige dagvaarcling v661· cle. lm··ijgsmq,cl. - Aanhang·igmalcing v6M de 1c1·ijgsraad.- Wanneer

de krijgsauditeur, na een door hem ingesteld onclerzoek, op regelmatige wijze v66r
de krijgsraad dagvaardt, is de zaak v<ior
dat rechtscollege aanhangig gemaakt, niettegenstaande de nietigheid van de betichting waarbij het onderzoek gesloten werd.
2 Mei 1950.
548

27. - Nietige voo·rbereidende onaerzoeksdaclen. - Hebben niet de nietigheid
van cle dagvaa1·ding voor gevolg. - De

nietigheid van akten van de voorbereidencle rechtspleging heeft niet de nietigheid vim de dagvaarding v6or de rechtsmacht van wijzen voor gevolg.
548
2 Mei 1950.
28. - M-ilita·ire reohtsmaohten. - Geen
verpUohting in elk geval getuigen te verhoren. - Geen enkele wettelijke bepaling

verplicht de militaire rechtscolleges in elk
geval getuigen te verhoren.
15 Mei 1950.
575
29. - Bevel van niet-vervolging. Ontcleklcing, naae1·hand, van andet·e jeiten
vallende onde1· dezelfde omsolw-ijving. Feiten die niet noodzalcelijlc nieuwe bezwa?·en uitmalcen. - De ontdekking ten

laste van een beklaagde, die een bevel van
vervolging genoten heeft, van andere feiten die onder dezelfde wettelijke omschrijving vallen als deze die het voorwerp van
deze beslissing uitmaakten, brengt niet
noodzakelijk omtrent laatstvermelde feiten nieuwe bewijselementen aan die de
heropening van de vervolgingen toelaten.
(Wetb. van strafrechtspl., art. 246.)
22 Mei 1950.
590
30. - Eed. - Pe1·soon v661' een strafreohtbanlc gehoo1·d en niet bij ge?·eohtsbevel met een deskundige opdmoht belast.
- Dam· de verdediging en het an·est als
deskundige betiteld. - Hoeft niet de eed
van deslcundige af te leggen. - De persoon die v66r een strafrechtbank gehoord

wordt, en niet bij gerechtsbevel met een
deskundige opdracht belast werd, hoeft
niet de eed af te leggen bepaald door artikel 44 van het W etboek van strafvordering, zelfs zo hij als deskundige door de
verdecliging en het arrest betiteld wordt.
26 ;runi 1950.
662
31. - K1·ijgsraad die een begeving ter
plaats beveelt. - Verhoor van getuigen
ter plaats. - Voorwaarden tot wettelijlcheicl er van. - W anneer de krijgsraad een

begeving ter plaats beveelt, mogen bij het
Schouwen van de plaats getuigen verhoord
worden voor zoveel dit verhoor noodzakelijk zij tot de doeltreffendheid van de onderzoeksmaatregel en dat hiertoe in het
openbaar en op tegenspraak overgegaan
worde; dergelijk verhoor berooft evenwel
de partijen niet van het recht te vragen
dat, bovendien, de getuigen op meer omstandige wijze in de gewone verhoorzaal
van de krijgsraad zouden verhoord worden.
3 ;r uli 1950.
691
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JlECHTSVOllDEIUNGEN.
Vo1·dei'ing ingesteld tegen de schatbewaaTdei' van een lcei'lcfabi',iek in zijn hoeclan,igJwld van lasthebbe1· van deze laatste.
- Vorde1·vny gericht tegen de lcei·kfab1'iek.

- Een rechtsvordering, ingesteld tegen de
schatbewaarder van een kerkfabriek in
zijn hoedanigheid van lasthebber van deze
laatste, is noodzakelijk gericht tegen de
kerkfabriek.
24 November 1949.
167

JlEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AllllESTEN.
HooFnsruK

I. -

HoOFDSTUK

II. -

HOOFDSTUK

III. -

Algemene regelen.
In bnrgei'lijke zaken.
In stmjzaken.

IV. - In zalcen van 1'echtst1·eelcse belastingen.

HooFnsruK

HOOFDSTUK

V. -

HooFnsruK

VI. - I n tuchtzalcen.

In miUtiezaken.

HOOFDSTUK I.
ALGEMENE REGELEN.

1. - Wet van 16 Mei, 1900 bet1·effende
de ei·f'rer,eling voor de lcleine nalatenschappen. - Door de wet voo1·ziene doch
niet betwiste voorwaarden. Rechter
niet yehou,den het bestactn er van vast te
stellen. - De vrederechter, die, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 16 Mei

1900, kennis neemt van een verzoek tot
overneining, is niet verplicht uitdrukkelijk te wijzen op het bestaan van de bij
cUt artikel voorziene voorwaarden wanneer dit bestaan niet wordt betwist door
de belanghebbenden.
22 September 1949.
12
2. - B'ttrgei'lijlce zalcen.
Gonclusies
waa1·bij de uJtb1·eiding van de opd1·acht
vcm een deslcmulige tot verschillende bepaalcle feiten wordt gevractgd. - Vonnis
dat de opclmcht van rle rlesk~mcl-ige slechts
tot zelwre van cUe feiten uitbreidt. Geen i·echtvaai·tl,iging van de beperking
van d,e nieu.we oprlnwht. - Vonnis niet
gemotivee1·d. - Is onwettelijk, het vonnis
dat, zonder rechtvaarcliging, weigert zekere feiten in de opdracht van een aangestelde deskundige te begrijpen, zoals door
een partij in conclusies werd gevraagd.
(Grondwet, art. 97.)
29 September 1949.
41
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3. - BtwgerUjlce zalcen. - Vm·werpen
van een eis. - Gesteumd op de weigering
van de aanlegger gevolg te geven aan een
nieUge onderzoelcsrnnat1·egel. - Onwettelijlce beslissing. - Is onwettelijk, de be-

slissing die een eis verwerpt om reden dat
de aanlegger geweigerd heeft gevolg te geven aan een nietige onderzoeksmaatregel.
17 November 1949.
146
4. - St1·atzalcen. - Geen ve1·plichtiny
vooT de 1·echter rle aangevoe1·de aryu.rnenten te beantwoo1·tlen. - De verplichting

de vonnissen te motiveren sluit niet de
verplichting in de argumenten te beantwoorden die worden aangevoerd tot staving van een eis of van een exceptie.
21 November 1949.
160

5. -

Bewijs. - B~wge1·lijke zaken. - An·est dat een bewijsaanbod rnislcent. - Schendiny van cle bewijski·acht van de conclusies. - Schendt de
Goncl~t.sies.

bewijskracht van de conclusies, het vonnis dat een in conclusies gedaan bewijsaanbod miskent.
24 November 1949.
167
16. - B~trye'l'lijlce zalcen. - Geen verplichtiny voor cle 1·echter nl de vooi·gestelde arymnenten te beantwoonlen. - De

verplichting de vonnissen te motiveren
sluit niet de verplichting in al de voorgestelde argumenten te beantwoorden.
1 December 1949.
182

7. - Si'rafzalcen. - An·est van ve1·oo1·rleling tlat bij lcornende conclusies van de
venlnchte venverpt. - In hoofclorrle genomen concl~tsies onbeantwoo1·d yelaten.
Niet yemoUveeTd ar·rest. Schendt
artikel 97 van de Grondwet, het arrest van
veroordeling dat bijkomende conclusies
van de verdachte beantwoordt, doch zijn
in hoofdorde genomen conclusies onbeantwoord laat.
5 December 1949.
196
8. - Sti"nfznlcen. - Ai'i'est van vemo1'cleling. - An·est rlat een s~tbsirliai1· verweennidclel vwn de vm·clachte n·iet beantivooi·clt. - Niet yernotiveercl an·est. - Is

niet gemotiveerd, het arrest dat een verdachte veroordeelt na te hebben geantwoord op zijn hoofdzakelijk verweermiddel, doch niet op een, in regelmatige conclusies, in ondergeschikte orde voorgesteld
verweermiddel. (Grondwet, art. 97.)
27 December 1949.
249
9. - Burgei'l·ijlce zalcen. - Geen verplichUng voor de rechte1· eenvo~tclige argumenten te beantwoorclen. - De verplich-

ting de vonnissen te motiveren sluit de
verplichting niet in de eenvoudige argumenten te weerleggen die worden ingeroe-
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pen tot staving van een eis of van een
exceptie.
5 Januari 1950.
267
10. -

St·rafzalcen. - Vonnis van ve1·oorclelinrJ. - Geen antwoo1·d op een ve1·'
weerm·iddel van fle venlachte. - N'iet gemotivee·rd vonnis. - Is niet gemotiveerd,

het vonnis dat een verdachte veroordeelt,
zoncler een door hem regelmatig voorgesteld verweermiddel te beantwoorclen.
(Grondwet, art. 97.)
23 Januari 1950.
319
11. - Strafzalcen. - Conclusies genamen v66r de ee1·ste rechte1·. - Niet hernomen v661" cle rechter in hoge1· bemep. Rechte·r in noger beroep e1·toe niet gehouden ze te bewntwoonlen. - De rechter in

hoger beroep is niet er toe gehouden de
conclusies, genomen v66r de eerste rechter
en die ·in hoger beroep niet werden hernomen, te beantwoorden.
13 Februari 1950.
390
12.- Stmfzalcen. - Ve1·plichUng voor
cle 1·echte·r z·ijn beslissing te motive1·en. Geen verpUchting de motieven van zijn
beweegreclenen te geven. - Zo de rechter

ertoe gehouden is zijn beslissing te motiveren, is hij niet verplicht de motieven
van zijn beweegredenen te geven. (Grandwet, art. 97.)
20 Februari 1950.
405
13. -

In zaken van J'echtstTeelcse belnsUn {len. - Vaststellin {len en motieven
moeten elkaar interpTeteTen. - De vast-

stellingen en de motieven van een arrest
moeten de ene door de andere worden geinterpreteerd.
7 J\faart 1950.
453
14. - Stmfzctlcen. - B~trgm·Zijke vorde'l'inrJ. - Geen verpUchUng voor de 1'echteJ' al cle in conclusies a an [!evoercle ar[l~t
menten te onrlerzoelcen. - De verplichting

cle vonnissen en arresten te motiveren
sluit deze niet in de in conclusies aangevoerde argumenten te beantwoorden.
(Grondwet, art. 97.)
27 April 1950.
534

1'5. - Bnrge·rlijlce zalcen. - Geen ve1·plicht-in[l voo1· cle rechte'l' bewe1·ingen te
1Jeantwoonlen fl'ie geen verweermiflclelen
of excepties 11itmalcen onam·scheiclen van
reecls beantwoonle midclelen. - De verplichting de vonnissen en arresten te motiveren, behelst niet deze de beweringen
te beantwoorden die geen verweermiddelen of excepties uitmaken, omlerscheiden
van reeds beantwoorde middelen. (Grandwet, art. 97.)
681
29 Juni 1950.

16. - B~w{lerlijlce zalcen. - VerplichUn[l tot moUveren. - Lauter vonnvoorschrift. - De verplichting de vonnissen

en arresten te motiveren is een louter
vormvoorschrift; de omstandigheid dat
een reden zou verkeerd zijn, zou geen verbreking wegens schending van artikel 97
van de Grondwet voor gevolg kunnen hebben.
6 Juli 1950.
707
HOOFDSTUK II.
IN BURGERLIJKE ZAKEN.

17. - B·u1·ge'l'lijke zaken. - Vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg. Dat op [!Cpaste wijze rle eisen, verweerm·iclclelen of excepUes, voorlcomencle in cle
conclu.sies beantwoo1·dt. - Vonnis dat .Qemotivee·rd is. - Geen v_erplichUng op uitclntklcelijke wijze de ·inhond vast te stellen van cle concl1tsies. - Het vonnis van

de rechtbank van eerste aanleg, dat op
gepaste wijze de eisen, verweermiddelen
of excepties, voorkom.ende in de conclusies, bem;ttwoordt, is wettelijk gemotiveerd niettegenstaancle het niet op uitdrukkelijke wijze vaststelt dat die eisen,
verweermiddelen of excepties in conclusies werden voorgesteld.
29 September 1949.
38
18. - B~t1'[!e1'l·ijke zaken. - Rechte1·
die lcennis neemt van een eis tot betaling
van een sam begrijpende het bed1·ag van
verschiUende pnnten. - Vonnis dat de e·is
on[le{l1'0nd ve1'klan1·t. - Reclen cl-ie de verwe1·p-ing van een enkel punt van de eis
motiveert. - Vonnis n-iet ,qemotiveeTd wnt
lJetTeft fle ove1·ige p1mten van cle eis. -

Wanneer de rechter, die kennis neemt van
een eis tot betaling van een som begrijpende het bedrag van verschillende punten, de eis ongegrond verklaart om een
reden die slechts een van die punten aangaat, schenclt zijn beslissing artikel 97 van
de Grondwet in zover zij de andere punten van de eis betreft.
2H September 1949.
43
1'9. - B-ur[!erUjke znlcen. - Verwee1·micldel, voo1·.qestelcl in CO'/Wlu.sies, d((.t onbeantwoo1'd woTclt {lelaten. - Vonn1s n·iet
rJemot-i·veenl. - Is niet gemotiveenl, llet

vonnis dat een eis inwilligt zonder een in
conclusies voorgesteld verweermiddel te
beantwoorden.
27 October 1949.
102
20. - Bu1·ge1·Z·ijlce zaken. - Ooucl-usies
fUe een wetslJepalin[l in1'0epen. Tot
rechtvaanli[ling van cle ontvanlcelijlfheid
van een hoge1· be1·oezJ. - Vonn·is flat besz.ist dat die wetslJepaling niet toepasse-
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Ujk i.s omdat het hager beroep niet ontvankelijk is. - Geen passend antwom·d.

- Is niet wettelijk gemotiveerd, het vonnis dat beslist dat een wetsbepaling, welke
door de appellant wordt ingeroepen, niet
toepasselijk is omdat het hoger beroep
niet ontvankelijk is zodat er geen geding
meer hangend is, clan wanneer de appellant die wetsbepaling onder meer iuroept
om de ontvankelijkheid van zijn hoger beroep te rechtvaarcligen.
10 November 1949.
- 126
21. - B~wge1·lijlce zaken. - Reohte1· in
hager beroep die de ~-eden'en van de eerste
1·eohter juist en 1·eohtmatig verlclaa1·t. ~
O•verneming vnn cUe 1·edenen. - Antwoord
op de oonolu.sies waarop die 1·edenen betrelclcing hebben. - Door de reclenen van
de eerste rechter juist en rechtmatig te
verklareu, neemt de rechter in hoger beroep die redenen over en beantwoorclt hij
zocloende de conclusies waarop die reclenen betrekking hebben.
1 December 1949.
182
22. - Burgerlijlce zalcen. - Vordering
tot ontlcenning van een m·fdienstbaa1·heid
van overgang. - Verwee1·de1· die daartegen zijn 1·echt opwerpt van toegang tot de
gemeenschappelijlce p~tt, gelegen op het
dienstbaar erf. - Eis ingewilligd zonder
dat het vonnis dit ve1·wee·rmiddel beantwoordt. Niet gemotiveerd vonnis. Is niet gemotiveerd, het vonnis dat een
vorclering tot ontkenning van een erfdienstbaarheid van overgang inwilligt,
zonder de verweermidclelen te beantwoorden afgeleid hieruit dat de overgang onontbeerlijk is om toegang te hebben tot
een put, gelegen op het dienstbaar erf en
die door een akte van verdeling voor het
lieersend en het clienstbaar erf gemeenschappelijk werd verklaarcl. (Grondwet,
art. 97.)
8 December 1949.
211
23. - B~~~·gedijlce zalcen. - Veretfen·ing van gemeensohap. - Ar-rest dat n·iet
toelaat de 1·edenen te ondersoheiden
wa.a1·om een handelsfonds, dfbt geen eigen
goed van de m·ouw was, noah een voo1·behmtden goed en dat doo·r de eohtgenote
zoncler tussenlcomst van de man werd afgestaan, geen nanwinst van de gemeensoha.p u.itmaalcte die moet wm·den hersteld
in de te verdelen baten. - Niet gemotivee1·d an·est. - Is niet gemotiveerd, het

arrest clat niet toelaat de redenen te onderscheiclen waarom een handelsfonds, ·afgestaan, v66r het toelaten van de echtscheiding, door de echtgenote, zonder de
tussenkomst van haar man, dan wanneer
dit handelsfoncls geen eigen goed van de
vrouw noch een haar voorbehouden goed
was, geen aanwinst van de gemeenschap

-------
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uitmaakte, die in de te verdelen baten
met het oog op de vereffening van de echtelijke vennootschap diencle te worden
herstelcl. (Grondwet, art. 97.)
8 December 1949.
212
24. - B~trgerlijke zalcen. -.Huishu~w
ove·reenlwmst. Vonnis van de reohtbank van eerste aanleg dnt zioh er toe beperlct vast te stellen dat, ,door zijn atstand van de hu1wve1·1engiQ~g, gednan
v66r de vredere,ohte1· onder · het ~-egime
van de besluitwet van 12 Maart 1945, de
hjturder zioh zonder reoht nooh titel in
de ve1·huurde plaatsen heeft bevonden. Oonolusies van ·de hum·de·r wam·bij,
lwaohtens de ·wet van 31 Juli 1947, het
voo1·deel van de wettelijke h~turve1·1enging
wm·dt gevorderd niettegenstaande strijdige
overeenlcomst. Niet gemotiveerd vonn·is. - Is niet gemotiveercl, het vonnis van

de rechtbank van eerste aanleg, gewezen
onder het regime van de wet van 31 Juli
1947, op het hoger beroep tegen een vonniil van de vreclerechter, zelf gewezen
onder het regime van de besluitwet van
12 Maart 1945, vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg, hetwelk zich er toe
- beperkt vast te stellen clat, door .zijn afstand van de huurverlenging v66r de vreclerechter, de huurder zich zoncler recht
noch titel in de verhuurcle plaatsen heeft
bevonden, clan wanneer bij regelmatig
genomen conclusies, die huurcler de toepassing van de wet van 31 Juli 1947 vorclercle, waarbij het regime van de wettelijke huurverlenging niettegenstaande
strijclige overeenkomst wordt ingevoerd.
(Grondwet, art. 97.)
8 December 1949.
215

25. - B1trgm·T.ij7ce zalcen. - Eis tot
betal-in,q van sohadevergoedvng,. V m·wee!·der die a.lle aansprfblcelijlcheid ontlcent zoncler de wijze van berelcening van
de sohacle te betwisten·. - Beslissing die
de aansp-rakelijlcheid van cle vm·wee1·der
aa.n~wemt gn hem tot betaling van de gevorde!·de som ve1·oo1·deelt. Wettelijlc
ge·motiveenle beslissing. - Wanneer, in
een geschil betreffencle de betaling van
schaclevergoecling, de verweerder zich er
toe beperkt alle aansprakelijkheid te ontkennen, zonder de wijze van berekening
van de schacle, vastgesteld door de aanlegger, te betwisten, is de beslissing wettelijk
gemotiveercl welke, _de aansprakelijkheid
van de verweercler aannemend, aan de
aanlegger de gevorderde som toekent.
(Gronclwet, art. 97.)
22 December 1949.
244
26. - Bm·gerlijke zalcmt. Yonnis
dat een intC'rpretatie va·n ee·n oveTeenkomst aanneentt. Oonclusies gesteund
op een ande·re inte-rpretatie. - Gee·n ve·r1!1-ichting -uoor d-e rechter die ooncl!u.sies
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te beantwoo1·den. - De. rechter, die een
interpretatie van een overeenkomst aanneemt, is er niet toe gehouden de conclusies te beantwoorden die op een andere
interpretatie van de overeenkomst gesteund zijn.
12 Januari 1950.
292

27. - Bm·gerlijlce zalcen. ~ Gonclusies d·ie de geldigheid van een huum-[st!knd
betwisten. Gonclusies niet op gepaste
wijze beantwoonl. ~ Niet g,emotiveerd
vonnis. ~ Is niet gemotiveerd, het vonnis
clat ten aanzien van de verhuurders een
afstancl van huur gelclig verklaart omdat
llij wercl betekencl aan <<de verlluurcler ll,
clan wanneer de conclusies van de verlluurders staancle llielden dat die afstand
niet gelclig was om reclen dat llij slecllts
werd betekend aan een van de verlluurders.
20 Januari 1950.
309
28. - A:rbeidsongeval.
ToetJassing
van arUlcel 1 van de b·ij lcon·inklijlc beslttit van 28 Septembe1· 1931 samengeordende wetten. ~ W e1·1cge,ver die betwist
clat op het ogenbl.ik van het ongeval ae
arbeicler zich oncler zijn geza.g, lei cling en
toezicht bevond.- TTonni•s clat het bestaan
van cUe omstanclig,heclen niet vaststelt. Onwettelijk vonnis. - Wanneer llet be-

clrijfslloofd (of de verzekeraar op wie zijn
verplichtingen zijn overgegaan) betwist
dat de arbeider, op llet ogenblik van het
ongeval, zich bevoncl onder zijn gezag,
leiding en toezicht, is het vonnis niet wettelijk gemotiveerd clat, zoncler het bestaan
van die omstancligheid vast te stellen,
beslist dat artikel 1 van de bij koninklijk
besluit van 28 September 1931 samengeschakelcle wetten op de vergoecling van
de nit het ongeval voortvloeiende schade
toepasselijk is.
3 Februari 1950.
354
Btwg,e1·M.jlce zalcen. ~ GelcUgve1·lclaring van een beslag oncler clerden. Geen antwoord op de conclttsies waarbij
wo1·dt staancle gehottden dmt een beslag
niet wetteUjlc lwn worden gedaan. - Niet
gemotiveenle besUssing. ~ Schenclt arti-

.29. -

kel 97 van de Grondwet, het arrest dat
een beslag onder clerden geldig verklaart
zoncler de condusies te beantwoorden van
de derde beslagene, welke staancle hielcl
clat dergelijk beslag niet wettelijk in zijn
hanclen kon worden geclaan.
9 Maart 1950.
459
.30. - BtP"g,erl'ijlce zalcen.
UitdntkkArng << het scMjn.t vast te stctan ll. Draa,qwijclte. ~ Niet noodzctlceUjlc twij ..
felend. - De woorclen << het schijnt vast

te staan ll, waarvan in de motieven van
een arrest gebruik wordt gemaakt, clrukken niet nooclzakelijk een twijfelende
mening tlit; het is mogelijk clat uit het

verbancl blijkt dat de rechter alzo heeft
bevestigcl clat uit zijn beschouwingen volgt
dat iets als vaststaancl voorkomt.
20 April 1950.
513
31. ...,. Bu1·gerlijlce zaken. llonnis
clat ttit cle bedoeling der pa1·tijen het bestaa·/1 van ee·n ove~·eenlcomst van bewon•ing, ajle·iclt en niet van een hutwovereenkomst. ~ Gonclusies bewe1·ende dat
er nooclzakel'bjk verhm"ing is, van zodm
er alvlcoord bestaat over een zwijs voo·r
het genot vctn een znak geclttrende een
bepaalcle tennijn. Niet bectntwoonle
conclusies. - Schencl·ing van ct·rt'ikel 97
van de Gmndwet. - Is niet gemotiveerd,

het vonnis beslissende dat, wegens de
becloeling der partijen, een overeenkomst
slechts een overeenkomst van bewoning
van een onroerend goed uitmaakt, zonder
de bewering te beantwoorden, in regelmatige conclusies voorgebracht, dat er
nooclzakelijk huuravereenkomst is van
zodra, zoals ~n onderhavig geval, over
een prijs overeengekomen wercl voor het
genot van een zaak gedurencle een bepaalde termijn. (Gronclwet, art. 97; Burg.
Wetb., art. 1709.)
28 April 1950.
539
32. - Btwge·rUjke zaken. Vonnis
clett een ·ve1·wee1·m•icldel tegen een ingestelcle vonlering at-wijst. ~ Geen 1·edenen
tot stctVing vwn cle atwijzing. Schending van a1·tilcel 97 van de-G1·ondwet. -

Schenclt artikel 97 van de Grondwet, het
vonnis clat, wanneer de verweercler twee
verweermiddelen tegen de vordering van
de aanlegger tegenwierp, zonder opgavc;
van enige reclen, een cler midclelen afwijst
na een onclerzoeksmaatregel omtrent het
eerste miclclel te hebben bevolen.
28 April 1950.
541
33. ~ Burge·rUjlce zctken. - A1Test flat
besUst flat een wntldna niet ontvanlceUjlc is. Geen verpUchting conclusies
ove1· de acarondlwicl van cle wralring te
bennttcoorclc1~. Het arrest, clat beslist

clat een wraking niet ontvankelijk is, is
niet verplicht de conclusies, die er slechts
toe strekken de gegromlheid van de wraking te rechtvaarcligt:>n, te beantwoorden.
11 ll1ei 1fl50.
567.
34. - Stratzalwn. ~ TTerzoeic om clesl.;muUg on,flm·zoek. - Reclen van cle beslissing over de m·oncl die aan het aangezochte cleslcmicUg oncle·rzoelc alle nut ontneemt. ~ Geen veTplichting vooT de 1·echter clit venoelc ·ni<tcl-rnklrelijk te bea.ntwoorclen. - Wanneer de rechter zijn be-

slissing over de grond op een reden steunt
die aan een verzoek om cleskundig onderzoek alle nut ontneemt, moet hij clit verzoek niet uitclrukkelijk beantwoorden.
22 lVIei 1950.
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35. - Bu.rgerl·ijlce zalwn. - Vm·plichting cle concl1tsies te beantwoo·J·clen. j]!f-iclclel met _betreklci·ng tot een p·unt van
het gesch·il omtrent hetwellc het an·est
zich e·r bij bepaalt cle pa1·tijen uit te nocl·igen uitle,q te vm·schajfen. Geen ve1·pUchting het te bpant.woord0n. De

schuldverklaring door in de bewoordingen van de wet het bestaan van de bestanddelen van het misdrijf vast te stellen.
3 October 194S.
45
40. -

Stra.tzalcen. -

Oonclttsies die

rechter over de grond hoeft niet het mid- .zich e·r toe beperlcen het bestaan van- het
del te beantwoorclen clat betrekking heeff · mlisd·ri.if te ontkennen. - An·est dat vasttot een punt van het geschil omtrent het- steU rlat het rn-isd1'ijf bewezen is. - Gewelk hij zich er bij bepaalt de partijen mutiveerd arrest. - De conclusies, waaruit te nocligen uitleg te Yerschaffen. bij cle verdachte zich er toe beperkt in
llet algemeen het bestaan te betwisten
(Grondwet, art. 97.)
25 Mei 1950.
605 van de elementen die de ten laste gelegde
misdaden uitmaken, worden wettelijk
36. B1t-r{;erl·ijlce zalcen. AtTest
beantwoorcl door de vaststelling dat die
waarbij een vonle-ring ingewilligcl UJO'I'(lt
miscladen bewezen zijn,
zon.der een vei'Weermiddel te beantwoor10 October 1949.
67

den of waarb-ij dit slechts op dubbelzinnige
wijz'e beantwoord wm·dt. - Niet gemotivee1'd arrest. - Is niet gemotiveerd, het

arrest waarbij een vordering aanvaard
wordt zonder dat een tegengeworpen verweermiddel worcle beantwoord of dit derwijze beantwoord worclt dat het twijfelachtig is of de rechter dit verweermiddel
in feite niet gegrond of niet ontvankelijk
heeft geoorcleeld.
611 ·
1 Juni 1950.
37. - Aetnbocl ·va.n bew-ijs tot bestdjding vetn cle ttitsletg van een get·uigenverhoor. - Getu·igenvm·hoor 1tit de debatten
g,eweerd. Geen verplichting vom· cle
rechter ove1· het aetnbocl van bewijs 11-itszwaalc te doen. - De rechter is er niet

toe gehouden uitspraak te doen omtrent
een _aanbod van bewijs, dat slechts gedaml. wordt tot bestrijding van de uitslagen van een getuigenverhoor, wanneer
dit verhoor uit de debatten geweerd
wordt.
13 Juli 1950.
725
HOOFDSTUK III.
II)' STRAFZAKEN.

38. - StrctfzMcen. - Vonn-is dat vaststelt dctt de betichting bewezen i-'1 maa1·
dat de belclaagde belet wenl z-ljn onTegenst'l'ijdi{fe
sch·u.ld te oewijzen.
vaststell'ingen. - Is aangetast door tegen-

strijcligheicl, het vonnis dat vaststelt,
enerzijds, dat de betichting is bewezen
en, anderzijds, dat, ingevolge een onregelmatigheid van de rechtspleging, de beklaagde belet wercl zijn onschuld te bewijzen.
26 September 1949.
26

41. - St-rafzalcen. - Ooncl·usics van
cle venlachte die slechts een te-itelijlc betoog inho·uclen. ~ Vaststellingen vetn de
·rechte·r -welke d-it betoog tegensprelcen. Genwtl·ceenl- a·rrest. - .Wanneer de con-

clusies van de verdachte slechts een feitelijk betoog inhouden, is de besliss,ing. vari
veroordeling, welke rust op vaststellingen
welke clit betoog tegenspreken, wetteUjk
gemotiveerd.
·
10 October 1949.
67
42. - St1'afzalcen. - Burgerlijlce vorderhlfJ. An·est vetn verom·deling, Dat de conclns·ies van de venlachte niet
benntwoorclt. - Niet gem.otiveenl a1-rest.

- Is niet gemotiveerd, llet arrest clat de
verclachte veroordeelt tot schadeloosstelling jegens cle burgerlijke partij wegens
stoffelijkE, schade, zonder de conclusies
van cle Yerclachte te beantwoorden waarbij het bestaan van een van cle. aangevoercle schadeposten werd betwist om reclen de burgerlijke partij deswege geen
verarming heeft ondergaan.
17 October 1949.
79
43. - Stratzaken. - Mil-itnir ge1·echtshof tl-it8tWaetlc doende op bescheiclen-. ~
Geen venJI'ichUng cle bescheiden te bepalen welke als overt·uigingselernenten aangenomen wonlen. Het militair ge-

rechtslwf, dat verklaart te beslissen op
bescheiden, is er niet toe gehouden de
bescheiden, waarop het zijn overtuiging
steunt, te bepalen.
24 October 1949.
100

-39. - St·ratzalcen. - A·rrest va11 ve·roordeling dat het m:iscldjf in ·de bewoorclin{fe-n van de wet omsclwijft. Geen
concl1tsies. - Wettel-ijJ,; gernotivee1·de besliss·ing. Bij gebrek aan conclusies;

44. - St-rafzalcen. - Bu1·gerU.jke vorclei"ing,- Vonnis dat de telastle{fging niet
bewezen verlclaart op grand van verlclaringen van een get11•ige aan cle politie. Oonclu8'i'es van cle bu.r{ferUjlce 1Ja1·tijen
vorclerend clat cltie 'im.-lichtingen weuems
teg,enstri.jcligheclen zomlen worden ve·rworpen. Ooncl·usies niet beantwoorcl.
Vonnis niet gemotiveercl. Is niet

rechtvaarcligt de rechter

gemotiveercl, het vonnis dat de telastleg-

wettelijk de
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ging niet bewezen verklaart, op grond
van verkluringen geduan door een getuige
aan de politie op een bepaalde datum,
zonder dat de conclusies van de burgerlijke partijen worden beantwoord waarl>ij werd gevorderd dat die verklaringen
zomlen worden verworpen wegens hun
tegenstrijcligheid met de verklaringen
vroeger gedaan aan lle rijkswacht door dezelfcle getuige, alsmede met de andere
g·etuigenissen. (Grondwet, art. 97.)
7 November 1949.
118

45. - st1·atzaken. - Arrest van veroonZelin.g dat het m·isd·rijf in de bewoordingen van de wet ornschrijft. - Geb1·e1c
aan concZusies. --c: Wettelijk gemotiveerd
besUssing. - BiJ gebrek aan conclusies,
motiveert · de rechter over de groncl wettelijk de schuldverklaring door de vaststelling, in de bewoordingen van de wet,
van het bestaan van de bestanddelen van
het misdrijf.
7 November 1949.
121
46. - Stratzaken. - Oonclusies van
de ve1·dachte. Waarin zijn .onschttld
u.it feitelijke elementen wordt afgeleia.
- Beslissing van veroo1·deling clie zicht
(31" toe beperkt ae telastlegging bewezen
te ve1·Jclaren. - Niet gemotiveenle beslissing. - Is niet gemotiveercl, de beslissing

van veroorcleling die zich er toe beperkt
de telastlegging bewezen te verklaren,
dan wanneer de verdachte, in regelmatige
conclusies, v·erscheiclene feitelijke elementen deed geWen waaruit hij zijn onschnld
afleidcle.
1± November 1949.
134
47. - Stmf,zaken. · - Oonclttsies die
zich beperlcen tot de bewe1•ing clnt (/,e bUJ'gerlijlce 1Jartij gecleeltelijk verantwoonlelijlc is voo·r de schacle. - An·est dat ve1·klaaTt ddJP de .\b~w·gerlij lee pa1·tij geen
schulcl heeft. GemotiveeTcl a.n·est. -

Wanneer de verclachte, in zijn conclusies,
zich er toe beperkt te beweren clat de burgerlijke partij gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de schade voortvloeiencl nit
!let misclrijf, zoncler tot staving van die
bewering een reclltsmidclel aan te voeren
noch af te leiden uit feitelijke elementeii
waaruit haar gegroncllleid moet blijken,
is het arrest, dat verklaart clat de verdachte alleen verantwoordelijk is voor cle
scllade, volcloende gemotiveercl.
14 November 1949.
137
48. - Strntzaken. - BwrgerUjke ·~:cl'
aering. Ooncl·tts-ies vnn Jle ve1·aachtc
waa1·bij wo·rdt sta(fJnde gehouclen dat cle
!JJffr"(/JnfJwoordelijkheicl jvoo·r he,t on[fe-vwl.
geheel of ten clele te1L laste van cle burgerlijlce 1JU1"tij vctlt wegcns cle to~tt begnan
floor haar cumgesteldc.- TTonnis dat, zoncle1" dit m·iclclel te beantwoorden, ae ver-

dachte ve·roo1·declt tot he1·stelling van geGeb1·ek aan reclenen.
hee/. cle schade. -

- Is niet wettelijk gemotiveerd, !let vonnis dat, clan wanneer de verclachte in regelmatige conclusies staande hield dat geheel of een cleel van de verantwoorclelijkheid voor het ongeval ten laste van de
burgerlijke partij moet vallen, wegens de
font door haar aangestelde begaan, de
verdacllte veroordeelt tot herstelling van
gelleel de scllade, zoncler die conclusies te
beantwoorclen. (Grondwet, art. 97.)
21 November 1949.
153
49. clering. gelaten,. -

&trafzalcen. ~ B·nrgerlijlce vorYerwee1·midclr:1. onbeantwoonl
Niet gemotiveerae beslissi1tg.

- Is niet gemotiveerd, de beslissing die
de verclacllte tot schadevergoecling jegens
de burgerlijke partij veroorcleelt, zonder
een door hem in regelmatige conclusies
voorgesteld verweermicldel te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
21 November 1949.
160

50. - St·ratza7cen. - B~wgerlijke vorde1'in.g. OonclttM.es van cle ve1·dachte
waa1·b'ij Twt cloOI" de b!wge1·lijlce pm·tij beiveenl naaeel tvorclt betwist. ~ A1Test clat
vaststelt llat het mi.s£ll·ijf aan clie pcwti,i
een nc~clccl heett be·ro7c7cencl dat met de
toegelcenclc ve·rgoeding, oveJ-eensternt. W etteli,i lc gemotiveenle beslissing.
Beantwoorclt op passende wijze de conclusies van de verclachte, waarbij de werkelijklleid van het door de burgerlijke partij beweerd nadeel wordt betwist, het arrest dat vaststelt dat het misdrijf aan die
partij een· nadeel heeft berokkend dat
overeenstemt met het ten titel van schadeloosstelling toegekend bedrag.
21 November 1949.
160

51. ~ Stratza7cen. - TTer7ceer. - TTonnis va11. ve·roo1·cleling. Geen antwoord
op cle concl7t.sies waarb·ij de ve1·dachte
feitelijlce omstanaigheclen i111riep waa1·uit hij afleidde flat zijn schulcl wiet bewezen was. - Niet gemotiveerd vonni:S. Is niet gemotiveerd, !let vonnis dat de verdachte veroordeelt wegens !let gebrnikmaken van een motorvoertuig niet voorzien van voldoencle doelmatige remmen,
zonder de conclusies · te beantwoorden
waarbij cle verclachte omstancliglleden
inriep waaruit hij afieidde dat de lnening
van de verbalisanten nopens de werking
van de remmen op onvoldoencle gronden
steuncle. (Grondwet, art. 97.)
28 November 1949..
178

5.2. -

Stm.fza7cen. - TTerkeer. - TTonvan vemo'l"deling wegens ·inb1·e·ulc op
cwtilcel 27 van cle Wegcode. - Oonclu.sics
·~vc~arin cle venlachte aawvoenle clat ait
cvrl'ikel niet toetJnsselijk was omclat hij
nncw l·inlcs wilde afslaan. - TTonnis dat
IUS
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antwoordt dat, om linlcs at te slaan, de
verdachte heett uitgeweken naar de witm·ste linlce1·zijde van. de baan die hij ging
verlaten en hij ald~ts de voorsclwitten van
a1·tilcel 31, alinea 2, in fine, van zelfde
code heett geschonden. -Niet gemotiveerd
vonnis. - Is niet gemotiveerd, het von-

nis dat de verdachte veroordeelt om de
rechterzijde niet te hebben gehouden in
de richting van zijn beweging en dat, als
antwoord op de conclusies waarbij de verdachte aanvoerde dat artikel 27 van de
Wegcode niet toepasselijk was omdat hij
links wilde afslaab., zich er toe beperkt
vast te stellen dat, om links af te slaan,
de verdachte is uitgeweken naar de uiterste linkerzijde van de baan welke hij
ging verlaten en hij aldus de voorschriften van artikel 31, alinea 2, in fine, van
zelfde code heeft geschonden. (Grondwet,
art. 97.)
28 November 1949.
178

53. -

su·atzaken. - Ve1·oo1·deling wegens medeJJlichtigheid. Bestanddelen
van de stmfbare medeplichtigheid nfet
vastgesteld. - N,iet gemotivem·de vm·oo1·deUng. - Is niet gemotiveerd het arrest

dat de verdachte veroordeelt wegens medeplichtigheid aan bedrieglijke wegneming, zonder het bestaan van de bestanddelen van de strafb·are medeplichtigheid
vast te stellen. (Strafwetb., art. 67, Grondwet, art. 97.)
5 December 1949.202

54.
Stratzalcen.
Q·ualificatie
waarin de bewoordingen van artilcel 66
va.n het Stratwctboe.Jc zijn overgenomen.
- Geen conclusies. - Arrest dat de wijze
van de hoofdzalcelijke deelnerniq1.g niet
bepaalt weUce -werd aangenomen. - WetteUjlc gemot'iveenZ an·est. - Bij gebrek
aan conclusies dienaangaancle, is de rechter over de grond er niet toe gehouden te
bepalen op welke van de in de telastlegging aangeduide wijzen van hoofdzakelijke deelneming, voorzien bij artikel 66
van het Strafwetboek, de verdachte ann
de uitvoering van het misdrijf heeft medegewer·kt.
19 December 1949.
234

55. - St·ratzaken. - Oonclusies wacwbij clrJ ve1·dachte het bestaan van de feiten betwist. A-r-rest van ve-roordeling
dat de feiten bewezen verl.-la.a1·t. - vVet-telijk gernotiveenl a1Test. - vVanneer de
conclusies van de verclachte zich er toe
beperken te betwisten dat de feiten _van
de telastlegging bewezen zijn, is het arrest van veroordeling, waarbij die feiten
bew-ezen worden verklaard, wettelijk gemotiveerd.
19 December 1949.
234

56. -

Stmtzalcen. -

Burge1·lijke vo1·-

8119

derinu. - YerJJlichting de conclusies van
de bw·ge1·lijke partij te beantwoo1·den
wacwbij een wijze van begroting van de
schade worclt voorgesteld. - Zo, bij ge-

brek aan conclusies, de raming door de
rechter van het door de burgerlijke partij geleden nadeel, souverein is, is nochtans die rechter er toe gehouden de redenen te doen kennen waarom hij een door
de burgerlijke partij, in regelmatige conclusies, voorgestelde wijze van raming
van de schade verwerpt.
1.9 December 1949.
238

57. - St·ratzaken. - Bm·gerlijke vordering. - Vemntwoordelijlche-id voor een
on.qevctl, gedeeltel-ijlc ten laste van cle burgerUjke pa1·t·ij geleyd. - Ooncl'llsies van
de btwgerlijke pa·rt-ij waa1·bij alle verantwo01·de7Jijlcheid, wo1·dt betwist. - Gebrek aan antwoord. - Niet gernot-iveerd
vonn·is. - Is niet gemotiveerd, het vonnis
dat een gedeelte van de verantwoordelijkheid voor een ongeval ten laste van de
burgerlijke partij legt, zonder de in de
conclusies van die partij ingeroepen middelen te beantwoorden tot staving van
haar bewering als zou zij geen enkele font
hebben begaan en als zou zij de verkeersvoorrang hebben genoten. (Grondwet, artikel 97.)
27 December 1949.
251
58. - Stratzaken. ~ Bu1·ge1'lijlce vo1·de1"ing. Oonclusics van cle ve1·dachte.
Geste·uncl hie·rop dat de bm·gerlijlce
part-ij een bepactld misclTijf heeft gepleegd.
- Fowni.s dat vaststelt dnt het bewijs van
dergeUjk misd1·ij! n·iet we1·d gebracht. Antwoord OtJ de conclusies. Beant-

woordt de conclusies van de verdachte
tegen de burgerlijke partij en gesteund
hierop dat die partij een bepaald misdrijf
heeft gepleegd, het vonnis dat vaststelt
dat het bewijs van dit misdrijf niet werd
gebracht.
27 December lll49.
252

59. - St1·atzaken. - Burgel'lijke V01'dering. - Oo1·zalcel-ijk verband tttssen het
m:isdrijf en de schade. - Beslissing dat
dergelijk ve1·band niet bestant. - Motivedng. -De rechter, die in feite vaststelt
dat de door de burgerlijke partij voorgewende schade het ten laste van de verdachte gelegd misdrijf niet voor oorzaak
!weft, moet, bij gebrek aan conclusies
dienaangaande, de bestanddelen niet aanduiden waarop die vaststelling rust.
27 December 1949.
266
60. - 8tmtzaken. - InbTeu.k op a1·tiFe·rlcel 115 van het Stnrfwetboek. dachte die beweert onder de dwang. van
·de v-ijand te hebben gel!andeld. - An·est
van vemordeli-ng dat ll'if verweermiddel
beantwoo1·dt ten aanzien zowel van arti-
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ke~ 71 rtls van a1·tilce~ 115, pa1'at!raaf 2,
:2o, van het Stratwetboek. - Wettelijk
,qemotiveenle beslissing. - Wanneer een
verdachte van hulpverschaffing aan de
vijanden van de Staat beweert onder de
dwang van de vijancl te hebben gehandeld,
:motiveert het arrest "an veroordeling wettelijk het afwijzen van dit verweermiddel
door vast te stellen in feite dat, noch de
grond van rechtvaardiging voorzien bij
artikel 71 van het Strafwetboek, noch deze
voorzien bij artikel 115, paragraaf 2, 2°,
van hetzelfde wetboek, in de zaak voorhanden zijn.
9 Januari 1950.
275

61. - St1·atzalcen. - Ve1·oonieling wegens inb1'et£1a op rle Wegeode.- Bestanddelen VM£ het misd1"ijf n.iet vastgesteld.
- Niet gemotivee1·de vemo1·deUifl.g. Is

niet gemotiveerd, de beslissing die een
verdachte wegens een inbrenk op de W egcode veroordeelt, zonder het bestaan van
de bestanddelen van het vaststaaml verklaard misdrijf vast te stellen (Grandwet, art. 97.)
23 Jannari 1950.
318
62. - Strafzaken. - B·nrge·rlijlve vorderimg. - Ve1·daehte c/:ie conclHrleert tot
het g.eb1·eTa aan oomakelijlc ve·rbanrl t~£8sen de clom· hem begane tout en cle doo1·
de b~wge11lijlce part'ij beweenle scharle. Tionnis van veroorrleling cla.t cl-ie concl~t
sies niet beantwoo1·dt. N·iet gemot·i,
veercl vonnis. - Schemlt artikel-97 van

de Grondwet, het vonnis dat een · verdachte tot schadeloosstelling jegens de
burgerlijke partij veroordeelt zonder de
conclusies van de verdachte te beantwoorden, waarbij worclt staande gehouden dat
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de door hem begane font en de door
de burgerlijke partij beweerde schacle.
23 .Januari 1950.
321
63. -

Stmtzalaen. - Ve1·volgin,q weg.ens het sli,iten van Ulcem·en en ,qegiste
d1·anlcen in een lwztidenie1·swinkel.
V1·ijsp1·aaTa. - Dnbbelzinnige rixlenen. -

In geval van vervolging wegens het slijten
van ter plaatse te verbruiken likeuren
en gegiste dranken in een kruiclenierswinkel, lokaal dat de door de wet vereiste
voorwaarden van hygiene niet verenigt,
en bovendien om de voorafgaande aangifte niet te hebben gedaan n<Jch de openingstaxe te hebben betaalcl, rust het arrest van vrijspraak op dnbbelzinnige redenen, en is het derhalve niet wettelijk
gemotiveerd, wanneer het zich er toe beperkt vast te stellen dat het niet bewEzen
is .dat er herhaling zou geweest zijn, herhaling die nodig is om de slijterij van
gegiste drunken onder de toepassing van
de wet van 29 Augustus 1919, gewijzigcl
door de besluitwet van 14 November 1!139

betreffende de slijterijen van gegiste drauken te doen vallen. (Grondwet, art. 97.)
6 Februari 1950.
368
64. -

Strafzalcen. - B·zwgerlfjlce V01'Ram·ing van de schade naar
b·i~Ujlaheicl.- l'oorwacwden van hcta•i' ~vet
telijlcheicl. - Wanneer cle rechter in de
dering. -

omnogelijkheid verkeert het beclrag van
de door de burgerlijke 1~artij _geleden
schade mathematisch te bepalen, kan hij
cUt wettelijk naar billijkheid doen op
voorwaarcle dat hij rekening houclt met
al de elementen die zijn raming kunnen
beinvloeclen.
13 Februari 11J50.
396

65. - St1·atzaken. - Bu·rge1·Ujlre vo1'deT-img. - Ooncl7£Sies wcuwb'if rle betichtc
van de b~wgerl!ijlae partij een nauw 7ce1t.1'i'ge bepaling van de seha(le eist. - Ar1'est clat rle onmogelijlcheicl vaststelt een
matltematische r({.ming van de schacle te
rloen.. - Raming naa1· bilUjlche·irl. - Beslissing wettcUjla gemot-iveerd. - Is wettelijk gemotiveerd, het arrest dat, als
antwoord DP de conclusies van de betichte
die van de burg·erlijke partij een nauwkeurige bepaling eist van de door haar
geleden schade, vaststelt dat het onmogelijk is het bedrag van die schade mathematisch te ramen en dit naar billijkheid
doet.
13 Februari 1950.
396
66. - St1·atzrt1cen.
Samenvoeg·ing
van zalcen. Vaststelling van rle ve1'lcnoohtheid.
Wettel.iflc gemotiveerrle
bcslissing. Is wettelijk gemotiveerd,
de beslissing die de zaken samenvoegt OD

grond van de vaststelling clat zij verknocht zijn.
20 Februari Hl50.
405
·67. - Strafza.lccn. - B~!1'1Je1·li.j7ce V01'de·ring. Misdaad te_qen rle ~t--itwenclige
veiUgheid van de Staat. - Ooncl~tsies van
cle venlnchte wna.rlJij de mogelijlcheicl en
de werlcelijlcheid vnn een lc1·enTcing van de
b7wgerUj7ce 1·eehten van cle Staat wo1·aen
betwist. - Pc1ssend antwoo1·d. - Beant-

woordt op vassende wijze de conclusies,
waarbij de verdachte staande houclt, aan
de ene zij{le, dat het beweercl nadeel zich
vermengt met het politiek nadeel waarvan de herstelling wordt ver.zekerd door
de uitoefening van de publieke vordering,
en, aan de andere zijde, dat de Staat niet
van enig nadeel aan zijn burgerlijke rechten cloet blijken, het arrest -dat erol) wijst
clat de vorclering van cle Rtnat, burgerlijke partij, cle herstelling van cle aantasting becloelt, door cle gedrngingen van de
verclachte, van het patrimonium, zowel
zedelijk als materieel, van cle nationale
gemeenscllnp en dat vaststelt dat de Stant
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van een krenking van zijn private belangen heeft doen blijken.
20. Februari 1950.
411

kon worden verllolpen door een teken ge.
geven door llet uitstrekken van de arm.
27 Februari 1950.
428

68. - Strafzalcen. - Beti'ehting van
onvrijw'ilUge verwondingen en van een
Vonnis dat
inb1·e·nk op de lYegcode. vaststeU dat het ongeva/, cloo1· de onvoo1·zichUgheid van de verduchte wenl ve1·oo1·zaa,Jct. VdjspTaalc gestettnd op cle
eni.ge 1·eden dat de bega·ne onvoorziehtig,
heid de inbrettlc 01J de Wegcode niet uitmaalct wellce het voorwe1·p van de telastlegging is. - Vrijsprualc voo1· de onvrijwiUige verwondcingen, niet gernotiveerd.

71. - Stmfzaken. .. - Vorvnis van ve1·oo1YZeling. - Anndttiding van de wets bepaling die het feit verbiedt. - Geen awndwicling van de wetsbepaling die de st1·at
bepaalt. - Gebrelc aan 1·edenen. - Is niet

Is niet gemotiveerd, het dispositief dat
de verdachte ontslaat van de vervolging
wegens onvrijwillige verwondingen, ·;ingesteld samen met een vervolging wegens
een inbreuk op de Wegcode, indien het
enkel is gesteund hierop dat de onvoorzichtiglleid begaan door de verdachte, en
die de oorzaak van het ongeval is geweest,
niet de inbreuk op de Wegcode uitmaakt
die in de telastlegging becloeld is. (Grondwet, art. 97.)
20 Februari 1950.
412
69. - Skatzalcen. - Ve1·oordeUng wegens twijwilli_qe slagen. - Geen antwoo1·d
op ·de conclusies van de ve·rdachte aanvoerend (Zat h-ij zieh enkel tegcn cen onrechtvaardige en niet uitgelolcte. aanval heeft
venledigd. - Ni·et gemotiveenl a1Test. Is niet gemotiveercl, llet arrest van veroordeling wegens vrijwillige slagen, lletwelk
de conclusies onbeantwoord laat waarbij
cle verdacllte staande llield dat llij zicll·
enkel tegen een onreclltvaardige en niet
uitgelokte aanval van de burgerlijke partij lleeft verdedigd. (Grondwet, art. 97.)
27 Februari 1950.
427
70. - St1Ytfzaken. - Ve·rlceer. -,-;- Inlirettlc op adilcel 96, paragmaf 1, aU1iea 1,
1;an de lVegeode. - Verdaehte d·ie in conclltsies, gestettnd op a1·tUcel 71 van het
Strafwetboek, een plots ove·rgelcomen en
onbelcencl gebleven detect aan de 1·ichVemoTdeling
tingsannw·ijze1· hzroept. om ·rerlen clnt awn dlt mechanisch defect
leon wonlcn ve1·holpen door een telcen geg,even met de ttitgestrelcte ann. - Beslissin·g niet gemotiveenl. - Wanneer, vervolgd om zijn richting te llebben gewijzigd
zoncler zulks aan de andere weggebruikers
kenbaar te llebben gemaakt, de bestuurcler van een. voertuig, in conclusies gesteund op artikel 71 van het Strafwetboek, een plots defect aan de riclltingsaanwijzer inroept, hetwelk hij eerst na
llet ongeval heeft kunnen vaststellen, is
llet vonnis van veroordeling niet wettelijk
gemotiveerd dat zich ertoe beperkt. te antwoorden dat aan dit mechanisch defect

gemotiveerd, het vonnis van veroordeling
dat, niettegenstaande het de wetsbepaling
aanduidt welke llet feit verbiedt, deze
niet aanclnidt welke, door het bepalen
van de toe te passeD. straf, van dit feit
een inbreuk maakt.
447
6 Maart 1950.
72. - Stmtzalcen. - Verkee1·. ~ Gevaarli.ilre sndheicl. Beoordeling gesteu.nd op cle ontstancli•gheden vwn de zaalc;
zonrler naclere bepaling, cloch afgezien van
het enlcel betwist bewijseleinent. - Wet"
teUjlc _qemot-iveeTde beslissing. -De rechter die, na te llebben verklaard geen rekening te llouden met het advieH en de
vaststellingen van een deskundige, enig
bewijselement dat aanleiding lleeft gegeven tot betwisting, afleiclt nit de omstanclighe!len van de zaak dat de snellleid, die
door de verclacllte aan zijn voertuig wercl
gegeveu, gevaarlijk was, is niet gehouden
nader de elementen te bepalen waarop llij
die beoordeling steunt. ·
13 M:aart 1950.
465
73. - Stmtzalcen. - Bu1·gerlijlre V01"rlrwintJ- Oonelttsies ·waarbij de ve·rclnehte zelcere eleme1tten vam. de beweerde
sehacle betwist. - An·est clat cle onmogeM.Jkhe,icl vnststelt · rle sehcule met rnnthemaUsche zekerhei(l te berekcnen. - Schcttting naar billijlcheid. - Wettelijlc gemotiveenle beslissing. - Is wettelijk gemotiveerd, het arrest dat, als antwoord op
de conclusies van de verdachte waarbij
zekere elementen van de door de burgerlijke partij beweerde scllade worden betwist, vaststelt dat die scllade niet vatbaar
is voor een met matllematisclle zekerlleid
geclane berekening en deze naar billijkheid schat.
13 M:aart 1950.
465
74. ~ St·rafzalwn. Misdaden en
wanbed1'ijven tegen de ttitwendige veUighe-id van de Stnat. - A1·tilcel 115 van het
Stmtwetboelc.
Onde1·zoelc
geopend
door de lc1"ijgsatulite·nr. - Bevel vw1 n<iet
ve·rvo ~ging .. ,_ An·est va,n ve.mordeling
dat rviet het bestaan van niettwe bezwaren
vaststelt. - Arrest niet wettelijlc gemotivee1'rl. - Wanneer een door de krijgs·auditeur wegens inbreuk op artikel 115
van llet Strafwetboek geopend onderzoek
werd gesloten door een bevel van niet
vervolging, is het arrest van llet militair
gereclltsllof niet wettelijk gemotiveerd dat
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een veroorcleling nitspreekt zoncler vast
te stellen clat er nienwe bezwaren voorhanden zijn, (Wetboek strafvorcl., artikelen 128 en 246.)
20 Maart 1950.
476

75. - Skafzaken. - Yer·oor·deling weqens poqing tot sl·uilcnitvoer. - Geen vaststell·ing van het bestaan van de materiiile
elernenten van het misd·rijf. - Niet gemotiveerd an·est. - Is niet gemotiveercl, het
arrest van veroorcleling wegens poging
tot slniknitvoer, hetwelk het bestaan van
de mater1ele elementen van het misdrijf
niet vaststelt. (Gronclwet, art. 97).
20 Maart 1950.
480

76. -

Stratz(tken. - Yer·oordeUng wegens ver·voer van alcohol zonde'l' regelmatige bescheiden. - Germ antwoord op de
concl~tsies die ee11 onover·w·inneUjlce (/,waling inroepen. - Niet gemotiveenl an·est.

- Is niet gemotiveercl, het arrest van
veroorcleling wegens vervoer van alcohol
zonder regelmatige bescheiden, hetwelk
de conclnsies niet beantwoordt waarbij
de verdachte beweerde het slachtoffer van
een onDverwinnelijke dwaling te zijn geweest. (Gronclwet, art. 97.)
20 Maart 1950.
480

77. - Stt·a.fzalcen. - Ye'l"lceer·. - Vonnis debt vaststelt dat de bestmtrder· van
een voer·tnig _qekomen is nit een aan de
01Jenbam weg gelegen eigendom wanneer
wiekijders in aantocht war·en. - Vonnis
dat beslist ·dat hij geen inbTenlc heeft gepleeg(l op ar·tilcel 57, 1°, b, van de Wegcode en dat ldj .r1een font heett begaan. Besli.Ysin,q gestenncl op de omstandigheden
vam de zaalc. - Geen st1'ijdigheid. - Is
niet door strijdigheid aangetast, het vonnis dat, alhoewel het vaststelt dat de
bestunrder van een voertnig nit. een aan
de openbare weg gelegen eigendDm is gekomen en de openbare weg is opgereclen
wanneer er wielrijders in aantocht waren,
nochtans afleidt uit de omstandigheden
van cle zaak dat hij geen inbreuk heeft
gepleegd op artikel 57, 1°, b, van het
koninklijk beslnit van 1 Febrnari 1934
en dat hij geen enkele fout heeft begaan.
3 .April 1950,
503
78. - Strafzalcen. - Fe'l'jaTing, van
de 1YU.blielce vor·de1"ing, - Geen concl~tsies.
- De r·echte?' ove;· de grand is niet gehou.den de daden aan te du.iden die de verjMin(J hebben gest·uit. - De rechter over

de g1'oncl is er niet toe gehonden bijzonder nit te weiden over cle verjaring van
de publieke vordering, wanneer dienaangaande geen conclnsies werden genomen.
3 .April 1950.
506
St;·atzalcen. - B~trgerl'ijke vorflering. Bwrge;-Uj lc veran twoordeliojlce

79. -

partij. - Middel strekkende tot ve;·minde;'in(J van de schadeloosstelling. - Geen
antwoor·d. - Besli•ssing niet g,emotiveerd.

- De beslissing die de bnrgerlijk verantwoordelijke partij veroordeelt, zonder te
antwoorden op een door haar opgeworpen
midclel, er toe strekkend het bedrag der
gevordencle schacleloos!ltelling te doen vermincleren, is niet wettelijk gemotiveerd.
(Gronclwet, art. 97.)
8 Mei 1950.
563
SO. - Str·afzaken. - Verjaring, ·t,an de
pu-blieke vordering. - Geen conclu.sies. Geen verpUchting de darle11 van stuit-ing
te vermelden. - Bij gebrek aan conclu-

sies op dit punt, is de rechter over de
grond niet gehonclen, in de beslissing tot
veroorcleling, cle daclen van rechtspleging
te vermelden, die cle verjaring van de pnblieke vordering hebben gestuit.
8 Mei 1950.
564
81. - Str·ajz(tlcen. A·r'l'est dat de
onmoqeUjli;heid vaststelt het wete·nschappelifk bewijs van em1 vntchtafd1'ijving
te br'enyen en dat dit bewijs ttit een
sa.menhnng van ve·rmoeclens a.fle-idt. ~
Niet te(Jenstr-i.idige motieven. Is vrij

van tegenstrijcligheid, het arrest dat,
enerzijds, de onmogelijkhekl vaststelt
door wetenschappelijke middelen het bewijs van llet oorzakelijk verband tnssen
de aangewencle handelingen en de vruchtafdrijving bij te brengen en dat, anderzijds, aanneemt dat dit bewijs blijkt nit
een samenhang van vermoedens waarop
het wijst.
- 22 Mei 1950.
593
8.2. - 8trafzalcen.'- Btt1'(Je1'lijlce vorcler·ing. - Bewfjs van de (loor· cle bur·geT-.
lijlce par·tij beweeTde schade. Ver(lachte die in conclus·ies staa.n.de houdt
dat (le voorrJebr·achte (Jegevens naar· r·echt
geer~ bewijs ~~it-maken. Yonnis van ver·oonlelintJ. Stelt slechts· vast dat ile
sch(tcle bewezen is. - Schending van ar·tilcel 97 van de Gr-ondwet. - Schenclt arti-

kel 97 van de Grondwet, het vonnis dat
de verdachte tot schadevergoecling aan
de bnrgerlijke partij veroordeelt om de
enige reclen dat de door deze partij beweercle schade bewezen is, wanneer de
verdachte in regelmatige conclusies
staande hield dat de door de burgerlijke
partij voorgebrachte gegevens naar recht
geen bewijs nitmaken.
12 Juni 1950.
632
83. - Stratza.lcen. - Btwgerlijke vordering. Ver·wee;·middel van de belclaagcle. Niet a,fdoend antwoor·d. Gebrelc ae1n redenen. - Wanneer de be-

klaagde wegens een wanbedrijf van onvrijwillige doding, zo de beweerde schade
bestaat in de nadelige gevolgen die' het

,-l

r-:-.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN.

vervroegd overlijden van hun rechtsvoorganger op zijn vermogen had, tegenover
de vordering van de burgerlijke partijen,
erfgenameu van het slachtoffer, als verweermiddel do'et gelden dat een vergelijking hoefde gemaakt tussen die gevolgen
van het misdrijf en de voordelige wijzigingen die er uit volgden in het te erven
patrimonium, is niet wettelijk gemotiveerd het arrest dat dit middel afwijst
om de enige reden dat het recht van de
burgerlijke partijen tot herstel van de
schade voortvloeiende uit het verlies van
een deel van de inkomsten van de de cujus
niet kan beinvloed worden door de erfelijke overgang.
28 Juni 1950.
610
84. ~ Stratzalcen. - l'O'iHt'is van ve1·oordelinr;. - Aanduitlinr; van de wetsbepal'inr; die het feit verbiedt. - Geen aandttidinr; vatb de bepaUnr; die de straf vaststelt. - Gebrelc a(l;n redenen. Is niet

843

Niet beantwoord verweerrniddel.
Gebrelc aan redenen. - Is niet gemotiveerd,

de beslissing waarbij een beklaagde tot
schadevergoeding tegenover de burgerlijke partij veroordeeld wordt zond,er dat
een verweermiddel door hem in regelmatige conclusies voorgedragen bearitwoord.
wordt. (Grondwet, art. 97.)
.10 Juli 1950.
719
88. - Stmfzalceib. ~ Burgerlijlce V01'derinu. Geldsorn 'in de loop van het
onderzoelc in beslar; [fenornen. Bevel
tot tentr;gave aan een persoo'n aan wie
deze geldsom bctaala wm·d. - Verlcladnr;
van onbevoer;aheid 01n lcennis te nernen
van een eis tot nietigve1'1clarinr; van ae
besprolcen betalinr;. - Geen ter;enstrijdir;heid, - Houdt geen tegelliltrijdigheid in,

gemotiveerd, het vonnis van veroordeling dat de wetsbepaling aanduidt die het
voor bewezen verklaard feit verbiedt doch
dat geen melding maakt van de wetsbepaling die de straf vaststelt en van dit
feit een inbreuk maakt,
3 Juli 1950.
·
G!l3

het arrest waarbij aan de persoon, aan
welke hiernabedoelde geldsom betaald
werd, de teruggave bevolen wordt van een
in de loop van het onderzoek in beslag
genomen geldsom nadat verklaard werd
dat het hof van beroep onbevoegd zou
zijn om kennis te nemen van een eis tot
nietigverklaring van de besproken betaling.
7 September 1!l50.
738

85. - StJ·atzalcen. - Vonnis waarbij
een verzoek tot r;etttir;enverhoor atr;ewezen wordt. - Besnssende vervolgens de
zaalc verde1· te behandelen. - Laatsverrnelde beslissend r;edeel.te vereist r;een
onderscheiden rnotivet'inr;. - De rechter

89. - St1·atzalcen. - Btt1·ge1·Ujke v01'rlerinr;. - l'e1·oordelin{f van de ve1·dachte
tot schaaeve1·goe(ling,, - Geen antwoord
op een ao01· hern in condus'ies aanr;evoenZ
verwee1·mid•de~. Niet .rtemotiveenle ve1'001'rleUng. Is niet wettelijk gemoti-

die, na door een gemotiveerde beschikking een verzoek tot getuigenverhoor afgewezen te hebben, beslist dat de zaak
dadelijk verder zal behandeld worden,
moet deze laatste beslissing niet op bijzondere wijze motiveren.
3 Juli 1950.
698
86. - Stmtzakeh-. - Bttrrtm·Ujke vo1·rle1·inr;. - Arrest va,ststellende dat de dade,r van de scha(le aanr;esteld werd door
de pe1·soon die b,urr;e,rlij k ve1·antwoonlel,ijlo verklaanl we,rd of door zijn zoon. Toepassin{f OJJ 'de vade1· van a1·tilcel 1384,
alinea 3, van het Btt'r{ferlijlc Wetboek. Beslissin{f nict wettelijlc r;ernoUveerd. -

Rechtvaardigt niet de toepassing van artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk
Wetboek, het arrest dat vaststelt dat de
dader van de schade aangesteld werd hetzij door de persoon die burgerlijk verantwoordelijk verklaard werd, hetzij door
diens zoon, zonder nader te bepalen dat,
in laa tstvermelde veronderstelling, de
zoon te dien einde van zijn vader opdracht ontving,
3 Juli 1950.
G!lG

87. derinr;.

Stratz(t/cen.
Bur{ferUjke vorOoncvus1es van de belclaa{fde.

~

veercl, het arrest dat de verdachte veroordeelt tot het betalen· van het bedrag
van cle begrafeniskosten zonder cle conclusies te beantwoorden waarbij hij aan~
voerde clat de burgerlijke partijen, jongere broeder en zuster van het slachtoffer en tevens zijn algemene legatarissen,
normaal deze kosten zouden moeten betalen en dat zij in aile geval slechts aanspraak zouden kunnen maken op het herstel van het nadeel voortvloeiende uit een
vervroegde betaling, (Grondwet, art. 97.)
7 September 1950.
740
HOOFDSTUK IV.
IN

ZAKEN

VAN

RECHTS'fREEKSE

BELASTINGEN.

90. - In zalcen van rechtstreelcse belastinr;en. - Ve1·w'ijzin[f aoo1· het arrest
naar de redenen van de beslissinr; van de
clirectem· van ae belastin{fen. W ettelijkheid.- Het hof van beroep, uitspraak

cloende op een beroep in zaken van rechtstreekse belastingen, rnotiveert wettelijk
.zijn arrest door verwijzing naar de redenen van de beslissing van de directeur
van de belastingen. (Grondwet, art. 97.)
454
7 Maart 1950.
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HOOFDSTUK V.
IN l\ULITIEZAKEN.

91. - M'il#ie. - BesUssing gestemul
op dttbbelzinn,ige ;·edenen. Schen(ling
van artilcel 97 van de G1'ondwet.

Schendt artikel 97 van de Grondwet, de
beslissing van de Hoge Militieraad welke
op dubbelzinnige redenen gesteund is.
17 October 1949.
78
HOOFDSTUK VI.
IN 1'UCH'l'ZAKEN.

'92. - Strntznlcen. - Bu;·gm·lijke vo-rcle;·ing, TTonnis dnt vaststelt dat een
ongeval awn de tout van cle venlachte te
wfjten ·is en dat de sclwcle niet betwist
wordt. TTaststelUng va·n het oo;·za7celij7c ve;·banrl tttssen cle to'ut en de schade.
- W anneer hij aanneemt dat een verkeersongeval aan de fout van cle verdachte te wijten is en dat de schade, door
de burgerlijke partij aangevoerd, niet
betwist wordt, stelt de rechter over de
grond het oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade vast.·
22 Mei 1950.
588

llEGELIN.G VAN llECHTSGEBIED.
1. - Geschil' tussen een beschilclc·ing
van cont?"aventional-isering en een vonnis
van onbevoegdheid van de politie;·echtbank. - Onbevoegdheicl geste·wncl hie;·op
dat het gecontraventionalisem·d wanbedrijt, ve;·wezen naa;· de politierechtbanlc,
ve?'lmocht is met een ivanbedrijt dat behoort tot cle bevoegdheid van de correctionele rechtban7c. Naz·icht doo·r het
Hot van, verb;·eTc·ing.
Oorrectionel_e
rechtban7c bij welke het tweede wanbedrijt aanhcmg·ig 'is gemaaTct. - Misd·rijven
die ve;·knocht schijnen te z·i,in. - TTe·rniet·ig·ing van de besch·iklc-ing. - Perlcen. Ten einde het rechtsgebied te regelen wanneer de correctionele rechtbank, uitspraak
doende in hoger beroep, zicll onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
een door de raadkamer regelmatig gecontraventionaliseerd wanbedrijf om i·eden
dit misdrijf verknocht is met een wanbedrijf behorend tot de bevoegdheid van cle
correctionele rechtbank, zetelencl in eerste
aanleg, ziet het Hof van verbreki:~+g na
of het tweede wanbedrijf regelmatig werd
aanhangig gemaakt bij de correctionele
rechtbank en of de beide misdrijven verknocht schijnen; zo ja, vernietigt het de
beschikking van de raadkamer, doch enkel

in zover die beschikking de bevoegdheid
van de politierechtbank heeft aangenomen
om over het gecontraventionaliseerd wanbedrijf uitspraak te doen en verwijst het
de aan de politierechtbank opgedragen
vervolging naar de correctionele rechtbank
bij welke het wanbedrijf hangend is ten
einde terzelfdertijd te worden uitspraak
gedaan over het geheel van de vervolgingen.
19 September 1949.
8
21. - Geschil ttt-ssen een beschiklcing
van contraventionalise;·ing en een vonnis
van onbevoegdheicl. - Onbevoegdheid gesteund h·ierop dat de naar de pol-itierechter veTwezen misdrijven verlcnocht zi,in
met wanbedrijven die aanhangig zi,in bij
de co;Tectionele ;·echtbank. - TTonnis van
onbevoegdheid dat gegrond schijnt. TTe-rnietiging van de beschi7cking. - Pm·ken. - Wanneer de correctionele recht-

bank, uitspraak doende in hoger beroep,
heeft verklaard dat de politierechtbank
onbevoegd was om kennis te nemen van
een door de raadkamer gecontraventionaliseerd wanbedrijf en van een · inbreuk
011 de Wegcode, die misdrijven verknocht
zijncle met wanbedrijven die aanhangig
zijn in eerste aanleg bij cle correctionele
rechtbank, onclerzoekt het Hof van verbreking, op het verzoek tot regeling van
rechtsgebied, of de correctionele rechtbank regelmatig kennis van die laatste
wanbedrijven schijnt te hebben en of al
cle misclrijven verknocht schijnen; zo ja,
vernietigt dit Hof de beschikking van de
raadkamer, doch enkel in zover zij de politierechter heeft aangewezen als zijnde
de bevoegde rechtsmacht, en verwijst het
de aan de politierechter onderworpen
misdrijven naar de correctionele recht~
bank bij welke de wanbedrijven reeds
aanhangig zijn, ten einde over het ge_heel van de vervolging uitspraak te doen.
1() Januari 1950.
303
3. - Geschil ftt.ssen een beschi7c7c-ing
van ve-nvijzing doo;· de raacllcamer en een
vonnis. van onbevoegdheicl van de politie;·echter. - Misd·rijven ve;·lcnocht met een
wanbed-rijt wacwvan cle con·ectionele
rechtbanlc in ee;·ste aanleg lcennis neemt.
V e·rniet-iging vnn de beschiklcing. Perken. - Wanneer de politierechter, die

kennis neemt van inbreuken op de Wegcode ingevolge een beschikking van verwijzing van de raadkmuer, zich onbevoegd heeft verklaard, die inbreuken verknocht zijncle met een wanbeclrijf waarvan de correctionele rechtbank kennis
neemt in eerste aanleg ingevolge een arrest van cle kamer van inbeschuldigingstelling, verbreekt het Hof van verbreking, op het verzoek tot regeling van
rechtsgebied, de beschikking van de raacl-
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kamer indien al de feiten verknocht schijnen, doch enkel in zover zij de politierechtbank heeft aangewezen als zijnde het
bevoegde rechtscollege om kennis te nemen van de inbreuken op de 'Wegcode, en
verwijst het deze naar de correctionele
rechtbank die van het wanbedrijf kennis
Iieemt, ten einde over het geheel van de
vervolging uitspraak te doen.
23 Januari 1950.
320
4. - Stmtzaken. - Beschikking van
de 1·andkarner tot ontlasting van de onder.zoekst·echte!". - Beschikking gesteund
hierop drtt de rnilitaire rechtsrnacht de
bevoegde rechtsmacht is. - Beide beschilckingen in lcracht van gewijsde gegaan. Regeling van rechtsgebied. Wanneer

een beschikking van de raadkamer de onderzoeksrechter van een zaak heeft ontlast omdat zij behoorde tot de bevoegdheid van de .militaire rechtsmacht, en
wanneer nadien de militaire rechtsmacht
van wijzen zich onbevoegd heeft verklaard omdat de zaak tot de bevoegdheid
van de gewone rechtsmacht behoorde, en
dat die beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan, is er aanleiding tot
regeling van rechtsgebied.
23 Januari 1950.
324

5. - Stmtzalcen. - Arrest van het hot
van beroep dat het vonnis bevestigt waarbij een correctionele rechtbanlo verwijst
nacw een andere rechtbanlo. - Ar·rest van
hetzeltde hot dat het vonnis bevestigt
waat·bii clie tweede rechtbank besUst dat
zij niet de bevoegde rechtbank van verwi)zing is. - Beide ar·resten in kmcht
van gewijsde gegaan. Regeling van
t·echtsgebied. - Wanneer een arrest van
het hof van beroep het vonnis heeft bevestigd waarbij een correctionele rechtbank, bij toepassing van artikel 23 van de
wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, zich van een zaak
outlast heeft en deze heeft verwezen naar
een andere correctionele rechtbank, en
wanneer een later arrest van hetzelfde
hof van beroep het vonnis heeft bevestigd
waarbij de correctionele rechtbank van
verwijzing zich onbevoegd heeft verklaard
omclat zij niet de door de wet bedoelde
rechtbank van verwijzing is, en wanneer
die beide arresten in kracht van gewijsde
zijn gegaan, is er aanleiding tot regeling
van rechtsgebied ten einde de bevoegde
rechtbank van verwijzing te bepalen.
2-! April 1950.
520
6. - Geschil tttssen een beschUoloing
van cont·ra.ventionalisering en een vonnis
van de poUtiet·echtbanlc. Vonnis van
onbevoegdheid omdat de naar de politie1·echtbanlc venvezen inbrettlr, sarnenhangencl is met een wanbedrijt waarvan de

__ l_C>
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correctionele 1·echtbank lcennis neernt. Onderzoek door het Hot. - Vonnis van
onbevoegdheid dat gegrond blijlct. - Ve1·nietiging van de beschikking. - Perlcen.

- Met het oog op het regelen van rechtsgebied, wanneer de politierechtbank zich
onbevoegd verklaard heeft om kennis te
nemen van een door de raadkamer gecontraventionaliseerd wanbedrijf, en vim een
inbreuk die onder haar bevoegdheid valt,
om reden dat deze misdrijven samenhangend zijn met een wanbedrijf dat in
eerste aanleg bij de correctionele rechtbank wercl aanhangig gemaakt, onderzoekt het Hof of de correctionele rechtbank regelmatig van laatstvermeld wanbedrijf kennis schijnt te hebben en of
alle misdrijven met elkander samenhangend schijnen te zijn ; in bevestigend geval vernietigt het de beschikking van de
raadkamer, doch slechts voor zoveel deze
beschikking de politierechter aanwijst als
zijnde de bevoegde rechtsmacht, en verwijst het de voor de politierechter aangebrachte misclrijven naar de correctionele
rechtbank, die van het wanbedrijf kennis
nam.
22 Mei 1950.
595
7. - Stratzalcen. - Beschilolcing tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank. Belolaagde, miUtair met onbepaald ve1"lot. - Arrest van het hot van
bemep. - An·est van onbevoegdhei.d orn
1·eden van de samenhang bestaande tu.ssen deze teiten en deze v66r de krijgsraad
aanhan.trig gemaalct ten laste van een milita·ir in actieve dienst. Beschilclcing
en an·est in kt·acht van gewijsde gegaan.
- Arrest van het hot van bet·oep gegrond.
- Vernietig·ing van de beschUclving en verwijzing van de zaalc naat· de k1"'ijgsraad
v661· 1velke de zaalc aanhangig gemaalct
tvet·d. - W anneer een beschikking van de
raadkamer een beklaagde, militair met
onbepaald verlof, naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen en dat deze
rechtbank alsmede, na hoger beroep, het
hof van beroep, zich onbevoegd hebben
verklaard, daar de feiten ten laste van
de beklaagde gelegd samenhangencl zijn
met feiten v66r de krijgsraad aanhangig
gemaakt ten laste van een andere beklaagde, militair in actieve dienst, vernietigt het Hof, kennis nemende van een
regelmatig verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van cle raadkamer,
zo de vaststellingen van de rechter over
de grond juist schijnen, en verwijst het
de zaak naar de krijgsraad bij welke
reeds de vervolging tegen de beklaagde,
militair in actieve. .dienst, aanhangig is.
3 Juli 1950.
689
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REGISTRATIEJ.- SCHENKINGIDN IDN TIDSTAMIDNTIDN.

~EGIST~ATIE.

~EQUEST

1. - Stnkken van rechtspleg·ing bet·reftende de invordering van gerneentebelastingen. - Stuklcen vrijgesteld van t·egistratie. - Zijn van de formaliteit van de

1. - BeschUckencl gedeelte verbrolcen
door een a·rrest van het Hot vcm verbt·ek·ing. - Kan niet mee·r· op Teq·uest civ·iel
hert·oepen worden. IDen beschikkend

registratie vrijgesteld, alle stukken van
recbtspleging betreffende de invordering
van om bet even welke contributH!n en
belastingen ten voordele van de gemeenten. (Kon. besL nr 291 van 31 Maart 1936,
art. 40.)
29 Juni 1950.
681

gecleelte, dat door een arrest van bet Hof
van verbreking verbroken werd, kan niet
meer bet voorwerp van een berroeping
door middel van request civiel uitmaken.
28 April 1950.
542

CIVIEL.

21. - j)![iddel niet opgegeven ·in de t·aadtJlerring van drie advocaten. - Niet-ontvanlceli,ilcheid. - Niettwe bewijselementen
tot stctvin,q van een midclel in de raaclpleg·ing opgegeven. OntvankeUjkheicl. -

21. - Stnkken -uan t·echtspleging bef'l·etfende de in-uoTdeTing van gerneentebelastingen. - Exploot wctarb·ij een gerneente
hoger beroep acmtelcent tegen een vonnis
dat haaT eis tot invonle'l'ing van een gerneentebelasUng afwijst. - Exploot vrijgesteld van registTatie. Het exploot,

De aanlegger up request civiel mag v66r
de rechter geen nieuwe gronden tot request civiel voordragen, 't is te zeggen
een middel dat niet in de raadpleging
voorzien bij artikel 495 van bet Wetboek
van burgerlijke recbtspleging opgegeven
wercl ; maar bij mag zicb beroepen op
nieuwe bewijselementen tot staving van
een middel in de raadpleging opgegeven.
(Wetb. van burgeri. recbtspl., art. 499.)
28 April 1950.
542

waarbij een gemeente boger beroep aantekent tegen een vonnis dat baar eis tot
invordering van een gemeentebelasting afwijst en baar in de kosten verwijst is
van de formaliteit der registratie vrijgesteld. (Kon. besL nr 291 van 31 Maart
1936, art. 40.)
29 Juni 1950.
681

s
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
1. - V ermomde schenlchtg. - Vot·m.
- In geval van vermomde scbenking,
<lienen de artikelen 931 en 933 van bet
Burgerlijk Wetboek niet te worden nageleefd.
5 Januari 1950.
267
21. - Schenlcing hetzij onder de last van
een Ujft·ente, hetz·ij met atstand van het
kapitanl. Gedann aan een erfgerechtigde in de Techte Unie. - Toepassing van
artUcel 918 van het B·urgerlijk Wetboek.

- Artikel 918 van bet Burgerlijk Wetboek is toepasselijk op de scbenkingen
gedaan aan een erfgerecbtigde in de
recbte linie, betzij onder last van een
lijfrente, betzij met afstand van bet kapitaaL
20 .Januari 1950.
310
3. -· Vennoeden -unn z·ztivere schenking.
- lngesteld doot· artilcel 918 -uan het BurgeTlijlc Wetboelc.- Lnat alleen als tegenbew·ijs toe de toesternrning in die verVTeernd·ing door de andere eTfgerechtigden, in de rechte lin·ie, van de veTm·eern-

dm·. - Het vermoeden, ingesteld bij artikel 918 van bet Burgerlijk Wetboek, dat
de vervreemdingen voorzien door die
wetsbepaling zuivere scbenkingen zijn,
doch met vrijstelling van inbreng, kan
slecbts worden te niet geclaan door een
tegenbewijs, namelijk door de toestemming in die vervreelnding, gegeven door
de andere erfgerechtigden, in de rechte
linie, van de vervreemder. (Burg. Wetb.,
art. 1352.)
20 .Januari 1950.
310

4. - Met voo·rbeho·ud van het vruchtge/)'J'·nik. Schenlcing gedaan aan een
erfg(3rechtigde in de Techte linie. - Artilcel 918 van het Btwget·lijlc Wetboelc niet
toepasselijlc. In artikel 918 van het

Burgerlijk Wetboek begrijpen de woorden
« de goederen vervreemd met voorbehoud
van het vruchtgebruik ll aan een van de
erfgerechtigden in de rechte linie, niet
de woorden « geschonken ll met voorbehoud van het vrucbtgebruik ten beboeve
van de schenker.
312
20 Januari 1950.

5. - Vet·bocle·n ertstening ovet· de ha.nd.
- Last vom· de legatar-is het geschonlcene
te behouclen en aan een clerde wit te lceren.

SCHIP.- SCHEEPVAART.
Vereiste voonvaarde. Een van de
voorwaa1·den vereist tot de verboden erfstelling over de hand is dat de begiftigde
of de legataris belast weze met het behouden van de geschonken of verrnaakte goederen en deze aan een derde uit te keren.
(Burgerl. Wetb., art. 896.)
643
16 Juni 1950.

-

6. - Legaat met last de goede1·en ove1·
te maken volgens de gesprelcken tussen
de (WflateT en de legataris. - Behelst niet
nood.zalceUik vooT laatstveTmelde de verplichting liet geschonlcene te behmtden en
aan een derde uit te lceren. - De rechter

over de grond kan beslissen dat de bewoordingen van een testament : « Ik vermaak mijn goederen aan deze persoon
onder de last van ze over te maken volgens onze gesprekken )), voor de legataris
niet de verplichting inhouden goederen
te behouden en ze aan een derde af te
geven.
643
Hi Juni 1950.

SCHIP-SCHEEPVAART.
1. ZeeveTzelceringen. Verzekeringsveruoedinu in hoofdorde door een
vordering tot afstand geeist en, in bijlcomende orde, door een vo1·dm·ing weuens
averij. - lUet vm·boden. - Inzake zee-

verzekeringen verbiedt geen enkele wetsbepaling aan de verzekerde de betaling
van de vergoeding te vervolgen, waarop
hij beweert recht te hebben, in hoofdorde,
op grond van het recht van afstand en,
in bijkornende orde, op grond van de
averij.
3 ~ovember 1949.
103
2 •. - Rivim-bem·achting. - Wet van
5 Mei 1936. - Eis tot betalinu van de
vracht betTeffende vm·voerde en aan de
geadresseerde atueleverde ,qoederen. Tnssenvo1·rlering van de geadresseeTde. VoTrle1·ing stTeklcende tot de aftl·elc van de
wanrde van de niet afueleverde uoedeTen
vnn de vrncht. VeTnntwoorrlelijlcheid
van de sch·ippe1· betwist. - W edm·eis. -

Wanneer een schipper betaling van de
vracht betreffende vervoerde en werkelijk
aan de geadresseerde afgeleverde goederen
vordert, is de eis van de geadresseerde,
ingeleid door conclusies in de loop van
het geding, ten einue te horen zeggen dat
hi.i gerechtigd is van de vracht de waarde
van de ontbrekende goederen af te houden, een wedereis wanneer de verantwoordelijkheid van de schipper voor het tekort
betwist wordt. (Wet van 5 Mei 1936,
art. 13, 30, 31 en 32.)
109
4 ~ovember 1949.
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3. - Zeeverzelceringen. - Aanhouding
vanwege een rnogendheid. Begrip. -

Maakt een aanhouding vanwege een mogendheid uit, het bevel van de vijandelijke overheid dat de verzekerde in de
volstrekte onmogelijkheid stelt levering
van de goederen te bekomen O]} het ogenblik van de ontscheping en dat een onbeschikbaarheid veroorzaakt die blijft bestaan tot op de dag waarop de goederen
worden verbeurd verklaard. - Van de
verplichting van de verzekerde, tijdens
ue periocle welke de overlating voorafgaat, alles te cloen wat in zijn vermogen
Iigt om de vrijmaking van de goederen te
bekomen, moet worden afgeleid dat de
omstandigheid, dat die goederen gebeurIi.ik zouden kunnen worden vrij gemaakt,
geen hindernis uitmaakt voor het bestaan
van een aanhouding vanwege een mogendheid. (Wetb. van koophandel, boek II,
art. 234 en 244.)
2 Februari 1950.
351
4. - Binnenscheepvnart.
Sleepcont?·act.
Reglementerinu inuetTolclcen
clo01· de besluitwet van 5 Mei 1944. Tentg in werlcing uebmcht door het ministeTieel besluit van 14 December 1944. Perlcen. - Bepalingen betrejfende de vernnt·woordel'ijlcheid van de sleepboot en
vnn de sleepschepen. Niet tentg in
1,oerlcing uebrncht. - Het ministerieel be-

sluit van 14 December 1944 betreffende de
door de Dienst voor regeling van de binnenvaart en de Belgische sleepvaartgroepering toe te passen reglementen, heeft
het besluit van 24 September 1941 en de in
uitvoering er van genomen reglementering, - besluit en reglementering die nietig werden verklaard door de besluitwet
van 5 Mei 1944, artikel 1, A, 20, B en 0,
- enkel terug in voege gebracht wat betreft de werking van de groepering en
van de inschrijvingslmntoren; dit ministerieel besluit heeft de bepalingen niet
terug in werking gebracht die de voorwaarclen vaststellen waartegen de sleepcontracten verplichtend moeten worden
afgesloten en onder meer de artikelen 12
en 13 van de bijlage tot het reglement
van de beurtkantoren van de Belgische
sleepgroepering, goedgekeurd bij besluit
van 13 Mei 1943, artikelen die de verantwoordelijkheid van de sleepboot en van
de sleepschepen regelden.
393
6 Februari 1950.
5. - Zeeve·rvoer. - Houdm· van een
counossem.ent. - H eett het 1·echt zich de
lading door de lcapitein te doen afleveren.
- Recht dat noodzalcelijlc het 1·echt insluit zich te doen ve1·goeden voor het telcort ot de nve1·ij awn de lcoopwaar overgelcornen. - Het recht van de houder van
een cognossernent om zich door de kapi-
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SEJQUEJS'.rEJR VAN VIJANDELIJKEJ GOEDEJREN,.- STAAT.

tein de lading te doen afleveren brengt
noodzakelijk het recht mede om zich te
doen vergoeden voor het tek_ort of voor de
aan de koopwaar overgekomen averij.
(Samengeschakelde wetten op de zee- en
binnenvaart, art. 89.)
401
16 Februari 1950.

SEQUESTER VAN VIJANDELIJKE
GOEDEREN.
1. -

Besluitwet van 23 Attg·usttts 1944.
Knra.Jcter. Het sequester ingesteld

door de besluitwet van 23 Augustus 1944
is een oorlogsmaatregel, onafhankelijk
van elke persoonlijke verbintenis in
hoofde van de vijandelijke onderdaan
wiens goederen onder sequester zijn gesteld; die maatregel heeft tot doel de
vrijwaring van de rechten van de Natie
jegens de tegenover Belgie vijandelijke
Staten; hij is, in principe, vreemd aan
het burgerlijk recht.
9 Maart 1950.
459
2. - BesluU-wet vnn 23 Augnsttts 1.941,.
Betnling van de onbevoorrechte Belgische, genllieerde of onzij dige schttldeisers. - Betalin.g te1t gwnste vnn al clie
schttldeisers van zodrn httn titel dagtelcent vnn v66r het onder seqttester stellen.
- Beslissing wellce de Dienst vnn het seqttester dwingt somm·ige vnn die schttldeisers bij voo1"rang op ae ancler·e te betalen. Onwettelijke beslissing. Artikel 8 van de besluitwet van 23 Augustus
1944, hetwelk bepaalt dat de Dienst van
het sequester, tot een bedrag gelijk aan
het actief der goecleren onder sequester,
de verplichtingen van de onder sequester
gestelde .iegens de Belgische, geallieerde
of onzijdige schuldeisers vervult, is een
maatregel billijkheidshalve genomen ten
gunste van al de aldus bedoelde onbevoorrechte schulcleisers zonder onderscheid,
waarvan de titel dagtekent van v66r het
onder sequester stellen; de Dienst van het
sequester kan derhalve niet gedwongen
worden sommige van die schuldeisers bij
voorrang te betalen.
9 Maart 1950.
459

SEQUESTER DER GOEDEREN
VAN DE PERSONEN AAN WIE
MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN
DE STAAT WORDEN TEN
LASTE GELEGD.
Betwist'ing over cle toe11assing van nrtikel 1 vnn cle beslu'itwet van 10 Jwn·un·l"i

191,6. -

Bepaling van cle r·ang vnn cle_
sch·nldvonler·ing vnn ae Stant tegen een
in fctilUssement zijncle. bnr·gerlij/c ver·wntwoor·aelijlce vennootschap. - Onbevoegd.he·(cl vwn de ·m'ilUnire r·echtsmncht. - Het

militair gerechtshof is niet bevoegd om te
oordelen over een door de burgerlijk verantwoordelijke partij opgeworpen betwisting betreffende de toepassing van artikel 1 van cle besluitwet van 10 Januari
1946, tot wijziging van de besluitwet van
17 Januari 1945, betreffende het sequester
der goederen van personen aan wie misdaden of wanbedrijven tegen de uitwenclige veiligheid van de Staat worden ten
laste gelegd; het is onder meer niet bevoegd om de rang van de schuldvorclering
van de Staat tegen een in faillissement
zijnde burgerlijk verantwoorclelijke vennootschap te bepalen. (Besluitwet van
10 Januari 1946, art. 1, al. 6; wet van
25 Maart 1876, art. 12 en 40 ; Koophandelswetboek, art. 504 en 505; Wetb. van burgerlijke rechtspl., art. 668 en 672.)
15 Mei 1950.
572

SPOORWEGEN.
Spoorwegovergang. V·rijspmnk van
cle best·unnler· van een voerttt'ig, beticht
van tegen een slagboom te hebben ger·eden
en deze te hebben beschacligcl. - Oonolnsies van cle N ationale M aatschap1Ji;i van
Belgisohe Spoorwegen aanvoer·end clat de
spoo'/'1.oegovergang volcloencle was aanoedtticl volgens cle 1'eglementaire bepalingen
en dat hot hctar· niet behoorcle de weg te
ve'l'lichten. - Beslissing clie vaststelt flat
de spooTtvegover-gang in een dttister·e
hoelc Ugt, onvolcloencle is aangedtticl en
geen voor·z·ienba·re hinclernis uitmaalct. Passena antwoor·d. vVanneer, om de

bestuurder van een voertuig vrij te spreken, welke beticht is van tegen cle slagboom van een spooi·wegovergang te hebben gereden en deze te hebben beschadigd,
de rechter over de groncl vaststelt dat die
overgang gelegen is in een dnistere hoek,
onvoldoende is aangecluid en geen voorzienbare hindernis uitmaakt, beantwoordt
hij alclus op passende wijze de conclusies
van de Maatschappij van Belgische Spoor,
wegen waarbij wordt aangevoerd dat de
spoorwegovergang voldoende was aange- duid ~volgens d.e reglementaire bepalingen
en dat het haar niet behoorde de weg te
verlichten.
'
l!i Janimri 1950.
302

STAAT.
Uitvoe1·enae m.acht. Ononcler·brolcen
voortzett-ing van de wer·king van cle Staat,

: ____ j

1.--::,_

STRAF.
voorwaarde tot zijn bestaan. Ambtenaar, bevoegd om te handelen namens de
Staat, 1Ue belet ·is zijn ambtsplichten te
vervullen. __:_ Feit dat de Staat niet in de
juridische onmogeUjlcheid lean stellen z·ijn
opdracht te vervullen. Mogelijkheid
een ander·e (tmbtenaar· at te vaard·igen om
de tit1tla1"'is van het ambt te ver·vangen. -
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digheden, maar niet dat de beklaagde
moet worden ontslagen van de vervol-ging.
26 September 1949.
26
4. -

Opdeciemen. - Wet van 14 AuOnzelcerheid omtr·ent het
punt te weten of het misdr·ijf v66r of na
het in werl.;ing tr·eden van de wet wer·d
r.tepleegd. - 'I'oepassing van de wet niet
r.terechtvaar·dir.td. - Is niet wettelijk geg·ust~ts

1947. -

De ononderbroken voortzetting van de
werking van de Staat, hoofdzakelijke
voorwaarde tot zijn bestaan, vereist dat
de Staat zich nooit in de juridische onmogelijkheid zou bevinden zijn opdracht te
vervullen door het feit dat de ambtenaar,
die bevoegd is om in zijn naam te handelen, belet is zijn ambt uit te oefenen, wat
de mogelijkheid medebrengt een andere
ambtenaar af te vaardigen om de titularis
van het ambt te vervangen.
10 Januari 1950.
281

rechtvaardigd, de toepassing op een strafrechtelijke geldboete van de verhoging
van 90 deciem, vocirzien door de wet van
1± Augustus 1947, wanneer de vaststellingen van het arrest onzeker laten of het
misdrijf werd gepleegd v66r of na het in
werking treden van gezegde wet. (Wet
van 24 Juli 1921, art. 2, 1".)
26 September 1949.
27

STRAP.

5. - Misdrijf voorz·ien bij artilcel 421
vnn het Stmtwetboelc. Geldboete. Mao 200 frank niet over·scMijden. - De

1. - Verbeurdverklaring. - OnwetteU:ilce u.Uoefening van de geneeslcunde. Bijzonder·e wetten die afwijlcen van ar·tilcelen 42 en 43 van het Stratwetboek. Art-ilcelen 42 en 43 niet toepasselijk. -

De artikelen 42 en' 43 van het Strafwetboek zijn niet toepasselijk inzake onwettelijke uitoefening van de geneeskunde
vermits, bij eigen bepalingen, de bijzondere wetten tot beteugeling van dit misdrijf hebben afgeweken van die artikelen.
19 September 1949.
1
2,. -

V erbe1wdve1'1claring. - Onwettelijke 1titoetening van de geneeslc~tnde. Bijzonder·e wetten die afwijlcen van artilcelen 42 en 43 vnn het St1·atwetboelc. Artilcelen 42 en 43 niet toepasselijlc. -

De artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek zijn niet toepasselijk inzake onwettelijke uitoefening van de geneeskunde
vermits, bij eigen bepalingen, de bijzondere wetten tot beteugeling van dit misdrijf hebben afgeweken van die artikelen.
19 September 1949.
3
3. - Belelaagde die, ingevolge een onr·egelmat-igheid van de r·echtspleging, belet
werd het bestaan te bewijzen van ver·zachtende omstandigheden. Rechter·
tvellee het m·inimum van de str·at 1titspr·eelct dat wordt toegelaten door de wet
in geval van verzachtende omstandigheden. - Wettelijkheid. - Uit de omstan-

digheid dat de beklaagde belet werd, ingevolge een onregelmatigheid van de
i·echtspleging, het bestaan van verzachtende omstandigheden te bewijzen, mag
de rechter afieiden dat er aanleiding is
tot toepassiilg van het minimum van de
straf, hetwelk wordt toegelaten door de ·
wet in geval van verzachtende omstan·
VERBR., 1950. - 54

daad van onvrijwillig bij een ander een
ziekte of onbekwaamheid tot persoonlijke
arbeid te hebben veroorzaakt door hem
zelfstandigheclen toe te dienen van aard
om de clood teweeg te brengen of de gezondheid zwaar te krenken, mag niet
worden gestraft, benevens door de hoofdgevangenisstraf, d.oor een geldboete die
200 frank overschrijdt. (Strafwetboek,
art. 421.)
10 October 1949.
63
6. - VeTvanoende oe-uanoenisstr·at. Oorrectionele geldboete. -Minimum acht
dagen. Voor een correctionele geld-

·boete is de vervangende gevangenisstraf
van ten inii;tste acht !lagen. (Strafwetb.,
art. 40.)
17 October 1949.
71
7. - Vervangende uevnnoenisstraf.
Over·treding. -:- Mamimttm drie dagen.

De vervangende gevangenisstraf, uitge- ·
sproke_n wegens een overtreding, mag de
drie dagen niet overschrijden. (Strafwetb.,
art. 40.)
12 Decen1ber 1949.
228
8. - VerbeurdverklaTing. - Verbe·urdverlclaring van het autovoer·t~tig van de
verdachte. - Geen oonclusies clie het eigendomsrecht van de ver·dachte betwisten.
- Beslissing die vaststelt dat het voert~ti.q aan de ver·dachte toebehoort.

Wanneer geen conclusies werden genomen
die het eigendomsrecht van de verdachte
op het in beslag genomen autovoertuig
betwisten, betekent de beslissing van de
rechters die « de auto van betichte )) verbeurd verklaart, dat dit voertuig eigendom van de betichte is.
27 December 1949.
257

TJDLEGRAAF EN TELEFOON.- TUSSENKOMST.
Franse taal-Nede1·Zan(lse taal (Geilc van de). - Stratzaken. - Nietig'l. - Late·r arrest gewezen op tegenflak en zelf niet aangetast door nieti,qNietiglwid gedekt. - Een nietig-

1; -

·z. -

1 voortvloeiende uit de schending van

wet op het gebruik der talen in geltszaken wordt gedekt door een later
zuiver voorbereidend arrest, gewezen
tegenspraak ten aanzlen van de aaner, en dat zelf niet is aangetast door
nietigheicl voortvloeiende nit het niet
ven van gemelcle wet. (Wet van
nni 1935, art. 40, al. 2.)
April 1950.
512
l!'nvnse ta(tl-Nederlandse taal
~·~tile van de). Strafzaken. - Alcten
de 1·eohtspleging waa1·van de nieUgdo01· een later an·est wMdt gedekt.
egrip. - Pleidooi van de advooaten.

1.

-

Jor <<alden van rechtspleging JJ, waarde nietigheid wegens schending van
·et op het gebruik der talen in geszaken door een later arrest gedekt
oeten worden verstaan aile handelinvan de rechter of van de partijen
il:ende tot het berechten van de zaak,
. de pleidooien van de advocaten.
van 15 Juni 1935, art. 40, al. 2.)
"pril 1950.
512
Fntnse taal-Nederlandse taal
ltilc van de). - Verdaohte ve1·volg(l
en eent(tlige oorreotionele 1·echtbank.
rwijzing naar de dichtstbij gelegen
t-ionele rechtbank met de ande1·e
aal als voe1·taal. - Diohtsbij gele1Tectionele ~·echtbanlc d·ie voor voereett zowel het trans als het neder- Verwijzing naar die rechtbanlc.

omstandigheid da t een correctionele
1nk, zoals die te Brussel, voor
11 heeft zowel het Frans als het Nels, belet niet dat, in de gevallen
111 bij artikel 23, alinea 2, van de
n 15 Juni 1935 op het gebruik der
!l gerechtszaken, een eentalige corele rechtbank de verwijzing gelast
1 zaak, die moet worden gevonnist
.ndere landstaal, naar een tweeta:htbank, mits zij de dichtstbij georrectionele rechtbank zij van de
nk die de verwijzing gelast.
ril 1950.
519
l!'·ranse tnal-Nederlandse taal
'c). - Nietighe·i(l van een alcte van
eying. - Lnte1· op tegensp1·nalc get n·iet z~tive1· voo1·bereidend arrest.
7he·id gerJ;elct. - De nietigheid van

e. van rechtspleging, wegens het
1 der wet op het gebruik der talen
iltszaken, is door een later op te.k g·ewezen en niet zuiver voorbe-

reidend arrest gedekt. (Wet van 15 Juni
1935, art. 40.)
2 nfei 1950.
548
13. -

P.1·anse taal-Nede·rlandse taal
(Gebntilc van de). -Arrest in (le Nederlandse taal gewezen. Voorziening. Memorle in de Franse taal. - Nietiglwid.

- Is nietig, de memorie in de Franse taal
gesteld, en neergelegd tot staving van een
in de Nederlandse taal gewezen arrest.
(Wet van 15 Juni 1935, att. 27 en 40.)
15 Mei 1950.
'
582
14. - D~tUse taal (Gebruik ·van de). Rechtspleging voor het Hof. ,---- Best1·eden
beslissing in de Duitse taal gesteld. Ve1·mogen voor het Hot te bevelen dat
voor he't onderzoelc en het vonnis van de
zaak de Franse of N-ede1'landse taal zal
geb1··uilct wo1·den. - Wanneer de door de

voorziening I;Jestreden beslissing in de
Dnitse taal gesteld is, mag het Hof bevelen dat voor het onderzoek en het vonnis
van de zaak in verbreking, de Franse taal
zal gebruikt worden.
12 Juni 1950.
625
1!5. - l!'ranse. taal-Nederlandse taal
(Gebntilc). - Strafzalcen. - OnregelmaUglwid bij het vertalen van de aan de
rechte1· overgele,qde stttlcken. An·est
van ve1·oo1·deling. Arrest op tegenspractk. Gedelcte nietigheid. Voorwnanle. De onregelmatigheden in de
Nederlandse vertaling van de aan de rechter over de grond overgelegcle stukken zijn
gedekt door het arrest van veroordeling,
op tegenspraak jegens aanlegger gewezen,
mits dit arrest zelf niet aangetast zij door
nietigheid wegens overtreding van de wet
op het gebruik der talen in gerechtszaken.
(Wet van 15 Juni 1935, art. 40.)
3 Juli 1950.
699
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Ta.xe op cle nulio-on tv(tngtoestellen.
Niet-betaling op de voorgeschTeven tijd en
wijze. - Te lactt gedane betaUng. - JJ1isdTijf. - De lloucler van een radio-ontvang-

toestel overtreedt de wet door te hebben
verzuimd de wettelijke taxe te betalen op
cle voorgeschreven tijd en wijze ; een te
Iaa t gedane betaling doet het misdrijf niet
verdwijnen. (Wet van 20 Juni 1930, art. 1,
3 en 5; kon. besl. van 28 Juni 1930, art. 1
tot 4.)
3Awnrn~
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TUSSENKOMST.
Btwge'!'lijlce znken. - Aanleg in verbreking. - OncleelbaaT geschil. - Oproeping
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UITLEVERING.- VALSHEID.

--1

853

en tegen welke geen enkele voorziening
werd ingesteld, is de oproeping door de
aanlegger in gedwongen tussenkomst van
deze partij voor het Hof ont:vankelijk.
28 April1950.
542

in gedwongen tttssenkomst. - Ontvanlcelijlcheid. - Wanneer het geschil ondeel-

baar is tussen de aanlegger in verbreking
en een partij voor de rechter over de
groncl die zich niet in verbreking voorzag

u
inbeschulcligingstelling aan de regering
gegeven, heeft niet het karakter van een
beslissing die het voorwerp van een voorziening in verbreking kan uitmaken.
7 September 1950.
745

UITLEVEIUN G.
Advies van de kamer van inbeschuldigingstelling. - Voo1·ziening in ver.brelcing.
Niet ontvanlcelijlcheid.
Het advies

in zake uitlevering door de kamer van

v
VALSHEID.
1. - Insch1"ijving van valsheid. Stmjzalcen. Verzoelc tot stavin.Q van
een middel van de voorziening. - Ve·rb1·eking witgesp1·olcen op umnd van een
ander middel. Ve1·zoelc zonder voorwerp. - Een verzoekschrift tot inschrijving van vll.lsheid, ingediencl tot staving
van een middel van de voorziening, wordt
zonder voorwerp wanneer de bestreden beslissing op grond van een ander micldel
wordt verbroken.
14 November 1949.
141
2. - Gebl'1tilc van een vals testament.
- Bevel gegeven aan een notaris het testament voor te b1·engen. - Kan gebntilc
van valsheid 1t.itmalcen. - Door te beslis-

sen dat iemand, die een notaris verplicht
een testament voor te brengen en neder te
leggen met het oog op de registratie, gebruik maakt van een vals stuk, miskent
de rechter de gewone zin van de bewoordingen niet, voorkomende in artikel 197
van het Strafwetboek en zijnde : « hij,
die van de valse akte of van het vals stuk
gebruik maakt )).
5 December 1949.
196
3. - Belg·ische effecten aan toonde1·
niet aangegeven overeenlcomstig de besMt.itwet van 6 Octobe1· 1944. - Valse certificaten van aangifte. - Effecten om·egelmatig ·in de financiele omloop gebracht. Nadeel onde1·gaan door de Staat. - Hij

die Belgische effecten aan toonder, welke
hij niet bij toepassing van de besluitwet
van 6 October 1944 heeft aangegeven, van
valse certificaten voorziet en ze alzo opnieuw in de_ financiele omloop brengt, berokkent aan de Staat een nadeel, hetwelk
er in bestaat deze laatste te beroven van

het middel later zijn rechten op de tegenwaarde van die effecten te doen gelden;
de rechter over de grond mag de waarde
van dit recht, op de dag van het misdrijf,
schatten op de beurswaarde van die effecten op zelfde datum. (Besluitwet van 6 October 1944 betreffende de telling- van de
Belgische en vreemde effecten, art. 22.)
19 December 1949.
232
4. - Niet over.gesch1·even verlcoop van
een onmerend goed. Ve1·melding, in
akten bestemd voor de·rden, dat het goed
eigendom ·is van de pe1·soon f],ie het heejt
verlcooht. - Geen valsheid. - Zolang de

akte van verkoop van een onroerend goed
niet werd overgeschreven ten kantore van
de bewaring der hypotheken, kan de vermelding, in akten bestemd voor de derden,
dat clit goed eigendom is van de persoon
die het heeft verkocht, geen valsheid uitmaken. (Wet van 16 December 1851, art. 1;
Strafwetb., art. 195 en 196.)
3 April 1950.
509

15. - Ve1·lcoop van een onme1·end goed.
- Eigendom door de verlcope1· aan de lcopm· ingevolge de overeenlcomst overgedragen. - Late1· ve1·lijden van de authentielc.e alcte van ve1·lcoop. - Ve1·melding, in
clie alcte, dat het onme·rend goed eigendom
van de ver.lcoper is. - Geen valsheid. Indien, tussen partijen, de verkoop van
een onroerend goed voltrokken is en de
eigendomsoverdracht medebrengt door de
enkele overeenkomst van de partijen, kan
de vermelding, later gedaan in de authentieke akte tot vaststelling van die verkoop, dat het goed eigendom is van de
verkoper, geen valsheid uitmaken. (Burg.
Wetb., art. 1583; Strafwetb., art. 195
en 196.)
3 ,April 1950.
509
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VENNOOTSCHAP. -
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6.
Valshe·icl in geschriften. Getttigsch·rift. - H anfltekening aangebJ"acht
clam· miclclel van een naamstempel. - Omstanclighe·icl fl-ie aan het getu:igsclwift n·iet
nooclza.kcU.ik nllc bcw-i,ishTacht ontnecmt.
Bcoo1·clclinu clam· flc ·rechte1· over clc
uronfl. - De omstandigheid dat een hancl-

kinrJ. - Aanbocl bij aankoncl·iging in een
n·icuwsblnfl. - Telcst vnn lle annlconlliging
wnnntit n·iet lloo1· zichzelf een openbnn1·
nanbocl bUjkt. - Rechtcr over cle g1·oncl
flie nit feiteUjlw clementen afle·iclt dnt cle
ftnnlwncliging clergelijlc (ta.nbocl ·nitmaalct.
- WetteUjkheicl. - Een aankoncliging in

tekening op een getuigschrift door middel
van een naamstempel werd aangebracht,
ontneemt niet noodzakelijk aan het getuigschrift alle bewijskracht; deze vraag
behoort tot de beoordeling van de rechter
over de groncl. (Strafwetboek, art. 206
en 207.)
15 ~Iei 1950.
579

een nieuwsblad kan een openbaar aanbod
van aandelen van een naamloze vennootschap uitmaken, zelfs zo dergelijk aanbod
nit de tekst zelf niet blijkt; de rechter
over de grond beoordeelt wettelijk de aard
er van aan de hand van feitelijke aan de
aankoncliging uitwendige gegevens. (Wetten op de handelsveiinootschappen, samengeschakeld op 30 November 1935, art. 36
en 201, 1°.)
28 Juni 1950.
677

'7. - Gct·n(qsch·l"'ift cloor ecn ucnccshee1·
afuelcvcnl. - V als nttcst van z·iekte. Door fi1·t'ilccl 204 van hct Stratwctbocl~
vc·rcistc voo1·waaTclen tot st1·atbaarheicl
van cle valsheifl. De geneesheer, die
valselijk een ziekte bevestigt ten einde
iemand te bevoor-clelen, pleegt slechts inbrenk op artikel 204 van het Strafwetboek, indien het attest van het bestaan
van een ziekte tot voorwerp heeft de beweerde zieke te ontslaan van een wettelijk verschulcligde dienst, of van een andere door de wet opgelegde verplichtirig.
12 Juni 1950.
630
8. - Get·wiuschTift floor .een gcneesheer
afgcleve·rcl. - V als attest Vfl!t z·ielcte. Attest (tjgelevenl tot stnving van een
m·aag om 1titstel van het onfle·rzoelc van
een verzet teuen een st·rafrechtelij 7c vonnis. - A1·Ukel 204 van het Strafwetboelc
niet van toepass·ing. - Het vals getuigschrift van een ziekte, door een geneesheer afgeleverd ten einde de verdaging
van de zaak ingeleid door een eiser in verzet tegen een door een strafrechtbank gewezen vonnis te staven, valt niet onder
toepassing van artikel 204 van het Strafwetboek.
12 Juni 1950.
630

VENNOOTSCHAP.
1. - Omvorming van een vennootschap
onflCT gemeenschappelijlce naam ·in naamloze vennootschap. Roept ccn nie1tw
j·wriflisch wezen in hct leven. - De om-

vorming van een vennootschap onder gemeenschappelijke naam in een naamloze
vennootschap doet een nieuw juridisch wezen ontstaan dat onderscheiden en onafhankelijk is van de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam.
13 Juni 1950.
639
2. - Naamloze vennootschap, - OpenbftcL'I" awnbocl van awnclclen niet voomfgegawn van fle voo1·geschTeven bekenflma-

3. - Hmulelsvennootschap.
Feitelijlce vcnnootschnp. Annstelling nls
b·n1·ge1·Ujke pn1·tij cloo·r twee pcrsoncn veTTclnrenflc te hnnllelen in hocflanigheid van
emplo'itwnten Vftn ccn flrmn. - EHs tot herstel van het clom· clezc firmn ondergnan nallcel. - Mnalct niet het bewijs ·wit vnn het
bestaan vwn een hnndclsvemwotschnp. -

De omstandighekl dat twee personen zich
burgerlijke partij aanstellen, verklarende
op te treden als exploitanten van een
firma en herstel eisende van het door deze
ondergaan nadeel, volstaat niet tot het bewijs dat tussen hen een handelsvennootschap bestaat en niet slechts een feitelijke
vennootschap.
7 September 1950.
740

VE"QANTWOO"QD ELIJKH EID
(BUITEN OVE"QEENKOMST
ONTSTAAN).
1. -Kind slaohtoffer vnn een misclrijf.
- OvcrUjden. - Be·roving voor cle ouclen
van de kftnS hun k·ind, meenlerjn1"ig ge1DOnlen, (tfstancl tc zien clocn Vftn hct geflwrcnrlc z·ijn mimlcrjn!"'igheifl venUcnll
loon. - Beroving die cen sohncle lean uitmaken (lie moet herstelcl wo·rclcn. - In-

cHen de omstancliglletlen van de zaak moeten doen aannemen dat een minderjarig
kind, slachtoffer van een dodelijk ongeval
veroorzaakt door een misdrijf, bij zijn
meerderjarigheicl afstancl zou hebben geclaan, in voordeel van zijn ouders, van het
loon vercliend gedurende zijn minclerjariglleicl, kan de rechter wettelijk beschouwen als een nadeel geleden door .de OU{le.rs,
hetwelk moet worden hersteld door de dader van het ongeval, de beroving van de
lmns van die afstand te genieten.
26 September 1949.
19
2. ·miscl·rijf.

Meerclere clnders vnn ecnzelfde
HoofdeUjke venmtwoorrle-
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lijkheid van de vemo1·deelden zonder inachtnemin.q van de a.ard eri van de belangrH kheid de·r deelnem·ing van ·iede1· van
hun. - De personen, veroordeeld wegens

een zelfde misdrijf, zijn hoofdelijk verplicht tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij, zonder inachtneming van
de aard en van de belangrijkheid der deelneming van ieder van hun. (Strafwetb.,
art. 50.)
3 October 1949.
46
3. - Bnrge?"lijlce vordering gestemtd op
een misd1"ijf. - Vemordeling van de ve1·dachte op (le publieke vordering. - Bu1·ge1·lijke partij afgewezen. - Vonnis dat
het gebrek van een ve1·band t~tssen het
misdrijf en de schade niet vaststelt. Onwettelijkheid. - Is niet wettelijk ge-

rechtvaardigd, het vonnis dat, alhoewel
het de verdachte schuldig verklaart aan
het misdrijf waarop de burgerlijke vordering is gegrond en het tegen hem een
strafrechtelijke veroordeling uitspreekt,
niettemin de vordering van de burgerlijke
partij afwijst om eEm reden die het gebrek
aan alle verband tussen het misdrijf en de
schade niet insluit.
3 October 1949.
4R
4. - Veroo1·deHng van de dader va.n
een misd1·ijf tot he1·stelling van de zedelijke schade bemkkend aa;n de Staat. Beslissing geste~md op de lcrenking van de
faam van de nationale gemeenschap. Wettelijlcheid. - Motiveert wettelijk de

veroordeling van de verdachte tot schadeloosstelling jegens de Staat wegens herstelling van een zedelijke schade, het arrest dat er op wijst dat, door zijn misdadige handelingen, de verdachte de faam
van de nationale gemeenschap heeft gekrenkt.
3 October 1949.
49

5. - Ongeval. - Ve1·dachte vemordeeld wegens een misdrijf. - Ontlasting
van een deel van de burgerUjke verantwoo?·deUjkheid zonde1· dat wordt gewezen
op een tout van het slachtojJer, b1wge1·lijlce partij, of van zijn aangestelden. Onwettelijlce besUssing. - Welke ook de
belangrijkheid weze van zijn schuld,
schuld die de schade heeft veroorzaakt,
is de verdachte gehouden volledig de
schade te herstellen die het slachtoffer ingevolge het misdrijf heeft geleden (Burg.
Wetb., art. 1382 en 1383; Strafwetb.,
art. 50). Alleen een fout van het slachtoffer of van zijn aangestelden, welke een
oorzakelijk verband heeft met de schade,
kan de verantwoordelijkheid van de verdachte verminderen.
10 October 1949.
59
6. -

Verd(whte ven)o1·deeld wegens on-
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vrijwUlige lichameUjlce letselen aan de1·den. - Zelfde verdachte vei"OOI"deeld tot
he1·stelling van de scha.de berolckend aan
het voert1tig van de b1tr.qerlijlce partij. A1Test dat vaststelt ·dat het gebrelc aan
voondtzicht van de verdachte tevens de
lichamelijl.-e letselen en de schade aan het
voertuig heeft veroorzaalct. - Wettelijke
veroordeUng. - Is wettelijk, de veroorde-

ling van een verdachte, vervoYgd en veroordeeld wegens onvrijwillige lichamelijke
letselen, tot de herstelling van de schade
berokkend aan het voertuig van de burgerlijke partij wanneer uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het gebrek
aan vooruitzicht of aan voorzorg tevens
licharnelijke letselen aan derden en schade
aan het voertuig van de burgerlijke partij
heeft veroorzaakt.
10 October 1949.
65
'7. - VemordeUng van lle dade1· van
een misd'l'ijf tot he1·stelUng van een zedelijke en materi.ele schade berolclcend aan
de Staat. - Misdrijf tegen de uitwendige
veiUgheid van de Staat, hetwelk bijkomenlle oorlogsttUgaven heeft medegesleept.
- Schending van een b~t1·ge1"lijk 1·echt dat
het toelcennen van schadeve1·goeding reohtvaard·igt. - Benevens de schending van de

politieke rechten van de Staat, kan een
misdrijf tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat schade berokkenen aan deze
laatste, zowel in zijn zedelijk als in zijn
materieel patrimonium, en een schending
van een biugerlijk recht dat aanleiding
geeft tot schadeloosstelling; het materieel
nadeel kan onder meer bestaan in de
meerdere oorlogsuitgaven die het misdrijf
aan de Staat heeft opgelegd.
21 November 1949.
157
8. WetteUjke wijzig·ing van de
waarde van de frank, overgekomen tttssen
het ogenblilc waamp de schade werd ondergaan en de datum van het an·est dat
sohalleloosstelling aan het slaohtojJe1· toekent. - De l'echte1· mag het bed1·ag ve1·mee1·deren dat ove1·eenstemde met het nadeel geschat op het ogenblik waarop het
ondergaan werd. - Wanneer, tussen het

ogenblik waarop · het nadeel voortkomend
uit een misdrijf of nit een oneigenlijk misdrijf, werd ondergaan en de datum van
het arrest dat schadeloosstelling toekent
aan het slachtoffer, een wettelijke wijziging van de waarde van de frank is tussengekomen, kan de rechter over de grond
er rekening mede houden om, binnen de
perken van de wet van 29 April 1935, de
som te verhogen die overeenstemt met het
nadeel dat geschat werd op het ogenblik
waarop het ondergaan werd.
24 November 1949.
169
9. -

Nadeel verom·zaakt doo1· een mis-
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d1"ijj. - Ve1·pl·iohUng de benadeelcle in cle
toestand te stellen waarin hij zioh bevoncl
op de dag van het misck-ijj. -De herstel-

ling van het door een misdrijf berokkend
nadeel moet de benacleelcle in de toestancl
stellen waarin hij zich op de clag van het
misdrijf bevond. (Burg. Wetb., art. 1382.)
19 December 1949.
232
10. - Onvrijwillige dod1;ng. - Toe te
schrijven awn een font van de ve!Ylaohte
en awn een tout van het slaohtof!er. Weduwe van het slaohtof!er clie z·ioh
b·zwge1·l·ijlce partij stelt wegens een pe!·soonl'ijlce sohade. - Ve1·oordel!lng van de
venlaohte tot he1·stelling van geheel die
sohacle. - Onde·r voo1·beho~td van ve1·haal
tegen cle rechthebbenclen van het slaohtofj'er. - OnwetteUjlc arrest. -Is dubbel-

zinnig, en derhalve onwettelijk, het arrest
dat, na te hebben vastgesteld dat een onvrijwillige docling het gevolg is tevens van
een font van de verdachte en van een onvoorziclltigheid van het slachtoffer, de
verclachte veroorcleelt aan de wecluwe van
het slachtoffer, burgerlijke partij, volleclig een persoonlijke schade te herstellen
die zij heeft geleclen ingevolge het misdrijf, cloch << onder voorbehoucl van het
verhaal van de verdachte tegen de recllthebbenclen van cle overleclene voor hun bijclrage in llet cleel van de verantwoorclelijkheicl van het slaclltoffer voor llet ongeval ll, alclns onzeker latend of de recllter
cle wecluwe heeft aangezien als zijnde een
rechtllebbende onder algemene titel van
cle overleclene. (Gronclwet, art. 97.)
27 December 1949.
253
11. - Voo·rgewenae sohacle n·iet bewezen. Geen he1·stelUng. - De I'ecllter

mag, bij toepassing van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, clan aileen de
herstelling van een schade ontstaan uit
een ongeoorloofcle claacl bevelen, wanneer
het bestaan van die schacle is bewezen.
27 December 1949.
255
12. - Door cle b~trge1·lijlce partij vooruewencle sohacle. - He1·stelling e1· van bevolen cloD?" het a1·rest. - 11Hcldel ajgeleicl
h·ientit clat het an·est cUe sohacle verlcee?·deUjlc zeclelijlco sohacle heejt 1ietitelcl. Miclclel vctn 1ielcmu ont1iloot. - Wanneer

een arrest cle herstelling van de scllade beveelt door de burgerlijke partij geleden ingevolge een ongeoorloofcle claacl, is het
miclclel afgeleicl hieruit clat llet arrest die
schade lleeft betiteld « zeclelijke schade ll,
in plaats van stoffelijke scllade, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk.
27 December 1949.
255
13. - Nacleel waarvan cle oorzcw/G haat·
nUwe·rlcsels in de toelcomst moet voortzetten. - Onmidclellijlce sohatt-ing mogelijlG.
- Herstelling mag cloo1· cle t·eohte·r wot·-

clen 1ievolen. - De herstelling van een toekomstig nadeel, hetwelk de zekere voortzetting is van een actuele scllade, mag
door de rechter worclen bevolen wanneer
clit nadeel voor onmicldellijke schatting
vatbaar is.
290
12 Januari 1950.

14. - Strajza/Gen. - Bttrget·lij/Ge vorclering. - F'ottt van de venlaohte. - Oo1·.zaal<' van cle sohade. F'o·nt van een
clercle. - V enlcwhte niettem·in tegenovet·
het slaohtof!er tot de gehele lwrstelling
van cle sohacle gehouden. - Wanneer de

door hem begane font het door de burgerlijke partij ondergaan nadeel heeft veroorzaakt, is de verdacllte tegenover het
slachtoffer gellouclen tot de gause llerstelling van het nadeel, zelfs dan wanneer clit
nadeel ook door de samenlopende font van
een derde werd veroorzaakt. (Burg. Wetb.,
art. 1382 en 1383.)
23 J anuari 1950.
328
115. - Inli-reulc op cle politic van het
vorlceer. - Gopleogd doo·r een m·ilnde?·ja'l'ige clie 1i·ij bijn otulors inwoont. - OntvoogcUng. Geen vonmtwoorclelij/Ghe·irl
vwn cle ouclers kraohtens ctt·tUcol 6 van cle
wet van 1 Au.gHstns 1899. - Wanneer een

inbreuk op llet reglement op cle politie van
het verkeer wordt gepleegd door een ontvoogde minclerjarige, die bij zijn ouders
inwoont, zijn cleze laatste, in die hoeclanigheicl, niet burgerlijk verantwoorclelijk
voor de veroorclelingen tot gelclboete, sch adevergoeding en kosten, uitgesproken ten
laste van hun kind. (Burg. Wetb., artikel1384; wet van 1.A.ugustus 1899, art. 6.)
6 Maart 1950.
449
16. - Gemeente welke werlcen doet uitvoe·ren cUe onbevaarba1·e en onvlotba1·e
waterlopen vomntreinigen. - Is niet gerecht·igd z'ioh op enig politiereoht te bemetJon om zioh te onttre/Glcen aan de veruoecUng clo·r sohade, fl-ie de no1·male lasten
van de nnbu·zwsohap ove?·tt·ejt, alclns aan
clo wndere oeverbewono1·s ve?·oo!·zaalGt. -

Geen enkel politierecht laat aan een gemeente, gelegen langs een onbevaarbare
en onvlotbare waterloop toe op zulkdanige
wijze werken uit te voeren clat deze de
waterloop verontreinigen, en aan de andere oeverbewoners een scllacle veroor.zaken die cle normale lasten der nabuurschap overtreft.
27 April 1950.
531
1'7. Oeverliowonors van een onlievnarbnre en oitvlotba1·e waterlootJ.
Recht op vergoecl·ing clor sohade die de
no1·male lasten Vftn hot nabmwsohap ove?·trejt. - De oeverbewoner van een onbevaarban~ en onvlotbare waterloop heeft
recht op vergoecling der door een ancler
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veroorzaakte schade, die de normale lasten van het nabuurschap overtreft.
· 27 April 1950.
531
18. -

Besliss·ing ove·r de pu,blieke vo1'dering, in k1·acht van gewijsde gegawn,
wa.aTbij de ve1·dachten als mededade·rs
wonlen veroonleeld. - Navolgende besUssing ove1' de bm·ge1·lijlce voTdering. Hoofdelijke ve1·om·deling tot schadeve1·goellh~g.- Vaststelling dat cle deelneming
awn lle feiten de schade vemoTzaalcte. Wetteli.ilcheid. - Wanneer de verdachten,

door een in kracht van gewijsde gegaan
arrest, op de publieke vordering·, als medecladers wegens het plegen van een inbrenk veroordeeld werden, rechtvaardigt
de rechter over de grond, clie naderhand
over de burgerlijke vordering beslist, op
wettige wijze hun hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding, zo hij vaststelt
dat hun deelneming aan de feiten de
schade veroorzaakte. (Strafwetb., art. 50.)
27 April 1950.
534
1'9. - StTafznlcen. - B7wgel'lijke vm·dering.
VeTschillencle betichten.
Enige telastleggvng behelzende feiten in
deelneming gepleegd en alleenstaanlle feiten b7titen om het even wellce deelneming
gepleegd. - Hoofdelijlcheid bepeTlct tot de
schadeve1·goeding toegewezen wit hoofcle
van de i.n deelneming ge1Jleegde fe-iten. -

Wanneer verschillende verdachten veroordeelcl worden wegens een enkele telastlegging, behelzende tegelijk feiten in deelneming gepleegd en alleenstaande feiten
gepleegd buiten om het even welke deelneming, gaat de rechter over de grond, tot
het vaststellen der aan de burgerlijke
partij verschuldigde vergoeding, over tot
een onderscheid tussen de feiten en past
hij slechts de hoofdelijkheid toe op de
schadevergoeding toegewezen nit hoofde
van de in deelneming gepleegde feiten.
(Strafwetboek, art. 50.)
27 April 1950.
534
20. - JJ1isdrijf dam· de veTdctchte gep!eegcl. Fo·nt van het slachtotfe1'. Bestaan vnn een TechtstTeeks oorzctlcelijlc
verband tussen het misdl"ijf en cle schade.
Omstand·igheid op zich zelf niet voldoende om de vemordeli.ng van de verdachte tot vol!edig herstel vnn de schacle
te ~·echtvacwdigen. - Van de enkele om-

standigheid dat het door de verdachte begane misdrijf, de rechtstreekse oorzaak
is van de door de burgerlijke partij geleden schade, mag de rechter niet afieiden,
dat de verdachte, niettegenstaa;nde het
vaststaan van een door de burgerlijke
partij begane fout, tegenover deze laatste
tot het volledig her~tellen van de schade
gehouden is.
15 Mei 1950.
577
\

857

21. - Stratzaken. - B7wge1·lijlce vorclering. - Bchatting ex. requo et bono vnn
de schncle. - Voorwactl'clen. - De rechter

mag zonder een andere red en tot staving
van zijn beslissing aan te geven, de schade
em aeq7w et bono . schatten, wanneer hij
vaststelt dat geen nauwkeurige elementen
tot schatting van een zekere schade voorhanden zijn, en wanneer geen enkele
partij hem regelmatig een wijze van berekening heeft voorgesteld.
15 Mei 1950.
584
22. - Verbaml vnn oorzna.lc tot gevoly
tussen een feit ingeroepen nls oo1·znalc van
de annsp1·alcelijkheicl en cle schade. -Sou.vere·ine beoorcleling ·in feUe clam· de
rechter ove1· cle groncl. - De rechter over

de grond beoorcleelt souverein in feite of
er een verbancl van oorzaak tot gevolg bestaat tussen de feiten die worden ingeroepen als oorzaak van de aansprakelijkheid
en de schade.
22 Juni 1950.
652
23.- Ve1·antwoordelijlcheicl van de aanstellel·s. - Nooclzakelijlcheid van een band
van onde1·geschilcthe·icl. - De verantwoor-

delijkheid voorzien bij artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek onderstelt het bestaan van een band van ondergeschiktheid tussen de dueler van de
schade en de burgerlijk verantwoordelijke
persoon.
3 J uli 1950.
696
24. - Uitbetaling cloor cle Staat, aan
het slachtotfe1' van een ongeval, van zijn
weclde tijdens cle dmt1' van cle weTlconbelcwaamheid. - Omstancligheicl zonder uitwerking op het herstel versch7tldigd door
cle dade1· van het schadelijlc. feit. - Ret

herstel door de dader van het schadelijk
feit, aan het slachtoffer van een ongeva]
verschuldigd, wordt niet afgeschaft noch
verminderd om reden dat het slachtoffer,
tijdens de duur van zijn werkonbekwaamheid, zijn wedde als staatsbeambte genaten heeft.
10 Juli 1950.
719

25. - Burgerlijlce vemntwoordelijlcheid van cle vacler. - Bu1·ge1·Ujlce verantwoorcle7Jijlc.heicl van de aanstenm·. - Slwiten het bestaan in van een ClCI'cle, be11acleelcl dam· de schulcl hetzij van cle minde1·De
ja1'ige, hetzij vnn cle aangestelde. verantwoorclelijklleden bepaald door alinea's 2 en 3 van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, onderscheidenlijk ten
laste van de vader en van de aansteller,
sluiten het bestaan in van een derde, benadeeld door de schuld hetzij van de minderjarige,. hetzij van de aangestelde.
10 Juli 1950.
724
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26. - Schade doo1· e·en m·inderja1"ige
aan zijn aanstelle·r vemo1·zaalct. - Vo1·de·ring tot vemntwoordelijkheid door de aanstelle·r tegen de va.der ge1"icht. - An·est
dat deze vo1·de-ring n-iet-ontvanlcel-ijlc verlclaart omdat de bm·gerlijlce venmtwoordel-ijlcheid van de awnsteller in de plaats
van deze van de vade-r zou gestelcl zijn. Schend·ing van a1·tilcel 1384 van het Burge1·lijlc Wetboelc. - Wanneer een niet-ont-

voogde minderjarige die met zijn ouclers
inwoont, in de bediening waarin zijn aansteller hem te werk stelde, aan laatstvermelde schade heeft veroorzaakt, schendt
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
het arrest dat de vordering tot verantwoordelijkheid gericht door de aansteller
tegen de vader niet ontvankelijk verklaart, op grond van de omstandigheid
dat de burgerlijke verant:woordelijkheid
van de aansteller in de plaats van deze
van de vader zou gesteld zijn.
10 Juli 1950.
724
27. - Naamloze vennootschap. - Daad
van de afgevaardigde-beheeTder in die
hoedan·igheid op bijzonde1·e wijze bezoldigcl. Or,qaan en geen awngestelde. RechtstTeelcse veTantwoonlelijklwicl en
geen bij aTtilcel1834, al-inea 3, van het B~w
ge1·Mj7c Wetboelc voo1·z-iene btwgerlijlce vm·antwoo1·delijlche·id. De afgevaardigde-

beheerder van een naamloze vennootschap
is haar orgaan en niet haar aangestelcle,
zelfs indien hij wegens deze afvaardiging
op bijzondere wijze bezoldigd wordt. De
verantwoordelijkheid die de naamloze
vennootschap oploopt wegens de daad van
haar op bijzonclere wijze bezolcligde afgevaardigde-beheerder is de rechtstreekse
verantwoordelijkheid voorzien door de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en niet de burgerlijke verantW?ordelijkheid voorzien door artikel 1384,
almea 3, van hetzelfde wetboek.
7 September l950.
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HOOFDSTUK I.
BI•:I'OEGDHEID.

1. - Be·weurlheid. - Wettelijke fermen ·1oaarv((,n r;ee·n bepal·in g, voorlwn den
·i.~. Gebruil.·elijke lietekcn-is. - Toezicllt
van het Hot va11 verbre7C'ing. ~ Wanneer

een wet of een besluit een term gebrnikt

zonder de bepaling er van op te geven,
heeft die term zijn gebruikelijke betekenis en heeft het Hof van verbreking de
beYoegclheid om na te gaan of de rechter
over de grond die betekenis heeft gegeven
aan de bedoelde term.
21 November 1949.
154
2. - Bevoegdheid. - FeiteUjlce omstand·igheclen. ~ Onbevoeg,dlwid. Het

Hof · van verbreking is niet bevoegd om
kennis te nemen van feitelijke omstandigheclen waaruit aanlegger meent te mogen
afieiden dat de rechter over de grond zich
bij de beoordeling van de feiten heeft
vergist.
28 November 1949.
111
3. -Bevel van ae M·inisteT van justitie.
- Benwrlslag·ing ·van de t·uchtkwmm· de·r
deu·rwaarrle-rs. - Door machtsoversohrijd·ilng aangetast. - TTernietigdnu. - Op de

vordering van z,ijn procureur-generaal
handelend op bevel vim de Minister va~
justitie, vernietigt het Hof van verbreking een beraadslaging van een tuchtkamer der deurwaarders welke door machtsoverschrijcling is aangetast. (Wet van
27 Vent6se jaar VIII, art. SO; wet van
25 Februari 1925, art. 14.)
12 December 1949.
219
4. - Foo1·ziening op bevel van cle Ministe-r van jnst·itie. - A1·rest van bevoegdhe·icl van het militair ge-rechtshof. ~ Ar1'est gestetmd 011 een verlceerde interpretctt-le van een wetsbepaling,. - Late1· a1··
·rest van onbevoegdheicl. ~ Gesteund op
een st1·ijd·ige doch jtt'iste interpretatie van
zelfde wetsbepalinu. - Be-ide a1·resten- in
kracht 'lja.n uew-ijsde gegaan. - l'oorzie·ning tegen het eerste U.1'1'eSt op bevel van
cle Ministe1· van justit-ie. - Ventietig·ing
van (lit arrest. - Warmeer, steunend op

twee strijdige interpretaties van een
zelfcle wetsbepaling, waarvan de tweecle
juist is, het militair gerechtshof zich,
door twee achtereenvolgencle in kracht van
gewijsde gegane arresten, bevoegd en naclien onbevoegrl heeft verklaard om kennis te nemen van een zaak, vernietigt het
Hof van verbreking, op de voorziening
door de procnrenr-generaal op bevel van
rlf' Minister van justitie, het nrrest van
het militair gerechtshof dat gesteuncl is
op cle verkeerde interpretatif' van de
Wf'tsbe}Jaling_ (Flerstp arrest.)
2-3 .Tanuari 1950.
324
5. - Bevoegdheicl van de veren-igcle
k-nme-rs. - Besl1ri-t vnn de bestendige de7Jutat-ie. Gemeentetames De verenigdf' kamers nemen kennis van de voorziening tegen het beslnit van rle bestendigP cleputatie inzake gemeentetax!'s, hetwPlk. gPwe.zen na een eerste verbreking,
door llE'tzelfcle micldel als datgene aange-
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voerd tot staving van de eerste voorziening wordt bestreden en dat, zoals het
eerste verbroken besluit, met het arrest
van verbrekingen verenigbaar is. (Wet van
7 Juli 1865, art. 1.)
27 Januari 1950.
337
·6. - Bevoegdheicl van het Hof.
In
zalcen vcm 1·echtstreel>se belastingen. Beschottw~nge-n van jeitelijlce aa1·d. Het Hof van verbreOnbevoegdhe·id. -

king neemt geen kennis van feitelijke beschouwingen ingeroepen tegen de bestreden beslissing (Grondwet, art. 95; wet
van 4 Augustus 1832, art. 17.)
7 Februari 1950.
371
7. - Bevoegdheid van de verenigde
kame1·s. - In zaken van ?'echtst?·eelcse belastinuen. De verenigde kaBJers zijn

bevoegd om kennis te nemen van de voorziening gericht tegen een arrest van het
Iwf van beroep, gewezen in zaken van
rechtstreekse belastingen, dat, na een
eerste verbreking, wordt bestreden door
hetzelfde middel dan het middel aangewend tot staving van de eerste voorziening, en dat, even als bet eerst reeds verbroken arrest, onverenigbaar is met bet
arrest van verbreking (Wet van 7 Juli
1865, art. 1.)
9 Februari 1!l50.
372
8. -

Bevoegdheid, In zaken van
1'echtstreelrse belastingen. - Geen middel
van ambtsweue. - Niettegenstaande het

karakter van openbare orde van de wetsbepalingen betreffende de vestiging en
de invordering van de rechtstreekse belastingen, roept bet Hof van verbreking
van ambtswege, in zaken van rechtstreekse
belastingen, geen middel in. (Wet van
6 September 18!l5, art. 14; stilzwijgen11e
oplossing.)
21 Februari 1S50.
415
9. - Bevoegclheid.
St?·ajzalcen. Bevoe_qclhe·id van het Hof V(l1J. verb1·ek·ing
om na te gaan of de pu.blielce vo1~dering
al dan niet bij verja1·ing ve1·vaUen is. -

Het Hof van verbreking is bevoegd om in
de procedurestukken na te gaan of de
publieke vordering al dan niet door verjaring vervallen is.
27 Februari 1950.
419
10. - Stmjzaken. - Vonnis da.t schadevergoeding toelcent aan twee bm·gm·lijke parf'ijen. - Voo1·ziening, doo1· de ve1'dachte. lliateriiile misslag, Arrest
dat slechts de verbreking beveeU ten aanzien van een van de btwgerlijlce pa1·tijen
en deze tot al de Tcosten vm·oonleelt. Herstelling van de misslau. - Twee(le a?·rest dat het eerste i11.t1·eTct en aanvnU. Arres.t dat de verbrelcinu ten aanzien van
de tweede bu1·gm·lijTce pa1·tij beveelt en
de kosten van het eerste an·est voor de
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helft ten laste van ieder van de bu?·gerlijlce part·ijen legt. - Wanneer het Hof,

op de voorziening door de verdachte tegen
een vonnis dat schadevergoeding aan twee
burgerlijke partijen toekent, slechts, ingevolge een materH:He misslag, de verbreking heeft bevolen ten aanzien van een
van de burgerltjke partijen, welke werd
veroordeeld tot . al de kosten, alzo verzuimende uitspraak te doen ten aanzien
van de tweede burgerlijke partij, mag
het, ten einde die misslag te herstellen,
zijn arrest intrekken en aanvullen, de
verbreking bevelen ten aanzien van de
tweede burgerlijke partij en de kosten
van het eerste arrest ten laste leggen van
de beicle burgerlijke partijen, ieder voor
de helft.
27 Februari 1950.
431
11. -

Bevoeydheid. Feitelijlce beOnbevoeydheid. -'--- Het

~chouw·ing,en.

Hof van verbreking mag geen kennis nenien van feitelijke beschouwingen die tegen het bestreden arrest worden aangevoerd.
21 ~Iaart 1950.
482
12. - Bevoegdheid. - Matm·iele vergissin_q in cle best1·eden beslissing. - Bevoeudheid om ze te herstellen. - Het Hof

van verbreking is bevoegd om, tot beoorcleling van een voorziening, een matertloHe
vergissing van de bestreden beslissing te
herstellen, vergissing die klaar blijkt nit
de beslissing zelf en uit de overgelegde
stukken.
30 Maart 1950.
498
13. - Bevoegclheid. - Ji'eiten wellce
het Hof in acht lean nemen. - F'eiten die
u,it wettelijlce en openbare docwrnenten
blijlcen. - Het Hof van verbreking kan

de feiten in acht nemen die blijken uit een
wettelijk en openbaar document, zoals
het Belg,isch Staatsblad. (Stilzwijgencle
oplossing.)
3 April 1950.
506
14. - Bevoeyclhe·id.
Strajza.Tcen. Beroegdheid van het Hof om na te gaan
of de ptt.blielce vordeTing niet .is verjaarcl.

- Het Hof van verbreking is bevoegd om
na te gaan in de procedure of de publieke
vordering al dan niet is verjaard.
3 April 1950.
506

15. - BevoegclhC'id. ~ Gmnden van
niet-ontvanlcel,ijlcheid al dan niet val/1.
ambtswege aan te voeren. - Bu-rgerlijlce
zaken. Grond van niet-ontvanlcelijlcheid doordat een !titgifte va-n het arrest
van verlwelcing niet gevoeg1d is, bij de
voorzien·bng tegen het na verwijzing gewezen a·r-rest . ...,... Moet van ambtswege opgeworpen worden. - In burgerlijke zaken
client van ambtswege opgeworpen de grond
van niet-ontvankelijkheicl afgeleid nit de
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omstandiglleill dat een uitgifte van !let
arrest .van verbreking niet gevoegd werd
bij de voorziening tegen het na verwijzing
gewezen arrest. (Stilzwijgende oplossing.)
27 April 1950.
533
16. - Bevoegdhe'icl. - Burgerlijke zaken. - Matm··Uile verg·iss·in-g in fle bestreclen beslissing. - V e1·nwgen voor het Hot
deze te he1·stellen. - Ret Rof van ver-

breking heeft, bij !let beoordelen van een
voorziening, het vermogen in de bestreden
beslissing een materH~le vergissing te llerstellen waarvan de klaarblijkelijklleid
uit het verband van de beslissing duidelijk volgt.
28 April 1950.
542

17. - Bcvoegdheicl. - Ji'e-it waa1·van
de regelmati·gheid van de 1·echtsplcging
in verbrelcing ctfhanut. Vergdssing in
cle flflncluiding vfln de woonpla.flts van de
vcrweenle1·. Hebbende cle nietigheid
va.n cle beteken·intJ va.11 de vooTziening
voo1· gevolg. - Bevoegclheid vnn het Hot
om hierove1· te beslissen. - Ret Rof ,ian
verbreking is bevoegd om de feiten te beoordelen waarvan de regelmatigheid der
ingestelde rechtspleging afllangt en, namelijk, om te beslissen of een vergissing
in de aanduiding van de woonplaats van
de verweerder de oorzaak is van het niet
· afgeven aan hem van het afscllrift van
!let exploot van betekening van de voorziening en of deze vergissing dienvolgens
de nietigheid van de betekening voor gevolg neeft.
4 Mei 1950.
557.
18. - Bevoegclheid.
SkatzMcen. Mnteriele 1nissing in de bestreclen besliss'in,q.- Bevoegclheicl van het Hot om ze te
herstellen. - Ret Rof heeft, voor de be-

oordeling van een voorziening, de bevoegdheid om een materH~le missing van het
bestreden arrest te herstellen wanneer
deze genoegzaam blijkt uit het tekstverband van de beslissing, en meer bepaald
een materiele vergissing in de aanduiding van de datum van het beroepen vonnis dnt door het arrest vernietigd werd.
15 Mei 1950.
584
1·9. -

Yoo1·zien·ing, doo1· de twoc~wew·
gene·ra.a.l op bevel va.n de Ministe1· Vfln
j~tstitie. Vonnis dat een belcla.a.gde vm·oonleelt cUe 1·eecls tevo1·en wegens hctzeltcle tcit vemonleelcl wenl. V erniet-iging. Op voorziening van de procu-

reur-generanl, op bevel van de :Minister
van justitie, vernietigt !let Rof het vonnis waarbij een correctionele rechtbank
een beklaagde veroordeelt wegens een
feit uit hoofde van hetwelk dezelfde beklaagde reeds tevoren werd veroordeeld

door een in kracllt van gewijsde gegaan
vonnis.
591
22 Mei 1950.
20. - Rechtstreelcse belast-i-ngen. Bedr·ijtsbelastin{!.
Bed1'ijtslcamkte·r
van cle omlergane vel'l-.iez·eu. -Macht van
het Hot van verbl'eli'ing. - Zo de rechter

over de grand souverein vaststelt dat de
belastingplich tige gecl urende de twee vorige jaren of tijdens de twee vorige boekjaren verliezen onderging, belloort het aan
het Rof van verbreking na te gaan of
deze verliezen het karakter van beclrijfsverliezen vertone-n en, bijgevolg, van de
inkomsten van het belastbare jaar of
boekjaar mogen afgetrokken worden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1.)
23 Mei 1950.
601
21. Rechts"treelcse belnstingen.
Becl1'ijtsbelnstin[!.
Bed·rijtslcamkter
vnn de n-itgaven ot lasten floo-r cle bela8tingpli-chtige [!ecl!·agen. Verbancl van
cleze ·ttitgnven ot lnsten met het doer van
cle exzJlo-itntie, na.melijlc lwt ve-r7.-1"ij[!en
en het behonclen van ·inlcomsten. - Zo de

rechter over de grand souverein vaststelt
dat cle belastingplichtige g·edurende de
belastbare tijd uitgaven verrichtte Df lasten opnam, behoort het aan het Rof van
verbreking na te gaan of deze uitgaven
en lasten een bedrijfskarakter vertonen,
het is te zeggen of zij in verbrmd zijn met
het doel van de exploitatie, zijnde de
inkomsten van deze exploitatie te verkrijgen of te behonden, en of .zij, dienvolgens, van de inkomsten vnn het belastbare jaar of boekjaar mogen afgetrokken
worden. (Samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26,
par. 1 en 2.)
23 Mei 1950.
G01
22. - Bevoegclheicl. - Gmncl 1Xtn cle
zaalc,- Het Hot mag e-r geen l.'enn·is van
nemen. - Buiten het uitzonderlijk geval

voorzien door artikel 95, alinea 2. vnn
de Gronclwet, neemt het Rof, bij hetwelk
een voorziening aanllangig gemankt wercl,
geen kennis van de grand van de zriak.
3 .Juli 1950.
691
2-3. - Bevoegclheicl. - Wettelijlce termen niet ncule·r bepaald. - Gebntilcelijl.'e
betekenis. - Oont·rolerecht va.n het Hof.

- Wanneer een wet of een koninklijk
besluit een term aanwendt zoncler deze
nader te bepalen, heeft deze term zijn gebntikelijke betekenis en heeft het Rof bevoe.gdheid om na te gaan of de reehter
over de grand hem de.ze betekenis gaf.
8 Juni 1950.
G21
24. - Bevoegclhe·id. - ZClken van cli·recte belctstin[!en. An·est waa1·b·ij be-
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slist wordt dat de toelcenning, in de stichtingsalcte van een naamloze vennootschap,
van titels aan een van de vennoten, het
lcaralcter van een belastbaar bedr·ijjsinlco-men niet heeft. ~ Be-sldssing valt onder·
de contr·6le van het Hof van verb1'elcing.
~ Ret arrest waarbij beslist wordt dat
de toekenning, in de stichtingsakte van
een naamloze vennootschap, van aandelen aan een van de vennoten, het karakter niet heeft van een belastbaar bedrijfsinkomen, beslist niet in feite en deze beslissing behoort tot de controle van het
Rof van verbreking,
639
13 J uni 1950.

25. - Bevoegdl!Cid. - Oontr6le van
het wettelijlc lcar·alcter door de rechter·
over de rwond toegelcencl aan de op souvereine wijze vastyestelcle jeiten. - Ret
behoort tot de bevoegdheid van het Rof
van verbreking het wettelijk karakter na
te gaan dat door de rechter over de grond
toegekencl wordt aan de op souvereine
wijze vastgestelde feiten.
13 Juni 1950.
639
26. - Bevoegdheid. - Strajzalcen. Overspel. Ajstand van de lclacht in
cle loop van cle aanleg in vm·br·elcing. Strajr·echtel.ijlce en b~trgerlijke ver·oor·deling, zonder gevolg: - Beslissing van het
hoj. - Ter zake van overspel, wanneer

de beledigde echtgenoot afstand van zijn
klacht gedaan heeft in de loop van de
aanleg in verbreking, zegt het Rof voor
recllt, zonder te wij.zen over de voorziening ingesteld tegen het arrest van veroordeling, dat clit arrest zonder gevolg
zal blijven en beveelt bet dat zijn arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het hof dat het arrest van veroordeling gewezen heeft en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van deze
beslissing. (Wet van 17 April 1878, art. 2,
al. 2.)
10 Juli 1950.
721
ROOFDSTUK II.
UITGES'l'REKTHEID.
27. - Dmugwijdte. - Stmjzaken.
Bechte·r over de ymnd cli-e nugelaten
heejt te vm·oor·delen tot de gelclboete die
tm·zeljdertijd moest worden ttitgesprolren als cle gevungenisstraj. - Gehele vm·breki'llg. - Wanneer het Rof de verbre-

king beveelt omdat de rechter over de
grond heeft nagelaten te veroordelen tot
de geldboete die terzelfdertijd moest worden uitgesproken als de gevangeniEstraf,
is de verbreking geheel.
19 September 1949.
5
28. - Stmjzulcen. ~ Gehele ve1'1weking bevolen op de voor·ziening van llet

861

openbaar· ministerie. ~ Voor·ziening van
de ve·rdachte zonder voor·werp. - Wan-

neer de gehele verbreking wordt uitgesproken op de voorziening van het openbaar ministerie, wordt de voorziening van
de verdachte _zonder voorwerp.
19 September 1949.
5
29. Dmagwijdte. Opdecienwn
niet ger·echtvaardigd. - Gedeeltel'ijlce verbrelcing,, - Wanneer de verbreking wordt

uitgesproken om de enkele reden dat de
strafrechtelijke geldboete werd verhoogd
met 90 deciem, zonder dat die verhoging
gerechtvaardigd wordt door de vaststellingen van de beslissing, is zij tot de gezegde
verhoging beperkt.
26 September 19-!9.
27
30. - Dma.gwijdte. ~ Str·ajzalcen.
Beslissing ver·brolcen op groncl van het
geb-relc aa-n vuststel/.ing van cle wettelijlce
verei-sten tot toepassing van de . stmj van
de ve-rvallenv·er·lclur"ing vun het r·echt een
djtnig te voeren gedtwende meer dun zes
maanden. Verb·relcing van geheel de
besUssing. - Wanneer, op de voorziening

van de veroordeelde, het arrest wordt verbroken omdat de straf van de vervallenverklaring van het recht een rijtuig te
voeren voor een duur van meer dan zes
maanden, werd uitgesprqken zonder vaststelling van de daartoe wettelijk vereiste
voorwaarden, wordt geheel de beslissing
verbroken.
10 October 19-!9.
64
-31. - Dmagwijclte. ~ Strajzulcen.
Onwettelijke yeldboete.- Verbr·elcing van
cle veroor·cleUng tot de hoojdgevangenisstruj. - Wanneer, ingevolge de onwette-

lijkheid van de geldboete uitgesproken
terzelfdertijd als de hoofdgevangenisstraf, de verbreking wordt uitgesproken,
moet de beslissing geheel worden vernietigd.
10 October 1949:
63
32. - Dmagwijdte. - StTa.jzaken.
VerbTelc-i-ng vun ae beslissing vun veroorcleling vun de ve,rdachte. - Voor·ziening
doo-r cle btwge1'l,ijlce verantwoordel-ijlce
par·tij onontvankel-ijlc. ~ Gevolgen van
de verb1'elcing ten aanzien van clie purt·ij.

- Wanneer de verbreking van de beslissing van veroordeling wordt uitgesproken op de voorziening van de verdachte, en wanneer de burgerlijk verantwoordelijke partij geen voorziening heeft
ingesteld of clat die voorziening onontvankelijk is, worclt zonder voorwerp de
beslissing van het arrest of. van het vonnis, waarbij die partij burgerlijk verantwoordelijk wordt verklaard voor de veroordeling van de verdachte.
14 November 1949.
134
33. -

Dmugu,ljclte. -

Stmjzake11. -
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Voorziening, doo1· de verdaohte. - Verb1·e7cing van de besUssing van verom·deling
van de verdachte. ~ Gevolgen ten na.n.zien
vnn de blwgerl1jk vm·amtwoonlelijlce pa1"-

tii. - Wanneer de verbreking van de beslissing van veroordeling wordt uitgesproken op de voorziening van de verdachte, worclt zoncler voorwerp de verklaring van het vonnis en van llet arrest,
dat een partij burgerlijk verantwoordelijk
is voor de veroordeling van de verdaellte.
28 November 1949.
178
·34. - D·raag-w-ijczte. ~ Stratzaken. Voorz·ien·ing, doo1· de verdachte. ~ Verbrel•ing van cle besUssing over cle p7tblielce
vo1·clerinr1. ~ B1·engt cle verb1'Cking merle
van cle besUssing ove·r cle b7trge'l'lijke vm·clering. vVanneer, op de voorziening

van de vercla<:hte, de beslissing· gewezen
over clie ~ubli{':ke vorclel'ing '~erbroken
wordt, brengt die verbreking degene mede
van de beslissing over de burgerlijke vordering, beslissing die gesteund is op de
eerste.
2S November 1949.
178
.35. - Draagw·ijate.
Stmtictlcen. Voorziening
B7wgm·Zijke vo1•cle1·ing.
cloo1· twee b7t·rg,edijlce pn1·tijen. - Ondeelbam· geschU. ~ F r:wbrelc-ing op cle vo01'Z·iening vnn een van cle uw·ge1·lijke pa?"tijen.
- BTen.qt cle ver1J1·e1cing merle vam. cle besUssing over de vo·rcle1"ing van de ancle1·e
lnwgeTlijlce pnrtij. ~ Wanneer llet geschil

bestaancle tussen een burgerlijke partij
en een verdachte, enerzijcls, en tussen
een andere burgerlijke partij en de verdachte, amlerzijds-, oncleelbaar is en dat
de beide burgerlijke partijen zich in verbreking hebben voorzien, brengt de verbreking van de beslissing op de voorziening van een van die burgerlijke partijen
de verbreking mecle van de beslissing gewezen over de vorclering van de anclere
burgerlijke partij.
5 ])ecember 1949.
193
.36. - Dmagwi.jclte. - Strafzalcen. ~
VeTvangencle gevangen·isstrct{ clie het wettelijlc maxim.um overrschrij-dt. - Ve1'b1·elving, en verwijzing bepm·kt tot flit aeel
van cle beschikking. - 'Wanneer een be-

slissing van veroorcleling worclt verbroken omdat de rechter een vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken die het
wettelijk maximum overschrijdt, zijn de
verbreking en de verwijzing tot clit deel
van de beschikking beperkt.
12 ])ecember 1949.
228
37. ~ Dmagw·ijdte. - InbreuJ.; op de
wetten betreffende de d07tanen ·en accijnzell. ~ Stm.{baa1· met gevangenisst?·at en
{felclboete. An·est van vrijspraalc. On·wettelijlce be~;~~EJs-inff,. Yom·zienin.rJ
cloo1· het be8t'li:U1' van fin ancien a.lleen.
Verbreldna en veno·ijzina bepe·rkt tot de

beschilckin.g ·uitspraak cloeucle over de
vorclm·in[J van het bestu1w. - Wanneer,

in zaken van douanen en accijnzen, het
bestuur van finanden alleen zich heeft
voorzien tegen een arrest dat de verdachte vrijspreekt van een inbreuk strafbaar met gevangenisstraf en geldboete,
verbreekt het Hof, in geval van verbreking, het arrest, slechts in zover het over
de vordering van het bestuur uitspraak
lleeft gedaan.
317
2H Januari 1950.
38. - Stratzalcen.
Dma{fwijclto. ~
])e niet beperkte verbreking, met verwijzing, van een in hoger beroep gewezen
arrest, stelt de partijen in dezelfde staat
waarin zij zich bevonclen wanneer de
.zaak aanhangig werd gemaakt bij de
rechter die de verbroken beslissing heeft
uitgesproken, recllter in wiens plaats deze
wordt gestelcl naar welke de zaak wordt
Yerwezen.
359
6 Februari 1!150.
39. - Dmngwijclte:
BeschulcUgcle
schu.lrUy ve1·lcla.anl aan vrijwilMge docling .
- Ontkennen•d antwoo1·a van cle j7t1'Y wat
bctrett cle verzwcwencle omstCtn.digheirl
vnn voo·rbedachtheid. - Vernietiging van
de ·uitspmnk van cle }'twy op cle voo1·zie·wing, van cle ve·rom·aeelde. - Ve1·nieti-ging
strelct zich 7tit tot het ontkennenll antwoorcl van. de jm·u. - Wanneer de jury

de beschuldigcle schuldig heeft verklaard
aan vrijwillige dooclslag zonder het oogmerk om te cloden, maar ontkennend heeft
geantwoorcl op de vraag betreffencle de
verzwarende omstandigheicl van voorbedachtheid, strekt de vernietiging van de
uitspraak, ingevolge het inwilligen van
de voorziening van de veroordeelde tegen
een inciclenteel arrest van het llof van
assisen, zich niet nit tot het ontkennend
antwoord betreffende de verzwarende omstandigheid (Stilzwijgende· beslissing.)
376
13 Februari 1950 .
40. - Dmagwijclte. ~ Beschulcli.qcle
niet: schulfz.ig verlclaanl aan een dooclslaa,
mna1· aan VJ'ijwillige clodin[J. - Vm·nieti[Jing, op cle voorziening van cle ve1·oo1·deelde, vnn de ve1'7cla1"ing van de j1wy. Vernietiging zoncler gevol[J op het ontlcennencl antwoonl van. cle jwry op cle v1·aag
betrettencle de dooclslaa. - Wanneer de

besclmldigde niet schuldig werd verklaard
aan doodslag, maar schuldig aan vrijwil-lige doding zonder het oogmerk om te
doden, strekt de vernietiging van de uitspraak van de jury, ingevolge het inwilligen van de voorziening van de veroordeelde tegen een incidenteel arrest van
het hof van assisen, zich niet uit tot het
ontkennend antwoord op de vraag betreffencle de doodslag.
13 Februari 1950.
376
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41. - Draagwijdte. - Incidenteel a1·1"est van het hot van assisen.. - Verbrelciny. - Brengt ve1·ni.etigin.g mede van de
Zatere verlclaring van schuld doM de jtwy,
alsmede verbrelcing van het a1-rest van
veroordeling. De verbreking van een
incidenteel arrest, gewezen door het hof
van assisen v66r de verklaring· van
schuld door de jury, brengt de vernietiging mede van die verklaring, alsmede
de verbreking van het arrest van veroordeling. (Wetb. van strafv., art. 434, a!. 2.)
376
13 Februari 1950.
42. - Voonziening door de promweurgeneraal bij het Hot van verbrelcing op
bevel van de Minister van j'nstitie. Stratzalcen. - Ve1·brelcinrt van een beslisshw van veroo-rdeling. Gevolgen ten
aanzien van de ve-rdachte. ~ Verwijz·inu.
- V erbod voo1· ·de 1·echter, naa1· wellre de
zaltlc wor.dt ve1·wezen, een zwaar·dere
stmt op te Zeggen dan deze ttit.qespmlcen
doo1· de ve1·brolcen beslissinu.- Wanneer,

op de voorziening door de procureur-generaal bij het Hof van verbreking, de verbreking met verwijzing werd uitgesproken, blijft de verbroken beslissing behouden ten aanzien van de veroordeelde, met
dien verstande dat deze, na de verwijzing,
niet tot een .zwaardere straf mag worden veroordeeld.
27 Februari 1950.
419
43. - D1·aagwijdte.
Stratzalcen. Vom·ziening door de verdachte. - Verbl"elcing. - Ve1·oor·delin.g van de bttrgerlijlc
vemu twoo1·del-ij lee pa·rtij zonder voorwm·p.

- De verbreking, op voorziening door de
verdachte, maakt zonder voorwerp de veroo!"cleling uitgesproken ten laste van de
burgerlijk ve~antwoordelijke partij.
27 Februari 1950.
428
44. - Draagwijdte. - Stmtzalcen. Ferlwelcing van de besUssing van veroo1·rlel-i11g, van cle venlachte. - Geen voorzien,ing door cle burgerliijlc ve-rantwoorclelijke
partij noch tegen haar. - Gevol.qen van
ae verbreking ten aanzien van die part-ij.

- Wanneer de verbreking van de beslissing van veroordeling wordt uitgesproken
op de voorziening van de verdachte en dat
de burgerlijk verantwoordelijke partij
geen voorziening heeft ingesteld en er
tegen haar geen voor.ziening is gerichf,
wordt de beslissing van het vonnis, waarbij die partij burgerlijk verantwoordelijk wordt verklaard, zonder voorwen1.
6 Maart 1950.
451

45. - Stratzal.;en. - Foo·rzien·ing tegen een a-rrest ·dat een ve1·zet wegens niet
verschijning
on.qedaan
ve1·Tclaa·rt.
Draartwij(lte van cle vom·zienin.Q. De
voorziening, · gerich t tegen een arrest da t
een verzet wegens niet verschijning ongeclnan vt>rklaart, stelt geen andere vraag

863

dan cleze te weten of die beslissing wettelijk is.
13 Maart 1950.
469
46. - DTaagwij(lte.
St-ratzal;en.
- Beroepen vonnis dat ae belclaagde wegens een misdrijt vemorcleelt, cloch een
verzwa1·encle omstancl-igheid van de hana
wijst. - Vrijspraalc wegens een tweecle
misllrijt. - Hoger beroep floor het openbaar minister-ie. Hot van beroep dat
(le stmf wegens het eerste rnislll"ijf niet
verzwaart maar dat de ve1'ZW(£rende ornstancligheid aanneemt en tot een twee(le
straf wegens het tweede m·isclrijt vemorcleelt. A:r·rest dat cle oncleelbaa-rheill
vaststelt tnssen de beslissing. ove1· cle aanweziglzeid vancle verzwarende omsta.ncligheicl en cle beslissing :tot veroonleling
we[/ens het tweede misdrijt.- Verbreldng
van laatstvermelcle beslissing. Heett
de verbrelcing voo1· qevolg van de beslissinq tot veroordeling wegens flat eerste
misar·ijt. - Wanneer de eerste rechter,
die cle beklaagde wegens een misdrijf veroordeelt, evenwel een verzwarencle omstandigheicl van dit misdrijf en een
tweecle misdrijf niet bewezen verklaard
heeft en wanneer de rechter in hoger
beroep, op hoger beroep door het openbaar
ministerie, niet aileen het eerste misdrijf
bewezen verklaart, maar tevens de verzwarende omstandigheicl alsmede het
tweecle misdrijf, e.ll. een onderscheiden
straf wegens ieder der twee misdrijven
uitspreekt, lweft de verbreking van het
dispositie:t' van veroordeling, dat betrekking lleeft tot het tweede misclrijf, cleze
van het dispositief van veroordeling wegens bet eerste misdrijf voor gevolg, zo
de rechter in hoger beroep heeft vastgesteld dat er ondeelbaarheicl bestaat tuc;sen zijn beslissing over de verzwarende
omstandigheid van het eerste misdrijf en
zijn beslissing over het tweecle misdrijf,
zelfs zo ·de rechter in hoger beroep cle
straf uitgesprol,en wegens het eerste misdrijf niet heeft verzwaard.
21 April 19-50.
527

47. - Draagw·(jdte. - Stratzaken. Voorzien-i11g doo·r cle p·rocm·em·-gene1·aal
op bevel van cle M·inister van ju.stitie. Vern-i-et·iging van de beslissing over de
pnblieke vonlering. - Behoua van de beslissinrt ove-r de vorde1·in g van de bm·ge1"Tijlc.e JHtrti,i. - De voorziening van cle procureur-generaal, op bevel van de Minister
van justitie, strekt slechts tot vernietiging van de beslissing over de publieke
vonlering; zij kan niet sella den a an de
belailgen van de burgerlijke partij, ten opzichte van' welke de bestreden beschikking blijft -bestaan en kracht van gewijscle behm1clt. (Wet b. v. strafv., arti-.
kel 441).
22 Mei 1950.
@1
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VERWIJZING NA VERBREKING.

48. - Stmtzalcen. - Gecleeltelijke ve·rbrelC'ing onulat het arrest een verbeurdverlcla?'ing beveelt b!ld·ten de clo01· cle wet
vereiste voorwaa1·clen. - Ver·b1·elcing zoncler verw·ijz·ing,. - Wanneer een gedeelte-

lijke verbreking· worclt uitgesproken omdat het arrest een verbeurdverklaring,
heeft bevolen buiten cle door de wet vereiste voorwaarden, is er geen aanleicling
tot verwij.zing.
19 September 1949.
1
49. - Gecleeltelijke ve1·b·relcing gegrona
op cle onmogelijkheicl voor het Hot van
ve1·brelc-ing toezicht tt-it te oefenen op cle
wettelijkheicl vcm een ve1·beu.rdve·rlcla1·ing.
Ve1·breki1~g met verwijzinp. Wan-

neer een gedeeltelijke verbreking worclt
uitgesproken omdat het arrest aan het
Hof van verbreking niet toelaat zijn toezicht over de wettelijkheid van de bevolen
verbeurdverklaring uit te oefenen, gesclliedt zij met verwijzing.
19 September 1949.
3

50. - StTafzalcen. - Verb1'ek·ing omcla.t het vonnis een ve·rvangende gevanpenisst·raf ttitsp·reeh:t clie lager· fs cla.n degene
floor de wet bezmalcl. Verw-ijzing. Wanneer de verbreking wordt uitgesproken op de voorziening van llet openbaar
ministerie, omdat llet vonnis een vervangende gevangenisstraf uitspreekt die lager is clan clegene bepaalcl door cle wet,
gescllieclt zij met verwijzing.
17 October 1949.
71

51. - Stratzalwn. - Vm·Mek·ing, weoens onbevoerJclhe·icl, tJa.n een vonnis uewe:zen doo1· fle correctionele 1·echtban lc beslissencle in hoger be1·oep: - Inbreuli: clie
belwort tot rle bevoeg,dhe-irl van de c01'rectionele 1·echtbanlc beslissencle iq1 ee1·ste
awnleu.- Vernietioinu tot en met inbegrip
van de clnrJvaa1'ding v66r cle tJOUtierechtbnnlc. TTerwijzing naa1· fle P'/'Octwetw
cles IConin_qs. - Wanneer, om reden een
wanbeclrijf belloort tot cle bevoegdheid
van de correctionele recbtbank en, in
hog·er ·beroep, tot deze v~n het hof van
beroep. bet Hof van verbreking een in
hoger beroep door cle correctionple rechtbank gewezen vonnis verbreekt en de
rechtspleging vernietigt welke het heeft
voorafgegaan, en dit van af cle dagvaarding voor de politierechtbank, verwijst
het de zaak naar cle 11rocureur des Konings.
i) December 1949.

52. - Stratznlcen. - Hoge1· be1·oe1J van
het open-bnnr ministerie ten o1w·echte ontvangen. - Kosten van flit hager be1·oe1J
ten laste van de ve1·dachte gelegcl, - Ver-

vVanneer cle bestreclen besli~
sing worclt verbroken omclat zij ten onrecllte llet hoger beroep van het openbaar
ministerie lleeft ontvangen en zij de kosten van dit hoger beroep ten laste lleeft
gelegd van de verdachte, gesclliedt de
verbreking met verwijzing.
27 December 1949.
252
wij:z·ing. -

53. - Stmt:zalcen-. - Gedeelteli17ce verbl'cl-.:iHIJ. - Omdat, op het hogeT bm·oep
·van cle verdftchte alleen, de 1·echte1· in
hoge·r beroep het aancleel van de verclachte in ae lcosten van eente nftnleg te
zijnen laste gelegfl doo1· cle ee1·ste rechter
verhoog,d heeft. - TTeTbrelcinrJ zonde1· verwi_izing De gedeeltelijke verbreking,
uitgesvroken onl{lat, op het hoger beroep
van de verdachte alleen, de rechter in
hoger beroep het aandeel van de verclacllte
heeft verhoogcl in de kosten van eerste
aanleg die door het vonnis te zi,inen laste
werden gelegcl geschieclt zoncler verwijzing.
1fl Januari 1950.
295

54. - Vc·ren·igde Jw.mers. ~ Gemeentetaxes. - Besluit van- cle besten·rlif!e cleptt.tat-ie. - l'm·bt-e7c-i11f! van het besltl.it van
de tweede bestenclige rleputntie naar wellce
rle rmnlc wenl ve1·wezen na. een ee1·ste ve1·bre7cinrJ.- Tweeae ve1'b1·elci·ng op clezelfde
g·ronclen als de eerste ver1weking. - TTerpUchting tJ001' cle cle1·de bestenclige clC1Jt!tatie, na({;r wellce de zaak wo1·dt ve1·we.~en, zich te _qeclraoen nnnr 'de besliss·ing
van. het H of 1xm ve1'b1·e7cin·fl nopens het
beslecht mchtsp11-nt. - Wanneer, na verbreking van een besluit van cle bestenclige
depntatie van een provincieraad, uitspraak
doencle inzake gemeentetaxes, het Hof van
verbreking het besluit verbreekt van cle
tweecle bestendige deputatie naar welke
fle zaak wercl verwezen, op groncl · van
dezelfde re{len als cleze van de eerste verbreking, is de derde bestendige deputatie,
naar welke de z,aak wordt verwezen, ver- ,
plicht zich te geclragen naar cle beslissing
vnn het Hof van verbreking nopens het
door clit Hof beslecht rechtspunt. (Wet
van 7 Juli 1865, art. 2.)
27 Januari 1950.
337

55. - St·rafzalcen. - VeTb1'elcing geste·nnd hiemp dat cle 1·echter in houer bemep, OZJ het enlcel be1·oep van de burge1'lijlr. veJ·antuJoonlelijlce partij, de toest®cl
vctn deze laatste heeft ve1·zwa.a1·d. - l'e1·b1'Clr-ing zonde1· ve1·wi#inu. Wanneer
een vonnis enkel worclt verbroken in zover cle rechter in hoger beroep, op het
enkel beroep van de burgerlijk verantw'oorclelijke partij, deze laatste verantwoorclelijk voor de geldboete heeft
verklaarc1 1 {lan wanneer de eerste rechter
haar enkEjl verantwoordelijk voor cle kosten van de publieke vorclering had ver-
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klaarcl, geschieclt de verbreking zoncler
verwijzing.
·
30 Januari Hl'50.
343
56. - Strafzaken. - verbTeking zo·ntler bepe1·king en verwijzing naar het
milUair gerechtshof anders samengesteld.
- lillementen van beoordel-ing. v66t· het
verbrolcen arrest ingewonnen tijdens het
onderzoelc, door het tniU•tai·r get·echtshot.
-Hot van vet·w'ijz·ing heeft geen rekening
ermede te houden om z·ijn overttdging te
vonnen. - W anneer het arrest van het

militair gerechtshof zonder beperking
wercl verbroken en de zaak vverd verwezen naar het militair gerechtshof antlers
samengestelcl, heeft, om zijn overtuiging
te vormen, het hof naar hetwelk de zaak
werd verwezen geen rekening te houden
met de elementen van beoordeling ingewonnen tijdens het onderzoek gedaan door
het militair gerechtshof v66r de verbreking van het arrest.
6 Februari 1950.
359

57. - •Verenigde kamers. - I n z·alcen
vtw ·rechtstt·eelcse bdastingen. - VerbTelC!ing van het arrest van het hot van beroep naat· hetwelk de zttalc ingevolge een
eerste vm·bt·elcing werd verwezen.
Tweede verbt·elcing op dezeltde gmnden
als de ee·rste verbreldnu,. - V e·rplichting
voor het derde hot van bemep, naar hetwelk de zaalc wot·dt verwezen, z·ich nopens het beslecht t·echtspunt naa·r de beslissing van het Hot van verbrelcing te gedm.gen. Wanneer, na verbreking van
een arrest van het hof van beroep, uitspraak doende in zaken van rechtstreekse
belastingen, het Hof vim verbreking het
arrest verbreekt van het tweede hof van
beroep, naar hetwelk de zaak werd verwezen, en cUt op dezelfde gronden als
deze van de eerste verbreking, is het derde
hof . van beroep, naar hetwelk de zaak
wordt verwezen, verplicht zich nopens het
beslecht rechtspunt naar de beslissing van
het Hof van verbreking te gedragen. (Wet
van 7 Juli 1865, art. 2.)
9 Februari 1950.
372

58. - Stt·atzalcen. - Verbt·elcing van
de beslissinrJ in zover alleen de 1·echter
in ho[Je1' bm·oep u.itspraaJc heett gedaan_
ove·J' een bu.rgerUjlce vonlering (lie niet
llij hem aanhangig toenl gemaalct. - VerbrekinrJ zo1Ule1· verwijzin,q. Wanneer
E'en beslissing van de strafrechter slE'chts
worrlt verbroken in zover de rechter in
hoger beroep uitspraak heeft gedaan over
een burgerlijke vordering die niet bij hem
aanhangig werd gemaakt, geschiedt de
verbreking zonder verwijzing.
13 Februari 1950.
390

59. - Vooniening door de proctt1·mwgene1·aal bij het Hot van ve1·brelcing OZJ
VEllBR.,

1950. -
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bevel van (le lJ!Hwister van justitia. - Ve1'brelc-ing van een vonnis van de Tc1··ijgsraad:
1lat een door de J,:rijg,saud·itmw gedaan
voorstet vwn sanct-ies aamieernt. Ver-~
'Wijz-ing naar een an,dere lwijgsraad opdat
de pubz.iel.:e vo·rder'iug haa·J; vet·der ve1·loop zou krijgen. - Wettelijlcheid van de
latere vervolg·i:ngen v66r cle lc1"ijgsraad
n-iettegenstaande noch cle verdachte noch
de lcrijgs(t·JuUte·nr zich tegen de vm·bmken
besUssing in verbt'elcing hebben voorzien.

- Wanneer, op de voorziening door de
procureur-generaal op bevel van de Minister van justitie, het Hot een vonnis van
de krijgsraad heeft verbroken hetwelk
nadat een eerste voorstel van sancties ge:
daan door de krijgsanditeur overeenkomstig de besluitwet van~~lO November 1945
niet were! aangenomen, een tweede voorstel aanneemt en dat de zaak naar een
anclere krijgsraad werd verwezen · opdat
de publieke vordering haar verder verloop
zou krijgen, zijn de latere vervolgingen
v66r die krijgsraad wettelijk niettegenstaande noch de verdachte, noch de. krijgsanditeur zich tegen de verbroken beslissing in verbreking hebben voorzien. (Wetboek van strafv., art. 441.)
'
27 Februari 1950.
419
60. - Bevel van 11'iet ve1·volging door
cle lrrijgsntHliteur. - Ar·rest van veroot'deling door het m'ilitait· ge1·echtshot hatwell.: geen nienwe bezwn·ren vaststezt.. Verb·reking met venv·ijzing. - Wanneer

het Hof een arrest van het militair gerechtshof verbreekt omdat het niet vaststelt dat, alhoewel een voorgnand onderzoek door een bevel van niet vervolging
werd gesloten, er nieuwe bezwaren voorhanden zijn, geschiedt de verbreking met
verwijzing.
20 Maart 1950.
476
61. - Stmtzalcen. - Btwget·Ujlce vordet·in.q. - Verb·reking op de voorzienin.o
(lOot' rle btrirgerUjlce J)(tt"t-ij. - Verbrelc.in.Q
slechts voor zoveel het an;est zi·ch onthielid rle lioot(lelijkheill op de vemordeling (ler verrlachten tot schadevergoerling
toe te 1Htssen.. - Dmngw·ijclte van cle vwrw·ijzing. - Wanneer; op de voorziening

van de burgerlijke partij, een arrest verbroken wercl, doch slechts voor zoveel het
zich onthield de hoofdelijkheid op de veroordeling der verdachten tot schadevergoegoecling toe te passen, hoeft de rechter
op verwijzing, die een onderscheid maakt
tussen de voor bewezen verklaarde feiten
en slechts de hoofdelijkheid uitspreekt
uit hoofcle der in deelneming gepleegde
feiten, niet meer de sommen te bepalen
tot beloop waarvan de overige feiten buiten om het even welke deelneming gepleegd, aan de burgerlijke partij schade
veroorzaakten.
27 April 1950.
534
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62. - Skatzaken.- VeTbt·eking omclat
de geMboete met meer· clan 60 cleciem weTcl
vet·meet·clercl. VeTbt·elcing zonclet· vet·wijzing.- De verbreking die uitgesproken

wordt om de enkele reden dat de geldboete met 90 deciem vermeerderd werd,
dan wanneer zij maar met 60 deciem
mocht worden vermeerderd, geeft aanleiding tot inkorting, zonder verwijzing.
15 Mei 1950.
582
63.
Gecleeltelijke verbt·elcing,.
Twijfel over cle wettelijlcheicl van een bevolen verbe~wclverlclwl"ing, - Yet·wijzing.

- W anneer de gedeeltelijke verbreking
wordt uitgesproken, omdat het bestreden
arrest het Hof niet toelaat toezicht uit te
oefenen over de wettelijkheid van de bevolen verbeurdverklaring, geschiedt de
verbreking met verwij.zing.
12 J uni 1950.
631
64. - Stt·atzctlcen. - YeTb1'eking van
cle gewezen beslissing. - Geste~mcl 011 rle
vaststaa,ncle veTjar·ing van cle pu.blielce
vonleTing. YeTbt·elcing, zoncler vm·wijzing. - De verbreking van de beslissing

over de publieke vordering en hierop gesteund dat het uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat de verjaring van
deze vordering op de dag van de verbroken beslissing verworven was, wordt zonder verwijzing uitgesproken.
22 Juli 1950.
736
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Geclaan na het .ove'l'lijden ,;an een van
cle e·l'fg,e.namen. Goecleren toebedeelcl
aa,n cle t·echtheb benclen van cle oveTleclen
e·rfuenaarn. - WoTclen geacht ttitsluitencl
in cle boedel van cleze laatste te zijn gevallen bi:i het openvallen van cle eerste
nalatenschap. Wanneer, een nalaten-

schap nog niet verdeeld zijnde, een van
de erfgenamen overlijdt, heeft de latere
verdeling van de goecleren van de onverdeelde nalatenscha]J voor gevolg clat de
goederen, die toebedeeld worden aan de
rechthebbenden van de overleden erfgenaam, worden geacht uitsluitend te zijn
gevallen in de boedel van deze laatste van
de dag af van het openvallen van de eerste
nalatenschap, (Burg, Wetb., art. 883.)
16 Maart 1950.
470

VERHAAL OP DE RECHTER.
1. -

YooTa.fgaamcleli.fke toelating.
Beslissing ·in ·raacllcamer. De vooraf-

gaande toelating, voorzien bij artikel 510
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging om verhaal op de rechter uit te
oefenen, is een daad van jurisclictie die

noch debat noch verhoor van de partijen
vereist. Er wordt in raadkamer op het
verzoek uitspraak gedaan.
7 November 1949.
114
2. - Kan. worclen ge·richt tegen een
magistt·aat van het OtJenbaat· ministet·ie
in zi.fn hoeclan{qhei·cl van o.ffi.cier van _qe·rechtelijlce politic. Op de magistraat

van het openbaar ministerie kan verhaal
op de rechter worden uitgeoefencl wegens
daden verricht in zijn hoeclanigheid van
officier van gerechtelijke politie. (Stilzwijgencle beslissing.)
114
7 November 1949.
.3. -

i!TgUst. -

Betelcen·is va.n

clit

De bij artikel 505 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging voorziene arglist onderstelt handelingen of
kuiperijen waartoe hun dacler zijn toe·
vlucht neemt, hetzij om het gerecht te bedriegen, hetzij om een partij te begunstigen of om haar schacle te berokkenen, hetzij om een persoonlijk belang te dienen.
7 November 1949.
114
woorcl. -

VERJARING IN STRAFZAKEN.
1.
W anbeclt·ijf van on,;rijwillige
lichamelijlce letselen. - YeTjat·ing van een
m·iscl-rijf voorzien cloo1· het poli-tiereglernent op cle trarnwegen. - Misclt··ijf flat
een van cle bestanclclelen van het wanbeclrijf van onvrijwillige lichamelijlce letselen ~titma.alct. - Ym·jat·ing zon.fler invloecl
op clegene van het wanbeclt'ijf. - Wan-

neer eeu verdachte wordt vervolgu we·
gens een wanbedrijf van onvrijwillige
lichamelijke letselen en wegens een misclrijf tegen het politiereglement op de
tramwegen, welk misdrijf een bestand-·
deel van het eerste wanbed.rijf uitmaakt,
is cle verjaring van de publieke vordering
ingesteld wegens het tweecle misdrijf zonder invloed op de verjaring van de publieke vordering ingestelcl wegens het
wanbeclrijf van onvrijwillige ·uchamelijke
letselen.
10 October 1949.
li5
.2. - Dou.anen en acciinzen.
Vorclcr-ing ·uan het bestu.tw tot· vet·oorcleUng tot
gelclboete, vet·vanrJencle g,evangenisstraf
en verbe·urclve·rklaring. '-- Regelen bet·reftencle cle ve·rja·riny van c/.e p·ttbUeke vo·rde·ring toepasseUjlc. - De regelen betref-

fencle de verjaring van de publieke vorclering zijn toepasselijk ov de vorclering
van het bestuur tot veroordeling tot geldboete, vervangende gevangenisstraf en verbeurclverklaring, wegens misdrijYen inzake donanen en accijnzen.
24 October 1949.
99
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3. - Rivie1·bev1·achting. -Eisen voortvloeiend uit een ondM· de wet van 5 Mei
1936 vallende overeenlwmst. - Ve1·ja1·ing
van zes maanden of van een jaa1·. - Geen
onderscheid tussen de hoof:d- en de wedereisen. - De verjaring van zes maanden

of van een jaar, voorzien bij artikel 59'
van de wet van 5 J\!Iei Hi36 op de rivierbevrachting, voor al de vorderingen voortvloeiend uit een onder de gezegde wet vallende overeenkomst, is toepasselijk zowel op de wedereisen als op de hoofdeisen.
4 November 1!149.
10!l
4. -

Misdrijf dat behoort tot de bevoegdheid van de politie1·echtbanlc.
Kanttelcening van de ojJicie·r van het openbnal· ministeTie toeg13zonden aan een collega ten e·inde cle venlachte en getwi_qen
te onderhoren. - Alcte die de verja1·ing
van de p~tbl'ielce vorde'l'ing stuit. - Stuit

de verjaring van de publieke vordering,
volgende uit een misdrijf dat behoort tot
de bevoegdheid van de politierechtbank,
de kanttekening van de officier van het
openbaar ministerie bij die rechtbank,
aan een politiecommissaris toegezonden
ten einde de verdachte en getuigen te
onderhoren. (Wet van 17 April 1S78, artikel 26.)
205
5 December 1!149.

5. TVanbedrijf van onvrijwillige
lichamelijke letsehm. Verja1··ing van
ee'l'b htbl'eulc op de Wegcode, bestanddeel
va1b het wanbedrijf van onvl"'ijw·Hlige
Zonde·r invloed
licha.meli.flce le.tselen. op de verjctring van dit wanbecll'ijf. Wanneer een verdachte wordt Yervolgd
wegens het wanbedrijf van onvrijwillige
lichamelijke letselen en wegens een inbrenk op de W egcode, inbreuk die een
van de bestanddelen van het eerste wanbedrijf uitmaakt, is de verjaring van de
publieke vordering aangaande die inbreuk
zonder invloed op degene van de publieke
vordering aangaande het wanbedrijf van
onvrijwillige Jichamelijke letselen.
12 December 1949.
226
6. -

1·Vet die in foTrne/,e bewoonl'ingen
voor.ziet dat de ver.fctring van de JW.blielce
vonledng oed~tl·ende een beMaalde tijtl
gescho1·st is. - Daclen van onde1·zoek: en
va.n vervolg·ino veiTicht oedu.ren,cle dit
U,idperlc. - Geen himlernis voor cle 8Chorsing van cle verjaring. - Wmmeer, in uit-

drukkelijke bewoordingen, een wet voorziet dat de verjaring van de publieke vordering tussen twee bepaalde datums wordt
geschorst, kunnen de daden van onderzoek en van vervolging, verricht gedurende clit tijdperk, voor de schorsing van
de verjaring geen hindernis zijn.
Hl December 1949.
243
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7. - Schorsing door cle beSl!t'itwet ·van
29 April1943.- Uitwe·rlcsels strelclcen zich
uit tot cle verlcnochte rnisdrijven. - De

uitwerksels van de schorsing van de verjaring van de publieke vordering,. voorzien bij de besluitwet van 29 April 1!143,
strekken zich nit tot al de misdrijven
waarvoor een goede rechtsbedeling ver·
eist dat zij, om reden van hun onderling
verband, terzelfdertijd .zouden worden
onderzocht en beslecht.
19 December 1949.
243
8. - Tlerschillencle verclachten.
Tlerknoohte -nvisclrijven. - Dnclen van oncle1·zoelc of 'VCtn ve·rvolgino. - Stuiting van
de ve·r,iaring ten opz·ichte van al cle verclachten. Wanneer verschillende ver-

dachten wegens verknochte feiten worden
verYolgd, stuiten de daden van onderzoek
of van vervolging ten opzichte van een
van de verdachten de verjaring van de
publieke vordering ten opzichte van de
anderen, zelfs indien c1e feiten, die hun
ten laste worden gelegd, er niet in bedoeld zijn.
9 Januari 1!150.
279
9. - B·uroerl'ijke zaken. - Afstancl,
cloo·r cle sch·ul.clenaa1·, van een. verlcregen
·ver,iwl"ing. - A1·tikel .2220 van het Burgerlijk Wetboelc. - Afsta.ncl va.n de reeds
verlopen t'ijd van een steeds lopencle vel·jnrino. - Geld·igheicl. - Artikel 2220 van

het Burgerlijk Wetboek, dat in zaken van
privaat belang c1e schuldena.ar toelaat
afstancl van een verkregen verjaring te
doen, laat hem ook toe afstand te doen
van de reeds verlopen tijd van een steeds
lopende verjaring.
3 Febrnari. 1950.
357
10. - Art-ike! 2220 van het B!t•rge'l'lijlc
Wetboek. Afstand, cloo·r cle sch1/.ldennar, van de reecls ·rerlopen tijtl van een
steecls lopende verja·l"ing. Wet van
17 Auoust·us 1873. - A,tsta11cl zoncler uit·
l.{)erlcing OJJ cle rerjaring, door (lie wet
·iurJesteld, voor de invordm··ing van cle rerti.~traUerechten. Onder het regime van

C1e wet van 17 Augustus 1873, ·kan de afstand door de schuldenaar van registratierechten nm de reeds verlopen tijd van
een tot invordering van die rechten ingestelde verjaring geen uitwerking hebben.
3 Februari 1!150.
357
11. - Daacl door cle onderzoeks1·echter
ge8telcl /Jinnen de terrnijn van drie jaa1·.
Daacl st1·elclcencle tot het inzarnelen
van l!ew·ijzen. Stuoit de ve1·jarinu. -

Stuit de verjaring van de publieke vordering volgend nit een wanbedrijf, elke
da ad van de onderzoeksrechter, gesteld
binnen de termijn van drie jaar en strt'kkend tot het inzamelen van bewijzen van
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het misdrijf. (Wet van 17 .April1878, arti- '
17. - Ve1·schillende feiten die het uttkel 26.)
wm·Jcsel van eenzelfde misdadig opzet uit27 Februari Hl50.
423 malcen. - Ve1·t~·eJcpunt van de veTjai'ing.
- Laatste teit. - Wanneer verschillende
12. - Stuiting. - UitweTking. op de feiten het uitwerksel van eenzelfde misdadig opzet zijn en alclus slechts een
·verlcnochte misd1·ijven. - Een daad van
onderzoek, die de verjaring van de pu- enkele inbreuk uitmak.en, begint, ten op
blieke vordering stuit, heeft dezelfde uit- zichte van elk dezer feiten, de verjaring
werking ten opzichte van alle verknochte van de publieke vordering slechts te lopen
misdrijven die tegelijkertijd onderzocht van ai de datum van het laatste feit.
of berecht worden.
2 Mei 1950.
548
6 Maart 1950.
439
18. - Stu,ifinysdarul.
Rechtsz>Zeging
door de onde1·zoeksrechter a.an de procu13. - StuiUng, - Uitwe1·Jcing op de
re·lW des Konings medegedeelrl. - Proc·nverlcnochte mi.Sdrijven. - Een daad van
vervolging, die de verjaring van de pu- 1'e'll•l' des Konings rlie aa.n een polificecomblieke vordering stuit, heeft dezelfde uit- missa.i·is voo1· otHli'a.cht geett arm de
werking ten opzichte van al de verknochte beklart.r;de te vmgen of hij het voo1·deel
misdrijven die tegelijkertijd worden be- vnn het statnut van de gewapende weerstnnd eist. - Daad die voo1· rloel heett
recht.
het misd1'ijf in stant van ·wijzen te stel27 Maart 1950.
489 len. - Daad van onrle1·:welc rlie rle ve1·jaring stuit. - Wanneer de onclerzoeksrech14. - Hulpve·rschajjing aan de vtjanter, oordelencle dat het onderzoek. geeinden van de Startt. - Verja1·ing gescho1·st
digd is, de rechtspleging aan de procurem·
tnssen 8 Mei 1943 en 16 Febntari 1945. des Konings heeft medegedeeld, is de
De verjaring van de publieke vordering brief, waarbij deze een politiecommissaris
wegens hulpverschaffing aan de vijanden belast aan de beklaagcle te vragen of hij
van cle Staat werd tussen 8 Mei 1943 en het voordeel van het statuut van de ge16 Februari 1945 geschorst. (Besluitwet wapencle weerstancl eist, een daad die tot
van 29 .April1943, art. 1.)
doel strekt het misdrijf in staat van wij17 .April 1950.
512
zen te stellen, het vonnis en de beteugeling er van te verzekeren ; deze maakt
15. - Een enlcele strat voor feiten die alclus een daad van onderzoek nit die de
de opeenvolgende en voo1·tdn1·ende uitvoeverjaring van de publieke vorclering stuit.
ring uitmalcen van een zelfde mi·sdadig
(Wet van 17 .April 1878, art. 26.)
opzet. - Verja1··ing beg·int te lopen vanaf
613
5 .Jnni 1!350.
het laatste feit. - Wanneer de rechter
tot een enkele straf veroordeelt omdat
19. - P'nbUelce vonle1·inu. - Stnit'ingsde feiten de opeenvolgende en voortdu- rlanrl. - Uitwe1·ksel ten na1wien van om
rencle uitvoering van een zelfde misdadig
het even wie bet'l'olclcen is bij de 1tit het
opzet uitmaken, begint de verjaring van misll'l'ijf ontstrme vonlei'hlg. - De stuicle publieke vordering eerst te lopen te tingsdaclen van de verj a ring van de vurekenen vanaf het laatste feit vermits blieke vorclering hebben, wat de feiten behet slechts op dat ogenblik is dat het treft waarop zij betrekking hebben, uitondeelbaar misdrijf volkomen is voltrok- werk:;el ten aanzien van om het even wie
ken.
betrolrken is bij de uit het misdrijf ont17 .April Hl50.
512 stane vordering, welke ook de personen
zijn door deze handelingen bedoelcl.
116. - Inb1'e1t1cen op de wetten betTef624
12 Juni 1950.
tende de . accijnzen. P1·oces-ve1·baal
rloo1· een enlcele agent van het bestuuT opgesteld. P1·oces-verbaal waaraan een
substantiiJle pleegvonn ontbi'eelct. - Proces-vm·baal waaTbij de ve1·jrtring van de
publieke vo1·de1'ing, niet gest·uit worcu. -

In zaken van inbreuken tegen de wetten
betreffende de accijnzen, wordt de verjaring van de publieke vordering niet gestuit
door een proces-verbaal opgesteld door
een enkele agent van het bestuur, in geval het optreden van twee agenten een
substantiele formaliteit uitmaakt. (Wet
van 26 .Augustus 1822, art. 233; wet van
18 December 191.2, art; 1; wet van17 .April
1878, art. 26.)
24 April 1950.
524

20. - P1tbl'ielce vonle·ring. - ve,rschillende misd1'ijven, de vempenba.ring. van
een enlcel misrladig opzet uitmakenrl. De ve1·jn1'ing begint slechts te lopen vanaf
het laatste misrkijf. - Wanneer verschil-

lencle misclrijven, de veropenbaring zijn
van een enkel misdadig opzet, en alclus
slechts een enkel misdaacl of een wanbedrijf uitmaken, begint de verjaring van
de publieke vorclering slecht~ te lopen van
af de laatste onder hen. (Stri:tfw., art. 65.)
12 J unl 1950.
()29

J

~

21.
P1tblielce vonleri'Jig.
Onrlerzoeksrlnnrl sleahts ove·r een 1ni.wl,rijf. JJfiscl-rijf, besta.ndcleel nitmf!l,:enrl van een
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enlcele misdaad, bestaande ·tdt ve1·schillende misdrijven. - Sttliting van de verja-ring ten opzichte van de misdaad. -

Wanneer een enkele misdaad of een enkel
w:mbedrijf uit verschillende misdrijven
bestaat, stuit de onderzoeksdaad die een
van cle misdrijven tot voorwerp heeft, de
verjaring ten opzichte van de gause misclaad of van het gause wanbeclrijf.
12 Juni 1950.
629
22. - Bu.rg,e1·Ujlce vo1·de1·ing te belcwamer tijd ingesteld. - Verjaring va.n
de pttbUeke •!JoTde'l'ing. - ZondeT 1titwe1'7cing op de btwgeTUjlcc vordcl'ing, - De
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4. - Hiem1·chie de·r wegen. - Openbare weg waamp
spoorlijn loopt. Openban; weg ·wna-rop versch-illende spooTOpenba-1·e wegen bel-ijnen lopen.
scho·uwd als zijncle van gel-ijke belangi"ijlcheid selleTt het besluit van de Regent
van 16 October 1947. - Seclert het in wer-

een

king treclen van artikel 3 van het besluit
van de Hegent del. 16 October 1947, worden
de openbare wegen waarop een spoorlijn
loopt en degene waarop meer spoorlijnen
lopen beschouwd ,jlls hoofclwegen van gelijke belangrijkheid.
26 September 1949.
30

verjaring van de publieke vordering heeft
niet de verjaring van de te bekwamer tijcl
ingestelde vordering van de burgerlijke
partij voor gevolg, (Wet van 30 Maart
1891, art. 1.)
22 Juli 1950.
736

5 . - HWrnrch-ie der wegen. - Kntisen
van openba1·e wegen. - Vaststellin,q dat
een weg hoofdweg is. - Geen vaststell-ing
dat de nndere weg dit kamlcte1· niet heeft.
- TTerlceersvooTTang toegelcend door het
von;nis aan de gebntilce1· vnn de ee1·ste
weg. - Beslissing niet wettel-ijlc gemotiveeTd. - De vaststelling dat een openbare

VERKEER.

weg, bij een kruising, een hoofclweg is,
rechtvaarcligt aileen de verkeersvoorrang
van de gebruiker van die weg ten opzichte
van de gebruiker van de andere weg, die
van rechts komt, indien die laatste weg
l!et karakter niet heeft van een hoofdweg.
26 September 1949.
30

1. OpenbaTe wegen gelegen langs
beide lcanten van een bevaarbare wate·rloop. Malcen geen openba1·e weg met
meer dnn een 1·ijweg uit. - Maken geen

openbare weg met meer clan een rijweg
nit, de openbare wegen gelegen langs
beille kanten vnn een bevaarbare waterloop. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
art. 52, gewijzigcl bij besluit van de Regent van 16 October 1947, art. 3.)
19 September 1949.
6
2. - Hii!1'nn;hie vnn de openbn1·e wegen. - Openbare plna-ts. - Voon·ang ten
na-nzien vnn de ande1·e wegen. ln[!et1'oklcen doo1· het besltdt van de Regent
van 16 OctobeT .1947. - Sedert het in wer-

king treden van het besluit van de Regent
dd. 16 October 1947, hebben de openbare
plaatsen, in de bebouwcle kommen, geen
voorrang meer ten aanzien van de andere
011enbare wegen. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 52, 1 o, gewijzigcl door
het besluit van de Hegent del. 16 October
1947, art. 3.)
19
26 September 1949.
3. - A·1'1'est dnt vaststelt dat cle besttw.rde1' vnn een voeTtttig na-ar links heett
{lezwenlct om een nanrijding met een stilstaa.ncl voeTtu·ig te vermijden. - V a-ststelUn[l tvan·Puit niet lea-n worden afgeleid dat
de bestmt:rde1· het stilstna-nll voertuig
heett voo1·b·ijgestoken. - Ret arrest, clat

vaststelt clat de bestuurcler van een voertuig naar links heeft gezwenkt om een
aanrijding met een stilstaancl voertuig te
vermijden, stelt niet vast dat die bestuurcler het stilstaancl voertuig heeft voorbijgestoken.
26 September 1949.
21

•6. - Verlcee1·svoo1"rang. - Aanslu.iting
van een hoofdweg en vcm een -we[! die niet
gemngschikt ·is onder· cle hoofdwegen noch
onde1· de secundair·e wegf)n. - Vedc-eeTsvoo1'1'ang 1Jehoo1·t aan rle weggebntilce1' .die
van rechts lcomt. - Bij de aansluiting van

een weg, die beschouwcl wordt als zijnde
een hoofclweg, met een weg die niet is
gerangschikt onder de hoofclwegen noch
onder de secunuaire wegen, behoort de
verkeersvoorrang aan de weggebruiker die
van recllts komt. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 55, gewijzigd door het besluit van -cle Hegent, del. 16 October 1947,
art. 4.)
3 October 1949.
47
7. - TTe'/'Oordeling ·wegens onvrij·willi,qe
lichamel-ijlce letselen.
TTeTvallenverlclM·ing van het 1·echt een rijtttig te voe1'en. TTerval ged1t1·ende d1·ie jaa1·. Gemotiveerd doo1· de << e·rghe·id )) van het
ongeva-l. Onvoldoencle motivei'ing. - .

Is niet wettelijk gemotiveerd, het arrest
dat om, ten laste van de dacler van het
wanbedrijf van onvrijwillige lichamelijke
letselen, de vervallenverklaring van het
recllt een rijtuig te voeren uit te spreken
voor een duur van drie jaar, zich er toe _
beperkt de « ergheid ll van het ongeval
vast te stellen. (Wet van 1 Augustus 1924,
art. 2.)
10 October 1949.
64
8. -

TTerplichting de uite1·ste 1·echter-
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zijde van de l"ijweg te holtden bij het nadm·en, bij het ove1·steken en bij het vedaten van een splitsing, aans~1t'iting of lcntising. - Rege~ van nlgemen.e toepassing,
buiten het bijzoncle·r geval voo1·zien b·ij
nrUkel 31, 2°, van het Algemeen Reglement op de verkee1·spol-itie. De ver-

plichting de uiterste rechterzijde van de
rijweg te llouden bij het naderen, bij llet
oversteken en bij het verlaten van een
splitsing, aansluiting of kruising, is van
algemene toepassing; er wordt slechts van
afgeweken in het geval~ voorzien bij artikel 31, 2°, van het .Algemeen Reglement op
de verkeerspolitie, waarin een bestuurder
links wil afslaan. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 29, 4°, en 31, 2°, gewijzigd door art. 2 en 3 van het besluit van
de Regent van 18 October 1946.)
86
24 October 1949.
9. - Gemeente1·eglement.- Waarbij de
toeprtss·ing vnn sommige bepalingen van rle
Openba1·e
1Vegcorle wordt geschorst. wegen .r1elegen in de omtrelc vnn een haven. - Geb'ierl n·iet in gemeen ove!'leg met
de M·iniste1· van openbare werlcen vastgesteld. - On{!eld·ig reglement. - Sedert het

van kracht worden van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, zijn of blijven
de gemeentereglementen, waarbij de toepassing van sommige bepalingen van de
vVegcode wordt geschorst voor de openbare wegen gelegen in de omtrek van de
zee- of rivierhavens, dan aileen geldig
wanneer de wegen, waarop die reglementen toepasselijk zijn, gelegen zijn in een
gebied clat in gemeen overleg met de Minister van openbare werken wercl vastgesteld. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
art. 148; Kon. besl. van 18 .Tanuari 1938,
art. 2.)
14 November 1949.
137
10. - Bestmt.l"deT rUe z·i;in voe!'tlti{f niet
tot stilstand heett lwnnen bTen{fen v661·
cen hindcnl'is. - Onvoo1·zicnbare JL'incleTnis. - Geen inb1·e·ulc op a1·tilcel 42 van rle
lVe{!code. - Overtreedt artikel 42 van het

koninklijk besluit van 1 Februari 1934
niet, de bestuurder die zijn voertuig niet
tot stilstand heeft kunnen brengen v66r
een llinclernis die zo onvoorzienbaar was
flat geen enkele font hem kan worden toegerekend.
21 November 1949.
152
11. - Zichtba·re hinclernis. - Kan onvoorzienbaar zijn. - Een zichtbare llin-

dernis kan onvoorzienbaar zijn.
21 November 1949.
12. -

152

Weg rUe niet venleT loo1Jt dan de
nanslu:iUn{!. - Vonnis dat, om te besUssen
dat cUe weg dit lcnrnkte·r heeft, een 1·er!el
steTt cUe onve·reniyban1· is met het be{frip

gehltld·iyrl door het Teylement. - Onwettelijlche·id. - De rechter mag niet als regel

stellen dat het gebrek aan samenvallen
van de as van een weg met de as van de
weg die rechtover de aansluiting ligt, alsmede de verplichting om een zijbeweging
uit te voeren om van de ene op de andere
te rijden, van de eerste weg ten opzichte
van de tweede een secundaire weg maken
omdat hij niet verder loopt dan de aansluiting. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
art. 51, 2°, gewijzigd door het besluit van
de Regent van 16 October 1947.)
21 November 1949.
154
13. - l'erkecT op de opcnba1·e pleinen.
- Artikel 27, 1°, van het lconinklijlc beslltit van 1 Fcbr·uari 1934 n·iet toepasselijlc.

- Er blijkt uit artikel 56 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, - naar
luid waarvan, bij het kruisen op de openbare pleinen, de voorrang aan de gebruiker die van rechts komt moet worden vrijgegeven, - dat het verkeer op de openbare pleinen niet onderworpen is aan de
regel van artikel 27, 1 o, welke aan de weggebruikers voorschrijft op alle openbare
wegen de rechterzijde te houden, in de
richting van hun beweging.
9 Januari 1950.
278
14. 1VeygebrHiker ·van een sec'l/.nda·i·re weg clie de hoofrlweg 01wijdt. Weggebntilcm· d-ie 1·ecleUjkerwijze leon denJcen dat e1· geen yevnar voo1· aan!'ij(lill.Q
bestond. - Gecn inbreuk zelfs clan wannee!· een wegyebnt'ilcer vnn cle hoofclwey
z·ijn voontitzichten heett ontreclclerd door
op on·regelmatigc w-ijze te ·willen voorstelcen. - Is schulclig, noch aan een inbreuk

tegen de Wegcocle, noch aan een gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, de weggebruiker van een secundaire weg die cle
hoofclweg oprijdt wanneer, rekening houdend met de afstancl waarop zich een anclere weggebruiker bevoncl clie hij op cle
hoofclweg'' ontwa.arcle, hij retlelijkerwijze
mocht llenken clat er geen enkel gevaar
voor aanrijcling bestoncl. Het is zonder
belang dat zijn vooruitzichten werden ontrecldercl door eim andere weggebruiker
van cle hoofdweg, die, om cle eerste voor
te steken, een inbrenk op de Wegcocle
heeft gepleegd.
16 .Januari 1950.
299
115.- Plaa.tsen waar llet verlcee1· worrlt
gere{felcl clo01· vel'lccerstekens. - Gewone
reyelen betreffende de veTlceersvoorntn{!
niet toepctsselij Jc. - Op de plaatsen van cle

openbare 1weg waar het verkeer wordt geregeld door verkeerstekens, door de openbare overheicl in voege gebracht, zijn de
gewone regels betreffencle cle verkeersvoorrang, en namelijk artikel 44 van de Weg-
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code, niet van toepassing. (Kon. besl. van
1 Februari 1934, art. 5, 2o.)

23 Januari 1950.

314

16. -

Wegg.ebntiker in tout om de
doorgang niet te hebben vdjgelaten voo1·
een. ande1·e tveggebnn:ke1·. - V aststelUng
dat deze laatste weggebntilwr eveneens
een to1tt heett begaan. - Geen tegenst1"ijdigheid. - Is niet tegenstrijdig, de beslis-

sing die vaststelt, enerzijds, dat een gebruiker van de openbare weg de font heeft
begaan de do01·gang niet vrij te laten voor
de gebruiker van de hoofdweg, en, anderzijds, dat die laatste weggebruiker eveneens een font heeft begaan.
23 Jannari 1950.
327
1'7. - Gebntike1· van cle secuncla·i1·e
weg. Die een hoofclweg nadert. H oofdweg voo1·z·ien van een telcen houdenll
ve·rbocl van toegang voor alle voert1tigen in
een 1"ichting. - Gebntilcer van cle secunda·i1·e weg mag cle hootdweg niet opTijclen
ind·ien de aanwezigheid van een gebruiker
op cle hootclweg een gevacw voor aanl"ijding uitmaakt. - Geb1·uike1· van cle hootdweg clie in de verboden richting rijclt. Omstandigheid clie de gebnr.ilce1· van de
semtnclaire weg van zijn verplichting niet
ontslaat. - De gebrniker, die op een se-

cnndaire weg rijdt, mag slechts de hoofdweg oprijden indien er geen andere weggebrniker aankomt of indien, rekening
hondend met de afstand waarop die weggebrniker zich bevindt, er geen gevaar
voor aanrijding bestaat; dit reglementair
voorschrift blijft van toepassing wanneer,
de hoofdweg voorzien zijnde van het teken bedoeld in artikel 132, 2, A, 2°, van
de Wegcode, de gebrniker v.an die weg
rijdt in de door dit teken verboden richting. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
art. 54.)
23 Jamiari 1950.
328
18. -

Verpl:ichting van de gebmiker
van cle sec1tnclai1·e weg. - A1·tUrel 54 van
de Wegcode. - Aanlcomst op de hootclweg
van een gebnr.iker die, gelet op cle omstandi.gheclen, een onvoo1·zienbare gebetwtenis 1titmaakt. - Geen skafbare inb1·e1tlc.
- Verplichting voor cle 1·echte1· clie omstandigheicl vast te stellen. - Wanneer,

wegens bijzondere omstandigheden, het
rijden van een voertnig in de verboden
richting, op een hoofdweg, voorzien van
het teken bedoeld in artikel 132, 2, A, 2°,
van de Wegcode, een onvoorzienbare gebenrtenis voor de gebrniker van de secnndaire weg uitmaakt, pleegt deze laatste
geen strafbare inbrenk op artikel 54 van
die code door zich er niet van te vergewissen dat een voertnig niet in die richting
reed; maar de rechter, die de gebrniker
van de secundaire weg vrijspreekt, moet

871

het bestaan van die bijzondere omstandigheden vaststellen.
23 Januari 1950.
328
19. - Ve1·kee1·svoo1Tang van de voert·uigen op 1·ails. Verplichting desondanlcs de door cle wet of do01· de omstandigheclen geboclen voo1·zorgsmaatregelen te
treffen. - De verkeersvoorrang, die door

de Wegcode wordt toegekend aan de op
rails rijdende voertuigen, outlast de bestnurder van een dergelijk voertnig niet
van de verplichting de voorzorgsmaatregelen te treffen die door de wet of door de
omstandigheden tot het voorkomen van
een dreigende aanrijding zijn geboden.
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 26;
kon. besl. van 17 Januari 1936.)
13 Februari 1950. .
399
20. - .Aanslniting. - Voo·JTang van
·rechts. Ligging van de plaatsen. Noodzakelijlcheicl, voo1· hem die cle voormnu versch1tlcliucl is, cle we.q clie hij' inslaat een w.einig op te 1·ijden ten einde
zich van de aanweziuheid van een andere
weuuebntiker te ve1·uewissen. - Manwuv1·e met al cle vereiste voonzichti_qheicl 1tituevoe1·a. - M anwuvre die geen tout uitmaakt. - Wanneer, bij een aanslniting

van openbare wegen, de weggebruiker, die
de voorrang verschnldigd is, in de onmogelijkheid verkeert, wegens de ligging van
de plaats, zich te vergewissen van de aanwezigheid van een andere weggebruiker
op de weg die hij inslaat zonder deze een
weinig op te rijden, maakt dergelijke manceuvre geen font nit wanneer zij met al
de vereiste voorzichtigheid werd nitgevoerd.
·
6 Maart 1950.
435
21. - Reuel van cle ve1·lcefwsvoo1Tang.
- Toepass·inu er van oncle1·stelt twee verschillencle openbare wegen. - De toepas-

sing van de regel van de verkeersvoorrang, bepaalcl bij artikel 54, paragraaf 1,
van de Wegcode, onderstelt dat de weggebruikers op twee verschillende openbare
wegen rijden en niet op dezelfde weg.
6 Maart 1950.
447
22. - W.eggebnr.ilce·r cl·le Unks afdraait.
- Ve1·bocl cle doorgang at te snijden van
clegene die zijn weg vervolgt. - Dmagw·ijclte. - De gebrniker van de openbare

weg, aan welke de weggebruiker, diP links
wil afdraaien, de doorgang niet mag afsnijden, onverminderd de bepaling van artikel 31 van de Wegcode, is de weggebrniker die zijn weg overeenkomstig het reglement vervolgt; de weggebruiker, die links
wil afdraaien, is dns niet verplicht te
vciorzien dat de weggebruiker, die zijn
weg vervolgt, een verboden rijbeweging
zal uitvoeren; doch de enkele omstandig-
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heid dat de snelheid van het voertuig van
cUe laatste weggebruiker overdreven is,
stelt de eerste niet vrij van de naleving
vim het voorschrift van artikel 57, 2°,
van de Wegcode.
6 :Maart 1950.
447
23. ~ Weg die niet verder loopt dan de
cwnsl·udting. - Vonnis dat beslist dat een
weg clit ka1·alcter bezU. - Beslissing gestewnd op feitelijke vaststeUingen.
Vaststellingen die het wettelijlc beg1"ip niet
miskennen van de openba1·e weg die verder loopt clan cle aansluiting. - Beslissing
wetteUjk. De rechter .-over de grond

stelt souverein vast dat een openbare weg
niet verder loopt dan de aansluiting van
twee wegen, mits hij het wettelijk begrip
van de 011enbare weg cUe verder loopt dan
de aansluiting niet miskent.
G :Maart 1950.
449
24. - Ve1·hoogde wandelwegen die elkaar ve'l'len,qen. - Geen wetsbepaUng die
voorziet flat cle openba1·e weg, waamp de
eerste van cUe wctnclelwegen is gelegen,
noodzalceUjle doorloopt tot de tweede wanrlelweg. - Het blijkt uit geen enkele wets-

bepaling clat, wanneer twee verhoogde
wandelwegen elkaar verlengen, de openbare weg, waarop de eerste wanclelweg is
gelegen, nooclzakelijk cloorloopt tot aan de
tweecle wandelweg.
6 Maart 1950.
449

25. - Ve!'lceersvoon·ang.
Aansln·itin,q van een als hoofdweg beschouwde
wcg en vnn een weg die niet nUijd secunrlrdr is noah nls hoofdweg beschouwcl
wonlt. - TToon·ang vnn cle weggebntiker
·vwn de weg cl·ie a.ls hoofclweg beschottwcl
wordt. - Bij de aansluiting van een weg
die door nrtikelen 52 of 53 van cle Wegcode als hoofdweg beschouwcl wordt, met
een weg die niet altijd secnnclair is noch
door cle voormelcle bepalingen als hoofdweg beschouwcl worclt, kwam cle verkeersvoorrang toe, zelfs voor het in werking
treden van het besluit van 11 Februari
1950, aan de weggebrniker van cle weg die
als hoofclweg worclt beschouwcl. (Kon.
besl. van 1 Febrnari 1934, gewijzigd door
besluit van de Regent del. 16 October 1947,
art. 50 en 54.)
6 Maart 1950.
452
26. - Best·nm·cle1· cUe cle ve'l'lcee!'SVOO!''mng gen'iet. - Niet ontslagen van de verpUchtlng de voorzorgen te nemen die door
de omstnnrl!igheclen z·ijn geboclen. De

weggebruiker, die cle verkeersvoorrang
geniet, is niet ontslagen van cle verplichting cle voorzorgen te nemen die door de
omstancligheden zijn geboclen om een aanrijcling te voorkomen.
13 Maart 1950.
465

27. ~ Weggebmiker clie l·inks nfcl!'aait.
- TTe1·bod de cloo1·gnng at te snijclen << vnn
degene d·ie zijn we,q ve·rvolgt ll. - Betelcenis vnn clie lna.tste woo1·den. - De wegge-

bruiker, waarvan de cloorgang niet mag
worden afgesneclen door clegene die links
wil afdraaien, onvermindercl cle bepalingen van paragraaf 2 van artikel 31 van
de Wegcode, is cle weggebruiker die zijn
weg vervolgt overeenkomstig het reglement. Kan niet beschouwcl worden als regelmatig zijn weg vervolgencl, de weggebrniker die bij het nacleren van een aansluiting of van een kruising links wil
voorbijsteken. (Kon. besl. van 1 Februari·
1934, art. 57, 2°, en 36, 4°, gewijzigd door
besluit van de Regent del. 18 October 1946,
art. 8 en 5.)
27 Maart 1950.
495
28. - Aansltt.iting. - Plna.tsen waa.1·
een clwa·rsve·rb·inding tnssmt de !'ijwegen
vnn een zelfde openbare weg ten ei'll(le
loopt. TTerbocl voo·rbij te steken. -

:Maken aansluitingen uit naar cle zin becloelcl bij cle Wegcocle, de plaatsen waar
een dwarsverbinding tussen cle rijwegen
van een zelfcle openbare weg ten eincle
loopt; clienvolgens iS het voorbijsteken op
die plaatsen verboden door artikel 36, 4°,
van de, Wegcode, onvermindercl de bepalingen van artikel 33, 2°. (Wegcode, art. 50
en 51, 3°.)
27 Maart 1950.
496
29. - Voorbijstelcen ve1·boclen op een
nnnslttiting. - F e1·bod slnnt op ellce 1narvmuv1·e tot voorbijstelcen. Door het

voorbijsteken te verbieclen, behoudens in
het geval voorzien bij artikel 33, 2°, van
de Wegcode, bij het nacleren, bij het oversteken en bij het verlaten van een aansluiting, bedoelt artikel 36, 4°, van de voormelde code niet alleen een voorbijsteken
clat geheel voltrokken is, doch. elke manamvre van voorbijsteken.
27 Maart 1950.
496
30. - Besluit van 8 Juli 1941, n!·tilc.el 10. - Fmnse telcst die clc samentTeffing van wegen vwn gelijlce belctng1·ijlcheicl
vooTziet. - N ecle1·Znnclse telcst cUe slechts
de sctmenkeffing van hootllwegen vnn geFTanse
Ujlce belangrijkheid voor·ziet. telcst cUe cle bedoeUng vwn cle att.tetw vnn
het besl·wit uitclntlct. - Toepnssh1.g vwn cle
Fntnse tekst. - Niettegenstaande cle Ne-

clerlanclse tekst van artikel 10 van het besluit van 8 Juli 1941 slechts de samentreffing van hoofdwegen van gelijke belangrijkheicl YjOorziet, terwijl de Franse tekst
de samen~reffing van alle openbare wegen
van gelijke belangrijkheid voorziet, volgt
er nochtans uit de economie van het besluit en uit cle omstandigheid dat, ten
tijcle dat het werd genomen, alle hooff1-
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wegen wegen van gelijke belangrijkheid
waren, dat de Franse tekst de wil van de
auteur van het besluit juist uitdrukt en
dat die tekst, bijgevolg, moet worden toegepast.
27 Maart 1950.
497
31.- Aanslwitin,q.- Voon·(mg van de
weggebntilcer van de hoofdweg.- Ligging
de1· plaatsen. Noorlzalcelijkheid, voor
hem die d.e voo!Tan{f ve,·sahu.lcli{fd is, een
weini{f cle 'weg die hij nndert op te 1·ijden.
Voo·rwaa1·den opdat die !"ijbeweging
geen inbreuJc OJ! a1·tilt:el 54, pa1·agraat- 1,
van fle We{faofle zou ttitmalcen. - Wan-

r·
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of de belemmering van de doorgangsruimte aan de rechterzijde van een voertuig op rails, deze aan de linkerzijde voorbij te steken, tenzij hij zich er van vergewist heeft dat deze beweging zonder gevaar voor ongevallen kan uitgevoerd worden. (Algemeen Reglement op cle verkeerspolitie, art. 37, 2°.)
24 April 1950.
525

.3!5. - W eg die niet verder dan de
aanslu.iting loopt. - .Ka1·alcte!· 1titsluitend
afgele·id uit fle omstandigheifl flat fle miflflellijnen fle1· twee wegen niet floorlopen.
- Onwettelijlce afleiding. - Uit de enige

neer bij de aansluiting van een hoofdweg omstandigheid dat de middellijnen van
met een secundaire weg, de weggebruiker twee openbare wegen, gelegen aan cle ene
van deze laatste zich, wegens de ligging I en aan de andere zijde van een aansluider plaatsen, geen rekenschap van de aan- ting, niet doorlopen, kan de rechter niet
wezigheid van een weggebruiker op de wettelijk afleiden dat een dezer wegen niet
hoofdweg geven kan zonder deze laatste 1 de verlenging van de andere is. (Algem.
een weinig op te rijden, pleegt hij, door I Regl. op de verkeerspolitie, art. 51, 2°.)
die rijbeweging, geen inbreuk op arti24 April 1950.
526
kel 54, paragraaf 1, van de W egcode onder
de dubbele voorwaarde dat hij de hoofd.36.- Verlcee!·svoon·an,q. - Samentrefweg slechts in de strikt onontbeerlijke
maat oprijdt en dat hij die rijbeweging fen van openbare wegen waa1•van een enmet alle door de omstandigheden geboden lcele als hoofclweg geran{fschilct wordt. Verlceersvoon·ang 1Jan de hootflweg. voorzichtigheid verricht.
Waar het aan zekere wegen het karakter
24 April 1950.
521 van hoofdweg toekent, verklaart artikel 52
van cle W egcocle al de andere wegen a an
32. - Weggebntilcer flie linlcs wU af- deze ondergeschikt, behalve degene die
slaan. - Ve1·bofl fle do01·gang af te snijrlen
wettelijk zelf hoofdwegen zijn. (Kon. besl.
van flegene flie zijn weu vervol{ft. - Uitvan 1 Februari 1934; gewijzigd door het
zonflerin{f bij splitsin{fen, aansl1titingen of
besluit van de Regent van 16 October 1947,
lcruis·in{fen. - Het verbod, ·voor de weggeart. 50, 52 en 54.)
bruiker die links wil afslaan, de doorgang
545
2 Mei 1950.
af te snijden van degene die zijn weg vervolgt, en, dienvolgens, het linker gedeelte
-3'7. - Mot01·loos !"ijwiel waamp noah
van de rijweg te gebruiken, is slechts van
toepassing bij het naderen van een split- fle 1·eglementaire pmvinaiale plaat, noah
sing, aansluiting of kruising, onder het in de aanduifling van naam, voornamen en
artikel 57, 2°, van de Wegcode vermeld woonplaats van de ei{fenaa1· aangebraaht
voorbehoud van de bepalingen van arti- zijn. - Onde1·saheiden inbreuJcen. - Het
feit op een motorloos rijwiel, niet voorzien
kel 31, paragraaf 2, van zelfde Code.
24 April 1950.
522 van de reglementaire provinciale plaat, de
aanduiding van naam, voornamen en
33. - A.Ttilcel 57, 1°, litt. c, vnn het 1·e- woonplaats van cle eigenaar niet te hebben aangebracht, is verschillend en maakt
gle1nent op fle ve1·kem·spolitie. - Rijbeeen ·onderscheiclen inbreuk nit van het
we{fingen. - Begdp. - In artikel 57, 1°,
litt. a, van het reglement op de verkeers- feit een motorloos rijwiel niet voorzien
politie, waarbij aan de weggebruiker, die van de plaat voorgeschreven door een prorijbewegingen uitvoert, voorgeschreven viliciale verordening te hebben bereclen.
worclt de do01·gang vrij te laten voor de in (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 108,
beweging zijnde weggebruikers, wordt I, 3°).
door het begrip « rijbewegingen )) alle J;le2 Mei 1950.
547
wegingen bedoeld, door een weggebruiker
aan zijn voertuig gegeven en die van aard
-38. - Voorrang. - Ontslaat niet de
zijn het normaal verkeer van de voertui- floor fle omstan(Ugheden {feboflen voo!·zorgsmaat-re{felen te trejfen. - De weggegen af te snijden.
24 April 1950.
524 bruiker, die voorrang geniet, is niet ontslagen van de verplichting alle door de
omstandigheden geboden voorzorgsmaat-34. - Voorsteken aan fle linkerzijde
regelen te treffen om ·een dreigende aanvan een voertnig op rails. - Voo!·waarrijding te vermijden.
den. - Het is aan een weggebruiker niet
toegelaten, zelfs om reden van de engheid
15 Mei 1950.
571
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.39. - Verlce(WSVoorrang. - Ar·tilcel 51,
van de Wegcode .. - TVeggebntikers waarvan de ene over· een semtndair·e weg 1"ijdt,
de anclere over· een hoofclweg. - Toepassing van artilcel 51, van de Wegcode. -

door de Wegcode als een steeds secundaire
weg beschouwd. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 51.)
625
12 Juni 1950.

44. - lVeg{!ebmUcer· die op de openBij samentreffing van een hoofdweg met
een secundaire weg, is artikel 54 van de brwe wey d,idt._- Betelcenis van fleze lt-itWegcode en niet artikel 55 van dezelfde . clntlcldny. -De in artikel 54 van de Wegcode gebruikte uitdrukking « weggebruicode, van toepassing.
15 Mei 1950.
583 ker clie op de openbare weg rijdt )} bedoelt
zowel de in beweging zijnde weggebruiker,
40. - Ve1'7ceer·svoor·rang. - Vonnis dat als deze die met zijn voertuig tijdelijk
vnststelt flat een ~veg n·iet ver·der· dan de
l1eeft moeten stilhouden om cloorgang te
aansluiUng loopt. - Reflenen van het arlaten aan een ander voertuig, of om reden
van het opdagen vnn een weggebruiker die
·rest cUe insl1t.iten flat fle a.nclere weg niet
steeds secltrulair· is. - VoorTang er·lcend
hem de weg afsnijclt.
ctan de weggebrwilcer· flie laatstvermelde
12 Juni 1950.
633
weg bwrijflt.- Wettelijlche·id.- Wanneer
415. - WijZ'iying van de riahtiny. - Te
de rechter over de grond vaststelt dat een
lnnt {!eyeven riahtingstelcen. - M isclr'ijf.
weg niet verder clan de aansluiting loopt,
en wanneer de redenen van het vonnis in- - Overtreeclt artikel 96, 1 o, van het kosluiten dat de andere weg zelf niet steeds ninklijk besluit van 1 Februari 1934, cle
secundair is, is de beslissing wettelijk weggebruiker clie zijn richting wijzigen
waarbij de verkeersvoorrang erkend wordt wil, en die te laat het teken geeft dat tot
aan de weggebruiker die laatstvermelde waarschuwing van de andere weggebruiweg berijcft.
kers bestemd is.
22 Mei 1950.
588
28 Juni 1950.
669
I

41. - BesUssing dat een openbn·re weg
n·iet verfler· dwn de aanslltiUng loopt. -BesHss·in[J rJesteltnd op cle algemene oversalwuwing van de plants. WetteUjkheid. - De rechter over de grond leidt

wettelijk uit de algemene overschouwing
van de plaats af dat een openbare weg
niet verder loopt clan zijn aansluiting met
een andere. (Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 51, 2°, gewijzigcl door besl. van
de Regent van 16 October 1947.)
22 Mei 1950.
588
42. -

Rangorde van cle wegen.- lVeg
clie niet venler dan de aanslttiting loopt.
- Sealrncla·ir ten opziahte van de ctndere
we{!.- Tenzij laatstvermelde weg zelf tot
een van de aategol"ien van wegen behoort
cUe steeds nls semmdair moeten besahottwcl
wor·den. - Geen belan{! clat laatstvermelde
weg {!een enlcele van de lcenmerlcen heett
die de .hoofdwegen ondersaheiden. - Een

weg die niet verder clan de aansluiting
loopt is secundair ten opzichte van de weg
w:iarbij hij aansluit, tenzij cleze zelf tot
een van de categorien van wegen behoort
die steeds als secundair moeten beschouwd
worden; het heeft geen belang dat laatstvermelcle weg geen enkele van de kenmerken vertoont die de hoofdwegen onderscheiden. (Alg. regl. op de verkeerspolitie,
art. 50 tot 53.)
618
5 J uni 1950.
43.- Rangor·de van de wegen.- Weg
met stenen bekleed. - Is geen aanleweg
steeds als seaunda·ir· besahou.wd. Een
weg met stenen bekleecl is geen aardeweg,

46. -

Bestlttwder cUe Z'ijn voer·t·u.i{!
v661' een ldncle·rnis niet tot st-ilstand leon
bren{!en. - Onvoor·zienbare hinder·nis. Geen inbreu.lc op ar·t·ilcel 42 van de Wagcode. - Pleegt geen inbreuk op artikel 42

van de Wegcode, de bestuurder clie zijn
voertuig niet v66r een onvoorzienbare hindernis tot stilstand kon brengen derwijze
dat hem geen enkele font kan ten laste gelegcl worden.
3 Juli 1950.
688
47. - Besliss·iitg dnt een open bare weg
niet cle verleng·ing is vnn een nnder·e die
venler clan de annsluit-iny loopt. - BesUssing gestennd op een al[Jemene oversaholtwing van de plnnts. - WetteUjlcheid. Pe1'1cen. -De rechter over cle groncl, steunende op een algemene overschouwing van
de plaats, beslist wettelijk dat een openbare weg niet de verlenging is van een
andere die vercler clan de aansluiting
loopt, wanneer hij het wettelijk begrip
van de openbare weg, clie niet verder clan
de aansluiting loopt, niet miskent.
3 Juli 1950.
694
48. -

lVeg d'ie niet verdM dnn de aanloopt. - Besliss·ing hientit afgeleicl flnt de richting van de nssen en de
br·eedte vnn de wegen versahillend zijn. Geen vnrt beide wegen hoofdzalcelijk als
nonnale ltitweg dienencle voor het ver·keer·
op cle andere weg. - 1Vettelijke beslissin[J.
sl~tiUny

- Miskent het wettelijk begrip niet van
de openbare weg, die niet verder dan de
aansluiting loopt, het arrest beslissende
clat twee openbare wegen, waarvan de

•
VERKIEJZINGEN.- VERKOOP,.
uiteintlen, op een kruispunt, gedeeltelijk
tegenover elkander liggen, evenwel niet
de verlenging de ene van de andere uitmaken omdat de richting van hun assen
en hun breedte verschillend zijn en omdat
geen van beide wegen hoofdzakelijk als
normale uitweg voor het verkeer op de
andere weg- dient.
3 Juli 1950.
694
49. - Voorsteken. - Ve1'1Jlichting van
ile weggellnt:ikm· £lie wU voorstelwn ten
opzichte van ile weggellntilcers £lie hem
volgen. - De weggebruiker, die een voertuig wil voorsteken, moet zich namelijk er
van vergewissen dat een weggebruiker
die hem volgt nog- geen rijbeweging van
voorsteken begonnen is en aldus op de
weg aan zijn linkerzijde gekomen is.
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 35.)
3 Juli 1950.
703

,so. - T'ijclens cle nacht stationnerencl
moto1·voert1t·ig. - Slechts aangecluicl cloor
een naa1· achter 1titstralencl wit licht. Miscll"ijf. - Elen op de openbare _weg tijdens cle nacht stationnerend motorvoertuig is niet op regelmatige wijze aangeduid zo het slechts voorzien is van een
naar achter uitstralend wit licht. (Kon.
besl. van 1 Februari 1934, art. 87.)
10 Juli 1950.
722
51. -

Niet verlicht in lleweging zijncle
voeTtuig. Tussen het vallen van cle
avoncl en het aanllrelcen van de £lag. InliTeulG clie lean gepleegcl worilen met £le
ve1·zwaTen£le omstancligheid li'ij nacht. -

Bet feit een niet verlicht voertuig op de
openbare weg te besturen tussen het vallen van de avond en het aanbreken van
de dag maakt niet noodzakelijk een bij
nacht gepleegde inbreuk uit, in de zin van
die termen in artikel 2, 2°, van de wet
van 1 Augustus 1899; doch de inbreuk kan
met die verzwarende omstandigheid gepleegd worden. (Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 85.) (Impliciete oplossing.)
22 Juli 1950.
733

VERKIEZINGEN.
Schorsing van het 1·echt om te lciezen en
om ve1·kozen te wonlen. - Kieswetlloelc,
a1·tikel 7, 2°. - Verao1·cleelcle tot een co1·rectionele gevangenisst·raf. Inl11·ntlc
voo1·zien llij hoofilstuk II, titel I, lloelc II
van het St,·atwetlloelc, geplee,qil in oorlogst-ijil. - Intl·elcking. - Artikel 7, 2°,

van het Kieswetboek, voor zoveel het de
tijdelijke schorsing bedoelt der rechten
om te kiezen en om verkozen te worden,
van de personen tot een correctionele
gevangenisstraf veroordeeld wegens een

875

inbreuk voorzien bij hoofdstuk II, titel I,
boek II van het Strafwetboek, gepleegd in
oorlogstijd, werd ingetrokken door artikel 10 van de besluitwet ·van 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake
burgertrouw en is trouwens onverenigba.ar met het nieuw artikel 123septies van
het Strafwetboek. (Wet van 14 Juni 1948,
art. 10, par. 2.)
19 September 1949.
9

VERKNOCHTHEID.
1. - Strafzaken. - Binclende lleool·deUng do01' cle 1·echter ove1· cle grand. - De
rechter over de grond beoordeelt souverein indien twee of meer misdrijven al
dan niet verknocht zijn. (Wetb. van
strafv., art. 226 en 227.)
28 November 1949.
171
2. - Stl"afzaken. - Sottve1·eine lleo01·cleling doo1· ile Techte1· over de grand. Bet bestaan van verknochtheid tussen
verschillencle misdrijven hangt af van feitelijke omstandigheden waarvan de vaststelling en de beoordeling aan de rechter
over de grond behoren. (W etb. van
strafv., art. 227.)
19 December 1949.
243
3. - St1·ajzaken. - Bepaling. - Verknochtheid in strafzaken is het verband
dat tussen misdrijven bestaat en dat van
zulkdanige aard is dat het noodzakelijk
is dat zij samen door dezelfde rechter
zouden gevonnist worden.
3 Juli 1950.
386
4. - Strajzaken. - Vaststelling £lo01·
ile 1·echte1' ove1· de gran£l. - Geen conclusies. - Rechte1· niet verplicht zijn vaststelling te motive1·en. - Bij gebrek aan
conclusies dienaangaande, is de rechter
over de grond, die vaststelt dat twee misdrijven verknocht zijn, er niet toe gehouden de elementen aan te duiden waarop
hij die vaststelling steunt.
13 Februari 1950.
386

VERKOOP.
Nietigheicl van het llecling waa1·bij cle
ve1·koper ve!·lclaa1·t cle mee1·waar£le te
schenken (Bttrg. Wetb., art. 1674).- Niet
toepasselijlo op vermomde schenlcingen. -

De bepaling van artikel1674 van het Burgerlijk W etboek, die voor nietig houdt
het beding waarbij, in een contract, de
verkoper verklaart de meerwaarde te
schenken, verbiedt niet de onder de schijn
van een verkoop vermomde schenkingen.
5 J anuari 1950.
267

•
876.

VERNIELING VAN BUNDELS. -

VERNIELING VAN BUNDELS.
Stn~tzalcen. Voo1·z·ienlng tegen een in
hager beroep gewezen vonnis van de co·rrecUonele Techtbanlc. - Venlwijnen va.n
het o1"ittineel van de Techtspleging. Bundel nan het Hot ove1·gelegd die noch
het zittingblafl noch fle concl~tsies bevat.
- Ver1weking. - Ve1·w·ijzing naa·r fle 1HOcu1·e·zw des Kon·ings. - Op de voorziening

ingesteld tegen een in hoger beroep gewezen vonnis van de correctionele rechtbank, verbreekt het Hof het vonnis na
vaststelling dat het origineel van de
rechtspleging verdwenen is omdat de hem
overgelegde bunclel noch het zittingblad
van de terechtzitting van de correctionele
rechtbank, noch de door de aanlegger genomen conclusies bevat en verwijst het de
zaak naar de bevoegcle procureur des Konings. (Wetb. van strafv., art. 524.)
5 Juni 1950.
620

VERVOERCONTRACT.
1. - Spoorweg. - IntePnaUonale ove1·een7comst betTejjende het goede1·e1tve1·voer· per spooTweg (I.O.G.) op 23 November 193.g, te Rome onfle1·telcend. 1Vet
van 6 Me·i 1936. - VerMes van de koopwafw. - Vonle1"ing van fle gearl1·esseenle
tegen de ve1·voenler. - AfhankeUjk vwn
rZe tr.Uvoe·rin{f dooT de gead·resseenle van
de hem dooT het contract opgelegde ve1·binten:issen. - VeTbintenissen bekeffenfle
het we1·kez.ijk rtitoevoenl ver·voer·. - In-

dien, in geval van verlies van de koopwaar, artikel 16, paragraaf 3, van de internationale overeenkomst betreffende het
goederenvervoer per spoorweg, op 23 November 1933, te Rome onclertekend en
goeclgekeurd door de wet van 6 Mei 1936,
cle vordering van de geadresseerde tegen
de spoorweg afhankelijk stelt van het
vooraf nakomen van zijn eigen door cle
vervoerovereenkomst opgelegde verplichtingen, bedoelt dit artikel alclus cle verplichtingen van cle geaclresseerde betreffende een werkelijk uitgevoerd vervoer
per spoor en niet de betaling van cle prijs
van een reis of van een deel van een reis
die, ingevolge het verlies van de koopwaar, niet werd gedaan.
2 December 1949.
192
2. ~ Inte1·nntionale ove1·eenkomst bekeffende het goeder·envervoer· per· spoo1'weg (I.O.G.), op 23 November 1933 te
Rome onde1·tekenfl. - A1·Ukel 29 dnt het
bed·rag van de veTgoefling bepaalt in geval van oeheel of {fedeeltelijlc vedies van
de lcoopwaaT. Wetsbepaling v·reemd
nan fle openbar·e oTde. Is niet van
openbare orde, de bepaling van artikel 29

VERZET.

van de internationale overeenkomst betreffende het goederenvervoer per spoorweg (I.O.G.), op 23 November 1933 te
Rome onclertekend, en goedgekeurd door
de wet van 6 Mei 1936 (Stnntsblad van
17 September 1936), bepaling die in geval
van geheel of gedeeltelijk tekort van cle
goederen, het bedrag van cle schadevergoecling vaststelt.
22 December 1949.
244

VERZET.
1. - Strafzalcen. - An·est vnn veroo1·fleUng dooT het hot vnn be·roep {fewezen
bij ver·stek jegens de ve·rdf~Chte. - Betelcening niet nnn zijn peTsoon gednnn. 'l'enn:ijn vwn ve1·zet. - Wanneer een hof

van beroep een arrest van veroorcleling
bij verstek jegens de verclachte heeft gewezen, wanneer dit arrest niet aan de
persoon, maar aan de woonplaats werd
betekend en wanneer de verclachte kennis
van die betekening heeft gehad v66r de
verjaring van de straf, verstrijkt cle termijn van verzet, wat de veroordeling tot
straf betreft, de tiende dag na clegene
waarop de verdachte kennis van de betekening heeft gehad. (Wet van 9 Maart
1908, art. 1; vVetb. van strafv., art. 187 en
208.)
5 December 1949.
198
2. - ArTest rwwezen Mj ve1·stel.: do01·
het militair· gerechtshof. - Tijdi[J verzet.
- Geen verschijning vwn de e·iser op ver·zet. Ve1·zet ongedaan. Niettegen-

staancle het in principe op stukken vonnist, wanneer het van een zaak als rechtsmacht in hoger beroep kennis neemt, moet
het militair gerecbtshof, dat van een verzet kennis neemt dat tijdig werd geclaan
tegen een arrest gewezen bij verstek, het
verzet slechts ontvangen wanneer de eiser
op verzet verschijnt om hetzelve te verdecligen.
23 Januari 1950.
330
.3. - Stn~tznken. - Vonn·is blj verstelc.
- Geen. ho{fer· beroep door· het openbnnT
m·iniste1"ie. - Besz.issing u.itsp1·na.lc floende
ove1· het ho{fe1' beroep tegen het vonnis op
verzet ·inoestelfl, zowel floaT het openbnf~T
ministe1·Ie, als flo01· eiser op ver·zet. Verzwnr·-ing vnn de bij vei·stelc ttitgespToken stmf. Onwettez.ijklwid. vVan-

neer door het openbaar ministerie tegen
een vonnis bij verstek geen lioger beroep
wercl ingesteld, mag de rechter, uitspraak
cloende in hoger beroep over de beroepen
tegen het vonnis op verzet ingesteld, zowel {loor het openbaar ministerie, als
door de eiser op verzet, de door het von-
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nis pij verstek uitgesproken straf niet
verzwaren.
8 lVIei 1950.
565
4.

~

Strfk/zaken. Geen wettelijlce
verplichting voo1· eiser in verzet de gerwo-ndheicl van het verzet staande te houden. - De elser in verzet tegen een door

een strafrechtbank bij verstek gewezen
vonnis is niet wettelijk verplicht de gegrondheid van zijn verzet te vei'decligen ;
maar het verzet zal als ongedaan beschouwd worden, indien de eiser in verzet
niet verschijnt. (Wetb. v. strafv., art. 188
en 208.)
12 Juni 1950.
630

5. - FJt1·atzalcen. - Aannemen van het
verzet. -Mag niet athanr1en van een antslag van n-iet-ve-rschijning dom· de rechte1·
toegestaan. De eiser in verzet tegen
een door een strafrechtbank bij verstek
gewezen vonnis kan van de rechter geen
ontslag van niet-verschijning bekomen 0m
zijn verzet te doen aannemen.
12 Juni 1950.
630

VONNISSEN EN ARREST EN.
1. - Strafzaken. - Onregelmati,qhe-id
wellce de 1·echtspleging van ee1·ste aanleg
·gedeeltel-ljlc nietig maakt. - Rechte-r in
hoge1· be-roep die de veroorde!ing ttitslttitend op regelmat-irJe bestancldelen van het
onderzoek v661' de eerste 1·echter steunt.
- Wettelijkhe-id. - Wanneer het vonnis

van eerste aanleg werd gewezen op een
gedeeltelijk onregelmatige rechtspleging,
mag de rechter in hoger beroep, na de elementen te hebben verwijderd welke de
rechtspleging nietig maken en na het beroepen vonnis te hebben vernietigd, zijn
beslissing op de andere overtuigingselementen van die rechtspleging steunen.
3 October 1949.
49
2. St1·atzaken. 'fVetsbepalin,qen
die in- de besliss·ing van vemo·rde!ing moeten aangecl-u.-id worden. - De verplichting

de toegepaste wetsbepalingen in de vonnissen en arresten van veroordeling aan
te duiden, strekt zich niet uit tot de wetsbepalingen betreffende de rechtspleging.
24 October 1949.
100
3. - Samenstell-ing vwn de zetel.- Be-w-ijs van z·ijn 1'egclmat·ighe-icl. Iecler

vonnis, desvoorkomend aangevuld door de
processen-verbaal van de terechtzitting,
moet op zich zelf bewijzen clat de rechtbank, die het heeft uitgesproken, wettelijk samengesteld was.
7 November 1949.
111
4. -

St-rafzaken. -

An·est van het mi-

877

lita·i1· ge1·eehtshof gesteund op een nietig
onde-rzoek v661' de eerste -rechter. - Niet·ighe·id van het an·est. - Is nietig, het

arrest van het militair gerechtshof dat
onder meer steunt op het onclerzoek gedaan v66r de eerste rechter en op de beweegredenen van het beroepen vonnis,
clan wanneer clit onderzoek en dit vonnis
nietig zijn.
7 November 1949.
111
5. - Strafzaken. - Vonn·is van de
k·rijgsmad. - U-itgesp-roken op grand van
een des/cttndigenve1·slag. Deslcm1C!ige
clie de wettelijlce eed niet heett afgelegd.
- Vonnis nietig. - .An·est van het milita·ir ge1·echtshof dnt het vonnis bevestigt.
- An·est nietig. - Is nietig, het vonnis

van de krijgsraad, gewezen op grond van
het verslag van een deskundige welke de
wettelijke eecl niet heeft afgelegd, alsmecle het arrest van het militair gerechtshof dat, door de bevestiging van dit vonnis, de nietigheid, waardoor het is aangetast, overneemt.
7 November 1949.
116
6. - Stratznlcen. - Oet·u.-ige zonde1· eed
v66-r de co1Tect·ionele 1·echtban lc gehoo1·d.
-:- 1\T·iet-ighe·id van de reehtspleging v66r
de rechtbanlc en va.n het vonn·is. - An·est
van het hof van bemep dnt dit getttigenis
·u.-it de debatten niet ve-rwijde1·t. - Nietighe-icl vnn het arrest. - Wanneer de cor-

rectionele rechtbank een getuige van meer
dan vijftien jaar heeft gehoord zonuer
eeclafiegging, dan wanneer door geen enkel element bewezen worclt clat die persoon ontzet is van het recht om in rechten
getuigenis af te leggen, zijn nietig het
onclerzoek v66r die rechtbank, het daaropvolgend vonnis, alsmede het arrest van
het hof van beroep hetwelk die nietigheid
heeft overgenomen door het onregelmatig
ontvangen getuigenis niet nit de debatten
te hebben verwijclercl.. (Wetb. van strafv.,
art. 155 en 189.)
7 November 1949.
117
·7. - Stmfznken.
Polit-ie1·echtbnnlc
rl-ie de zaalc verw·ijst naa1· de officier van
het openbnar m·iniste1·ie ten einde ve1·hoor
Onderv1·aging
·van een ·zielce get·n-ige. vwn die getu·ige cloo1· een adju.nct-po!itiecomm·issa-r·is. De 1·echtbanlc mag met
rle alzo gegeven. inlichtingen 1·elcening
De politierechtbank mag de
hou.den. -

zaak verwijzen naar de officier van het
openbaar ministerie ten einde, ten titel
van inlichting, over te gaan tot de ondervraging van een getuige waarvan de gezondheiclstoestand de verschijning op cle
terechtzitting niet toelaat; zij mag clienvolgens rekening houclen met de verklaringen alclus geclaan. door die persoon aan
een acljunct-politiecommissaris, die hem
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heeft ondervraagd in uitvoering van de
onderrichtingen van de officier van het
openbaar ministerie.
7 November 1949.
118
8.

-

Strafzaken. Beslissin{f {feste'ltnd op onwettelijlc onde1· eed ontvan{fen ·verklarin{fen. - Nieti.{fe besUssin{f. -

Is door nietigheid aangetast, het vonnis
of het arrest dat zijn beslissing steunt op
onwettelijk onder eecl afgenomen getuigenissen. (Gronclwet, art. 127.)
141
14 November 1949.
9. - B~tr{ferUjlce za.ken.- SlnUen van
de debatten. - Rechte1· clie nacz.ien tot een
ontle·rzoelcsvmTichUn{f over{faat. - Nieti{fhe·id. - Na het slniten van de clebatten,

1.3. - Stmtzalcen. - Beslissiln{f {festeuncl op een verlclarin{f ·die onwettelijk
onde1· eed werd ontvan{fen. - Onwettelijke beslissin{f. - Is onwettelijk, het ar-

rest waarvan het beschikkend gedeelte is
gesteund op een verklaring die onwettelijk onder eecl werd opgenomen.
27 December 1949.
260
14. - Bu.rgerUjlce zaken. - V1·ede{fe1'eoht. - Afwezi{fheid van cle parUjen op
cle te·reahtzittin{f waa1·vom· cla,qvaarclin{f
wenl {fe{feven. - Vonnis van sahmppin{f
van de zaalc van de rol.- A a1·d en clraa{fwijclte. - Het vonnis waarbij, wegens de

mag de rechter niet meer overgaan tot
een onderzoeksverrichting, namelijk tot
het onclerhoren van een partij, tenzij hij
vooraf de heropening van de debatten
heeft bevolen.
17 November 1949.
146

afwezigheid van de partijen op de terechtzitting waarvoor dagvaarding werd gegeven, de vrederechter beveelt dat de zaak
van de rol zal worden geschrapt, is een
maatregel welke de tucht van de terechtzittingen betreft; het doet de aanleg niet
vervalleni, doch het maakt een voorlopige
weigering van berechting nit.
19 Januari 1950.
308

10. - Stntfzaken. - VaststelUn{f dat
het openbaa1· min·istel'ie de be1·aadsla{fin{f
van lle rechte1·s niet heeft bij_qewooncl. JJfoet n·let wonlen {fedaan ·noch in het a1'rest noch in het 1Jroces-verbaal van lle tereahtzittin,q. - Geen enkele wetsbepaling

1·5. - Strafzaken.
Ondervra{fing
vctn de ve1·claahte vast{festeld doo1· het a1·1·est. - Geen vaststellin{f in het zittin{fblad. - Vaststellin{f door het arrest blijft
{feldi{f. - De omstandigheid, dat het zit-

verplicht de rechters ambtshalve vast te
stellen dat het openbaar ministerie een
hem opgelegd verbod niet heeft overtreden, namelijk datgene van bij de beraadslaging van de rechters aanwezig te zijn.
(Wet van 19 April1949.)
5 December 1949.
201
11. -- Stmfzalcen. -

H of van beroep.
- V e1·hoo1· van het openbaa1· ministerie.
- Doo1·halin{f, in het zittin{fblad, van de
ve·rmeldin{f van dit verhoor. - Verhoo1·
vast{festeld dam· het arrest. - Voldoenfle
vaststellin{f. - Uit de doorhaling, in het

zittingblad van het hof van beroep, van
de vermelding van het verhoor van het
openbaar ministerie moet slechts worden
afgeleid dat dit proces-verbaal clienaangaande geen enkele vaststelling behelst;
die doorhaling spreekt de in het arrest
zelf gedane vermelding van het verhoor
van het openbaar ministerie niet tegen.
19 December 1949.
240
12. - St1'afzaken. - Vonnis van de
aon·eatlonele 1·echtbanlc. - Oncle1·tekenin{f
door de voo1·zitte1· alleen. - Gelcli{f vonnis. - De onclertekening door al de rech-

ters die het vonnis hebben uitgesproken
is, in strafzaken, niet vereist voor het bestaan van een beslissing, die niet met eenparige stemmen moet worden verleend;
dergelijk vonnis, ondertekend door de
voorzitter aileen, is gel dig.
27 December 1949.
256

tingblad van het militair gerechtshof geen
melding van de ondervraging van de verdachte maakt, neemt de bewijskracht van
de vaststelling van die ondervraging door
het arrest niet weg.
23 Januari 1950.
333
1'6. - Bu.r{fet'lijlce zalcen. - Vo·rde1'in{f
tot betal-in{f vctn het e1·eloon van een deslcunlli.ge we{fens vaststellin{f en mming
van oo1'lo{fsschade. Wettelijlc barema
van de eTelonen niet ve1·schenen. - Omstand·i{fheid welke de rechte1· niet vm·pUcht zijn ~titspmalc te schoTsen. - De

rechter, die _kennis neemt van een eis tot
betaling van ereloon, ingesteld door een
deskundige tegen een geteisterde, wegens
vaststelling en raming van zijn oorlogsschade, had de verplichting niet zijn uitspraak te schorsen tot na het in voege
treden van de berekeningstabellen voorzien bij artikel 40 van de wet van 1 October 1947 betreffende de herstelling van de
oorlogsschacle aan private goederen.
26 Januari 1950.
334
1'7. - Strafzalcen.
Ve1·oo1·delin{f. Wetsbepalin{fen die in cle beslissin{fen moeten worden aan{fedttid. - De toegepaste

wetsbepalingen, die in de vonnissen en arresten van veroordeling moeten worden
aangecluid, zijn deze die de misdrijven
omschrijven en die de straffen bepalen ;
die verplichting strekt zich niet uit tot
een artikel- waardoor een wet, die een

VONNISSEN EN ARRESTEN,

voorgaande wet aanvult, enkel naar de
strafl)epalingen van deze laatste verwijst.
30 J.anuari 1950.
344
I

18.

Samenstelling van de zeteL 1
Bewijs, van zijn regelmatigheid. - Vonnis
en stulclcen van de 1·eahtspleging. - Elk

vonnis, desvoorkomend aangevuld door de
stukken van de rechtspleging, moet het
bewijs inhouden dat de rechtbank, die
uitspraak heeft gedaan, wettelijk was samengesteld.
6 Februari 1950.
359
19. Stmtzalcen.
Oon·eationele
1·eahtbanlc ttitspmalc doende in hager beroep. - Verdaahte die zelf noah doo1· b'ijzonde1·e lasthebbm· de besah1tldiging heett
gelioo1·d noah tegengespmlcen. - Vonnis
bij verstek. - Is bij verstek, het vonnis
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te1·eahtzitting. - Stttlclcen van een pmaedure ten laste van een medeverdachte. .Mededeling aan de verdaahte. Geen
sahending van het aonkadiatok 7caralcte1'
van het onde1·zoelc. - Schendt het contra-

dictoir karakter van het onderzoek ter
terechtzitting niet, de strafrechter die de
elementen van zijn overtuiging put in regelmatige stukken van een procedure gevolgd· ten laste van een medeverdachte,
dan wanneer die stukken aan de verdachte werden medegedeeld en dat deze
ze op de terechtzitting heeft kunnen inroepen of tegenspreken.
6 Maart 1950.
•
437
24. - St1·atzaken. - K1"ijgs1·aad. UUzetUnu vctn de verdaahte. - Wettelijlche-id. - Voo1·waanlen. De voorzitter

van veroordeling gewezen door de correctionele rechtbank, uitspraak doende in
hoger beroep, zonder dat de verdachte of
een bijzondere lasthebber de beschuldiging heeft gehoord of tegengesproken.
13 Februari 1950.
378

van de krijgsraad mag de verdachte tijclelijk buiten de gehoorzaal doen zetten
wanneer hij, door zijn houding, wanorde
verwekt, op voorwaarde dat de rechten
van de verdediging niet worden geschonden. (Wetb. strafvord., art. 267 en 504.)
13 Maart 1950.
463

20. :.__ Strafzalcen. - Q-nalifiaatie doo1·
de reahter· van een vonnis gewezen OJJ tegenspraalc of bij verstelc. - Zoncle1· invloed op de aanl van het vonnis. - De

2!5. Strafzalcen. Eedaflegging
van de uetu:igen. V aststelling in het
zitt-ingblacl. Plaats van de vaststelliny. _:__ Niet aanyeduid door de wet. -

omstandigheid dat de rechter zijn beslissing qualificieert als zijnde' een vonni,s gewezen op tegenspraak of een vonnis bij
verstek, kan de werkelijke aard van zijn
beslissing niet wijzigen.
13 Februari 1950.
378

De wet duidt de plaats van het procesverbaal van de terechtzitting niet aan
waar de eedaflegging van de getuigen,
gehoord op die terechtzitting, moet worden vastgesteld.
27 Maart 1950.
491

21. - Strafzalcen. - Tennijn van, dagvaa,rding niet nageleefd. - Vemonleling
bij ve1·stek. - Ve1·zet doo1· de ve1·daahte.
- Vonnis doo1· het ve1·zet te niet yedaan.
- Nietiglwicl voo1·zien bij a1·tilcel 184 van
het Wetboelc van strafV01'de1·ing zonder
voo1·wm·p geworden. - De nietigheid die,

2'6. Strafzalcen. Verslag v661'
het reahtsaolleye zetelencle in hoyer bemep. - Bcwijs. - Het bewijs dat ver-

volgens artikel 184 van het Wetboek van
strafvordering, de veroordeling aantast
die werd uitgesproken bij verstek wanneer de termijn van dagvaarding niet
werd nageleefd, heeft geen voorwerp meer
wanneer het vonnis door het verzet van
verdachte werd te niet gedaan.
20 Febrnari 1950.
405
22. - Strafzalcen.
vm·tegenW001'di,qing van cle partijen. Niet strijdige
ve1·melclingen van het arrest en van het
zUtingblad. Ve1·meldingen die ellcaa1·
aanmtllen. De vermeldingen van het

zittingblad, betreffende de vertegenwoordiging van de partijen op de terechtzitting, vullen elkaar aan wanneer zij niet
strijdig zijn.
6 Maart 1950.
437
23. -

Strafzalcen. -

Ondm·zoelc op de

slag werd uitgebracht v66r een strafrechtbank in hoger beroep en dat dit
verslag mondeling werd gedaan, moet
niet noodzakelijk nit het arrest zelf
blijken; het volstaat dat zulks duidelijk
volgt nit de samengevoegde en niet tegenstrijdige vermeldingen van het arrest
en van het zittingblad.
15 ~lei 1950.
575

27. - Stmfzalcen. - Beslissing van
ve·roo1·del'i-ng. - Veryissiny in de aanduid-iny van de toegepaste wetsbepalingen.
- Uityesprolcen stmf wettelijlc. - Geen
nieUyheid. - De vergissing in de vermelding van de toegepaste wetsbepalingen
heeft de nietigheid van de beslissing_ van
veroordeling niet voor -gevolg, zo de uitgesproken straf cleze is waarbij de wet het
feit beteugelt. (Wetb. van strafv., art. 411
en 414.)
22 Mei 1950.
594
28. - Stmfzaken. - VaststelUng dat
het openbaa'r ministe1·ie bij de beraadsla-
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gin,q van· de 1·eal1ters niet aanwezig was.
Hoeft niet geclaan noah in het an·est
noah in het proces-ve1·bctal van de tereahtz-itt-ing.- Geen enkele wettelijke bepaling

~

verplicht de rechters van ambtswege vast
te stellen clat het openbaar ministerie het
verbocl bij hun beraadslaging aanwezig te
zijn, niet geschonden heeft. (Wet van
19 April1949.)
12 .Juni 1950.
622

VOORLOPIGE HECHTENIS.
1. -

•

Kamer van inbesahnlcUgingstelling beslissende op het hager bemep van
de proattrett1" des Konings te,qen een beGesahilclcin,q van invrijheidstelling. detineerde niet doo1· z·ijn 1·aadsman bijgestaan. - Advoaaat niet van de datttm cle1·
ve1·sall:ijning ve1·witti,qd. - Geen atstand
doo·r c/.e ve·rdaahte van de bijstand van
zijn ·raadsman. - Onwettelijlcheicl. - De

kamer van inbeschulcligingstelling kan
niet beslissen over het hager beroep van
de procureur des Konings tegen een beschikking van de raaclkamer waarbij de
verdachte in vrijheid wordt gestelcl, zonder dat de gedetineerde door zijn raadsman bijgestaan worclt wanileer deze in de
raaclkamer wercl gehoord, en clat het uit
geen enkel stuk van de bunclel blijkt dat
cleze van de datum van verschijning voor
de kamer van inbeschuldigingstelling zou
verwittigd geweest zijn of dat verdachte
van alle bijstancl voor deze rechtsmacht
zou afstancl gedaan hebben. (Wet van
20 April 1874, art. 20, alinea 5.)
8 J\llei 1950.
561
2. - Handhav·ing bij het ve1·strijlcen
van de maand. V aststelling dat het
openbnar belnng zttlks ve1·eist. Volrloende ·reden. - De beslissingen van het

onderzoeksgerecht waarbij, bij het verstrijken van de maand, de hanclhaving
yan de voorlopige hechtenis bevolen
wordt, zijn op volcloende wijze gemotiveerd door de vaststelling dat het openbaar belang zulks vereist. (Wet van
20 April1874, art. 5.)
8 Mei 1950.
561
-3. - · Besahilcliing van de onderzoelcs1·eahte1· wactrbij gewe·igei·d wonlt een bevel tot nanhottdin,q tegen een onde1·vrctagde verdaahte at te leve·ren. - Hoge1·
bemep cloo1· cle pmatwen1" des Konings. Hervorming van de besahilclcing. - Verpl-iaht·ing voo1· de kamer van inbesahttldigingstelling zelf het bevel tot aanhOuding
af te leveren. - Opclnwht aan een andere
oncle1·zoelcsreahter cleze daacl van jttrisdiatie tti.t te voeren. - Onwettelijlche·icl. -

Wanneer de kamer van inbeschuldiging-

stelling, op het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij geweigerd wercl een bevel tot aanhouding af te
leveren teg·en een reeds ondervraagcle verclachte, die beschikking hervormt, behoort
het haar zelf dit bevel tot aanhouding af
te leveren ; zij mag niet aan een andere
onclerzoeksrechter opdracht geven deze
daad van jurisdictie uit te voeren.
7 September 1950.
744
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DOOR WIE EN TEGEN W:E EEN VOORZIENING
KAN WORDEN INGESTELD,

1. - St1·atzalcer/,, - Voorziening clo01·
de bttrgerlijlce pa.rtij tegen de beslissing
over de publieke vo1·dering. - Pei"lcen va.n
ha.a1· ontvanlcelijlcheid. - De voorziening

van de burgerlijke partij tegen de beslis·
sing over de publieke vordering is slechts
ontvankelijk in de maat waarin die partij
wordt veroordeeld tot de kosten van gezegde vordering.
26 September '1949.
30
21. - Stratza.lcen. - Voorziening door
een vercla.ahte tegen de beslissing gewezen over de voniering va.n cle b1trgerlijke
lJa.rt-i,i tegen een medevm·da.ahte. Onontva.nlcelijlcheid. - Een vel:dachte ver-

mag niet zich te voorzien tegen de beslissing gewezen over de vorclering van de
burgerlijke partij tegen een medeverdachte.
153
21 November 1949.
3. - J]nrgerlijlce zalcen. - Voo1·ziening
oe·l"iaht tegen cle sahatbewaa1·clm· van een
lcerlcfabrielc in zijn hoedanigheid van lasthebbe1' t'an deze laatste. VeTweercler
welke in die hoeclanigheid is opgefi·eden
v66r de reahter ove1· de grand. - Geen
betwisting. - Midclel van onontvanlcelijkheid afgeleid him·nit clnt de vorclering
wm·d ingesteld tegen de lcerkfabr·ielc. Verwerping. De schatbewaarder van
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een kerkfabriek, gedagvaard in zijn hoedanigheid van lasthebber van deze Iaatste,
welke· het debat heeft ·aanvaard zonder
voor de rechter over de grond noch zijn
hoeclanigheid, noch zijn bevoegdheid om
de· kerkfabriek in rechten te vertegenwoordigen te betwisten, en welke bovendien, in dezelfde hoedanigheid, de tnssengekomen beslissing heeft betekend, vermag niet, tegen de voorziening tegen hem
in die hoedanigheid ingesteld, een middel
van onontvankelijkheid op te werpen afgeleid hiernit dat in werkelijkheid de
E:erkfabriek partij in zake was.
24 November 1949.
167
4. - Personen tegen wellce voorziening
lean in,qestelil worilen. - Bttrgerlij Ice zaken: - Verweeriler in ile hootilzaalc ilie
een ilerile tot eenvottilige v·rijwaring lieeft
opgeroepen. Ar-rest ilat ileze laatste
veroorileelt om ile vm·weeriler· in ile hoofilzaalc te 'l:rijwar·en tegen ile tegen hem ttitgesprolcen veroonlelingen. - Voor·ziening
van ile in v1'ijwa1'ino geroepene, gericht
tegen ile oorspr·onlcelijlce aanlegger. Aanleg tttssen hen aangegaan v66r ile
rechte·r over ile uronil. - Voorziening ontvanlcelijlc. De partij, die opgeroepen

werd tot eenvondige vrijwaring en die
veroordeeld werd de verweerder in de
hoofdzaak te vrijwaren tegen de tegen
hem nitgesproken veroordelingen, kan
zich in verbreking voorzien tegen de oorspronkelijke aanlegger indien de aanleg
tnssen deze laatste en haar zelf v66r de
rechter over de grond werd aangegaan.
24 November 1949.
169

5. - Btwgerlijlce zalcen. - Personen
tegen wellce men z·ich lean voorzien. Beslissing uewezen op een geschil tttssen
ile aanleggm· ·in vr·ijwaring en de ver·weerilers in v1'ijwaring en in oniler·vrijwarin,q.
Geschil en beslissing onileelllaar·. Onontvanlcelijlcheiil van . de voorzien·ing
van ile verwee·rd.ers in oniler·vr·ijwaring
ilie n·iet ger·icht is tegen «lle ile partijen
in de zaalc. Wanneer een beslissing
werd gewezen over een geschil tussen de
aanlegger in vrijwaring en de verweerder·s
in vrijwaring en in ondervrijwaring en
dat dit geschil en die beslissing oncleelbaar zijn, moet de voorziening tegen die
beslissing door de verweerder in ondervrijwaring op straf . van onontvankelijkheid gericht zijn tegen aile de partijen in
de zaak.
·
8 December 1949.
216
6. - Stratzalcen. - Bnrgerlijlce par·tij.
- Voorzier~ing gericht tegen de beslissing
over· de pub lie lee vordering. - Btwger·lijlce
partij niet veroor·deeld tot de lcosten. Voor·ziening onontvanlcelijlc. Is niet

ontvankelijk, de voorziening gericht tegen de beslissing gewezen over de pnblieke
VERBR., 1950. 56
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vordering door een burgerlijke partij
welke niet tot de kosten van die vordering
werd veroordeeld. ·
19 December 1949.
238
7. - In zalcen vwn rechtstreelcse belastingen. - Voorz·iening incesfeld door een
provinciale inspecteur· aun wie de directelw van ile belastingen, die be let is, zijn
ma_cht heeft over·u_ed~·auen. Wettelijlchetd. De provmc1ale inspecteur aan

wie de directeur, die bel~t is, zijn ~acht
heeft overgeclragen, stelt regelmatig een
voorziening in verbreking in tegen een
arrest gewezen in zaken van rechtstreekse
belastingen. (Wet van 6 September 1895,
art. 13.)
10 .Januari 1950.
281
8. - In zalcen van rechtstreekse belast-ingen. Voor·ziening ingestelil door
een provinciale inspecteur aan wie ile dir·ecte·nr van ile belastinven zijn rnacht
heett overgedmgen. Overilmcht ilie
ttit de ver-rneldingen van het verzoelcschrift blijlct. - Verrnoeden van regelrnatige overil·racht. De overdracht van

macht aan de provinciale inspecteur door
de directeur van de belastingen ten einde een voorziening in verbr~king in te- stellen tegen een arrest gewezen in zaken van
rechtstreekse belastingen, overdracht die
blijkt nit de vermelding~n van het verzoekschrift, wordt vermo~d regelmatig te
zijn.
10 Januari 1950.
281
'9. - Stratzalcen. -:-- f!urgerl·ijke partij
nanlegster. T:o_orz·l.~n-tng ,qericht tegen
het OJJenllnnr· rntntstene. - Ontvanlcelijlchei(l vwn ile voor·ziening beperlct tot ·de
ver·oo·rdeling tot de kosten van de pnblielce
vorde1'ing. - De voorziening van de bur-

gerlijke partij, gericht tegen het openbaar ministerie, is slechts ontvankelijk in
de maat waarin zij de veroordeling van
die partij tot de kosten van de publieke
vordering· betreft.
16 Januari 1950.
299
10. -· Str-afznlcen. - Venlachte annlegger-. Voor-zien·ing ueTicht teuen een
medever·dachte. - Onontvankelijlc. - Is

niet ontvankelijk, de voorziening door
een verdachte tegen een medeverdachte
gericht.
16 Januari 1950.
299
11. - Str-CL/znlcen. - Vonnis ilat een
par·tij bu.r-ge-rl-ijlc verantwoo-rilelijlc voor
een ,qeldboete verlela.ar:t. Voorziening
door- het openbaar rn'l-ntsterie. - Voorziening die er-toe st1'elct ile llltrger-lijlc verantwoor-ilelij Ice partij van de tegen hanr
ttitgespr·olcen veroorileling te horen ontlasten. - Ontvanlcelijlcheid. - Ret open~

baar ministerie is ontvankelijk om zich in
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verbreking te voorzien tegen de beslissing
gewezen op zijn- vordering tegen de partij,
burgerlijk verantwoor!:lelijk voor de geldboete, zelfs indien zijn voorziening ertoe
strekt die partij van de tegen haar uitgesproken veroordeling te horen ontlasten.
(Stilzwijgende oplossing.)
30 Januari 1950.
343
12,. - In t<:aken van rechtstreelcse belastingen. - Verzoelcscht"ift getekend doot·
een advocaat die niet houder is van een
bijzondere volmacht. OnontvanlceUjlcheid. - Is niet ontvankelijk, de voorzie-

ning in zaken van rechtstreekse belastingen, cUe werd ingesteld door een advocaat
welke niet van een bijzondere volmacht
doet blijken. (Wet van 6 September 1895,
art. 14; Wetb. van strafv., art. 417.)
31 Januari 1950.
347
13. -

I

In zalcen van t·echtst?-eekse belastingen.
Verzoekschrift getelcend
do01· een lasthebber. Stilzwifgende
lnstgev·ing. - Niet anngenomen door de
·wet. - De stilzwijgende lastgeving, voor-

zien bij artikel 67, aline a 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, geldt slechts voor
hem die, in naam van de belastingplichtige, v66r het hof van beroep een beroep
instelt tegen de beslissing van de directeur van de belastingen, en niet voor hem
die, in naam van de belastingplichtige,
een voorziening instelt tegen een arrest
van het llof van beroep dat op llet beroep
uitspraak heeft gedaan. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 67, al. 2 ; wet van 6 September 1895, art. 7.)
31 Januari 1950.
347
14. - Vorm. - Stratznlcen.
Voorz·iening door het openbnnr ministerie. Voorziening niet betelcend. - Onontvnnlcelijlcheid. Is niet ontvankelijk, de

voorziening ingesteld, in strafzaken, door
bet openbaar ministerie, zo zij niet werd
betekend aan de partijen tegen welke zij
is gericllt. (Wetb. van strafv., art. 418.)
20 Februari 1950.
412

15. - Stratznken. - Voo-rziening door
de verdnchte en door de bttrgerlijlc vet·wntwoonleli.ike pnrtif tegen de beslissing
getvezen ten nnnzien vnn een medevet·dachte ove-r de 1Jttblielce vorde1'ing. Voo-rzieningen niet ontvnnlcelijk. De
verclachte en de burgerlijk verantwoordelijke partij hebben geen hoedanigheid
om zich te voorzien tegen de beslissing·
van vrijspraak gewezen over de publieke
vordering ingesteld tegen een medeverdachte, die beslissing zonder invloed zijnde op de wettelijklleid van de beslissing
gewezen te hunnen opzichte.
6 Maart 1950.
435

16. -- St-rntzaken. - Publielce vorde·ring. Voorz·iening door de beklaagde
tegen een meclebeklangde. - Niet-ontvankelijlcheid. Is niet ontvankelijk, de

voorziening van de beklaagde tegen de
beslissing over de publieke vordering ten
opzicllte van een medebeklaagde gewezen.
618
5 J uni 1950.
17. - St·rnf:<~nken. - Publieke vorde-ring. Voo·rziening door de verdachte
tegen een medeverdnchte en tegen de voor
deze b-u-rget·lijlc vernntwoordelijke partij.
- Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ont-

vankelijk, de voorziening van de verclachte voor zoveel zij de beslissing becloelt gewezen op de vorderingen van het
openbaar ministerie tegen een medeverdacllte en de voor deze burgerlijk verantwoordelijke partij.
5 Juni 1950. ·
620
18. - Strnjznlcen. - Persoon die bevoegd ·is om z·ich te voorzien. - Echtgenoot die in het geding slechts Wssenkwam
om zijn echtgenote te machtigen om zich
btwgerli.ike pal'tij te stellen. - Niet ontvankel-ijlc zich in hoedanigheid van burgerlijlce lJWrtif te voot·zien. - De echtge-

noot, die in het geding slechts tussenkwam om zijn echtgenote te machtigen
om zicll burgerlijke partij te stellen, is
niet ontvankelijk zich in hoedanigheid
van burgerlijke partij te voorzien.
26 .Juni 1950.
662
1·9. ~. Besl-isst:ngen wna-rtegen voot·ziening ·mogelijk is. - Stratzalcen. - Voorziening van een belclaagde tegen de besl-iss·ing gewezen ten. opzichte van een medebelclaagcle op de vorclet·ing van het openbaa-r m·in·iste-rie. - Niet-ontvankeli.ikheid.

- Een beklaagde is niet ontvankelijk om
zicll te voorzien tegen de beslissing tegen
een medebeklaagde op de vordering van
bet openbaar ministerie gewezen, daar
deze beslissing zonder invloed is op de
wettelijklleid van de te zijnen opzichte
gewezen beslissing.
3 .Juli 1950.
695
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II.

BESLTSSING WAARTEGEN VOORZlENING
MOGELI.TK IS.

210. - Beslissing W(tartegen voot·ziening mogelijlc is. - But·gerlijlce zaken. Vormis in hoogste aanleg clat weigert de
opdracht van de deslcttnclige ttit te bt·ei-.
den tot zekere do01· een partij aangehaalde
feiten: - Eindbesl-issing naar de zin v!l'nat"t·ikel 14 van het dec-reet van 2 brumawe
jaM· IV. - Maakt, naar de zin van a~ti

kel 14 van bet decreet van 2 brumaue
jaar IV, een eindbeslissing nit en kan,
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derha\ve, het voorwerp zijn van een onmiddellijke voorziening, de beslissing gewezen 1 in hoogste aanleg die weigert
zekere bepaalde feiten in de opdracht van
de aangestelde deskundige te begrijpen,
zoals door een partij in conelusies werd
gevraagd.
29 September 1949.
41
2.1. - StTatzalcen. - VooTziening door
de but·gel"lijke paTtij,- Voorziening tegen
de beschilclcing va·ib de bestreflen besl-issing
wellce een nwfleverflachte vrijspreelct. Onontvanlcelijlchei.fl. - Is niet ontvanke-

lijk, de voorziening door de. burgerlijke
partij tegen de beslissing die een medeverdachte vrijspreekt.
10 October 1949.
59
212.·- Stratzalcen. - Dottanen en accijnzen. - ATTest bij verstelr, flat cle veTdachte veTooTdeelt wegens een misdTijt
en hem VTijspreelct nopens een ander misdrijt. - Voot·ziening floor fle vervolgende
pMtij gedtwende fle ,fJe·wone tm·mijn van
1'm·zet. Onontvanlcel-ijlcheifl van de
voorzieninlJ te,fJen de beslissinlJ van veroordelin,fJ. - Onontvanlcelijlcheid van de
voorzieninlJ tegen de besl·iss·in,fJ van V1"ijsp-raalc. - De voorziening ingesteld door

het bestuur van financH~n, vervolgende
partij, gedurende de gewone termijn van
verzet tegen een arrest gewezen bij verstek hetwelk tevens de verdachte veroordeelt wegens een misdrijf en hem vrijspreekt nopens een ander feit, is slechts
ontvankelijk in zover zij is gericht tegen
de beslissing van vrijspruak. (Wetb. van
strafv., art. 373 [wet van 5 Juli 1939,
art. 1] en 413 [wet van 30 Maart 1908,
art. 3]).
24 October 1949.
93
2-3. -

Besl-issingen waat·tegen voot·zienin,fJ mogelijlc ·is.- In zalcen van douanen
en accijnzen. - Beslissing die de pttblielce
vo-rflet·ing verjaa-rfl veTlclaat·t. - Voo-rziening doo1· de ve-rflachte. Onontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, de voorzie-

ning van de verdachte tegen een beslissing die de publieke vordering verjaard
verklaart.
28 November 1949.
176
24. - Mil-itie. - Verzoelc dat slechts
stTelct tot nadet· geneeslcundig ondeTzoelc.
- M aalct geen vooTzieninl! ttit. - Maakt

geen voorziening in verbreking nit, de
aanvraag waarbij een voorlopig wegens
tijdelijke ongeschiktheid afgekeurde milicien, slechts om een nuder geneeskundig
onderzoek verzoekt.
28 November 1949.
181

25. -

TePmijn. - Stt·atzalcen. - Arrest van veroorfleling door het hot van
.beroep gewezen bij verstelc jegens de ver-
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dachte. - Ve-rzet.- At-rest dat het veTzet
verwe·rpt als zijnde te laat ingediend. l' om·ziening tegen het eerste arrest na
de uitspmalc van het tweede. - Y oot·ziening ingesteld meer dan tien m·ije dagen
na het vm·strijlcen van de gewone termijn
van veTzet tegen het eerste at·rest. - Onontvanlcelijlcheifl. - De verdachte die, na

een arrest dat hem bij verstek veroordeelt op de publieke vordering, verzet
heeft gedaan, hetwelk door een tweede
arrest werd verworpen als zijnde te laat
ingesteld, is niet meer ontvankelijk om
een voorziening in te stellen tegen het
eerste arrest indien meer dan tien vrije
dagen verlopen zijn sedert het verstrijken
van de gewone termijn van verzet tegen
gezegd arrest.
5 December 1949.
198
26. - Beslissingen waat·tegen voorziening mogelijk is. - In zalcen van Techtstreelcse belastingen. An·est gewezen
floor een hot van beroep na ve-rwijzing
floor het Hot van vet·bt·elcing. - An·est
dat gelijlcvonn·ig is met het aTrest van
het Hot van vet·bTeMng. Arrest niet
vatbaar vooT voo1·zienin,fJ in verbrelcing.

- Geen voorziening in verbreking wordt
aanvaard tegen een na verbreking gewezen arrest, wanneer dit tweede arrest gelijkvormig is met het eerste arrest van
het Hof van verbreking. (Wet van 7 Juli
1865, art. 1, al. 2.)
207
6 December 1949.
27. - Stmtzalcen. - Bu·rgerlijlce pat·tij aanlegster. - l' oorziening gericht tell en de beslissing oveT cle pti.blielce vorder·ing. - Ontvanlcelijlcheid beperlct tot de
veroordeling tot de lcosten van de publielce vordet·ing. - De voorziening door

de burgerlijke partij tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing is
slechts ontvankelijk in de maat waarin
zij de veroordeling van de burgerlijke partij tot de kosten van de publieke vordering
betreft.
229
12. December 1949.
28. - Termijn. - Stratzalcen. - Besl-issing bij verstelc tegen fle b·zwge-rlijlc
verantwom·delijlce 1Jartij. - l' oo1·.z·iening
floor die partij. Y oo-rzieninu doo1· de
verflachte gedm·encle de termijn 1Jan ve-rzet. - Onontvanlcelijlcheid. - Is niet ont-

vankelijk, de voorziening door de burgerlijk verantwoordelijke partij, ingesteld
v66r het verstrijken van de termijn waarover zij beschikt om tegen een tegen haar
bij verstek gewezen vonnis verzet te doen.
19 December 1949.
230
29. - Tenn·ijn. - Stratzalcen. - Bu.rgel'lijlce vo·rfle·ring. Beslissinll clie de
1·echtsmacht van het hot van beroep niet
n-itp1~t ten aanzien van de burgerlijlcP
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vorder'ing -ingesteld tegen de aanlegger. Bes/.issing n·iet over de bevoegdhcid rJe-wezcn. - Yoo1·z·ien-ing tegen de besl-issing
Ingesteld
rJetvezen 01J d·ie vorderinrJ. v66r de eindbesUssing. - Yoo1·zien·ing onont1;anlceUjk. - De vooi·ziening, door de

verclachte tegen de beslissing gewezen
over de tegen hem ingestelde burgerlijke
vordering, doch die niet over de bevoegdheicl werd gewezen en die de rechtsmacht
van de rechter niet uitput, is niet ontvankelijk indien zij v66r de eindbeslissing
over die vordering werd ingesteld. (Wetb.
van strafv., art. 416.)
23 .Januari Hl50.
328
30. - Besz.iss·ingen -waartegen men zich
lean voorz·ien. - Besltl/it van de bestend·ige
deplttat'ie clat ttitspraak cloet over een
bezw(ta·r tegen een aanslct(J in een met
het patent·recht gelijkgestelde gemeentetaxe. - Is vatbaar voor verbreking, het

besluit van de bestendige deputatie dat
uitspraak doet op een bezwaar tegen de
aanslag in een rechtstreekse, met het patentrecht gelijkgestelde gemeentetaxe.
(Wet van 22 Januari 1849 betreffende het
patentrecht, art. 4; wet van 22 .Tuni 1865
betreffende de voorziening in verbreking
tegen de besluiten van lle bestendige deputatie inzake directe belastingen, art. 2;
wet van 22 Juni 1877, art. 16.)
27 ;Januari 1950.
337
31. - Stnttzalcen. - Burgel'lijke partij, aanlegste1·. - Yoo·rziening geTicht tegen het openbaa1· ministerie. - OntvankeUjlcheid beperlct tot de veroonleling tot
de lcosten van cle pt~.blieke vonZe1·ing. -

De voorziening, ingesteld door de burgerlijke partij tegen het openbaar ministerie,
is slechts ontvankelijk in zover zij de veroorcleling tot de kosten van de publieke
vorclering bedoelt.
3 April 1950.
503
32. - Beslissing -waa1·tegen voorzien·ing ·mogel-ijk is. - Strafzaken. - ATrest
waa1·1J-ij besl-ist wordt clett het openbaar
belany de handhaviny ·uan rle voorlopige
hechtenis van de belclaagde vereist. Navolgend a1·1·est, ·in lc·mcht utn ge-w·ijsde
gegawn, waarb-i,i een e-inde aan de voorloJlige hechtenis weTd gesteld. - Yoorziening tcgen het eerste arrest zonder V001'werp. - Wordt zonder voorwerp, cle voor-

ziening door de beklaagde ingesteld tegen
een arrest vari de kamer van inbeschuldigingstelling verklarende dat het openbaar belang de handhaving van de hechtenis yan de aanlegger vereist, wanneer
door een na volgend arrest, in kracht van
gewijslle gegaan, de kamer van inbeschulcligingstelling aan de voorlopige hechtenis een einde heeft gesteld.
24 April 1950.
523

-33. - Besl-issingen waartegen voorziening mogel-ijlc ·is. - Strafzaken. - A1Yest
·unn de Ieamer van inbeschttldigingstelling.
- Dat een hoye1· be1·oep van de belclaagde
niet ontvnnkelijk vet·klaart. - Hoger beroep ge·l"icht tegen de aand·widiny van geneesheren-deslMtndigen doo1· de onderzoeksrechter. - Yoo1·ziening tegen het arrest v66r de eindbesl-issing. - J·liet-ontvanlcel-ij khe·id. - Is niet ontvankelijk, de

voorziening v66r de eindbeslissing ingeo;telcl tegen een arrest dat het boger beroep niet ontvankelijk verklaart door de
beklaagde tegen het bevel van de onderzoeksrechter gericht waarbij geneesherencleskuncligeii, worden aangestelcl in uitvoering van een beschikking tot inobservatiestelling cloor de raaclkamer verleend.
(Wetb. van strafv., art. 41().)
525
24 April 1950.
.34. - Beslissingen wctartegen voorzienin[! ·mogelijlc is. - Btwgm·Zijlce zalcen. A.n·est floor een hot van beroep na ve?·b·rek·ing {feweze-n. - Arrest gelijlcl·u:idend met
het arrest van ve-rbrelc·ing. - A-r·rest niet
vntbaa·r voo·r voo-rz·ien·ing in verbl'elcing.

- Geen vom·ziening in verbreking wordt
aanvaard tegen een na verbreking gewezen arrest, voor zoveel dit tweede arrest
met het eerste arrest van het Hof van
verbreking gelijkluidencl is. (Wet van
7 .Tuli 1865, art. 1, al. 2.)
27 April 1950.
533

35. - Besz.issingen -tvaartegen V001'Zieniny moueUjlc is. Bttrgerlijke zalcen.
- TT onnis op tegenspraalc in laatste aanleg flat een ve-rwee-rmiddel tegen een vo-rcle·ring afwijst. - Eindbeslissing. -'-Is een
einclbeslissing, naar de zin van dit woord
in artikel 14, van het decreet van 2 brumaire j aar IV, de beslissing in laatste
aanleg gewezen die een verweermiddel tegen de vordering van de aanlegger afwijst.
28 April 1950.
541
36. gesteld
wenl. -

Stmtzalcen.
Voo·rzien-ing 1.nvooralee·r het arrest gewezen
N·iet ontvankez.ijlc. - Is niet ont-

vankelijk, bij gebrek aan voorwerp, de
voorziening ingesteld vooraleer het arrest
gewezen werd en gesteund op een gebrek
in de vorm met betrekking tot de verschijning van de aanlegger v66r de kamer van inbeschulfligingstelling, beslissende over de voorlopige hechtenis.
8 :Mei 1950.
561
37. -· St-mtzalcen.
Yoo1·ziening tegen een wrrest W(UWbij de voorlopige invrijheidstelUng geweige1·d -wordt. - V001'lopige invrijheidstelling door een navol{lend nrrest bevolen. - Voorzieniny zon(ler voorwerp. - ~Tordt zonder voorwerp,
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de voorziening tegen een arrest waarbij
de voorlopige invrijheidstelling geweigerd
wordt wanneer cle beklaagde door een
navolgend arrest in voorlopige vrijheicl
gesteld werd.
5 Juni 1950.
614
38. - Stratzaken. - A1·1·est dat gron-den van niet-ontvanlcelijlcheid van de publielce vorde1·ing vm·wm·pt. -- Voorziening
v66T de eindbeslissing. - Niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, de voorzie-

ning, ingestelcl v66r het einclarrest, tegen
een arrest da t, zoncler ui tspraak te do en
over een geschil betreff'encle de bevoegclheicl, zich er toe beperkt gronclen van
niet-ontvankelijkheicl van de publieke vordering te verwen1en. (Wetb. van strafv.,
art. 416.)
28 J uni 1950.
679
3'9.- Stratzalcen.- Voo1'lopige hechtenis.- ATrest van de lcamer van inbesch~tl
dig·in{Jstelling dat verlclaa1·t dat het belang van de openl)(M'e veili{Jheid de handhaving van de hechtenis vnn de belclnagde
ve1·eist. - Lctte·r an·est vctn invrijheidstelUng. - Voo1·z·ienin[J doo1· 'de beklangde tegen het eerste arrest. - Zonde1· voo1·werp
gewonlen. - Ret Hof verwerpt, als zijncle

zomler voorwerp geworden, de voorziening
van de beklaagde tegen een arrest van
de kamer van inbeschulcligingstelling dat
verklaart clat het belang van de openbare
veiligheicl de handha ving van de voorlopige hechtenis vereist, wanneer een later
arrest van de kamer van inbeschulcligingstelling de invrijheidstelling van de aanlegger bevolen heeft.
3 Juli 1950.
703
40. - Beslissingen wnnrtegen voorzienin,q mogelijlc is. - Beschilclcing tot verwijz·ing doo1· cle rnadlcamer gewezen.
- Beroep door cwrest van de lcame·r van
inbesch~tldigin{Jstelling
niet-ontvanlcelijlc
verklaard. - An·est gestetr.nd op de omsta.ndi,qheid dat de IJeroeper niet de IJevoe{Jdheid van de raadlcameT doch de ontvanlcelijlcheid van de p~tblielce vordering
lietwist heett.- Voorziening v661· de eindbeslissing. - N·iet-ontvanlceUjlcheid. - Is

niet ontvankelijk, de voorziening v66r de
einclbeslissing ingesteld tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat het beroep door de beklaagde tegen
een beschikking tot verwijzing naar de
correctionele rechtbank niet ontvankelijk
verklaart, wanneer de beklaagde niet de
bevbegc;Jheid van de raadkamer doch de
ontvankelijkheid van de publieke vordering betwist heeft. (Wetb. van strafv.,
art. 416.)
10 Juli 1950.
723
41. - Beslissingen waa1·te[Jen vooTziening mogelijlc is. - An·est van het hot
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van beroep waarbij de publielce vordering
ontvankelijlc verklaard wordt. - Voorzien·in[J v66r de e·indlieslissing. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk, de

voorziening vv6r de einclbeslissing gericht
tegen een arrest waarbij de publieke vordering ontvankelijk verklaard wordt,
doch waarbij de rechtsmacht van de
rechter over de grond betreffende deze
zaak niet uitgeput wordt.
22 J uli 1950.
735
HOOFDSTUK III.
TERMIJNEN.

42. - Termijn. - Stmtzalcen. - BesUssing van veroordeling gewezen op tegenspmak. - Voo1·ziening ingesteld door
de ve·roo1·deelde meer dan tien v1·ije dagen
na de ~titsp1·aalc. - Onontvankelijlcheid.

- Werd te laat ingesteld en is, clerhalve,
niet ontvankelijk, de voorziening van de
veroordeelde tegen een op tegenspraak
gewezen arrest van veroorcleling, geclaan
meer clan tien vrije dagen na de uitspraak
van het arrest. (Wetb. van strafv., artikel 373; wet van 5 Juli 1939, art. 1.)
10 October 1!l4!t.
63
43. - St'l'atzaken. - Vonnis in laatste
annleg gewezen liij verstelc. - Voo1·ziening door de ve1·dachte ged~t·re1ule de gewone tennijn van ve·rzet. - Onontvanlcelijlche·id. - Is niet ontvankelijk, de voor-

ziening ingesteld door de verclachte gedurende de gewone termijn van verzet.
(Wetb. van strafv., art. 413.)
13 Februari 1!l50.
378
44. - Tennijn, - Stmtzaken. - Hot
van be1·oep. - In IJeraad houclen van de
zaalu en dagstell-ing voor de u'itspmalc van
het aPrest. - APrest uitgesprolcen op een
vroege·re datum ·in atwezigheicl van de
'Verdachte en zonde1· dagvaa1'ding.
Voorziening doo1· de ve,rdachte. Tien
vrije clagen van at de 1dag wawrop het a1'rest hacl moeten uitgesproken wo1·den. -

Wanneer, na een zaak in beraacl te hebben gehouclen en dag te hebben gestelcl
voor de uitspraak van het arrest, het hof
van beroep, in afwezigheid van de verdachte en zonder nieuwe clagvaarcling, dit
arrest uitspreekt op een vroegere datum
dan deze die was gesteld, beschikt de verdachte, om zich in verbreking te voorzien,
over een termijn van tien vrije dagen te
rekenen van af de dag waarop het arrest
regelmatig had moeten worden uitgesproken.
13 Februari 1!'150.
379

45. - Tm·mijn. - SM·atzaken. - In
lieraad houden van d/3 zanlc en dagstelUn,q voo1· de ~titspraalc van het an·est. -
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Arrest uUgespmlcen op een vroegeTe datttm in afwezigheid van cle verdaehte en
zonde'l' dagvaarding. - Voorziening dom·
de ve1·daehte. - Ingesteld mee1· dan tien
vrije dagen te relcenen van at de dag
waa1·op het arrest had moeten u#gesp?·olcen wo1·den. - Yoonvaa?'de tot ontvanlcelijlcheid van de voorziening. - Wanneer,

na een zaak in beraad te hebben gehouden
en dag te hebben gesteld voor de uitspraak van het arrest, het hof van beroep, in afwezigheid van de verdachte
en zonder nieuwe dagvaarding, het arrest
uitspreekt op een vroegere datum dan
deze die was gesteld, kan de verdachte
zich gelflig voorzien tegen dit arrest
binnen de termijn van tien vrije dagen
te rekenen van af de dag waarop het regelmatig had moeten worden uitgesproken, ten ware hij deed blijken dat overmacht hem, op laatstbedoelde dag, zou
hebben belet te vernemen dat het arrest
reecls op een voorgaande datum werd uitgesproken.
13 Februari 1950.
379
46. - Fltratzalcen.
Ve1·zoelcseh1'itt
houdende de midrlelen tot verbrelcin,q. Voo1·zieninu do01· de lntr{fe?·li,jlce pa1·tij. Verzoelcseh1'itt ingediend op de g1·ij]ie van
het 1·eehtseollege dat de best1·eden beslissing heeft gewezen. - Te1·mijn van tien
dagen volgencle op de ve?'lclm·ing van voorziening,, Te1·mijn ve1·st1·elcen. V e1'zoelcsehritt niet ontvanlceUjlc. Is niet

ontvankelijk, het verzoekschrift houdende
de middelen tot verbreking, ingediend
door de burgerlijke partij ter gri;ffie van
het rechtscollege, dat de beslissing heeft
gewezen, meer dan tien dagen na de verklaring van voorziening clezer Jlartij.
(Wetb. van strafv., art. 422.)
13 :H'ebruari 1950.
390

47. - Termijn. - Stratzalcen. - Termijn van tien dagen. - l'1·ije termijn. De termijn van tien clagen, bepaald bij
artikel 373 van het Wetboek van strafvorclering, om zich te voorzien tegen een arrest of een vonnis gewezen in strafzaken,
is een termijn van tien vrije clagen. (Wet
van 5 Juli Hl39, art. 1.)
6 Maart 1950.
435
48. - Beslis81'1tf! waartegen voorzieninu

verstek gewezen vonnissen » de « ten aanzien van de aanlegger bij verstek gewezen
vonnissen ll. (Stilzwijgencle oplossing.)
16 Maart 1950.
474
49. -

Bu1·g.erlijlce zaJcen. - JJfemorie
antwoord en aangeheehte st1tlclcen. Neerlegging na de term'ijn van drie maanden. - Het hot neemt ze niet in aeht. va1~

In burgerlijke zaken, neemt het Hof in
acht noch de memorie van antwoorcl,
noch de er aan gehechte stukken, welke
ter griflie werden neergelegd meer clan
clrie maanden na de betekening van de
voorziening of van de aanvullencle memarie. (Wet van 25 Februari 1925, artikel 16.)
501
30 Maart 1950.

50. - Burgerlijlce zaken. - Voorzienin,q ingesteld mee1· dan drie maanden na
de betelcening van de best?·eden besUssing.
- Niet,ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, de voorziening in burgerlijke zaken,
ingestelcl meer clan drie voile maanclen te
rekenen van af de dag waarop de bestreclen beslissing aan de aanlegger werd betekencl. (Wet van 25 Feb1'uari 1925, artikel 1.)
30 Maart 1950.
501
51. - Reehtst1·eelcse belastingen. Nee1·le,qg·ing van het verzoelcsehritt tm·
g,1'iffie van het Hot van bemep binnen de
te1·mijn ·van veertig dagen, te relcenen
van de datum van het a1·1·est. - Sanctie :
ve1·val. - Ret verzoekschrift gericht aan

het Hof van verbreking tegen een arrest
van een hof van beroep gewezen in zake
rechtstreekse belastingen, moet op straf
van verval neergelegcl worden ter griffie
van het hof van beroep binnen de terrnijn
van veertig clagen, te rekenen van de datum van het arrest. (Wet van 6 September 1895, art. 14.)
13 Juni 19.50.
636
HOOFDSTUK IV.
VORMEN.

52.- Vorm.- Stt·atzaken.- Burge1·li.ilce pa.rti.i, aanlegste·r. Voo1·z-iening,
niet betelcencl.
Onontvankelijlc.

mogeU.ilc is. - B1Wf!erlijlce zalcen. - Beslissin,q 011 tegensp1·aalc ten aanzien van
de aanleuuer in verb1'elving. - 'Beslissing
bij vm·stek ten aanzien van de ve1·wem·de1· in ve1·Melcing,, - Voorziening cloo1· de
_aanleu.qe1· ,qedm·encle de te1·mijn van verzet. - Ontvanlceli17cheicl. - In artikel 2

Is niet ontvankelijk, de voorziening, ingestelcl door de burgerlijke partij die niet
WPrd betekend aan de partij tegen
welke zij gericht is. (Wetb. van strafv ..
art. 418.)
24 Oct0ber 1949.
95

van de wet van 25 Februari 1925, hetwelk
bepaalt dat, ten aanzien van de bij verstek gewezen vonnissen, de termijn om
een voorziening in te stellen eerst ingaat
op de dag waarop het verzet niet meer
ontvankelijk is, beduiclen de woorclen « bij

53. - Btwgerlijlce zalcen. - JJfiddeZ
clat versohillende bezwa1·en omvat. Berzwaren clie ondm·seheiden middelen ui-tmakc6n. Gesahonden. wetsbepaU~wen,
aangeduid zonde1· ondm·scheid t1tssen de
JJfiddeZ onontvanlcelijk. bezuJa.ren. -
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Wanneer verschillende, in een voorziening
in burgerlijke zaken, aangevoerde bezwaren niet de onderdelen van een zelfde middel, doch onderscheiden middelen uitmaken, vereist artikel 9 van de wet van
25 Februari 1925 dat voor ieder van de
onderscheiden bezwaren de geschonden
wetsbepalingen afzomlerlijk worden aangeduid.
10 November 1949.
129

54. - VoTm. - MiUtiezaken.
Voo1·zhm'ing geriaht naar de voo1·zitter van het
Hot van verb1·elc'ing. Onontvanlcelijk.
- Is niet ontvankelijk, de voorziening
tegen een beslissing van de Hoge Militieraad, gericht niet naar de griffie van het
Hof van verbreking, maar naar de vom·zitter van dat Hof. (Wetten, smnengeschakeld door koninklijk besluit van 15 Februari 1937, art. 44.)
H November 1949.
132

55. - Vonn. - MiUtiezaken.
Vom·ziening geriaht naa1· de gr14Jie 1;an het llof
van beroep. - Onontvanlcelijk. - Is niet
ontvankelijk, de voorziening tegen een
beslissing van de herkeuringsraad, gericht niet naar cle griffie van het Hof van
verbreking, maar naar cle griffie van het
hof van beroep. (Wetten, samengeschakeld
door koninklijk besluit van 15 Februari
1!J37, art. 44.)
14 November 194H.
132

56. - Vonn. - Militiezalcen.
Voo1·ziening ingesteld :door een moeder ·in
naam van haar zoon. - Geen lastgeving.
Onontvan7celij1cheid. - Is niet ontvankelijk, de voorziening, ingesteld door een
moeder in naam van haar zoon, tegen een
beslissing van de hoge militieraad, wanneer van een lastgeving te dien einde
niet wordt gerechtvaardigd. (Wetten, samengeschakeld door koninklijk besluit
van 15 Februari 1937, art. 44.)
133
14 November 1949.

57. - Form. - Militieza1cen. - Voo1·ziening, door de dienstpliahtige. - Niet
voor eaht vm·lclaarde handtelcening. Voorziening onontvanlcelijk. Is niet
ontvankelijk, de voorziening door de
dienstplichtige tegen een beslissing van
de herkeuringsraad ingesteld, wanneer de
handtekening van de aanlegger niet door
een lid van het college van burgemeester
en schepenen voor echt werd verklaard;
maakt geen voor echtverklaring uit, de
enkele vermelding op het verzoekschrift
« De Burgemeester ll, gevolgd dom• de
handtekening van deze laatste. (Wetten,
samengeschakeld door koninklijk besluit
van 15 Februari 1937, art. 44.)
133
14 November 1949.
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58.- Termijn.- Militiezalcen. -BesUssing van een her1ce1wingsraa:d. - Voo1"ziening ingesteld meer ·dan vijftien dagen
na ontvangst van de notificatie. - Vom·ziening te !aat ing,esteld. - De voorziening van de milicien tegen een beslissing
van een herkeuringsraad, welke werd ingesteld meer dan vijftien dagen na ontvangst van de notificatie van die beslissing, werd te laat ingesteld en is derhalve onontvankelijk. (Wetten op de militie, samengeordeml de 15 Februari 1937,
art. 44.)
21 November 1949.
149

59. - Stmtzalcen. - ATrest van het
1nilitair gereahtshof. Memorie nem·gelegd mee1· dan vi1f v1·ije dag,en te relcenen van de veTlclaring tot ve1·brelcing . ...:...
Het Hot neemt ze niet in aaht. - Ret
Hof van verbreking neemt de memorie
niet in acht die werd neergelegd meer dan
vijf vrije dagen na de verklaring tot verbreking tegen een arrest van het militair
gerechtshof. (Besluitwet van 19 October
1944, art. 5.)
21 November 1949.
158
60. - Stmtzake1~. - FooTziening doo1"
cle b!wgerlijlc ve1·antwoordeUjke pa1·tij.
- Niet betekend. - Onon.tvankel-ijlcheid.

- Is niet ontvankelijk de voorziening
ingesteld door de burgerlijk verantwoordelijke partij en die aan de partij tegen
welke zij is gericht niet werd betekend.
(Wetb. van strafv., art. 418.)
28 November 1949.
178
61. ~ Vor-m. - Bu1·gerl'ijlce zalcen. ~
Aand·tt·i(ling van een wetsbepaUng die ge-.
sahonden werd indien het middel gegrond
is - Sohending die de verMeking van
de liestrecle·n, besUssing medeb1·engt. Voldoende aanduiding,, - Voldoet aan ar-

tikel 9 van de wet van 25 Februari 1925,
voor zover het de aanduiding voorschrijft,
in de voorziening, van de wetsbepalingen
waarvan de schending wordt ingeroepen,
het middel dat een wetsbepaling aanduidt die geschonden werd indien het middel gegrond is, op voorwaarde dat die
schencling van aard is om de verbreking
van de bestreden beslissing mede te
brengen.
1 December 1949.
184
62. - In zalcen van ~-eahtstreeTcse belastingf3n. - Fe1·pliahting voor de aanleggm· in verb-rekin,q de regelmatigheid van
zijn voo1·ziening te reahtvaardigen. - Elen

partij. die zich voorziet in verbreking
tegen een in zaken van rechtstreekse belastingen gewezen arrest is verplicht, haar
voorziening te rechtvaardigen. (Wet· van
6 September 1895, art. 14.)
6 December 1949.
207
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63. - In zaken van rechtstreekse belastingen. - V erpkichting o·m bij het verzoeksclwitt alle stuklcen te voeg,en die
nodig zijn tot rechtvaa1·diging van de
1·egelmatigheid van de voorziening. -

In zaken van rechtstreekse belastingen,
moet de aanlegger alle stukken die nodig
zijn tot rechtvaardiging van de regelmatigheid van de voorziening bij zijn V!lrzoekschrift voegen. (Wet van 6 September 1895, art. 14.)
6 December 1949.
207
64. - In zaken van rechtstreelcse belastirtgen. Stulcken waarop het Hot
aoht vermag te slaan. In zaken van

rechtstreekse belastingen, kan het Hof
van verbreking geen acht slaan op andere
elementen dan deze die uit regelmatig
neergelegde stukken blijken. (Wet van
6 September 1895, art. 14.)
6 September 1949.
207

65. - In zaken van 1·echtst1·ee1cse belastingen. ~ Arrest gewezen doo1· een hot
van beroep na ve·rwijzing cloor het Hot
van verbreking,, - Voorziening tegen dit
a~-rest. Verplichting bij de voo1·ziening
de ttitgitte van het a1Test van het Hot
van verbreking te voegen. - De uitgifte
van het arrest, door hetwelk het Hof van
verbreking, na het arrest van het hof
van beroep t~ hebben vernietigd, de zaak
naar een ander hof van beroep heeft verwezen, moet regelmatig samen met het
verzoekschrift tot verbreking worden
neergelegd, op de griffi.e van het hof van
beroep dat DP verwijzing kennis van de
zaak heeft genomen, door de partij die
zich vootziet tegen het nieuw arrest, ten
ware het bestreden arrest het voorwerp
en de redenen van het arrest van verwijzing te kennen geeft. (Wet van 6 September 1895, art. 14.)
6 December 1949.
207
66. -

Vo1·m. - Bu1·gerlijlce zaken. Voo1·Geen enkel middel ingeroepen. ziening niet ontvankelijk, - Is niet ont-

vankelijk, in burgerlijke zaken, de voorziening tot staving waarvan geen enkel
middel wordt ingeroe'pen.
272
5 Januari HJ50.
67. - In zaken van rechtstreekse belasting en. Voo1·ziening ing!3steld doo1·
een pTovinC'iale inspeote~w atuevaa1·digd
doo·1' de cli1'ecteu1' van de belastingen. TTm·zoelcsoh1·itt neergelegd ter grijfie do01·
een deTde Tcrachtens een bijzondere lastgeving van de atgevaardi·gde inspecteU1".
Wettelijkhe·id. Is regelmatig, het
-

neerleggen, ter griffie van het hof van beroep, van een verzoekschrift tot verbreking in zaken van rechtstreekse belastingen, door een derde krachtens een bijzon-

dere lastgeving van een provinciale inspec·_
tetir, afgevaardigd door de directeur van
de belastingen, die belet is. (Wet van
6 September 1895, art. 13.)
10 Januari 1950.
281
68. - Over te leggen stulclcen. - Btwgerlijlce zalcen. Middel dat aanvoe1·t
dat de 1·echtm· het geloot heett geschonclen dat aan een olattsule van een httU1'ovm·eenlcomst versohu-lcligd is. ~ Olattsttle
ove1·gmwmen in de beslissing•. - M~ddel
en besl-iss·ing cl-ie niet op ande1·e bedingen
van cle akte gestewn!l zijn. - Geen verplichting voo1· cle aanlegge1· de telcst van
het cont1·act bij zijn verzoelcsohrit~ te
voegen. - Wanneer, in burgerlijke zaken,

het middel van een voorziening het vonnis
verwijt het geloof te hebben geschonden
dat verschuldigd is aan een clausule van
een huurovereenkomst, is de aanlegger er
niet toe gehouden de tekst er van bij zijn
verzoekschrift te voegen, indien de clansule overgenomen werd door het vonnis
en dat dit laatste noch het middel de
interpretatie van die clausule op andere
bedingen van hetzelfde contract steunen.
(Wet van 25 Februari 1925, art. 9 en 10.)
12 Jannari 1950.
292
69. - Betelcening. - Niet gedagtekend
atsohritt van het exploot. - Nietigheid
clie ·ve1·weerder niet heett geschaad. -

De nietigheid die zou voortvloeien hieruit
dat de datum van de betekening van een
voorziening in . verbreking niet volledig
werd aangeduid in het afschrift van het
exploot, dat werd overhandigd aan verweerder, kan niet .worden aangenomen
wanneer niet blijkt dat zij de belangen
van deze laatste heeft geschaad. (Wetb.
burg. rechtspl., art. 173; koninkl. besl.
n'' 300 van 30 Maart 1936, art. 10.)
26 .Januari 1950.
336

70. - Stmtzalcen. - Burgm·lijlce vordering, - Voorziening door de verdachte.
- Aandttiding vcm cle geschonden wetsbepaUng. - Niet vereist. -De wet legt aan
de verdachte, die zich in verbreking voorziet tegen de beslissing gewezen over de
tegen hem ingestelde burgerlijke vordering, de verplichting niet op, tot staving
van zijn middel tot verbreking, de geschonden wetsbepaling a an te duiden;
het volstaat dat de onwettelijkheid duide~
lijk worde uiteengezet.
13 Febrnari 1950.
390
71. - Burgedijlce partij, aanlegster.
- Ve1·pUchting een uitgitte van het bestreden arrest bij cle stukken te voegen.
- Kennis van het bemepen vonnis ve1·eist
om de aangevoerde middelen te beantwoonlen. - Vm·pliohting ook een uitgitte
van clat vonnis b-ij cle st-ukken te voegen.
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- Is niet ontvankelijk, de voorziening van
de burgerlijke partij die, alhoewel zij een
authentieke uitgifte van het bestreden
arrest bij de stukken voegt, er geen
authentieke uitgifte van het beroepen vonnis bijvoegt niettegenstaande de kennis
van dit laatste vereist is opdat het Hof
de door de voorzienh1g aangevoerde middelen zou kunnen beantwoorden. (Wetboek van strafvord., art. 419.)
27 Maart 1950.
494

72. - B·urgerlijke zaken. - OndeeZbaat· geschil tttssen de oot·spronlrelijke
aanleggers. - Over·lijden van een van de
aanleggers in de loop van het geding
v66r de rechter over de grand. - VoorzieniJW door de om·spr·onlcelij ke ven,veerder·s. - Niet betelcend aan de ertuenamen van de overleden oorspr·onkelijke
aanlegger. - Vom·ziening onontvankelijlc
ten aanzien van al de oor·spronlcelijke
aanleggers.
Wanneer een geschil
ondeelbaar is en dat een van de oorspronkelijke aanleggers overleden is in de loop
van het geding v66r de rechter over de
grond, is de vorziening, ingesteld door de
oorspronkelijke verweerders, onontvan·
kelijk ten aanzien van al die aanleggers
indien zij aan de erfgenamen van de overleden aanlegger niet werd betekend.
30 lVIaart 1950.
500
73. - Burgm·Ujlce zalcen. - Vm·plichUng voor de aanlegger de regelmatigheid
van zijn voor·ziening te r·echtvaardigen. -

Het behoort aan de partij, die zich voorziet tegen een in burgerlijke zaken gewezen arrest, de regelmatigheid van haar
voorziening te l~echtvaardigen.
27 April 1950.
533
74. - Bur·gerlijlce zalcen. - An·est
door een hot van beroe]J na ver·br·elcing
gewezen. - Voorziening tegen dit an·est.
- Verpz.ichting bij de voorzi·ening een uit,qitte van het arrest van verbrelcing, te
voegen. - In burgerlijke zaken dient een

uitgifte van het arrest van verbreking
regelmatig samen met het verzoekschrift
ter griffie neergelegd door de partij die
zich voorziet tegen een na verwijzing gewezen arrest.
27 April1950.
533

75. -

Stratzalcen. - Btwgerlijlce par·tij ac~nleg,ster·. VeqJlichting een uitrtitte van de bestTeden beslissi'!"'U bij de
voor·ziening te voegen. - Kennts vcm Ttet
beroepen vonn.is voo·r het onderzoelc van
cle vom·r;estelde middelen vm·eist. - Verplichtino insgelijlcs een ~~iotoitte va.n dat
vonnis over te leggen. - Is niet ontvan-

kelijk de voorziening van de burgerlijke
partd die een authentieke uitgifte van de
bestreden beslissing heeft overgelegd,
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doch nagelaten heeft een authentieke. uitgifte van het beroepen vonnis er bij te
voegen, dan wanneer de kennis er van
voor het onderzoek der. voorgestelde lnid·
delen vereist is. (Wetboek van strafvordering, art. 419.)
566
8 Mei 1950.

76. - Epuratie inzake burgertmuw.
- V m·plichUng een ttitgifte van het /JestTeden arrest over· ie leggen. - Kennis van
het be·roepen vonnis vm·eist om de voor·
gestelde lmiddelen te beantwoorden.. Verplichting eveneens een uitgi:fte van
dit vonnis over· te leggen. - Is niet ontvankelijk, de voorziening ingediend ter
zake van epuratie inzake burgertrouw,
door een aanlegger, die slechts een authentieke uitgifte van het bestreden arrest bij
zijn voorziening heeft gevoegd, wanneer
de kennis van het beroepen vonnis naar
de redenen waarvan· het arrest verwijst,
noclig is om de voorgestelde middelen te
beantwoorden. (Wet van 25 Februari 1925,
art. 10; wet van 14 Juni 1948, art. 6
en 15.)
15 Mei 1950.
583

77. - Zalcen van douanen en acctJn·
zen. - Voorziening, clam· het Bestuur van
financien. Gebrek aan betelcening. TToor·ziening niet ontvanlcelijk. - Is niet
ontvankelijk, de voorziening van het Bestnur van financien, vervolgende partij,
die niet betekend werd aan de partij tegen welke zij gericht is. (Wetb. van strafvordering, art. 418.)
22 Mei 1950.
595
'78. - Stratzaken. - TToor·zienino door
de bzwue·rli:jke pa1·tij. - Memot·-ie op de
grijfie van het Hot van verbrelcino neergelegd z·onder tussenh,omst van een advocaat bij het Hot van ver·brelring.- Memode niet ontvanlceUjk. - Is niet ontvan·

kelijk, de memorie van de eisende burgerlijke partij op de griffie van het Hof van
verbreking neergelegd zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van
verbreking. (Wetb. van strafv., art. 424;
decreet van 15 Maart 1815, art. 53.)
621
5 Juni 1950.
'79. - Vorm. ~ Zalcen van dir·ecte 1Je.
lastin,qen. - Aandtd·ding van een wetsbepaling cUe geschonden wet·d zo het middel
11eorond is. - Schending d·ie de verbi'eTcing van het bestreden dispositiet q;oor
gevol,q heett. - Volcloencle aancltt·icling. -

Voldoet aan artikel 14 van de wet van
G September 1895, in .zover door dit artikel de aanduiding in de voorziening voor.
geschreven wordt van de wettelijke bepalingen waarvan de schending ingeroepen
wordt, het middel waarbij een wettelijke
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bepaling aangeduid wordt die geschonden
werd zo het middel gegrond is, voor zoveel deze schending van aard weze cle verbreking van het bestreden dispositief voor
gevolg te hebben.
13 Juni 1950.
639
80. -

Stt·atzalcen.
Vet·scMllende
aanleggencle b~wge1"lijlce partijen. - Bwrgerlijlce partijen die gezamenlijlc tegen fle
ve1·dachte heblfen geconclttdeet·d. ~ Eenzelfde vordm·ing, gesteund op hetzelfde
misdrijf. Gemeenschappelijlc belang
niet betwist v66r de t·echtet· over de
grand. - Bijvoegvng van een enlcele uitg,ifte van het bestreden arrest. - Voorziening ontvanlcelijlc. Wanneer ver-

schillende burgerlijke partijen gezamenlijk tegen de verdachte co~cluderend,
slechts een zelfcle vordering instellen, gesteund op hetzelfde misdrijf, en wanneer
hun gemeenschappelijk belang v66r cle
rechter over de grond niet werd betwist,
is hun voorziening in verbreking ontvankelijk niettegenstaande zij slechts een
uitgifte van het bestreden arrest overleggen. (Wetb. van strafv., art. 419.)
· 2fl Juni 1950.
656
81. - SM·atzalcen. - Voorziening doo1·
de bu1·gerlijlc verantwoot·delij lee partij. Memorie tm· grijfie van het Hot door :de
z>aTtij zelt neergelegd. Memorie niet
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, de

de verweerder, bedraagt de vergoediJJg
150 frank. (Stilzwijgende beslissing.)
29 September 1949.
38
HOOFDSTUK VI.
AFSTAND.

83. - Atstand van rechtsvordering.
Btwgerlijlce zalcen. Ajstand van de
voot·ziening. - In burgerlijke zaken de-

creteert het Hof de afstand van de voorziening door vast te stellen dat de aanlegger afstand doet van zijn voorziening
met aanbod van betaling van de kosten en
van de door de wet voorziene vergoeding.
10 November 1949.
131
.84. - Ajstaud. - Zalcen van douanen
en acoijnzen. Acl·vocaat van het Bestuur van financien. - Noodzalcelijlcheid
van een bijzondet·e lastgeving,. Ten

einde, namens het Bestuur van financien,
vervolgende partij, op geldige wijze de
afstand van een voorziening in verbreking
in te dienen, moet de advocaat van dif
bestuur v;an een 'bijzondere lastgeving
doen blijken.
22 Mei 1950.
595

85. - Ajstand. - Douanen en accijnzen. Advocaat van het Bestuut· van
financiiin. Noodzalcelijlcheid van een
bijzondere last,qev·ing. -Om in naam van

memorie van de burgerlijk verantwoordelijke partij, aanlegster in verbreking ter
griffie van het Hof van verbreking ~eer
gelegd zonder ambtelijke tussenkomst van
een advocaat bij het Hof van verbreking.
(Wetb. van strafv., art. 424.)
10 Juli 1950.
718

het Bestuur van financien, vervolgende
partij, afstand van een voorziening in verbreking te doen, client de advocaat van
dit bestuur een bijzondere lastgeving over
te leggen.
633
12 Juni 1950.
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86. Atstand. Stmtzalcen.
Pleitbezot·ger niet dra.ger van een bijzon
dere volmacht. Atstand zondet· ltitwerlcing. - Het Hof houdt geen rekening

VERGOEDING.

82 . .,.--- Vergoeding van 150 franlc of van
75 franlc. - Verwm·ping va·11 cle voo1·ziening. ~ Bestt·eflen vonnis gewezen bij vet·stelc. - Vergoeding van 75 tmnlc ~vanneer
het vonnis we·rd gewezen bij vm·stelc
jegens cle aanlegger. Vergoeding van
150 tran1c wanneer het vonnis wet·d gewezen bi.i verstelc jeg.ens de vet·weet·der.

- In artikel 58 van de wet van 4 Augustus 1832, naar luid waarvan, in geval van
verwerping van de voorziening, de aanlegger zal worden veroordeeld tot een vergoeding van 75 frank wanneer het vonnis bij verstek werd gewezen, betekenen
de woorden « bij verstek ll bij verstek
jegens de aanlegger ; wanneer het vonnis
slechts bij verstek werd gewezen jegens

met een afstand van voorziening tegen
een arrest in strafzaken gewezen, wanneer deze ·afstand blijkt uit een verklaring van een pleitbezorger, die niet drager
is van een bijzondere daartoe verleende
volmacht.
10 Juli Hl50.
718
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Staat van zwa.ngerscha.p. -

Bewijs.

Het bewijs van de staat van zwangerschap van een vrouw wordt door de wet
niet aan een bijzondere wijze van bewijs
onclerworpen.
79
17 October 1949.

WEGENIS.- WETTEN EN_BESLUITEN.
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WEGENIS.
Stede/wuw. Gebowu) opgcricht in
aver·t·reding met a.rtikel 18 van de beslltitwet van 2 December· 1946. - Afbmak bevolen door de rechter. - Zander motive·l"'ing onder·worpcn aan een door· (le beslt/.itwet niet voor·Z'iene voonvaanle. - OnwetteUjke beslissing. - Wanneer een gebonw

werd opgericht in overtreding met artikel 18 van de besluitwet van 2 December
1946 betreffencle de stedebouw, is onwettelijk het arrest dat, zonder moth•ering, de
afbraak van het gebouw aan een door gezegde besluitwet niet voorziene voorwaarde onderwerpt.
26 September 1949.
16

WER.KRECHTER.SR.AAD.
1. - BeslissinrJ die geen beknopte samenvatting van de eis en van de venlecUg·ing van de veroordeelde partij behelst. ·
- Onwettelijl<'lwid. - Is onwettelijk de

beslissing, gewezen door de werkrechtersraad, die geen beknopte samenvatting van
de eis en van de verdediging van de veroordeelde partij behelst. (Grondwet, artikel 97; wet van 9 Juli 1926, art. 77, al. 2.)
14
22 September 1949.
2. - Besliss·ing ht hager· be-roep. - Die
de belcnopte sarnenvatting van de eis en
van cle verdediging n·iet bevat. - OnwetteUjlcheid. - Is onwettelijk, de beslissing

gewezen door de werkrechtersraad in hoger beroep, welke de beknopte samenvatting van de eis en van de ven1ec1iging niet
bevat. (Wet van 9 Juli 1926, art. 77 en
123.)
23 Maart 1950.
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WETTEN EN BESLUITEN.
1. - Gewoontemis(l-rijf. - Nieuwe wet
die cle st1·af verzwaar·t. Toe1Jassel-ijk
·indien de feUen, gepleegrl na het in werlcing treden van die wet, volstaan om het
m·isdr·ijf uit te maJcen. - Een gewoonte-

misdrijf mag niet worden gestraft met
een zwaardere straf, voorzien door een
nieuwe wet, tenzij de feiten, na het in
werking treden van die wet gepleegd, volstaan om clit misdrijf nit te niaken.
(Strafwetb., art. 2.)
19 September 1949.
3

2. - Afyekondigd gedurerule de aanleg
in verbrelcing. - Toepasselijlc zelfs in de
reeds hangende gerl·ingen. -Mag door· het
Hot van verbreking wonlen inger·oepen
tot beoordel'ing van het belang van de
voorziening. Het Hof van verbreking

mag·, ten einde te verklaren dat een voorziening van belang ontbloot is, een wet inroepen die gedurende de aanleg in verbreking werd afgekondigd, wanneer die wet
toepasselijk is in de hangende gedingen
en, in geval van verbreking, de rechter
naar welke de zaak wordt verwezen er
toe zou verplichten dezelfde beslissing uit
te spreken als degene die wordt bestreden.
17 October 1949.
71
3. - Besltt-itwet genornen in het leader
va:n de wetten vwn 7 September· 1939 en
14 December 191,4. Besmitwet van
28 Dec(3mber 1944 betr"effende de maatschappelijke zelcer·heicl van de arbeider·s.
Oontr·ole over de grondwettelijlcheid
van d·ie besl11-itwet. - Behoort niet aan cle
hoven en rechtbanlcen. De hoven en

rechtbanken hebben de macht niet na te
gaan of een besluitwet welke, zoals de besluitwet van 28 December 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, binnen het kader valt van de
wetten van 7 September 1939 en 14 December 1944 waarbij aan de Koning buitengewone machten worden toegekend, al
dan niet met de Grondwet overeenkomstig is.
1i October 1949.
75
4. - Art-ikel 3 van de beslttitwet van
5 M ei 1944 en besluitwet van 1 M ei 19441Vetsbepalingen van inte·rpr·etat-ieve
aanl. -1liaken een uit met de ge~nterpre
teenle bepaling. - Tenr.gwerlcing.- Daar

artikel 3 van de besluitwet van 5 Mei 1944,
even als de besluitwet van 1 Mei 1944, een
wetsbepaling is tot interpretatie van de
wet van 10 Mei 1940, maakt het een uit
met de geinterpreteerde wet en wordt het
dus toegepast zelfs op feiten welke dagtekenen van voor cle bekendmaking van gezegd interpreterend artikel.
18 October 1949.
84

5. - Teru.gwer·Tc-ing. - Inter"pr·etat-ieve
bepaUn,q.- JJiaalct geen afwijlcing ttit van
de r·egel, ingeschreven in art-ilcel 2 van het
Btr.rgerlijlc Wetboelc, van niet-terugwerk·ing van de wet. - De regel van niet-terugwerking. van de wet, ingeschreven in
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, is
niet toepasselijk op een wetsbepaling van
interpretatieve aard.
18 October 1949.
~4
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6. - Besht,itwet van 5 Mei 1944. - Beshtitwet genomen doo1· de in 1·and verga- ,
de1·de ministers cUe de tvet{fevencle macht
1titoefenen in u,itvoe,rin{f vwn artilcelen 79
en 82 van de Gmndwet. - De besluitwet

van 5 Mei 1944 werd genomen door de in
raad vergaclerde ministers, die de wetgevencle macht uitoefenden in uitvoering
van artikelen 79 en 82 van de Grondwet,
daar de kamers niet konden vergaderen
en cle Koning zich in de onmogelijkheid
bevond te regeren.
18 October 1949.
84
7. - Besluitwetten {fen omen door fle
in 1·nad ver{fnflercle 1winisters 'in 1t'itvoe'l'in{f vnn a1·Ulcelen 79 en 82 vwn de Gmnclwet. - Hebben ae wawrrle vnn wetten. -

De besluitwetten genomen door de in raacl
vergaderde ministers, in uitvoering van
artikelen 79 en 82 van de Grondwet, daar
de Kamers niet konden vergaderen en de
Koning zich in de onmogelijkheid bevond
te regeren, hebben de waarde >an wetten.
18 October 1949.
84
8. -

Inte,rpretatie. - D1ticlelijke teli;st.
Geen aanleiclinff tot intMpretntie. -

Wanneer de tekst van de wet duidelijk is,
geeft hij geen aanleiding tot interpretatie.
22 November 1949.
162
9. -

Min,iste1'iiile omzenflbTieven of aam,inistTatieve onde1Ticht-in{fen k1tnnen n'iet
nfwijlcen van ae wet d'ie ae belasting vesti{ft. - Ret behoort de administratie vfin

financH\n niet door ministeriele omzendbrieven of administratieve onderrichtingen af te wijken van de wet die de belasting vestigt. (Grondwet, art. 67 en
107.)
22 November 1949.
165
10. - Beslu'itwet vnn 28 Febntari 1947
betreffenae het h'!Wen en het ope,isen vnn
onroerencle {foecleren tot vestigin{t, tot 'inlcwcwUeTin{f en tot bevoo'I'1'C£d'i-ng 'Vnn de
GenlUeenlen in Belf!UJ. - Besl1titwet gonomen krachtens de wet 'VC£n 7 SeJJtember
1939, nnngevulcl door deze vnn 14 DecembM 1944.- De besluitwet van 28 Februari

1947 betreffende het huren en het opeisen
van onroerende goederen tot vestiging, tot
inkwartiering en tot bevoorrading van de
Geallieerden in Belg~e, werd genomen
krachtens de wet van 7 September 1939,
aangevuld door deze van 14 December
1944, waarbij aan de Koning buitengewone machten worden toegekend.
8 December 1949.
216
11. - Recht voor ae Konin{f wetsl.:mchtige beschilclcingen te treffen, 'in de
voorwftarclen voorzien bij fle wet van
7 Septembe1· 1939, om de veiUghe'id en de
ve,rcled'igin{f van het grondgeb'ied en vnn

het rijlc te wanrbor{fen. - Be{fri.ipt het
1·echt dergelijlce beschilcldngen te treffen
betreffenae het h1wen en llet ope,iscn van
on1·oerencle goederen ve,reist tot vesti{fing,
inlcwnrtieTin{f en bevoorracling vctn cle Genllieenlen. Ret recht van de Koning

om, tot de dag bij koninklijk besluit bepaald voor het terugbrengen van het leger
op vredesvoet, in noodzakelijke en spoedeisencle gevallen, bij in ministerraad overwogen besluiten, wetskrachtige beschikkingen te treffen om de veiligheid en de
verdediging van het gronclgebied en van
het Rijk te waarborgen, begrijpt datgene
dergelijke beschikkingen te treffen betreffende het buren en het opeisen van onroerende goederen tot vestiging, tot inkwartiering en tot bevoorrading van de Geallieerden in Belgre. (Wet van 7 September
1939, art. 1, 1 o, besluitwet van 28 Februari 1947, art. 2 en vlgde.)
8 December 1949.
216
12. -Recht, toe{fekend nwn de Koning
lcrachtens ae wet van 7 Septembe1· 1939,
wetslwnchtige beschilclc'i.n,qen te treffen
bet1·ejfenae de vesti{fing, cle inlcwartiering
en cle bevooTnuUnrt van de GenlUeenlen
in Belg,iiJ. - Recht 1Jeg1·i.ipt dntgene de
finnnciele maakeffelen voo1' te sch1·,ijven
'Welke het nooclznlceUj 7c {fevolg e1· van zijn.

- Ret recht voor {le Koning om, in de
voorwaarclen voorzien bij de wet van
7 September 1939, wetskrachtige beschikkingen te treffen betreffende het huren en
llet opeisen van onroerende goederen tot
vestiging, tot inkwartiering en tot bevoorrading van de Geallieerden in Belgie, begrijpt het recht de financiio\le maatregelen
voor te schrijven welke er' het noodzakelijk gevolg van zijn, de begrippen van opeising en vergoeding nauw verbonden
zijnde. (Wet van 7 September 1939, art. 1,
1°; besluitwet van 28 Februari 1947,
art. 5, 71, en 6.)
8 ])ecember 1949.
216
1-3. - Bel{fische effecten nnn toonde1·.
- Beslttitwet va,n 6 Octo1Je1· 1944- - Toewijzing ann de Stnnt van cle te{fenwnnrde
vnn cle effecten clie wegens veTzwijging
bij de annf!itte waarcleloos werflen gemanlct. Besltt'it vnn cle Regent vnn
17 Jnnunri 1949. V1·i.istelUng va,n de
hO'!tde1·s te goecler tmnw. Wetteli.ilcheid. - Indien de besluitwet van 6 Octo-

ber 1944 aan de Staat de tegenwaarde van
de Belgische effecten aan toonder toekent,
die wegens verzwijging bij_ de aangifte
waardeloos gemaakt werden, heeft clie
besluitwet de verplichting de tegenwaarde
van die effecten te betalen niet aan de
dercle-llouder te goecler trouw opgelegd;
aldus heeft het besluit van de Regent del.
17 J anuari 1949 geen afbreuk gemaakt
aan die besluitwet door ze te interprete-
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ren in de zin van de vrijstelling van de
houder te goeder trouw. (Besluit'wet van
6 October 1944 betreffende de telling van
de Belgische en vreemde effecten, art. 22;
besluit van de Regent van 17 Januari 1949
betreffende het waardeloos maken van
de niet-aangegeven Belgische effecten aan
toonder, art. 9.)
19 December 1949.
232
14. -Wet van 7 Septembe1· 1939 waa·rbij aan de Koning buitengewone machten
worden verleend. - Besluitwet van 27 Octobe1·1939. - Wetsbepaling die aan de beambten van het JJ1iniste1·ie van economi.sche zaken, aangesteld doo1· de minister,
bevoegdheid geeft om de inb1·eu.Tcen op te
spo1·en en vast te steUen. Wettelijkheid. De wet van 7 September 1939

kent aan de Koning de macht toe wetskrachtige beschikkingen te treffen om de
volksgezondheid te vrijwaren en in de bevoorrading van de bevolking te voorzien.
Blijft binnen het kader van die wet, de
bepaling van de besluitwet van 27 October 1939 tot aanvulling van de maatregelen voor het verzekeren van de bevoorrading van het land en voor het voorkomen
en het beteugelen van de misbruiken in
de handel van sommige eet- of koopwaren, waarbij aan de beambten van het
Ministerie van economische zaken, aangesteld door de minister, bevoegdheid wordt
gegeven de inbreuken op te spoten en vast
te stellen. (Wet van 7 September 1939,
art. 1, 4° ; besluitwet van 27 October 1939,
art. 6, par. 1, c.)
19 December 1949.
234

15. - Besl!~itwet genomen in witvoering van de wet van 9 September 1939. D1·aagwijdte van het controle1·echt van de
hoven en 1·echtbanlcen. Wanneer een
bepaling van een besluitwet, genomen
krachtens de wet van 7 September 1939,
-binnen het kader van die wet blijft, behoort het de hoven en rechtbanken niet na
te gaan of zij overeenkomstig de Grandwet en de andere wetten is.
19 December 1949.
234
16. - Besht.iten van de sec1·etarissengen01·aal. - Besluit van 26 Jlfei 1.941, betiteld besl!tit van de sec1·eta1"is-generaal
van het Ministe1·ie van binnenlandse zaken bet?·efjende het ontslag en de aanstelling van schepenen. - Besluit volst1·ekt
nietig. - Het besluit van 26 Mei 1941, be-

titeld besluit van de secretaris-generaal
van het Ministerie van binnenlandse zaken, betreffende het ontslag en de aanstelling van schepenen, is volstrekt nietig.
(Besluitwet van 5 Mei 1944, art. 1, A,
nrs 1 en 2.)
27 Januari 1950.
337

893

17. - Besl!titen van de secreta1"issengeneraal. - Beslu.it van 26 Mei 1941, betiteld besl!!it van de secTeta1·is-gene1·aal
van· het Min·iste'l"ie van binnenlandse zaken bet?·effende het ontslag en de aanste!ling van de schepenen. - JilaatTegel dw
z'ich beperlct aan « het hoofd van het Min·isterie van Mnnenlandsche zalcen )) het
lo!tte1· veTmogen toe te lcennen schepenen
aan te stollen te1· veTvanging van deze
wellce in de onmogelijlche·id zouden ve1·lce1·en de lt.itoetening van lwn f!tncties verder voo1·t te zetten. - Maat1·egel die alleen beoogde aUnea 2 van a1·tUcel 107 van
de gemeentewet te schoTsen wanneeT van
dit veTmogen werd uebnt.ilc gemaalct. Maat1·egel die de toepassinu . van aT_tilcel 107 van de uemeentewet met verhmdeTt. - Het besluit van 26 Mei 1941, be-

titeld besluit van de secretaris-generaal
van het Ministerie van binnenlandse zaken betreffende het ontslag en de aanstelling van schepenen, beperkt zich er toe
aan het « hoofd van het lVlinisterie van
binnenlandse zakenll het louter vermogen
toe te kennen schepenen aan te stellen ter
vervanging van deze die in de onmogelijkheid zouden verkeren hun functies verder
uit te oefenen, en beoogt enkel alinea 2
van artikel 107 van de gemeentewet te
schorsen in de maat waarin dit vermogen
werkelijk zou worden uitgeoefend; het
maakt derhalve geen feitelijk beletsel uit
voor de toepassing van artikel 107 van de
gemeentewet.
27 Januari 1950.
337
18. - Koninlclijlc besluit dat de algemeenheid van de b7trge1·s aanbelangt. Belcendmalcing in het Belgisch Staatsblad. - Voo1·waa1·de van de bindende
lcracht van het konin1clijk beslltit. - Om

bindende kracht te verkrijgen, moet een
koninklijk besluit, dat de algemeenheid
van de burgers aanbelangt, in het Beluisch Staatsblad worclen bekend gemaakt.
(Wet van 18 April1898, art. 5 en 6.)
13 Februari 1950.
384
1!9. - . Wij;'iuinu Vltn de 1·egelen betreffende de bevoeudlwid. - Stmtzalcen. W·ijziging toepasselijk zelfs op de aan
gang zijnde Techtspleuingen. Perlce'!·

- Behoudens afwijkende bepalingen, IS
een wijziging van de regelen betreffende
de bevoegdheid in strafzaken toepasselijk
op de aan gang zijnde rechtsplegingen
waarin niet reeds een beslissing over de
grond is tussengekomen.
6 Maart 1950.
439
20.- V01·sch'il tltssen lf1-cmse en Nede1·landse tekst. - Interpretatie1·egel. - In

geval van verschil tussen de Franse, tekst
en de Nederlandse tekst van een besluit
van de uitvoerencle macht, lleeft geen en-
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kele tekst de voorkeur op de andere,
maar de rechter moet, volgens de gewone
regelen van uitlegging, de wil van de auteur van het besluit opsporen. (Wet van
18 April 1898, art. 7.)
27 Maart 1950.
497
21. Wet waarb1:y' aan de 1·egering
b·ztitengewone machten worden toegelcend.
- Wet d·ie aan de 1·ege1'ing cle macht niet
toekent maatregelen te trefjen cl·ie niet
ove1·eenkomsUg cle G1·onclwet zo~tden ziy'n.
- Beslwiten clie n:iet overeenkomsUg cle
Gronclwet zijn. Verplichting voor cle
rechtbanken de toepassing e1· van te weiqeren. Een wet, die aan de regering

i:mitengewone machten toekent, geeft haar
de macht niet maatregelen te treffen die
niet overeenkomstig de Grondwet zonden
zijn. Moest de regering in schending met
de Grondwet besluiten nemen, zouden de
rechtbanken moeten weigeren deze toe te
passen omdat zij niet overeenkomstig de
Grondwet zouden zijn en omdat zij de
aan de regering toegekend~ machten zouden overschrijden.
20 April 1950.
517
22. - Koninlclijl.; besht·it van 31 Mei
1933 honclende venninde'l'ing van de rij7cs1Jens·ioenen. artilcelen 2 en .'!. - Ve?·pliohUng voo1· de reohtbanken de toepassing er
van te weir1eren op de emeritaatspensioenen vcun de ona,fzetbare mctgist1·aten. Betmz.i.n{Jen clie niet met de G1·onrlwet
oveTeenkomen. - BetJaUngen clie de b~ti
tengewone machten ove?·sollrifclen die z·ijn
toe[Jekend aan de ?'erJe·ring doo1· de wet
van 17 Mei 1933.- Indien artikelen 2 en 3

van het koninklijk besluit van 31 Mei 1933
houdencle vermindering van de Rijkspensioenen, volgens welke zekere pensioenen,
die ten laste van de Staat vallen, worden
verminclerd met het bedrag van de pensioenen welke met de wedde mochten gecmnuleerd worden, de emeritaatspensioenen van de onafzetbare magistraten
bedoelden, zouden de rechtbanken moeten
weigeren ze toe te passen op die emeritaatspensioenen omdat zij, wat gezegde
pensioenen betreft, niet overeenkomstig
de Grondwet zouden zijn en, bijgevolg, de
door de wet van 17 Mei 1933 aan de regering, met het oog op het financieel herstel
en het verwezenlijken van het begrotingsevenwicht, toegekende machten zouden
overschrijden.
20 April 1950.
517
23. - Besl~t:iten vru1 clc secreta.rissengenenutl tijrlens ae vijancleliflce bezet_Ung.
- NieUqheden bepaa.ld cloo·r de beslu.~twet
van 5 Mei 194if. - Kwmh:ter. -De nietig-

heden van de besluiten tijdens de vijandige bezetting genomen door de secreta-

rissen-generaal van de ministeries, vastgesteld door de besluitwet van 5 Mei 1944,
zijn van verschillende aard en worden
door uitzonderlijke regels beheerd.
4 Mei 1950.
554
24. - BesluUen van de seeretarissengeneraal Ujdens de vijandelifke bezetting.
- Tuchtstrafjen en terbeschilclcingstellingen. - Nietighe·id vastgesteld doo1· de besl·uitwet vwn 5 Mei 1944. - Gestettnd op
het vermoeclen van machtsafwending. -

De nietigheid, vastgestelcl door artikel 2
van de besluitwet van 5 Mei 1944, van de
beslniten tijdens de vijandige bezetting
genomen door de secretarissen-generaal
van de ministeries, waarbij een tuchtstraf of een terbeschikkingstelling wordt
uitgesproken, is gestennd op het vermoec
den van machtsafwending; cUt vermoeden
heeft evenwel geen volstrekt karakter.
4 Mei 1950.
554

25. - Besluiten van de sec?·etcwissen[Jenemal Ufdens de vijandelifke bezetting.
- 'l'~tchtst1·afjen en terbeschilclcingstellingen. - Nietigheicl vctstgesteld doo1· de beslHitwet vnn 5 Me·i 1914. - Maat·regelen
clie evenwel doo1· de bevoegde overheid
k·unnen bekTachtigd wo1·den na vermt.lling
vwn de wettelifke pleegvormen. - De Koning of de overheid wier macht werd aangematigd, kan, na vervulling van cle wettelijke pleegvormen, de tuchtstraffen en
de terbeschikkingstellingen bevestigen die
tijdens de vijandelijke bezetting door de
secretarissen-generaal getroffen werden
en die bij artikel 2 van de besluitwet van
5 Mei 1944 werden nietig verklaarcl, wanneer deze van oordeel zijn dat geen
machtsafwending plaats vond en dat de
getroffen maatregel gerechtvaardigd was;
door !let besluit van bekrachtiging neemt
de bevestigde maatregel aanvang op de
datum waarop hij getroffen wercl.
4 Mei 1950.
554
26. - Koninklijlc besltdt van 25 April
1940 bet·refjencle cle samenschoz.ingen in
open l·ucht. - TYettelijkheid. - Ret koninklijk besluit van 25 April 1940, betreffencle de samenscholingen in open lucht,
is wettelijk omdat het genomen werd in
uitvoering van artikel 1, alinea 1, van de
besluitWet van 11 October 1916 betreffencle cle staat van OOl'log en de staat van
beleg, die aan de Koning gedurende de
oorlogstijd al de politiebevoegdheden toekent· waar het alle samenscllolingen op
de ot;enbare weg of in open lucht verbiedt
die niet door de burgemeester toegelaten
worden, behelst dit koninklijk besluit
geen enkele machtsoverdracllt.
26 Juni 1950.
660

