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Alphabetische Iijst van de titelw'!orden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
E

A
Akte.
Arnnestie.

B
Bedrog orntrent de hoeveelheicl van de verkochte zaken.
Belastingen en taxes.
Berusting.
Bescherrning van de maatschappij tegen de abnormalen (Wet tot).
Beslag.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.
Bindende beoordeling door de
rechter over de grond.
Briefgeheim.
Burgerlijke opeisingen.
Burgerlijke vordering.

D
Dagvaarding.
Diefstal.
Die1·en.
Douanen en accijnzen.

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

J
Jacht.

K
Kansspelen.
Kinderbescherming.
Koophandelscladen.
Krankzinnigheid.

F

Fabrieks- en handelsmerken.

L
Leger.

M
G

Gemeentereglement.
Geneeskunde.
Gerechtskosten.
Gewijsde.
Gezinsvergoedingen.

H
Heling.
Herhaling.
Herziening.
Hof van assisen.
Hoger beroep.
Huur.
Huur van werk.

Medeplichtigheid.
Middelen tot verbreking.
Militaire opeisingen.
Militaire pensioenen.
Militie.
lVlisdaden en wanhedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat.
Misdrijf.
Misdrijf in het buitenland gepleegd.
Munt en bankbiljetten.

0
Onteigening
nutte.

te

algemenen

(1) .N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van bet arrest en de bladzijde, waar bet
iu de verzameling gedrukt staat, vermeld.
\'ERBR.,

1951. -
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Onvrijwillige verwondingen en
doding.
Oorlog.
Oorlogsschade.
Openbaar domein.
Openbare dronkenschap.
Open bare instelling.
Openba.re orde.
Openbare schatkist.
Openbare zedenschenuis.
Oplichting,
Ouderlijke macht.
Overeenkomst..

p
Pars.
Polders en wateringen.
Politiek misdrijf.
Prejudicieel geschil.

Raad van State.
Rechtbanken.

TITEL,YOORDJ~K.

Rechten van de verdediging.
Rechtspersoonlijkheid.
Recht.spleging (in strafzaken).
Redenen van de vonnissen en
arresten.
Rcgeling van rechtsgebied.
Request civiel.

s
Sameuhang.
Sequester van de goedereu van
vijandelijke oudercanc;L ·
Smaad.
Sociale wetgeving.
Spoorwegen.
Straf,
T
Talen (Gebruik der).
Terugvordering.
Tussenkomst.

v
Valsheid.

Vennootschap.
Verantwoordelijkheid (buiten
overeenkomst ontstaan).
Verbreking.
Verjaring in strafzake".
Verkeer.
V erkiezingen.
V erlmochtheid.
Verkoop.
Verlatin.g van familie.
Vernieling van bundels.
·vervalsing van eetwaren.
V ervoercontract.
V erzekering.
V erzekering tegen ouderdom
en vroegtijdige dood.
Verzet.
Voorlopige hechtenis.
Voorziening in verbreking.

w

Wapens.
Wegenis.
Werkrechtersraden.
Wet en koninklijk besluit.

I
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A
AKTE.

AMNESTIE.

Hij cUe het 1·echt heeft een 1titgi,fte of
een ctfschrift te ve'l"lcri.igen van een alcte
of van een besclwid clctt in bezit vwn een
openbaar bewacwcler ·is, Tcnn er zicht ee-n
totocopie van doen aftever·en. - Hij clie

BesluU1vet vnn 20 September· 1945, nrtiTcel 6. - Drnagw·ijclte. - Artikel 6 van de
amnestie-besluitwet van 20 September
1945, heeft enkel voor draagwijdte aan de

strafrechtsmacht van wijzen bevoegdheid
het recht heeft een 'uitgifte of een af- toe te kennen om van de burgerlijke vorschrift te verkrijgen van een akte of van . dering kennis te nemen niettegenstaande
een bescheid dat in bezit van een openbaar het verval van de publieke vordering,
bewnarder is, kan er zich een fotocopie wanneer beicle vorderingen regelmatig bij
van tloen nfieveren, zoncler dat echter het die rechtsmacht aanhangig werden gee
origineel naar .een andere plaats client maakt voor het in werking treclen van de
'
gebracllt te worden. (Kon. besl., n" 246, bcsluitwet.
van 22 Februari 1!!36, art, 1.)
l!l November 11l50,
115
26 .Juin 1951.
6Jl

B
BEDR.OG OMTR.ENT DE
VEELHEID VAN DE
KOCHTE ZAKEN.

HOEVER.-

Micldel afgeleid hie-rn-it clat rle berl1"if!gUjke Twnclelingen geen tJersoonUjke te'iten
van ile belclaagcle-ve1·koper nitmalcen. An·est clat vctststelt dat rlie handelingen floor rle anngestelcle vwn rle belclcwgrle
volgens clezes onclerrichUngen wer·rJen 1titgevoerd. - Mirlclel clnt gmnclslag mist ·in
fe'ite. - Mist grontlslag in feite, het mid-

del afgeleid hieruit dat de bedrieglijke
handelingen die de koper bedrogen hebben omtrent- de hoeveelheid van de verkochte zaken geen persoonlijke daclen van
de beklaagde-verko11er uitmaken, wanneer het arrest vaststelt dat de handelingen door de aangestelde van de beklaagde
volgens dezes onderrichtingen wertlen uitgevoerd. (Strafw. nrt. -!99 [wet van
17 Juni 1896] .)
30 October l950.
86
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HooFD8Tl.'K I. -

Algemeue reg,elen.

HooFDSTDK III. -

Inl"om.stenbelastillgen.

HooFnsTDK IV. -

BerJr·ijfsbelasMng.

I-lOOFDSTUK_V. -

Mobil-i<iinbelasting.

I-IooFnS'l"UK VI. -

Nc~tionnle

vris·isbelas-:

tin g.
I-IooFDSTUK VII. taal.

Bclnst1ng 01J het Tcapi-

HooFnSTDK VIII. - Bijzomle-re en tijrlel!ij lce belcbsti-ng op rle qtf.tzonrJm·lijlce
w-insten.
HooFDS'l'UK IX. - liJxt-rnbelasU?~g op rle in.
oorlog8ti:icl behanlcle exceptionele inko-mstert.
I-lOOFDSTDIK X. ""7"' Speciale belasting op
cle w-insten voortvlociencl 1bit leverinqen en p-rest(a-ies aan cle v-i,ja.ncl.
HooFDS'l"u~c

XL - Spec'ial.e en qt-itzonderUjlce belnsting op ·(le winsten qt-it- ze-,
Tce-re valnta-spec-nlnt'ies.

I-lOOFDSTUK XII. - Tnxe Oji cle spelen en,:
wecl(lenschnppen.
1
HooFDS'l"U1C XIII. Ta.xe8 01J de 8l-ijtc-'
rijcn van geg,i~te ll-ranlwn.
,i
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XIV.
Tame OtJ de openbare
ve1·toningen e·11 venna.lcelijlcherlen.

HODFDSTUJC

HOOFDRTFK

XV. -

HODFDSTUK

XVI. -

Ge·meentetnmes.
Met het ri!egel gelijlc-

gestelcle tuxes.

HOOFDSTUK I.
ALGE:WIEN:J~ REGELEN.

1. -

InlwmstenbeUts#ngen. - Pe?·Soolllijke belasUng. - ffegri/]J. -De belasting

op de inkomsten is persoonlijk wanneer
zij gevestigd wordt ten aanzien van de
persoonlijkheid van degene die zij treft.
30 November 1950.
149

EN 'l'AXJiJS.

nale Landbouw- en Voedingscorporatie JJ
ontving geen belasting op de inkomsten,
en maakte zij een taxe nit van een vast
bedrag, gevestigcl naar verhouding van
de oppervlakte van het bedrijf en de omvang van de veestapel, zonder inaclltneming van de winsten.
30 November 1950,'
149

7. - I-nkomstenbelastingen.
Wetsbepalingen d·ie fle tennijnen voomien. Gebiedende beschiklcingen wellce de openba;re onle aanbelangen. - De wetsbepalingen die, inzake rechtstreekse belastingen,
de termijnen voorzien, zijn gebiedend en
belangen de openbare orde aan.
19 December 1950.
275

8. - Belast-ingen.
1Vetsbepal1i'l~gen
die voo?·schrijven dat rechtsvonnen-, OJJ
Inlcomstenbelastingen. Zakestm.f van nietigheid, b·innen een be]Jaalde
lijlce belast'ing. - Beg,rip. - De belasting · te1wvijn Z1tllen vervuld wo1·flen; - Bepa.is zakelijk wanneer zij haar grondslag lingen van openbare m·fle. - In zaken van

2. -

vlnd t in de verscheidene afzonder lijk genomen soorten van inkomsten van de belastingplichtige en met zijn persoonlijkheid geen rekening gehouden wordt.
30 November 195_0.
149
.3. - InkornstenbelastintJen.
Begdp.
- De belasting op de inkomsten is diegene welke het netto-inkomen treft opgebracht hetzij door onroerende, hetzij door
roerende goederen, hetzij door om het
even welke winstgevende beroepsbedrijvigheid.
149
30 November 1950.
4. - Be/.a.sting. '--- Begrip. - De belasting maakt een -heffing uit op eigen gezag door de Staat, de provincHln of de gemeenten verricht op de geldmiddelen van
de personen die hun grondgebied bewonen
of er belangen bezitten, om tot diensten
van openbaar nut aangewend te worden.
30 November 1950.
149

·s. - BelasUn.qen.- Bijclragen at taxes
floor de << Nctt·ionale Lan(lbouw- en Voec
So1mne-n die
dingscorzJo?·atie JJ ge~iul. de aanl van cle belasting delen-. - De sommen welke de << Nationale L:mdbouw- en
Voedingscorporatie· Jl inde, krachtens de
tekst die haar im·ich tte, onder de ben aming van bijdragen en taxes, deelden de
aard van de belasting.
149
30 November 1950.
6. - Inkomstenbe/;astingen. - Sommen
die doo1· de cc Nationale Landbouw- en Voedingsco?·poratie Jl g,e'infl we1·den-. Sammen clie de kenme1·ken niet vertonen van
een belasting op de inlcomsten. - Het in"

komen of de vrucht van een .zaak datgene
zijnde wat deze zaak periodiek zonder
verandering van haar wezen kan voortbrengen, was de bijdrage die de « Natio-

belastingen zijn van openbare orde de
wetsbepalingen die voorschrijven dat
rechtsvormen, op straf van nietigheid,
binnell een bepaalde termijn zullen vervuld worden.
29 Mei 1951.
570
9. - Belastinyen ·uuwhtsoveTseh?"·ijding.
Zalce-n van reehtst1·eelcse belastingen.
- Hot van bemezJ dat cen beroep tegen
een toelcornstige at gebe1trl.ijlce aanslag inwilligt. - Begaat een machtsoverschrij-

ding, het hof van beroep dat, in zaken van
rechtstreekse belastingen, een beroep tegen een gebeurlijke of toekomstige aanslag inwilligt.. (Samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 61, par. 3, en 66.)
29 lVIei 1!151.
570
10. - Belastingen en- taxes. - Zaken
van ?·echtst?·eelcse belastingen. - Vennelcling van cle hancltekeningen, gMoaa1··
merlvt cloo?' cle g1'iijfie1·. ~ Ve-nnelding
,qelclt, behoudens inschrijving, van valshe·ifl, als bewijs van de htiste toepassing
van artilcel 138 van het W etboelc van biWge-rli.ike 1·echtsvm·de1·ing. De met de

hand geschreven vermelding van de handtekeningen, gewaarmerkt door de grilffier
van het rechtscollege dat de beslissing gewezen heeft, geldt, tot aan inschrijving
van valsheid, als bewijs van de juiste toepassing van artikel 138 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering.
26 Juni 1951.
641
11. - Rechtst?·eelcse belastingen. Verhaa.l tegen fle besUssing van de directmtr. - Ve?'tJlichting dit verhaal bij deurwaarcle?·sem]Jloot aan te zeggen aan de directeu?' die fle beslissing gewezen heett e1i
niet aan ee1~ anfle1· flireeteu1·. - Het verhaal voor het hof van beroep in zaken van

!
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rechtstreekse belastingen moet bij deurwaarclel'sexploot aangezegd worden aan de
directeur van de rechtstreekse belastingen clie de beslissing gewezen heeft en
niet aan een under directe'Ur. (Wet van
ti September 1895, art. 7.)
10 Juli 1951.
678
12. Rechtst'/'eelcse belastingen. Ferhaal V001" het hot van beroep tegen
de beslissing van cle diTecteU1". ~ Ve1"pHchUnu clit verhanl aan te zeggen aa.n. de
di1·ectem· clie de besHssing gewezen heett.
- Substantii3le tormaliteit. - De aanzegging van het verhaal voor het hof van
beroep aan de directeur ·van de belastingen die de beslissing gewezen heeft is een
substantH~le formaliteit, voorzien niet om
de belangen van een partij te beschermen,
doch om de wettelijkheid van de aanslug
te verzekeren. (Wet van 6 September 1895,
art; 7.)
·
678
10 Juli 1951.

13. - Rechtstreekse belastingen. F erhaal voo1· het hot van beroep te,qen
de beslissing vwn de di,recteu1·. Verplichting ditverhaal awn te zeggen aan de
di1·ecteu.r cUe de lJesliss'ing gewe;::en heeft
en niet aan een wnder clirectett·r. - Sanetie : verval van het recht van verhanl. · Het verzuim het verhaal voor het .hof
van beroep tegen de beslissing van de clirectelu' aan te zeggen aan de directeur
die de beslissing gewezen heeft brengt het
verval mede van het recht van verhaal.
(Wet van 6 September 1895, art. 7.)
10 Juli 195l.
GT8
-14. Rechtstreekse belnstingen. TTe.rhaa/. voo1· het hot vnn beroep tegen cle
besl.issing vnn cle d·i1·ecte·ur. Ye1·pUchti.nu clit verhaal nan te zeugen ann de airecte·lw clie de besUssing gewezen heett en
niet aan een ander. - Bepnl1Jng vnn openbn1·e onle. - Vervnl dat n_i.et lean gedelct
wo1·den cloor de vaststelling dnt de nietnmleving e·r vwn de belnl/l.gen van de tegenpartij niet schnndt. - Het verval van
het recht van verliaal voor het hof van
beroep tegen de beslissing van de directeur, medegebracht door het ver.zuim clit
verhaal aan te zeggen aan de directeur
die de beslissing gewezen heeft, is van
openbare orde, en kan niet gedekt worden door de vaststelling dat de niet-naleving van deze formaliteit de belang·en van
de tegenpartij niet schaadt. (Wet van
6 September 1895, art. 7.)
10 Juli 1951.
678

1'5. - Rechtstreekse belastingen. Verhnnl voo1· het hot vnn beroep. - Wedemntwo01·d vnn de belasting,plichtige op
de rnemoTies die het behee1· in nntwoo1·d
heett ove1·gelegd. - Wederantwoord doo1·
nee'l'leggin·u- ·vnn. stu.lclcen en besche·iden,
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rtlleen mits toela.tin[J 1:an het hot vnn be1'0C1J geoo·rlootcl. - De belastingplichtige,

die teg·en de beslissing van de directeur,
die over zijn bezwaar uitspraak gedaan
heeft, voor het hof van beroep ~')n verhaal uitoefent, mag, op de memories die
het beheer geoordeekl heeft in antwoord
te · moeten overleggen, slechts mits toelating van het hof van beroeJ!' door nederlegging van stukken en bescheiden wederantwoorden. (Wet van 6 September 1895,
art. 10, al. 4.)
10 Juli 1951.
679

16. ~ Rechtst·reekse belnstingen. TTerhnal voo1' het hot van beroep. - Gebntik vnn nie1twe stuklcen dooT de belnstingplichtige. Is niet « nieuw >> !let
stuk waarvan de belastingp1ichtige gebruik wil maken tot staving van het verhaal dat hij voor het hof van beroep uitoefent indien zijn inhoud niet onderscheiden is van die der andere stukken, welke
het enkel enigszins nader bepaalt. (Wet
van (l September 1895, art. 9, al. 2.)
10 JuU 1951.
679
HOOFDSTUK II.
G RONDllELASTING.

17. - Inlcom.stenbelns#ngen. - G·ronclYr·ijstelling, voorzien rloo1·
belnstin.g. artikel 4, pa1·au1·aat 3, van cle snmenyeschakelcle wetten. - Godsh1tis. - o'n1·oerend goecl besternd tot een lietdndigheiclswe1·7o. ~ .On1'0e1·mul goed dnt tot wonin,q vnn bejanTde pe-rso1W11 client. - Onvoldoende voorwnnnle. Uit het enkel
feit dat een. onr()erend goed tot wonillg
van bejaarcle personen client mag niet
worden afgeleid dat dit onroerend goed
een godshuis uitmaakt. of moet beschouwd
wonlen als bestemd tot een soortgelijk
liefdadigheidswerk en, bijgevolg, van de
grondbelasting moet ·vrijgesteld worden.
(Wetten betreffende de inkomsten belastingen, samengeschakeld op 31 Juli 194:3, artikel 4, par. 3.) 12 December 1950.
174
18. - Inkomstenbelnstingen. - Grondbelnsting. _ .:=. V1·ijstell4"ng voo1·zien, do01·
rld·tilcel 4, pa1·a,qnwt 3, va1b cle samengeschnlcelde wetten. Lietclndi,qheidswm·ken die nnnlogie vel'tonen met hospitalen,
,q,odshttizen,- klinielcen ottZispensa1·ia. 8tatttten vnn een ve1·eni,qing zonder winstffevend doe! die deze zeke1·e wei·kznamheclen in een geest van lietdncligheid tot
voo1·werp stellen. Onvoldoende voo1·wnn1·de. - Uit het enkel feit dat de statuten van een vereniging zonder winstgevend doel zekere werkzaamheden in een
geest van liefdadigheid als zijnde !mar
voorwerp opgeven, mag niet worden afge-
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leid dat deze werkzaamheden gelijkaardige kenmerken vertonen als werken van
liefdadigheid zoals hospitalen, godshuizen,
klinieken of dispensaria, die vrijstelling
genieten van de grondbelasting voor het
voor deze werkzaamheden bestemde onroerend goed of deel van onroeren(l goed.
(W etten betreffende de inkomstenbelastingen, sameng~schakekl o"p 31 .Juli 1943, artikel 4, par. 3.)
12 December 1950.
174

t·9. - Inlcomstenuelast'ingen. - Belasting op de inlcomsten van urondeigendommen. Eig,en£lommen die 1titgezonderd
z·ijn. - E-igenclommen clie cle clrie voor·waar·clen moeten vm·mtllen •voo·rz·ien b·ij
ar·tikel 4, paragraaf 2, van cle samengeschakelcle ·tvetten. Zijn alleen krachtens artikel 4, paragraaf 2, vrijgesteld
van de grondbelasting van de samengeschakelde wetten, de eigendommen die tevens het karakter hebben van nationaal
domeingoed, op· zich zelf niets opbrengen,
en voor een openbare dienst of een dienst
van algemeen nut gebruikt worden.
19 December 1950.
218
20. - Inlcomstenbela.s#ngen. - Belastinrfi op cle inkomsten. vnn gro·n,cle·igendommen. V1'ijgestelde. e·igenclommen. Eigenclommen cl-ie r1enieten van het ve·rmoeclen juris en de jure clnt zij geen- inlcomsten opbren{fen. RechtvannUging
van cUt ve-rmoeclen. -De grondeigendom-

men die de drie bij artikel 4, paragraaf 2,
van de samengeschakelde wetten voorziene voorwaarden vervullen, vallen onder
het vermoeden j-u-ris et de j-twe dat zij geen
inkomsten opbrengen, welk vermoeden
daarop gegrond is dat, ten aanzien van
hun hoedanigheid van nationale domeingoederen, deze eigendommen, doordat zij
niet in huur gegeven doch voor openbare
diensten of diensten van algemeen nut
gebruikt worden, uiteraard niet vatbaar
zijn voor privaat genot of opbrengst van
inkomsten. (Wetten betreffende- de inkomstenbelastingen, art. 4, par. 2.)
1!l- December 1950.
218
21. - Inkomstenbelctst·i;ngen. - Belnsting op cle ·inkomsten van gr·onde-igerulommen. - V1·ijste1Un{f vnn belast-ing vom·zien bi.j ar·ti.lcel 4, JWrngr·anf 2, V(tn cle
samen{feschakelcle wetten. V·Pijstell-ing
die geen; en lcel ondersche·icl tussen de verschillencle onclerclelen V(tn de v·r-ij{festelde
e~genclommen toelnat. Artikel 4, para1

graaf 2, van de samengeschakelde wetten
dat in algemene bewoordingen opgesteld
is, voor.ziet, wat de vrijstelling van de
grondbelasting betreft, geen enkel onderscheid tussen de verschillende onderdelen
van de vrijgestelde eigendommen.
19 December 1950.
218

.22. - Inlcomstenbelasf-i'ngen. - Belnst-ing op de inlcomsten ·vnn gr-ondeigendommen. - 'VTijstelling vnn belasting voo·rz·ien bij ar·tilcel 4, pnrngranf 3, vnn cle
snm.engeschalcelcle wetten. - TTr·ijstell:iny
toegestcwn ten (~(tn.<>ien van de besternn~ing,
ten gehele of ten dele, tot een van de
cloor cle wet bepaallle cloeleinclen. - De

bij artikel 4, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten voorziene vrijstelling
van de grondbelasting wordt voor cle aari
private personen toebehorende eigendommen slechts toegestaan ten aanzien van de
bestemming, die er door hun eigenaar aan
gegeven wordt, en enkel in de mate waarin zij geheel of ten dele tot een van de
door de wet bepaalde doeleinden gebruikt
worden.
lH December 11150.
218
.23. - Inlcomste-nlJelastingen. - G-ron!lbelast-in[f. - V1'i-jstell!inif voot·zien b-ij ar·t-ilcel 4, pantgraaf 3, vwn de samen{feschalcelcle wetten. - Onroerenll _qoell bestenul
voo·r de n-itoefeni.ng van een openbnr·e et·eclienst. - Om·oerencl goecl tot waning dienen(l ·voor cle be(Uenaa1· va11 (/e m·edienst.
- On-rechtst-reelcse bestemm·ing tot cle u.-itoefen,in,y vnn de e-rerl1en.st, imUen lwt onr·oe-rencl goecl 1mor (z,ie ·witoeteniny no(lig
is. - Ovdat een tot woning voor een be-

dienaar van de eredienst dienend onroerencl goed zou lnmneit aangezien worden
als onrechtstreeks bestemd voor de nitoefening van een openbare eredienst en,
dienvolgens, van de grondbelasting zou
vrijgesteld zijn, client het voor de uitoefening van de eredienst nodig te zijn.
(Op 15 Januari Hl48 samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 4, par. 3.)
g. Januari 1951.
243
24. - Inlco·rnsten-belastingen. - Grondbelasting_ - Vr·1jstelling voorz·ien bij m:tikel 4, paragr·aaf 3, van cle sameng,eschakelcle wetten. - On-roerencl goecl bestemd
tot cle uitoetening van ee1~ e·re(lienst. Om·oe1·end goecl tot waning clienenrl voo·r
(/e beclienaar van de er·eclienst. - Bedie1UUt'l' (l-ie een huislwur·vergoeding ontvan_qt. - Fergoecling die ann het onroemn cl go eel zijn lcennw1·1c va.n nooclzalceUj 7c.
heid voor cle u-itoefening van de e1·ediieust
n1et ontneemt.- De omstancligheicl clat de

beclienaar van de ereclienst een lmishuurvergoeding ontvangt en dus een huishul.H
voor een ander huis zou kunnen betalen
is niet van aard om aan het onroerend'
goed, dat, overigens, noclig is voor de uitoefening van de eredienst en dus onrechtstreeks bestemd is tot de uitoefening van
die ereclienst, zijn kenmerk van noodzakelijkheid te ontnemen. (Op 15 Januari 1948
samengeschakelcle wetten betreffende de
inkcimstenbelastingen, art. 4, par. 3.)
g. .Jannari 1!.)51.
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25. - Inlcomstenbelastingen. - O.ro·ndbelasting. - Onroerend goed, dat de eigeJwcu· zoncz.er winstbejng lcosteloos voo1· de
uitoefening vcut- cle e·reclienst laat clienen,
/.f!(l,nneer h·ij van de liedienaar van de m·ed·ie-nst de betal-ing, vcm een huishu·l/!r hacl
lcnnnen belcomen. - Onroemncl goed van
ff'I"O·ncllielnsting vrijgesteld. - De vrijstelling van de gronclbelasting is van toepussing op een onroerend goed, clat een eigenuur zonder winstbejag kosteloos voor de
uitoefening van cle eredienst laat dienen,
zelfs indien hij van de bedienaar van de
eredienst de betaling van een huis1mur
had kunnen bekomen. (Op 15 Januari 1948
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 4, par. 3.)
!l J anuari 1951.
2-U:
2·6.- Inlcomste111Jelastingen.- G·rondlielasting. B-ijlco·mende g-romllielast-ing
gcvest-igcl op g·rondslag vnn het ea:cedent
van- het we1·1cel-ijlc netto-inlcomen OtJ het
Jc(l,clastnwl i·nlcomen. - Wanneer het wer-

kelijk netto-inkomen van een vast goed,
dat inlmur gegeven wordt en geheel of gecleeltelijk tot bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, de kadastrale opbrengst met ten
minste 15 t. h. van clit inkomen overtreft,
wordt, zonder verdere formaliteit, eel' bijkomende gr-ondbelasting op gronclslag van
dit excedent geregeld. (Wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluiten van 31 Juli 1!J43, nadien bij
dit van 15 Januari 1948, art. 1H, par. 1.)
(Stilzwijgende beslissing.)
8 Mei 1951.
321
.27. - Inlcomste-nlielnst-i-ngen. - Grandlie la-sting. - TT ersch-il vnn lielnsti-ng nnnrgelnng, de ndmi:nistmt·ie de lcndasfi·nle opbrengst heeft 1Je1)(1,nlcl voo-r ·iede·r vnn de
ondm·scheiclen gecleelten vnn een vast goed
wnwrnan een eigen ·inlcome·J~ knn wo1·clen
toegelcenil. - Schenrling vnn het g1·ondwettel-ijlc lieg·insel van cle gel·ijlche·icl vnn
cle 1J-nTge1·s voor de belast-ing. - Wanneer

een gebouw een enkel kadastraal perceel
uitmaakt, maar verschillende onderscheiden gedeelten begrijpt waaraan een eigen
inkomen kan word~n toegekend, verzet
het beginsel van de gelijkheid van de burgers v66r de belasting zich ertegen dat
dit inkomen verschilt naargelang de administratie al dan niet het kadastraal inkomen van elk gedeelte l1eeft vastgesteld.
(Grondwet, art. 112.)
8 J\llei 1951.
521
28. - Inlcomstenbelast-ingen. - Grondbelasting. Bijlcomende g-rondbelasting,
gevestigcl op g·ronclslctg van het exceclent
van het werlce/.ijlc netto-inlcomen op het
lcadnstTn.al in-lconien. - T' ast goed met ve-rschillende onderscheiden appnrtementen.
- Enlcel ~'aclnst1·nnl 1Je1·ceel voo1· het .q_eheeZ vast ooed. Ve-rpl:ichting voo-r de
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aclm.inistrat-ie vwn de rechtstreelcse lielastinge-n na te gna1~ wellc het eigen lcaclast·raal inkomen ·vu-n ieder ondm·scheiden aJlpnrteme·nt is. - Wanneer een eigen ka-

tlastraa l inkom~n a an de onderscheiden
appartementen van een zelfde gebouw lmn
worden toegekend, inkomen dat voor ieder
appartement tot zetting van de grondbelasting moet dienen en met het werkelijk
netto-inkomen van dat appartement moet
worden vergeleken om te bepalen of er
e~n exceclent aan werkelijk inkomen bestaat, hetwelk als grondslag voor een bijkomende grondbelasting kan dieneiL, rust
!let op de atlministratie van de rechtstreekse belastingen, in het geval de administratie van het lmdaster enkel het globaal inkomen van het perceel heeft medegedeeld, na te gaan welk het eigen kadastraal inkomen van ieder appartement is.
(Samengeschakelde wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen~ art. 13, 1mr. 1, en
61, par. 1.)
8 Mei 1951.
li21
2'9. - Inkom:Ytenlielnstingen. - Grondbelasting. Toepassing vnn nrtilcel 13,
pa-rag1·anf 1, van de samengeschalcelde
wetten. TTast goed met ·verschillende
ondm·scheiden a1J1JWrtementen. - Vergelijlcing van het werlcelij lc netto-inlcomen vnn
·iede•J' ondeTseheiden Ct1JPct·rtement met het
claamnn toegelcend lcndnstraal inlcomen.

- Wanneer een vast goed verdeeld is in
onderscheiden appartementen, moet het
wer]>:elijk netto-inkomen van ieder appartement met het kadastraal inkomen van
tlat appartement vergeleken worden ten
eincle gebeurlijke toe1mssing van artikel 13, parngraaf 1, van de samengescha,
keWe wetten betreffencle tle inkomstenbelnstingen.
8 Mei 1!J51.
521
HOOJJ'DS'L'UK III.
lNKO~ISTENllELAS'l'li\'GEi\'.

30. - fl;tnsla.g 'Vltn ambtswege. - nelnstin gve-rhoging. Stee!ls ve·rschulcl-i_qcl
wannee·r cle lielctst-ingpl-ichtige gehnnclelcl
heef't met de bedoeliniJ de lielasting te
ontd-uilcen of wnnneei· hij een vrijwillig
onvoledige of onj1tiste ann_qifte heeft ove·rgelegd. - Bij niet aangifte of in geval

van onvolledige of onjuiste aangifte, wanneer de belastingplichtige gehnndeld heeft
met de bedoeling cle belasting te ont<luiken of wanneer hij een vrijwi!lig onvolledige of onjuiste aangifte heeft overgelegtl,
wordt de belasting op het gecle.ellle van
de niet aangegeven inkomsten steedR verc
driedubbeld. (Wetten betreffende de inkomstenbelastinge~l samengeschakelcl op
3 Juni 1941, art. 57.)
26 Si.~vtember 1930.
26
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31. - Afbnslag van aml!tswege. - Ontstentenis van aangifte of onvolled·ige of
onjuiste aftngifte. - Gedeelte Vftn de n·iet
aangegeven inlcomsten rJelijk met of mindm· dan een tien.de van het geheel of tien
dttizend frank. V m·hog·inyen slechts
versch'ltldigd in het [!eval waat'in et· l!edoelin{! tot belastin{!sontd'ltikin{! is {!eweest of ovet·ley[!·in{! van een. vrijwilli[! onvolledi{!e of onjttiste aan[!ifte. - Bij niet
aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, wanneer het gedeelte van
de niet aangegeven inkomsten gelijk is
met of minder dan het tiende van het geheel van de inkomsten van de belastingplichtige of uan 10.000 frank, worden de
belastingen, op het gedeelte van de niet
aangegeven inkomsten verschuldigd slechts
verdriedubbeld, indien de belastingplichtige gehandeld l1eeft met de bedoeling de
belasting te ontduiken of indien hij vrijwillig een onvolledige of onjuiste aangifte
heeft overgelegd. (Wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
3 Juni 1941, art. 57.)
26 September 1950.
26

32,. - Aanuifte in de inlcornstenbelastin[!en. - VeTplichtin,q voor ellce r·ijksinwonet· en voor ellce persoon flie in het rijlc
ovm· een wonin,q l!eschilct of er een itwicht-in,q explo'itee·rt. - Verplichf'in{! niet ·uitsluitend aan de personen opyeleyd die
hetzij aan de bedrijfsbelastin{! hetzi:i aan
de mobil-ienbelnsting onderworpen zijn. De verplichting voor elke rijksinwimer,
zomede voor elke persoon die, zonder
rijksinwoner te zijn, in bet rijk over een
woning beschikt of er enige inrichting
exploiteert, ieder jaar aan de administratie der directe belastingen een aangifte in
de inlromsten belastingen over te leggen,
is, wat betreft de aan bet dienstjaar 1942
verbonclen aanslagen, niet aan de voorwaarcle onderworpen dat clie personen behoren tot clegene die hetzij aan cle bedrijfsbelasting hetzij aan cle mobiHenbelasting onderhevig zijn. (Wetten betreffenue de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, gewijzigd, wat
artikel 53 betreft, door artilrel 5 van het
besluit van 12 Mei 1942.)
59
17 October Hl50.
33. - Aansla{! vwn nmbtswe{!e.
w·ijs vnn het juiste l!edrnrl vnn de
bare ·inlcomsten. - Bewijs dat op
lastin[!plichtige r·ust. - Wanneer

- Bel!elastde be-

de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen ·wordt, rust het bewijs van het juiste
beclrag van zijn belastbare inkomsten op
hem zelf. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakel(l op
3 Juni 1941, art. 56.)
17 October 1950.

59

34. - Beroep door de lielnsf'in!Jplichtige v66r het hof 'V(tn bemep. -'--- Middel
dat niet door de t·eclamatie· vnn de belnstingplichtige aan de di·reatmw ondertvorpen werd. - Ontvnnlcelijlc indien het n-r!Jtttnent binnen het 1·anm van de oot·spTonlcelijlce nanspt·aTcen blijft. - Na verwer-

ping van zi.in reclamatie door de clirecteur, mag de belastingplichtige een nieuw
middel aanvoeren, tot staving van zijn
oorspronlrelijke aanvraag, in het beroep
dat hij v66r het hof van beroep instelt,
op voorwaarde dat dit middel het raam
van de in zijn reclamatie gemaakte aanspralren niet te buiten gaat. (Wetten be'
treffende de inkomstenbelastingen, art. 61,
par. 3, en 66.)
17 October 1950.

60

35. - Be-roep door de belnsf'inopl-ichUge v66·r het hot van bet·oep. - Middel
dnt er in .l!estnnt te bewe-ren dat nndeTe
lasten dnn die 'Wftnmp hi:i .ziah in zijn
reclntnntie had beroetJen oolc vnn zi.in belnstl!are inlcomsten moeten afgetrolclcen
wonlen. - M·iddel dnt het t·na·rn van z·ijn
oorspronlceUjlce nanspt·alcen n·iet te IJuiten gaM. - Ontva.nlceUjlc middel. - Nn
zijn reclamatie hierop te hebben gesteund
dat zekere van zijn lasten van zijn belastbare inkomsten niet waren afgetrolrlren, is de belastingplichtige ontvanlrelijk
om in zijn beroep voor het hof van beroep
aan te voeren dat de aftreklringen waarop
hij zich had beroepen niet de enige zijn
waarop hij recht heeft, daar dit middel
het raam van zijn oorspronlrelijlre aanspraken niet te buiten gaat. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. G1,
par. 3, en 66.)
17 October 1950.

60

36. - Belastin{!en ingelcohierd nn het
slttiten van het d·ienstjaar. - B·uitenuewone termijn voorzien bij artilcel 74 vnn
de snmengeschalcelde wetten. - Anngifte
d·ie tegenover de cijfers van de ·inlcomsten,
een lottter persoonlijlce beoot·deling va.n de
belnstingplichtige drnagt. Beheer gen·iet vnn de bu.itengewone tm·mijn niet. Het is het beheer niet toegelaten de be·
lasting in te kohieren na sluiting van het
dienstjaar en bet geniet van de buitengewone termijn niet voorzien bij artilrel 74,
alinea 1, van de samengeschakelcle wetten, wanneer het zich slechts vergist heeft
ingevolge bet inschrijven door de belastingplichtige, tegenover het cijfer van zijn
inlromsten, van de melding << niet belastbaar bij toepassing van artikel 52>>, welke
een loutere persoonlijlre beoordeling uitmaakt. (Wetten betreffende de inkomstent>elastingen,, samengeschakeld de 3 Juni
1941 en 31. Juli 1943, art. 74, al. 1.)
118
14 Noveri1ber 1950.

BELASTINGEN
37. - I?eclamat'ie bij de directc7t'l' van
de pmv·i·IW'ie of van de streelc ·in w·ier gebied de annslay yevestigd ~ve1·d. Betwistingen betreffencle twee verschiLlencle
nanslngen in veTsch·illende provincWn at
strelwn yevestigd. Ondeel11a1·e betwist-ingen. - De ove-rlwirl waarbij cle ene regelm.Mig nanhangiy ·i.s neemt oolc lcennis
van rle nndere. - Hoewel, krachtens arti-
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40. - Reclam.at-ie vnn ae belastinyplichtiye. - ·neslissing vwn cle diTectew·
die de beynne VC1'ltissin.yen verbeteTt. Rechtsplerring voo·rzien b·ij a.1·tilcel 55 1'an
de samengeschalcelde wetten. - Wanneer
de tlirecteur der belastingen cloor de belastingplichtige in kennis is gestelll van
een reclamatie tegen aanslagen op de inkomsten, en wanneer hij cle ten nadele
van de Schatkist zowel als ten nadele van
de belasting·pliclltige begane vergissingen
verbetert, richt hij zicll naar tle rechtspleging voorzien. bij artikel 55 vtm de
samengescllakelde wetten.
U November 1950.
120

kel G1, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten, wie een rechtstreekse belasting verschuldigd is schrijftelijk zijn
reclamatie tegen het bedrag van zijn aanslag moet indienen bij de directeur van
de provincie of van de streek in wier gee
bied de aanslag gevestigd wenl, wanneer
twee betwistingen betreffende twee verschillende aanslagen, in verschillende provincH~n of streken gevestigd, ondeelbaar
verbonden zijn, in zulke mate dat de oplossing van de ene de oplossing van de
andere medebrengt, legt de aard van de
zaken op dat (]e overheid waarbij de ene
reg·elmatig aanhangig wercl gemaakt vnfl
tle andere kennis neme.
14 November 1950.
118

41. - Dubbele annslau utn eenzelfde
inkomen ten laste ·van eenzelfde belastingplichUge. - Regel dooT de ·wet ·in zelwre
geva/.len belcmchtigcl. Bef]Tip va.n (Le
reeds ann.(/eslayen i.nlcomsten in art-ilcel 5:2 vrm de S(tmengeschakelde wette·n.

- Verre van llet verbod van de dnbbele
aanslag· van een zelfcle inkomcn ten laste
van een zclfde belastingplichtig·e tot een
algmneen beginsel te hulcligen, bekrachtigt
de wet stellig, in zekere gevalleu de dubbele aanslag van een zelfcle inlwmen; zij
bepaalt de gevallen waarin een zelfde inkomen geen twee maal mag wonlen aangeslagen en duidt, in artikel 52 van tle
sameng;escllakelde wetten, aan, welke de
inkomsten zijn die als reells aai1geslagen
moeten bescllouwd worden.
HO November Hl50.
149

38. - Anngifte ([OOJ' het beheer verlwterd. - Bel(LStingpUchUge rlie zich met de
vm·beteriny eens ve·r/GI.nMt. - Fe1"1wtenle
(tanrtltte 1'nt baa1· vooT een nieuwe veri-·
jicntie wellce nanleid·iny lcnn yeven, binnen
lle bu.i.tensJWWO'IW term:ijn, tot vestiging
'"an (tan·vH.llcnde nansla,qen, ·Dn r1evnl va.n
ontdekld.ny van niet/.~Ve ontow·eilcenrlherlen
of nnlatinpen. Wanneer een aangifte

in tie inkomstenbelasting·en het voorwerp
uitmaakt, na verificatie, van een· verbetering; lloor llct beheer, en wanneer <le belastingplichtige zich met deze verbeteriug
eens l1eeft verklaard, is de belastingssclm1<l niettemin vatbaar voor een nienwe
verifieatie die, in geval van ontclekking
van nieuwe ontoereikendlleden of nalatingPn. aanlei\ling g·even kan tot een aanvulJemle nanslag binnen cle buitengewone termiin voorzien bi.i artikel 74 van de samengeschakelde wetten. (Wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, art. Gli,
par. 1 en 2, en 74.)
14 November 1950.
120

42. - Bu.itenaewone terndjnen q;oo·r de
navo·rderi.ng vnn rle belastin(! bepaald rloo·r
a1·tilcel 74 vnn de samen,qeschalcelde wetten. - 'l'ermi:inen 1Ue ,qeen tenni,inen vnn
ve1·jaTin,q van de vonlen:n(J tot betnlinrJ
1;an ae 1Jelnsti.n.qen ·u.itma71'en. - De bui-

tengewone · termijnen voor de na vordering
van de belasting, vastgesteld bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, zijn
geen verjaringstermijnen van de vordering tot betaling van de belastingen, doch
wel termijnen van aanslag op straffe van
verval voorzien.
5 December 1250.
163

39.- Reclarnatie.- Ve-rplicht-iny voor
rle rli·rectem· ove1· nl de elementcn van de
na.nsla.g ·ui.tsprnalc te doen. - De clirectenr
van cle belastingen, bij wie een reclamatie
tegen aanslagen Ol} de. inkomsten van een
belastingplichtige aanhangig is gemaakt,
heeft tot 11licht over al tie elementcn van
!leze aanslagen uitspraal!: te doen, en mag
tle ten na<lele van de Sclmtkist zowel a 1s
tPn nadele van Lle belastingplichtige begane vergissingen verbeteren. (W etten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakelll de G Augustus 1931, art. G1,
par. 3.)
14 November 1!l50.
· 120

l~N

43. - Ilepelen 1Jetreffencle l/.e •veriM·inp
van de p·u.bHelre ·vo1·del"ina. ·- R.e,qelen
niet toepnsselij lc op de na1,onle1"iny van
ontrloken !wlasNn,qen noah 011 cle tennijHen ·D(Ln ve·rval ·vnn het 1·echt nansln,q in
een 1Jelastiny te vestiyen. - De regelen

i

betreffende de verjaring van de publieke
vorclering betreffencle de misdrijven zijn
niet toepasselijk op de navordering van
ontdoken belastingen of taxes, noch op
tle berekening van de termijnen van ver·
val van het recht om cen mmslag in een
belasting te vestigen.
5 December 1950.
'ln3
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44. - Frnrten om ophelrlerin{!en floor
het beheer nadrf,t rle nangijte van de belnstin{lplicht'iye reerls aangenomen we·rd. Wettelijlcheid. Ret feit, voor het bPheer, de aangifte van de bela stingplich tige
aangenomen te llebben berooft het van het
recht niet om over te gaan tot a an vragen
om ophelderingen en inlichtingen, tot verificatie van boekhoudingsschriften en bescheitlen en tot eventuele vestiging van
belastingen of aan vullende aanslageJl.
(Wetten betreffende de inkomstenbPiastingen, art. 55, par. 1.).
iJ Decemlwr 1!!50.
1fi5

45. - Aanslrt!J van wn/Jtsweye. - Aa-nm·ang ran IJOelchoudinysbeseheirlen door
ltet beheer ann de belnst-in[IJ)l-icht-ige. Belastinyplichtige die .<rich er [Jerl·wrende
rneer dnn twintig rla[len van onthoudt de
gem·nagde besclleirlen merle te delen. Aan(f-ifte aJs on(ferlftan beschouwrl en annsln{l van nmbtswege. - Jndien dt> belastingplichtige er zich gednrencle meer dan
twintig dagt>Jl van onthoudt de bij artikel 55, pnragraaf 1, van de samengescuakelde wetteu llPtreffende tle inkomstenbelnstingen be<1oell1e boekhoudingsbesclleiden, die \'<Ill hem gevorderd waren, aan
het beheer melle te delen, wonlt zijn aangifte als ongedaan beschonwd en wordt
bij van a mbtswege aangeslagen. (W etten
betreffende de inkomstenbelnstingpn, samengescl\[tl>:eld op 31 :ruli 1!143, art. 55,
var. 1, en 5fl, al. 1.)
iJ DP<'ember 1 !JGO.
16::i

46. - Aany'ifte van ae IJiljetten ·vwn de
Nnf'ionale Bwnk kntchtens de /Jesluitwet
van 6 Octo/Jer 1944. - Speciale -relcen-ingen
rteopena op naam ran rle eir~encuws van de
n-iet u.it,l]m.oisselrle bil_ietten. - Schnldvorrleringen van de openlJare Schatldst op rle
Nat-ionale Bank. - Overd·rage1·s ran deze
schttlrlvonleringen. Elementen flie de
Minister ran financiCn lcent lcra.chtens
artil;;el ii7bis van de samenrteschalcelde
·wetten. - De Minister van financH'n, die
het recllt lleeft kennis te nemen van de
verk!aringen van bezit van biljetten van
de Nationale Bank van Belgie, gedaan
krachtens artikeleu 4 en volgende van de
besluitwet van 6 October 1944, heeft,
eveneens, kennis van de sveciale rekeningen geo11end op naam van de eigenaars
van niet nitgewisselde biljetten van de
Nationale Bank, geblokkeen1 ten belope
van (if} percent, die de sclmldvorderingen
doen bli.iken waarvan de openbare Schatkist titularis is tegenover de National<'
Bank. Hij kent chis, tegelijk, het bedrag
van de schuldvorderiugen en de overdragers ervan. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
31 Juli 1943, art. 57bis, al. 4.)
12 December 1950.
179

47. - Ferl!eterin.IJ door het beheer va·n
het cijfer rnn rle door de belastinyplieht-i(fe nanye{!even inlcomsten. Rnming
van de belnstba1·e grondslag door tekenen
en indicien van een g-rotere uegoerlhe·ifl
flan de aangegeven ·inkornsten. - Ra-minu
floor rle telo;enen en inrlicWn ·u.-ituemnakt
floor rle rHtnrritte rwn rle /Jiljetten rnn lle
Na.tionrtle Banl.: wa.arva.-n lle belastin!lplichti,qe eirten({.(f,J' was en waarvnn rle
mi-nister lc·rachtens artUcel i!7bis ran de
Stnnen,l]esclwlcelde wetteh kennis !weft !IChrul. - lFettel:ijMwirl. - Daar het fiscaal
beheer, dat een vnn de afdelingen is van
de algemeue administratie welke dP- Minister van financi-en leidt, de inlichtingen
voortkmmmde uit de aangift('n van de hiljetten van de Nationale Bank van Belgif',
gedann lcrachtens artikelen 4 en volgen<lp
van de besluitwet van G October 1944,
overeenkomstig artikel 57bis vm1 de Ramengescllakellle wetten bekomen 11Ceft, en
niet door het uitoefenen van de recllten
van O]JSporing om het belteer toegekem1
door de wetten van 15 en 16 October Hl43
die de uitzonderlijl;:e belastingen ov <le
oorlogswinsten bedoelen, mag het voor cle
vestiging van de gewone belastingen dezc>
elPmenten inroepen voor het opzoeken van
elke som die krachtens belastingswett<>n
verschuldigd is en onder meer als tekenen
of indicien van een grotere gegoedlleid
dan door de aangegeven inkomsten vertoom1 wordt. CWetten betreffende de inlwmstenbelastingen, art. 53, par. 1, al. 4;
besluitwet van 6 October 194-!, art.· 4 en
volg., 11i en 17; wetten van 15 en 16 October 1945.)
12 December HJ50.
48. - Ve·rbetering vnn een onjnistc
aang·ifte. - H et 1Jeheer moet rle vestiqinrt
van de aanvullende aansla,y ?'echtvnanli!!en. - Dit be10·ijs nwrt ,qeleverd worden
'VOlyens tekenen en inrlieiffn waa?"Uit een
.IJrotere yeyoefllleirl bl-ijkt clan deze rUe de
aan{leyeven inJ,;o-msten bewijzen. - Wanneer het beheer, na het cijfer van de aangegeven inkomsten onjuist bevonden te
heb!Jen, een aanvullelide aanslag vestigt,
client het de vestiging van deze aanslag
te rechtvaardigPn. ~ Het bewijs van de
elementen, die tot grondslag dienen om
die aanvullende nanslag te reclltvaardigen, mag geleverd worden, zo voor cle
rechtspersonen als voor de natuurlijke
personen, volgens de tekenen of indicif'n
waaruit een grotere gegoedheid blijkt dan
nit de aangegeven inkomsten. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, nrtikel 55.)
12 December 1950.
180
49. - Verbeterin(J vnn een onjuiste
nan.IJifte. - Vestiying van rle aanmtllenrle
aanslarJ. - E·r mag slechts tot het bew-ijs
floo1· tekenen of indicii:!n ove1·gegaan wo1·-
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den in de mate waar·in bijlcomende inkomsten. 7tit deze blijken. - Het beheer,
dat llet cijfer van de aangegeven inkomsten onjuist bevonden lleeft, mag, om de
aangifte te verbeteren en een aanvullende
aanslag te vestigen, van llet bewijsmiddel
door tekenen of indicien slechts gebruik
maken in de mate waarin zij bijkomende
inkomsten aan het licht brengeri. (Wetten
betreffende de inlwmstenbelastingen, artikel 55.)
12 December 1950.
180

50. - Ve·rbetel'inrJ ·w.n een onjniste
aa.ngifte. V esUg·inu 1:nn een nwnv'l/.llende nnnslng. - RaminrJ vnn rle belastbam gr·ondslag bij mirldel ·van telr,enen of
indicU!n voo·rtlcomend va.n. het bczit vnn
bmwswannlen op 7 Octobe·r 1944. - ·wettelijkheid. - Het bezit, als eigenaar, van
beurswaarden op 7 October 1944 kan, in
principe, ee)l teken of aanwijzing uitmaken van een grotere gegoedheid dan die
welke nit de aangegeven inkomsten blijkt.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55.) (Stilzwijgende oplossing.)
12 December 1950.
180

51. -· Ve·rbetering 1:an een on}'ll:iste
na.ngifte.- Vestiging van een nanvnllende
twnslag. Ramin.tJ ·vwn de belastbwre
orondslag Mj rniddel 1jan rle felcenen of
f.ndiciiin voort lwmend vctn liet bezit van
lwu:rswannlen op 7 October 191,1,. - Wetteli.jlcheid op vom·wacwde dnt deze benrswnnrclen gednrende het belnstbnr·e ti.idperlc ver·wor·ven wenlen. - Wanneer het

beheer de aangifte van <le belastingplichtige onjuist heeft bevonden maakt llet
bezit, als eigenaar, van benrswaarden op
7 October 1944 slechts een teken op aanwijzing .nit van een grotere gegoedheid
dan die welke nit de aangegeven inkomsten blijkt, dat voor de vestiging van de
aanvnllende aanslag als bewijs kan dienen. indien deze beurswaarden gedurende
de belastbare periode verworven werden.
(Wetten betreffende de inkomstE'nbelastingen, art. 55.)
180
12 DecembE't 1950.
52. - Reclnma.tie teuen het bedmu nm
lle aanslafJ. - Tennijn. - De reclamatie
van (le belastingplichtige tPgen het bedrag
van zijn aanslag moet, op straffe van verval, uiterlijk op 31 Maart van het tweecle
.iaar van llet dienstjaar ingecliencl worden, docll zoncler dat de termijn minder
mag bedragen dan zes maanden van de
clatum af van het omslagbiljet of van de
kennisg·eving van tle aanslag, of van de
datum van de inning van de belastingen
op een andere wijze dan per kohier. (Wettpn bPtreffencle rle inkomstenbelastingen,
samengeschakeld ov 15 ,J nnuari 1948, artiliP! 61, par. 3.)
19 December 1950.
215

r-----
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53. - Ter·m·ijn voor· 9·eclama.tie tegen
de aanslau in de belnsting. - 'l'er·mijn die
niet boven de wettelijlce tijdsbepalin,q kan
·verlenf}d wor·den, zelfs indien slechts uit
de beslissing van de directem·, uitspraak
doende over· een r·ecla.ma.tie teoen rle aan~slag in de belasting voor een later dienstjaar·, blijlct da.t het in cle a.an,qitte aanged·ttid bedmf} waarop belclaaode aangeslagen we1·d, te hoog was. - Zelfs wan,
neer uit de beslissing van de directeur
over cle reclamatie van een belastingplichtige tegen zijn aanslag in de belasting
voor een later dienstjaar, slechts is gebleken dat, in de aangifte waarop deze belastingplichtige voor een .vroeger dienstjaar aangeslagen wertl zonder dat een
bezwaarschrift boven de wettelijke termijnen ingediend werd, de aangegeven inkomsten te hoog waren, kan de termijn
voor reclamatie niet boven de wettelijke
tijdsbevaling vprlengd worden. (Wetten
betreffende dP inkomstenbelnstingen, artikel 61, par. 3.)
215
19 December 1950.

54. - Verhnnlvoor het hot van 1Jeroep
tef}en rle IJeslissing van cle cli1·ectettr. Venvijz·ing naar de adrninistratie ten
einde berelcen·inf} van de onthejjin,qen valgens het door· het hot van beroep bepaalcl
principe. Wettez.ijlcheid. Wanneer
het llof van beroep in zake directe belastingen uitspraak doet, over een verhaal
van de bel:JStingpliclltige tegen een beslissing van de clirecteur, mag llet, na llet
principe vermeld te llebben hetwPlk aan
de aclministratie toelaat de maatregelen
ter uitvoering van zijn bpslissing te nemen, aan de administratie de taak overlaten het bedrag der ontheJffingen te berekenen waartoe de toepassing van de uitgedrukte regel aanleiding moet geven. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengesclmkeld op 3 .Juni 1941, art. 67;
wet van 6 September 18g5, art. 7 en volg.)
23 .Jannari 1951.
277

55. - VeThaa.l vooT het hof 'l:ctn beroep
tegen cle besz.issinf! va.n de cliTecterw over
cle ·reclnma.Ue vnn de 1Jelnstinr11Jlichtige.
- A.arcl en nitgest·relctheid van de t7tssen1cornst van het hot va.n beroep. Het
·lwf van beroep, bi.i hetwelk llet verllaal
van een belastingplichtige tegen een beslissing van de clirecteur cler bPlastingen
aanhangig is, velt o01·deel in eerste en in
laatstP aanleg. -· Aan zijn kennisneming
is de geheellleid van de fiscale betwisting
opgedragen, welke door het bezwaarscllrift van de belastingplichtige aan llet
onderzoek van de directeur onderworpen
wenl. (Wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, art. 61 en 67; wet van 6 Sevtember 1895, art. 7 pn volg.)
23 .J anuari 1951.
280
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5·6. - Ye·rhaal voor het hof 1;wn lwroep
tegen IZe besUss·ing van de IZi:rectewr over
IZe reclamatie van de belast-ingplichUge.
- Jli-irliZelen tot staving van het verhaal
in,qeroepen. -Moyen geen n-ienive eis omvntten. - 'l'ot staving van zijn verllaal
tegen de beslissing van de clirecteur, mag
de belastingpliclltige voor !let llof van beroep, ieder voor de directeur niet opgeworpen middel inroepen, mits clit middel
de aard van het oorspronkelijk bezwaarscllrift niet wijzigt en geen enkele nieuwe
eis omvat welke onderscheiden is van degene die aan de directeur is onderworpen
geweest of welke op een verschillende juridisclle oorzaak gegrond is. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61
en 67; wet van 6 Se11tember 18!J5, art. 7
en volg.)
23 Januari 1!J51.
280

57. -· htlcohierin,q 1;wn een belnstin[J
nn afslniUn,q van het IZ·ienstjna·r. - Ve1·bete1"ingen floor het beheer aan rle nangifte ·van lle belastingzJUchUge aangebracht en enkel lfe.qronrl op een ·inteTZJ1"etaf'ie vctn rle wet die verschilrle van diegene rlie cle belastinpplichf'ige e1·vctn 11af.
Beheer r1en·iet niet ·van de b·uUengewone tennijn. - Het belleer mag, na afsluiting van !let dienstjaar, de belasting
niet inkohiere.n en geniet niet van de buitengewone termijn voorzien bij artikel 74, alinea 1, van de samengescllakelde
wetten, wanneer de verbeteringen door
het beheer aan de aangifte van de bel::tstingpliclltige aangebracht niet uit de ontdekking van nieuwe gegevens voortvloeiden, maar enkel uit een interpretatie van
de wet, die verscllilde van diegene welke
de belastingplichtige ervan gaf.
20 Februari 11151.
348

58. - Ver1Jete1"ing, rloor lle aclministra. tie, van het beclrag 1!an cle cloor rle belastingpUcht-i,qe a.an,qege1Jen inlcomsten.
Ram:ing van de 1Jelast7m·re omnclslctfl mao
geschieclen voloens tekenen of inclicien
van een hoqere ge{JOeclheicl. Wanneer
cle administratie het cijfer van lle aangegeven inkomsten onjuist bevinclt, mag zij
de raming van de belastbare grondslag
doen volgens tekenen of indicien waaruit
een hogere graad van gegoecllleid blijkt.
clan uit !le aangegeven inkomsten. (Wetten bPtreffencle de inkomstenbelastingen,
samengescllakeld bij besluit van 31 Juli
1943, art. 55, par. 1.)
3 April 1951.
435

59. -· lTerbeter-ing, cloor rZe arlmin·iskat'ie, 1;an het brJrZ1·ag va.n cle rloo1· lle belasUngplichl'ige ctangegeven inlcomsten. Ram·ing vrtn rZe 1Jelast1Jare gTondslag valpens tekenen at inrlici.iin. - Tegenbewijs
ten laste van rle lJelasUnppl-ichtige. Wanneer, na het cijfer Ynn de aangegeven

inkomsten onjl,Iist ·te hebben bevonclen, de
m1ministratie de raming van de belastbare
grondslag heeft gedaan volgens tekenen
of indic1en waaruit een Jwgere graacl van
gegoeclheid blijkt dan nit cle aangegeven
inkomsten, rust cle last van het tegenbewijs op d<e belastingplichtige. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 Juli 1943,
art. 55, par. 1.)
3 April 1951.
435
60. - Yerbeter'ing vcm liet on]'uist bevonrlen actn.(}ef!even inkomstencijfer.
Rnming van rle 1Jelctstbn1·e gmnrZslag valgens tekenen of inrlic-ien wnaru.it een hoge1·e oraaiZ van gegoerlheirZ clan n·it rZe aangege'Uen inkomsten lJlij let. - Wanneer de

allministratie het cijfer van de aangegeven inkomsten onjuist bevinclt, . kan zij
overgaan tot de raming van de belastba re
grondslag volgens tekenen of indiden
waaruit een hogere graad van gegoedheicl
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1.)
10 April 1951.
451
'61. - Yerbete1·i:n!l van het onj·u.ist bevonclen aangegeven inlcomstencijfer.
Randng van rZe belastba1·e gronrZslng valgens telcenen of inrZicien. - 'l'egenbewi}s
1·nstencl O!J rle belastinfJ1JlichUge. - Wan-

neer de administratie het cijfer van cle
aangegeven inkomsten onjuist heeft bevonclen en zij cle belastbare grondslag
heeft geraamcl door micldel van vermoedens, uitgemaakt door de tekenen of incliden van een hogere graad van gegoeclheicl, legt artikel 55 van cle samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen ten laste van cle belastingplichtige het bewijs clat die hogere gegoeclheid
niet bestaat of dat zij voortkomt uit een
andere bron clan uit aan de inkomstenbelastingen onderworpen baten. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1.)
10 April 1951.
451
62. - Vm·bete!'ino van het onju:ist bevonclen nangegwven inkomstencijfer.
Raming van cle belastbctre gmnclsletlf rloor
mirZrZel vnn de telcenen of inclicien u.itgerncwlct rZo01· de act-ivn van rZe belnstingpUcMige. OZJ 9 Octo1Je1· 1944. - Wettez.ijkhe'irl. - De activa van cle belastingplich-

tige op 9 October 19±4, die uit de bij toepassing van cle besluitwetten van () October 1!J44 gecllJ,ne aangiften zijn gebleken,
mogen door de administratie als vermoedens van een hogere graacl van gegoeclheid en van belangrijker inkomsten ingeroepen worden. (Samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 55, par. 1.)
10 April 1951.
451
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63. - Ve·rbeteriny Vltn het onfuist bevonclen ltangegeven inkomsteneijjer.
Ra1winu van de belastba·re lJI'Ondslrw vole
gens telcenen of i:luUcicn ·witr1emactkt aoo1·
de hu·isho'ltdeU;ike nitya;ven. - Wettelijkheid. -De uitg-aven die de belasting-plich-

tig-e noodzakeHjk tot eig-en onderhoucl en
tot dat van zijn gezin heeft gedaan, maken, voor de verbetering van het aangegeven inkomstencijfer, een van de tckenen
of indicH~n uit waaruit cen hogere graad
van gegoedheifl blijkt, waartoe tot raming
van de belastbare inkomsten de administratie haar toevlucht nemen mag-. (Samengeschakeltle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1.)
·
10 April 1951.
451
1
64. - Vet·beteTing van de aanueueven
inlcomsten. - Raming van .de belastbare
grondslag volgens telcenen of ·incliciiin. Inlijvinu in het berl-rag van de vermoedelijlce belastbare inlcomsten van deze die
de belast-ingplichtige tot h·uislwudel-ijlce
uituctven heeft aangewend. - Wanneer de

administratie het cijfer van de aangegeven inkomsten onjuist heeft bevonden en
zij, op g-roncl van tekenen of inclicien van
een hogere graad van geg-oedheid tot verbetering van dit cijfer overg-aat, neemt
zij wettelijk in het beclrag van de vermoedelijke belastbare inkomsten de inkomsten op clie de belasting-plichtige aan
de g-ezinsuitgaven heeft besteed. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, par. 1 en 3, en 55,
par. 1.)
10 April 1951.
451
165.- Raming van de belastl)(tre orondslag door 1le adm·in·istratie op grana van
telcenen oj' ·incUc'iiin van een houeTe gegoeclheid. - 'l'euenbewijs 'l'!tStend OlJ £le
belastingpUehtige. - Voonvcuwclen waar·aan flit llewijs moet voldoen. -· Wanneer

de a<lministratie de belastbare grondslag
heeft geraamd volg-ens tekenen of inclic~en waaruit een hogere graad van gegoedlleid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten, behoort het de belastingplichtige het tegenbewijs bij te brengen, t. t. z.
het bewijs -· lloor positieve en controleerbare gegevens - clat zijn welstand van
andere geldmiddelen voodkomt dan die
welke in de inkomstenbelastingen belast-·
baar zijn. (Samengeschakelde '\vetten betreffende de inlwmstenbelnstingen, art. 55,
var. 1.)
10 April 1951.
451
166. - VeTlJetering van cen onjltist bevonden aanrtifte van inlcomsten. - Aanslcw t;an nmbtswege. - In een en nnae·r
geval verplichtiny voor cle controletwtamctteur £700'1' •ue-rrnoedens te i{)e'l"k te
gaan. ~ In g-eval zowel van verbetering

van een onjuist bevonden aangifte van
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inlwmsten als van aanslag van ambtswege, laat_de wet de raming van de belastbare grondslag niet over aan de loutere
beoordeling van de controleur-taxateur,
maar legt zij aan deze de verplichting op
door vermoedens te werk te gaan. (Samen- ·
geschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.)
10 AJJril 1951.
456
167. - VerbeteTinu van een onf'tt·ist beIJo.nclen. rJangijte va.n ·inlcomsten. - Aanslag van arnbtswege. - Tekenen of incliciiin van gegoedheicl. - Act·iva van de
belastingplichUge 01J 9 Octobe·1· 1944. Activa llie, voor de vestiging van cle bi.i
ae wet van 16 October 19ft.5 ingevoer·fle
emtrabelasUng, geacht '!Vo-rclen van belastbaTe ·inlcomsten vooTt te komen. - Vermoeclen clett n-iet bclet clitt, voor (le vest-if!'ing van ae .Qetuone lJelasUngen, cl·ie activa tekenen ot ind·icWn ·van een hoger·e
uevoe1lhe·id l;;·unnen n'itmaken. Niets

veroorlooft uit het feit clat de activa
van de belastingplichtige OJJ 9 October
1944 voor de vestiging van cle bij de wet
van 16 October. 1945 ingevoerde extra belasting, worden g-eacht van belastbare inkomsten voort te komen, af te leiden clat
zij, met het oog op de vestiging van de g-ewone belastingen, geen van de tekenen of
indicien zouden kunnen uitmaken waaruit een hogere g-egoedlieid blijkt dan nit
de aangegeven inkomsten. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbeIastingen, art. 55, }Jar. 1; wet van 16 October 1945, art. 2, }Jar. 3.)
10 A11ril 19~1.
4.56

68. - Aan8lltrl van arnbtsweae en ver·bete·l"'ing vctn een onju·ist be·vonden anngijte vttn 'inlcornsten. Gegrond op telwnen ol in(licWn witgemaalct aoor· de act-iva van de belnstinaplichUue op 9 October 191fl. - WetteUjlclwid. - De activa
van c1e belasting}Jlichtige OJJ 9 October
194.4, zoals zij door de toepassing van de
besluitwetten van 6 October 1944 aan het

Iicht zijn gekomen, kunnen tekenen of ilidici~n van een hogere geg-oedheid uitmaken dan die waarvan de aangegeven inkomsten getuigen, tekenen of inclicien
waarop de administratie wettelijk mag
steunen, hetzij om de aanslag van ambtswege te vestigen, hetzij om het cijfer van
de aangegeven inkomsten te verbeteren.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbe1astingen, art. 55 en 56.)
10 A}Jril 1951.
456
169. Aanslag van ambtsweue. - AarninistTatie cUe stqttnt op rZe telcenen of
incliciiin ttitgemaalct door· de acf'iva van
de belastingplichtige op 9 October 1944· Wetteli,ilcheid. In geval van aanslag

van ambtswege, mag de administratie, als
'tekenen of indicten waaruit een llogere
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graad van gegoedheid blijkt dan nit de
aangegeven inkomsten, steunen op de activa van de belastingpliclltige op 9 October 1944. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastiugpn, art. 55
en 5G.)
10 April 1951.
45fl

waarop de administratie steunt om 'de
aauslag van ambtswege te vestigen, behoort tot de souvereine beoordeling van
de rechter o1·er de grond. (Samengeschakelde wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, art. :'55 en 5G.)
10 April 1951.
4G2

70. - Aanslag um wmotswerJe. - Rarninr! vnn cle IJelastiJare urondslay door de
ndministratie volgens de telcenen of i.nrlio-iifn uoitycmaakt c/.oor cle ((,Otiva op 9 Ootobe·r 19.ftlt. - Om (lit ·rennoeden te niet te
cloen 1noet fle belctstinypUohUge het juiste
bedrau vnn zl.in in-lcomsten 'bew·i]zen. -

74. l!anslag ran nmlitsweye.
Bteunt op het 't:ermoed werkeU)l;: · inlcomen. -- In gentl nm aanslag van mnbts-

Wanneer, in geval van aanslag van a'mbtswege, ae administratie de belastbare
grondslag geraamd lleeft volgens de tekenen of indici<eu uitgemaakt door de activa
van de belastingplichtige op 9 October
1944, behoort het de belastingplichtige
zelf, het bewijs van llet .iniste bedrag van
zijn inkomsten bi.i te brengen om dit vermoec1en te niet doen. (Samengeschakelde
wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1.)
10 A]Jril l\)51.
450

71. - /lanslau ·wn amllfswetJe. - Ramlng ·Dan het vermoedeli;ilc bednt,q van de
belastbare -inlwmsten volr;ens telccnen of
indiciiJn van een houere ueuoeclhelcl. WetteUjlclwld. - Wanneer de ac1ministratie een aanslag van ambtswege vestigt,
mag cle raming van het vermoeclelijk bedrag van de belastbare inkomsten gedaan
worden volgens tekenen of indici.en waaruit een hogerf~ graad van gegoedheid
blijkt dan nit de aangegeven inkomsten.
(Samengesehakelde wetten betreffende de
inkomstPnbelastingen, art. ·55 en 5fl.)
10 April 1051.
462

72. -

/lanslag van ambtsweue. - Ramlng 1Ytn het 'DermoedeUj k bed1·au va-n de
belastba1·e inlcomsten volgens cle telcenen
of inclicien ·witr;em.aaJ;t cloor de ll!uishoudelijlce uitgnven van cle belnsUngplicht-lge.
~ lVetteliikhC'id,, ~ Wanneer de :u:lministratie een 'aanslag van mnbtswE~ge vestigt,

mag de raming van het vermoedelijk bedrag van de belastbare inkomsten gedaan
worden volgens de tekenen of indicten uitgemaakt {loor cle lmishoudelijke uitgaven
van de belastingplichtige. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.)
10 April 1051.
462

wege, wordt de aanslag gevestigd, niet op
het werkeli,ik inkomen, maar op hPt vermoecl werkelijk ink omen. (Sameugesclwkelcle wetten betreffemle de inkonu;tenbPlastingen, art. 5G. 1
10 April 1051.
4()~

75. - llansla.u 'VU·II amiJtsweye. - Bewi:is vnn het ju iste beclrag vwn cle lielastbcwe 1nkomsten. - Bewijs ·rustenrl op de
belastingpUchtiye. W>1onneer de administratie Ytlll ambtswege de aanslag lleeft
gevestigd, rnst het bewijs van bet juiste
bedrag V>m zijn belastbare inkomsteu op
de belastingplichtige. (Samengesch1lkelcle
wetten betneffen<k• d<'~ inkomRtc•nbelastingen, art. 5!1.)
10 April 1flGl.
4fi2

76. Aanslap can am/Jtsweye. Vrnnu om ophe!c/.eringen door cle rul·ntoin:istmtie annyaande cle in de cut1~tllfte vam.
cle belastlnqpUohti{!e op(!e,qeven al(!em.ene
onl.:osten. ~ Ophelcleringen door de belnstingplichtiye ve1·strelct roar een beclTafl
lct(Jer dctn aatrtene in zijn aan,qlfte 'V001'kwnm, en ltet voor'lcerp t·nn rle nanvraart
0111 ophelcle1'inyen is tteweest. I nlichtin.rJen die ann cle ve·reisten van nrtllcel 55,
panwrcwf 1, va.n de samenyeschalcelcle
wetten nlet 'volcloen. - De belustingplichtige welke, door cle administratie uitgenocUgd een omstandige ol)ga ve van zijn algemene onkosten te geven Oie opgave
slechts laat geworden voor een bedrag dat
lager is dan clatgene in zljn nangifte voorkwanl, en het voorwerv van de vraag om
ophelderiugen is geweest, moet worden
beschouwcl als niet beantwoorclend ann
de vereisten van artikel J5, varagraaf 1,
van de snmengeschakeltle wetten en lmn,
clienvolgens, van ambtswege worden belast. (Samengeschakelde wetten betreffende de inlwmRtenbelastingen, art. G5,
var. 1, en 5G.J
8 Mei 1051.
522

Aanslag vnn aml!tsweue. ~ Telcenen of ·inclicWn vnn een hogere r;egoeclheicl. - lVaanle van clie ve·rrnoeclens. Soztvere,ine beoonleling clo01· de 1·echte1·
ove1· de grand. - De bewijswaarde van de

77. - Aanslnr1 'IXMt a.lnlif,,wer;e. - Vergelijk'in[! met de normale win8t ran soortyelijke llelnstinlfplichti[lcn. - Yermoeden
~clctt niet nflwnkelijlc ·is Nf!l/. het liestaa.n
van ve1·schillenrle 8001'tf/elijke belastinuplichtigcn. - "\Vanneer fle administratie

vermoedens uitgemaakt door de tekenen
of indicioen van een hogere gegoedheicl,

Yan ambtswege de- belastingplichtige belast met inachtneming Yan de normale

73. -
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winst van soortgelijko belastingpliclltigen,
is de waarcle van clit vermoeden niet afllankelijk van llet bestaan van verschillencle soortgelijke belastingpliclltigen. (Samengescllakelcle wetten betreffende de inlwmstenbelastingen, art. 28 en 56.)
29 Mei 1951.
3GG
78. -

Hot 1HJJn beroe11 rlnt •t:an het beroep van de belnsUnuplicht'ige tegen de
besUss·inr1 van de diiecte1w kennis neemt.
- VerpUchUng de tJC!fi'Onrllleicl te onae·rzoelcen van lle door cle rlirecte'U'/' 1tUgebrachte beooraeling betreffende het ver8clw.laiqd zijn van de belastfng. - Ret

hof van beroep, dat over llet beroep van
de belastingplichtige tegen tle beslissing
van tle directeur uitspraak doct, is ertoe
verplfcht de gegronclheid te onderzoeken
van de door de directeur uitgebrachte beoorcleling betreffencle het verschuldigd
zijn van de belasting. (Samengeschakelcle
wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, nrt. 61, pal'. 3.)
2H Mei 1951.
5fi8
7·9. -· Recla.nwtie teuen het beloop vwn
de aanslng. - 'l'ennijn. - De reclamntie

van de belasting·p!ichtige teg·en het beloop
van zijn aanslag moet, ov straf van vcrval, uiterlijk tle :n Maart van llet tweede
- clienstjaar ingerlicml wonlen, zoncler tla t
tle termijn noclltans mincler dan zes mnanden vanaf de datum nm llet annslagbiljet
of van de kennisgeving van de aanslag
bedragen mag. (Snmengescllakelde wetten
betreffencle de inkomstenbclastingen, artikel fi1, var. 3.)
29 Mei 1!l51.
li70
80. - Reroep wur l1rt 1/0f ral~ beroep
tegen clo beslissing vnn de cli.rectenr rler
lJClctsti•l!fJen. - Yertllicll ti-l Iff wor het 110/
'l!ctn lJerocp wmutshnl·L'C te onderzoekcn of
het lieroep ontvnnkeli:ilc is. - HPt Jwf van

beroep, clat van een be:,;lissing van tle rlirecteur <ler belastingPn kenniR necm!,
moet van ambtswege onderzoeken of clit
beroev ontvankelijk is om bimwn de wettelijke termijn te zijn ingestel<l. (Wetten
betre1'1'encle de inkomstenbelnstingen, :utikelen (l(l en <i7; wPt nm li Septc>mlu.'r 1R8li,
art. 7 tot 10.)
29

~fei

1831.

570

81. - Beclnnwtie teuen het lieloop 'VWn
de aanslng. - 'l'ennijn. - A.cktrweenvol{fende aa.nslctgen rUe, wegens de invloerl
van de ene op de anclere, een gelleel ·ui.tmalcen. Tennijn om tegen ae laatste
aanslag een reclarna.Ue ·in te d'ienen zich
1t'itstrelclcencl tot de elen~enter.L 'l'a.n rUt rteheel. In het uitzonderlijk geval dat

twee acllterQenvolgende aanslagen, wegens de invloed van de ene op de andere,
een gelleel uitmaken, strekt de termijn om
tegen de lantste aanslag een reclmnatie in
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te tlienen zich uit tot elk bestandcleel van
dat gelleel. (Samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. <i1,
par. 3.)
29 Mei 1951.
570
82. '-- Reclnmcttie tegen het beloop van
ae nnnslng. Terrn·ijn. Aanslag b'ij
nnvonle'l'ing va.n Techten na. een eerste
nanslag. Zeltae a-ienst}a.nr, maar andere belttstbar·e stof. - Zonaer witwerlcsel
op de termi.in bi·nnen tvellce de r·eclarnaUe
tegen de eerste aanslag moet wm·aen inrJerl·ienrl. - Het feit, tlat, na een eerste

aanslag, tot een aanslag bij navorclering
van rechten over hetzelfde dienstjaar,
<loch op een andere belastbare stof wordt
overgegaan, kan lle aanneming van een
reclamatie die, buiten de wettelijke termijn, tegen de eerste aanslag werd ingecliend niet reclltvaardigen. (Samengescllakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelnstingen, art. (ll, par. 3.)
29 :Mei 1!151.
570
83. -" Beroep v66r het hot vnn bemep
te[Jen rle besliss·inrt •!Ja;n rle clirecteu;1·. Kennisgevin[J doo·r rUe beslissing vnn een
la.ter te vestigen bi:ilwmencle nanslng. Geen beroep· tegen een toekomsti{le of gebe·nrUjke na.nslnlf. De wet ricllt geen

beroep jn tegen de kennisgeving aan tle
belastingplichtige, door. cle beslissing van
cle directeur OY<'r zijn reclamatie, dat· hij
llet voorwerp van een bijkomende aanslag zal zijn. (Samengeschakelde wetten
betreffende cle inkomstenbelastingen, artikel (il, par. 3, en 6G.)
29 lVIei 1951.
570
84. - ,Aan8la.g vnn arnbtswege. - VerJilichtin.g voor tle controlezw-zetter door
miarlel vnn ve·rmoeclens te 1.verli; te gaan.
Om van ambtswege het bedrag van cle
belastbare inkomsten te bepalen, legt de
wet aan de controleur-zetter cle verplichting· OD door midclel van vermoeclens te
werk te gaan. (Smnengeschakelcle wetten·
betreffende de inkomstenbelasting<'n, artikelen 32 en :}(i.)
3 .Tnni 1951.
581
-

85. - Annslng t;nn ambts·wege. - Ve·rmoeclens ·wnn·rop hi.j steunen '1/l(lg. - Tekenen ot ·intz.icicn van ho{ler·e gegoedhoicl.
Fer,qez.ijl<'in,q met rle normnle winsten
vctn soort11elijke lJelnst'in,qplichti,qen.
De vermoetlens, waarOD de controleurzetter steunen moet om llet beclrag van
ae belastban~ inkomsten te bepalen, kunnen voortvloeien hetzij nit tekenen of
indicH~n waaruit een hogere graad van
gegoedlleid blijkt clan uit de aangegeven
inkomsten, lletzij, wanneer llet gaat om
inkomsten belastbaar kraclltens artikel 25,
parngraaf 1, alinea :t, van de samenge-.
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scbakelde wetten, uit de vergelijking met
de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen en mits inachtneming,
volgens het geval, van de in nrtikel 28
aangeduide elementen en van alle nuttige
inlichtingen. (Samengescbakelde wetten
betreffende de inkomstenbelnstingen, artikelen 25, 28, 55 en 56.)
5 Juni 1951.
581
86. - Aanslag vrw £l1nlltswege. - Gcvallen waarin ertoe lwn wo·rden oveJ'f!Cuaan. - Bij niet-aangifte, bij niet-inclie-

nen van de verantwoordingsstukken, bij
niet-overleggen van de gevraagde inlicbtingen of van een antwoord binnen de
wettelijke termijn, is de administratie e.rtoe gerecbtigd de belasting van ambtswege te vestigen op grond van het vermoedelijk bedrag van de belastbare inkomsten. (Samengescbakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56.)
624
19 Juni 1951.

87. - Aanslag van amllts~veue. - Bew·ijs 1Jan het ju-i8te berl1·art 1xm rle llelast:bare inlcomsten 1"1/St OZJ rle belnstinrfllliohtiue. - Wanneer de belastingpliclltige van
ambtswege belast wordt, rust de bewijslast van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten op hem zelf. (Samengescbakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 56.)
19 Juni 1951.
624
88. - Aa-nsla-f! ·van ambtswe{fe. - Beoorclel-inu vnn cle llelnstllct·re rrronclslart
wonlt niet aan het _qeweten vnn cle oontJ·olmtr-zetter oveT{folaten. - Beoo1·clelinf!
moot OZJ vennoedens steunen. - De beom·-

deling van de belastbare grondslag wordt
niet, in geval van aanslag van ambtswege,
aan bet geweten van de controleur-zetter
overgelaten. Zij moet op vermoedens steunen. (Samengescllakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32 en
56.)
19 Juni 1951.
G24
8~. -· Aansln{! vwn nmbtswe[!c. - Ye·rmoeclens waar011, bi.j ontstentewis rnn bewijs, kan uestmr.ncl worden. Tekencn
of inclioien van een hoyere rterJocrlheill. Ve1'{fol-ijlc-in{f met de nonnnlc 11;insten va.n
sooTtgelijke bela.st-in[!pUohti!Jen. -De wet

voorziet dat, bij ontstentenis van bewijs,
bet bedrag van de belastbare inkomsten
mag worden afgeleid lietzij nit het door
de indiden van gegoedheid uitgemaakte
\;ermoeclen, hetzij, wanneer het gaat om
inkomsten die kra elltens rmragraaf 1,
alinea 1, van artikel 25 belastbaar zijn,
uit bet door de vergelijking met de normale winsten van soortgelijke belastingpliclltigen uitgemaakte vermoeden. (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de in·
komstenbelastingen, art. 28 en 55.)
G24
19 .Tuni 1951.
90. - Bewi.is vnn cle belnstlln·re fJTdnllsla{f clOO!" telcenen of ·indioUJn, in ,qeval vn11
ve1·bete1'in[! V(l!n cle a.an{fifte of van (tanslnu vnn ambtswe{fe. - Niets veroo1·loott
van het teit rla.t lle aotiva op 9 Ootolle·r
1941f {fea.oht worden, voor cle extTallela.stin,q, voo1·t te leo men van belnstbare inlcomsten, ctf te leiden clat, voo·r cle f!CW01W
belnstin{fen, z-i_i {fecn tekenen of inclioien
van {/C{!Oeclheicl lcu.nnen u.Umalcen.

Niets veroorlooft nit het feit dat de activa
op 9 October 1944, voor de vestiging van
de extrabelasting op de in oorlogstijtl
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, worden geacht van belastbare
inkomsten voort te komen, af te leiclen dat
zij, met llet oog op de vestiging van dt'
gewone belastingen, geen van de tekenen
of in<licten zouclen kunnen uitmaken
waarnit een hogere grand van gegoedbeid blijkt dan uit de aungegeven inkomsten. (Snmengescbakelde wetten betreffende de inkomstenbelnstingen, artikel 55; wet van lfl October 1!l45, art. 2,
par. 3.)
19 Juni 1951.
624
91. - Bew'ij8 van rle bela-stbare gronclsla{f tloor telcenen of inclioi.iin. - Y eTmoellen nf,qeleifl nit rle veJ'fJCli:ikinrt vrc.n het
bezit op 10 M ei 1940 en het llezit op 9 October .19.]4. - Eerste bestandrleel vnn de
ver{feli:i lcht{t ·u:itslu.itend ,qestenncl op cle
lc·ra.ohtens art-ilcel B vctn rle wet van 16 Octolle!" 1945 vermoecle aotivn. - Onwetteli:ikheicl. De administratie heeft bet

recht niet, bij wijze van bewijs door tekenen of indiden, de aanslag in de gewone inkomsten op grond van de enkele
vergelijking tussen llet bezit van de belastingpliclltige op 10 Mei 1940 en zijn
bezit op 9 October 1944 te vestigen, wanneer zij bet eerste bestanddeel van die
vergelijking, lletzij de omvang van het
bezit op 10 I\'Iei 1940, beeft vastgesteld, niet
op grond van werkelijke of aangegeven
inkomsten, doch uitsluitend op llet bezit
dat bij toepassing van artikel 3 van de
wet van 16 October 1945 wonlt vermoed
op 10 :Mei 1940 te llebben bestaan. (Samengescbakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55; wet van 16 October 19'!5, art. 2 en 3.)
19 ,Juni 1951.
624
921. - Aanslag va11 am/itswe{Je.- Doo•r
cle belnstinyplichti.,qe te TJI'en{fen bewi.i s
van het Iuiste berl-rn{f vnn zi:in llelnstbare
inkomstcn. - Ma.hoen de rlom· rle bela.stinppl'ichtipe '1:001'[/ebnwhte clementon clat
be-wijs '{(It ? Sowvereine beoonleUn[l
rloo1· cle 1·echte1· over de rwo·nrl. - De recb-

ter over. de grond beoordeelt souverein of
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(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomsteubelastingen, art. 28.)
26 ,J nni 1951.
640
·97. - Y e;-lwal voor het hot vwn bemep
tcgcn rZe beslissing vnn rle rli·recteu;·. Gebnroil.; van nicuwe stu./clce·n. - Te'l'm.ijn
voo·r de nede;-leuo·i·ny 'Van deze st1t./clcen. -

93. -· Aangifte. - Heett -!JeWijslcmcht
ten.'iii:i het tegendeel bewezen is. De

De belasting11lichtige, die een verhaal voor
het hof van beroep tegen de beslissing van
de directeur over zijn bezwaar uitoefent
en die gebruik wil maken van nieuwe
stukken, is gehouden ze binnen de maand
na het verstrijken van de termijn van
verhaal ter griJffie van het hof van beroep
neder te leggen. (Wet v;m 6 September
1895, art. 9.)
679
10 Juli 1951.

door de belastingplichtige overeenkomstig
artikel 53 van de samengeschakelde wetten opgemaakte en ingediende aangifte
heeft bewijskracht tenzij het tegendeel
bewezen is. (Samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 53.)
26 Juni 1951.
638
94. - Door rle administruUe ;;e;·beteTde aanoifte. - BelasUngplichtige die
zich op de ve'l'lJCte;·ing ulclcoo'l'd ve;·lclaart.
Alclits verbete;·de aangifte heeft de.'l:elfrle bew·ijslcnwht a.ls (/e oorszwonlcel-ijlce
aunuifte. - Wanneer een aangifte in de

98. - Aanslag van ambtsweue. - Het
bewijs van het juiste cijfer vwn de belastba1·e inlcomsten nLst op fle belastingplichtige. - Wanneer de belastingplichtige van

ambtswege aangeslagen wordt, rust op
hem het bewijs van het juiste cijfer van
zijn belastbare inkomsten. (Snmengeschakelde wetten, art. 56.)
'
10 Juli 1951.
680

inkomstenbelastingen door de administra-.
tie verbeterd w.erd en de belastingplichtige zich op die verbetering akkoord heeft
verklaard, heeft de verbetering dezelfde
bewijskracht als de oorspronkelijke aangifte. (Samengeschakelde wetten, art. 53
en 55.)
26 J uni 1951.
638

99. - Aanslag van wn~bts-wege. - Het
nnnwcnflen doo;· het beheer van de ve'l'rnoedens voorzien bi.i a;·tilcclen 28 en 55
van de samengeschMcelcle wetten slu,it een
be·roep niet uit 011 ande;-e bewijslcmchtige
gegevens on~ cle belnstba,;-e orondslag te
vesti,qen. In geval van aanslag van

95. - Reclamutie tegen de uunsla{/. Recht ;;oo;· de be!nstingpl·icht-i,qe, die zich
op de ve-rbetering van zijn aan.q·ifte nlclcoonl heeft ve-rlclnanl, binnen de wetteli.ilce tennijn, een ;·eclam.ntie tegen de aa;k
sla.g in te cl-ienen. -,--- Doo;· de belnstingplichtiue b-ij te !wengen bewijs. - Door
zich akkoord te Yerklaren op de door de

96. - ilnnslng van a.mbtswege. - l'e·ryeU.jlcing met fle ;1ormnle winston vctn
soo;·tyelij lee belastht[}1Jl-icht-i.qen. - V e·rgeUjkino die niet noodzalcelijlc vnn het
bestnnn van ve;·sch-Hlende soortgelijlce belnstingplichtige athanlcelijlc is. - Wan-

neer, in geval van aanslag van ambtswege, de belastbare grondslag door vergelijking met de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen bepaald wordt,
vereist de wet niet dat de administratie
naar het bestaan van verschillende soortVERBR., 1951. - 46 .

721

gelijkc~ belastingplichtigen zou verWlJZen.

de elementen voorgebracht door een belastingplichtige, die van ambtswege belast werd, het bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten hebben geleverd. (Samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 56, a]. 2.)
19 Juni 1951.
(\27

administratie aan zijn aangifte in de inkomstenbelastingen gebrachte verbetering,
verliest de belastingplichtige het recht
niet, binnen de wettelijke termijn, tegen
het beloop van de aanslag een reclamatie
in te dienen; maar, om in zijn reclamatie
te slagen, moet hij het bewijs brengen van
de misslag die te zijnen nadele bij de verbetering werd begaan. (Samengeschakelde
wetten, art. 61, 1mr. 3.)
26 .Juni 1951.
638

- ,:~~~~

~

ambtswege, mag het beheer om het bedrag
van de belastbare inkomsten te bepalen
andere bewijskrachtige gegevens aanwenden, dan de vermoedens voorzien bij artikelen 28 en 55 van de samengeschakelde
wetten. (Samengeschakelde wetten, artikelen 28, 34, 55 en 56.)
10 .Tuli 1951.
G80
HOOFDSTUK IV.
J3EDRIJFSBELASTING.

100. - Inlcom.stenbclaqtingen. - BedTijfsbelasting. - Aft;-elcba,re b_ed;·ijfslasten. - Afschrijvingen, - De afschrijvin-

gen, die beantwoorden aan de voorwaarden voorzien bij artikel 26, paragraaf 2,
4o, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, worden aangezien als bedrijfslasten die van de in de bedrijfsbelasting belastbare inkomsten mogen afgetrokken worden.
17 October 1950.
50
1101. - Inlcomstcn belnsti'I![NJII.
Bed'l'ijfsbelasting. - Interesten van schuldvo;·de;-ingen en gelddeposito's die een be-
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d-rijfslcarakte·r ·ve·rtonen en ingesch-re·ve-n
zijn in de boelchotuUng van de emploitaties waaman zij ten uoede Tcomen. - Intet·esten in de bedr·ijfsbelasUng belastbaar.

- De interesten van de schuldvorderingen en van de gelddeposito's die een bedrijfskarakter vertonen, wanneer het behoorlijk vastgesteld wordt dat zij begrepeu zijn in de boekhouding van de exploitaties waaraan zij ten goe<:le komen en
die in Belgii) gelegen zijn, zijn belastbaar
in de beclljjfsbelasting. (Wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, op 3 Juni
1941 samengeschakelcl, art. 25, par. 1.)
17 October 1950.
62
102. - Inlcomstenbelast'ingen.
Bedt'·ijjsbelastinu.
Aftt·eTclcing 1mn de
t·eells aangeslauen netto-inlcomsten ten
eimle de d·ubbel.e aamslau van eenzelfcle ·inlcomen in hoofcle ·van eenzelflle belctst1ngpUcht-iue te vennijllen. - Intet·esten van
schttlclvonleriny,en en {fel£llleposito' s met
becl1"ijfslcarnkter ingeschreven in lle boelchomlin{f vwn cle emploitaties Wltnman zij
ten goecle Tcomen en cUe ·in BeluU3 uelegen
z·ijn. - Inkomsten wityesloten ·wit lleze cUe
a.ls reetls aa.n.f!eRlnyen. aangez·ieu WO'I'(len
mb rl-ns lcunnen. af{fetroli,ken wonlen. - De

interesten van de schuldvortleringen en
van de gelddeposito's met bedrijfskarakter, ingeschreven in de boekhouding van
de exr1loitaties wuarvan zij ten goede komen en die in Belgie gelegen zijn, zijn uitgesloten uit de inkomsten die als reeds
aangeslagen aangezien worden en clam·om
mogen afgeti·okken worden van het bedrag
van de geclurende het <lienstjaar verwezenlijkte inkomsten cUe in de . beclrijfsbelasting belastbaar zijn. (Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, art. 18 en 52,
par. 1 en 2, litt. b.)
17 October Hl50.
62
103. -

I nlcomstenbela.st·ingen.
Bellrijfsbelctsti-ll[J.
Becl1"ijfsuitgaven· of
-la.sten. - Het bruto-bedrag van de be-

clrijfsinkomsten mag aileen verminclerd
worden met de bedrijfsuitgaven gednrencle
de belastbare periode geclaan ten eincle
cleze inkomsten te verwerven of te behoutlen. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl
de
31 Juli 1943, art: 26, par. 1.)
14 November 1950.
123
104. -

Inlcomstenbelnstingen.
Bedt·ijfsbela.stinrJ. - BellrijfsverUes. - De
minflenoctanlen Vlm a.ctiva. mltken noch
een. llecl-rijfsverUes ·wit na.at· cle zin va.n
art·i Tcel 32 va.n cle snmengeschulcellle wetten, noch een. betl·rijfs·uitgctve, newt· cle zin
11an nrtilwl. 26. - Indien, krachtens artikel 27, paragraaf 1, van cle samengescha-

Irelde wetten, de winsten van een hanclelsbedrijf, die in cle belasting op de beclrijfs-

inkomsten belastbaar zijn, cliegene ZIJll
die uit al cle geclane verrich tingen voortvloeien, alsook alle vermeercleringen van
om het even welke in dit beclrijf gestoken
activa, bestaat er geen enkele wetsbepaling die aan de minderwaarclen van activa
het karakter hecht hetzij van be<:lrijfsverlies hetzij van beclrijfsuitgave. (Wetten betrefj'entle de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld de 31 Juli 1941.!, art. 26,
27 en 32.)
1-! N ovembe.r l\l50.
123
105. - Inlwmstenbelastingen.
Belasting op de beflrijfs·inlcomsten .. B·ijrl'l'arJe cUe lloo·r cle « Nntionnle Lnnllbouwen Voerl'ing,sco'rpo·rnt-ie ll ge.Ynfl 1De'}'(l. B·ijclra.ge clie cle T,,enmerken vnn lle belttsUng op · cle berl1'ij.fsin1comsten niet bezit
en er n:iet merle Tcnn gelijlcgestelll W01'llen. -De door de « Nationale Lanclbouw-

en Voeclingscorvoratie ll geinde bijdrage
vertooncle de kennierken niet van een belasting op de bedrijfsinkomsten en kon
er niet mede gelijkgestelcl worden.
'
30 November l!l50.
149
106. - IuT,:on~stenbelast'inyeu.
Bela.st-ing op lle 1Jerlrijfs·in1comsten. - Ve'rmeerlleringen van om het e·ven 1vel1c in
een becl'l'i.ff lleleml vennogen. - Worden

lleschouwd als winsten van een nijverlleills-, hanclels- of lanclbouwbedrijf, naar
de zin van artikel 25 van de samengescllakelcle wetten betreffencle cle inkomstenbPlastingen, en als zoclanig aan cle belasting
op de bedrijfsinkomsten onclerworpen, de
vermeerderingen van om llet even welk in
clit bedrijf belegcl vermogen. C"Vetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl op 3 .Jnni 1941, art. 25, par. 1,
1°, en 27, par. 1, al. 1.)
5 December 1050.
162
107. - Inkomstenbelnstin{fen.
Bela.stbng op cle beclrijfsinkomsten. - Sammen cloo·1· een. notct·l"is vein zijn winsten
ufgetrolclcen a.ls rloo·r hem ann zijn voory,anger witlleta.alll tot delging va.n lle cloat·
hem .ieyens lnatst{fenoenulen 1vegens ove·rcz.racht vnn een. notndeel protocol a.nngeSomrnen 'llie een ve1·mee1·[!ltne schttltl.
rler-in,q u-itma.Tcen vwn ee,n ·in het << beckijf ll
vlt.n cle notn'l"is belegcl vennogen. - Sammen nwn lle belctstlng up lle bellrijfsinlcomsten onr!e1·wm·pen. De sommen, jaar-

-=-

lijks door een notaris van zijn winsten afgetrokken als aan zijn voorganger uitbetaald, tot clelging van cle door hem jegens
cleze laatste wegens overdracht van een
notarieel protocol· aangegane schuld, cle
afgecleelcle en uitgestelcle terugbetaling
zijncle van een activa-element, clat uls
« vermeerdering van het in llet beclrijf ll
belegcl vermogen verworven werd, zijn in
de beclrijfsbelasting belastbare inkomsten
en geen bedrijfsuitga ven geclurencle het

I
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belustbaar tijdperk gedaan ten einde die
inkomsten te verkrijgen. (Wetten b~tref
fende de inkomstenbelastingen, samengeHehakeld op B .Tuni 1941, art. 27. var. 1,
al. 1.)
162
5 December 1050.
1108. - Inlcornstcllbe/.a.stingen.
Belasting op de bell?·i.jfshtlcon~<sten.
Berhijfswitgamell
ilie ·moyen a.fyetro·lcken
wonle11. - Begrip. - Mogen alleeu afge-

trokken worden van het bruto-bedrag van
de in de bedrijfsbelasting- belastbare inlwmsten, de uitgaven die bedrijfsuitgaven
zijn, gedurende het belastbaar tijdperk
g·edaan ten einde deze inkomsten te verkrijgen en te behouden. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeSl'hakelcl op :3 .Tuni 1!J41, art. 26, var. 1.)
5 December 1950.
162
109. - Inl.:omstenbel,astingen.
Belasting op de bedri:ifsinlcmnsten. - Allvocna.t.- T'oorleggi!nfl vwn het starnboelc onder het 1·egdme van de 8CMnengeseha.lcelde
·wetten van 31 Juli 1943. - Recht voor
de ad·voea.at het stnmboeh' .sleehts merle te
rlelen na onderzoelu rloo1· rle staj'honrle1· en
inrlien hct ,qeschil lili.ift ·voortbestnan. -

De advocaat, {lie <mcler het regime van
de wetten betrei'ft>mle de inkomstenbelastillgen, samengescllakeld op 31 Juli 1!l4il,
door het lJeheer aangezocht wordt zijn
stamboek oYer te leggen, mag ei:-;en dat
rlit stamboek arm het belleer sleclltR me<legecleelcl worclt na ondt>rzoek van dit clol'Ulllent door de stnfllouder en in llet genll
aileen waarin het gescllil tussen de controleur en de belnsting]Jliclltige zon blijveu voortbestaan. (W etten betreffende de
inkomstenbelastingen.
samengescllakE' ld
op B1 Juli 1941}, art. !:10 en 55.)
5 December 1!J:JO.
lGo
110. - Inlcomstenbel;~·stinge·n.
Be7a.sting op rle befl?·i,jfsinkomsten. - Acl'liocaat. - Weige·rinrt het stamboelc na ondeJ·zoclc erva.n door de stafh011rler na.u
het bchee1· merle te dclcn. - Aa.nsla.rt vctn
nm btswegc. - Onder llet regime van de
op 31 Juli 1H43 samengescllakelde wetten

hetreffende de inkomstenbelastingen, kan
van ambtswege aangeslagen worden rle
a<lvocaat die weigert aan llet belleer de
Htamboeken mede te delen, nadat dE'ze
door ·de stafllouclPr · onclerzocllt werclen.
("Vetten betJ:effende de inlwmstenbelastingen, samengescllakeld op :n Juli l!l43, artikeleu 55 en 5G.)
iJ December 1Hil0.
165
111. - In komstenbcla.stin,qen.
Belnstfng OJJ de becl?"'i;ifsinkomsten. - Arlvoaiw.t. - JJleclecleling ·vwn. het &tarnboelc. (feen wett'ige red en in het prinoipe va.n het
1Jerocps.Qcheim ony deze clam· cle wet vom·z·ienc en gemgel.de mcrlerlclinrt tc weirJe-
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1·en. - Het principe van het beroepsgelleim maakte, onder llet regime van de
wetten betreffende de op 31 Juli 1943 samengescllakelde wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen, geen wettige reden
nit, om aan de controleur de mededeling
te weigeren van llet stamboek van een
advocaat, na onderzoek van dit document
door de stafhouder, vermits de wet deze
mecledeling uitdrukkelijk voorzien en geregelcl lleeft. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op
31 .Juli 104:3, art. 30 en 55.)
5 December 1950.
165

112. - Inlcomstenbclastingen.
Bel(/,sthlff op clc bedri.ifsinlcomsten. - Aanmt/.lenrle pcrsonclc belasting. N ationale c1·isisbijrl1·aae. - 'J'rejfen slechts de
sornmcn, opgeb1·acht door lle bm·oepsvm·Ticht1m.ge1h of doo1· rlc beToepswerlcza(l,rnheid f!lh clie winsten of vn1comsten H.itmalcen. - In zaken van belasting op de be-

drijfsinkomsten en bijgevolg in zaken van
aanvullende personele belasting en van
nationale crisisbijclrage, treft de aanslag
slechts {le door de beroepsverriclltingen
of door de -beroepswerkzaamlleid van de
belastingplichtige opgebracllte sommen en
activn <lie winsten of inkomsten uitnfaken, CW etten betreffemle de inkomstenbelastingen, art. 25.)
12 December 19ii0.
180
113. - Inl.:omsteniJelnstinyen.
BedrijfslJelnsting. - _'frcft rle winsten van
om het even wellc. nijve·rheirls-, h(wclelsof la.nrlbo·uwberlrijf. - De beclrijfsbelas-

ting treft onder meer de winsten van om
het even welk nijverheids-, llandels- of
lanclbonwbeclrijf. (W etten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengescllakeld
de 81 Jnli 1043, art. 25, par. 1.)
27 l!'ebruari 11151.
361
114. - Inkom8fenbelnstiuycn.
Berlri,ifsiJcla,stin.rJ. - Belastlia1·c '!iCrmeenleringen. - Vm·rnee?·deringen voo·rtlcomend
ui.t m"ec?·clel·waarden hetzi,i ve?·wczen/.-ijlct,
hetzi,i nitgcdntlct in rle belcenin.gen of inventa.·rissen, weUce ooh: cle oorSJJ?"o·ng of
rle unt'lt·ur ePvnn moyen 1.vezen. - Voor

<le toe passing van · de bedrijfsbelasting,
dienen lJescllouwd als winsten van een
nijverheids- lmndels- of landbonwbeclrijf,
de vermeerderingen die voortkomen onder
meer uit meerderwnarclen lletzij verweZPnlijkt, lletzij uitgedrukt in de rekeningeu of inventarissen van cle belastingpliclltige, welke .ook de oorsprong en de natuur ervan mogen wezen .. (Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeHcllakelcl de 31 Juli H}43, art. 27, par. 1.)
27 Februari 1951.
361
11'5. - Jn./comstcnbelnst-ingen. - Bedl·i.jfsbclasting. Ovenl?-a.cht van een
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ha;n,flelsemploita.Ue.
Bel(J;stbctre rneet·clerwcuwclen besehouwcl als winsten va;n
cle emploitatie.- Ve·ranclering vnn cle w·lnsten in een stoffeUjke wnnrcle niet vet·eist. - Opdat de vermeerderingen voort-

komende uit verwezenlijkte meerderwaardim ter gelegenheid van de overdracht
van de exploitatie zouden kunnen beschouwd worden als winsten van een handelsexploitatie en aan de bedrijfsbelasting onderworpen worden, vereist de wet
niet dat die winsten in een stoffelijke
waarde zouden omgezet zijn. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelc1 de 31 Juli 1943, art. 27, art. 1.)
27 Februari 1951.
361
11·6. -

Inlcomslenbelctstingen. - Beclrijfsbelnsfoing. - F'o1·fnitait· bepalen vnn
cle uronclslau van cle belastbnre ·i.nlcom.~ten. Stelsel wellv rze belnstingpliehtige ann het onclerwek cloo1· cle fisctts niet
onttrelct. - Ret stelsel van forfaitaire be-

paling van de grondslag van de belastbare
inkomsten inzake van bedrijfsbelastingen
onttrekt de belastingplichtige niet aan het
onderzoek uitgeoefend door de fiscus overeenkomstig artikel 55 van de samengescltalwlde wetten ov de inkomstenbelastingen. (Samengescltakelde wetten op de
inkomstenbelastingen, art. 28.)
27 Februari 1951.
363
117~ Inlcomstenbelnsfoingen.
Bed1"ljfs7Jelnsfoinu. - H·uishoudeUjlce witgnve1h. - UUgaven clie r;een vnn de belnstbare ·in1comsten ctftrelcbrwe lnst uitmnlcen.

- De so=en uitgegeven door de belastingplichtige om in zijn eigen onderhoud
en dat van zijn gezin te voorzien, zijn
niet als bedrijfslast van de belastbare
inkomsten aftrekbaar. (Samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, par. 1 en 3.)
10 April 1951.
451
118. - Jnkomstenbelctstingen.
Bedrijfsbel.ctsting. --Ve1·7Jetering vctn een onjoltist bevonclen anngifte van inlcomsten.
- Aanslng van nmbtswege. - In een en
nncler geval clienen cle vm·moeclens, wnct1'op cle culmin•istraUe moet steunen, te blijlcen hetzij tt'it telr.enen ot incUcU3n vrtn
een hor1e·re gegoeclhe·irl hetzij ttit rle vergelijldng met cle normale winsten van
soortgeUjke belnstinypz.ichtigen. - Wan-

neer de administratie een onjuist bevonden aangifte van inkomsten verbetert of
dat" zij een aanslag van ambtswege vestigt, mogen de vermoedens, waarop zij
moet steunen, zo bet belastbare inkomsten geldt die aangeduid zijn in 1 o van
paragraaf 1 van artikel 25 van de samengeschakelde wetten, blijken, hetzij uit tekenen of indicien waaruit een bogere
grand van gegoedheid blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten, hetzij uit de ver-

gelijking met de normale winsten van·
so-ortgelijke belastingplichtigen, met inachtneming van de. bij artikel 28 van
zelfde wetten vermelde voorwaarden. (Samengescllakelde wetten betreffende de in,
komstenbelastingen, art. 25, 28 en 55.)
10 April 1951.
456
119. - Inlcomstenbelust'ingen. - Beclrijfsbelctsting,. Afstancl vun beclr-ijf.
- Pr-i,is V(tn cle O'Ver-clr-acht ~uacw-in uecl'U1'e1Ule het becl-r-i:if verwezenHjlcte en nog
111iet nnngeslagen 'W'insten begrepen zijn.
- Winsten in cle 7Jecl1'"ijfs7Jelusting belnst7Jua1·. - In geval van overdracht van een

bedrijf, moeten onder de in de bedrijfsbelasting belastbare inkomsten begrepen
worden de bedrijfswinsten die v66r de
overdracht door de belastingpliclltige verwezenlijkt werden en waarvan bet bestaan
door de akte van overdracht ann bet Iicht
wordt gebracht. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, 27 en 32.)
26 Juni 1951.
642
120. - Inlco·mstenbelasting,en.
Beclr·iifsbelast-iny,
N·iet ·invonlerba'l'e
schulclvo-rcle1··ingen moeten niet in het belnstbart1• actief opgeno11ien wonlen. Sch;ltlclvo1·fleringen- 'Wctlt'rvan cle n·iet--invo·rclerbun1·heicl een eenvo·ucl-ige onclerstelU11 lJ
·is. - Moeten erin opgenomen worclen. -

Indien de schuldvorcleringen die niet invorderbaar zijn, niet in het belastbaar actief moeten opgegeven worden, zou clit niet
wettelijk kunnen geschieden wanneer hun
invorderbaarbeid een eenvoudige onderstelling is. (Samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 25,
27 en 32.)
6-!2
26 Juni '1951.
121. - Inlcomstenbelustingen.
Belnst'inyen op cle becl-rijfsinlvomste·n. - Aunslag vun wmbts'Wege. - Vestiging van cle
belasting op m·oncl van het ve1·moecl beclntg van cle belnstba1·e 'inlcomsten. - In

geval van aanslag van ambtswege, heeft
bet beheer- bet recht, onc1er voorbehoml
van llet bewijs van llet juiste cijfer van
zijn belastbare inkomsten dat, alsdan, op
de belastingplich tige zelf rust, de bela sting op grond van het vermoed bedrag
van de belastbare inkomsten te vestigen.
(Samengeschakelde wetten, art. 56.)
10 Juli 1951.
680
122. - Inkomstenbelctst-ingen. - Be-,
lnsting op lle 7Jecl1·-ijfsinlcomsten. - Aanslng van l'1mbtsweue. De vet·plichting
voot· het behem· op cle vennoeclens voo1'zien bij at·tilcelen 28 en .5.5 vun cle samengeschalcelcle wetten te steunen lcomt
slechts in cle tweelle plactts om cle in cle
beflt•ijfsbelasting belastblwe Ut'01ulslag te
vestigen biF gebrelv uan het bestaan vn-n
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bew'ijskmcht'ige g,egevens. -In geval van
aanslag van ambtswege, is het slechts bij
gebrek aan bewijskrachtige gegevens dat
het beheer gehouden is op cle bij artikels 28 en 55 v:an de samengeschakelde
wetten voorziene vermoedens te steunen
om de bij artikel 25, paragraaf 1, alinea 1,
bedoelde bedrijfsinkomsten te bepalen.
(Samengesehakelde wetten, art. 25, 28, g4,
55 en 56 ..)
681
10 J uli 1951.
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123. -

Inlcomsten.belastingen. Belast'in,q op de inlcomsten nit roerentl lcapitaal. - Belasting toepasselijlc op cle inlcomsten van sclllnlclvm·det·ing,en en van
leningen. - UUzoncle1·ing ten aanzien van
schnl.clvordet·ingen en gelclcletJosito's (lie
een bedrijfslcat·a7cte1· vet·tonen, inflien vaststaat dat cle aan cl1e schttl(lvonle1"ingen
en cletJosito's verbonclen ·intet·esten beg1·epen. z·ijn ·in cle comptabiliteit van fle eiJJploUat-ies waa1·aan zij ten goefle lcomen.

- Indien de belasting op de inkomsten
uit roerend kapitaal toepasselijk is op de
inkomsten van de sclmldvonleringen en
van de leningen ten laste van de natuurlijke personen en van de vennootschappen
andere dan deze op aanclelen, in Belgie
verblijvende of gehuisvest, zijn de inlwmsten van de sclluldvonleringen en van
de gelddeposito's, die een bedrijfskarakter vertonen, er niet aan onderworpen,
voor ~oveel het behoorlijk vastgesteld
wordt dat de interesten, aan die schuldvorderingen en deposito's verbonden, begrepen z1jn in de boekhouding van cle in
Belgie gelegen exploitaties waaraan zij
ten goede komen. (Wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, op g Juni 1 ~41 samengeschakeld, art. 14, par. 1, go, en 18.)
17 October 1950.
62
124. - Inkomstenlielastingen.
Belasting OZJ cle infcomsten ttit -roet·e1ul lcapitaal. - Inlcomsten van schnlclviwcledngen met befl1·ijfslcamlcte'l' cloo·r at·tilcel 18
van de snmengeschaloelcle wetten aan fle
belasting, op tle ·bnlwn~sten nit t·oet·encl lcapitaal ontt-rolclcen.
Inlwmsten van
schul.(lvonlet·ingen met becl1"ijfslcat·alctel·,
newaat·borgd (loor een hytJothecaim inschrijving zijn begt·epen in cle schtthlvm·deringen clie van dU t·egime gen·leten. -

Niets laat toe de interesten van de door
een llypothecaire iuschrijving gewaarborgde schulclvorderingen met bedrijfskarakter, nit te sluiten uit de inkomsten
van de schulclvorderingen met bedrijfskarakter die artikel 18 van de samengeschakelde wetten uitdrukkelijk onttrekt aan
de belasting op de inkomsten uit roerend
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kavitaal, in tle mate waarin de met die
schuldvorderingen verbonden interesten
begrepen zij11 in de boekllouding van de
exploitaties waaraan zij ten goede komen
en die in BelgH~ gelegen zijn. (W etten betreffende cle inlwmstenbelastingen, samengeschakekl op g Juni 1941, art. 14, par. 1,
3°, 18 en 22.)
17 October Hl50.
62
125. - Inlcomstenbelast-ingen.
Belast·ing 011 cle inlcomsten ttit t"Oerencl kapitaal. -· A1·tilcel 22 van de samengeschalcelcle wetten clat van cle moliili<i!nbelast-ing V'l"ijstelt de hypothecwire schttlclvor(let·ingen op cle in BelgU! gelegen onroet·encle goecleren ten belope van het lcculastTaal inkomen van :die on1·oe1·encle goecleren. Bepaling die cle hypotheca·i·re
schttldvorcle·ri.n[!en zoncler beflrijfslcwrakte·r niet bett·eft. - Artikel 22 van de sa-

mengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen betreft slechts de
hyvothecaire schulclvorderingen zonder
bedrijfskarakter.
17 October 1950.
62
1.26. - lnlwmstenbelast'ingen.
Inl•omstenbelast'ing op Toemnde ICUJJ-italen.
- Belasting ve1·schttlcligcl op al cle schttlclvonleringen en leningen ten laste van natwtwz.ijlce personen en anclet·e vennootschnppen (lan op annclelen, in Belgii! verblijvencl of gehttisvest. - Belasting niet
op de beflt·ijfsschttlflvorcleringen
vet·schttlcli,qcl wanneer (le interesten in cle
boelchoucl·ing van de lieclt·ijven W(Wt'aan
zij ten goecle lcomen begt"epen zijn en wa.nneet· cleze in BelgW gelegen zijn. - Belasting (z.ie nfettemin bij cle bt'Ot1 doot· cle
vennootschap, (z.ie schttlclenares is, moet
afgelwnclen wo1·flen, zolang a.ls zij niet
weet of cle interesten weTlcelijlc in cle
boekhottcling vnn het betl·olclcen beclrijf
lieg·repen werclen. - Zolang zij niet weet

o.f de interesten bij een schuldvordering
met bedrijfskarakter begrepen zijn in de
boekhouding van het in Belgie gelegen
bedrijf waaraan zij ten goede komen, en
of zij bijgevolg vrijgesteld zijn van de
inkomstenbelasting op roerende kavitalen, moet de vennootschap die schuldenares is het bedrag van dr.oze belasting bij
de bron afllouden. (Wetten betreffende de
inkomstenbelasting, samengeschakeld de
g Juni 1941 en g1 Juli 194g, art. 14, par. 1,
go, l!, 18 en 20, par. 2.)
14 November 1950.
118
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127. -

cR.ISISBELASTING.

Inlcomstenbelastingen. - Nationa.le crisisl!elasting. - Belasting, voor
zovee/. zij v,erschttlflig1cl is nna1· t·ato van
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de inkomsten uit onroerende goede,ren,
gevestigd : te·rzeZfdertijd en voZgens dezeZfde modaUteiten aZs de grondbelasting.

- De nationale crisisbelasting, verschu1digd naar rato van de inkomsten uit onroerencle goederen, wordt terzelfclertijd
en volgens dezelfde moclaliteiten als de
grondbelasting gevestigd. (Besluit van
16 Juni 1941, betreffende de nationale crisisbelasting, art. 4, par. 1.)
23 .J anuari 1951.
276
128. - Inkomstenbelastingen.
NaUonale c'l'isisbelasting. - Zetting, hejfing
en in,vo1·derin.g. - GesoMeden voZgens de
voorschriften van de sam~engeschalcelde
wetten bet1·ejJende de , inkomstenbelasUngen. De wettelijke voorschriften

betreffende de zetting, de helffing en invordering van de :inkomstenbelastingen
zijn van toepassing op de nationale crisisbelasting. (Besluit van 16 Juni .1941,
betreffencle de nationale crisisbelasting,
art. 7.)
276
23 .Januari 1951.
1:2'9. - InlcomstenlwlastillgeJI.
NatifYJUtle cri-s,islielasting. - Belasting waa•rOtJ het recht op lcwijtscheZding of ver-rwinrler,ing V(l'/1 lielasting, toe,qesta,a,l! bij
a.1·tUceZ 13, pa'i'agTaaf 1, van cle samengeschalceZae wetten, toB1)(tsseUjlc is. - Het

recllt op kwijtschelding of vermindering
'van belasting naar verhouding van het
verschil tussen hetkadastraal inkomen en
het werkelljk verkregeu inkomen, in de
voorwaardim bepaald bi.i artikel 13, 11aragraaf 1, van de samengeschakelde wetten,
is van toepassing op de nationale crisisbelasting.
23 .Januari 1951.
276

130. - Inlwmstenliela8t'illgeu.
Natimlale c'l'isislielasting. - Recht van 1·ecZamaUe bij cle di1·ectewr. - Kan slechts
na opkolb'ie1·/J1·enging vnn (le g1·oncllieZnstinrJ ,nit,qeoefend wonlen. - Het recllt van
recl;nnntiP bi.i t1e clirectenr tegeu een nanslag in de nationale crisisbelasting kan
slechts worden uitgeoefe_ncl na vestiging
van de aanslag van de -belastingplichtige
op grondslag van de kaclastrale inkomsten eu, bijgevolg, na opkohierbrenging
van de grondbelasting. (Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, art. 61, par. 4.)
23 Januari 1951.
276

1,31. - TnlcomstenbelasUngen. - Nat'ionale cris'islielctstin_q. TTen;nllen van
het 1·echt op lcwijtsehelding of vennindering vnn cle grondlielasthtg toegestann lJi:i
nrtilceZ 13, pnra_q1·actj 1, vnn cle samenueschalceZcle wetterk - Recht rlat lil'i:ift lie8tctnn wctt lietreft de cdsislJeZasUng. Het recht op kwijtschelding of vermindering blijft bestaan, wat betreft de na-

tionale erisisbelasting, wanneer de aanslagen in de grondbelasting, welke op
grondslag van de kadastrale inkomsten
op de kohieren gebracht zijn geweest, definitief zijh geworden bij ontstentenis van
een verzoek om kwijtschelding of vermindering ofwel omdat dergelijke aanvraag, wijl te laat ingediend, nfgewezen
is geweest.
2il J nnuari 1()51.
277

132. - Inlcomsten./Jela.st·inye'n.
Nationa.le cl"is'islJelnsting. - Personele lJelnsting. - De nationale crisisbelasting is een
personele belasting welke een geheel inkomsten treft en niet een-zakelijke belasting welke de afzonderlijk gpnomen inkomsten treft.
23 Januari 1951.
217

1-33. - In.Jcomstenlielnstingen.
Na~
tionale C'l"isislielnsting. V estiging ·van
een 1Ji:ikonwncle annslctrJ ten lJeclTctge vnn
het verschiZ t1(ssen de belnsting berelcencl
op bets-is vnn het geheeZ vnn de onroeTencle goederen en de belnsting die 1·eeds
1tit hoofcle V(tn dezelflle uoecle1·en af,zon(lerl-ijlc betrwlll wenl. - Ten einde de progressiviteit van de nationale crisisbelasting tot voile uitwerking te laten komen
voorziet artikPl 4, paragraaf 2, van het
besluit van 16 Juni 1941 betreffende die
belasting, de vestiging van een bijkomende
aanslng ten bedrage van het verschil tussen de belasting berekend op basis van
llet totaal bedrag der kadastrale inkomsten van het gezamenlijke der in het
Rijk gelegen onroerende goederen en de
reeds, nit hoofde van dezelfcle goederen,
nfzonrlerlijk betaalde belasting.
23 .Januari 1951.
277

134. - Inlcomstenbelasting,eu.
Ncttionnle crisisbelasting. - Bijlcomeucle cTisisbelastinrJ lie1·ekeml op dezelfde !JTimaslng rtls clie vam. de li'ijlcomende [J'I'Ondbelasting, ·voo1·zien b'i,i a1·tilce~ 13, pa'rctf/Tctctf 1, ·van cle same'llfJCBchalcelcle wetten,
doch met een geUjlcmctt-i.rJ aansZngpeTcentft{!e van 3 t. h. Wanneer een bijkomencle grondbelasting gelJ,even wordt
krachtens artikel 13, paragraaf 1, van de
samengPschakeltle wetten, is ook een bijkomende nationale crisisbelasting verschuldigd, op dezelfde basis, cloch met een
gelijkmatig aanslagpercentage van 3 t. h.
(Besluit van Hi Juni.UJH, art. 4, '{Jar. 3.)
2.'3 Januari l9li1.
277

135. - 1nlcomstenlielast'htgcu. - Nationale crisisbelast-in{J. Belctsting die
geen lJijlcomende g,roncllielasting nitmnalct,
mna1· een lii.izoncle1·e en pe·rsonele vnn deze
De nationale
ve,rsch:illende lielasting. crisisbelasting,. Welke verschulcligd is
naar rato van de inkomsten nit onroerende
eigendommen is geen bijkomende cedu-
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laire belasting op de inkomsten uit grondeigendommen, maar, ofschoon op dezelfde
basissen als de grondbelasting berekend,
is zij evenwel een bijzondere en personele, van deze ver_schillende belasting.
22 ,Januari 1951.
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HOOFDSTUK VII.
BELAS'l'ING OP HET KATITAAL.

136. - Berp·ip. - De belasting op het
kapitaal, ingevoerd door de wet van 17 dctober 1945, maakt een hetffing uit OD het
patrimonium van zekere natuurlijke of
rechtspersonen, om de enige reclen dat
deze eige'naars zijn van goederen en vermogens op 9 October 1944.
123
14 NoYember 19i'.i0.
1,37. - newsting d'ie geen 1Jed1'ijf8lca·ra7cter heeft. De belasting OP het

kapitaal, door de wet van 17 October 1945
niet ingevoerd zijnde geweest in verband
met de beclrijfswerkzaamlleid van· degenen die ze scllulclig zijn, heeft geen bedrijfskarakter.
·
14 November 1950.
123
138. - Belasting (lie n iet als bedTijfsnitgave mag afgetroldcen woTden van Twt
bedTarf van (le in (le belast-inrt op cle 1Je(lrijfsin7comsten 1Jela.st1Ja·re ·inlwmsten. -

De belasting op het lmpitaal, ingevoerd
door de wet ·van 17 October 1945, mag
niet als bedrijfsuitgave afgetrokken worden van de in de belasting op de bedrijfsinkomsten belastbare inkomsten. (Wet van
17 October 1H45, art. 1, 6 en 15.)
14 Xovember 1930.
123
HOOFDSTUK VIII.
Br,JzONDERE EN rr.mELI.JK~: m:LASTI:it:
OP DE 1ll'l'ZONDEHLI.Jl{E WINSTEN.

139. - Inko-mstenbela.sting,en. - Bijzonrlere en tijdeU.j/,;c belflst-i'll{f op rle uitzondm·Uj7ce w·insten. - In fLCht te nemen
inlwmsten tot vaststell-ing van het belastbaat· exeeclent. De als grondslag te

nemen inkomsten tot vaststelling van het
excedent van de inkomsten, dat in de bijzondere en tijdelijke belasting OD de uitzont'ferlijke winsten belastbaar is, worden voor de toepassing van cle bedrijfsbel:l~ting in acht genomen, zonder aftrek
van de in ilaragTaaf 1 van artikel 3 van
de wet van 10 J mmari 1940 opgesomde
elementen.
10 April 1951.
451
140. -

Inlcomstcnbela.stinge·n.
BijzondeTe e-n tijrlel-i_ike 1JelnsUng op cle uit'zoncle'l'l·i:ilce winsten. - Toepassin.rt op clie
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belastin[f van fle voo-rsehriften bet-reffende
(trtngifte, zett·ing, hejfing, invorcle1·ing, bezwnre-n en ve-rh(~l-en in zake be(lrijfsbelmst·ing. - De voorschriften betreffende aan-

gifte, zetting, helffing, invordering, bezwuren en verhalen in zake beclrijfsbelasting zijn, behouclens afwijking door de
wet van 10 Januari 1940, van toepassing
op de bijzomlere en tijdelijke belasting op
de uitzonderlijke win&ten. (Wet van10 Jannari 1940, art. 9.)
10 April 1951.
451
141. - Tnkomstenbelast·ingen.
B·ijzomle-re en tijclelij7ce belasting op 1/e ·uitzoncle-rlij7ce w·insten. Ve1·betering van
]~et on]1t'ist bevonden cwnpegeven inkomsteneijfer. - Ra·rnin.Q van rle 1Jelastba1·e
grolldlilau vol[fens tekenen of .indie-r&n. Wettel'ijlcheid. - Wanneer de administra-

tie het cijfer van de aangegeven inkomsten onjuist bevonden heeft, mag zij de
grondslag van de in de bijzondere ~n
tijdelijke belasting op de uitzonclerlijke
winsten belastbare· inkomsten ramen volgens tekenen of inrlicHln waaruit e•~n hogere graad van gegoedheid blijkt dun nit
de nangegeven inkomsten. (Samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 'art. 5G, par. 1; wet van
10 .Januari 1940, art. 9.)
10 Al1l'il 1!J51.
-131
142. - Jnlwmstenbelastingeu.
B-ijzoncle1·e en Ujfleliflce belnsting op cle 1t-itzonderlijlce winsten. VeTbeteTing vnn
het onj'lt'ist iHYvonclen nangegeven- inlcomsteneijfrw. Ramin.Q vnn de belast1Ja1·e
grondsla.g ·vo7-g,en8 telcenen of imlicien 1titgemcwkt rloo·r cle h·u-ishouclelijke wit!Jnven. - TVetteli.ikhe·icl. - Wanneer de ad-

ministratie · het cijfer van de aangegeven
inkomsten onjuist heeft bevonden en zij
tot verbetering van dat cijfer overgaat,
raamt zij wettelijk de belastbare grondslag in de bij.zondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten volgens
tekenen of indicien van gegoedheid uitgemaakt door de huishoudelijke uitgaven
_van de belastingvlichtige, (Samengeschakel<le wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1; wet v:m 10 Jnnuari 1940, art. H.)
10 April 1!J51.
452
143. - Inl•omstenbelasti-ngell.
Bijzonde-re en t·ijrlel-ijke belasUng op cle -nitzonrle'l'lijlce winsten. Verbeterin.rt van
het o-nj·ttist 1Jevonden flangege-ven inkornstenci_ifer. Ra.ming vnn de belastbare
arondsl.ag volaens te7uenen of inclicic11. Te.rJenbeWi-js -ntsteml op cle belc~stingpU.ch
t·ipe. - Wanneer de administra tie het cij-

fer van de aangegeven inkomsten onjuist
heeft bevonden, zij tot verbetering van
dat cijfer overg-aatende belastbare grondslag in· de bijzon(1ere en tijdelijke bel as-
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ting op de uitzonderlijke winsten volgens ·
tekenen of indicien van gegoedheid raamt,
valt het tegenbewijs ten laste van de belastingplichtige, (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 55, par. 1; wet van 10 Januari 1940,
art. ~J.) (Stilzwijgende beslissing.)
10 April 1951.
452
1·44. - Inlcomstenbelnstingen.
Bijzondm·e en tijcleUjlce belasUng op de uUzonrrerlijlce winsten. - Geen n.ieuwe a.anslarJen te relcenen van af cle aflconcUging
va·n cle wet van Hi Octolie·r 1945. - 'L'e

rekenen van de aflmncliging van de wet
van 16 October 19!5 tot invoering vm1 een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, worden geen nieuwe aanslagen
meer gevestigd in de bijzondere en tijdelijke belasting op· de uitzonderlijke win:
sten, ingevoerd bij de wet van 10 Januan
1Hi0. (Wet van 16 October 1945; art. 20.)
29 Mei 1951.
568
H.OOFDSTUK IX.
EX'l'RABELASTINU OP DE IN OORLOGSTIJD
BEHAALDE .EXOEPTIONELE INKOMS TEN.

1·45. - Inkomsten/Jelastingen. - Ext·rabelctsUng op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inlcomsten. - Sommen door
cle belnstingplichtige nnngewend tot het
aanlcopen, de aanletf• en lle transform a tie
van Toeren.de en· onroerende goederen. So·mmcn die geacht worden voort te leomen van belastbare inlcomsten. -De som-

men rechtstreeks of onrechtstreeks aangewend tot het aankopen, de aanleg en de
transformatie van roerende en onroerende
goederen worden, onder voorbehoud van
tegenbewijs, voor de vestiging van de
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en
baten, geacht voort te komen van belastbare inkomsten. (Wet van16 October 1ll45,
art. 2, par. 3, c.)
454
10 April 1951.

leg en de transformatie van roerende goederen aangewende sommen. (Wet van
16 October 1945, art. 2, par. 3, c.)
10 April 1951.
454
147. -- In7c01nstenbelasting,en. - Extmbelast-ing op cle in oorlogstijcl behaalde
exceptionelc inlcmnsten. -_ Som.men clom·
rle belastingpliehtige aangewencl tot het
aanlcopen, rlc aanleg of cle t1·anstm·matic
van 1·oe·rende en onroerenrlc goerle1·en. Som.men die _qeaeht wo1·den van belastbare 'inkomsten vom·t te lcomen. De

sommen rechtstreeks of onrechtstreeks
aangewencl tot het aankopen, de aanleg
en de transformatie van i·oerende en onroerende goederen worden, onder voorbehoud van tegenbewijs, voor de vestiging van de extra-belasting op de in oorlog·stijd behaalde exceptioiiele inkomsten,
winsten en baten, geacht van belastbare
inkomsten voort te komen. (Wet van
16 October 1945, art. 2, par. 3, c.)
10 April 1951.
456
148. - Inlcomstcnbel.astingen.
Extrabelasting op rle in oorlogstijd behaalde
cxcc1Jtionele inlcomsten.
Bilnstbm·e
ymnrlslag, moet cle huishottclelijlce ttitgaven begrijpen clarw rleze het lcaralctm·
hebben van sommen nangewenrl tot het
aanlcopen, rle aanleg en cle transfonnatie
van roCTencle {/Oerle1·en. - De belastbare
grondslag in de extrabelasting op de in

oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten moet de dooi' de
belastingplichtige, geuurende het belastbaar tijdperk, voor het huishouden gedane
uitgaven begrijpen claar deze het karakter hebben van tot het aankopen, de aanleg en de transformatie van roerende
goederen aangewende sommen. (Wet van
16 October 1945, art. 2, par. 3, c.)
10 April 1951.
456
1·4:9. - Inlcomstenbelastingeu.
Extrabelasting op cle in oo1·logstijd behanlde
exeeptionele inlcomsten.
Bclastbaar
inlcornen. bepa.a.lcl bij pa,rarn·ate~l .l en 3
van art1lcel 2 vnn de 'Wet van 16 Octobm·

De extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalcle exceptionele inkomsten
146. - Inlcomstcnbelast·ingen.
Exis verschulcligd niet enkel op· de sommen
tntbelasting op de in om·logstijd bchaalde
die, bij toepassing van paragraaf 3 van
exceptioncle inlcomsten.
Belastba1·e
artikel 2, van de wet van 16 October 1945,
gmndslag moet de huishourlelijke ·uitgaworden geacht yan belastbare inkomsten
ven beg1'ijpen daa1· deze het Tca1·aJcter
vom·t te komen, maar op al de inkomsten
hebben van tot het aamlcopen, cle aanleg
die bij paragraaf 1 van clat artikel woren de t·ransformatie va·n mc1·encle {!!Jecle- · den opgesomd.
ren aangewencle, sommen. - De belastbare
10 April 1951.
459
grondslag in de extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom150. - InlcO'InstenlJelastinge·n.
Exsten, winsten en baten moet de door de tmbelnsting op de in oo·rlog,stijcl behaalrle
belastingplichtige, gedurende het belast- exceptionele inlcomsten .. - Uityaven door
baar tijperlf; voor het huishouden gedane rle bela·sUn gpliaht·ige voor het h11isho.urlen
uitgaven begrijpen daar de.ze het karak- rJe(lnan .. - Uitga1;en voor de lictaling van
ter hebben van tot het aankDpen, de aan- belrostingen. - U#gwven 1'001' priva-te ve1·1945. -
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zeke·ringen. - Niet als zodan·ig belastbaar.
- Inlcomsten door middd waa1·van die
uitgaven gedelct wo-rden. Gebetwlijk
belastbare inlcomsten. - Zo de uitgaven

door de belastingplichtige gedaan voor zijn
huishouden, voor de betaling van zijn belastingen en voor de betaling van zijn
private verzekeringen, geen als zodanig
belastbare inkomsten zijn, kunnen de inkomsten, door middel waarva:n die uitgaven zijn gedekt geworden, in voorkomend geval in de extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten belast worden. (Wet van 1(\ October
1945, art. 2, par. 3.)
10 April 1951.

459

1'51. - I nlcomstenbelast-ingen.
Emtrabelasting op de in oot·logstijd bchaazde ·
emceptio~ele >in•lcomsten. V e·1·bete1'ing
van het onjttist bevonden aangegeven inkomstencijfe1·. - Raming van de belastba1·e g1·ondslag volgens de tekenen of indicwn uitgemaakt door de ttitgaven vom·
het h·ztishouden, de betaUng van de belastingen en vnn de private 1;e·rzeke1"ingen.
- Wettelijlcheid. - De uitgaven door de
'belastingplichtige gedaan voor zijn huishouden, voor de betaling van zijn belastingen en voor de betaling van zijn private verze.Keringen, mogen door de administratie, als tekenen of indicien van een
hogere graad van gegoedheid dan uit de
aangegeven inkomsten blijkt, opgenomen
worden ten einde het geheel van de in de
extrabelasting belastbare, gedurende het
belastbaar tijdperk behaalde exceptionele inkomsten te bepalen, wanneer de
administratie, die het aangegeven inkomstencijfer onjuist bevonden heeft, meent
het te moeten verbeteren. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art: 55, par. 1; wet van16 October 1945, art. 2.)
10 April 1951.

459

15:2. - Inlcomstenlielast-ingen.
Emtrabelast-ing op de in oo1·logstijd behaalde
emception-ele inlcomsten, w·insten en bat.§n.
- Bepalingen van de snmengeschakrildc
wetten die op de bedlijfsbelasting bet1·e7clcing hebben. Z·ijn, behoudens afwijking lloo-r llc wet van. 16 Oato-ber 1945, vnn
toepassing, op lle emkabelasting. In
zover er door de wet van 16' October 1945
tot invoering van een extrabelasting op
de in oodogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten niet wordt
van afgeweken, zijn de bepalingen van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, die betrekking
hebben op de bedrijfsbelasting, van toepassing oP de extrabelasting. (Wet van
16 <October 1945, art. 19.)
- 26 J uni 1951.
638
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153. - Inlcomstenbelastingen.
Emtrabclasting op- llc in oorlagstij ll behna,lde
emceptionele inlcomsten, winsten en baten.
A1·tilcelen 53 en 55 van lle sameng.eschalcelde· wetten. - Bepalingen llie van toepassing z·ijn op de emtraoelasting. - De
wet van 16 October 1945 wijkt niet af van
de artikelen 53 en 55 van de samengeschakelde wetten die,- derhalve, op de extrabelasting van toepassing zijn. (Wet van
16 October 1945, art. 19.) (Stilzwijgende
beslissing.)
26 J uni 1951.
638
154. - Inlcomstenbelastingen.
Emtrabelasting op lle in oorlogstij d behq,alde
ewceptionele inlcomsten, winsten en- baten.
- Sommen llie aoo1· de belastingplicht·ige
tot het aanlcopen, de aanleg en de t1·ansformatie van roerende en om·om·ende goellm·en aangewena werllert. - Sommen ilie
geacht wo1·llen van belastbaTe inlcomsten
vooTt te komen. - Voor de vestiging van
de extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten worclen, onder voorhehoud van
het tegenbewijs, geacht-- van belastbare
inkomsten voort te komen de sommen die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot het
llankopen, de aanleg en de transformatie
van roerende en onroerende goederen werden aangewend. (Wet van 16 October 1945,
art. 2, par. 3, c.)
26 J uni 1951.
638
1'55. - Inlco-mstenbelastingen.
Emtmbelast-ing op de in oMlogstijd behaalde
emcept·ionele inlcomsten, winsten en baten.
- Belastbare u·rondslag moet de ttitgaven
voor het gezin begt·ijpen daar die ttitgaven
het ka1·akter hcbben van sommen die tot
het a(tnkopen, de aanleg en de t1·anstormatie van t·oe1·enlle goede1·en aangewend
wenlen. - De belastbare grondslag van

ae extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde ~xceptionele inkomsten, winsten en
baten moet de, gedurende het belastbaar
tijdperk, door de belastingplichtige voor
de behoeften van zijn gezin gedane nit
g·aven begrijpen, claar die uitgaven het
lmrakter hebben van door de belastingplichtige tot het aankopen, de aanleg en
de transformatie van roerende goederen
aangewende sommen. (Wet van 16 October
1945, art. 2, par. 3, c.)
26 Juni 1951.
638
HOOFDSTUK X.
SPECIALE BELAS'riNG OP DE WINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VlJAND.

156. - Leveringen ot prestaties hebbenlle aanleiding gegeven tot een no1·male "
winst. - Belast-ing niet van toepassing,,
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wwuwer de prestem·der het ·voorweqJ van
een opei8'ing is geweest en bewijst dat
deze echt en 1'echtzinn4g was. - De spe-

ciale belasting op de winsten voortvloeiend
uit leveringen en prestaties aan de vijaml
is niet van toepassing op de winsten
voortvloeiend uit leveringen of prestaties
die tot een normale winst aanleiding gaven, op voorwaarde dat de presteerder
het voorwerp van een opeising is geweest
en bewijst dat deze echt en rechtzinnig
was. (Wet van 15 October 1945, art. 1,
par. 4.)
9 J anuari 1951.
241
157. - Opeisina die V1"ijsteZUna van
belctstvng rneaebrengt. - Echte en Techtzinn·ige aa1·d van de opeisina. - De echt-

heid van de opeising, welke door de wet
vereist is om aanleiding te geven tot vrijstelling van de speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand, onderstelt dat
die aan de presteerder opgelegde maatregel aile wezenlijke voorwaarden van
een werkelijke opeising verenigt, terwijl
de eigenschap van rechtzinnigheid aile
schijnhandelingen uitsluit. (Wet van
15 October 1945, art. 1, par. 4.)
9 J anuari 1951.
241
158. - Opeisina (Ue vrijstellina van
belastina rnedebrengt. - Ope·ising aie een
daa(l van ae juTidische of feitelijlce rnacht
onaersteU, bestaande in ae inbezitnerning
vnn een bepnnlae zaMc. - Om de vrijstel-

ling van de speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestatles aan de vijand te rechtvaardigen,
onderstelt de opeising van leveringen of
van prestaties een daad van de juridische
of :l'eitelijke macht welke bestadt in de
inbezitneming· van een bepaalde .zaak.
(Wet van 15 October 1945, art. 1, par. 4.)
9 J anuari 1951.
241
1'5'9. - Extrabelast-ina op rle iu oorlogstijd behnalde emceptionele i.nlwrnsten,
voordelen en winston. - Vermoeden dat
ae. kmchtens de · besluitwet van 6 Octobe·r 1944 nangegeven activa in Belgische
en vreemde titels, vwn belastbwre inlcomsten voo1·tkomen. Vennoeden voo1·behouden voor het vestiaen vnn de speciale
bela.stina en (le emtrabelasting ·ingestela
floor de wetten van 15 en 16· {)etobe1· 191,5.

- Ret vermoeden, dat de activa in Belgiselle of vreemde titels, die als eigendom van de belastingplichtige aangegeven werden en waarvan deze niet heeft
kunnen bewijzen er v66r 10 Mei 1940
eigenaar van te zijn geweest van belastbare inkomsten voortkomen, is een uitzonderlijk bewijsmiddel, vqorbehouden
· voor de vestiging van de bij de wetten
van 15 en 16 October 1945 ingestelde be-

Iastingen. (Wet van 15 October 1945 tot
invoering van een speciale belasting op
de winsten voortspruitende nit leveringen
en prestaties aan de vijand, art. 4, par. 1;
wet van 16 October 1945 tot vestiging van
een extrabelasting op de buitengewone,
in oorlogstijd behaalde inkomsten, winsten en voordelen, nrt. 2, par. H.)
12 December 1950.
180
H~O. Ve1'tJ.Oedina 'Van de v-ijand ve·rk1·eaen door de ·rechthebbende van een bij
de lJ1'0C1JC'I'ing « De Vlag » nangeslotene,
cellei.aer van gezegde aroepering,. ~ Vm·goe(lin.g in rleze speciale belnsting belastbaar. - De vergoeding die door de bezet-

tende overheid aan de rechthebbende van
een overleden Delg wenl uitbetaa1d, onder meer wegens zijn aansluiting bij de
groepering « De Vlag », anti-vaderlandS
organisme dat 's vijands belangen rechtstreeks heeft gediend, en wegens zijn
Iwedanigheid van celleider van gezegd~
groepering, is belastbaar in de specinle
belastiug op de winsten voortvloeiend uit
leveringen en prestaties aan de vijand.
(Wet van 15 October 1945, art. 1, var. 1.)
19 December 1950.
216
i61. - YOO"I''Wft(t'l'den, Wf£aii'01HlC1' d·iegene (lie (loor wie rle speciale belasting
versclmldigd is bezoldigd wo1·den, zelf
(WI~ de specinle bela.sting onderwm·pen
z-ijn. ~ Ret is slechts wanneer zij zelf
bezoldigd worden door wie de speciale belasting verschuldigd is, en in de mate
waarin hun bezqldiging een normale bezoldiging te boven gaat, dat de bij paragraaf 1, !itt. n en b, -vnn artikel 1 van
de wet van 15 October 1945 bedoelde personen onclerworpen zijn aan de speciale
belasting op de nit leveringen en ·prestaties aan de vijancl voortvloeiende winsten. (Wet van 15 October 1945, ai't. 1,
par. 3.)
19 December 1950.
216
1·62. - Belastiny n:iet toeprtsselijlc in
aeva.l van echte en reohtz·innige opeisina.
- Knu n-iet wo·rden a.nnaezien nls zi.jnde
het voorwerp ran een opeising aeweest,
hi:i die z·ich •IJ"rijw'illiy te·n rlienste van de
1;ijwul hCeft aesteld. - Vermag het voor-

deel niet in te roepen van artikel 1, paragraaf 4, van de wet van 15 October 1945
tot invoering van een speciale belasting op
de winsten voortvloeiend nit leveringen
en prestaties aan de vijand, volgens
welke bepaling de belasting niet van toepassing is wanneer het gaat om leveringen en prestaties die een normale winst
hebben opgeleverd, op voorwaarcle dat de
preshirende het voorwerp van een opeising geweest zij, hij die niet onder- dwang
de Ieveringen gedaan of de prestaties uitgevoerd heeft maar zich vrijwillig ten
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dienste van de vijand heeft gesteld. (Wet
van 15 October 1945, art. 1, par. 4.)
3 April 1951.
436
HOOFDSTUK XI.
SPECIALE EN UITZONDEBUJKE BELASTING
OP DE WINSTEN UIT "ZEKERE VALUTA-SPEOULATIES.

163. - .A.anlcoop contant of. op te?·mijn in BelgW of in het b~titenland; van
buitenl(tndse deviezen tttssen 1 Novembe1·
1934 en 81 J amtari 1935. - .A.anlcoov die
juris et de jure 'Em·moed wordt em~ aait
de belast-ing ondeTW01"1Jen speculatteve1·richUng te zijn wanneer ldj de floor de
wet bepaalde m·inima bereilct. - Alle aan-

kopen contant of op termijn, in Belgie
of in het buitenland, van buitenlandse
deviezen, tussen 1 November Hl3J en 31 Ja:Iiuari 1935, worden j~wis et de jure vermoecl een aan de speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten van zekere
valuta-speculaties Qnderworpen speculatie-verrichting te zijn, in zover de sommen waarover zij liepen de bij artikel 3
van de wet vastgestelde minima bereikt
hebben. (Wet van 14 Juni 1937, tot vestiging van een uitzonderlijke belasting op
de winsten uit zekere valuta-speculaties,
art. 1. 2 Pn :J.)
12 December 1950.
176
164. - .A.anlcoop V(/!n liuitenlanrlse deviezen tnssen 1. N ovembe1· 1934 en 31 J amta1·i 1935 vm-richt. - Bepe1·Jcencle opsomming in cle 1,oet 1;a.n cle en·ige fei-ten. (Ue
van aarrl zijn mn het wettelijlc 1JC'rmoeden
va.n StJeculatie-ve-rricht'ing om'l!er te wet·1Jen en nwnleidiny te YI31Jen 1!1"'i.jstelling
1Jfrm belnsting. - De wet smut beperkend

de fpiten op die alleen van aard zijn om
het wettelijk vermoeclen van ann de speciale en uitzonderlijke belasting op de
winsten uit zekere valuta-s]leculaties onderwonwn speculatie-verrichting af te
wenden, welke aan elke aankoop contant
of Q]) termijn, in BelgH\ of in het buitenland, tussen 1 November 1934 en 31 Januari 1935, van buitenlandse deviezen gehecht is, en om aanleiding te geven tot
vrijstelling van deze belasting. (Wet van
14 Juni 1937 tot vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting 011 de
winsten uit zekere valuta-speculaties, artikel 2, ]lar. 1.)
12 December Hl50.
176
16'5. ~ .A.anlcoop 1!U.'I bnitenlan(lse de1Jiezen t·ussen 1 November 1934 en 31 Jan·unri 1935 vet-richt. - Aanlwpen (lie ~tit
het oogzmnt vCLn de belasting, onafhan.lcel-ijlt van cle tt'itslau vnn cleze ven·ichtingen
moeten beschou.wtl wonlen. - De aanko-

ven contant of Qj) termijn, in BelgH) of
in llet buitenlaml, van buitenlandse de-

,-1
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viezen tussen 1 November 1934 en 31 Januari 1935, moeten, met het oog op de
toepassing van de speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten uit zekere
valuta-speculaties, onafhankelijk van de
uitslag van de door de belastingplichtige
of door derden verrichte daden beschQuwd
worden.
12 December 1950.
17fi
166. - Foor de vestiying vnn deze belasting, moet cle aanlcoop van buite11landse
cleviezen bij m:iclclel van Belgische fmnlcen afzonde?"lijlc beschottwd worden. De compensat-ie mng, niet gedann worden
tussen de ann de belasting ondm·worpen
ve1Tichting en nndere ve1·richtingen, behnlve ·in de mate voot"zien bij (/A"t-ilcel 2,
paff·ayrnaf 1, vwn de wet vnn i4 Jtmi 1937.

~ Voor de vestiging van de speciale en
uitzonJerlijke belasting op de winsten uit
zeR:ere valuta-speculaties, moet men de
aan de belasting onderwQrpen operati1•s
afzonderlijk beschouwen, onafhanJrelijk
van alle andere operaties waarmede zij
zouden kunnen verbonden zijn en welke
ook de hun in llet geheel van de operaties
toegewezen cloeleinden zouden zijn.
De wet laat slechts compensatie toe in
de mate waarin het geheel of een deel
van de aan de belasting onderworpen overatie ervan is vrijgesteld wegens een van
de beperkend dQor artikel 2, paragraaf 1,
van de wet -i•an 14 Juni 1937 opgesomcle
omstandighedPn. (Wet van 14 Juni 1! 31
tot vestiging van een Speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten uit zek''l'<'
valuta-speculaties, art, 1, 2 en 3.)
17()
12 December 1950.

167. - .A.anslau in de belnsUng. Annslny ae·re{lelcl ove1·eenlcomstig a?·tikelen 55 tot 57 vnn de sameng,eschalcelcle
wetten, behottdens de tussenlcomst van de
a.nnslngcommissie. - De aanslagen in de

speciale en uitzonderlijke belasting op
de winsten uit zekere valuta-speculaties
worden door de controleur der belastiugen geregeld QVereenkomstig de bepalingen van artikelen 55 tot 57 van de sameng·eschakelde- wetten op de inkomstenbeJastingen, behoudens clat de tussenkomst
v:m de aanslagcommissie in geen geval
vereist wordt. (Wet van 14 Juni 1937 tot
instelling van een sveciale en uitzomlerlijke belastTrig op de winsten uit zekere
valuta-speculaties, art. 5.)
23 .Tanuari 1951.
2·0
168. - Ve1'ijicCLUeproced'IWe overeenlcomstig a1·tikelen 55 tot 57 van cle samengeschalcelcle wetten, behottclens de tusserrJcomst van cle annslagcommissie. - Bewijsla.~t op de (Ulm·inist?-atie ntstend. Bew·ijs van de voorwaarden 01n de bij artilcel 2, pnrart·maf 1, van de wet van
14 J·nni 1937 voot"z·iene m·ijstellingen te
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genieten, ten laste van de belastingplioh·
tige bl'ijvend. - Het feit dat, onder het
regime van de wet van 14 Juni 1937 tot

instelling van een speciale en uitzonderlijke belasting 011 de winsten uit zekere
valuta-speculaties, iedere tussenkoillst van
de aanslagcommissie uitgesloten is, heeft
voor gevolg dat, in de procedure van verificatie der aangiften, de bewijslast op
de administratie rust.
De belastingplichtige blijft nochtans gehouden het bewijs te leveren van de .voorwaarden die hem in staat stellen om de
bij artikel 2, § 1, van de wet van 14 Juni
1937 voorziene vrijstellingen te genieten.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samenge:Schakeld op 3 Juni 1941, artikel 55 ; wet tot instelling van een speciale en uitzonderlijke belasting op de
winsten uit zekere valuta-speculaties, artikelen 2 en 5.)
23 .Tanuari 1951.
280
16'9. - l)elasting niet toet)(tSselijk op
cle nijve1·aa·rs en handelaa·rs die gewoonlijk lntUenlandse waren lcopen en de gewoonte hebben zioh doot· m·eem.de deviezen te delcken. ~ De speciale en uitzon-

derlijke belasting op de winsten uit zekere valuta-speculaties is niet toepasselijk op de nljveraars en handelaars dle,
gewoonlijk -buitenlandse waren kopend,
de gewoonte hebben niet a-Ileen ten behoeve van iedere operatie doch ook in
functie van de normale vooruitzichten van
de omvang hunner handelsverrichtingen
zich door vreemde deviezen te dekken.
(Wet van 14 Juni 1937 tot instelling vmi
een speciale en uitzonderlijke belasting
ov de winsten nit zekere valuta-speculaties, art. 2.)
23 Januari 1951.
280
1'70. - Belasting niet toepasselijlc op
de aanlcopen van vreemde deviezen gedaan
otn z·ich be1·oepshalve tegen een wissel1"isico te clelclcen. - Beg1·ip van het wissel1"iSioo in het bed1''ijf. De bepaling

wanrbij de speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten uit zekere valutaspeculaties niet toepasselijk is op aankopen van buitenlandse deviezen gedaan om
zich beroepshalve tegen een wisselrisico
te dekken betuigt van de wil van de wetgever de vrijstelling van de belasting
uit te breiden tot de aankopen van buitenlandse deviezen verricht door nijveraars
en hanclelaars welke, er hij contract toe
gehouclen zijnde in buitenlandse deviezen
termijnbetafingen te doen en verlangende
zich tegen de schommelingen van de wissel te clekken, onmiddellijk tot deze aankopen zijn overgegaan met het doel later
hun betalingsverbintenissen na te komen.
(Wet van 14 Juni 1937 tot instelling van
een speciale en uitzonderlijke belasting op

de winsten nit zekere vnluta-speculaties,
art. 2.)
. 280
23 J anuari 1951.
171. - Wettelijlc vennoeden van spemtlatie ten ltanzien van de bij a1·tilcel 1
vaqt de wet va.n. 14 Jnni 1937 omsalweven
operaties. - Vennoeden sleohts lc·unnende
omve'/'geworpen worden doo1· het bewijs
van een de1· bij het lid 1 van artilcel 2
opgesomcle voo1·waarden. - De wet van

14 Juni 1937 die ~en speciale en uitzonderlijke belasting vestigt op de winsten uit
zekere valuta-speculaties, heeft een wettelijk vermoeden van speculatie ingesteld
ten aanzien van de bij artikel 1 van de
wet omschreven operaties, vermoeden welk
slechts lmn worden omvergeworpen indien
de belastingplichtige het bewijs levert va:n
een van de bij het eerste lid van artikel 2
van de wet opgesomcle voorwaarden.
20 Fe.bruari 1951.
343
172. - Aankoop van 1m1tenlandse de1Jiezen ten e·inde de we1·vin g van lJu.itenlandse t'itels te ·ve·rejfenen. - Geen V1"ijstelling lJehatve in het ge'Ual waa.Tin de
aankoozJ wonlt ve1Ticht om te voo1·zien
in beroepsverplioht'ingen of o-m zio/1 bemepshalve tegen 1.visselTisioo te delclcen.

- Artikel 2 van de wet van 14 .Tuni 1237
clie een speciale en uitzonclerlijke belasting vestigt op de winste.n nit zekere valuta-speculaties voorziet geen yrijstelling
voor de aankopen van buitenlandse deviezen welke worden verricht ten eincle
de verwerving van bnitenlandse titels te
vereffenen, behalve in bet geval waarin
de aankoop wordt verricht om te voorzien
in beroepsverplichtingen of om zich beroepshalve tegen wisselrisico te clekken.
20 Febrnari 1951.
343
173. -

Aankoop in Bel!JiJB of in het
contant of op te1"mijn, van
buitenlandse deviezen tussen 1 November
L984 en .11 Ja1!<ZUWi 1985. - Aan.Tcoo'p juris
et de jure geaoht speoulatieopemtie fe
zijn onderworpen aan de belasting, indien
hij cle bij de wet vastgestelde minima bereilct. - Aile aankopen in Belgie of in het
b~titenl.ancl,

buitenland, contant of op termijn, van
buitenlandse cleviezen, geclurende de periode van 1 November 1934 tot 31 Januari
1935 verricht, worden j1t1'is et de joun!
geacht speculatieoperaties te zijn, onde.rworpen aan de speciale en uitzonclerlijke
belasting op de winsten nit zekere valutaspeculaties, voor zoveel de sommen welke
zij beliepen de bij artikel 3 van de wet
vastgestelde minima hebben bereikt. (Wet
van 14 Juni 1937 een speciale en nitzonderlijke belasting v..-stigende ov de winsten .uit .zekere valuta-operaties, art. 1,
2 en 3.)

20 Febrnari 1951.

343
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17 4. ~ A an/coop van buitenlandse qe'Viezen t'l/.SSen 1' N ovmnbe1· 193/t en 31 J an·ua1'i 1935. Beperlcende opsomming
door flo wet der feiten die alleen van
aanl zijn orn hot weitelijlc vermoeden van
speculat-ieope·mt·ie o-mve1· te we1·pen- en
vrijstelling van cle belasting me;de te
b1·eng,en. De wet somt op beperkende
wijze de feiten 011 welke aileen van aard

zijn om llet wettelijk vermoeden omver
te werpen van speculatieoperatie onderworpen aan de speciale en uitzonderlijke
belasting op cle winsten uit zekere valutaspecnlaties, vermoeden gehecllt a~n iedere
aankoop in Belgie of in het bmtenland,
contant .of op termijn, van buitenlanclse
deviezen, tussen 1 November 1934 en 31 Januari 1935 en om vrijstelling van de belasting mede te brengen. (Wet van 14 Juni
1937 een speciale en uitzonderlijke belasting vestigencle op de winsten nit zekere
valnta-speculaties, art. 2, eerste lid.)
20 Februari 1951.
34-l
175. -· Aankoop va11 lntitenlandse aeviezen tussen 1 No'Uember 193/t en 31 Ja,ntut1'i 1935. ,----:_ Dienend te ·wonlen beschomvll, ten eincle toepassing van de belast-ing afgezien van de ~titslag der hanclelingen 'vnn de belasting,tJlichtiqe of VtLn
denlen. - De aankoop in Belgie of in llet

buitenlancl, contant of op termijn, van
buitenlanclse devie.zen, tussen 1 November 1934 en 31 Januari llla5, client te worden bescllouwcl, ten einde toepassing van
de speciale en uitzonclerlijke belasting op
cle winsten uit zekere valuta-speculaties,
afgezien vail cle uitslag van de hancleliugen van de belastingplichtige of van clerden. (Wet van 14 Jnni 11137 een speciale
en u'itzonclerlijke belasting vestigende ov
de winsten nit zekere valuta-speculaties,
art. 1, vijfcle lid.)'
20 Februari 1951.
344
17•6. -

Voo1· cle toetmssinq van de belasting dient de aanlcootJ van buitenlan([§e
deviezen bij mirldel van Belqische franken op nfzonrlerlijlce w·ijze in annmerlcing
yenome·n te wo·rde11. De VC1'1'elceninp
vnn de awn de wet onderworpen operatw
met a-ndere operaties is enlcel toegelaten
in de mate voo1·zien bij het lid 1 van CL1'ti7cel :J vnn rle wet. - Voor cle toepassing

van cle speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten nit zekere valuta-speculat'ies, clienen de aan cle belasting onclerworpen operaties op afzonclerlijke en
onclerscheiden wijze in aanmerking genomen te worden, onafhankelijk van alle
andere operaties met welke zij zouden
kunnen verbonclen zijn en welke ook de
cloeleinden zijn die hun in het gelleel van
cle operaties zijn toegewezen.
De wet laat de verrekening enkel toe in
de mate clat de aan cle belasting onclerworpen operatie geheel of gedeeltelijk
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van de belasting is vrijgestelcl om retlen
van een van de op beperkencle wijze bij
artikel 2, eerste lid, van cle wet van
14 Juni 1937 opgesomcle voorwaarden.
(Wet van ,14 Juni 1937 waarbij een speciale en uitzonderlijke belasting gevestigd
worclt op de winsten uit zekere valutaspeculaties, art. 1, 2 en 3.)
20 Februari 1951.
344
177. - Geen vrijstelliny voo·r de aanlcopen van buitenlandse deviezen bestemd
om een verlcoop op te1·mijn van qelijlcaardige de·viezen te vm·ettenen. - Geen bepa-

ling van de wet van 14 Juni 1937 onttrekt
aan de speciale en uitzonderlijke belasting
op de winsten uit zekere valuta-speculaties de aankopen van buitenlandse cleviezen welke bestemcl zijn om een verkoop
op termijn van gelijkaardige deviezen te
vereffenen,
20 I!'ebruari 1951.

34·!

HOOFDSTUK XII.
TAXE OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.

178. ~ Aanslaq _rnn nmbtswe{fe.
Reclwnatie en be1·oep. - Gesch·ieden overeenkonLst·ig de bepalingen vnn de wetten
betretfenrle ae inlcom.stenbelnstinyen. --,

Artikel 5!l van de wetten betreffencle cle
inkomstenbelastingen met betrekking tot
de aanslag van ambtswege, en artikelen no
tot G9, cUe met be trekking tot de reclamatie en het beroep zijn toepasselijk op de
zaken van taxes op cle SIJelen en' wedclenscllavpen. (Wet van 28 Augustus 1921 tot
invoering van nieuwe fiscale miclclelen,
art. 97.)
26 September 1!!50.
23
179. - Reclamatie teyen het beloop
1!0-n de aanslag. - 'l'ennijn. - De recla-

matie tegen llet beloop van cle aanslag in
de taxe op de spelen en wedclenscllappen
moet, op straf van verval, uiterlijk cle
31 Maart van llet tweecle clienst,iaar ingediencl worden, zonder dat de termijn minder clan zes maanclen mag beclrage:Q, van
af de akten voorzien bi.i alinea 2 van
paragraaf 3 van artikel 61 van de wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen. (Wet
van 28 Augustus 1921, art. !l7; wetten betreffencle de inkomstenbelastingen samengeschakela de 3 .Tuni 1941, art. 61, 11!11'. 3.)
26 September ·1950.
Qo
180. - Reclnmatie te!JCn het beloop
van de aanslaq.- Termijn.- Geen schorsinq of stnitinq van die tennijn ,ffedurende
de onderhnndelinaen rnet de administratie. - Onderllandelingen tussen de belas-

tingplicbtige en de administratie, betreffencle het beloop van cle taxe op cle spelen
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en weddenschapl)en, stuiten noch schorsen
de termijn voorzien op straf van verval
voor het indienen van een reclamatie tegen het beloop van de taxe. ·
26 September HJ50.
23
HOOFJ)STUK XIII.
TAXES
OP DE SLI,JTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN.

181. - B·tbitengewone ter-rn'ijn -voor de
na-vo·rde'J'ing -van rle belasting vooTz·ien 1Ji:i
a'l't'ilcel 74 vnn de snniengeschakelde wetten.
'l'oepai!seU;ike bepnUnu inzalce
open·inr1staxe. - Artikel 74 van de samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dat een buitengewone termijn voor de navordering van de belasting
voorziet, is toepasselijk inzake openingstaxe op de drankslijterijen. (Wet van
31 December 1925, art. GO; samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 74.)
163
5 Dece1nber 1950.
1'82. - Personen te·n laste van wie de
open·inusta.xe ueTwven wo-rilt. De ope-

ningstaxe OlJ de drankslijterijcn is een
oprichtingstaxe, die ten lastc geleg·cl wordt
van elke persoon die zicll voor eigen rekening vestigt als nieuwe slijter van tcr
plaatse te verbruiken dranken, die een
nieuwe slijterij opent of die een vroeg·er
bestaande slijterij overneemt. (Wet van
29 Augustus 1919 betreffencle de sli.iterijen
van gegiste dranken, art. 6.)
5 December 1950.
163
183. - Op weUc O{Jeni!Uk is de openinusta.xe l!etaall!fW'I'. - De openingstaxe

ol) de drankslijterijen is betaalbaar op
het ogenblik van de aangifte die de belas·
tingpliclltige gellonden is aan cle ontvan.ger van de belastingen v66r de opening
van de nieuwe slijterij te overhandigen en
is bijgevolg verschuldigd van de opening
af van de nieuwe inrichting. (Wet van
29 Augustus 1919 betreffende de slijterijen
van gegiste dranken, art. 10.)
5 December 19[)0.
163
184. -

Am1slauen ·versch·ulfl-i{frl doo·r
de fUI!Itstellet· va.n de sz.i;itm· bi:i uebmlc aan
l!etftli.ng doot· deze la1ttste. Rechtstreekse vervolg'ing v&n rle awnstelle·r. ~-~e_n atzonrlf!rl·ijlc rolar·tilcel ·wat. !be-rn be-

ger't. -

De ansteller van een sllJter van
verantwoordelijk voor
de slijterij betreffen,
mag rechtstreeks vervolgd worden, bij gebrek aan betaling door de zaakvoerder of
aangestelde, zonder <lat, voor de geldigheid van de vervolging, door de wet
vereist wordt dat wat hem betreft een
afzonclerli.ik rolartikel gevestigcl weze.
il ~iste dranken,
~e aanslagen die

(Wet van 29 Augustus 1919 betreffende de
slijterijen van gegiste dranken, art. 8,
par. 5.)
7 December 1950.
167
185. - Aanslayen ·versch·nlfUgcl flour
rle aansteller van fle slijte1· b·ij geb1·eTc awn
l!etaUng rloo·r fleze laatste. RechtstreeT.;se vervulg·in{f vwn rle aa.nste/.ler.
zonrler flat e1· voo·rnf ve·r,vol{ring werrl ingesteld tegen. fle sli:iter. - Wettelijkheid.

- De wet maakt de vervolging, die voor
de aanslagen betreffende de slijterij, bij.
gebrek aan betaling door de zaakvoerder
of aangestelde, rechtstreeks tegen de aansteller van de slijter van gegiste dranken
worclt uitgeoefend, niet ondergescllikt aan
de voorwaarde dat de zaakvoerder of
aangestelde vooraf vervolgd wenl. (Wet
van 29 Augustus 1919 betreffende de slijterijen van gegiste <lranken, art. 8, paragraaf 3.)
168
7 December 19[)0.
186. - Aanslagen <<de slijte1'ij l!et·retfenrl ll wnarvoor de ftnnsteller 1!an rle sz.ijter annsprnlcelijk is. Afmslf!gen rlic
pe1·soonlijke aan8ln{fen mn·vntten in
mate ·wnarinr1 rleze ·rechtstreeks hnn oo1·sprong vinrlen in rle ·nitl!ating van de sliiterij. - Behoren tot cle categorie van cle

,ze

aanslagen « die de slijterij betreffen ll,
waarvoor de aansteller van een slijter van
gegiste dranken aansprakelijk is en waarvoor bij rechtstreeks bij gebrek aan betaling door de slijter, zelf mag '\'ervolgd
worden, de persoonlijke aanslagen, cloch
in de mate aileen waarin zij rechtstreeks
in de exploitatie van de slijterij hun oorsprong vinden. (Wet van 29 Augustus Hl19
betreffende ' de slijterijen van gegistP
dranken, art. 8, par. fl.)
7 December HJ50.
Hl8
HOOFDSTUK XIV.
TAXE OP DJ<; 'lPENBAilE YERTONINGEN
EN VERMAKELIJKHEDEN.

1'87. - Geste·nnd op de bruto ontvnnrtsten van alle aa1·d. - De taxatie van de

openbare vertoningen en vermakelijkheden is gegrond op de bruto ontvangsten
van alle aard. (Bij koninklijk besluit van
22 September 1927 samengeschakelde wetten betreffende de taxes op de openbare
vertoningen en vermakelijkheclen, art. 1.)
27 Februari 1951.
362
188. ~. Belnstbftre ontva.ngsten mogen
f01'[fbi.fr!i·r bepanlrl ~vonlen.. - Bij wijzi-

ging van artikelen 3 en 4 van de ·samengeschakelde wetten betreffende de taxes
op de openbare vertoningen en vermakelijklleden, mogen de belastbare ontvangsten forfaitair lwpaald worden onder rle
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door de i)"iinister van financten voor te
schrijven voorwaarden. (Wet van 4 .Juli
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is, zelfs ·wnnneeT de anngifte va,n cle belnstinyplichtige 1·eeds nnnuenomen werd.

l!l30 tot wijziging van lie wetgeving inzake · -

In zaken van taxes op de openbare verde met de rechtstreekse bela;;tingen ge- · toningen en vermakelijkheclen neemt het
lijkgestelde bijzonllen~ taxes.)
bPhePr als belastinggrondslag het cijfer
27 Februnri Ullil.
362 van lie aangegeven inkomsten aan, tenzij
clit cijfer onjuist wordt bevonden; het
189. - Ji'orfa.itnir bepnlen D!tn rle be- mag overgaan tot vestiging van belasting
of tot aanvullende aanslag, hetzij wegens
tastba.re ontvwnusten. - li'o1·j'wita-ir stelsel
zijnrle een rnming dezer ontvnnusten volonjuistheid in de aangegeven elementen,
uens do01· !l!J wet bepnnl!le uegevens en
hetzij wegens onjuistheid in het uit deze
voo·ree·rst /Jerusten!l OfJ fle 1Je1·7clnTinu vnn
elementen afgeleid bedrag, zelfs wanneer
!le belnn.qhebbenfle. - Het stelsel van forde aangifte van <le belastingvlichtige reeds
faitaire bepaling der aan de taxe ov de aangenomen werd. (Samengeschakelde
openbare vertoningen en vermakelijkhe- wetten op de inkomstenbelnstingen, artiden ontlerworpen ontvangsten bestaat in kelen 55 en 79.)
een raming dezer inkomsten yolgens door
27 Februari 1951.
362
de wet bepaalde gegevens en bernst
vooreerst op de verklaring Y11Il de belang193. - }l'orfa.ita.ir /wpa.len vnn de behebbende. (Wet van 4 .Juli 1930 tot wijzi- lastinuumnflslag.
Fncnltntief stelsel
ging van de wetgeving inzake met de well;; fle vestiying 011 het we1·kelijk in/corechtstreekse belastingen gelijkgestelde men niet nitslnit. - Het stelsel van fortaxes; bij koninklijk besluit van 22 Sep- faitaire bepaling van de belastinggrondtember 1927 samengeschakelde wetten be- slag in zaken van taxes op de openbare
treffendc de taxes op de openbare verto- vertoningen en vermakelijkheden heeft
·ningen en Yermakelijkhetlen, art. 1 en 3 ; slecllts een facultatief karakter in hoofde
samengeschakclde wettpn op de inkom- van de Minister van financH~n en sluit de
stenbelustingen, art. G3.)
veHtiging op het werkelijk inkomen niet
362 nit. (Wet van 4 Juli 1930, art. 3, par. 2.)
27 Februari 1951.
27 Februari 1951.
362
190. -· Ji'orfa.itnir bepnlen vn'n fle belnstbnre ontva.n{fsten. Stelsel !le ver194. - Reclnmnt-ie doo1· fle belastinutJlicht-in_q veron!le1·stellenrl, voo1· !le belnnuhebbencle, fle flo01· !le ·wet betJnnl!le elementen ann te ue·ven. - Het stelsel van

forfaitaire bepaling der aan de taxe op de
openbare vertoningen pn vermakelijkheden onderworpen ontvnngsten veronderstelt de vervlichting, voor de belunghebbende, de door de wet bepnalde elementPn
aan te geven, om aan het beheer toe te
laten nit deze elementen llet juiste bedrag
der inkomsten of ontvangsten af te leiden. (Wet van 4 Jnli Ul30, art. 3, var. 2;
samengeschakelde wetten op de inkomstenbclastingen, art. 53 en 55.)
27 Februari 1951.
3fi2
191. - ATf'ikel 5ii ·va.n rle samenueschnTcelde wetten op- de inlcomstenbelastingen
toepa.sseli:ik. - Artikel G5 van de samen-

lJlichtiue. - St1·nj'vervolginu. - Geen vertJUchtinu 1·oor de stmj'-rechter zijn 'Uitspraal;; tot nn beslissinu over- fle 1·eclnmaDe strafrechter, die
Ue te schm·sen. -

kennis neemt van een vervolging wegens
een inbreuk op de wet betreffende de taxe
op cle openbare vertoningen en vermakelijkheden, moet zijn uitspraak tot na de
beslissing over de reclamatie of het beroep
van de belastingplichtige niet schorsen.
30 April 1951.
504
195. plichU{fe. -

Reclnmat'ie floor !le belnstinuTame n·iettemi:n eisbanr. -

Het indienen van een reclamatie of van
een beroep schorst de eisbaarheid van de
taxe op de openbare vertoningen en vermalrelijkheden niet. (Wet van 4 Juli 1930,
art. 16; samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 68.)
30 April 1951.
505

gL'Sehnkel<le wetten op de inkomstenbelastingen is, behou<lens andersluidende
beschikkingen, toepasselijk op de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde bij196. - Geld/Joete voorzien bij artizonclere taxes, namelijk op de taxe op de !cel 6 vnn !le snmen{feschnkelde wetten. OIJenbare vertoningen en vennakelijkhe- A1·tilcel 65 vnn het Stmj'wetboelc niet toeden. (Samengeschakelde wetten op de in- pnsseli:ilc. - Artikel fi5 van het Strafwetkomstenbelastingen, art. 79; wet van . boek is niet toepasselijk op de geldboete
4 Juli 1930, art. 16.)
voorzien bij artikel 6 van de wet van
27 Februari 1951.
362 4 Juli 1930, tot aanvulling van artikel 6
van de op 22 September 1927 samengescha192. - Bela,st-i-ngg·ronflsln.(/ zijnde het kelde wetten betreffende de taxe op de
openbare vertoningen en vermakelijkhecijfei· va.n de nange{feven inkomsten. den.
V estiging vnn belnstin.q of nnnvullende
na.nslag, zo ltet nn-nueueven ci:ifer on,j7tist
30 April 1951.
~
505
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BERUS'l'ING.- BESCHERMING 'l'EGEN AHNORMALEN.
HOOFDS'l'UK XV.
GEMEENTETAXES.

197. - Aanle,q_qing van voetpfHlen.
V er't"icht in het belan_q van al de leden van
de ,qemeentelijke collectiviteit. Tame
_qelijk zijnrZe 1net de 7costp1"ijs der werken.
CJemeentelijlce belnstinrJ en ueen veruelflin,qta.me. Is geen vergeldingtaxe,

maar een gemeentelijke belasting, de taxe
door een gemeente ingesteld wegens de
aanlegging van voetpaden verricht, niet
om ecn persoonlijke en bijzondere clienst
aan zekere belastingpliclltigen te bewijzen, maar in het belang van al de leden
van de gemeentelijke collectiviteit, uit
kracht van een ten laste van de gemeente
gelegde algemene verplicllting van politie
van de wegenis. (Gemeentereglement van
de stad Luik, art. 2 en 4.)
16 Februari 1951.
328
198. - Rechtstreelcse annsla_q. - BeMaakt een reclltstreekse aanslag
uit de taxe welke geen afzonderlijke en
voorbijgaande feiten als zetting lleeft,
maar een uiteraard voortdurende toestand, welke aanleiding kan geven tot
een periodieke, ten laste van bepaalcle beIastingpliciitigen door rollen te innen belastingen.
·
20 Februari 1951.
347

plaatsen van materialen en· koopwaren,
welke de uitoefening van een beroep tr·eft
op grond van inclicien, die niet de verwec
zenlijkte winsten aan het licht brengen,
maar enkel het belang· van de exploitatiP.
(Wet van 22 .Januari 1849.)
8 Mei 1951.
524
HOOFDS'l'UK XVI.
1\'I:ET HE'l' ZEmJL GELIJKGESTELDE 'l'AXES.

202.
Geldstrnjjen ·uit,qespmlcen
krachtens wrtilcel 207 vwn het Wetboek
van de -met het zelcel rtel-ij Tcoestelde tnmes.
- Voorwaardel·ifl.;e 'llerolwdel-in,q. - Onwettel-ijlcheifl. - De voorwaardelijke ver-

oortleling mag niet worden toegepast op de
geldstraffen uitgesproken krachtens artikel 208 van llet W etboek van de met het
zegel gelijkgestel!le taxes van 2!) St>ptember 1938.
16 April 1951.
477

_qrip. -

199. - Rechtstreelcse annsla.._q. - Bezu.Jaarsclwift. Moet bi:i de bestendige
deputatie ·ingediend worden. - Het be-

zwaarscllrift tegen de aanslag in een
rechtstreekse gemeentetaxe moet bij de
bestendige deputatie van de 11rovinciale
raad ing·ediend worden ..
20 Februari 1951.
347
200. - Tame op de optJe·rvlnlcte ·van de
opslagplnfLtsen van mnterialen en Twopwaren. - Tame verschttldi_qd, niet dom· de
eiqenaar van de g1·ond, maftr doo-r de emploitant van de opsla_qplaats. - De taxe

op de oppervlakte van de opslagplaatsen
van materialen en koopwaren, ingevoercl
door llet reglement van 28 October 1948
van de gemeente Anderlecllt, is versclluldigd, niet door cle eigenaar van de door de
opslagplaats ingenomen grond, maar door
de exploitant van die opslagplauts.
8 Mei 1951.
523

BERUSTING.
B·twgerlijlce znken. - 1Y-iet b-i:i voorraful
·witvoerbnar 'VOnnis. - Pnrtii 1Ue het vonn,is floet betekenen met ncMMnn·ning tot
·witvoe·ring de·r 'l.'et·oo}'(lel-ingen. - Kart naflien, betelceninu -vnn een herhnalrl bevel.
Voorbeho·zul betreffenfle enl<;el nHdere
·t•echten of vo·rflerin_qen. - Be·rnst·ing. -

De rechter over de grond beslist wettelijk
dat in een niet bij voorraad uitvoerbaar
vonnis berust wonlt door de partij die dat
vonnis aan de tegenpartij doet betekenen
met aanmaning tot uitvoering der uitgesproken veroordelingen en naaien onder
enkel voorlJehoud van andere rechten of
vorderingt>n Pen hehaald bevel doet betekenen.
l MaarL 1951.
368

BESCHERMING VAN DE MAATSCJIAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT).

201. - 'l'ame op 1le OJlpertJlalcte -van de
opslagplantsen van materialen en lcoopwaren. - 'l'ame die fle uitoefenin_q van een
beroep treft op {frond vwn indicien, niet
van de verwezenUjlcte bnten, maar enlcel
vnn het belang van fle emploitctUe. - Met
het patent gelijlwardige tame. - Maakt

1. - Openbanr -ministerie beslnitend tol
een spl-it.~ino van fle ver-voloinoen. - Oon:
clusie hie1·op flertrond clnt het 01Jenbaar
ministel"ie het inzi.cltt heett een -verzoeksch1"ift tot ino1Jse·r1xLtiestelling wm een
vwn fle belclaaoflen neer te leggen. - Ar·rest besl!issend flat er _qeen ·reflen is tot
spliis-in,q. - Arrest hie·rop gestettnfl dnt
geen enTcel ve·r.zoekschdft ·is neergeleurl
en flat de ter !lebatten ove-rgeleglle ele-menten de spl-it sino ·niet ·rechttJnwrd·igen.
- Wettelijlce beslissing. - Schendt arti-

een met het patent gelijlmardige taxe uit;
deze 011 de oppervlakte van de ovslag-

kel 2 van de wet van 9 April 19-30 niet €!n
doet geen uitspraak van ambswege over

BESLAG.
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de gegromlheill van de inobsenatiestelling 1 - Vorde·ring van de proo·u·re·nr-generaal
van een beklaagde, bet bof van beroep ten e·inlle ·inobservatiestelUng van bedat, door bet openbaar ministerie in ken- lclaagde. - Macht van de Ieamer van innis gesteld met een aanvraag tot splitsihg · besoh·nld·iaingstelling om deze maat1:egel
van de vervolgingen, aanvraag cUe is ge- te bevelen. - Hoewel artikel 3 van de wet
steund op bet voornemen van het openbaar van 9 A})ril 1930 zulks niet uitdrukkelijk
ministerie om later een verzoekschrift tot voorziet, mag de kamer van inbeschuldiinobservatiestelling van een van de be- gingstelling, wanneer zij in kennis· worclt
klaagden neer te leggen, vaststelt dat gesteld met een rechtspleging, cUe door de
geen enkel verzoekscbrift te cUen einde raadkamer nog niet geregeld werd, op de
is neergelegd, en de aanvraag tot splitsing vordering van het openbaar ministerie en
verwerpt, om reden dat de ter debatten gebruik makende van de haar door artinopens de geestestoestand van beklaagde kelen 235 en 250 van het Wetboek van
overgelegde elementen de splitsing niet strafvorclering toegekende machten, de inreclltvaardigen.
observatiestelling van beklaagde in de
18 December 1950.
205 psychiatrische afdeling van een strafinrichting bevelen.
18 December 1950.
212
2. -· 'l'erbeschilck-ingstelliny V(U! de ·reyeriny ·van de herhalings- en gewoontemisdadiyers. - Ge·vallen waa·rin de maatregel ni.et door de wet voorgeschreven ·is.
- lT e1'pl'ichting voor de ·rechte1· de concrete 1·eaenen vun de bevolen muatreyel te
omsclwijven. ~ De beslissing die het stel-

len ter beschikking van de regering beveelt van een veroordeelde, in een geval
waarin de7R maatregel door de wet niet
voorgeschreven is, mag er zicll niet toe
beperken het bestaan vast te stellen van
de wettelijke voo~·waarden die hem toelaten; zij moet op concrete wijze de bijzondere retlenen aanduillen waarom de
rechter acht, in het onderha vig geval, van
het hem door de wet verleend recht te
moeten gebruik maken. (Wet van 9 April
1930, art. 25 en 26.)
18 December 1950.
210
3. - lnobsen:atiestellina van belclaaurle. - Oproepinu v6rlr lle Ieamer van -inbeschwlrUgingstellinu.
Onregelmatiue
op·roepiny. - Bel;;la.nurle en ·rnadsman ve·rschijnenlle. Onregelm.ntigheid vnn de
oproepiny niet ·inaeroetJen. - Geen nanvmng tot nUstel. .,-- Rechten ·vnn de verderliging niet geschonden. - Een onregel-

matige oproeping van beklaagde en van
zijn raadsman v66r de kamer van inbeschuldigingstelling, om te !wren uits})raak
doen over een cloor het openbaar ministerie neergelegd verzoekschrift tot inobservatiestelling van beklaagde, schendt de
rechten niet van de verdediging, wanneer
beklaagde en zijn raaclsman v66r de kainer van inbeschuldigingstelling verschenen zijn, de onregelmatigheid van de oproeping niet hebben opgeworpen en geen
nitstel van tle zaak hebben aangevraagd,
tloch hun middelen ''an verdediging tegen
het verzoekschrift hebben voorgelegd.
18 December 1950.
212
4. -

Iuobser·va,~·iestelUng

va* belclact[Jc

de. - Do-ssie·r a an, (le lcnmer 1/fllfl, inbesciH~l
tligiiJ.stelU;n.g onlle1·worpen. Rechtsplegi.ng rloor de ntadlcarner nO[/ niet geregeld.
VERBR.,

1951. -

47

5. -· Persoon op proet ·wn ·internerinri
vrijgesteld. - Nie·uw misd·rijf. - Nie·uwe
vervolgi·ngen. 1-V ettelij7clwicl. Een
persoon, op proef vrijg·esteld van de internering welke hij krachtens artikel 7 van
de wet van 9 April 193(} onderging, kan,
indien hij een nieuw misdrijf pleegt, wettelijk het voorwerp van vervolgingen wegens clit misdrijf uitmaken.
5 :Maart 1951.
377

'BESLAG.
Pandbeslng. - Krnchtens het verlot van
de r·eohter gelegd. - 'l'ergend beslag. Do01· tle l!eslaaene geleden schade. - Ve1·11lichting voor de beslaggever de schade te
vergoeden. Een panclbeslag, waarvan

het tergend karakter erkend wordt door
de rechtbank die over het van waarde
verklaren ervan uitspraak moet . doen,
stelt de beslagleg·ger eraan bloat de schade
te moeten vergoeden aldus aan de beslagene veroorzaakt, zelf indien het krachtens verlof van de recllter gelegd wercl.
(Wetb. van burg. rechtspl., art. 819 en
824; Burg. Wetb., art. 1382.)
82
27 October 1950.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
HooFns·rmc I. -

In b·nrgerz.ijlce za./cen.

HooFDSTL'K II. -'In zaken van 7woph(t1lflel.

Hom'DS'l'UK III. -

In strntzalcen.

HOOFDSTUK L
IN

BURGERLIJKE ZAKEN.

1. - Bevoegdheid. ~ Wet. - Grande
wettelijlche·id. Onbevoegdheid van de
rechtel"lijlce mncht. - De hoven en recht"
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bankcn beoonlelt-u uiet of een wet overeenkomstig met de Clrondwet is.
14 December 1!Hi0.
HJG
2. - BurgerUjke zalcen. - Eis d·ie hcee
pu.nten bevat. Glolwle schatU·ng. Alckoonl van de 11a1·tijen ove1· het eerste
pu.nt. 'l'weede p·nnt a.lleen bl'ijft na.nhangig v66r de 1-echt:bank. - Geen onderscheiden schatting. - Fonnis _i.n hoogste
Ua11.leg {tewezen. - vVanneer de eis twee

punten bevat waarvoor geen wettelijke
grond van schatting bestaat en die door
de partijen slechts globaal werden gescha t, en wanneer, ingevolge een tnssen de
partijen gesloten aklwonl, slechts een van
die punten v66r de rechtbank aanhangig
blijft, zonder nieuwe schatting, is het over
de gegronclheid van dit punt gewezen vonDis in hoogste aanleg.
10 l\fei 1931.
525
3. - Bu·rgerl-ijke zalwn. - M·ilita·ire
opeisinuen. - Betwist-ing nopens het bestaan van sclwde awn de OJJ.fteiJiste .zaalc Of nopens cle verpl1chting vom· de Staat
deze schctde te heTstellen. - Behoort niet
tot de bijzondere bevoegclheid van de vrederechter 1:oorz·ien bij rle ·wet van 12 Mei
19'!I'I. - Artikelen 1G en 2:J, alinea 5, van
de wet van 12 Mei J!J27 ov de militaire

opeisingen, die ePn bijzondel'e bevoegd-·
heid uan de vrederechter toekennen, zijn
niet van toepassing op een gecling da t het
bestaan zelf van schade nan de in lmur
opgeeiste zaak betreft of de verplichting
voor de Staat ze te herstellen. ·
14 December 1950.
19G
4. - Bttrgedijlce znken. - TTonwis witspraalc cloen cle o·ver de be·voerHZII eirl ratione materiae. - Hoye1· bm:oep altijd
ontvnnlcel:i.)lc. - Elk vonuis wilarbij over

een gescllil betreffende de bevoeg·dheid
nLt-ione materiae uitspraak wordt gedaan,
kan door lloger beroep worden bestreden.
(Wet van 25 Maart 1841, art. 10; 'Vetb.
burg. rechtsv., art. 454.)
22 Februari 1951.
352

5. - Be·voegcllteicl. - 'f'oepa.ssiny ·van
een besltl'itwet genomcn knrchtens ae ·witzoncle-rli.:ike nwchten nnn rle J;oni:ng verleencl doo1· de 1vetten 1:an 7 Heptembe'r .1989
e1;1 .14 December 1944. Ye1"1Jlichtinrt na
te ynan of deze beslttitwet binnen het J;nder van deze wetten genomen 1venl. Onbevoegdheid om de gepastheicl der door
deze besZuitwet getroffen ma(ttregelen te
betwisten. -Om een besluitwet, genomen
kraclltens de uitzonderlijke rnacllten aan
de koning verleend door de wetten van
7 September 1939 en 14 December 1944, toe
te passen, moet de recllterlijke macllt nagaan of deze besluitwet binnen het kader
van deze wetten genomen wercl, maar zij

zou de gepa~tlleid der door cle besluitwet
getroffen mnatregele11 uiet kuunen betwisten zoncler zicll cle rech ten van de
uitvoerencle macht aan te matigeu. (Wetten van 7 Septt>mber 1!J3!l en 14 December
1944, sameugeschakeld bij het besluit van
de Uegent van 24 Januari 1!J4G, art. 1.)
22 Februari 1951.
349
6. - B urrterlij ke zakeu. - JJiUitu,ire
opeis·in{!. ·- Bet·wisth~fl over het bestaan
ra~1 ee11 opei.sinrt. Bij.zondere bevoer!clhetd va.n (le 'Vrerle·l'echte1· doo-r artilcel 16
vam de wet 1:a11 12 ilfei 1927 1Jool·zien. Niet van toepassin{!. - Artikel lG van de
wet van 12 l\'fei 1927 op de militaire opei-

singen, clat een bijzondere bevoegdheid
aan cle vredereclltcr toekent, is niet van
toepassing, wanneer het bestaau zelf van
cle oveising betwist wordt.
9 Mmnt 1951.
3!J3
7. -

Berucurllleirl. - Bevoertrlheicl om.
een [Jebl'ekkirJe u itroe·rin,q 1:(/.n cle besUss in[! t'an een .Qemee-nteraarl lcennis te
IIC'IIlen. - De hoven en. rechtbanken ziju
~;nn

bevoegd om van de gevolgen van de gebrekkige uitvoering van eeil cloor een gemeenteraud genomen beslissing kennis te
nemen. (Stilzwijgemle besliflsing.)
5 Avril 1951.
437
8. - Bnrr1crUjke z:nke11. - BHryedijke
·vorderin.qen. - Bevoeudheid va:n de vrelle'rechter tot een wnanle ·van .10.0110 frnnk.

- De vrederechter neemt kcnnis van aile
burgerlijke vorcleringen tot een waarde
van 10.000 fnmk. (Wet van 25 l\'Iaart 1876,
art. 2, gewijzigcl door de wet van 28 .Tuni
1!)48, art. 2.)
5 April 1951.
440
9. - Oongo. - Sequester nt.rl cle rtoerle1·en van vijnnrTeliikc o-nrlenlnnen. Vonle·l"ing door rle belwenler-seql!ester van
de uoerle1·en 1:an een vf:inndel.ijlv onde·rrlann i:n Oon,qo, strel."l;enrle tot reroonlelinu van een vennootsclwp om nwngifte
'l'(/1/l- rle nctivu. en lwlnnf!eu 1:an die vhanrleU)ke onrlerrlna.n te doen. - Bevoertrlheid
van de bU1'ffe'/'lijkc ·rechtbanlwn. De

eis, waarbij de beheercler-sequester van
goederen die in Congo nan een vijanclelijk
onclerdaan toebehoren, in uitvoering van
de wetgevende beschikking betreffende het
sequester van de goecleren welke aan
vijanclelijke onderdanen toebehoren, tegen een vennootschap Yeroordeling vordert tot aangifte van de activa aandelen,
obligaties of andere belangen die aan een
vijanclelijk onclerdaan toebehoren en
waarvan zij het bestaan kent, behoort tot
de bevoegdheid van fle burgerlijke rechtbanken.
7 Juni 1951.
585
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!fCStl'lrl. Door reclit 8trcelcse dagv(£arclin[J onder de 1Jc1wminy ·vnn ·inbreu.lc 011
(Ze verkeerspolitie en zonde1- voo1·atoaande
nanne~n·inu ·va;n -uerzachtenae omstand-igheden ·in lcennis uesteld met feiten die een
betichf·ing 't'fbn onvri}willirte venvond·inuen ten laste ·vcm een nndere 1!elclaagfle
zouflen witm(tlcen. On1!evoegd om 'lXtn
fle.<Ze tweede 1!ctichtinu kennis te nemen.
- 1lfcbfl z'ich niet onbevoegfl verlclaren o1n
van fle eer·ste lcen-nis te nemen. - jjfau
zelf en voor fle eerste 1naal n·iet wijzen op
flc ·verlc-nochtheicl tttssen de feiten tvcuwmefle z-i,i in lcenn·is is gestela en te-iten d·ie
niet zijn oprJeflrauen aan een ~·echte1· die
be·voeyfl is om el"van lwnnis te nemen. -

TN ZAKEN VAN J{OOPli.-\NDI-~L.

10. - Zalccn ·van koophandel. - Geschil betreffende !laden van lwophandel.
- Bevoeudhe-id van ile v·rederechter tot
een to(HWde van 2.000 f'ranlc. - Hoouste
aanleg. - De vreclerechter neemt kennis,

doch slechts tot een waarcle van 2.000 fr.
en in hoogste aanleg, van cle geschillen
betreffende daden van koophandel. (Wet
van 25 Maart 1876, art. 2, al. 2, gewijzigd
door de wet van 28 Juni 1948, art. 1.)
5 April 1!J51.
440
11. - Zcblcen va.n lwophandel. - Vorcleringen van cornme1·ciiile (£nHZ ·in zalce
hn-ishn1b1'. - Vorderingen die niet tot de
bijzondere 1wvoeudheid van de vrederechter behoren. De bevoegdheid van de

De politierechthank, door een verzachtende omstandiglleden aannemende bescllikking· van de raadkamer met een betichting van onvrijwillige verwondingen
ten laste van een beklaagde in kennis
gesteld, mag zicll niet onbevoegd verkla-·
ren door zelf en voor lle eerste maal te
wijzen op de verknochtlleid tussen de fei:
ten van deze betichting en die welke een
beticbting van onvrijwillige verwondingen ten laste van een andere beklaagde
zomlen uitmaken, dan wanneer zij zich
onbevoegd verklaart om van deze tweede
beticllting kennis te nemen omdat zij
ermede floor reclltstreekse dagvaarding in
kennis wercl gelsteld, onder de benaming
van inbreuk ol) de verkeerspolitie, zonder
voorafgaancle aanneming van verzaclltende omstandigheden, en aldus vaststelt
flat de betichting niet aan een rechter die
bevoegd is om er kennis van te nemen
ovgedragen is.
1:1 December HmO.
18(1

vrederecllter strekt zich niet nit tot de
commercH~le vordel'ingen in zake huishuur. (Wet van 25 :M:aart 1876, art. 3, 1°,
gewijzigd uoor llet koninklijk besluit nr 63
van 13 Januari 1!J3li, art. 29, Pn door het
koninkli.ik besluit nr 302 van 30 Maart
1936, art. 1.)
5 April 19G1.
440
12. - Zaken van lcoopltandel. - Betwist-ingen betreffende de hu.wr vnn het
h1tis wnnrin handel wordt gcd1·even en
clie gelijlJtijd·i,q met fle handelsz(talc, als
bijkomena bestwnddeel e·rvan, ove1·uelaten
worat. - Bevoertflheid van rle rechtbanlc
van koophanclel. - De betwistingen be-

treffende llet huis waarin handel wonlt
gedreven en die gelijktijdig met het handelszaak, als een bestanddeel ervan, werd
overgelaten, behm·en tot de bevoegdheid
van de rechtbank van koophan<lel zo de
waarde van die betwistingen 2.000 frank
overschrijdt.
5 April 19;')1.
440

15. -

Be·voeuflhe-irl.

Btra,fzu.l•en. -

11 oo·r·recht vnn 1·echtsmacht. Artilcelen }/19 en volgenrle van l! et W et1!oelc q;an
strllf'mrcleri-ng. Niet ·r<M· toepassing
011 ecn arljunct-staatscommissn1·is bi,J een
cmnrnissie va.n 1!e·roeiJ voo1· oodogs.~chade.

- Een adjunl't-stantscommissaris bij eeri
commi;;saris van beroep voor oorlogsschach~ kan geen uanspraak maken op het bij
artikelen 479 en volgende van het Wetboek van strafvordering aan de magistraten van de rechterlijke orde toegekende
voorrecht.
26 Februari 1951.
355

IIOOFDSTUK III.
IN STRAFZAICEN.

13. - Bevoe{ldheid. - Stmhalcen.
OoPrectionele 1·echt1Jwnlc. Plaatsel-ijke
bevoegdheid. ,_._ Rechtbanlc van het aJ'rondissement waar de ve·rdachte gevonflen wenl. - De correctionele rechtbank

16. - Bevoe[Jdheia.
Stratzctlcen. BetwisUn.Q van fle aanhangigmalcing bij
ae onderzoelcsrechte1·. - Geen betwisting
·van fle bevoegdheid ·vcm de onderzoelcsrechte·r. - Fleri betwisting welke de ann-

van het arrondissement waar de beklaagde gevonclen werd is Dlaatselijk bevoegd
om hem te vonnissen. (Wetb. van strafv.,
art. 23.)
30 October HJ50.
90
Bevoegdhe·id. ~ Strafmken.
PoUtie1·echtbanlc floor beschilclcinu van de
raaclTcame1- waarbii verzachtende omstanfligheflen -wo·rflen awnuenomen met een beUchting van onvri.jwillige ·re·r·wonrUnrten
ten laste van een belclanude in kehn'is

.I

hangigmaking· bij de onderzoeksrechter
bedoelt is geen betwisting betreffende de
bevoegcllleid van deze rechter.
5 Maart 1!Jo1.
379

14. -

I

17. - Beroertflheirl. - St1·ntznken. 'J'ot de l!I'VOC[Jtlhc'irl q;nn ae politierccht-'
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bank l!elwrcnde 1nis(l'ri)ven ll'ij d'ie 1'echtbanlc (~anhangio genw,aJct. - Rechtst·reelcse
dar,vaarditlo(f door de ueklaaode van ee·n
derde wegens rnisdrij1Jen, vom·gesteld nls
tot de bevoegdheid 1Jnn cle politierechtbanlc behorend. - Mis(kiiven die (le bestancldelen vnn een tot (le bevoer~dheid van
de correctionele 1'echtbnnl<; behorend wanbedrijf uitrnalcen. - Wanbedrijf dat niet
b-ij de correcti.onele 1'echtb(tnlt; annhangirt
is r~ernaalct. - Op de verlcnochtheifl gestettnfl vonnis van onbcvoerJclhe'ifl bet1·eftende het r~eheel Dnn cle m·isdrijven. Hor7e1· bemep. Mis(kijven, voonoerp
van ae reehtst·reekse dngvanrcling, qedn1'encle ae annleg van hOrJC1' be1·oep bij cl-e
con·ecUonele 1'Cchtbanlc nnnhangig gernaakt. - Bevestiging van de beslissing
van onbevoegflheid floor de 1·echter in hager beroep. - Wettelijlcheid. - Wanneer

de politierechtbank, bij welke tot haar
bevoegdheid behorende misdrijven en vervolgens, door een door de beklaagde aan
een. derde gegeven rechtstreekse dagvaarding, misdrijven die als tot haar bevoegdheid behorend worden voorgesteld, maar
die in werkelijkheid de bestanddelen van
een tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank behorend wanbedrijf uitmaken, regelmatig aanhangig werden gemaakt, zich wegens de verknochtheid tussen die onderscheiden misdrijven onbevoegd heeft verklaard om van het geheel
ervan kennis te nemen, wordt die beslissing van onbevoegdheid, alhoewel ten
tijde waarop zij werd gewezen, de feiten
voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding, bij de correctionele rechtbank niet
aanhangig waren, te recht door de rechter
in hoger beroep bevestigd inc1ien die feiten
regelrnatig, gedurende de aanleg in hoger
beroep, bij de correctionele rechtbank
aanhangig werden gemaakt.
28 Mei 1951.
563
18. - Strafzalcen. - Inbrenlc OJJ fle
beslnitwet van 13 JJfei 1940. - Samenhnngend rnisclri.if tot de bevoertdheid 1!etn de
gewone 1·cchtsmncht behorend. Bevoegdheid van de mUitai1·e 1·echtsmacht
tot 14 ,hmi 191,9. - Venlere bevoe,qflheill
vnn de gewone 1·echtsrnacht voo1· ellce
rechtsplegino[t waa1'in r~een l!esUssinrJ ove1·
de r~rond wm·fl gewezen. - Van 15 .Juni
wannep~· een misflrijf dat tot de
bevoegdheid van de gewone rechtsmacht
behoort samenhangend is met een misdrijf
voorzien bij artikel 1 van t1e besluitwet
van 13 Mei 1940, betreffende de verscherping der bestraJffing van sornrnige gedurende de oorlogstijd gepleegde feiten,
worden beide door de gewone rechtsmacht
gevonnist, tenzij een beslissing over de
grond, voor 15 .Juni 1949, door de militaire
rechtsrnacht gewezen werd. (Besluitwet
van 27 Mei 1944, art. 2; besluitwet van
9 .Januari 1945, art. 2; wet van 15 .Juni

19±9 af,

1899, art. 26; wet vnn 30 April 1919,
art. 15; Bcsluit van 1 .Juni 1949, art. l.)
25 September 1950.
22

19. -

St1·afzul>,mt. - Jnl!reuJ,, op de
- Bestandfleel vnn een ·wnnl!eclrijf van onvrijwillir1e venvonclinr1en. Geen besch,iklcinrJ van cle 1'(UHlkamc·r het
best(ULn V(tn vorza.chtende omstand'i,qhellen
ten voonlele van l!eklnagcle aannemende.
- Onl!evoer~dheid 'VCtn de polU'ierechter.
TVer~cofle.

De politlen'cllter mag geen kennis nemen
van een feit in de t1agvaarding omschre.
ven als inbreuk op de vVegcode, wanneer
hij vaststelt clat dit feit, indien het bewezen was, een bestanddeel zou uitmaken
van het wanbedrijf van verwondingen
door onvoorzichtigheid en dat geen enkel
beschikking nm de raadkamer bet bestaan van verzachtende omstandigheden
ten voordele van beklaagde heeft aangenomen. (Wetb. van strafv. art. 179.)
27 November 1950.
136

20. - Stratzaken.
Politierechter
doo,r de 1'etafllcam,e1' 1'erJelmatig in kennis
r~esteld met een geeont·ravenUonctlisee1·d
wnnberlri:if ten laste r~e/.egd van een be'/flaagde. - QzwUficaUe aange,vu,lcl dam· de
aml!tenanr vnn het oz1en1Jaa·r min·iste1·ie
die een inbrezr,lc 011 cle TV egcode vastgesteld
heeft. - Afzonderlijke cln,(Jvaa1'clinrJ door
de ctmbtennar vnn het open1Jan1· rwinisteTie
(tan een tweede bekln(tgcle ,(Jegeven 1.oer~ens
inlwenlc op de 1'Vegcode. - Inbre·nlc die
een l!estnnclfleel u.itmaalct 1Jetn een wanl!eclrijf behorend tot de l!evoer~clheid 'ra.n fle
co,rrect'ionele ·rcchtl!whk. - Politierechte1·
onl!evoegd om kennis te nemen vnn het
misdri:if ten lnste r~elerJd 1;an de tweede
l!elclan,(J(le. - BU:ift bevoer~cl orn lcennis te
ne·men vnn de misdrijven ten laste r~elegd
van de eerste l!elclcw.rJfle, zelfs inclien zij
snmenhnnr~end blijken met het rnisdrijf
ten laste ,qeleycl van cle tweccle l!elclaar~fle.

- 'Vanneer de raadkamer door regelmatige aannerning van verzachtende omstandigheden, een beldaagde naar lie politierechtbank wegens verwondingen door
onvoorzichtighi~icl verwezen heeft en de
arnbtenaar i'an het ovenbaar ministerie
de qualificatie lweft aangevnld door daarenboven, ten laste van deze beklaagcle,
een inbreuk op de vVegcode vast te stellen,
blijft de politierechter bevoegd ten opzichte van deze beklaagde, hoewel, door
een van de beschikking van de raadkamer
onderscheiden titel, te weten een dagvaarding van de arnbtenaar van het openbaar
ministerie, hem ook een inbreuk op de
Wegcode ten laste van een tweecle beklaagde werd opgedragen, inbreuk die aan
zijn bevoeg;dlwid ontsnapt omdat zij een
bestanddeel uitrnaakt van een wanbedrijf
behorend tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank, en hoewel samen'1
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hang bestaan kan tussen de misdrijven
. ten laste gelegd van de twee beklaagden.
27 November 1950.
13()

vnn aswiscn. 'Ualt. - Gec?b besl-iss-ing over
een gescha bet·reffcmle cle bevoegclheicl 1Jnn
cle onclcr.zoeks?·echter of vnn cle nta.clka.mer. - Is geen beslissing welke over een

21. - Strnf.znken. - Eerste bek/,a.arJile
1vegens een rJecont1·nvent-ionaUseenl wnnbedrijf door ae rnaclknmer nnnr de pol-itie!·echtbnnk ·verwezen. Tweecle be1<'/ctngcle cloo·r de ojficie-r vwn het openbnn1·
ministerie afzonclerl-ijl<: 1ver1ens inbre1tlc op
fle lVegcorle geflngvnard. lnb1·enlc een
bestnnclcleel 1t·itmnkencl van een wnnbe·dT"ijf, wa.wrover ae correctionele ?·echtba.nlc bevoe,qa is orn lcennis te nemen,
1loch clie nnn hnnr lcennisnernin,q niet onde!'WOT]Jen wercl. PoUtierechter bevoegd bUjvend om vnn het ,qecont?·nventiona.liseercl wnnbeclrijf te l<:ennen, zelfs
wa.nnee1· de ten lnste va.n belcla.ngclen gelegde inb1·e-nlcen samenhnngend schijnen
te zijn. Wanneer de raadkamer bi:i

gescllil betreffende de bevoegdheid van de
underzoeksre<.'llter of van de raadkamer
is gewezen, de beschikking van die kamer
die beklangrle, vervolgd wegens een wanberlrijf, naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, na rle conclusies verworpen te hebben waarbij beklaagrle beweerde
dat het misdrijf voor het hof van assisen
moest gebracht worden.
22 Januari 1!151.
274

aanneming van verzachtende omstandigheden, een beklaagde v66r de politiereclltbank, wegens onvrijwillige verwondingeli,
verwezen heeft, blijft de politierechter bevoegd ten opzichte van die beklaagde, alhoewel, door een omlerscheiden titel van
aanhangigm:J king - te weten bij dagvaarding door de o1fficier van llet openbaar ministerie - ook aan zijn oordeel onderworven wonlt een inbrenk op de W egcode ten
laste van een tweede beklaagde gelegd,
inbreuk die aan zijn bevoegdlleid ontsnapt, omdat zij een bestamldeel uitmaakt van een wanbedrijf, waarover de
correctionele rechtbank bevoegd is kennis
te nemen, en alhoewel de ten laste van
beklaagden gelegde misdrijven samenhangend zouden lmnnen zijn.
22 Januari 1951.
267
22. - Stntfznlcen. - Bevoeg!Ze 1·echter hebbencle over ae ffi'Ond ·n-itspTa.nlc gcll.na.n, 1oare het zclfs nlleen ·in ce·rste nnnlcg, ove1· ecn elm· rn·iscl!"ijven. - Snm.enh(tn_qe·ncl misclrijf nlsdwn nnn cle lcenn·isnem.inrJ vnn een nnclere 1·echter onclerworpen.
- Geen witb1·cicling vnn bevocgclhcicl medebTengencl wegens ve-rlmochtheicl. - De

bevoegdheid kan niet uitgebreid worden
uit hoofde van verknochtheid, wanneer
een van de vervolgingen aan het rechtsprekend rechtscollege slecllts onderworpen wonlt nadat de rechter bevoegd om
van rle andere kennis te nemen reeds over
de grond daarvan heeft beslist, ware zijn
beslissing zelfs aileen in eerste t~anleg gewezen.
22 J anuari 1951.
267
23. -· BcvoerJclhe'i!Z.

Stra.fzctlcen. Besch·ikkin,q vnn cle nwdlca.mc·r weUce oncler bctichting vn-n een wnnbcd'l'i:if 1Jelcla.ngclc na.ar cle coPrecUoncle 1·echt1Janlc
veTwijst. - Besch-ilckin,q die ae concl·nsies
vm·we·rpt wan1'1Jij be'Weenl wm·dt dctt het
mi.sddjf ·in clc bevoegdheid 'l'etn het hot

24. - Bevoe{!llheid. - Vervolg·ing wegens verztt'iln gevol,q te geven op de aa.nnwning tot nfl!!·elc-ing vnn een bottwvallig
!Jebmtw. - Dra.a,rnoi]clte van het toez·icht
vnn cle ·rechtba.nlcen over cle a.clminist·ra.tieve mna.t?·egel. - De rechter, bij welke

een >ervolging wegens verzuim gevolg te
geven op rle aanmaning >an de bestuursoverheirl tot afbreking van een bouwvallig
gebouw aanllangig is gemaakt, heeft de
bevoegdheid na te gaan of de maatregel
door de bevoegde overheid, in de vereiste
vormen en in de bij de wet voorziene
voorwaarden, genomen wenl en of zij niet
door afwending van macht aangetast is,
doch het behoort hem niet cle gepastheid
noch de noodzakelijkheid ervan te beoordelen. (Strafwetb., art. 551, 'j'o.)
28 Mei 1951.
561

25. - Bevoe!Jclhc-icl.
8trnfznken. Wnnbeclrijf gepleegcl clom· een cloctor in
cle 1'cchten a.nngetoezen als plnntsve·rvcm,qencle tweede buT,qerUjke ma!JiStra.nt bij
een lc1·ijgs1·nntl. - 1Fanberl·rijf buiten zijn
a.mbt uetJleegd. Gewone rerJclen over
de 1Jevoegdheicl. - De doctor in de rechten die, overeenkomstig artikel 2 van dP
besluitwet van 4 Mei 1945, gewijzigd bij
artikel 1 van de besluitwet van 18 December 1945, voor de toepassingsduur van de
besluitwet van 26 Mei 1944 als IJlaatsvervangende tweede burgerlijke magistraat
in een krijgsraad aangewezen is, en die
'lvegens een buiten zijn ambt gepleegd
wanbedrijf vervolgd wordt, wordt overeenkomstig de gewone regelen over de
bevoegdheid berecht, en niet door het hof
van beroep of door het militair gerechtshof. (Stilzwijgende oplossing.)
6[)8
2 .J nli 1951.
26. - Straf.zaken. - B"Uryerlijlce vorcle1'in,q. - Aa.nha.ngig gecling. - Oncle·rstelt eenzelvighcicl ·vnn oorza.a.lc en va.n
voorwe1·p. - Opdat er aanhangigheid van

geding weze tussen een eis van de burg·erlijke partij voor het strafgerecht en een
eis door zelfde partij voor een bnrgerlijk
of handelsgerecht gebracht, moeten beide
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eisen clezelfcle oorzaak en hetzelfde voorwerp hebben.
2 Juli 1!J51.
656
.27. - Strafzalcen. - .ili'isdaad lloor de
1·arul1ca.mer _qecor·rectionaliseenl. F'eit
dat een zwawl'dere quaUficatie moet kr·ijgen. - Misdaad vatbaar voor cmYect-ionaUsaU.e onde·r de niemve q1talijicatie. Omstanfligherlen rUe rle nieuwe q1utli/icatie
recht•vfLa·rd·igen doo·r de raarllcamer gekenfl en floor haar niet ter zijde gesteld.
- De correctionele rechtsm.acht bUjft bevoegd. - ·wanneer door een bescllikking·

van <le raudkamer met een wegens verzaclltende omstandigllmlen gecorrectionaliseerde misdaad in kennis gesteld, de correctionele reclltbank vaststelt dat een feit
een andere zelfs zwaardere criminele qualificatie moet krijgen, blijft zij bevoegd
om er kennis van te nemen, indien de
misdaad, onder deze nieuwe omschri,iving,
voor correctionalisatie vatbaar is, en indien de raadkamer niet onbekend is geweest met de omstandigheden, die dezP
qualificatie reclltvaarcligen, en ze niet ter
zijde heeft gesteld.
!J Juli 1!151.
G75
28.
. 8tratzn7.:en.
Be·veZschTift
wruwb·ij de voorzitter 1:wn rle kdjgs1·and
een verzoelcschrift tot voorZop·irJe ·invr·ijheidsteUino venverpt. Geen nfwijzing
vnn · rle bevoeudheill vnn het miUtnire
r·echtscolleye. 'J'weede verzoeh:schrift
derueUjlc 1·echtsnuiddel teaenstellenrZ. Ontvwnh:eli'ikheid. De omstamligheid

dat de vooi·zitter van de krijgsraad, overeenkomstig artikel 5, alinea 2, van de
besluitwet van 2fi Mei 1944, met de zaak
in kennis gesteld, een verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling verworpen
heeft, belet de aangehouclene niet, in een
tweede regelmatig ingediend verzoekschrift, de bevoegdheicl van het militair
rech tscoUege om de hem ten laste gelegde
feiten te onderzoeken af te wijzen en, bijgevolg, om hem in hechtenis te bellouden,
indien dergelijk rechtsmiddel van afwijzing in het eerste verzoekschrift niet opgeworpen werd en door de voorzitter in
zijn eerste bevelschrift niet van ambtswege ·ontlerzocht werd.
20 Juli 1!J51.
698

BEWIJS.
1. - Oorrectionele zalcen. - Anfle1·e
elemen.ten da.n rle 1J1'ocessen-ve·rbaal. veTsZagen of get1tigenissen. - WetteUjlcheid .

. - De correctionele rechter mag met andere bewijselementen dan processen-verbaal, verslagen of getnigenissen rekening
houclen. (Wetb. van strafv., art. 154, 189
en 342.)
·
18 September 1950.
2

2. - Aan rle alden verschuhl'igd geZoof. - St1·atznlcen. - In.tC'rpretat-ie ·uan
conolus-ies doo1· de ·rechter over de g'I'Ond.
- l'e1·enigbaar met de bewoording,en van
de a.lcte. Souvereine inte1'1J1'etatie. -

De interpretatie, die de rechter over de
grond aan de- conclusies geeft, is souverein, wanneer zij niet onverenigbaar met
de termen van de akte is.
18 September 1950.
3
·3. - Aan de alcten- versclmld·igrl geloof.
B·ttrgerlijlce zalcen. Overeenlcomst
die vermeZdt dut aoedeTen tJer S1J001' zunen
gelevenl w~rden.- l'eJ·trartinu in rle Zeve'J"i·nu. Ann de ve1·lcotJe·r toe1·e1cenlmar.
- N.oodzalcel-ijk:heid voo1· de 7coper beroep
te rloen op een rervoer per nutocamion.
- Kosten ten laste geleg,d van de verlcoper. Geer1 .suhending vcm het aan
de ove·reenlcomst ve1·schnldigd ueZoof. -

Schendt het geloof niet aan een overeenkomst verschuldigd, die vermeli'it clat goecleren per spoor znllen geleverd worden,
het arrest dat de verkoper tot betaling
van· de vervoerkosten per autDcamion 'i'eroordeelt, omdat hij verantwoorde1ijk is
voor een vertraging in de levering en omclat die vertr;aging de koper er toe genoopt heeft bp clerg·elijk vervoermicldel
beroep te cloen.
2S September 1950.
29
4 . .Aan rle alcten ve1·scli·uldigd geZoof. - Burge1·lijke zalcen. - Eis tot uitdr-i,iv·ing. Inleidende dagvnanling en
conclnsies rlie rleze vo1·derin.u ste,unen op
een overeen lwm.st van h1turontbindim[J. Rechter in hoge1· beroep die beslist dat
het bestnan van de oveTeenlcomst niet bewezen is. - VonleTin,u niettemin inuewiZl-igd om de reden van rtmbtsweue llat de
huu.rde1· de exploitatie van zijn hanael
heett stilgelegd. - Schending van het aan
de nlcten verschltlfliaa ueZoof. - Schenclt

het geloof clat aan het inleidend explo<Jt
en aan de conclusies verschuldigd is de
rechter in hoger beroep clie een eis tot
nitdrijving van de lmurder van een onroerencl goecl wanrin een hanclel wor<lt geexploiteercl inwilligt om {le van ambtswege ingeroepen reden dat de huurder
vrijwillig· de exploitatie van zijn vroeg·ere
handel heeft stilgelegcl en een handelshuur in clit geval niet meer beschennd
wonlt, wanneer de eis aileen gesteund
was op een Dvereenkomst van huurontbincling, overeenkomst waarvan de rechter
verklaart dat zij niet bewezen is
28 September 1950.
30

5. - Bm·gerUjlce zalcen. - Onrlerhandse
alcte. - Dat de rlooT artilceZ 1326 van het
Burge1·lijlc Wetboelc vereiste voorwaa1·den
niet ve1·vult. - Ka.n een beain van schr·iftelijlc bewijs uitmalcen.- De onclerhandse
akte clie niet al de door artikel 1326 van

I
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llet Burgerlijk Wetboek vereiste voorwaanlen vervult kan niettemin een begin
van schriftelijk bewijs uitmaken.
2() October 1!150.
77
6. ~ Burge1·Ujlce zalcen. - FeUelijlce
vennoeclens. Geselwift flat niet ttitrlntlclcelijlc melding, maalct van een reehtshanrleli·ng. - Omstnncliglwicl d·ie de mogelijlcheicl voo1· de rechter niet uitsluit in
dit gesch·t'itt een vennoeclen te vinclen van
het bestaan van de ·rechtshancleling. -

De rechter mag uit een geschrift vermoedens van het bestaan van een rechtshanlleling afieiclen, hoewel het geschrift geen
uitdrukkelijke melding van dit feit bevat.
(Burg. Wetb., art. 1353.)
26 October 1950.
77
7. - B·ttrgedijlce zalcen.
OnsplitsIJa.re g,equalificeercle belcentenis. - Bewijs
van cle onj~tistheicl van een element va.n
rlr l!elicntenis. - Bew·ijs geleverd overeenlcomsUg de regelen· die toepasselijlc zijn op
het bew·ijs van de 1·echtsha.ndeling die men
rloor de belcentenis wU bewijzen.. - Wettelijlc bewijs. ~ Het bewijs van de on-

juistheicl van een van de elementen van
een v66r de rechter onsplitsbare geclane
gequalificeercle bekentenis wordt wettelijk
geleverd, inclien zij wordt gelevercl overeenkomstig de regelen die toepasselijk zijn
op het bewijs van de rechtshandeling die
men door de bekentenis wil bewijzen.
26 October 1950~
77
8. - B1trgerlijlce znken. - Bewijs door
'IHYi'IIIOCdens. - Foo·rwaanle tot lwar aannemelijlcheicl. ~ Het bewijs van een ver-

bintenis mag door gewichtige, bepaalcle
en overeenstemmende vermoedens gelevercl
worden in(lien er een begin van schriftelijk bewijs van die verbintenis bestaat.
(Burg. Wetb., art. 13±7 en 1353.)
26 October 1950.
77
'9. - Bu·rgerUjlce zalcen. - An·est flat
een pwrtij ve1·om·deelt tot het terugbetalen ·vun twee ve1·seh'illencle sommen. Arrest geste~tnd op een ge1·eehtelijke b-elcentenis Belcenten·is die sle'chts een
1!an cle sommen bet·reft. - V erom·deling
tot ter·ugbetaling, van de andere som on·wettelijk. - Verbrelcing. - Door te steu-

nen op de bekentenis door een partij v66r
de rechter geclaan, dat zij een bepaalcle
som ontvangen heeft, mag de rechter die
partij niet bovendieii tot. terug-betaliilg
van een andere som veroorclelen wanneer
de gerechtelijke bekentenis die laatste
som niet betreft.
26 October 1950.
77

ItO. ~ B1t·rgerUjlce znlcen. ~ Get~tigen
·vm·hoo·r. - Macht vun de rechte1· om het
va.n an~btswege te bevelen. - Lijdelijkheid ot na.la.Uglteicl vun de pnt·tijen. -
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Gevolye·lb. ~ Indien de omstancligheid dat
eeii partij lijdzaam blijft of blijk van
nalatigheid geeft, de rechter niet belet,
in de zaken waarin hij van (leze macht
mag gebruik maken, van ambtswege een
getuigenverhoor te bevelen clat llet bewijs
van de door cleze partij gestelde feiten
tot voorwerp heeft, brengt zij nochtans
voor de rechter geen verplichting mede,
tot die onderzoeksmaatregel over te gaan.
27 October 1950.
84

11. - Aan fle alcten 'I:Grsclutldigd geloof. - Bu1·gerUjlce zalcen. - Beslissvng,
die a.an de concl11sies een ande1·e zin geett
da.n hun werlceUjlce clmagwijclte. Schending vctn het aun cle alcten ve1·sch1tlrUgfl yeloot. - Schendt het aan de akten

verschuldigd geloof de beslissing die aan
de conclusies van een partij een andere
zin geeft clan hun werkelijke draagwijdte.
(Burg, Wetb., art. 1319 en 1320.)
!13
3 November 1950.
1:2. - Aan cle nkten 'l:ersch·nlll·igd geZ.oof. MUitiezulcen. Alcte die va.ststelt dat cle milicien, z·ijn moecler steunt.
~ BesZissing hiemp gegroml clat clie stetm
niet onmisbaar is. - Geen schencling va.n
het a.an de a.lcte ve·rsehulcligd geloot. -

Schendt het geloof niet dat aan een akte
verschuldigd is die vaststclt dat een milicien zijn moeder-weduwe steunt, de beslissing die hierop gegrond is clat die steun
uiet onmisbaar is.
6 November 1950.
96
13. - Strafzaken. - Ver1,,1a1·in.r1en t:wn
een belcluagcle. Rechter een verschillencle wi},<:e van ·morstelling ran cle feiten aannemencle. - Gnnstiyer wijze vu.u,
1!0orstelling. - Tf!ettelijklteid. - Schcndt

geen enkele wetsbepaling. de rechter clie
uit de bestandclelen Yan de zaak een wijze
van voorstelling van de feiten afieidt <lie
voor een van de beklaagden gunstiger is
<lan cleze door hem gegeven.
27 November 1950.
1H7
14. - Awn cle akte11 'i:erschuldigd geloof. - Strafzalcen. - l'onnis ·veTlclarende dat een vmeger vonnis het bestaan van
een sta.a.t 1;an herha.Ung heeft vastyesteld.
- V a.ststelUng niet door het vroege1· vonnis gecluu,lt. - Schencling vnn het aan clit
vonnis 1;erschnlfli[Jd yeloof. Schen<lt

het aan een vroeger vonnis van veroordeling verschulcligcl geloof, de. beslissing die
hierop steunt dat clit vonuis de beklaagcle
wegens een in staat vnn hcrhaling ge-·
pleegd misdrijf veroorcleeld ht~eft, dan
wanneer clit vonnis op het bestaan van'
deze verzwarende omRtnndigheid niet
wijst.
27 November 1fl50.
1-!0
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15. - Altn de a7cten verschnldilfd ueloof. Fl·wurakte d·ie alle toevallen ten
laste van rle h·u·unler lelft. - Rechter de
·wil interpreterende van de pcwtijen orn
de dranwwij1lte te bepnlen clie zij aan het
woord « toe1;allen ll hell ben wWen toekennen. - BesHssencle dat cle hiit.1tnZer niet te
zijnen lnste de scharle yenomen hall veroo1·zaalct docw een b1·ancl voorgelcomen f'i:iclens een door cle vijnnclelij kheclen teweeugebnwhte pl·unlle1"'ing. - -aeen schenrUny
van het aan cle h1tttralcte VC1'8Ch•ltlcli[lcl qeloof. - De termen « toevallen ll en << overmacht Jl zijn niet noodzakelijk synoniem.
Schenilt het geloof niet, dat verschuldigd
is nun een huurakte welke << alle toevallen,
voorziene of onvoorziene, gewone of buitengewone Jl, ten laste van de lmurder
legt, het vonnis dat de wil van de partijen
interpreteert om de clraagwijdte te bepalen
die zij aan de in aanmerking genomen
<< toevallen ll hebbcn willen toekennen, en
beslist dat de huurder de schade niet te
zijnen laste genomen had, die werd veroorzaakt door een tijdcns een door de
vijandelijkheclen teweeggebrachte plundering overgekomen brand.
15 December 1950.
198
16.- - Aan cle Mcten verschulclilfrl geloot. - B1wye1"l-i,ilce znken. -· InterpretnUe van het bellini! vnn een cont·mct. Interpretntie overeensternmencl met het
voorwerp va.n het contract. - Geen schendin_q 1;nn het aan lle alcte ve1·sch1tlcliqrl _qeZoof. - Schenclt het aan een becling van

een akte verschuldigd geloof niet, het arrest dat er een draagwijclte aan toekent,
die overeenstemt met het voorwerp van de
bij de akte vastgestelcle overeenkomst.
18 .Tanuari 1951.
256
17. -· B1trge1·lijl.:e za.lcen. - A.lcte van
verdeUny. - Uitleortinu van de bedin_qen
betTeffencle rle crtrlienstban1·herlen van
ove1·gnnu. Geyrond op beschouwinqen
die onvereniqbnnr zijn met de termen van
de alcte. - lJliskenniny van het aan de
akte verschulrliqrle qeloof. - Miskent het

aan een nkte van verdeling verschulcligde
geloof, bet vonnis dat zijn uitlegging van
de bedingen betreffencle de erfdienstbaarheden van overgang gronclt op beschouwingen welke met de termen dezer akte
onverenigbaar zijn. (Burg. Wetb., artikel 1319.)
22 Februari 1951.
353
18. -

8trntzalcen.. - B·uroerl'ijl,,e 'DOTderinq. - BedraiJ va.n de scha.cle. - 8o·uve1·e·in beoordeeld clorw de 1·echter over
de yrond. - Inlichtin_qen ·u-it een oniJeldi_q
ve1·sla.lf va.n deslmnd(qe gehaa.lrl tot bevesti_qi.niJ va.n de voorhanden zijnde elementen. - Wettel-i.ikhe,icl. - De rechter over

de grond beoorrleelt souverein de feitelijke bestanddelen waarop hij steunt om

de schade naar billijklleid te beramen;
hij mag uit een ongelclig verslag van
deslmndige inlichtingen halen tot bevestiging van de voorhanden zijnde elpmenten.
3G7
26 Februari 1951.
19. - Bu.r!Jerli]ke znken. ~ Betekenin_q vnn. een vonnis. - Herhaald bevel.
Gemotiveerrle en rnet de te·rmen vnn
die a.lcte veTeniolln1·e inte1·p1·eta.tie. - Sou.vereine interpretaUe. - De gemotiveercle

interpretatiP, die de rechter over de grond
geeft aan het cxploot van betekening· van
een vonnis en aan een llerhaald bevel, is
souverein, wanneer zij met de termen van
die alden verenigbaar is.
iJ(l8
1 Maart 1951.
20. 8tra,fza.l~en. Achtercenvol_qencle verlclnrinuen vnn een beklaa.grle. Er a.nn te hcchten geloof. - 8owve·re·iue
bedo1·clelino do01· rle rechter ove1· de g·rond.

- De rechter over de grand beoonlcelt
souverein, in feite, het geloof dat aan
achtcreenvolgende verklaringen van beklaagde client gehecht.
5 Manrt 1951.
aH
21. - Zalcen va.n 1·echtst·reekse IJela.HUngen. - Bewijswa.wrrle va.n de fe·itez.ijlce
elementen. - 8o'l!ve·reine /Jeoonleliny. -

De rechter over de groncl beoordeelt snnverein in feite de bewijswaarde van tle
hem onderworpen feitelijke elementen.
6 Maart 1951.
il8ti
22<. - 8tnt.jzalcen. - Bestanlldelen ·van
het m:iscl·rijf. - Bewijsla.st rustend op het
openbnar ministerie. - Op het openbaar

ministerie rust de bewijslast van het IJestaan van elkeen van de bestanddelen van
het misdrijf.
23 April 1951.
4H2
23. - B·urgerli]ke za.lcen. Aa.n rle
a.kten ve1·schuldirtll yeloot. Overeenkomst die, in een ewploot va.n clartvna.rclino, h1tish1t1w genoernd wo1·clt. - Rechtcr
ove1· cle _qrond clle besUst rla.t die overeenlcom.st een hnndelsewploita.tie en rle verh1win1J V(tn een hnnclelsfoncls tot voo1'wertJ heeft. - Beslissin_q lfestemul op de
becloelin_q vnn de pwrtijen en op feitez.ijl<:e
elem.enten. - Geen schend·iny vwn het a.nn
het ewploot vwn. clao·Danrdin_q vm·schulcli,qrl
yeloof. - Door de bedoeling van de var-

tijen veerleer clan de in een exploot van
dagvaarding aangewende bewoordingen
in acht te nemen en door nit de feitelijke
elementen, clie het aanduidt, af te leiden
dat de litigieuse overeenkomst betrekking
heeft op een hamlelsexploitatie en cle ver.
huring van een handelsfonds, veeler rlan
een lmishuur uitmaakt, schendt de rechter over de grond het aan het exploot van
dagvaarding verschulcligd geloof niet en
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beantwoordt llij impliciet, zonder dubbelzinnighei!l, de 011 cle draagwijdte van dat
exploot gegronde conclusies.
24 Mei 1951.
551
24. -

Door brand vernielde rnin·ttut
van een arrest. - Geen u.-itgifte of anthentielr. afsohrift ervan. - Bewijs van, hot
bestaan en van de inhond van hot a·rrest.
Bewijs floor nlle ~·eohtsm·idflelen. -

W anneer de minuut van een arrest door
branu vernield werd en er van noch uitgifte noch autllentiek afschrift bestaat,
mag het bestaan en cle inhoud van dat
arrest door alle reclltsmidrlelen bewezen
worden. (Burg. Wetb., art. 46 en 1348, 4°.)
7 .J uni 1951.
582

25. - Ann de akten verschnlll·i_qcl .Qe/.oof. - Inter1Jretatie vfm ae ooncl1esies
doo1· de rechter 01Jer ae _q1·ona. - Yere·ni.qbfWr met lle 1Jewoor£lingen eT-van. - Soltvereine inte1·1Jretatie. - Is souverein, cle
door de rechter over de grand aan conclusies gegeven interpretatie, wanneer deze
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
7 J uin 1951.
585
26. - Bu·rgerlijlce .zalcen. - Bewijs
1mn het 1Jestaan van een 1mUen.qerechteUjlcc beh,Emtenis. - Oncledwnasc nlcte. 01"itrineel in een eme1nplaa1·. Gelfligheia. Het bestaan vun een lmitenge-

rechtelijke bekentenis kan voortvloeien
nit een in een origineel gesteld geschrift,
zon!ler dat aldus artikel 1325 vun het
Burgerlijk Wetboek, geschonden wordt
rlat enkel de onderhandse akten beheert
die bestemcl zijn om werlerkerige overeenkomsten vast te stellen.
589
7 Juni 1951.
27. - B·ttr_qeTlijlce zalcen. - Aan ae
ah:ten ve1·sch•ttlfligd _qeloof.- Wets1Je1Jalinf/C'I~ die in lle voo1·ziening moeten aan.qeama woTden. - De artikelen 1184, 1641,
1643, 1645 en 1646 van het Burgerlijk Wet-

bock zijn vreemd aan cle schending van
het aan de akten verschnlcligd geloof.
G95
8 J uni 1951.
28. - B1wnerl·i;jlce zaken. - Kmnlczinniyheicl door een onoeoorloofde (/.(tacl ve·rBet~vist-i-ng bet·reffenae de
oor·zanlct. m·aag of het slaohtoffer late1·, ingevolge
1Ja.tholoo·ische vooTbeschilctheill, lc1"ftn7czinni_q zou. geworclen zijn. - Be~vi,is ant 011
de llade1· van de on.qeooTlooflle llaaa rust.

- Wanneer er betwisting bestaat betreffende de vraag of de door een ongeoorloofde daad veroorzakte krankzinnigheid
later, en afgezien van de ongeoorloofde
daad, het slachtoffer ing-evolge pathologische voorbeschiktheid zou getroffen ll€'b-
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ben, rust het bewijs ervan op <le dader
van de ongeoorloofde daa<l.
8 Juni 1951:
596
29. - St·mfzalcen. - Misbmilc van
ve-rtro-nwen. - Bewi;is vwn d.e r1eschonflen
ove1·ee11.lcomst. - De 1·egelen ·van het buruer/.-ijk ·recht -moeten toegepast wo1·rZen. Die rcgelen vei·k·ri:ioen niet, inrfe·volue flie
verpUchtino, ae acwa van betmlinucn 1:a.n
01Jen1Jwre o·rd.e. De strafrechter, bij

welke een telastlegging van misbruik van
vertrouwen aanhangig- wenl gemaakt,
moet zich, ten einde te beslissen over de
betwisting betreffende het bestaan van de
overeenkomst die door het misdrijf zou
geschonden geweest zijn, naar de regelen
van het burgerlijk recht gedragen; nit die
verplichting volgt echter niet dat deze van
die regelen, welke niet de aard van reg-elen van openbare orde hebben, zodanige
nard v66r de strafrechter verkrijgen.
(Wet van 17 ADril 1878, art. 15 en 16.)
11 Juni 1951.
605
30. - St·mfzalcen. - Bel"laagcle clie een
omstandioheill aanvoert wdlce zijn 1Jl-ichtigheill 7titsl1t.it. - Bewe?"in.q d-ie n·iet ont1Jloot is van ellc element aat toelaat geZoof eraan. te heohten. - Bewijs vwn. de
onjuistheirl van flie 1Jewe1"in,q. - Rust op
het 01Jen1Jam· ministe?"ie. - Wanneer de

beklaagde een omstandigheid aanvoert die
zijn Dlichtigheid uitsluit, en dat die bewering niet ontbloot is van elk element
dat toelaat g-eloof eraan te hechten, rust
de bewijslast van cle onjnistheid ervan op
het openbaar ministerie.
11 Juni 1951.
G07
31. - Bwrue'l"lijlce zalcen.
Aan ae
alcten ve·rsch7tlcligll geloof. - Inte·r1Jretatie van de statuten van een vennootsohap.
lntM1Jretatie van een cont-ract van
clienstve1·1w.ri.ng. - IntertJ·ret(~t-ie d·ie met
fle te·rrnen van clie Me ten verenio1Jaar is.
- Geen schenlling van het aan ae alcten
versoh1tlcUod geloof. Schendt het aan

de akten versch ulrligd geloof niet, de cloor
de rechters gegeven inten11·etatie van de
statuten van een vennootschap, alsmede
van cen contl'act van dienstvcrhuring, zo
de .interpretatie met cle termen Yau die
akten verenigbaar is.
14 Juni 1951.
G14
32. -

Aan de alcten ·verschnlfl-if!ll r!eStrafzaken. l'onnis rlat aan
een llesk!tncl·ig versla_q een 1Jeslu:it toesBh1"i:ift flf!t met fUt eTin bevat st1·ij£lig is,
Schenllin{f vnn het awn het ve1·slag
Scllenclt het aan
ve1·schu.ldig£l oeloof. -

loof. -

een desknndig verslag verschuldigd geloof bet vonnis clat er een besluit aan
toeschrijft, dat met dit er in bevat strijdig is.
9 Juli 1951.
669
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5. - Str"nf.zalcen. - OnvJ"ijw-illiqe -verwonfl-ingen. - F'eit zijnde een ge1J1·e1.; aan
voontitzioht of vom·zo1·g. De rechter

33. -Strwfznken.- Bnrge·rUjke vo1'der'ing. - Belclaagde bewerende clat de /JW"gerlijlce part-ij een onvoo1·z'icht·l,qheid begaan lweft die de door hacw ueleclen schade heeft voo1·tgelJracht. --Ar·rest dat cleze
awnspraalc venverpent omclat z·ij doo1· belclaagcle niet be-wezen wonlt. - Onwettel-ijke IJesl-issin.f/. - Wanneer beklaagde be-

over de grond beslist souverein dat een
omgekeerde driehoek, welke in het midden een Sint-Andrieskruis vertoont, zonder mogelijke vergissing de gelJruiker Vll n
de met tlit teken voorziene weg verwittigcl
heeft dat hij een hoofdweg na!lercle en
clat om met deze waarschuwing ge.en rekening gehouden te hebben die weggebruiker, een onvoorzichtigheid heeft begalln,
die een bestanclcleel van het misdrijf van
onvrijwillige verwondingen uitmaakt.
8 Januari 1951.
22G

weert dat ltij niet geheel voor de door de
burgerlijke partij geleden schade verantwoordelijk kan gesteld worden, omdat zij
zelf een onvoorzichtigheid begaan lleeft,
die tot het veroorzaken van de scllade bijgedragen heeft, weigert llet arrest wettelijk deze bewering te weerlwuden indien
geen enkel element van de zaak toelaat
er geloof aan te hechten, doch beslist het
onwettelijk clat in geval van twijfel over
het bestaan van deze onvoorziclltigheid,
het leveren van het bewijs erYan 011 beklaagde rust.
20 .Tuli 1!J51.
GS!J

6. - St·mfznlcen. - Draagwijdte ·nan
een 1·echte1'lijlce beslissing. - Intei'Jwetnt·ie vereniqbna,;· 'l}tet cle termen '/Jan de l!esl!issin{f. - De rechter over de grond bP-

oordeelt souverein de draagwijdte van
een arrest wat betreft cle kracht van gewijsde, wanneer cle interpretatie, die hij
er van geeft, niet met de termen ervan
strijdig is.
236
8 Januari 1951.

BINDENDE BEOO.RDELING
DOOR DE RECHTER OVER
DE GI~OND.

7. - Zalwn va.n ·rechtst·reelcse belnst-inge1k - Gedificaten van cle Emiss·iebank.
Zelwr of niet zelce1· verl-ies van clie
sch·u.ldvorde1'i-n{f. - Wordt souverein door

1. -

Strafznlcen. - Bewijselementen.
Sonve·reine IJI'oorclel-i-lt{f. - Dehoudens

de rechter over cle grond beoordeeld de
vraag of de door cle Emissiebank verstrekte certifica ten: clienen besclwuwa te
worden als een schuldvorderiug wier verlies, ja dan neen, zeker is.
9 .Januari 1951.
240

bijzondcre wetsbepaling, beoordeelt de
strafreclltt'l' sou verein de waarrle van de
hem onderwonwn lJewijselementen.
18 S<•ptember l!J50.
2
2. - Bnruerlijlce znlcen. - Lokanl tot
maunzijn IJCstenul. So·n-vereine beoOTrlelinq. - De n·aag, of een lokaal al dan

8. -- Strajzolten. - Oorznlcel·ijlr ·uer7Janrl tnssen het misflri}f en de scharle. De rechter
So·uvere·ine beoordel-in{f. -

niet tot magazljn of tot opslagplaats van
goeclcren !JPstemd is, hang·t van feitelijke
element<en af, waarvan de beoordeling aan
de rechter over de grand behoort.
21 September 1950.
7

over cle groncl beoordeelt sonverein het
oorzakelijk verban!l tussen het misdrijf
en de geleden sclmcle.
250
1i'i Januari 1951.
9. ~· Strnfrw.l.'en. - Bnrgerlijlce vordering. - Oorznlcelijlc ve1·bancl t·llsse-n hct
misdr·i:if en de sclwcle. -- De rechter ov<>r

3. ~- Dnafl. van weerstnncl nan de
1Ji,iMul. Beoorrlel·in(t in feite door de
rechter over de rtrOnfl. - Sonvere'ine 7Jeoordelin,q. - IB souvercin de vaststelling

de grond beoordeelt souverein of er tnSH<"n
in feite door cle rechter over de grond dat · het misclri.if en de door de burgerlijke
een daad, om reden van de beweegreden I partij geleden scllnde een oorznkelijk veren vail !le nage:;treefde en mogelijke nit- band bestaat.
3ilR
slag, niet het karakter heeft van een , 19 I!'ebruari l95l.
tlaad ntn wePI'Stand aan de vijan.d.
10. - 8tntfzaken. - Bw·rterl-ijke vo·r1G Oetolwr 1950.
53
deJ"'ing. - Oorzalcel-ijk verbanrl tus8en het
m-iscl1'ijf en cle sohade. - De rechter over
4. - lJnrqerlijke .'i!alccn.- Dmaqwijdte
<le grond beoordeelt souverein het oorznvan de akten. - Sonvere-ine inte·rpretnt-ie
kelijk verband tnssen het misclrijf en de
~nits .zij niet in strijcl weze met de termen
door de burgerlijl;:e parti.i geleden schade.
vcm cle akte. - De rechter over de grond
2G Februari l~i'il.
357
beoordeelt souverein de draagwijdte van
de akten die hem voorgelegd worden, ten11. - Stntfznken.- Achte1'lf~ten, op de
zij zijn interpretatie met hun termen openbfwe weg, vnn qevan1'l·ij7ce vooJ·werstrijdig is.
pen. - Achte1·laten voortlcornend van een
dacul vnn cle mens. - In feite l!ertt.stencle
15 December 1950.
200

I
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sonve·reine beoordeling. -De recllter over

de grond beoordeelt souverein, in feite, of,
ja dan neen, llet acllterlaten, op de openbare weg, van voor het verkeer gevaarlijke voorwerpen rechtstreeks of onrechtstreeks uit een daad van de mens voortkomt.
5 l\1aart 1951.
371
12. llering. -

Straf,<:ctken. - Bu·rged'ijli'e vorDeslcundig onderzoelv. - N~tt.

- De rechter over de grand beoor<leelt
souverein of llet tot vaststelling van het
beclrag van de door de burgerlijke partij
geleclen schacle nuttig is een deskunclig
onderzoek te bevelen.
19 Maart 1!l51.
414
13. -· Stmfzalcen. - Omvan{f nm de
doot· een m.isdrijf veroorzaalvte scha<le. Feitelijlce beoordeling. - Sonvereine beoonleling. De rechter over de grand

beoonleelt souverein in feite de omvang
van de door een misdrijf veroorzaakte
sella de.
2 April HJ51.
426
14. - Bt1·afza7cen. - Oorzalvel-ijl,, ?;erbancl tussen een mis!ll"'ijf en een schafle.
- Feitelijl"e beoonlel.ing. Bonve1·eine
lwoonleling. - Is souverein, de feitelijke

beoonleling door de rechter dat een misdri.if al clan niet de door de bnrgerlijke
partij geleden schade heeft veroorzaakt.
2 April 1951.
426

15. -- Strafzalcen. - Bu,r.rJerlijlce rorcleri.n[J. - Oorzalcelijlc verbancl t~tssen een
rwisfl1'ijf en een sehafle. - Feitelij Ice beoorcleling.- Bonvereine beoorlleling.- Is
souverein, de feitelijke beoordeling door
11e rechter dat het door (]e beklaagde gepleegd misdrijf de oorzaak van de door
de burgerlijke parti.i ondergane schacle is.
2 A11ril 1951.
,
429
16. -· St·mfzalcen. - Bnrgerlijlce VOTdering. Al dan niet 1;oorzien1Jnnr lcat·nlcter vcm een schenflin[J vnn de lV egcode
doot· een we.rme7wuilcer. - F'eiteUjke beoonlcUnrJ. - Bott.vere1-ne beoonleling. -Is

souverein, de feitelijke beoonleling, door
de rechter over de grond, clat de schending
van rle Wegcode door een weggebruiker al
dan niet voor de andere weggebrnikers
voorzienbaar was. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 42.)
433
2 April Ul51.
17. -· Stmf:<alcen. - Rechter !lie bes!ist flat de overmncht of lle onovenvinnel'ij/Ge d·waling n·iet bwwezen zijn. - Geen
conclnsies. - Bo~tvereine IJeoorfleUng. -

Bij gebrek aan conclusies, beslist de rechter over de grond souverein dat het bestaan van overmacht of van onoverwinne-
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lijke dwaling in hoofde nm beklaagde
niet bewezen is.
9 April 1!l51.
443
18.- BtrafzMren.- Onvrijwilli[lc •uerI~eit flat een gebrelc aan
'W01Ulingen. voontitzicht of aan voorzo·rg ·uitmanl.:t. -

De rechter over de grond beRlist sonverein dat een omgekeerde driclwek, zelfR
wanneer hij niet strikt met de voorschriften van \1e Wegcmle overeenstemt. van
aard was cle wegg·ebrnilner te verwittigen
dat hij een hoofdweg naderde en dat, om
daarmede geen rekening te hebben gehonden, hij een onvoorzichtigheid, bestanddeel nm het misdrijf van onvrijwillige verwonclingen, begaan heeft.
9 April 1951.
448
19. - !S't1·afz·alcen.
Bewijsgronflen.
- Behoudens bijzondere wetsbepaling, beoordeelt cle strafrechter souverein in feite
de waarde van de hem overgelegde bewijsgronden.
9 April 1951.
450
20. - Btra.jznken. - Draauw1idte van
een [!etu.i[Jenis. - Perlcen IJin11cn welke de
IJeoorcleling son·uerein ·is. De rechter

over de groiul beoonleelt souverein ue zin
en de draagwijdte van een getuigenis,
mits zijn interpretatie met de termen ervan niet onverenigbaar is.
1G A11ril 1951.
476
21. - Btrafzaken. - Stra,fl)(M"e fleelnemin[J. Onontbeerlijke llulp voor lle
nitvoeTing van een m·isllctnfl of van een
wnnbeflrijf. - Son·ueTeine beoonleling. -

De rechter over de grond stelt souverein
in feite vast dat de beklaagde voor de
nitvoering van een misdaad of van een
wanbedrijf de onontbeerlijke lmlp heeft
verleend welke het plegen ernm mogelijk
heeft gemaakt. (Strafwetb .. art. Gf\.)
7 lVIei 1951.
510
22. - Bu.rgerlijh:e zal,,etL - Overeenlcomst ltffleleifl ·u it een [Jcheel ·van m-atedele feiten. Bedoel-ing 1:an rle z!artijen. So~tV{!reine beom·flelin.!J. De

rechter over de groncl, clie nit een gcheel
van materH\le feiten het bestaan van een
ovk;reenkomst afleidt, interpreteert souverein de bedoeling van de partijen welke
die overeenkomst hebben aangegaan.
17

~iei

1!l51.

535

23. - Fe-iten flie vennoedens ·u.itmalcen.
- De beoordeling of feiten bepaalde en
overeenstemmende vermoedens uitmaken
behoort tot de souvereine macht van de
rechter over de groncl (Burg. Wetb., artikel 1353.)
28

~iei

1951.

553
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HRIEFGEHJ<Jil\1. -

BURGERLI.JKE OPJDISINGEK

24.
Strajznken. - BewijsgTonden.
-· Behoudens bijzondere wetsbepalingen,
beoordec>lt de strafrecbter souverein de
waarde van de hem onderworpen bewijsgronden.
13 J uni 1901.
613

25. - St'l'nf,znlcen. - Dntmn vnn het
misd·rijf. - Feitelijlce elementen die toelnten deze dCLt·Mn te bew·ijzen. - So·nve1'e·ine beoo·rdel·bng. - De rechter over de
grond beoordeelt souverein of de elementen van de zaak toelaten op voldoencle
wijze de datum van bet aan beklaagcle
aangerekencl miAclrijf te bevalen.
20 .Juli 1951.
693
26. - St·rnfznl"en. - Beslissing clnt de
nlcte vwn bemep vnn belclnagde tot ile
beschiklC'ingen bet-reffende ile tmbl'ieke vorilering betJerkt is. - Is souverein de be-

slissing van de rech ter over de groncl cla t
de akte van beroep van beklaagcle tot
de beschikkingen betreffencle de publieke
vordering beperkt is, mits cleze beslissing
de bewoordingcn van de akte niet verdraait.
(i September 11J51.
703

BIUEFGEHEIM.
Schencz.in[J. - Grondwet, !Ll'tikel 22. Niet toepc£ssdijk op de we1·kelijlce bestemmeUnu noch op de persoon, d·ie moest ueloven ilnt hi:i ile werlcelijlce bestemmelinu
wnR. Pleegt geen schending van het

briefgeheim, naar de zin van artikel 22
van de Grondwet, degene die kennis
neemt van een hem door de post ter hand
gestelde brief en deze daarna aan de
overheid overhandigt, wanneer hij de
werkelijke bestemmeling van de brief is
of, wegens de aanwijzingen die de brief
omvat, moet geloven dat hij de werkelijke
bestemmeling ervan is.
12 Februari 1951.
319

BUUGERLIJKE OPEISINGEN.
1. - Opeisinuen vwn ~vonin,qen 1festemd
·voor ile ten uevolge DWn cle oorlou vnn onilerclalc berootcle pe·rsonen. - TT errtoedinu
nnn cle p1·estct:tieplichUue verschu.lcligd. Besl1£iten cler secretcwissen-uenent.nl vnn 1
en 28 Mnn·rt HJ44. - NieUrt 1Je'flvlnn·ril iloch
bi.i a·rl'ikel 8 va.n de 1Jesl·n-it·uwt ·vnn !i 111ei
1944 voo1· tijdeli:ilc ueldiu _qeho'llden. - In.!Jetrokken, cloch zon.der ternr!'werlcende
lwncht, iloor cle 01J 28 December 19114 in
wcrlcing uetrcclcn bcslu.Uwet vnn 11 December 1944. -- 'l'oepnsselijlv op de tot op
il-ie lnatste clntnm uelevenle tJrestnl'ies. -

De besluiten der secretarissen-generaal
van 1 en 28 Maart lll4-± betreffende de op-

eisingen van woningen bestemd voor cle
11ersonen die ten gevolge van de om·log
in woningnood verkeerden, nietig verklaard docb bi.i artikel 3 van de te Lontlen 011 5 Mei 11J44 genomen besluitwet
voor tijdelijk gelclig gehouden, zijn toejJasselijk 011 tlce prestaties gelever<l vO.or
23 December 1944, datum van het in
werking treclen van de besluitwet van
l1 December 1944, tlat die besluiten, zonder terugwerkende kracht, ingetrokkPn
heeft.
17 Maart 1951.
404
2. - Besl·wit·wet vwn 31 Angnstu.s 1945
tot nan·vnllinu van ile wet van ti Jlicw.rt
1933 bet·reffencle cle stnntslm1'[fCI'S clie in
oorlo!}stijd ilc werlcinu vnn de otJcnbnrc
cliensten ·moeten. Derzelceren. Drnnq1.vijdte. - De besluitwet van 31 Augustt;s
tot aam·ulling van de wet van
l\1aart 1935 betreffende de staa ts burgers
tlie in oorlogstijd de werking van de openburp cliensten moeten verzekeren, beperkt
zich ertoe llet recltt van opeising uit te
breiden ; het wijzigt cle wetsbepalingen
niet welke het beclrag der vergoeclingen
vaststellen.
17 Maart 1951.
405
UJ45

i'i

3. - OtJe·isinuen vnn woningcn bestemd
voor de ten uevol.!Je vnn ile oo1·log ·vnn
Ollllerdn.k beroofcle personen. l'eruoed'i-lt[J ann. cle prestnf'icplichtige vet·sch·nlcligcl. - Tijclperlc van 28 Decernbe1· 1944
tot 1 Mcwrt 1947. - TTe1·goeding bij de beslnUwet vwn 17 November 1944, aan.!JC1Jir.lrl
bij cle besln-itwet vnn 11 December 1944.
bepnc£lcl op [!Tondsln.!J Dnn het lcculnstr·na.l
inlcomen venneenlcnl met 20 t. h. - On·wetteUjlche'icl vnn de besliss·inrt die rle DergoefUng op een nndere grondslnu bepanlt.

-· Vanaf 23 December 1!}44 en tot 1 Maart
1947, beeft de besluitwet van 17 November 1944, aangevuld bij de besluitwet van
11 December 1944, op grondslag van bet
kadastraal

inkomen

vermeerderd

met

20 t. h., de vergoecling bepaald cUe ver-

schuldigd is aan de prestatieplichtige van
een tloor een gemeentebestuur gevorderd
goecl tot het onderbrengen van personen
(lie tengevolge van oorlogsgeweld in woning·noocl verkeren; schendt clie wetsbepalingen tle beslissing die de vergoc>ding
ov een andere gronclslag bermalt.
17 Maart 1951.
405
4. - Opeisinuen vnn woninuen bestem.rl
voor cle ten gevolge vnn de oorlou ·vnn onrle'l'llnk /Jemofcle pe·rsonen. - TTe·rgoecU.ng
nan cle 111·est(ljtiepUchUge ve1·schnldigd. 'f-i.iclperlc vnn 11 Mncwt 1947 tot 1 Mei 1948.
- TT e-rgoeil·ing bcpanlil bij het min·isterieel
beslwit vnn 20 Febnuwi 1947 genom.en
l.Tnchtens de /Jesl1titwet vnn 14 Februwri
1947. - Onwettelijkheiil vnn de beslissinrl

TIUHGEHLI.JKE VOHDEHING.
dle lle 'Vergoeding op een a1ulere .!Jronclslctg
bepaalt. - Vanaf 1 l\1aart 1947 en tot

1 Mei 1948 werd de vergoeding wegens
opeising van· woningen bestemd voor personen die er, tengevolge van oorlogsgeweld, van beroofd werden, bepaald door
het ministeriel besluit van 20 Februari
1947, regelmatig genomen krachtens de
aan de Minister van wederopbomV bij
artikel 2 van de besluitwet Yan 14 I<'ebruari 1947 toegekende machten.
17 Maart 1951.
40[)

BU.QGEQLIJKE VO.QDERING.
1. - OntvctnlceUj lcheid. - Reohter d-ie
de schade zoals Z'ij dam· de lntrget·lij lee
pat·tij aangevoedt wot·dt en de to,ut waat·op de 'Uordering gesteund 'iS 'in aannwrking
neemt. - Wettelijlce beslissin.IJ. - Om de

ontvankelijkheid van de aanstelling van
een burgerlijke parti.i te beoordelen,
neemt de rechter wetteli.ik in aanmerking
de schacle zoalR zij dom de burgerlijke
partlj wordt aangevoerd en de font waarop die partij verklaart haar vordering te
steunen.
·
22 Januari 1951.
263
2. - Vonlering gegroncl OJJ a-rtilcel1385
van het Hnrge·rlijlc TYetboek. - Niet ontvanlcelijk 'DOor cle st·mtreohter. De

strafrechter is onbevoegd om kennis te
nemen van een bnrgerlijke vordering gegrond op de burgerlijke verantwoordelijkheid wegens het feit van dieren. (Burg.
Wetb., art. 1385.)
371.
5 l\'fa-art 1951.
3. - Atzondedijk 'IJCI''Volgd. Opsohorsing zolan,g e1· over de strafvonle·ring
geen ·u-itspmak is gedaan. - In geval de

burgerlijke vordering niet tegelijkertijd
en v66r dezelflle rechters als de strafvordering wordt vervolgd, wordt <le ·uitoefening er van gesclwrst zolang er over de
strafvordering, v66r of in de loop vmi de
vervolging van de burgerlijlre rechtsvordering ingestel<l, bi.i eindvonnis geen uitsprnak is gellaan. (Wet van 17 April 1878,
art. :!.)
1 Febrnnri 1951.
301
4. - Gro·JHlslct[J van de reyel : De strafzaal,, scho1·st llet l!nrgerlijk gecling. -· De

regel krachtens welke, in geval de burgerlijke v'ordering niet tegelijkertijd en
v66r dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, de uitoefening er
van geschorst wordt zolang er over de
strafvordering geen uitspraak bi.i ein<honnis is geclaan, wercl gesteld omclat het
strafvonnis, ten opzichte van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke vordering, het
gezag nm llet gewijscle heeft aangaa.nde
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de punten welke aan de openbare en aan
de burgerlijke vordering gemeen zijn.
(Wet van 17 April 1878, art. 4.)
301
1 Februari 1951.
5-. - Dmctgw·ijdte vctn de reyel : De
st,ratzaalc soho1·st het b·urgerUjlc gediny. -

Wanneer het bestaan zelf van eeii feit,
dat bij de v66r de burgerlijke recllter
hangende burgerlijke vorclering aangevoerd wordt, ook aan de beslissing van
het strafgerecltt is onclerworpen en. deze
beslissing dus invloed kan uitoefenen op
de vordering welke v66r de burgerlijke
rechter is gebracht, kan deze Iaatste over
die vordering geen uitspraak cloen zonclei'
de gebiedencle bepaling van artikel 4 van
de wet van 17 April 1878 te miskennen.
l Februari 1951.
301
6. - De st·ratzaalc sohorst het bu·rqe-rUjlc gedina. - Regel van openliat·e o1·de.

- De regel krachtens welke, in geval de
burgerlijke vordering niet tegelijkertijd
en v66r clezelfde rechters als de strafvordering worclt vervolgd, de uitoefening er
van geschorst worclt zolang er over de
strafvorclering geen uitspraak bij eindvonnis is gedaan, is van openbare orde. (Wet
van 17 April1878, art. 4.)
301
1 Februari 1951.
7. - Rechtst-reelcse clagvaa·rding. -Behoo·rt enlcel actn hem die bewe-ren latn pe·rsoonlljlc~ door het m·isclt"'ijf sohade onderyawn te hebben. - Is alleen bevoegd om
de publieke vordering bij middel van de
reclltstreekse clagvaarcling in beweging te
brengen hij die beweren kan persoonlijk
door llet misclrijf, voorwerp van de vordering, schacle on<lergaan te hebben. (Wet
van 17 April 1878, art. 3.)
19· Maart 19[)1.
417
8. Rechtst1·eekse rllt[!'l!ltltrdiny. Sohafle 'l!loeiende n·it rle -ve1·clecliging van
de dctgende part-ij ter gclegen heid van tegen hctwr in een wnclere zaalo; ·ingestelcle .
vervolgin{len. - Schalle n'iet voo·rtvloeiende ·nit lle ann de rJerlrtetgden toegerelcen rle
t11!islll'ijvcn. - Rechtstreelcse rlagvctwrrl-ing
niet ontvanlcelijk. De rechtstreekse

clagvaarding is niet ontvankelijk, wanneer
de beweer<le schade niet voortvloeit uit
de aan de gedaagden toegerekende misarijven maar uit de verdecliging op eigen
risico's door de dagelllle parti.i ingericht
ter gelegenheid van tegen haar in een
andere zaak ingestelde vervol gingen.
417
19 Maart 1951.
9. - Vo·rdel"'ing v6r)r cle strat-reohter
gebraoht. Onclerstelt een schade ontstctan ·wit het misdrijf wegens hetwellc cle
l!elclaagde wonlt veTvolgd. -· De burger-

lijke partlj kan v66r de strafrechter geen
herstelling vorderen van de schade ont-
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DAGVAAUDING.- DOUANIDN IDN ACOIJNZEN.

staan uit een misdrijf wegem; hetwelk
de beklaagde-niet wor<lt venolgd. ('Vet
van 17 Apri11878, art. 3.)
·
2 April 1951.

11. - Stm.f.qnrecllten. - Arm lie lm ruerlijlw pa-rti:i 'Verleencle nlcte 1j(N! ·voor7Jeholtrl -uoor de toekomst. - Besch ilclG"i;nu
tlie [Jcen g·rief nan 7Jelclcwucle 'Ve1·oorzaakt.

12(;

- De beschikking van een door het strafgereellt gewezen arrest, die rr zicll t{)e
beperkt, aan de burgerlijke pnrtij akte tP
verlenen, wnt het later instellen betreft
van een vorclering tot vergoe<ling van andere schalle dan deze, wtutrYnn de vergoe<ling uoor het arrest bevolen wordt, veroorzaakt geen grief aan beklaag·de, vermits zij nietf; aan de burgerlijke partij
toekent en aan <le"'e geen recltt crkent.
2 .Juli 19:'i1.
639

10. - Oom-ite zo·nder J·echtspersoonl-ijlcheicl. - Kan, als clttsdanig, z·ich niet bw·geJ'l·ijlce partij steUen. - Een comite kan,

als dusdanig, · zich niet burgerlijke partij
stellen, indien het van zijn rechtspersoonlijkheid niet doet blijken en, derhalve,
van zijn bekwamnlH?id om in rechteu op
te treden.
15 Mei 1951.
532

D
DAGVAAR.DING.
St·ratzalcen. - Betelceninu 'Van de 1WOcesalcten ter woonplaats 'Van belclaaude.
Arnbtshal'Ve schrnpping nit de be'Vollcinus1·egiste1·s. Geen verklaring noch

umstandigheclen waarnit llet voornemen
van beklaagcle blijkt om eWers zijn llou£dverblijf te vestigen. - Wettelijkheid van
de betekeningen. - vYanneer beklaagde,
die in Belgte een g<~kenc1e woonplaats
had, geen verklaring hceft gedaan vntarbij
hij het voornemcn l;:enbaar maakte elden;
zijn lloof<lverblijf te vestigen, en Wil)lnePr
niet blijkt uit de fcit<~lijlue omstanclig~
hec1eli, die door de rechter over de grond
souvercin worden beoordeelcl, dat zulks
zijn voornemen is gewecst, worden de procesakten niettegenstaanc1e zijn ambtshalve
scllrapping nit de bevolkingsregisters wettelijk aan die woonplaats betekend. (Burg.
Wetb., art. 102 tot 105.)
444
9 At1l'il 19:ll.

DJEFS'I;AL.
Yaststn/.lin[!

·vnu

tTc

/Jestamddclen.

-

Is wettelijk, de wegens bedrieglijke wegneming uitgesproken veroordc~ling wanneer het arrest vaststelt dat de beklaagde
zich bedl'ieglijk een anders zaak heeft
toegeeigend. (Strafweth., art. 4(;1 en 4fi?..)
7 l\Iei 1951.
513

DIEREN.
1. -

Algemeen ·rertlement OJ! cle -uerbeterinrt 'Vtm rle rund'Veernssen (min. 7Jesl.
'Van 5 No'Vetnber .1947 e-n 29 ,Jnn·u.nr-i .l948).
1Vettelijlre grondslny. De ministe-

riele besluiten van 5 Noyember 1947 en
29 Januari 1948, lwudende algemeen reglement op de verbetering van de rundveerassen, hebben hun wettelijke grond-

slag, zoniet in het koninklijk lJesluit van
27 .Jnli 19il9 betreffende de handel in lamlen tninbouwprmluden waarnaar zij verwijzen, althans in artikel il van de besluitwet 1·an 22 .Januari 1943 betreffende llet
beteugelen van Plke inhreuk op de reglementering betreffen<le <le bevoolTacling
van bet land.
2 October 1930.
2 . - Vernieling.- Bi.jzo'llfler op.zet cla.t
vereist is.- De bij artikel 557, 5°, van het

Strafwetboek voorziene overtreding, een
hond tot andt-rnums narteel te hebben gedood, omlerstelt dat llet feit kwaadwillig
of met ovzet om t<~ sl'lm rlen grpleegd
wordt.
11 .Juni 1961.
601
3. - Ycrnieliug. - 01118la·ntTirtheicl da.t
het fcit f!C1Jleegll wenl op eon plnnts warw·van de dade·r c·ioennn-r of llwu.nle·r is. Ge'VOlfl. - De omstamligheid dat het feit,

kivaaclwillig een hond te doclen, gepleegd
wenl ov een plaats waarnm de tlader eigenaar of huurder is, maakt geen bestandcleel nm het misdrijf uit; (lie omstandigheid l1eeft enkel voor gcvolg <~en minder
zware straf tDe[Jasselijk te mnl,en tlan die
door de clader opgelopen wanneer het feit
op een andere plants gepleegd werrl.
(Strafwetb., art. il37, 3°, 341. Pll iJWl, 4°.)
11 .Tnni 19fi1.
(;01

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. -

·w.n

M'isrJ.ri.j•ven. Bewijsmirlrlclen
uemeen ·I'Ccht. De misdrijven in

v.aken van douanen en a ccijnzen kunnel).
volg·ens de gemeenrechtelijke regelen van
het Wetboek van strafvorclering bewezen
worden. (Wet van 26 AuguRtns 1B22, artikel 247.)
18 Septen1ber 1930.
2
2. Hniszoelci.nyen.
doo1· de 'Vrederechte·r. -

Macht·ig·ing
Anrlu:idinu 'Van

DOFANgN EN ACCI.JNZEN.
lla,g en uur va,n !le llniN~oeking. - N·iet
·vereist in !le Mete ·va,n m.ncht-irJinf!. - In

zake inbreuken op de wettcn betreffemle
de douanen en accijmwn, moeten dag en
uur van de door de vrederechter toegelaten hniszoeking, in de akte van machtiging niet Yermela wor<len. (Algemene Wet
van 2.6 Augustus 1822, art. 200 en 201.)
2G Sevtember 1950.
10
3. -- H·niszoelcin!J. - Vrcdercchter rlie
de 1·ij lcs1cacht uelasfl clc accijnsberlicn!le te
vergezellen. - 1TTcttelijl.:lleicl. - In arti-

kel 200 van de Algemene vVet nm 26 Augnstm; 1822, betreffende de door de vredereeht<~r
toegelaten lmiszoekingen in
zake inbreuken op de wetten betreffende
de douanen en accijnzen, zijn onder meer
de leden van de rijkswacht onder de bewoorclingen << openbare olfficier ll begrepen.
25 September 1950.
16
4. - O·m·euelmatiy 1w.zit en 1:ervoer vcm
goecle·ren binnen rle tollcring. - JJ!IisrZJ"ijven onaflwnlcelijlc van rle herkomst vctn
lle yoerleren. - De iubrenken op de arti-

kelen 177 van de wet van 26 Augustus 1822
en 25 nm de wet van 6 A11ril 1843, betreffende het bezit en het vervoer van goederen binnen de tolkring, bestaan welke ook
<le herkomst van de goederen weze.
2 October 1950.
C15

5.,- 01wri]e tolkrinrJ.laten van een 1:oert·nir1 clnt
vnllige oorzaal" niet vercler
geen opslng vnn goecleren

'l'ijclelijk verrloor een toelcnn. - Kan
.nitmMcen. -

Het tijdelijk verlaten, in een binnen de
tolkring gelegen Rchnnr, Yan een voertuig
dat door een toevallige oorzaak niet verder kan (in het onderhavige geval een
motorrijwiel dnt is bli:in'n Rteken) kan,
wegens de omstandiglwden, geen opslag
van goederen uitmnken zonl~ bedoel<l door
artikel 177 nm de w<:>t nm 2G Augnstu~
1822.
13 November 1950.
113
6. - Onregel111nti.g l!ezi.t vnn stokeri.ftoestellen. - M·isrll'ijf lw.nnencle bestnwn
i.-1~ ltet bezit ·t:rtn een liefllebbe·rstoestel
rlctt ·nwet herstelcl worrlen. Het mis-

drijf van onregelmntig bezit van ePn niet
in werking zijncle stokerijtoestel, welk
geen ·sporen van een onlnngs gpdane werking drnagt, lmn bestnnn in het bezit van
een liefhebberstoestel, dnt in slechte stnnt
is en herstellingen vergt om bruikbnar te
zijn. (Wet van 15 April 1896, art. 38,
var. 1 en 5, 115, 6°, en 117.)
228
8 .Jannnri 1951.
7. - Pmces-verb(Htl.
OpsteUin{f. Tennijn. - Artikel 233 van de wet van
26 Augustus 1822 voorziet geen vervaltermijn voor het ovsteJJpu van het 11ro.ces-
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verbaal wan·rbij ePn ovPrtrPcling Yan de
wetten op de douanPn Pn accijm:en wordt ·
vastgesteld.
·12 Februari 191:il.
312
8. - Proces-verbctn/.. - Betelcening niet
vereist. - Overltnncliyen of toesturen vnn
een a,fsch·rift. Het proces-verbaal op-

gesteld door de beambten der douanen en
accijnzen moet niet betekend worden nan
de overtreder, maar een afschrift er van
moet ann deze lnatste nfgegeven of bij
per post verzonden nangetekend schrijven
toegestuurd worden. (Wet van 28 December 1912, art. 1.)
12 Febrnari 191:il.
9. - Proces-·verbnal.
OpstelUng. A.nnwezi{fheicl vwn cle o·vert-recler niet
·vereist. - UUnocl·igin{f om bij clie opstel/.i·ng nanwezig te zijn in zelce1·e gevnllen
vereist. - Overhancligen vnn een nfschrift
of toest1t1"en e·r vnn bij per post ver·zonr/.en nangetelcencl schrijven. In zake

overtredingen van de wetten op de douanen en nccijnzen is de werkelijke aanwezigheid van de overtreder geen voorwnnrde van het gel dig· 011stellen van het
vroces-verbanl; door artikel 238 van de
wet van 26 Augustus 1822 wonlt enkel
in zekere gevallen vereist, dnt de overtrecler worde uitgenodigd om bij het opstellen van het proces-verbnal aanwezig
te zijn en afschrift van llet proces-verbaal·
client hem overhandigd of bij per post verzonden aangetekend schrijven toegestunrd
te worden.
12 Febrnari 1951.
312
10. - Verbeurcl·verlclaring vnn cle goerleren, voonoerp vnn het misclrijf. Stmj'. - Mng niet ·nU{fesprolcen worclen,
wctnneer cle p1t b Ue lee vorlle1·in{f ve·r.i nnrrl
is. - In zake misdrijven tegen de wetten

op de douanen en accijnzen, is de verbenrdverldaring van de goecleren, voorwerp van het misdrijf, en, in geval van
nietvertoning, de veroordeling tot de betaling van hun waarde, een straf, clie niet
mag nitgesproken worden wanneer de pnbli.eke vord<:>ring bij ver~aring is vervallen. (\Yet van (i April 184.~, art. 22.)
[i :Hnnrt 19:11.
378
11. - Voorlw.nclen helilien ·van niet
rloor· lJeschcirlen !JCclelcte oeestrijlce rlran'
ken. - Feiteli]ke omstnncli[!heclen cl-le het
·voorlwnclen heblwn ·witsl'll.iten. - Is wet-.

telijk gerechtvaardigd de vrijsprnak van
een beklnagcle verdacht van voorhanden
lwbbei1 van nict door bescheiden gedekte
gepstrijke <lrnnken, wanneer de rechter
vaststelt dat het appartement, wanrin de .
koopwanr in beslag genomen werd, door
een derde in lnmr genomen was, die het
gestoffeerd had, en dat de beklangde zich
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aldaar volstrekt tot wederopzeggen titel
bevond. (Wet van 12 December 1912 artikel 12.)
·
'
19 Maart 1951.
413
12. - Vm·beu.rdve1"7cla1·ing. - Voorhanrlen hebben van niet doo1· besche·iden geclelcte rNestrijlce dranlcen. - Verbem·dve-rTclaring verplichtend zelfs in geval van
vdjspraalc. - Wanneer de rechter vast-

stelt dat geestrijke drunken niet door
enig bescheid, gedekt zijn, moet hij de
verbeurdverklaring er van bevelen, die
maatregel hebbende, in zake douanen en
accijnzen, een zakelijk karakter. (Wet
van 6 April 1843, art. 19, 22, 25 en 30;
wet van 12 December 1912, art. 12.)
413
19 Maart 1951.
13. -

Gehci·n~e

medezJliohtigc. -

stokm··ij. - Dallc1· of
Zelfile stmf. - In zaken

van inbreuken op de wetten betreffende
de d~uai_~en en accijnzen, namelijk van
expl01tatre van een geheime stokerij, worden de dader en de medeplichtige met dczelfde straf gestraft. (Wet van 15 ·April
1896, art. 132; wet van 10 Juni 1947
art. 5.)
'
2 April 1951.
423
14. - Geheime stolcer·ij.
Vc·rbeu·rdverlclarinf!. WetsbepaUng waamp zij
ueu1·ond ts. In geval van exploitatie

van een geheime stokerij, wordt de verbenrdverklaring niet door artikel 42 van
het Strafwetboek, maar door artikel 125
van de wet van 15 April 1896 beheerd.
2 April 19Gl.
423

15. - Ve1·hinde1'in[J van werkzaamheden. - Misd1'ijf {Jepleegd met behttlp van
een mechanisch ueil1·even vervoermiddel
- Minimwrn gelilboete van 5.000 fmnlc. __:
Het misdrijf van verhindering van werkzaamheden, gepleegd ten aanzien van de
douanebeambten door een persoon clie van
een mechanisch gedreven verv<Jermiddel
gebruik maakt, wordt gestraft met een
geldboete die niet minder dan 5.000 frank
mag bedragen. (Wet van 10 April 1933,
art. 33, par. 1; wet van 26 Augustus 1822,
art. 324.)
430
2 April 1951.
16. - JJfisdrijf. - Proccs-ver/)(utl van
cle agenten van de acci,inzen. - Bewi.islcracht. - De regelmatig, naar aanleiding

van een misdrijf op de wetten betreffende
de donanen en accijnzen, door de agenten
van het bestuur van accijnzen opgestelde
processen-verbaal, gelden slechts als bewijs totdat de valsheid ervan is bewezen
wat betreft de persoonlijke vaststellingen
door die agenten binnen de perken van
hun bevoegdheid gedaan. Dergelijk geloof
is hiet gehecht uan de verklaring van die
agenten dat het bestuur de vrijstelling

van rechten uan een bepaalde voorwaarde
onderworpen had, noch aan de door die
agenten nit hun vaststellirigen afgeleide
gevolgtrekkingen.
23 April 1951.
499

17. llen. -

VerhinilerinrJ van werkzaamheBestandclelen. - Is gemotiveerd,

het arrest van veroordeling dat, als antwoord op conclusies, die zich ertoe beperken de gegrondheid van de betichting van
verhindering van werkzaamheden te betwisten, vaststelt dat de beklaagde door
zich te verzetten, de verbalisanten heeft
belet hun wettelijke opdracht te vervullen en dat hij met geweld h1 hun auto
moest worden overgebracht.
7 1\fei 1951.
510
18. Niet aangegc·ven ·uUvom·.
YaststclUng van lle elementen waantit het
opzet tot niet-aangifte blijlct. Beant-

woordt op passende wijze de conclusieH
van de beklaagde, die ontkent gepoogd te
hebben geen aangifte van de nitvoer van
postzegels te doen, het arrest dut vaststelt
dat tlie postzegels zorgvuldig verborgen
waren in een omoilug binnen in de rug van
de kapotjus van de beklaagde vastgesteld.
7 Mei 1951.
515
19. - Uitgevoerllc ZJOBtZe[Jels. - Onllerwo·rpen aan de wetsbepalingen betreffende flc uitvom· van koopwnren. ~ De

nienwe of afgestempelde postzegels zijn,
wanneer zij uitgevoerd worden, een koopwaar die onderworpen is uan de wetsbepalingen betreffende de uitvoer van koopwaren.
7 Mei 1951.
515
20. - #Iisdrijf. - Am/Jtshalvc vast8teUin{! rlooT 1'i.ikswachteTs in dienst op de
op~nba1·e WC[J. Geen onwcttelijlce of
bmten de perlcen rnn lle lievoeryllheid va.n
de 1'i.il,,swacht gaande llana. ·_ Geldi[Je
vaststelUn.(/. - PToces-verbaal heeft echtm· (le bi:i nrUkcl 239 vnn de wet van
26 A.?t[Jnst?ts 1822 bepnnllle 1Jewiisk1·acht
niet. - Wanneer rijkswachters in dienst,

zonder te clien einde een onwettelijke en
buiten cle perken van hun bevoegclheid
gaande daad te verricllten, ambtshalve
een misdtijf tegen de wetten betreffencle
de douanen en accijnzen vaststellen, is die
vaststelling geldig en mag zij een ·door llet
bestuur uitgeoefencle vervolging gronden;
clocll het door de rijkswachters opgestelde
proces-verbaal heeft niet de bij artikel 239
Yan de wet van 26- Augustus 1822 bepaalde
bewijskrucht. (Besluit van 30 .Tanuari 1815
hondende reglement over de politie, de
tucht en de dienst der rijkswacllt, ar.tikel ll, 2°; Wetb. van strnfv., art. 29.)
21, lVIei 1951.
538

.

BCHTSCHEIDING. -

IDE'l'- EN KOOI'WAREN.

21. - Al.qemene wet van 26 An(l1t8t·ns
.1822, a1·tikel 5, houdende vrijstelUng van
de invoen·echten. BepaHng vervallen
verlr,laa1·d doo1· de wet van 5 Septembe1·
1947 tot goedlcenTing vnn de do~tane-over
eenlcomst tussen Belg~e, L~MIJembm·g en
Nederland. - Artikel 5 van de Algemene

-~1
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agenten van bet bestuur verricbte werkzamnheden verbindert. (Wet van 26 Augustus 1822, art. 324; wet van 10 April
1933, art. 33, par. 1.)
l1 .J uni 1951.
608
23. - Bewijslc1·acht van rle processenve1·liaal 1!an het liest·nur. - Verhindering
van wedcza.am.heaen. Materiifle vaststelUngen.
Gevol(ft-reklcingen liet1·effenlle het zeaelijlc liestnnddeel van het
misdrijf. Onde-rsclwicl wat lietreft de
liewijslcracht van het proces-veTbanl. -

Wet van 26 Augustus 1822, boudende in
bepaalde gevallen vrijstelling van de invoerrecbten, werd vervallen verklaard
door artikel 4, 2", van cle wet van 5 September 1947 tot goedkeuring van de
douane-overeenkomst tussen Belgte, Luxemburg en Nederland, gesloten te Louden
op 5 September 1944, en van bet tot deze
overeenkomst bel10rend vrotocole, gesloten te 's-Gravenbage op 14 Maart 1947.
4 .Tuni 1951.
580

Zo, in zaken van inbreuken op de wetten
betreffende de douanen en accijnzen, bet
door cle agenten van het bestuur opgestelde 11roces-verbaal bewijskracht heeft,
tot wanneer de valsbeid ervan bewezen is,
wat lletreft de mater~ele vaststellingen
door clie agenten binnen de perken van
bun bevoegubeid gedaan, is dergelijke bewijskracbt echter niet gehecllt aan de gevolgtrekkingen die de verbalisanten uit
die vaststellingen afieiden, namelijk wat
betreft het zedelijk bestanddeel dat, in
sommige gevallen, voor bet bestaan van
bet misdrijf vereist is. (Wet van 26 Augustus 1822, art. 239.)
608
11 .J uni 1!l5l.'

22. - Verhinderinu ·cnn werlczcwmheden.- ZecleUjk bcsta.1Hlaccl vet"eist.- Het

wanbedrijf van verbindering van werkzaamheden, door verbindering van de
ambtsverricbtingen van de agenten van
douanen en accijnzen, bestaat niet in de
enkele ma tertele scbending· van een wettelijk voorschrift; een van de bestanddelen
van het misdrijf is de bewustheid van de
dader bij de vervulling van de door de

E
ECHTSCHEIDING.

EERHERSTEL.

1. ·- Getu.igenverhoor. - Dat het 1Je1Vijs van de teuen de eis ·inueToetJen feiten tot voo·rwerp heeft. - De 1·echte1· marl
het van nmlitsweue lievelen. - De recb-

Wet van 25 April 1896, wrtilcel 1, 4°. Goea r1edrag van de veroordeelde. - Sonve1·eine lieoordeling dom· de learne-r va.n inliesclwldigingstelling. De kamer van

ter, bij wie een eis tot echtscbeiding m\.nhangig is gemaakt, mag van ambtswege
een getuigenverhoor bevelen dat bet bewijs van de door de verwerende partij
tegen de eis ingeroepen feiten tot voorwerp beeft. (Wetb. van burg. recbtspl.,
art. 254.)
83
27 October 1950.

inbesch uldiginstelling, uitspraak doende
over een aanvraag om eerherstel, beoordeelt souverein of de veroordeelde binnen
de door de wet bepaalde termijn een goed
gedrag gebad heeft. (Wet van 2[) April
1896, art. 1, 4o.)
336
19 Februari 1951.

EET- EN KOOPWAREN (MIS2. - jji'iadel yeste11.nd op de liewm--ing
dat de 1·echte1· liesli.st heeft dat het ovm·BRUIK IN DE HANDEL VAN).
spel in ellc geval een 1·echtsuroncl tot
echtscheid·ing is. - An·est lieslissende rlat
1. - Prestaties en cliensten. - Mamihet ongelijlc van de man het ove1·spel van
mapr1}zen. Ministerieel liesluit van
rle vTou.w ni.et ·recht·vnanUgt. Middel
1 J·nU 1946. - Heeft opgehottden van
dat g1·ondslag rnist in feite. - Mist grond- , lcnwh t te zijn inget,olge het ministm·ieel
slag in feite bet middel gesteund op de be- liesl·wit 1;an 4 April 1949. - Uitzonderinwering clat de rechter beslist heeft dat het uen vom·z·ien li·ij cwtilcel 1 van dit laa.tste
overspel in elk geval een recbtsgrond tot liesl'll·i.t. - Artikelen 6 tot 13 van bet miecbtscheiding is, wanneer het arrest be-.
slist dat bet ongelijk van de man het door
de vrouw gel)leegde overspel niet rechtvaardigt.
287
26 J anuari 1951.
YERBR.,

1951. -

48

nisterieel besluit van 1 Juli 1946, welke
de vaststelling der prijzen door cle Minister van economische zaken voorzagen of
de berekening dezer prijzen door bet toepassen op <le waarue der goederen tijdens
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het eerste halfjaar 1939 van een gemiddelde vermeerderingscoelf!ici<ent, hebben,
wat de vergoecling der prestaties en
diensten betreft, opgehouden van kracht
te zijn ingevolge het ministerieel besluit
van 4 April 1949, waarbij de prestaties
en diensten onder het regime van de normale prijs gesteld werden, behouclens de
in nummers 1 tot 10 van artikel 1 van dit
Iaatste besluit opgesomde prestaties ·en
diensten.
26 J·amiari 1951.
290
2. -

TTerbrtdlce1·. -

Betelcenis vnn dctt

Is verbruiker, hij die waren of
goederen voor eigerr gebruik koopt; de omRtandigheid dat hij niet onmiddellijk in
het bezit van het gekochte goed treerlt,
wijzigt zijn hoeclnnigheid van yerbrnilcer
niet.
2:1 April 1951.
490
woo-rd. -

3. - Le-n-rhalulelaar. - Vc1·1wop of te
lWOJJ annbieden, vwn den1· tot cleur, wm
waren of goecleren nan de ve·rbr·uiker. LeuJ'ltcmdel, zelfs i:ndi.en de verk.oper niet
hourler van de {JOerle·ren is. - Oefent een

lenrhanclel uit, na:ll' de zin van die woorden in de artikelen 1 en 2 van het Iwninklijk besluit nr il2 van 28 November 1939,
hij die, van !leur tot deur, aan de verbruikers verkoovt of tc koop nanbiedt,
zelfs imlkn hij op het ogenblik yan de
opeenvolgencle verk011en of lwopaanbiedingen, niPt llomler van clP waren of goederen is.
23 April 1951.
490
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1. - Persoon in 1941 hoofd 1JWn Rex
gewonlen ·in een ge-meente . .- Z·i;in ontslnu
al.~ hoofcl het::selfde jncw hebbencle inged·ien(l. - Z-ijn toet1·eclinr1 tot de Rexpart·ij
gedtwencle gwns cle vijanclel'ijlce bezetting
behonclen hebbende zoncler er een 7Jerl1"ijvigheitl te hebben ·nit_qeoefend. - Wettelijlcheicl vnn de ve!"vallenverlclnrinrf. - Is

wettelijk door vervnllenverklaring getroffen, bij toepassing van artikel 2, 2°, van
de wet van 14 Jnni 1948, betreffende de
epuratie inzake burgertrouw, hij cUe, leider van Rex geworden voor zijn gemeente
in 1941, hetzelfde jaar zijn ontslag als
Ieider heeft ingediend doch gedurende
gans de vijandelijke bezetting zijn toetrecling tot de Rexpartij behouden heeft,
zoncler er een bedrijvigheid te hebben uitgehoefend.
11 December 1950.
173
2. -

Persoon zonde1· verblijfplnnts en
woonplaats in Belg'iii 01J 31 Dece·mbe·r 1947.

Lntere inschr-ijv·ing op de door de
lcrijgsautlitew· opgemnnlcte lijst en nanzegging. - TToo·r-wnanlen ·van ter·nvijn. -

De inschrijving, op de door de krijgsauditeur opgemaakte lijst, van een persoon
die op 31 December 1947 in Belgie noch
zekere woonplaats noch zekere verblijfplaats had, en van wie de krijgsauditeur
acht dat hij door de door de wetgeving
betreffencle de epnratie in zake burgertrouw voorziene vervallenverklaring moet
getroffen wortlen, evenals de aanzegging
van cleze inschrijving, lnmnen na 31 December 1947 gedaan worden ond0r de dubbele voorwaarde, dat zij geschieden v66r
!let verstri.iken van !let jaar dat volgt op
de aankomst of de terugkeer van belanghebbende op !let grondgebled van het rijk,
en ten laatste ov 31 December 1956; de
omstandigheid dat zij gedaan werden
wanneer belanghebbende nog in Belgii:\
niet was aangekomen of teruggekomen is
zonde1· uitwerking op hun geldigheill. (Besluitwet van 19 September 1945, art. 5;
wet van 14 Juni 1948, art. 4 en ·5.)
18 December 1\J50.
209
3. - Inschr·ijving, rloor de ki'ijosawlite·nr, op de IJij ru·tikel 4 nt.n de /Jeslu.it·wet
van 19 September 1945 voo1·dene lijst. Insclwij-ving de;tinitief ge·worclen 1."001' cle
-iuwerlcinutreclin(f wuz. de wet 1Ja.n 14 J·nni
19-~8. Aanvraa[! om ophe[(in,q of IJepe·rkhl-(1 -vnn rle opgelotJen 1;m·vallen·verlvlnriny. - Artilcel 15, (tl·inen 3, vnn rle ~oct
vwn 14 Ju.ni 1948. - Drnngw·ij(lte vnn clie
Wanneer de inscllrijving,
nwn·vrnag. door de krijgsauditeur, op de lijst voor-

zien bij artikel 4 van de besluitwet van
19 September 1945, betreffende de epnratie
in zake burgertrunw, clefinitief geworden
is v66r de inwerkingtreding van de wet
van 14 .Tuni 1948, maakt de over(~en
komstig artikel 15, alinea 3, van clezt~ wet
ingediende aanvraag om ophelffing of beperking van de alzo opgeloven verv:1llenverklaring geei1 verhaal uit tc>gen de inscllrijving zelf, maar enkt•l een verzoek
om opheffing of beperking vnn clre vervallenverklaring die uit tleze ilmchrijving
voortvloeit.
12 Februari 1951.
:J22
4. - Wet vnn 14 .J-nni 1.948, nrtikel 15.
a.Unen 2. - Ve·rOOJ'(lel-i-1~(/ tot een cri:minele
strnf. - Oonclus·ies wruu·lJij stna.ntle geho-nden -word-t dat fl.oor clie lle-woOi'dim{fC'I"t
n·iet wonlen 1JC'i'8ta.wn cle 'Veroonlel·inge-n
tot ee-n crim-inele gfn~f die, i:ngevolge g·mtiebesl·uit, tot een correotionele st1·nf ver-mi.nrlenl wenl. - A·r·rest rlnt IJ'eslist clat
rlie bewoonlin{JOII· de aanl va-n (le ?titgeBp·rolcen veroonleling bedoelen. - Passend
untwoorcl. - Verstrekt een vassend ant-

woord op de conclusies waarbij staantle
gellouden worclt dat cle in artikel 15, alinea 2, van de wet van 14 Juni 1948 betref-

r:.-_-

ERFDIENSTBAARHEID.- ERFENISSEN.

fencle de epnratie inzake bui"gertronw
voorkomende bewoorclingen « veroordeling
tot een criminele straf Jl de veroordelingen tot een cl"iminele straf niet begrijpen
die, ingevolge een geuadebesluit, tot een
correctionele straf werden verminderd,
het arrest dat beslist dat die bewoordingen de aard yan de uitgesproken veroor·cleling becloelen.
GOO
11 Juni 1!l51.

Ell FD IENSTBAA!lH EID.
Recht van over!Janu. - li'ijze van ltitoefen·ing. Ont.~tentenis van titel. Plaatseli,Jlce !JCbntilwn. - Aansp1·aak 01J
een I!.Uf}estrekter recht ran ove1·.qang. Bmvijsla.st. - De wijze van uitoefening

vall de wett<~li.ike erfdienstbaarhei<l van
overgang· is, bij gebrek aan titel, in llrincipe geregelll lloor de plaatselijke gebruiken; de eigenaar van bet ingesloten erf,
die beweert door verjaring het recllt van
overgang op een groter breedte verworven te llebben dan deze cloor de vlaatselijke gebruiken be11aald, moet bet bewijs
er van leveren. (Burg. Wetb., art. (]82.)
23 N ovembcr 1\li'iO.
134

EllFENISSEN.
1. - Anest bes/isse·nd dat een perceel
g1·oncl door de eTfgenaam in natu1·a in de
boedel cUent inaebm.eht te ·worden. - Onroerend goed op rlit perceel OJJ[Jef'roklcen
en waa1·van de erfgenna?n slechts door
recht van nat1·elvlcing eig,enaa1· gewo1·flen
is. _:__ Arrest beslissenrl dat het on1·oe1·enrl
goer! niet in natu1·a dient inge1J1·acht te
wo1·den. - Tegenst1·ijd·ig7Wid. - Is door

tegenstrijdigheid aangetast, het arrest
dat beslist, enerzijcls, flat een erfgenaam
een perceel groncl in natura in de boedel
client in te brengen en, anderzijds, dat
een op dit perceel opgetrokken onroerend goed, waarvan de erfgenaam slechts
door recht van natrekking eigenaar geworden is, niet in natura dient ingebracbt
te worden. (Burg. Wetb., art. 551.)
11 Januari 1951.
247
2. - Kleine nalntensclwppen.
Wet
va.n 16 Mei 1900, Mtilcel 4, nli1wa 6. Oproeping van ae 1Jelan.ghebbenden. do01·
de vreclerechte1· vijftien dagen te vo1·en.
- S!tbsta.ntiele tonnaliteit. - Nietigheid
cloo1' rle m·ijtviUige verschijning van cle
parti:ien geclelct. - In geval van onenig-

heid betreffende de overneming van een
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kleine nalatenschap, is cle oproeping van
de belungllebbenden door de vreclerechter,
ten minste vijftien dagen te voren, een
reclltsvorm die, strekkende tot waarborg
van de rechten van de partijen, derhalve substantieel is; de uit dit verzuim
voortvloeiende nietigheid kan slechts door
de vrijwillige verschijning van de partijen
gellekt. worden. (Wet van 16 Mei 1!){]0, artike1 4, a linea (].)
10 ~1ei 1951.
528
.3. - Kleine ·Jwlatenschrt.ppen.
Wet
van 16 Mei. 1900, artUwl 4, rtlinea 6. ll er.:::oelc tot overnem'ing. - V e1·schijning
vnn rle J)(t1-tijen v6M de rechte·r. - Latm·
indiencn van een tweecle ve1·zoelv floor eeit
nnrlcre belanghebbende clan rle ee1·ste ver.'1:oe7cer.
Noorl:zalcelijlcheirl van een
twee.rle 01J1"0eping vnn rle belanghebbemlen.

- vVanneer, na de verscbijning van de
partijen v66r de vreclerecbter, bij welke
een verzoek tot overneming van een. kleine
nalatenscbap aanbangig· is, een verzoek
tot overneming van dezelfde nalaten'schap door een an'dere belangbebbende clan
de eerste verzoeker wordt ingediencl, mag
de vreclerechter over gemelcle verzoeken
geen uitspraak doen .zonder opnieuw de
belanghebbenden opgeroepen of geboord te
bebben. (Wet van 16 Mei 1900, art. 4,
alinea G.)
10 Mei 1951.
628
4. - IDeinc 11.alatenschaJJiJCI1. - Wet
16 Jlei 1900, nrtih:el 4, aUnea 6. -

1oan

Recht tot ovenrem·ing. - Betwistina. Noorlzakelijlcheirl van de vaststelling cloo1·
de v·rede1·echter dat de pm·tijen opueroeJJCn of gehoo1·cl wenlen. ~ De vrederecb-

ter, die uitspraak doet over een betwisting
betreffende de uitoefening van bet recbt
tot overneming van een kleine nalatenscbap, moet, zelfs mnbtshalve, vaststellen, dat cle belangbebbende partijen hetzij opgeroepen, l1etzij gehoorcl werden
overeenkomstig artikel 4, alinea 6, Yan lle
wet van 16 Mei 1900.
528
10 Mei 1951.

:5. - Kleine nala.tenschaJJ]JCn.
Aanwijzing door de de cujus van de erfgenaam die, bij voorT,·eu.·r, :za.l ge·roepen worden om hct ·recht tot overneming u:it te
oefenen.- Vm·m. - De aanwijzing, door
de de cuj-us, van de erfgenaam die, bij
voorkeur, zal geroepen worden om het
recbt tot overneming, voorzien bij artikel '4 van de wet van 1G Mei 1900 op de
erfregeling voor de kleine nalatenscbappen, nit te oefenen, client bij geRchrift te
geschieden.
28 J uni 1951.
644
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l<'AHRIIiJKS, EN HANDELSMERKEN.
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GENE.ESKUNDE.

F
FABIUE~S-

KEN .

EN

den is de inrichting waar de kOOl/WHren,
op welke het merk toepasselijk is, verhandeld worden.
8 Februari 1951.
310

HANDELSME:Q-

.

1. - O·venlmcht. - Kan slechts geschieden samen rnet de ovm·dracht V<£n de
-in;"'ichting waaTvan het de prodttcten moet
onderscheirlen. Een fabrieks- of han-

:3. - Ovcnlracht ycsclvierl in stl"ij<l met
artilcel 7 van de ·wet vrm 1 Apra 1879. M.e;·lc niet mee·r beschwrmrl <loo·r de wet.

delsmerk kan slechts worden overgedragen samen met de inrichting waarvan het
de producten moet onderscheiden. (Wet
van 1 April 1879, art. 7.)
8 Februari 1951.

- De bescherming van de wet houdt op
ten aanzien van een in strijd nH~t artikel 7 van de wet van 1 April 1879 overgedragen fabrieks- of handelsmerk ; de
overnemer heeft geen privatief recht op
het merk kunnen verkrijgen en de denlen
vermogen tegen de overdrager het nit de
overclracht voortvloeiend verlies v::m .zijn
recht op het merk in te roepen.
8 Februari 1951 .
310

310

'2. - Ovcnlmcht van de ·in-richi'i'ng. Z-in. van <leze lcwtste ttitrl'l"'ttlcldng. - De

inrichting die samen met het fabrieks- of
han!lelsmerk client overgedrngen te wor-

G
GEMEENTE~EGLEMENT.

1. - Belcendmalcing. - Wijze. ~ De
gemeentereglementen moeten bij middel
van afkondigingen en nanplakkingen bekend gemaakt worden. (Gemeentewet, artikel 102.)

20 Juli 1951.

692

2. - Bekcnrlrna1cing. - Bewijs. ~ Bij
gebrek aan koninklijk besluit waarbij ue
wijze bepaald wordt waarop het feit en de
datum van <le bekenclmaking van de gemeentereglementen moeten vastgesteld
worden, mag het bewijs van deze bekendmaking door alle wettelijke bewijsmiddelen geleverd worden; de hoven en rechtbanken mogen wettelijk een attest van de
burgemeester beschouwen als dergelijk bewijs uitmakend. (Wet van 30 December
1887, art. 21.)
20 Juli 1951.
692

:3. - Ferbod voorwcrpen op <le openba·re tveg te verkopen. - Essent-ieel Ujdelij Jc, verborl. --,- F e;·eist voor de hnnrlha·!Ying
van de openbrw·e onle en rust. - Reglement door de gerneenteraad tbitgevnanl-igd.
- Wettelijkheirl. - Het essentieel tijdelijk verbod, voorwerpen op de openbare
weg te verkopen. mag door de gemeenteraad uitgevaardigd worden wanneer de
handhaving van de openbare orde en
rust dergelijke maatregel vereist. (Wet

van 17-24 Augustus 1790, art.
titel XI; Gemeentewet, art, 78.)
20 Juli 1951.

3 van
6112

GENEESKUNDE.
1. - Tanrlheelkmule. - Beoetenrl lloo;·
rle hourler van een wetenschappeUjlc rl-iplorna vt~n licenciant in rle tan·dheellcttn<le,
hanclelende onder deklcing van een hottrler van een wetteUjk rliplom<t. - OnwetteUjlce beoeten'iil[!. - De llouder van een
wetenschappelijk diploma van licentiaat in
<le tandheelkuncle mag de tamlheelkunde
niet beoefenen; het is hem verboden een
van de bij het koninklijk besluit van
l J uni 1934 omschreven bewerkingen in
de monel te verricllten, zelfs indien hij
handelt onder dekking van een !louder van
een wettelijk diploma. (Wet van12 Maart
1818, art. 19; kon. besl. van 1 Juni 1934,
art. l en 10.)
18 September Hl50.
l
.2. - Tanclheelkunrle. - Hourle;· vnn
een wettelijlce t'itel <lie hem mncht1yt de
tnnrlheellcttnde te beoetenen. - Gehott<len
persoonlijlc de bewe;·Jcingen in de monel te
·ver·richten. ~ Verborl ze te laten ve·~:;'ich
ten door een onbevoegrle onde'l' zijn rlelcldny, hanrlelen<le denle. - De houder van

een titel flie Them machtigt de tamllleelkunde te beoefenen is gehouden persoonlijk cle bewerkingen in de mond, omschre-

--

---,-----I

GENEESKl1NDE.
ven bij het koninklijk besluit van 1 Juni
1B34 te verrichten; hij mag ze niet laten
verrichten door een onbevoegcle onder zijn
dekking handelende derde. (Wet van
12 Maart 1818, art. 19; kon. besl. vnn
1 J uni 1934, art. 7 en 10.)
18 September 1950.
1
3. ~ O·rde de·r geneeshere_n. - Discipli1Wire vorde1·ing. - F01tt ge11leegcl v66·r de
invoegetrecUng van rle wet en v66t· cle
inscMijving op de lijst van cle 01·de. __:_.
Ontvankel'ijlche·id. - De disciplinaire vorclering voorzien door de wet van 25 Juli

1938 tot oprichting van de Orcle der ge-

neesheren mag ingestelcl worden wegens
een fout v66r cle invoegetreding van de
wet en v66r de inschrijving van de genePslH'Pr op de lijst van .de Orde gepleegd,
wnnneer cle gevolgen van deze fout .zich
IU\ deze inschrijving vertonen of blijven
vertonen. (Wet van 25 Juli 1938, art. 4
en 13.)
224
8 Januari 1951.
4 . - Onle der geneeshcren. -

Insch1'ijviii!J, op de lijst. - Insch1'ijving afhanlcelijlc ·vcm de beroepsbeclrijvighe·id van cle
gerteesheet·. Bepe1·1cencle voot·waat·den.
- Ontwettelijkheid. - Is onwettelijk de

beslissing van de raad van cle Orde der
geneesheren, die de inschrijving van een
geneesheer op de lijst van de Orde doet
afhangen van voorwaard_en cUe de uitoefening van zijn beroep beperken. (Wet
van 25 Jnli 1938, art. 2.)
225
8 Januari 1951.

5. - Wet tot 01Jricht'illfJ va.n cle Onle
lle·r gen.eesheren. - Niet ondenoot·pen aan
het voorschrift va1v wiet-tentgwerlcende
k1·a.oht det· wetten. - De wet van 25 Juli
1938 tot oprichting van de Orde der ge-

neesheren, een wet van openbare orde
zijnde, is niet onderworpen ann bet in
nrtikelen 2 van bet Burgerlijk Wetback
en 2 van bet Strafwetboek uitgedrukte
voorschrift van niet-terugwerkende kracht
d er w etten.
29 J anuari 1951.
295
•6. · - Orde de·r geneesheren.
T·nchtnwatregelen.
Aa11
het stra['l'echt
vreemcle nwatregelen. De tuchtmaat-

regelen voorzien door de wet vnn 25 Juli
1938 tot oprichting van de Orde der geneeslleren zijn niet van strafrechtelijke
nnnl.
2!J J anu ari 1951.
295
7. -

O·rde cler geneeshe1·en.
Geneesheren die op het oyenblilc vctn de inwe1'7c·ingtreclinu van de wet van 25 Juli 1938
cle geneeslcmtde ~titoefenen. - Niet van
wmbtswege op de lijst van de Onle ingeseh1·even. ~ De geneesheren, die op bet

ogenblik van cle inwerkingtreding der wet

757

van 2.'5 Juli 1~38 de geneeskunde uitoefenden, werclen niet van ambtswege op de
lijst van de Orde ingeschreven. (Wet van
25 Juli Hl31S, art. 2.)
29 .Tnnuari 1951.
295
8. - Geneesheer cUe, na het in we1·/,·illfJ f'I'C(len van (le wet van 25 htl-i 1938,
cle gcneeskmtde blijft ~titoefenen .zonde1·
voomt z·ijn vnseMijviny op clg lijst van de
orilc de·r uencesheren te hebben .belcomen.
01w;etNge ~titoetening,. Oefent onwet-

tig· de geneeslmnde uit, de geneesbeer die
tot bet in werking treden van cle wet van
25 Juli 1938 de geneeskunde hebbende uitgeoefena, die uitoefening na· dit in werking treclen voortzet zonder vooraf zijn
inschrijving op de lijst van de Orde der
geneesheren te hebben bekomen. (Wet·
van 25 J uli 1~38, art. 2; wet van 12 Maart
1818, art. 18, gewij.zigd door de wet van
18 Juli 1946.)
30 April 1951.
506
H. Ordc dcr yeneesheren. \Yet
·vnn ,'25 J·nli 1938, artilcel 1"1. - Yerplichte
beteken•ing van cle besliss·ingen houflende
schors·iong of cleji.n:it·iet ve1·bocl de geneeskttncle uU te oefenen. ~ Niet toepasseU:ik
op het ar1·est dat de voo1·ziening van ae
belanghebbencle venvm·pt tegen cle besUsB'ing die z·ijn insclwijving op de li.jst va.n
ae onle we·igeort. - De bepaling van arti-

kel 17 van de wet van 25 Juli 1938, volgens welke elke beslissing in laatste aanleg, houdende schorsing of definitief verbocl de geneeskunde uit te oefenen, aan de
belanghebbende moet worden betekend, is
niet van toepassing· op het arrest dat de
voorziening van cle belanghebbende verwen1t tegen een beslissing die zijn inschrijving ov de lijst van (le Orcle der geneesheren weigert.
30 April 1951.
506
10. -

Venlov'inysmidclclen.
Bedrog.
Begr·ip. - Maakt een door artikel 21

van bet koninklijk besluit van 31 December Hl30, omtrent de handel in slaap- en
verdovingsmiddelen, verboden bedrieglijk
micldel tot verkrijgen van verdovingsmicldelen uit, bet feit voor een geneesheer op
een voorschrift een valse identiteit van
de bestemmeling aan te duiclen, wanneer
bet door dergelijke aanduiding is dat die
geneesheer het verkrijgen van venloving·smiddelen mog·elijk heeft gemaakt.
21 Mei 1951.
541
11. - Ve·rdovingsm·iclclelen.
Verkl"ijuett. Geneesheer. Ve1·pUcht-ing een
boelchoucl'ing, te houclen. - Voorwawrclen.

- De geneesheren zijn enkel dan ertoe
gehouden een boekhouding van de verclovingsmicldelen die zij kopen te houden,
wanneer cle alclus gekoclite hoeveelheden
cleze overtreffen bepaald bij artikel 22 van

GERECHTSKOSTEN.
llet koninklijk beslnit nm 31 December
1930 of wanneer zij bij Yerscheidene apotllekers verclovingsmicldelen kopen.
21 Mei 1!.)51.

5J1

GE.RECHTSKOSTEN.
1. - Straf.zalwu. - ~iate waarin cle
l.'osten van cle vervolging ve'l·bwnd houclen
met de te·n laste va11 elk ·van rle ve?·oorrleelen ·vaststaanrl ve?·lclaa·rcle misclrijven.
- Sonvere·ine beoonlelhl{f door de 1·echter
o·ve·r de urond. -De recllter over de grond

beoordeelt souverein, onder Yoorbehoud
van de bepalingen van artikel 50 van het
Strafwetboek, de mate waarin de kosten
van een vervolging verband honden met
de ten laste van elk van de veroordeelden
bewezen verklaarde misdrijven.
H October 1950.
45
.2. -

Stratznlcen. - Voorzlen;i·Hgl cloo·r
de bm·gerlijlce parUj. Venve1·ping, FeroonleUng van de burue1·Ujlce tia?·tij
tot cle lcosten. -De burgerlijke partij die

zich iu verbreking voorzien heeft en wier
voorziening verworpen is client tot cle kosten van die voorziening veroordeeltl te
worden.
22 .Tanuari 1951.
271
3. St'l'(tj.zalcen. Beslissing ,r;ewe:wn door een rtnrle·r rechtscollege clan
het hot van ass·isen. - Foo·rz'ieming door
de bel.'laaucle.- Ver/Jrekinq vr~on de be8lis8ln,r;, yewe:mn over rle pu bUeke vorclering
en ove1· de vonleri-11 g 'V!tn de b?l'I'(JeTl:ijlce
part'i;i. - YeTOordelinrJ ·ran de b·zwgerlijke
pa·rt·lj tot rtl de lco.~ten of tot een • rleel
e·n;an. - Foonvaarden. - Seclert de in-

dene beklaagden door hetzelfde arrest wegens een zelfcle misdrijf en wegens verschillende misclrijven veroordeeld worden, kunnen zij slechts voor het cleel der
kosten van hoger beroep van de publieke
vordering clat betrekking heeft met dit
eerste misdri.if hoofclelijk gehQuden worden. (Strafwetb., art. GO.)
273
22 Januari 1951.

·s. - -Stratzalcen. - BesZi88ing d·ie veT8che'idene per8onen wege-ns eenzelfcle mi8rlrijf ·vemonleelt. - H oojdelijke ·verom·deTVettelijlcheirl. Ung tot de lwsteu. De beklaagden, welke wegens eenzelfde
misclri.if veroordeeld worden, moeten soliclair tot betaling cler kosten verwezen
worden. (Strafwetboek, art. 50.)
26 Februari 1951.
356
6. - St·m.fznken. - Ve?'OOJ'deling van
verschillenrle beklaao,clen. Zelfrle en
onrle·rsche-iclene misdrljven. - JloofcleUjlce
veroorclel-ing tot rtl rle lcoste11, l'OO'I'wannlen. - Is niet wettelijk de hoofcle-

li,ike veroordeling van verschillende beklaagden tot al de kosten van de publieke
vonlering, clan wanneer zekere beklaagden slechts sclmldig verklaard werden
aan een deel van de ten laste der andere
beklaagden bewezen verklaRrcle misdrijven en het arrest niet vaststelt dat al de
kosten veroorzaakt werden door de misdrijven waaraan al de beklaagden deel
hebben genomen. (Strafwetb., art. 50.)
5 lVIaart 1951.
375
'7. - .d..?'l'est van rle al,r;cmene veJ·oarle?"ino van het Hot van verb1·elGing een
raadshec·r van State 8ChO?"Semle wegens
telco·rtlcom·ing, aan rle ·waanl-igheid van zijn
amlit en nan de pUchten van zijn staat.
- V eroonleling van cle 1·arul8heer tot de
lcosten.- Wanneer het Hof een raaclsheer

werkingtrecling van de wet van 25 October 1!l30, wanneer het Hof, op de voorziening van cl.e beklaagde, een arrest gewezen door het hof van beroep verbreekt,
zowel wat betreft de beslissing over de in de raad van State schorst, die te kort
publieke vorclering als wat betreft de gekomen is a!ln de waardigheid van zijn
lwHli~Ring over de vordering van de burambt en aan I de plichten van zijn staat,
gerlijke vartij, moet cleze laatste slechts veroorcleelt het hem tot de kosten. (Wet
tot de kosten veroordeeld worden wan- van 23 December 1946, art. 56.)
neer zij het initiatief tot de rechtstreekse
15 Maart 1951.
402
dagvaarcling l1eeft genomen of wanneer
het on<ler.zoek wenl geovencl ten gevolge
8. Voo·rzielli-ng ·in verb·rek.ing. van de aanstelling van de burgerlijke parHnrgerUjke zalwn. -Kosten va:n de metij ; in de andere gevallen kan het Hof
lletzi,i de burgerli,ike parti.i tot al de kos- ' mo1·ie ·van ·werle·rantwoo·rrl. - Ten laste
ten of tot een gedeelte ervan veroorclelen, ·uan de verweerder :in verbrekino, zelfs
hetzij al de kosten ten laste van cle Staat in .lfeval van ve·rwe1pin,r; van rle voo?·zien.<ing. - In geval van afwi.izing van een
laten. (Stilzwijgende beslissing.)
groncl yan niet-ontvankelijkheid van de
22 J anuari 1951.
271 voorziening, moeten cle kosten van de
memorie van wederantwoord door de ver4. - Stntfzalcen: - Bf37claagden we,qen8
weerder,- die cle grond van niet-ontvankeeen zelfde misd1'ijf en weoens vMschillijkheid heeft opgeworpen, worden gedralende misclTijven veroo?·deekl. - Hoofrlegen zelfs in· gevnl van verwerping van de
Ujlce vemorrleli'fbg tot al rle ko8ten van
voorziening.
lwg,er beroep van de pu.bl'ielce v·onlering.
- On~vettelijlclwid. - Wanneer verschel.12 April 1951.
468

r----

GEWIJSDE.
9. - &trajzaJ.-en. - J7eruul'(lc/iny vw11
verschille11ile bc/.'/.aayden.
Gc'llwenwlH~1JJlelijkc misdrij-ucn en persoonUjkc
·rnis!lrijven. Houjclelijlce veroordeliny
tut nl de kosteu. - Foonuaar£len. - Is

onwettelijk, de Jioofllelijke veroon1eling
van twee bekluagden tot al de kosten van
de publieke vorclering, walllleer een van
de bekluagllen slechts veroon1eelc1 wonlt
wegens cen deel van de ten laste van de
andere beklaaglle vaststaanll verklaarcle
misclrijven en dat het arrest niet vaststelt
tlat al de kosten in hun geheel door het
onderzoek van de aan beic1e beklaagclen
gemeenschapvelijke misclrijven nooclzakelijk werclen gemaakt. (Strawetb., art. 50.)
21 Mei 1\lG1.

341

GEWIJSDE.
1 . - Stratzaken.- A'i'H'SI

reye/.iny
van rechtsgebiea. - Segatiet fiCoGlii/. •u(Ot
rcehtsyebied. Arrest dat yec11 J;·racht
van gew-i,Jsde betreffellcle de be·roegtlheid
!weft. - Het arrest gewezen op een ver'1'((11

wPk"~hrift

tot regeling van reclltsgebiec1,
op groncl van een negatief geschil van
rech~:sgebied in strafzaken, heeft geen
kracht van gewijsde betreffencle cle bevoegdheicl. (Stilzwijgencle beslissing.)
25 September 1950.
22
2. - f:!trafzakCII. - iJIII'ljCI'/.ij/.'c ·UOI'deriii[J.- A.n·est van het milita-ir g,ereclitshof. - Dat beslist dot de door tle eerste
rechter -u-aststawul ·ueJ·kla.anle te-iten uiet
oruler tuepassiii[J •uo11 arti/.'cl 11H "~:an het
:·-ltraf'wetlJOek vallcu.- Voor.Q·ielliii[J dour
ae lJu.-rgerli:ike parti:i. A·rrest verbroken ·in zove·r het 1/l.'iUta.-i·r ge·rechtshot niet
nagegaan· heeft of (/e teiten niet O'luler
toepassing vnn een ande·r ·wetsbewtl-inu
melen. - Hot ·naa·1· hetwellc cle ~aak ·rcr1nrzell werd flat vaststelt flat clc foiten
onrlcr toepas~·in11 van a.rt-ike/. 111\bis V(l.'/1
het St1·atwetboek 1;allen. Hot dat
weige·rt te onderzoeken of de teiten bewezen zijn, cUe vraag clefinit-ief gevonnist
zijncle. - Schendht[J ·va:n het [J,cwi:isrle en
mislcennin,(} van !le dnw.gw·i;iclte van cle
verbrelcin[J. - W mrneer een arrest van het

militair gerechtshof ov voorziening· cloor
de burgerlijke partij verbroken wenl in
zover, nn beslist to hebben clat "cle rloor
fle eerste rechter vaststaanl1 Yerklnnnle
feite>n ll niPt onder toepnssing van artikel llil van het Strnfwetboek vielen en
zich, . clienvolg·ens, onbevoegr1 verklaarcl
te hebben om van cle vorclering van de
burgerlijke partij kennis te nemen, het
militair gerechtshof verznimcl heeft te
onclerzoeken of de .feiten van de betichting niet oncler toepassing van een an(ler
wetsbemlling vielen, schemlt het gewijscle
van (lit arrest en miskent cle drangwijclte

751!

van de uitgesvroken verbreking, het nrrest van het militair gerechtshof naar hetwelk de zaak verwezen wenl, dat, na vnstgesteld te llebben dat cle feiten onder toepassing van nl'tikel 1187Jis van het Stntfwetboek vallen, beslist clat er geen reden
meer is om te onclerzoeken of zij bewezen zijn, omdnt het clesomtrent niet verbroken punt cloor het eerste arrest van
llet militair gerechtshof clefinitief gevonnist wen1.
6 November 1H50.

101

-3. - ]JesUssinu van vrijspnwlc lloor (/C
8trafre,chte·J' fiC[/;I'OIHl 01J het fJCIJrek aa11
volr/.oencle bewijZCII. - B-u·rgerli,ikc ·wnlc·rin [I 1!116-r de b·tt1·ge1·lijke rechte1· op clezeljtle jeiten gesteu.n·cl. - Vonle-ri'I1[J h1f!Cwilligcl. - Sehenrling van het fii.J.c,;ct[J vau
het ge1·echteUjlc ,qe~vijscle. Wanneer,

cloor een definitief geworclen beslissing,
cle strafrechter een beklaagcle lleeft vrijgesproken en .r-ich onbevoeg·cl ''erklanrcl
heeft om van c1e vonlering van cle burgerlijke partij kennis te nemen, schenclt het
gezag van het gewijsde, de beslissing van
de ·burgerlijke rechter die cle op dezelfcle
:('eiten gesteuncle vorclering van die pnrtij
inwilligt. Het cloet er weinig toe clat de
beslissing van vrijsvraak op een gebrek
aan volcloencle bewijzen gegToncl w~nl.
(Wet van 17 April 1878, art. 4.)
9 November l!l50.
104
4. - B'lt'r[Jel'lijl.'e z·a.l;eu. - Gecu ident·ite-it van oorzaak en voon.vcr1J tusse11
twec opeenvolgen!lc 1Wnleringen. Omstwndi[Jheicl wellce ten ovdcllte van .:tclrcre
aansp1·a.lcen van een 11artij het bestawn ·van
Uit cle
zuUre 'irlent'iteit 11iet Jtitsln'it. -

vaststelling da t de oorzaak en het voorwerp van een vordering waarover definitief uitspraak wercl geclaan en clie met een
naclien tussen clezelfde partijen ingestelcle
vorclering niet iclentiek zijn kan niet worden afgeleicl clat .zulke identiteit ten opzichte van geen enkele aansvraak of betwi~ting bestaat welke (1oor een partij in
llet ene of het anclere gecling werd OJ1geworpen, noch. clienvolgens, dat de rechter
een annspraak, wier groncl met het vroeger gewijscle onverenigbaar is, zou mog·en
amuwmen.
1 :Maart 1!151.

5. - J3'111'[J(3·rli,ilce zalcen. ~ Op.c,;ct 1:011
een pwrti.f. - Da.at aan !le 1·echte1· en 1.-el
toe het gewi.jscle bi1tnen de (/001' wet gestelcle 1Jerlcen te miskennen. - De rechter
vermag, zelfs wegens opzet ener partij,
enkel het gewijsde miskennen, wanneer
een wptsbepaling hem daar toe machtigt
en in de bij cleze voorziene omstancligheden.
1 Maart 1951.
365
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GEZINSVERGOFJDINGFJN. -

HFJRHALING.

waarvan minstens een van de echtgenoten loontrekkende was, heeft recht OJ} de
gezinsvergoe(1ingen, indien de loontrekkende vader of moeder wegens een dienstcontract wezenlijk geclurende ten Ininste
hom1erd vijftig dagen op de' clriehonderd
vijft en zestig dagen die de datum van
zijn overlijden voorafgingen te werk gestekl werd. (Wet van 4 Augustus 1930
houdende veralgemening van de gezinsvergoedingen, samengeon1end door koninklijk besluit van 19 December 1946 en
gewij.zigd door de besluitwetten van 21 Augustus 194G en 28 Februari 1947, art. 561Jis
en 57.)
1 Februari 1951.
303

GEZINSVE~GOEDINGEN.

1. - D'irectetw van een hold·ing als zoilanig mandaten van beheerde·J" of commlissct1'is in geconM·oleenle vennootschappen
vervu.l.lend. Een zelfde 1Je1·oepswe1·Tvzaamhe'id. - BetJalingen van de wet van
4 A7{[Jrustus 1930 hmulende veralgemening
van de gezinsve1·goedin.gen allech~ toepasselijk. Is wettelijk de beslissing clie

Yaststelt dat de functies van de directeur
van een holding, die als zodanig ruandaten van beheerder of commissaris in onder controle van de holding staande vennootschappen vervult, een zelfde beroellSwerkzaamheid uitmaken en daaruit afleidt dat aileen de wet van 4 Augustus
1!}30 houdende veralgemening van de gezinsvergoeclingen van toepassing is. (Besluit van de Regent van 7 September 1946
art. 33, een artikel 362 toevoegend aa~
koninklijk besluit van 22 December 1938,
organiek besluit van de wet van 10 Juni
1937 over de gezinsvergoedingen voor
werkgevers en onafhankelijke arbeiclers.)
25 .Januari 1951.
284

3. - De wees vwn vacle·r of moecle1·
heeft sleohts reeht op de gezinsvergoeclingen indien het dienstcont1'act dat tot ae
toelcenndng e1· van aanleicling geeft, geen
doo1· de ~vet ve1·1Joden of met cle goecle
zeclen of cle openlia·re onle st1'ijclige oo1·zaalc had. - De wees heeft slechts recht
1

op de toekenning van de gezinsvergoedingen indien het dienstcontract, dat tot die
toekenning aanleiding geeft, geen door de
wet ver bod en of met de goede zed en of
de openbare orde strijdige oorzaak had.
(Burgerlijk Wetboek, art.· 1131 en 1133.)
303
1 Februari 1951.

2. - Voonoaa1·den waarin een wees van
vader of moeder m· op 1·echt heeft. - De

wees van vader of moeder van een gezin,

H
HELING.

sclwiften en van het gelint·ilv van valse
stulvl?en. - Het wanbedrijf van heling en

1. - Met behulp va;n. een misdaad of
van een wan1Jed1'ijf verlv1·egen zalcen. Betelcenis van deze bewoo1'dingen. In

de Imsdaad van valsheid in geschriften en
gebruik van valslleic1 zijn onderscheidene
misdrijven, welke door hun bestanddelen
verschillen. (Strafwetb., art. 505, 1!!3, 196,
197 en 213.)
5 Maart 1951.
375

artikel 505 van het Strafwetboek, betekenen de woorden «met behulp van een
misdaad of van een wanbeclrijf verkregen zaken ll cc zaken waarvan het bezit
met behulp van een misdaad of van een
Wtmbpclrijf Yerkregen wercl ll.
16 October 1950.
52
2. -

Zalcen waa1·vctn de ve1·krijger
weet clnt zij bed1'iegMj1c wenlen ingevoe1·d.
TT aststelling die niet liewiist clat de
zactlc met liehttlp van een 1,/Janbeckijf 't:e·rkregen we·rd. - De omstamligheid alleen

dat de verkrijger van een zaak wist dat
zij bedrieglijk werd ingevoerc1, bewijst
niet dat de verkrijger een heling gepleegd
heeft ; zij bewijst inderdaacl niet dat het
bezit van de zaak door de. verkoper met
behulp van een misdaad of van een wanbedriff verkregen werd.
16 October 1!}50.
ii2
:3. - Bestandclelen. - Fe·rschillend ·van
de liestanddelen van cle valsheicl in ge-

HE~HALING.

1. Wanbecl·rijf na wanbedrijf, Tennijn v·an vijf jaa'l'. - Wijze van berelcening in gevctl van voonnaa1'delijke inV1'ijhe·iclstell'inrl. - In geval van niet inge-

trokken voorwaarc1elijke invrijheiclstelling, wor~1t de termijn van vijf jaar voorzien bij artikel 56 van het Strafwetboe!r
betreffende (1e herhaling van wanbedrijf
na wanbedrijf, berekend van de dag af
waarop de defirritieve invrijheidstelling
door de beklaagde verkregen werd.
16 October 1950.
56
2 . - Open bare cl-/'onlcenschap.- Tweede
he·rhnUng. Foonvannlen. De ver-

zwaring van de straf voorzien, in geval
van tweede herhaling, door artikel 1 van

HFJRZIENING.
de besluitwet van 14 November 1939, betreffende cle beteugeling van de clronkenschal}, onclerstelt dat het nieuwe misdrijf
begaan werd in het jaar sedert een veroordeling wegens ee1i in stant van herhaling gepleegcle inbreuk op clezelfcle beschikking.
27 November Hl50.
140
.3.- Voo1·waarden.- Vroegere vcmo·rcteUng hebbcncte kracht van. {lewijscle bckomen op cle datttm van het niettw misfl?·ijt.

- Een veroorcleling kan slechts de staat
van herhaling uitmaken wmmeer zij
kracht van gewijsde heeft bekomen.
26 Februari 1951.
354
HE~ZIENING.

1. - A(lnvma{l doo·1· een voo·rz·iening
Niet-ontvnn./cel·ijh,hcid. ingcd-iend. Een aanvraag tot herziening, ingecliend
bij wijze van voorziening in verbreking
is niet ontvankelijk. (Wetb. strafv., artikele)l 443 en 444.)
16 October 1950.
56
.2. - Annvraag ontvnngen en voor oniteTzoe/,; nnar een hot 1Jrtn beroqJ ve·rwe.zcn. - Afstwncl. - Dec?-etement. -Wan-

neer de verzoeker afstancl geclaan heeft
v>m een ontvankelijk verklaarde en voor
onder.zoek naar een hof van beroep verwezen aanvraag tot herziening, clecreteert
het Hof de afstand. (Wetb. strafv., artikelen 443, 3°, en 445 [wet van lR Juni
181}4] .)
109
13 November 1950.
3. -

N·imtw teit. - Eis ontvnngen en
1;oor omlerzoelc nna1· een hot van 1Je1·oep
verwezen. Incl!iening vnn een niettW
verzoekschrift waarin n.imtwe feiten WOTden rwngevom·d. Ontvankel1jkheid. Verw1j.zilllf 1JOor onde1·zoek !Wa'l' het hot
van l!e roep waarbij cle zan/G !'eecls we·rd
aanhang·ig gemnrtlc-t. - Wanneer een eis

tot herziening, ingecliend overeenkomstig
artikel 443, 3°, van het Wetboek van strafvorclering, ontvangen wercl en verwezen
voor onclerzoek naar een hof van beroep,
en wanneer geclurende clit onderzoek cle
eiser bij het Hof van verbreking een
tweecle verzoekschrift aanhangig maakt,
op dezelfde wetsbepaling gesteuncl en
waarin nieuwe feiten worden aangevDerd,
wordt clit tweecle verzoekschrift, inclien
het de door de wet vereiste voorwaarden
vervult, ontvmigen en voor onclerzoek verwezen naar liet hof van beroep belast met
het onclerzoek van het eerste verzoekschrift.
27 November 1950.
148
4. roep, -

Onde1·zoek dOO'/' een hot vwn beOverlijden vwn eise'/'. - Benoe-
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m·ing doo·r het Hot van verbreldng V(ln
een curato1· te·r verdediging. - ·wanneer

gedurende het onclerzoek, door een hof
van beroep, van een eis tot herziening, de
veroordeelcle {lie de eis heeft ingecliend,
komt te overlijclen, benoemt het Hof van
verbreking hetwelk door een regelmatig
verzoekschrift met cle .zaak in kennis werd
gestelcl, een curator ter verdediging van
cle veroordeelde. (Wetb. van strafv., artikelen 444 en 445.)
11 December 1950.
169-

5. - N:iettw fe·it. - Aanvm(lg tot lwrz,ien-ing inged·ienc~ door de promweu·r-gene1'aal, op beve~ van, ae Minister vnn j~tsti
tie. V erzending voo1· bncleTzoek naar
een hot van be·roep. - Benoem·ing van een
ctwntor tot ae venlediging van de ve?·ooT(leelden d·ie in staat van ontzetting zijn.
- vVanneer de procureur-generaal, op bevel van cle Minister van justitie, een aanvraag· tot herziening heeft ingediencl,
waarin hij aanvoerd dat de onschuld der
veroorcleelden uit zekere na de veroorcleJing voorgevallen feiten schijnt te volgen,
ontvangt het llof cle aanvraag, na vastgesteld te llebben dat ae burgerlijke partij regelmatig aangemaand werd om in
het gecling tussen te komen, verzenclt llet
cle aanvraag voor onclerzoek naar een llof
van beroep en benoemt het een curator tot
cle verdecliging cler veroorcleelden, die in
staat van wettelijke ontzetting zijn. (Wethoek van strafv., art. 443, 3°, 44.4 en 445;
wet van 18 Juni 1894.)
1!l Februari 1951.
336.
6. - Aanvraag tot herziening, V(ln een
ve·roo1·deUng ·uUgesprolcen door het milit(l·ir ge?·echtshot. Gunstig ,aclvies van
een hof van bemep. - Regel1nat-ig oncle1·zoek. - Vern·iet·ig,ing van de veroonlelin{!.
- V erwijz-ing nacw het m·ilUai1· ge·rechtshof. - Wanneer llet llof van beroep, ge-

last met het onclerzoek van een aanvraag·
tot herziening van een veroorcleling ui tgesproken door llet militair gereclltshof,
cle mening "nitbrengt clat er aanleicling bestaat tot herziening, vernietigt het Hof
van verbreking te veroorcleling, na vastgestelcl te llebben clat de vroceclure van
onclerzoek regelmatig is, en verwijst llet
de zaak naar !let militair gereelltsllof
anders samengestelcl.
19 Maart U151.
41~

'7. - Erg,e gcestesstoo·rn-is V(t.n cle verooTdeelde, nn cle ve·roonlel-ing cum het
Ucht gelwmen. - Nieuw teit. ~ De omstancligheicl, na de veroordeling aan het
licllt gekomen, dat de veroordeelde door
erge geestesstoornis was aangedaan, waarcloor hij onbekwaam was zijn daden te belleersen, kan een nieuw feit uitmaken dat
aanleicling geeft tot llerziening. (Wetb.
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VAN ASSISEN. -

van strafY., art. -H3, i1"; et van 18 Juni
11:l!J4; wet van !! April 1lJ30, art. 1 en 7 .)
19 lHaart 1951.
412
8. - Nienw feU. ecn hot vwn lie1·ocp. -

l'erwijzing naar

Wanneer in een
regelmatige aanvraag tot herziening
·wonlt nangevoercl clat feiten zich sedert
de veroonleling voorgedaan hebben en dat
er uit, volgens de nanvrager, het bewijs
van zijn onschuld zou blijken, ontvangt
het Rof de aanvraag en beveelt het dat
door een hof van beroep tot het onderzoek van de aanvraag zal worden overgegaan. (Wetb. strafv., art. 443, 3°, 444 en
445.)
4!J8
23 April 1951'.
'9. - E·is tot lwrzie·J<iny •vwJJ, een door
het militair g,e1·echtshot u:itgesproken ve1·oonleling_ - G·unstig advies van een hot
vwn liemep. - Regelmat-if onderzoelc. Venvietiging van de v·e1·oonleling_ - Verwijzing naflr het m-ilit(L'i1' gerechtshot. -

Wanneer een hof van beroep, met llet
onderzoek belast van een eis tot llerziening van een door het militair gereclltshof nitgesproken veroordeling, het advies
heeft nitgebracht dat er reden is tot herziening, vernietigt het Rof van_ verbreking de veroordeling, door vast te stellen
dat de onderzoeksrechtsplt!ging van de eis
regelmatig is, en verwijst het de zaak
naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
20 .Juli Hl51.
699

HOF VAN ASSISEN.
1. - Hootdteit. - Bevestigenrl antwoonl vw1v rle jtwy liij eenvomlige mee1·1lerheicl. - A1Test wafl•rbij rle mee·rcle1·heid
V(m het hot zich liij de meenlerheid van
de jn1·y aanslttit. - An·est cl·ient n·iet te
wor(lCn ·tliitgesprolcen in aflntvez·ighe-icl van
(le beschttldigcle. - Lezing. van het arrest
later samen met die van de verklcwing
V(tn de jwry aan (le beschttldigde yegeven.
1-Vettel-ijlcheid. Indien de beschul-

digi.cle ,slechts bij 1eenv<oudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig verklaard
wordt, dient het arrest, waarbij_ het hof
van assisen verklaart zich, bij zijn meerderheid, bij de meerderheid van de jury
aan te sluiten, niet in aanwezigheid van
de beschuldigde te worden uitgesproken;
het volstaat dat lezing ervan later samen
met cle lezing van de verklaring van de
jury aan de beschuldigde gegeven worde.
(Wetb. van strafv., art. 348, 349 en 357;
wet van 18 Juni 1869, art. 117 enllS.)
12 Februari 1951.
·
320
.2. - F'o1·mulie1· van de eed de1· gez·wo1'cuen.. - Wijze van V(tstelling in het 1J1'0ces-·verbaal van (le zitting. ~ Ret proces-

HOGlDU BEROEI'.

verbaal van de zitting van het hof van
assisen moet de woorden niet vermelden
die de voorzitter, overeenkomstig artikel 312 van het Wetboek van strafvordering, tot de gezworenen gericht heeft ;
het volstaat clat bij clit proces-verbaal
vastgesteld worde dat de voorzitter de bij
die wetsbepaling becloelde woorden tot de
gezworenen gericht lleeft en dat daarna
ieder der gezwm·enen, persoonlijk door de
voorzitter opgeroepen, met opgeheven
hand, geantwoord heeft « Dat zweer ik ».
12 Februari HJ51.
320
.3. - "Mflatregel ·voorzicn IJ'i:i flJ't·ilce~ 342
van het Wetboek van st1·atvorrle'l'ing. Niet op st1·at va.n niet-ighcicl voo1·geschreHet uithangen in grote letters,
·ven. -

op de meest in het oog vallende plaats
van· de kamer der gezworenen, van de onderrichtingen vermeld in artikel 342 van
het Wetboek van strafvordering maakt
geen op straf van nietigheid voorziene
rechtsvorm nit.
12 Februari 1951.
320
4. - Arrest vwn ·verwi/zing,.
Voorz·iening lloor cle besehnlcligcle v66r het vet·st-rijlwn ·v(tn de termijn- va.n tien vrije
dauen volgencle op de betelcening van het
(tr"rest. N-ietigheden tvaaTVfln het onderzoel.; awn het Hot is opgedrflgen. -

De voorziening door de beschultiigde ingestelcl binnen de tien vrije dagen te rekenen vannf de betekening van het arrest, tegen het arrest van verwijzing naar
het llof van assisen, draagt aan het Rof
van verbreking llet 011derzoek op naar de
schending van de wetten betreffende de
bevoeg-dheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen,
alsmede het onderzoek van de bij artikel 299 van· het W etboek van strafvordering vermelde nietigheden of van deze
volgend uit het niet-naleven van de wetten
clie v66r de kamer van inbeschuldigingstelling een debat op tegenspraak hebben
ingericht en van deze die er het gebruik
der talen regelen.
25 Juni 19"51.
631

HOGER BEROEP.
1. - St·ratzalcen. - Belcla.agde tegelijlc
met mecle-belclaagden ·in eet·ste aanleg veroorcleeld. - VeroonleUng tot een deel van
(le lwsten. - Hot van be·roep dat de belclaagcle alleen ve1·oordeelt. - F emo1·cleling tot al de lcosten. - Eenp(tJ'igheicl niet
vere1st. - Ret hof van beroep mag, zon-

der met eenparigheid van stemmen uitspraak te doen, beslissen dat de beklaagde
aileen aan het misdrijf schuldig is, wanneer de correctionele rechtbank verklaard
had dat het misdrijf door verscheidene
personen was gepleegd geworden, en, op

HOGER BEROEP.

het hoger berqep van het openbaar ministerie, de veroordeling van de beklaagde
tot de kosten van de publieke vordering
verzwnren.
16
25 September 1950.
2. - 8t·ratzalcen.. - Aaar1 zicli. tmlclcen
VerpUchtencl lcar·Cllctcr.
varb de zflalc. ~

In strafzaken, wanneer de rechter in
huger beroep het bestreden vonnis te niet
doet en die vernietiging niet hierov gesteund is. dat de eerste rechter onbevoegd was of niet wettelijk met de zaak
in kenbis was gestelcl, moet hij over de
groncl uitspraak doen. (Wetb. van strafv.,
art. 215.)
2 October 1950.
32
3 . - Stratzalcen.- Kewl'iSJWI!Iing dooi
de rechter in hog,er ber·ocp. - Verlcla1'ing
van hoge1· beroep en geen dagvaaJ'tling.-

Het is cle verklaring van huger beroep
en niet de dagvaarcling om te verschijnen_ v6-6r de rechter in hogPr bel'<JPll die
de znnk bi.i deze nanhangig· maakt.
2 October 1950.
32
4. - Stra.fznl;;en. - Hooer l1eroep door
de b·wrgerUjlce 1Jartij aUeen. l'ermindering van de ver·oonleling tot scllaclever-!JOCrliuy eu tot fle lcosten. - Onwetteli{kheifl. - Op ·de enkele voorziening van de

bnrgerlijke partij, mag de rechter in hager
beroep de door de eerste rechter tegen de
beklaagcle uitgesproken veroorcleling tot
schadevergoeding en tot cle kusten niet
verminderen.
9 October 1950.
45

5. - 8tratzalcen. - Hoyer be·roep ontvangen f'ijflens fle sluitin[JS11•ren van fle
y·ri.t]ic. - Regelmatiy hoge·r bemep. - Is
geldig· het hoger beroep, in strafzaken,
dat de lantste dag van de door de wet bepaalde termijn werd ingesteld, zelfs indi<'n <1P rechtsvormen van het hoger bero·e)l YPrvnld wenlen up ePn ogenblik
waarup, volgen:s de van krncht zijnde reglementen, de griffie voor het pnbliek niet
had moeten open zijn.
1U October 1!)50.
55
'6. - St·mtzakeu. - Eenparigheid vrtn
stemmen. - A·rrest HUI ee11 huf uan beroep dctt de sclwrwiny 'lXIII de strat van
·~;e·rbe,u.rclver7;;la'l"i11fJ 'intrekt. Geen eenpar'iglwifl van stemmen. ~ Onwettelijlce
besl:issiny. - Het hof van beroep mag de,

door de correctionele rechtbank toegestane schorsing van de straf van verbeurdverklaring niet intrekken, zoncler met
eenparigheid van stemmen uitspraak te
doen. (Wet van 4 September 1891, art. 2.)
16 October 1950.
58

-·I

7. - Str·atzalcen. - A an zich trel"ken
van de zaak. - Ve·rpUchtenfl lcar(lkte·r.

In strafzaken, wanneer de rechter in hoger
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beroep het beroepen vonnis vernietigt en
wanneer die vernietiging niet hierop steunt
dat cle eerste rechter onbevoegd was of
niet wettelijk met de zaak in kennis was
gesteld, moet hij over de grond uitspraak
doen. (Wetb. strafv., art. 215.)
113
13 November 1950.
8. van'
een
ann
ken.

8trafza.l>en. - Awn zich tr·elcken
cle zcw.k. - Geen · verpl'icht'i-n g door
afzolule'l'lijke beschilckiny over llet
zich trel.:keu r:ll'n rle zaal,; n-it te spreIn strafznken, legt geen enkele

wetsbepaling de rechter in hoger beroep
op, vooraleer van de grond kennis te nemen door een afzonderlijke beschikking,
over de evocatie van de zaak uitspraak te
do en.
114
1H November 1950.
'9. - St'/'afzaken. - Beroepen ·van het
openbaa·r nvin·istei·ie en van fle burgerli.ike
1Jar·t'lj. - Rechter in hager beroep zoncler·
macht om de bet'ichte van fle veroordeling
tot schrulevergoed·in.g te ontslaan. - Op de

enkele beroepen van het openbaar ministerie en van cle burgerlijke partij, mag
cle correctiunele rechtbank de beklaagde
niet ontslaan van de door cle politierechtbank uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding. (Wetb. van strafv., art. 202
[wet van 1 Mei 18-!9, art. 7] .)
20 November 1950.
1HO
10. - Straf.zalcen. - Vonnis van vl"ijsprClak. - Hoger ber·ocp cloor· fle btwgerli.i lc'e partij aUeen. - l' eroor-fleling op fle
pztblielce vor·de·ring door· de r·echter in
hoyer beroep. - Onwetteli:ilvheirl. - Ov

het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vonnis van vrijspraak van beklaagde mag cle rechter in
hoger beroep ten laste van cleze laatste
geen veroordeling op cle publieke vordering uitspreken.
22<i
8 Januari Ul51.
11. - Stratza.ken. - Vonn·is vcw. vr·i.ispraalc floor· fle corTectioncle r·echtbaulc
gewezen. - Hof!,e·r bemep floor· het openbacw minister"ie. - Ar-·rest van ve'I'Oordeling. - Eenpari{lheifl van stemmen niet
va.styestelfl. - T'eroordeling onwettelijlc.
- Zonder met eenparigheid van stemmen

te beslissen en die eenparigheid in zijn
arrest vast te stellen, mag het hof van
beroep de beklaagde niet veroordelen op
het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een door de correctionele
rechtbnnk gewezen vonnis van vrijspraak.
(Wet van 4 September 1891, art. 2.)
22 Januari 1951.
271
1:2. - Str·atzalcen. - Hoge·r be·roep
rloor beklaagcle. Bevcstigin,g vcm, de
hootdstr-at van gelflboete. - De floor· fle
eer·stc r·eohte·r 1tityesproken vervanr1ende
gevangenisst·raf rnag niet ver·zwaar·fl wo1·-

HOGER BEROJDP.

7(;4

den, wa1·e z·ij
lijk mi·lviJn-ttnL

ze~ts lage1·
~ Op bet

dan het wette-

enkel boger beroep van beklaagde beeft de recbter in
boger beroep, na bevestiging van de boofdstraf van geldboete, de macbt niet om een
zwaardere veryangende gevangenisstraf
op te leggen dan ·deze die uitgesproken
was geweest, ware die straf zelfs lager
dan bet wettelijk, minimum.
22 Januari 1951.
273
1:3. ~ Stratzalcen. - Vonnis 1:nn de
co·l"rect·ionele J'echtbanlc rlat een enlcele
stmt wegens twee misrlrijven. toepa.st. - H of van beroep dat ee-n en7cel n~isclTijf
aanneem.t en dezelfde stn~t toepnst. Geen eenpa·rirthe'icl vere·ist. W:mneer

bet bof van beroep, uitspraak duende over
bet hoger beroep tegen een vonnis dat een
enkele straf beeft toegepast wegens twee
nit een zelfde strafbaar opzet volgende
misdrijven, slechts een · enkel mis{h'ijf
aanneemt doch dezelfcle straf toepast,
moet het niet met eenparigheid van stemmen uitspraak doen. (Strafwetb., art. 65;
wet van 4 September 1891, art. 2.)
19 Februari 1951.
339
14. - Beslissing van cle 7cimleJYechter. - IntJ·elcken van het J.~itstel ve1'leencl
cloo1· een vroege1·e beslissing 1.vacurbij fle
11!'incler,ia.J·1ge te1· beschilcking van fl13 ·regering gestelcl wenl. - Hoger be·roep ontvankeli.il" ove1·eenkomstig aTtilcel 32 van
cle ·wet van 15 Mei 1912.- Is vatbaar voor

hoger beroep, overeenkomstig nrtikel 32
van de wet van 15 Mei 1912, de beslissing
waarbij de kinderrechter, na een minderjarige voorwaarclelijk ter beschikking van
de regering gesteld te hebben, het verleencl uitstel intrekt omdat de voor dit
uitstel bepaalde voorwaarden niet vervuld of slechts in onvoldoemle mat\t vervuld zijn.
372
5 Maart 1951.
1~5. B1wge1'lijlce zaken. Rechtbanlc van ee1'ste aanleg uitspraah: doende
ove·r het hog,e1' beroep tegen een vonn:is
vnn cle v1·eclerechte1·. Rechtbanlc clit
v"Onui.s wijz·igencle, aangaanrle rle rtronrl.
- Rechtbank geen toepassing cloemle van
aTtilcel 473, alinea 3, van het Wetboelc van
bu1·gerlijlce rechtspleging, m.aar uitspmalc
cloencle als 1·echter in hager beroep. -

De rechtbank van eerste aanleg die, uitspraak doende over het hoger beroep tegen een vonnis van de rechter, de onbevoegtlhekl van de eerste recllter niet
vaststelt, maar dezes beslissing wijzigt.
aangaande de grond, doet. geen toepassing van artikel 473, alinea 3; van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
maar beslist alleen als rechter in boger
beroep.
(f Maart 1951.
393

1'6. Strafzctken. Macht van de
·rechte·r in hoger beroetJ. - V erande1··ing
van omscll:rijv·ing,. Voo1·waa1·den'. -

De rechter in hoger beroep mag geen
nienwe omschrijving van het feit van de
betichting in de plaats stellen van de
oorspronkelijke (in onderhavig geval, . de
inbreuk op artikel 54, 1°, van de W egcode, in plaats van de inbreuk op artikel 2!}, 4°, van die code) en mag beklaagde op grond er van niet veroordelen, inclien niet vastgesteld wordt dat bet
aangenomen feit hetzelfde is als clit waarvoor de beklaagde vervolgd werd; het
volstnat niet dat de beklaagde v66r de
rechter in hoger beroep uitgenodigd werd
om zich nopens de te zijnen laste aangenomen betichting te verdedigen.
19 Maart 1951.
410
1'7. - Strnfznlcen. - Bttrgerl'ijlce ·vorderina. Ee1·ste rechte1· hebbencle een
Geen
aeslcu.nrlig, onclenwelc bevolen. hoge1· 1JemetJ van cle bm·gerUjke pa1·ti.i.
- Macht van cle ·rechter in hager be1·oe1J
om cle beslissing te niet te doen en ove·r
cle awn cle b·ttr!Jerlijlce 1Ja·rtij toe te lcennen
schacleve1·goecling ten g·ronde te beslissen.

- Alhoewel de burgerlijke partij geen
boger beroep ingesteld beeft, mag de
rechter in hoger beroep, op bet boger beroep van beklaagde het vonnis, dat er
zich toe beperkt een deskundig onderzoek
te bevelen, te niet cloen en over de grond
beslissen door schadevergoeding aan de
burgerlijke partfj toe te kennen. (Wetb.
van strafv., art. 215.)
19 Maart 1951.
414
18. - Stntfzalcen. -Horter be1·oep rloor
de belclaagde en cloo·r het openba.ar ministeJ'·iC. - B·wrg,e·rUjlce vorclePing door eel~
1Jeklaagcle tegen een a.nclere belclaagcle geJ"icht en niet v66r cle 'l'echter in hoge·r
beroep rtebnwht. - Door het. enkel hoger

beroep ingesteld door bet openbaar ministerie en door een veroordeelde, als beklaaglle, wordt de door llie beklaagde tegen een andere beklaagde ingestelde burgerlijke vordering niet bij de rechter in
hoger beroep aanllangig gemaakt.
2 April 1951.
421
1 19. - StTnfzalcen. - TTonnis van cle
polit'ie1·echte1·. - Regelmatig hager beroep
H oge1·
cloo·r het op~nbiuw ministm·ie. bemep cloo1· anclen] partijen, bepe1·Jct tot
de vonledng vnn rle bu.rge1'lij lee 1Ja1'tij.
- Rechtwr in hoge1· beroep die ve1'7clawrt
clat nlleen clie vorcle1'ing bij hem an11r
hnng·ig is. - Schencling van artilcelen i!J02
en ,~05 vnn het Wetboelc v·an st1·atvorde1'ing. - Schendt de artikelen- 202 en 205

van het Wetboek van strafvordering, de
correctionele recbtbank die, alhoewel bet
openbaar ministerie regelmatig in hoger
beroep is gekomen tegen een vonnis door
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de politierechter over de publieke vordering gewezen, verklaart dat aileen bij
haar aanhangig zijn de hoger beroepen,
door andere partijen ingesteld tegen de
beslissing over cle vordering van de burgerlijke pad.ij gewezen.
23 April 1951.
494
,20. -

Belerliging of gTOve oneeTbie,
jegens de poHtie1·echte·r. - VeT001'de/,ing tot .rJellwete of tot gevangenisst1'af. Geen wanonle. Beslissin.o
vatbaar voo1· hager beToez!. - De beslisdig,T~eicl

sing van de politierechter, die een partij
tot de bij artikel 10 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering,voorziene geldboete of tot de bij artikel 11 van hetzelfde wetboek voorziene gevangenisstraf
veroordeelt, doch buiten de bij artikel 505
van het Wetboek van strafvordering bepaalde gevallen, is voor hoger beroep
vatbaar.
11 Juni 1951.
611
21. - B1wge1·Z.ijlce zaTcen. - Te1·mijn.
- Persoon in staat van wettelijlce ontzetting. Aanvangda:tnm va:n. de termijn van hager beroep/- In burgerlijke

zaken loopt de termijn van hoger beroep
tegen een, in staat van wettelijke ontzetting zijnde persoon, slechts vanaf de dag
waarop het vonnis aan zijn curator of,
indien er hem geen benoemd werd, aan
zijn voorlopig bewindvoerder betekend
wenl. (VVetb. burg. rechtsvord., art. 444;
Strafwetb., art. 22 en 23 aangevuld door
de wet van 12 Juli UJ31; Burg. Wetb.,
art. 509.)
617
14 Juni 1!151.
.22. - Hnnrder die Z'I.Jn wederingenotsteTlin_q belcomt. - Yonle1·in_q van de verh'lmnler tot betaUnr1 van de serlert de
wcderhl_qcnotstelUn._q vervallen h1tishumn.
- Tegenvo1·de1·in_q tot herstcllin_q van het
onroere1ul goed. Yeroonleling van de
huunler op de hoofdvonlering. - TTonttis
verbindend verklaard voor de bezitnemers
van het onroereurl yoed rUe rlom· cle ve1·hnunler ter zaJ,:e 11Jr"IY1cn OJl.rt6'i'OCJJC11. Hoyer beroep van tle huunlcr nan al rlc
pa1·tijen bcte1cenrl. - Macht van de 1"CChte·r in hor1eT beroezJ mn T1et lwroez!en vonnis in al Z'ijn beschilclcinaen, de verbindendverlclal"in.r; van het ·vonnis inbeg1·e·
jJen, te n:iet te rloen. - 'Vanneer de huur-

der, die het onroerend goed onder de
dwang van de vijand verlaten en daarna
zijn wederingenotstelling bekomen heeft,
door de verhuurcler in betaling van de
sedert de wederingenotstelling vervallen
huishuren geclagvaard, een tegeneis tot
herstelling van het onroerend goed heeft
ingesteld, en wam1eer de eerste rechter
hem op de hoofdvordering veroordeeld
heeft en het vonnis verbindend heeft ver·
klaard voor degenen die het onroerend

765

goetl gedurende de schorsing van de hnnr
in bezit genomen lladllen en ter zake
door de huurder opgeroepen waren geweest, mag de rec.pter in hoger beroep,
op het aan al de partijen betekend hoger
beroep van de hunrder, het beroepen vonnls in al zijn beschikkingen, de verbindendverklaring van het vonnis inbegrepen, te niet doen.
12 Juli 1!151.
683
0

2:a. - stmtzalcen.
Hoger 1JC1'oep
do01' belclaagde alTeen. TTerzwaring
van de veToordelin{J tot ae lcosten van
eerste aanleg. - Onwettelijlcheirl. - Op
-

zijn enkel beroep, mag de beklaagde niet
tot al de kosten van de publieke vordering in eerste aanleg veroordeeld worden, clan wanneer het beroepen vonnis
hem slechts tot een deel van deze kosten
veroordeeld !weft.
20 J uli 1951.
691
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1. Il'ltiSh1tU·r. Samen.qeonlende
wetten van 31 Juli 1917 en 13 Maart .l9I,B.
- Yonle1'ing tot herstel in het genot. Onme1·enrl goed gezamenU.jlc nan twee
echtyenoten verhnu.rrl. - OvMlijrlen van
een van rle hmwders. - Herstel in het genot dnt rlorw de ande1·e wordt yev1·aa_qd . ..::_
Ontvanlcelijlcheid. - Wanneer twee echt-

genoten, die gezamenlijk een onroerend
goed in lmnr genomen hebben, er nit zonder hun toestelllllling door de vijanclelijke
bezettende overheden verwijderd werden,
belet het overlijden van een van hen de
eis niet van de andere tot herstel in het ·
genot van het gehuurde goed. (Wetten van
31 .Tuli 1947 en 31 :M:aart 1948, samenge- '
onlend de 31 :M:aart 1948, art. 22 tot 24.)
5 October 1950.
40
2. H·uishmw. SnnwnrJeorrlende
wetten ·van 31 J1(,li .l9I,7 en 31 Maart 191,8.
- Hn1wde1' die het he1·stel in het .oenot
van een onmerend goed verlcreaen heeft.
- Yonlerin_q tot he1·stel in het genot van
een nnder 011:/"0CI'Cnd goerl. _- Ontvnnlcelijlcheid. - Artikelen 22 tot 24 van de sa-

mengeordencle wetten van 31 .Juli 1947 en
31 :M:aart 1948 verbieden de rechter niet
het herstel in het genot van een huurder
te bevelen die daaruit ontzet werd, inclien cleze verscheidene onroerende goederen bezit en reeds zijn herstel in het genot
van een ervan, dat zijn hoofdverblijf uitmaakt, verkregen heeft, doch die bepalingen Iaten aan de recll_ter over de toestand
naar billijkheid te beoordelen.
5 October 1950.
40
3. - H·uishu1w. - Hn1w die de onrle1·hmw a.an rle voo1·af_qaanrle en sch1"'iftelijke
toestemming van de ver1w.1wder ondm·-
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werpt.
OnrlerhHur zonder schdftelijlce
toestemm'in u. ~ FeU en die wr van do en
blij7cen ilnt ile ve·rhmwiler stilzw-ijueml er
in heett toegestemrl en ·van fle noorl.<m7celij7che·irl vrm een schdftelijlce toestemm·inu
heejt afuezien. - T' e1·1munler n·iet ue1·echtiud ze te cdUse·ren. - Hoewel naar de

heejt. ~ TTerhuurrle-r rlie heejt 7c:·nnnen ueloven clnt rle ee·rste h·n·nnler ueen eis tot
herstel in het r1enot zan instellen en (lie
zich teuen flit herstel verzet heejt. - Berov·im f1 vnn het !J_enot rum rle ve·rhnnnle·r
n·iet toe·reken-banr. - Geen u·rond tot scharleve·ruoerl-in{f. - De !murder beroofcl van

bewoorrling-en van de huurakte, de onderhuur aan de voorafgaande en schriftelijke
toestemming- va;n de verhuurder onderworpen is, is deze niet gerech tigd een onderhuur te critiseren die zonder zijn schrifteJijke toestemming aangeg-aan werd, indien
de feiten er van doen blijken dat hij stilzwijgend er in had toegestemd en van de
noodzakelijkheW van een schriftelijke
toestemming afgezien had.
12 October 1950.
47

het genot van llet verlluurde goed ten gevolge van een vonnis, dat het herstel in
het genot van een vroeg-ere lluurder bevolen heeft, is niet gerechtigd schadevergoecling van de verhuurder te eisen, indien,
op de datum van het hunrcontract, de verhunrder gronden hacl om te geloven clat de
eerste huurder geen eis tot herstel in llet
genot zou instellen en de verlmnnler alle
rechtsmicldelen waarover hi.i bescllikte
aangewend heeft om zich tegen de toekenning- van clit herstel te verzetten. (Burg.
Wetb., art. 1147, 1148, 1S02, 1SOS en 1722.)
15 Februari 1951.
S27

4. - 1-l-!tislwur. Onmen3nd ftOetl
rlienend. voor kootJhnnrlel. ~ Betrolc.ken.
- Zin van rUe terrnen. - Voor de toepassing van artikel 2, A, paragraaf S, so, van
het besluit van de Regent van S1 Januari
1949 tot samenordening van de uitzoncleringsbepalingen inzake huishuur, is een
onroerencl goed, dat voor koophandel
<lient, « betrokken ll, wanneer de handel,
tot de exploitatie waarvan het goecl bestemd is, er werkelijk in gedreven wordt;
er wordt niet vereist dat de !murder, bovenclien, zijn persoonlijke woning· erin
zou hebben.
ll J anuari 11151.
244

5. - H·ni8h'ltlll'. - Onroerend uoerl
tl·ienenrl voor kooplwnrlel. - Slechts uerlu~·enrle een deel van iruw betrolcken. Z·in
vnn rUe te·rmen. -·In artikel 2, A, paragraaf S, so, van het besluit van de Regent
van S1 Januari 1949 tot samenordening
van de uitzonderingsbepaling·en inzake ·
huishuur, bedoelen de woorden « slechts
gedurende een deel van het jaar betrokken ll hetzij een betrekken dat zich
slechts uitstrekt tot een gedeelte van een
enkel jaar, hetzij een betrekken dat zich
ieder pachtjaar normaal slechts gedurencle een gedeelte van clit jaar verlengt.
11 J anua1i 1951.
244

8. - Wet van 81 J11li 1917. - T'wn toepnss-in{f op nl de h·n·!li'OVeTeen komsten bet·re!fenrle onroerenr/.e aoeaeren, met ·nitzonrlerin{f van rle prtchtovereenkornsten. De wet van Sl Jnli 194'7 houdencle ultzonderingsbepalingen in zake huishnur is
van toepassing op alle lluurovereenkomsten welke op een onroerend goecl of een
gedeelte van een onroerend g-oed betrekking hebben, om llet even waartoe cle
plaatsen ook dienen of bestemd zijn, met
uitzondering alleen van de vachtovereenkomsten.
·
8 Maart 1951.
9. - HtttW vnn het 7wis ~tJa.a:rin hntt(lel
wonlt {ferll'even en rUe fiBU:ikMjclirt met ae
hnnclelsznrtk, a.ls bijkomenrl besta.nrlrleer
ervwn, ovei'(JClntcn wonlt. H'llwror·ereenlcornst rnet cornnwrcieel 7crtl'nlcter. De huur van het lmis waariu handel
wonlt geclreven en die gelijktijclig- .met de
handelszaak, als bijkomend bestamldeel
ervan, wonlt overgelaten, vertoont een
COI,llmercieel karakter.
5 April 1951.
440

6. 1918. -

10. - T'nststelUnu ant het htttwcontrnct op een betHtnlrle rlnt·nm ve1·1woken
wenl. T' nststelUnu ant, om. rle verhmwrle plaats te ontntirnen, fle httt~-nlCI'
witstel bekomen heejt. - Geen teuenst-rijrz.i{fheirl. - Eeu vonnis kan, zoncler teg·en-

gepachte goed, bedoeld bij artikel S van
de wet van S1 Maart 1948, behoort niet toe
aan de pachter die, v66r de inwerking-treding van deze wet, aan een opzeg-ging vanwege de verpachter gevolg gegeven heeft.
8 Februari 1951. .
S09

spraak, vaststellen, enerzijds, dat een
huurcontract sinds 15 Augustus 1946 verbroken is en, anderzijds, dat de !murder
tot 15 Maart 19.J'7 een uitstel tot llet ontruimen van de verhuurcle plaats heeft bekomen.
12· April 1951.
470'

Lwntlpacht. - Wet vwn 31 .Maa.rt
Pachte1· rUe gevoly heejt geueven
awn een opze{f{f-ill{f ·v66r rle inwerlcinutrerlin{f vwn rleze wet. - Geen 1·echt OlJ ter·n{fkeer. - Het recllt op terng-keer in het

'7. - Hmtnler rlie -vnn het r1enot van
het ve·rhuwrrle {foerl bcroofrl wonlt ten .fiCvolue vwn een ·vonn-is drtt het he1·stel van
cle vroertere hmtnler ·in het uenot bevolen

11. - H·noisll"l!u·r. - TT'et vnn 81 .Tnli
1947. - Beslisshlfl v661' rle ·inwerlcin{ftrerling van die wet {fewezen wnrt1·tegen n1et
in be'I'Oep knn rtekonwn wonlen vmt rle·
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gmntl betreft. - Beslissing !lie de ontrniming doo1· de hnnnleT gelast om een andere oorzaaJc clan het niet-nale·ven va.n
zoijn ve1·plichtingen. -:--- VeTzet v66r de
voomitteT van cle ·rechtbank van eerste
aanleg. - En-i,q verhaal dat de h7t'ttrder
openstaat. - ·wanneer, v66r de inwer-

kingtreding van de wet van 31 Jnli 1947,
een nog niet ten uitvoer gebrachte beslissing waartegen niet in beroep kan worden
gekomen wat de grond betreft ingetreden
is, welke de ontruiming gelast om een andere oorzaak dan het niet-naleven van de
verplichtingen van de huurder, is, volgens
artikel 42, paragraaf 1, van gemelde wet,
het enig V<erhaal dat de hnunler openstaat
het verzet bij de in kort geding zetelende
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg; noel! de vrederechter, noch de
rechtbank in eerste aanleg kunnen, in cUt
geval, het voordeel van de lnmrverlenging
a::m de !murder toekennen.
12 April 1954.
470
1.2. - Bm.nrl. - JiJi,r;tJna.l/il' rl'ic de ·mogelijlchcirl hceft toega,ng tot llet ve1·hmwrle
goecl te hel!ben en toez'icht erovcr 1rit te
ocfenen. Omstancligheid die niet volsta.nt 01n rlc huu.nlcr van zijn verantwoorrleUjkheirl te ontlastcn. - De omstandig-

heid dat de eigenaar de mogelijkheid
heeft om zich tot het verlnmrde goed toegang te Yerscllaffen en toezicht erover uit
te oefenen, volstaat niet om de huurner te
ontlasten van de verantwoordelijkheid die
krachtens nrtikel 1733 van llet Burgerlijk
W etboek op hem rust.
19 April 1951.
481
13. - La1Hlpacllt. - Door de vc?·paehte·r ueucven opzeur;in!J. - .Jnrirlischc annl.

- De opzegging nm een door de verpacllter nan de lluurder gegeven landpacht,
zelfs tegen de datum voorzien in llet contract voor het einde van de pacht, is niet
een !outer bewarende daad, maar de uitoefening door de ven1achter van zijn
recht aan Iwt genot van de huurder een
eimle te stellen. (Bnrg. vYt>tb., art. 1775.)
17 Mei 1951.
536
14. -

Lrurrlpacht. - Door een van tle
medeei.[!enaar8 t'W! crm lanrleigenrlom gcgeven opzeggin{!. JJiccleeigenaar rlie
alleen in cigen nac~m optrecrlt. - Opzegging stclt geen einrle aan cle lanrlpaoht. -

De opzegging, ann de !murder van een
landeigendom gegeven door een van de
medeeigenaars van dat goed, welke slechts
in eigen naam 011treedt, stelt geen einde
aan de pacht.
17 Mei 1951.
536
1'5.- Landpaoht. -Wet van 31 Maart
1948, ctrtilcel 1. - Bepaling die n·iet toepasselijlc is op de door de verpachter ge-
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rlrtnc opzegginu mn .~·elf hot verpaohte
{!oerl in bed1'ijf te nemen of om hct bed?'ijf aan zijn a,fsta.mmeUngen ove·r te elmyen, wannee1· dit voomemen ·in rle O]Jzeg.nin!l uit{!edrulct meTrl. - Artikel 1 van de

wet nm 31 Muart 1948, tot voorlopige regeling Y<lll de uitwerking van de opzeggingen in zake landpacht, wordt niet toegepnst O·P dP door de vervncllter gedane opzegg·ingen om zelf llet Yerpacllte goecl in
bedrijf te nemen of om het beclrijf aan
zijn afstammelingen over te drugen, wanneer clit voornemen reeds in de ovzegging
uitgeclrukt is geweest. (Wet van 31 Maart
1948, art. 1 en 3, 2°, al. 3.)
572
31 Mei 1951.
16. - Lanrlpacht. - Bctelcening aan
rle huurrle1· door cle ve1·pach te·r van ztJn
voonwmen om zelf hct ve1·pachte r;oed in
berlri1f tc nemcn of om het berlrijf aan
zijn a,fstammelingcn 01Je1· te dr·agen. Betelcen·ing clie slechts moet gedaan worrlen i.?ulicn flit voo1·nemen niet recrls in de
opzcr;gin,q 7tit,qednr.lct we1·cl. Voor de

door de verpachter na 15 April 1946 en
v66r het in werking treclen van de wet
van 31 Mnart 1948 gedane opzegging moet
het voornemen van de verpnchter, om zelf
!Jet verpachte goecl in beclrijf te nemen of
om het beclrijf aan zijn afstammelingen
over te dragen, slechts binnen de maand,
volgeml op llet in werking treclen van de
wet, aan de !murder worden gedaan voor
zoveel cUt voornemen niet reeds in de
opzegging werd uitgedrukt. (Wet van
31 Maart 1948, art. 1 en 3, 2°, al. 3.)
31 Mei 1951.
572
17. - Huishnu.r. - Hn·wrver·leu{!·ing. PeTsoonlijlc reoht rla.t, 1J1riten de dam· de
wet liepaalde gevallen, niet lean ovcr{!eHet voorcleel van de
rlm.gcn wonlen. -

wettelijke huishnurverlenging maakt een
persoonlijk recht nit dat, huiten de door
de wet bepaalde gevallen, niet kan oYergedragen worden. (Wet van 31 Juli 1947,
art. 5.)
31 ~iei 1951.
574
18. - H1tishuuT.
WccleTin{!cnotstelling vctn de hmr.Trler rlic onrler de rlwan{!
van de vijand het onmerencl goad ve·rlaten ·!weft. - Scho1·sing van de hn1w. VerpUchtin{! voo·1· de h1runlcT het onmerend goed te lw?·stellcn. - Wanneer de

hnurcler zijn wedering·enotstelling, in het
onroerend goed, daj; hij onder de dwang
van de vijand verlaten had, bekomen
lleeft, Wol'dt de huur we<ler in werking
gebracht in al de bepalingen en verplichtingen die zij bedroeg op het ogenblik
waarop zij geschorst werd; de verlmurder moet het onroerend goed opnieuw in
de staat, geschikt voor het bepaald gebruik, waarin het zich ten tijcle van de
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scllorsing van de lmnr bevond ter bescllikking van de lluunler stellen, tenzij llij
bewijze dat de besclladigingen voortspruiten nit een vreemde oorzaak <lie hem niet
kan toegeschreven worden. (Wetten inzake huishuur samengeordencl de 31 ,Januari 1949, art. 22 tot 24.)
12 Juli 1951.
083
19. -

H·zt-ishnur.
WedEWingenotstelUng van de h·wnrder rUe onrle·r rle d-wnng
varb rle v·ijand het on·roe·rend goea verlaten heeft. Htwt·rlet· rlie rle lnst vrm
de -werlcen rlie z'ich t'ijrlens de dntw van ae
hWM' zullen opdringen op z·ich genomen
heeft. N·iet gehonrlen tot ve·rgoerling
-wegens ae tijdens rle schors·ing van de
h·ztm· voorgelcomen bescharligingen.

Door de last op zicll te nemen van de werken die zich tijdens cle duur van cle lluur
zullen opdringen, neemt de huurder de
last niet op zich van de herstelling van de
beschadigingen welke voorgekomen zijn
terwijl de huur geschorst was, om reclen
dat de huurder llet onroerend goecl oncler
de dwang van cle vijancl verla ten had.
(Wetten inzake huishunr samengeorden<l
de 31 .Tanuari 1949, art. 22 tot 24.)
12 Juli 1951.
683
·20. - H·wish·nu,r. - VerlengLng. -Bevoon-echt reg·ime dom· de -wetten ho·zulenrle
tt'itzonderingsbepalimgen in zalce hn·ishwwr
ingevoenl ten voonlele van rle hnwrrler
van een. · onroe1·enrl goea rlat voor de
exploUat-ie VrLn een hwndel of van een n:ijverheirl bestemd is. - Wetten srtmengeoraenrl op S1 Janmwi 1949, arUlcel 43. Regime voo·rbehonden ·voor rle lw·wrrle·r rUe
het contt·act·neeL 1·echt bezU ·in het onr·oe1·end goerl een hanrlel of een nij·vet·heifl te
exploUeren. Het bevoorrecht verlen-

gingsregime door de wetten houdencle uitzoncleringsbepalingen inzake huislluur ingevoerd ten voordele van de huurder van
een onroerend goed dat voor cle exploitatie van een hanclel of een nijverhei<l bestemd is (op 31 Januari 1949 samengeordencle wetten, art. 43, gewijzigd door de
wet van 31 Mei 1949, rtrt. 1, de wet van
22 December 1949, art. 2, en de wet van
30 Juni 1950, art. 3), was voorbehouden
voor de lmurder, die het contractueel
recht bezit in het ouroerend goed een
hanclel of een nijverheid te exploiteren,
met uitsluiting van degene die, llet onroerend goed ten dienste van woni'ilg in huur
genomen hebbencle, slechts tot het erin
drijven van een handel toegelaten was geweest bij wijze van een eenvoudig gedogen welke geen wijziging medebrengt van
de eerste bestemming, die door cle vrij
geuite wil van de partijen bevestigd en gehandhaafd was geweest.
12 Juli 1951.
087

HUUR. VAN WER.K.
1. - A1·be·irlso·vereenko-mst van onlieprwlrle awu.1·. - Ye·rlireldng rloor rle werk{Jever. Ve·rgoerl'in{J ·voo·rz·ien b·ij artilcel 4, aUnert 1, van de besl·wit-wet ·vwn
23 A·ugttst·us 1944. - Yoo·r-wrLrtnle vrw1 harw
versch~tld-igrl z·ijn. De vergoecling, voor-

zien bij artikel 4, alinea 1, van de besluitwet van 23 Augustus 1944 en die gelijk
staat met dertig dagen loon, is ~lechts
verschuldigd indien cle werkgever aan een
arbeidsovereenkomst van onbepaalcle clnur
een eimle heeft g<'steld lletzij door een opzegging gegeven gedurencle -cle bij artikel 1
van gezegde besluitwet bepaalde periocle,
hetzij door een vroegere opzegging clocl1
die geclurende die periode haar nitwerking moest hebben.
21 September 1930.
10
2. - Arue·irlseoutract.
Bezolrliginu
van. de n1·be-irler. - Recht voor rle we·rl>ge·ve·r het loon tloor een denle te aoen 1!6talen. __:_ Opclat er arbeidscontract weze

wordt er niet vereist dat de werkgever
zich er toe verbinclt persoonlijk het beclongen loon a an de arbeicler te betalen; het
is hem niet verboden llet loon te zijner
outlasting door een clercle te doen betalen. (Wet van 10 Maart 1900, art. 1.)
23 October 1950.
71
3. - BerUenrleucrJntnt.et. - Sclu·ifteli:ik
be-wijs. O·vereenl.:omst vom· een beprtnlde rl~mr arwgegnan. - Omstwndirtheirl
clie niet op Z'ich z·elf tle noorl.~rtlceli:ikhe·irl
vnn een gesch1·itt merlebrenrJt. - Artikel 2

van cle wet van 7 Augustus 1922, dat lJepaalt dat het beclienclencontract voor een
bepaalde onderneming aangegaan schriftelijk moet vastgesteld worclen, is niet
toepasselijk op elk beclienclencontract
voor .een bepaalcle duur aangegaan; llet is
op dergelijk contract slechts toepasselijk
inclien clit een einde neemt door het verstrijken van <le termijn voor cle onderneming zelf voorzien.
27 October 1!!50.
85
4. - Arbe·irlsovereenlwmst. - Pwritaire
commiss·ies. - Besl'iss·ingen. - Bindende
lc1·acht. - Voon.vanrde. - Alleen een koninklijk besluit kan aan de beslissingen
van de paritaire commissies bindencle
kracht geven. (Besluitwet van 9 Juni 1945,
art. 12.)
221
21 December 1!150.

-5. - A-rbeidsovereenlcomst.
Beslis'
sing ·1;an een zmritaire comm1ss1e, ni.et
rioo1· lcon·inlcUjk beslwit veqJUchtend !Jemrwlct. - Werlcgeve·r rlie Z'ich e·r niet toe
ve·rbonrlen heett zich e·r aan te honden. UUspmalc d·ie rle besUss·inu voo·r rleze
werlcgeve·r rLls z-ijnde een collecUeve over,

.:-1

.JAOH'l'.- KlNDJDHBIDSCHERMING.
eenkom.~t

11-inrlelld verklaart. -

On·wette-
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zijn ontslag zomler opzegging rechtvaar<ligt, om reden dat een termijn van vijf
<lagen tussen de vaststelling van het feit
en de betekening van het ontslag verlopen
is, doch zonder antwoord te verstrekken
op de door de werkgever in regelmatige
conclusies gegeven uitleg van die termijn.
(Wet van 7 Augustus HJ22, art. 14; Grandwet, art. 97.)
10 Mei 1951.
527

Is onwettelijk, de beslissing
van een werkrechtersraad oordelende dat
een beslissing van een paritaire commissie, die niet door koninklijk besluit bindend is gemaakt, als collectieve overeenkomst geldt jegens een werkgever en deze
verplicht, hoewel bij de verbintenis niet
heeft aangegaan, zich er aan te houden.
21 December 1950.
221
lijkheid. -

6. - Berliendenarbeidsove·reenlwmst. Ontslag zonrler vo01'rLfgrtwtule opzegg·ing
rloor de werkgeve1·. ~ BesUssinrJ d·ie nan
het rle bedienrle ve·rweten feU het karnlcter van ZWIUL1'Wicht1ge 1·erlen ontl.:ent. Besl-issing gestemul hie·rop rla.t vijf daoe·n
tu.ssen llet feU en het ontslnf! verlopen
zijn. - BesUssi!llf! 1Ue de ·in conclns-ies geoe·ven ·witleo vwn rUe term·ijn onbeantwoonl laa.t. ~ OnwetteUjke beslissing. -

7. -

Arbe·illscontnwt. - Pat'itai1·e coBesl-iss-ingen.
Bindenrle
k·racht. - Voorw£tarden. - Opdat een ko-

-n~;ite's.

ninklijk besluit aan een, overeenkomstig
artikel 11 van de besluitwet van 9 Juni
1945, door een paritair comite getroffen
beslissing binden<le kracht zou kunnen
toekennen, wordt vereist dat het comite
of een vertegenwoordigencle organisatie
erom' zou hebben verzocht.- (Besluitwet
van 9 J uni 1945; art. 12.)
11 .T nni 1951.
597

Is orrwettelijk, de beslissing die weigert
aan een de bediende verweten feit een
zwnarwichtig lmrnkter te erkennen, dat

J
· 2. -

JACHT.

1Joete. -

R01ullopen van honden. - GeldMny 10 fmnlc niet ove1·schT·ijden.

- Hij die, met zijn weten, over gronden
waar het jachtrecht aan een ander be-·
hoort zijn honden laat rondlopen, mag
niet worden veroordeeld tot een geldboete
die 10 frank overschrijdt. (Wetten van
2R Februari 1882 en 4 A])ril 1900, art. 5.)
11 J uni 1951.
610

1. - Ja.chtmisrkijven. - Art·ikel 12
van het Stmfwetboelc niet toe11asseUjk. -

De bepnlingen van het Strafwetboek betreffende de verbeurdverklaring zijn inzake jachtmisclrijven niet toepasselijk.
(Strafwetb., art. 42 en 100.)
8 .Januari 19G1.
230

K
KANSSPELEN.
1. - Belc.laagde staanrle ho·udend dat
het spel een behendi!flWirlsspel is. - F'e·itelijlce beoonleling doo1· de 1·echter ovm·
rle grand. - Sou.ve·reine beoordelino. Is souverein de feitelijke beoordeling door
fle rechter dat een spel geen behendiglleidsspel doch een kansspel is.
2 J uli 1951.
657
2. - ·aelrlsommen bi.j het
Geldsommen rUenend tot
vwn de ewploUatielcosten. he·id die n·iet uitsl~tit drtt de
b·lj het spel werden inyezet. -

spel ingezet.
het delclcen
OmstandigrJel£lsommen

Uit het feit
<lat de door de spelers gestorte gelqsommen tot het dekken van de exploitatiekosten van een kansspel dienen, spruit niet
voort dat deze geldsommen niet bij llet
VERRR., 1951. 49

spel werden ingezet naar de zin van deze
bewoordingen in artikel 6 van de wet van
24 October 1902.
2 Juli 1951.
657

KINDEJlBESCHEJlMING.
M·inde1·jrt·l"ige voorwanrdeli,ilc te·r beschilciC'ino van 1le regerino gestelrl. -'- Ve1·leend ~L'itstel late1· door rle kinderrechter
·inget·rolcJcen omdat de voo1· dit tLitstel bepaalde voo1·waa.1·den niet verv·u.ld zijn. RechterUjlce besl-iss·ing en r1een arlmin-ist1·atieve· maat1·eyel. - Wanneer de kinder-

rechter, na een minderjnrige voorwaardelijk ter beschikking van de regering te
hebben gesteld, het verleend nitstel intrekt omdat de voor dit uitstel bepaalde
voorwaarden niet vervuld zijn, neemt hij
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geen loutere mlministrntieve beslissing, en
wijst hij een reellterlijke beslissing.
372
5 Maart 1951.

exploitatie van een l!nmlelszaak voortvloeien, zijn van commerciele nard.
5 April 1951.
440

KOOPHANDELSDADEN.

5. - Verbintcnissen voor de ovenwmer
on.tstnan •u.it de hH-nr va.n lwt hn·is ·waa1'in
handel ~vonlt uerlre,ven en cUe rteUj lct·ijclio
-met rle hnnrlelszaalc, nls een bijkomenrl bestmuldeel ervan., over_qelaten wonlt. - De

1. - H nnclelsvennootschap in ve1·cffen·in[l. - 1Vo-rflt r1eacht nn hnn1· ontbinding
het knra.Jcte1· va.n handelsvennootscha.p
voor ha,a-r ve1·ejjenin_q te behottflen. - Bee
pnlin_q niet. op mttnm·U.ilw pe·rsonen vcm
toepnssing. ---' Artikel 178 van de samenge-

verbintenissen waartoe de huur van het
lmis waarin han!lel wordt gellreven en die
gelijktijr1ig met het l!andelsfonds, als een
bestancltleel ervan, wordt overgelaten,
voor de overnemer aanleiding geeft, rnaken daclen van koophandel nit.
5 April 1951.
440

schakelde wetten, naar luid waarvan de
koophandelvennootscllappen na hun outbinding geacht worden voort te bestaan en
dienvolgens hun karakter van handelsvennootschap voor hun vereffening te behouden, is niet van toepassing op een natuurlijlre persoon die handel gedreven lleeft.
(Kon .. besl. van 30 November 1935, art. 4,
13 en 178.)
106
10 November 1950.

K~ANKZINNIGHEID.

1. - Opsl·u.it-ing. - Ve1·zoelcsclwitt tot
vrijlating 1tit het gesticht. - Beslissin_q
vnn de 1·echte-r ove-r cle grand. - Vnststellino vnn wmbtsweoe van de mecledeling
vwn het verzoelcschdft arm de persoon rUe
de opslui.tino gevrnnod heeft. - Niet ve-re·ist. - Noch de voorzitter van de recht-

2. - Ove1'd1·ncht vwn lumrlelszanlc. Nnttturlijke pe-rsoon die tot eon- nit cle
hnndel ontstnne sohuld oehouclen blijft. Omstancligheid d·ie niet •polstMtt om, ctan
clio pe1·soon de hoeflani.oheirl va.n hnndelna1·
te behotulen.. - De enkele omstandigheid

bank van eerste aanleg, noch het hof van
beroep, welke uitspraak doen over een
verzoekschrift waarbij een in een krankzinnigengesticht opgesloten persoon zijn
omnicldellijke vrijlating aanvraagt, moeten ambtshalve vaststellen dat dit verzoekschrift vooraf door llet openbaar ministerie aan i:le persoon die de O})sluiting
heeft gevraagd meclegecleeld werd.
8 .Juni 1951.
591

dat een natuurlijke perso-on handelaat, na
werkelijke overdracht van zijn. handel,
een nit zijn handel ·ontstane schuld nog
niet betaald lleeft, doet .die persoon zijn
hoedanigheid van handelaar niet behouden.
10 November 1950.
106

. 2. - Opslnit'ill{}. - Verzoekschrift tot
vrijlatino ttit het r1esticht. - McclecleHn.q
.,
,
nan clc persoon die de otJsl-nit-ino l!:eett oe3. - . O~e~ name van. ee·J.t ham~e78zaa1c vnw._qcl. _ Ve-rp7icht1n_q voo 1· het openbaar
met het tf!~Wll:t fle ewplmta.tw V001 t te zet- -, .m;in1.8te1·ie. - Het verzoekschrift, waarbij
ten. - ~IJ,. die een l:anc~els~aak. ~ankoo1~t : een in een krankzinnigengesticht opgeslo-

met het mz1cht de explmtatie en ,m vomt
te zetten, stelt een daa-cl van ko.opllandel.
5 April 1951.
440

ten persoon zijn onmiddellijke vrijlating
aanvraagt, moet voor de beslissing van .d.e
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg door llet openbaar ministerie, worden medegedeeld aan de persoon die de
opsluiting heeft gevraagcl. (Wet van
18 Juli 1850 en 28 December 1873, art. 17.)
8 Juni 1951.
591

4. - Yerbintenissen voo1·tvloeietifl uit
de ewploitntie vnn een lw.ndelszanlc. Ve1·bintenissen die vnn comme·rciele anrcl
zijn. De verbintenisscn, die nit de

L
LEGE~.
Stand en . bev01·der·ing van cle ojficie1·en.
Wet vnn 15 September 1924, n1~tilcel 5,
4°. - Stnnd vnn clc· ojficieT lcr-ijgsgevnngene. - BegTip. - Indien een zekere aan

-

de krijgsgevangene gelaten' vrijheid hem
niet noodzakelijk deze hoedanigheid ontneemt, mag de officier; die, krijgsgevim. gen genomen zijnde geweest, vrijgesteld

werd onder de enige verplichting zicll regelmatig bij de vijandelijke overheid aan
te · bieden, zich niet beroepen op de stand
van niet .in werkelijken dienst zijnde wegens gevangenschap, voorzien bij artikel 5, 4°, van de wet van 15 September
1924 betreffende de stand en de bevordering van de officieren.
12 Juli 1951.
688
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M
MEDEPLICHTIGHEID.
1. - Hulp of o1:jstand. - NoodzalceUjkheid ·vnn ]Jositteve •vooraf_qanncle of snmengaande claacl. Een positieve . vooraf-

gaancle of samengaande daad kan de hulp
of {le bijstand voorzien in hoofclstuk VII
van boek I van het Strafwetboek, uitmaken. (Stratw., art. 66 en 67.)
2!l October 1950.
72
2 . - Douanen en ctcC'i:inzetl. -·wet vctn
15 ilpl'il 1896. - lnbre1tlW11. - A·rtikel 66
vwn het Btmf-wetboelc. 'roepasseUjlcheitl. - Artikel 66 van het Strafwetboek

is toevasselijk op de inbreuken beteugeld
door cle wet van 15 April 1896 betreft'ende
de fabricatie en de invoer van ulcohol.
(Wet van 15 April 189!1, art. 144; wet van
!l April 1846, art. 28.)
423
2 April 1951.

MIDDELEN TOT VER.BREKING.
HooFn:s'l'uK I. -

Aanl der midclden.

HOOFDS'l'UK JI. -

111-itlclelen 'WC[/6118 OIHlnirlC/ijkheirl n iet ontvanlcelijk.

Horwut~'l'UK

III. -

"lliclclelen. rlie in fe'ite

niet opgcwn ..

HooFus'l'UK IV. -

Xieuwe miclcleleu.

HooFDSTGK V. - .iJlidclelen niet ontvanke/.ijl.; l!i:i gebrelc aan l!elang.
HooFDS'l'L'K VI. -

Miclclelen
cle IJestreclen beslissing,.

·~;reenul

actn

HOOFDSTUK VII. -

MiclclelCII arnbtshalve
of niet cwzbtshalve opgewm·zJen.

HOOFDS'l'UK I.
AARD DER MIDDELEN.

1. -

Grona "Uan niet-ontvanl.;eUjkheicl.
- B·nrge1·Ujke zaken. - Betve·l"ing, clam·
clc ·ve1·wcerclc1·, clat cle i 11 hct micldel awnuecluide wetsbepaUn_qen ·m·eeJnll z-ijn aan
het _qeschil. - V e·rwee·r tegen het midlleL
en gee·n g1·ond van n·iet-ontvwnkeUjlche·id.

- Maakt geen groncl van niet-ontvankelijkheicl uit,. maar is een verweer tegen
het midclel cle bewering, door de verweer!ler, dat de in het micldel .!langeduide
wetsbepalingen vreemd zijn aan het voor
de rechter aanhangig gescllil.
2!1 .J:muari 1951.
290

2. - Zalcen van rechtstreelcse belastinuen. Gcen onclersche·ill tussen £le inlwnd V(tn het n!'iddeL en zijn « ontwilclcelingen ll. - De voorzie1iing, in zaken van

rechtstreekse belastingen, moet . bepalen
waardoor het bestreclen arrest cle in het
mid{lel aangehaal{le wetsbepalingen geschonden heeft en hoe bedoelde schen{ling werd gepleegcl, · cloeh cle wet schrijft
niet voor mt te · cloen: oncler een bepaalcle
vorn1 of op een bepaalde plaats. Het middel mag door zijn << ontwikkelingen ll vollecligd worden. (Wet van 6 September
1895, art. 14.)
27 Februari 1951.
361
3. - Stmtzalcen. - G·rief die eiser zelf
on·uegmntl (tcht. - Maalct geen rJi;illclel tot
ve·rb1·eldn_q ·nU. - Maakt geen middel tot

verbreking nit de tegen de bestreden beslissing aangevoe.rcle grief !lie eiser zelf
ongegroncl acht.
·
2 .Juli 1!J51.
658
HOOFDSTUK II.
. ?\oJ:IDDELEI\' '\Y~;GENS ONDUlDELIJKHEID
NlJIT ONVANKELIJK.

4. - Zalcen ·van 1·echtst1·eelc8e belastingen en zaken van taxes op cle spelen en
weddenschappen. Opstellin_q van het
mi£lllel. - Millllel elM lle schemling van
een ~vetsbepaUng inroept, maa1· niet toelaat te bepalen -weUc deeZ vwn het a1Test
(lie wets1Jepalingen zo1t ueschonclen hebben. - Niet ontvankel-ijlc wicl(lel. Is

niet ontvankelijk het micldel dat niet toelaat te bepalen welk het deel is of welke
de clelen zijn van het arrest die de ingeroepen wetsbepalingen zouclen gesehon{len hebben.
2!1 September 1950.
23
'5. - B·ttrrte'l'lijlce Zltlcen. - Miclclel clat
lle !Jf!Schon(len -wet niet aanclu·i£lt. - Niet
ont·vll!ltkez.ijk m·iclclel. Is niet ontvan-

kelijk, het middel clat de wetsbepaling,
waarvan de schencling wordt ingeroepen,
niet aanduillt. (Wet van 25 Febrnari 1925,
art. 9.)
9 NoYember 1950.
103
·6. - Strafzalcen. - Voorz-iening van de
vervolgenfle JJltrtij. Midclel bescho1tw·ingen in Tcchte ·in·roepende waarvan het
verbancl rnet cle fe'ite·n op een tc onnattwlce·ttr·ige w·ijze -is aan_qecl1ticl opdat het mogeUjlc weze ze te beantwoorclen. - Millrlel niet on t·va nlcelijlc. - Is niet ontvnn-

kelijk het middel dat bescllouwingen in
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rechte inroept waarvan het verband met
de feiten op een te onnanwkeurige wijze
is aangeduid opdat het mogelijk zij ze te
beantwoorden.
13 December HJ50.
191

7. -

Stratzal.,en.. feit inmept, zond<w aan
feit de pmcedure of de
siniJt nietig zo~t lcnmwn
ontvanlcelijlcheid. - Is

M'iddel ·tlat een
te fl1tiden hoe flit
best1·eden beslis·nw1cen. - Niet-

niet ontvankelijk
het micldel clat een feit inroept, zonder
aan te ~luiclen hoe dit feit cle procedure
of de bestreclen beslissing nietig zou kunnen maken.
12 Februari 1951.
320,
8. - Zalcen van 1·echtstree1cse bela.sti'llgen. Middel dat aan nauwgezetheid
mangelt. - Onontvanlcelijlcheid. - Is niet

ontvankelijk, het midclel dat aan nauwgezetheid mangelt.
3 April 1951.
436
9. - Stmtzake·n.
M-itldel dat aanvoert dat de bestrefle-n beslissing niet gemotiveeTd is. - Geen nade1·e bepa.ling. Middel onont'Vanlcelijlc. - Is niet ontvan-

l'lijn oncluidelijkheid onmogelijk gernaakt
wordt.
6 September 1!l,51.
703
HOOFDSTUK III.
1\'[IDDELEN DIE IN ~'EI'l'E NIET OPGAAN.

14. - Stmtzaken. - jJfiddel OlJ een
onjuiste inte?·zn·eta.tie van het an·est gesteu.nd. - jJfifldd flat [pronrlslag ·m'ist in
feite. - Mist gronclslag in feite het mid-

del dat op een onjuiste interpretatie van
de bestreden beslissing steunt
18 September 1!l50.
3

15. - Stmjzalwn. - Midclel, dat een
gebrelc a.nn antwoonl op de conul'ltsies
aanvoe1·t. - Passencl antwoord. - ·JJlist
umnrlslnu ·in jeite. Mist grondslag in
feite het midclel dat een gebrek aan antwoorcl op de conclusies aanvoert, clan
wanneer deze in het vonnis een passend
antwoord gekregen hebben.
18 Se1)tember 1950.
5

1•6. - B;wgerlijlce zalcen. - Middel
kelijk, het middel dat, zonder naclere be- (la.t de 1·echtm· verwijt de voor de ?·echpaling, uanvoert dat cle bestreden beslis- te;· ovm· cle gmnd ve1·we1·e;ule partij onwettelijlc de bewijslast te hebben opgesing niet gemotiveerd is.
. legcl. - Vonmis dat de ttitgeszwolcen ve1·9 April 1951.
4u0
oo1·deUng, steu.nt op dam· de eisende pa?·10. - Bn·rge·rlijlce znlcen. - Middel
dat de schending va-n een wetsbepaling
inmept. Micldel dat niet aand~tidt
Wftm·in die schending besta.at. - Onontvanlcelijlceid. '- Is niet ontvankelijk, het

micldel dat cle schending van een wetsbepaling inroept, zoncler aan te duiden
waarin die schencling bestaat.
14 Juni 1951.
616
11. - Stntfzaken. - Mirldel da,t wegens zijn oncl·wiclel'ijlcheid niet ka.n befm twoonl wonlen. - Onontvanlcel·ijkhe-id. -

Ret Rof slaat geen acht op een middel
dat, wegens zijn onduidelijklleid, niet kan
beantwoorcl worden.
25 J uni 1951.
12. - Stntf;m./,:en. - JJiilldcl ecn gebrelc (tan antwoonl op de conc/,us·ies aanvoe?·ende. - Zander na.dere bepa.Zing. Niet-ontvanlcelij lcheid. - Is niet ontvan-

kelijk het middel afgeleicl uit een gebrek
aan antwoQrcl op de conclusies, wanneer
het de eis, het verweer of de exceptie,
waarop niet geantwoord werd niet aanduidt.
·
'
20 Juli 1951.
692
1:3. - Strafzalcen. - JJliddel da.t wegens zijn ondttidelijlcheid niet lean beantwom·d wm·den. - JJliddel niet on.tvarnlcelijlc. - Ret Rof houdt g·een rekening met

een midclel waarvan het onclerzoek wegens

t-ij aangebmchte bew·ijselementen. ~ Middel dat gmi!dslart mist in je-ite, .......: Mist

grondslag in feite het micldel dat het
vonnis verwijt onwetteli.ik de voor de
rechter over de grond verwerencle partij
een bewijslast te hebben opgelegcl, wanneer het vonnis de veroordeling, die het
ten laste van clie partij uitspreekt, rechtvaarcligt door bewijselementen voortvloeiende nit getuigenissen ten verzoeke
,·vau lcle eisemle poarti.i opgenomen, ten
door de door del'le ufgelegcle aanvullencle
eed.
28 September J 930.
28
1'7. - St;·atzalcen. - MJdde/. rla.t de
bestreden. besl-isshl(f ;;envijt een vaststelUn.Q niet te rloen. - Vaststelling door de
beslissing geflaam. Mhlrlel rlnt (l·rondsln_q mist in feite. - Mist gronclslag in

feite, het midclel 1;lat cle bestreclen beslissing verwijt een vaststelling niet geclaan
te hebben welke door die beslissing worclt
gedaan.
23 October 1950.
71
18. _:__ Stratzalcen. - Ji'eitelijlce beweri1!fl zonde-r stenn in ae 1·echtsplegin_q. Midclel dat teitelijlce g1·ondsla.o ·mist. -

Mist grondslag in feite, het micldel dat op
een fei~elijke bewering berust, die geen
steun vmdt in de stukken van de rechtspleging.
23 October 1950.
74
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1'9. Burg,erlijke zalcen. Middel
dat UU'f!J het bestreden arrest een beslissing toeschrijft flie het niet bevat. -Middel flat g1·onflslag mist in feite. - Mist

grondslag in feite, het middel dat aan
het bestreden an:.est een beslissing toeschrijft die het niet bevat.
91
3 November 1950.
20. - B·twgm·ldjlce zalcen. - M·iflflel
fla.t een geb1·e1c aan wntwoonl aanvoe1·t
op een v66·r de rcchte1· over de gronfl niet
gefmwmlee1·d punt van conclusies. -Midflel flat gt·onflslag mist in feite. Mist

grondslag in feite, het middel dat een gegebrek aan antwoord inroept op een punt
van conclusies dat · v66r de rechter over
de grond niet aangevoerd werd.
3 November 1950.
91
21. - Stmfzalcen. - Bu·rgerl'ijlce vo1·de·l"ing. - M idclel flat het a·r·rest een onj-u.iste i1~terpretatie van wrtilcel 1382 van
het B·twgerlijlc Wetboelc ve1·wijt. - Niet
doo1· het a1'1'est aangenomcn inte1'1J1'ctatie. - Midflel.dat g1·ondslag mist in feite.

- Mist grondslag in feite, het middel
dat het arrest verwijt een onjuiste inter~I:etatie aan artikel 1382 van het BurgerliJk W etboek gegeven te hebben, wanneer
het arrest die interpretatie aan gemeld
artikel niet geeft.
·
G November 1950.
98
22. - St1·atznlcen. - Middel gesteund
op ecn fe'itelijlce bewering die doo·r een
va.ststelling vnn hct a·rrcst wordt tegengespmlcen. - .iliiflflcl flat gron.clslag mist
in feite. - Mist grondslag in feite het

25. - Stmtzalcen. - VooTzieni11U van
de ve1·volgcnde 1Ja:rtij. - Midflel hicnlit
afgeleid dat, na de hoofdbcf'ichting, n·iet
bewezen te hebben verlclam·fl, de rechter
o'l!er de gmnd de bijlcomenfle betichting
nt.et onfl.e1·zocht lteett. Stilzwijgende
vaststel~mu flat belclaagcle geen erilcele
onder de bijlcomende betichting vaUende
~laud ,U!31Jleegd. heeft. Mist gmndslag
·m te·tte. - lVIlst grondslag in feite het
micldel door de vervolgencle partij hieruit
afgeleid dat, na de llooiclbetichting niet
bewezen te hebben verklaard, de rechter
o~er de grond de bijkomende betichting
met onderzocht heeft inclien het arrest
stilzwijgend vaststelt dat beklaagde geen
enkele onder deze bijkomencle betichting
vallende daacl gepleegd heeft.
13 December 1950.
191
26. - Bu-rgerHjlcc zaken. - M·ifl.dd
het arrest verwi.jtende niet van ambtsweg,e de exceptie vwn gewijsde zaalc te
~te?ben opge~orpen. Milldel op lle onJ1t1stc bewenng 1Jer'll,stena llat het arrest
een ":onnis van ·v·rijspraalc tegens1n·eekt.
. JJ1~ddcl flat grondslag mist in feite. -

M1st grondslag in feite, llet middel dat
aanvoert clat llet bestreclen arrest een
vonnis van vrijspraak tegenspreekt, en
gezegd arrest verwijt niet van ambtswege de exceptie van gewijsde zaak te
hebben opgeworpen, clan wanneer de beweercle tegenstrijdigheicl niet best a at.
21 December 1950.
220
2'7. - B~wgel'lijlce zaken. Middel
((,an· !~et v011:nis een andem beslissi·nu tocschnJvencl dan lleze el'in 1Jevat. - 1liidrlel
fla.t in teite mist. - Mist feitelijke gron(l-

middel dat stetmt op een feitelijke bewering die door een vaststelling van het
arrest wordt tegengesproken.
13 November 1950.
113

slag het miclclel dat ann llet vonnis een
andere beslissing toeschrijft clan cleze die
erin beva t is.
4 Januari 1951.

2.3. - Zalwn va1~ ·rechtstreelcse belftS#ngen. "--- Mifldel. flat op een feitelijlce bcwe1·ing bentst zonfler stc~m ·in. de besliss·ing ~n de st·ttlclcen van flc rechtspleging.
- M·tddel dat gmndslag mist in fe·ite. -

28. - Zalccn ·van ·recht8f·reelcse belastingen. - Miflde/, afgeleill ·wit een fJeb!'ek
aan ant1voo1·d OlJ een in co1tcl'lls1cs opqe'UJ01'1Jen miflflel. - N, och ·wit het 1Jestred e11
lt1Test, noch n-it een amler st·ulc lle1·
1·echtspleg·ing, waarop het Hot acht lean
slaan, bli.jlcend flat het ·m:ifldel opgewoTpen ~erd. - Milldel in !cite niet opg,aand,

Mist feitelijke gronclslag het middel bel'Ustend op een feitelijke bewering die
steun vindt noch in de bestreden beslissing, noch in de stukken van de rechtspleging waarmecle llet Hof rekening vermag te llouden.
14 November 1950.
118
.24. - Stmfzalcen. - Midclel afgele·ifl
mt het geb1·elc aan wntwoonl 011 conchtsies. - Passenfl antwoo·rfl. - Mist U1'0nflslag in feite. - Mist grondslag in feite

!let midclel afgeleid uit het gebrek
antwoord op de conclusies, wanneer
arrest op de conclusies een passend
woord verstrekt.
13 December 1950.

aan
het
ant189

-. M1s.t grondslag in feite het middel afgel.eid mt ee~ gebrek aan antwoord op een
m conclusiles opgeiWQrpen 1middel, dan
wanneer nocll nit het bestreden arrest
noch uit enig ancler stuk van de rechts:
pleging, 'Y.aarop het Hof acht vermag te
slaan, bhJkt dat het ann de openbare
orde vreemde midclel opgeworpen werd.
9 J anuari 1951.
240
2'9. - Stmtzaken. - Miflflel da.t een
tegenstrijfligheid in de beweeg,redenen
aanvo~1:t .. - .Beweegredenen v1·ij va.n tegenst1'1Jd1ghe·td. - M·irlllel dat g1·ondslag
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mist in feite. - Mist gTonclslag in feite,
het middel <lat het bestre<len arrest ver.wijt op tegenstrijdige beweegredenen gesteuncl te zijn, <lan wanneer de gecritiseer<le beweegredenen van tegenstrijdig. heid vrij zijn.
15 J anuari Hl51.
250

.30. - Strajzctlcen. - Miflclel aan de
besliss·ing een IJe-weeg1·eclen toesah'l'ijvenfl
-wellce het rviet inhotult. - Mist g1·onclslag
in jeUe. - Mist grondslag in feite, het

middel dat nan de beslissing een beweegreden toe~whrijft welke zij niet inlwudt.
15 J annari 1!151.
255
-31. - Btwge'J'lijlce zalcen. - MUtdel
ajgeleicl ttit een gebJ·ek nan ctntwoonl op
de aonelus·ies. - Passend- antwoo·rd op de
conalusies. Miflclel mist g1'0ndslag in
te-ite. - Mist grondslag in feite, het mid-

del dat het arrest ·een gebrek nan antwoord op de conclusies verwijt, clan wanneer deze in het arrest 011 passende
wijze beantwoorcl werden.
18 J anuari 1951.
256
-32. - Btwr,e·rUjlce zctlcen. ~ Mifldel
gesteurul 011 een onjuiste inte·n·;.,1·etatie
van het bestreden a1'1'est. - 1liist u·rondslag ·in teite. - Mist grondslag in feite,

het miclclel gesteund op een onjuiste interpretatie van het bestreclen arrest.
18 Januari 1951.
256
33. - Bu.-rgerlijlce zalcen. - M·ifldel
fl,este-wnd op leen on1wiste inte1p-retatie
vnn het best1'Cflen an·est. - Mist umndslay ·in fe-ite. - Mist grondslag in feite,

het micldel gesteund op een onjuiste interpretatie van het bestreclen arrest.
18 Januari 1951.
259
:34. - Tttchtzalcen. - Miclflel a,fgele·ifl
ui-t een geb1·e1c awn a.nt-woonl op de aonclusies. - Pnssenfl ant-woord. - Middel
dat urondslau mist in- feite. ~. Mist

gronclslag in feite het micldel dat de beslissing een gebrek aan antwoord op de
conclusies verwijt, dan wanJ;J.eer de.ze op
passende wijze, minstens stilzwijgend
maar nochtans ondubbelzinnig, beantwoonl werden.
29 J anuari 1951..
295
:35. ·_ St·mfzalcen. - Midflel g,estettrul
een ve1·Jceenle inte1-p1·etatie 'lmn het
lJestreflen n·rrest. - M·i(lflel flat g-ronclslag
mist ·in teite. - Mist grondslag jn feite,
OtJ

het middel gesteund op een verkeercle
interpretatie van het bestreden arrest.
5 Februnri 1951.
306
:36, - St-rajznlcen. - Miclflel h-ientit
afgelelcl flat het hot vnn be'l'oep ter terechtzittin,q tot geen aanvullenfl onfle1·zoe1o zo·u ove·rgegfutn z-ijn en cle toegepaste

wetsbepfrlingell ·11iet zo·u helJben aa-ngefltticl. - Be·werinyen tege'n.gesp1'olwn floo-r
het arrest. Geen inschrijv·ing wegens
valsheicl. ~ JJiirlclel mist g1'0nclslag in
teite. - vVanneer de aanlegger geen be-

wijs levert van eeu inschrijving wegens
valsheid tegen lle vermeldingen van het
bestreclen arrest, mist gronclslag in feite
het micldel hieruit nfgeleicl clat, in strijd
met die vermelclingen, het hof van beroep
ter 'terechtzitting tot .geen mmvnllencl
onclerzoek ·zou overgegaan zijn en de toegepaste wetsbepalingen niet zou hebben
aangednicl.
26 Februari 1931..
R55
-3'7. - Stmtza.ken. - Miclclel ge~Stettncl
op een onj·tt'iste inte'l'p'l'etatie van het lt'l'·
·rest. - M·ist g·ro1ulslag ·in feite. - Mist

gronclslag in feite het middel gesteuml
op een onjuiste interpretatie van het bestreden arrest.
·
26 Februari 1951.
.'>,iiG
38. - Stntfz·alcell. - An·est va11 rle
knme·r vwn -inbeschuhlig·ingstell·ing rle -inte1'ne·ring, bevelencl. - Midclel hientit r;e1Wmcn flat het a1·rest het toez·icht ove1·
zijn -wettelijlcheicl wiet toelaat. - An·est
ver·klwrenfl flat cle lJekl.aagfle cle ·we'l'lcelijlce clacleJ' is vnn fle i:n fle be-woorcl·ingen
van fle wet omsahmven feiten en flnt h-ij
clo01· e-rge geesteszwalcheicl is aangerlann
-waanloo1· hij onlJelctvrwm. is z·i,in claden
te beheersen. - Mhlclel in teite n·iet opgaancl. - Gaat in feite niet op ,het mid-

del gericht tegen een arreBt van de kamer
van inbeschuldigingstelling clat de internering beveelt, en hierllit afgeleid dat de
termen van het arrest het tDe.zicht over
zijn wettelijkheid niet toelaten omdat
het de feiten niet vermeldt waaraan beklaagcle schuldig zou zijn, wanneer het
arrest verklaart clat beklaagde de werkelijke clader is van cle in de betichting vermelde en in Ide termen van de wet omschreven feiten en dat hij op het ogenblik der feiten en nu nog door erge geesteszwakheicl is aangedaan waarcloor hij
onbekwaam wordt zijn da<len te beheersen. (Wet van 9 April 1930, art. 1 en 7.)
420
19 Maart 1951.
39. - St1·ajzalcen. - Feitel'ijlce be-we1'ing clie g~·o1ul v·imlt noah in de best·reflen lJesl-issinu noah i·n cle stulclcen ·tjau de
tJ1'0Cecl•UJ'e, JJi iflflel mist in jeite. -

Mist feitelijke gronclslag, het micldel clat
steunt op een feitelijke bewering clie
groncl vindt noch in cle bestreclen beslissing noch in de stukken van cle proeeclnre waarop het Hof acht vermng te
slaan.
' 9 April 1951.
450
40. tin,qen. -

Zake·n v·rw ·rechtstr·eekse lJelasBeweriny clnt het lJetekend at-

lliiDDELEN TOT VERBHEKING.
sohrift vnn cle ·voorzicll'ing de inventa'l"is
van clc b'ij g,evoegde stu'lcken niet overneemt en geen handtelcell'ing d1·nngt. Atschrift niet a.an hct Hot oncle1·woqJeJ1.
- JJ1iddcl mist in fe'ite. - Mist feitelijke

grondslag, de groncl van niet-ontvankelijkheid afgeleicl hieruit dat het aan Lle
verweercler betekencl afschrift .van de
voorziening de inventaris van de bij de
voorziening gevoegcle stukken niet overneemt en geen handtekening clraagt, clan
wanneer clit afscllrift niet onder de stukken voorkomt en clat <le aangevoerde feiten nit geen enkel van de aan het Hof
omlerworpen stukken blijken.
10 April 1!151.
459
41. - St·rafzalccn. - Midrlel clnt an11
de bestrerlen besHswing verwi.it een va-ststalling te hebbcn r~ednan welke zij niet
inhon(lf. - Jlilrllld mist ·in teite. - Mist

feitelijke grondslag, het middel clat de
bestreden beslissing .verwi.it eeu vaststel:
ling te hebben gedaan welke zij niet
iuhoudt.
16 April 1951.
476
42 • .,--- St·mfzaken. - Jl£1rlclel dnt rust
op feitel'ijlce bewel"ing,en rUe door cle bestmclen besliss·ing worclen teyenaesp1·o1cen.
- MlrlrZel mist in fcite. - Mist feitelijke

gronclslag, het middel dat rust op feitelijke beweringen die cloor de bestreclen
beslissing tegengesproken worden.
7 Mei 1951.
514
43. - St1·atza.kcn. - Micldel 'clat ntst
011 een verlcee1·cle interp·retctf.ie vnn cle bestrerlen beslissing. - Jl'l'iclclel mist in feite.

- Mist feitelijke grondslag, het middel
dat op een verkeerde interpretatie van
de bestreclen beslissing rust.
7 Mei 1951.
514
·44. - Bu·rgerlijkc .~alcen. - ;J;Hclclel
geste1tnd op een vc1·kee·rde ·inte1"1Jretat'ie
van cle. best·reclen besUss·inrJ. Miclclel
mist ·in feite. - Mist feitelijke gronclslag,

het miclclel clat ov een verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing gesteund
is.
11 Mei 1951.
533

45. - Bnrge·rl'ijke zalcen. - Mhldel
yesfeu·nd op eon vm·lceenle 1nterpretaUe
!!an het best·reden 1Jonn·is. - Jliidclel mist
i-n feite. - Mist feitelijke grondslag,. het
midclel dat op een verkeercle interpretatie van het bestrecleu vmmis gesteund is.
24 Mei 1951.
u51
46. - Stntfzakel~. ~ l~e'itelijlce bewe!'ing cloor een vaststelUna van het an·est
tegengestwolcen.. - Midclel mist in feUe.-

Mist feitelijke grondslag, het midclel gesteund op een feitelijke bewering die door

775

een vaststelling van llet arrest wordt tegengesproken.
28 Mei 1951.
553
47. - Strafzaken. - M'iclclel gestenncl
op een ·ve'l'lceercle interpreta.tie van het
best·rerlen arrest. - M:iclclel ·in teite niet
opgawnrle. Mist feitelijke gronclslag,

llet middel dat op een verkeerde interpretntie van het bestreden arrest gegrond is.
28 ~iei 1951.
554
48. - St1·atzaken. - Miclclel. clat het
l!est·reclen rwrest ver-wijt een vaststelUng
niet te hebben gerlaan. - Yaststelling gecla,an door het arTCst. - Miclclcl in feitc
niet opgannde. Mist feitelijke grond-

slag, het micldel clat het bestreden arrest
verwijt een vaststelling niet te llebben gedaan welke die beslissing inlloudt.
28 Mei 1951.
554

49. - Burae1·Ujke zctkcn. ~ Miclclcl
steunend op een cloor cle vePweercler awn.lfC!J1ane ve·rbinten1s. Bestrwn van rlie
overeenlcomst niet cloor cle best1·erlen beMicl.clel mist in
sUssing vastgestelrl. teite. Mist feitelijke gronclslag, het
miclclel gesteund op een {loor de verweerdei· aangegane verbintenis, wanneer het
bestaan van dergelljke verbintenis blijkt
rioch uit de vaststellingen van de bestreden beslissing, noch uit enig stuk waaron
het Hof acllt vermag te slaan.
:-; J uni 1951.
592

50. - St·rntznlcen. - Miclclel gestmmd
op ecn vm·kee1·cle inte1·p·reta.tie vnn cle best,·e(len beslissinrJ. - Miclrlel mist in fe'ite.
- Mist feitelijke grondslag, het midclel
clat op een verkeerde interpretatie van de
bestreden b_eslissing is gesteund.
11 Juni 1951.
599

51. - B1wge1·lijke zaken. - M·iddel
clat oncle1·stelt clnt het arrest toetJassiny
van zelcc1·e wetsbepal'ingen heett g,emaalct.
- Wetsbcpalinyen clie niet toegepast werclen. - Middel mist in teUe. - Mist fei-

telijke grmidslag, het middel gegrond ov
de onderstelling dat het bestredeu arrest
toepassing van zekere wetsbepalingen
lleeft gemaakt, wanneer het arrest ze niet
heeft toegepast.
14 Juni 1951.
616

52. - St1·ntzctken. - Mirlclcl hienrit
afaeleid dat het vonn-is, rloor naa.1· ecn
proces-vm·uaal van cle rijkswacht te verwijzen, het em.an ve1·sch·u.lcligcle geloof
zon ,qeschonclen hebben. ~ M~·icldel dat aan
het pmces-ve1·1Jnal een vaststelling toesclwijft clie het nict 'Qevat. - Midclel clat
Mist grandg1·ondslag tnist in feite. , slag in feite het micldel hieruit afgeleid
dat het vonnis, door te verwijzeu naar
een proces-verbaal vail de rijkswacht, het
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eraan verschuldigd geloof zou geschonden
hebben clan wanneer dit proces-verbaal
de vaststelling niet bevat, die het midclel
beweert miskencl te zijn geweest.
9 Juli 1951.
666
HOOFDS'l'UK IV.
NIEUWE MIDDELEN.

53. - Bnrget·Ujlce zctlcen. - E'iset· clie
zich v66-r de ·rechte1· oveT cle gmncl eT toe
bepe1·lct heeft ·in feite de clmau.~vi}clte te
l!etw·isten rloor de amrleTe pc~rtt} aan de
tet·men van een lastgev·ing toegelt:e'IUl. M'iclclel h'ientit afgelehl clat een wettelijke
hinclernis l!elet cleze clmagwijclte aan cleze,
termen toe te kennen. - Miclclel wegens
nienwheicl niet ontvanlcelijlc. - Wamieer,

v66r de rechter over de groncl, eiser zich
er toe beperkt heeft in feite de draagwijdte te betwisten door de ande're partij
toegeken~l aan de op zich zelf beschouwde
termen van een lastgeving, is nieuw en,
bijgevolg, niet ontvankelijk, het middel
hieruit afgeleid dat een wettelijke hindernis belet hun cleze clraagwijllte top tp kennen.
200
15 December 1950.

54. - Stmfzaken. - M·iclclel clat zonrler eniige nacle1'C l!!!JJalinff.. een ge1J1·ek aan
antwoonl 01J (le conclnsws aanvoe·rt. Niet-ontv(£11/celijkhe·icl. - Is niet ontvankelijk het middel dat een gebrek aan antwoonl op de conclnsies aanvoert, wanneer
het verznimt aan te cluiden waarin de beslissing de conclnsies niet beantwoord
heeft.
8 Januari 1951.
239

5·5. - BuruerUjke znken. - Micldel gestemul op een get·u:igschrift vwn cle h1JPOthee7cbewaa.nle1'. - Get~tigsch1'ift niet ondenvo·rpen nwn cle :rechte·r over cle g·roncl.
Midclel niet ontvanlcelijlc. Is niet
ontvankelijk, het middel gesteund op een
getnigschrlft van de hypotheekbewaarder,
dat aan de rechter over de grond niet onderworpen werd.
11 Jannari 1951.
247

56. - But·ge1·Ujlce zalcen. - Midclel genomen uU de schencl·in n van het nnn een
alcte ve·rschttldigcl geloof. - Alcte n·iet bij
tle voo·rziening gevoegcl, noch cloo1· het at··rest ove1·genomen. - Midclel niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het micldel
afgeleid nit de schending van het aan een
akte verschulcligd geloof wunneer de akte
nfet bif de voorziening is gevoegcl en haar
inhoud noch uit de ·bewoorclingen van het
arrest, noch nit de stukken der procedure
blijkt.
8 Februari 1951.
310

57. - N·ieuw tniclclel. - B·wrue1·Uj lee
znlcen. - Weerlegging van de g1'0nclslngen
zelf vnn het best1·eden an·est. - Midclel
niet n-ieuw. - Is niet nieuw, het middel

strekkende tot weerlegging van de grondslagen zelf van het bestreclen arrest.
16 Februari 1951.
330

58. - Ve·rkee·r. - Awnleyger ·ve'I'Oo·rdeelcl om vnn zi.jn snelheicl niet meeste1· te
z·ijn gebleven. - Besl!issing geg1'0nd hierop
cla.t de wenrJelwwilcer, 'met weUce hij in
nnn·rijclin[J is gekomen, rle verlcee·rsvoo·J'1'ang oenoot. - BesUssing die de ·inbt·euk
van het voo1·zien ba.nr lc.aTnlcte1· vwn (le
hinden1.is afhankeUjk mnMct. - M·icldelen
gesteu.n.cl hie1'0p flat de ve1'1ceersvoorran [I
ten onrechte zon e·rhoencl ge-weest zijn. Ontvanlcelij7Glwirl. - De beslissing die de
veroordeling van een beklaagde om niet
voortdnrend van zijn snelheid meester te
zijn gebleven (Wegcode, art. 42), gronc~~
hierop dat de weggebruiker, met welke lnJ
in aanraking is gekomen, de verkeersvoorrang genoot, doet de inbreuk afhungen
van het voorzienbaar karakter van de
hinclernis uitgemaakt door het door (le
veroordeelcle aangereden voertuig. De veroordeelcle kan, derhalve, tot staving van
zijn voorziening, micldelen aanvoeren die
gestennd zijn hierop dflt het ten onrechte
is dat cle verkeersvoorrang aan de weggebruiker erkend werd.
16 April 1951.
479
5'9. - Stntfza.h·en. - Nie·nw rn-iclclel. Ve'l'lnt-bng vwn fnrnil-ie. - Miclclel nfgeleirl
hierni.t clnt ove·r de p·nblieke vonlerinu
wenl besUst voot·nlee·r n-itsp1·actk 1nenl yeclnnn over een clngvaat·ding in kort geclino
st1'eklcencle tot afschnffin.q vnn rle uitl.:et'ing tot onde1·ho1ul. Micldel rlnt niet
voor de eerste mrwl v661· het Hot vnn verbt·elcing mag voorgesteld worden. - J\!Iag

niet voor de eerste maal v66r het Hof
van verbreking worden voorgesteld, het
middel afgeleid hieruit dat over cle pnblieke vordering, wegens verlating van familie (Strafwetli., art. 3!Jrl.bis), niet mocht
worden beslist vooraleer uitspraak werd
geclaun over een dagvaarcling in kort gecling strekkencle tot afschuffing van <le
nitkering tot onclerhoucl.
514
7 Mei 1951.
60. - Nieuw uviclclcl. - Bn·ryerUjke
znken. - Rechte·r in honer bemep die het
be·roep ontvanlceUjlc verlclanrt. - Be-roepen vonnis, b·ij gebrelc na.n schntUng van
de e·is, ·in hoouste annleg gewezen. ~ Jllilldel clnt voor de eerste mnnl v661· het H of
vcm ve1·brelcinu rnnf! worden voorgestelrl.

- Mug voor de eerste maal v66r het Hof
van verbreking worden voorgesteld, het
middel afgeleid hieruit dat de rechter in
hoger beroep onwettelijk het beroep ont-
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vankelijk heeft verklaard en het beroepen
vm;mis hervormd heeft, dan wanneer de
beslissing van de eerste rechter, bij ontbreken zowel van wettelijke grond van
schatting· van de eis als van schatting
door de partijen, moet worden aangezien
als zijnde in hoogste Ranleg gewezen.
(Wet van 25 Maart 1876, art. 33.) (Stilzwijgende beslissing.)
525
10 Mei 1951.

63. Str-atzalcen. M·is1wuik van
ver-tr-onwen. - Bewijs vun de geschonden
over·eenkomst. - JJHddel afgele·id hier·uit
dat het bewijs door get1tigen niet toelaatbaar· was. .Mi.ddel dat niet voor de
eerste maal vo<lr' het Hot van ver·br·el.;ing
mag voor·gesteld wor·den. - Mag niet voor

de eerste maal v66r het Hof van verbreking voorgesteld worden het middel afgeleid hieruit dat de strafrechter, bij welke
een telastlegging van misbruik van vertrouwen aanhangig werd gemaakt, ten
einde het bestaan van de door het misdrijf geschonden overeenkomst te erkennen, een bewijsmiddel heeft aangenomen,
zoals het bewijs door getuigen, welk door
artikel 1341 van het Burgerlijk W etboek
verboden is.
11 J uni 1951.
605

61. - B·Lwge·rl·ijh:e zctken. - Arbeidsongeva!. - Vor·dering van cle wed1twe van
het slachtofje·r tegen het speciaal fonds
voo·r he·rstell'ing cle·r schade voor·tspntitende nit a·rbeidsongeva,llen ·in.qevolge oor·logsfeUen. - Aanvrang orn vergoeclingspensioen door· haar b·ij het M·iniste·rie van
·wecler-opbonw inged·iencl. - Speciaal foncls
dat zich m·toe beper-lct heett voor· de r·echte·r over· cle grana te cone l-It cleren tot schor·sing van het vonnis over· de vor-der·ing, tot
na admin:istr-atieve besUssing over cle aan·umag. - Midclel door het foncls afgeleid
lder·uit da,t het vergoed·ingspens·ioen een
tor'faituir·e ver·goeding zo·lt 1titmalcen en de
toelcenning van om het even wellce anclere
t'e·rgoecUng zo1t u'itshdten. - Nie·zttD m-iddel. OnontvanlceUjJc.. - Is nieuw en,

64. - Bnr·ger·lijlce zalciln. - Middel af_qeleid uit cle schencUng van een bepalino
van het stat·nut van het loontrelclcend peTsoneel van cle irwichtingen en clicnsten van
het leger. - Kon·inlclijl.; besluit dit statuut ,qoedlc.e7wend, niet in het Staatsblad
belcendgemaalct. -;--- Bepaling wellce wor·dt
/Jewee-rd geschoncl0n te z·ijn niet over·gelegcl. - 111iddel niet ont-vwnkel-ijlc.- Door-

dat het koninklijk besluit van 26 Augustus 1939, tot goedkeuring van het statuut
van het loontrekkend personeel van de inrichtingen en diensten van het leger, in
het Staatsblad niet is bekencl gemaakt geweest, is niet ontvankelijk het middel genomen nit de schending van een bepaling
van clit statuut, zelfs beschouwd als element van het arbeidscontract, indien die
bepaling niet regelmatig voor het Hof is
overgelegd.
(165
5 Juli 1951.

tlerhalve, niet ontvankelijk het middel
door· het Spechtal Fonds voqr herstelling
der schade voortspruitende uit arbeidsongevullen ingevolge oorlogsfeiten afgeleid hieruit dat het pensioen waarop de
wec1nwe van. het slachtoffer overeenkomstig de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen aanspraak zou kunnen maken, een forfaitaire vergoecling zou
uitmaken waardoor de toekenning van
om llet even welke andere vergoecling voor
llet _ zelfde schadelijk feit uitgesloten
wor-clt, wanneer, v66r de recht,er over de
gronll, het Speciaal Fonds zich ertoe bepel'kt heeft te concluderen tot de schor:-:iug· van het vonnis betreffende de toekenning van een lijfrente totdat de Dienst
voor oorlog·sslachtoffers zelf over de aanvraag van pensioen een beslissing zou genomen hebben daar de wecluwe g·een twee
vergoeclingen zou mogen samenvoegen.
24

~lei

si.

1951.

~ N-ieuw rn-itldel. _
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65. - St-ratzalcen. - .Middel gesteund
op een dooT de rechteT begane dwaling
o-mtTent het r·echt. - Dwaling zonder· invloecl OZJ de 1vettelijlcheid van het beschilclcencl gecleelte. - M·iclclel va:n /Jelang ont1Jloot. - Is van belang ontbloot het mid-

548
B·nr·ge·rliJ'lw,

.zalcen. - Verbintenis cl-ie voorlopig en te \ del dat {le rechter verwijt een dwaling
1J'J'eaa1r·en titel wenl cuwueua.rt.n. - Ji-iclrlel \ omtrent het recht te hebben begaan wana,fgele·id hier·itit dat rle·rgel-ijlce ver·binten·is
neer die dwaling zonder invloed is op cle
enlrel cloo·r hen-oep·ino e·incle nemen lean. 1 wettelijkheid van het bestreden bescllik- Miclclel flat niet -voo·r cle ee-rste -maa.l
kencl gecleelte van de beslissing.
voor het H of mag wo·rclen voo·rgesteld. -

·I

Mag niet voor de eerste maal v66r het
Rof van verbreking worden voorgesteld,
het middel afgeleid hieruit dat een voorlopig en te precairen titel aangegane verbintenis, enkel door een herroeping door
de schuldenaar einde nemen kan.
8 .T nni 1951.
592

25 September 1950.
66.
St·rnfzaken.

13

_
j]£-icldel clat
slechts een over·tollige vaststelling bcstr-i.iclt. _ N-i.et-ontvan Tcel-ijlche·id. _ Is

niet ontvankelijk het miclclel dat slecllts
een nm de vaststellingen van het arrest
bestrijdt, wanneer andere vaststellingen
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van het arrest wettelijk het diSJ)Ositief
ervan rechtvaardigen.
16 October 1950.
54
67. - Stnt.fzaken. - BurrJerlijke vo-rcle·ring. - Mhlclelen ctfgele-icl wit cle schend'ing ·vnn ·fle ·rechten ·vwn fle venlefUg·ing
van beklnnrtcle in zove·r zij de verd-efl-i{ting
tegen fle btwged·ijlce vonle'l'ing beh'etfen.
- Besclwicl nn slttitinrJ vnn de debatten
ann het hof va.n beroep floo1· cle 1Jm·ge1·lijlce 1Jft1't-ij gest'((.n·rd. -:- Bescheifl betreffende het bedntg vnn de schfule·vergoediny. - .A.n·est clnt voo·r flit beflmg het
cloo1· be!Glcwgde in concl·usies bepaa.ld cijfe1' anngenomen heeft. - M·i(lcl'el Mj ge1J1·ek nan belwnrJ niet ontva.nkel-ijlc. - Is

niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
!let middel afgeleid uit de scllencling van
de rechten van de verdediging van beklaagde, in zover zij de verdediging tegen
de burgerlijke vordering betreffen, door
het opsturen, na sluiting van de debatten
aan het hof van beroep, van een besclleid
van· de burgerlijke partij betreffencle het
bedrag van de schaclevergoerling, incli.en
het arrest, voor clit bedrag, het door beklnagde in conclusies bepaalde cijfer anngenomen heeft.
13 December 1950.
188
68. - Voo1'lopi.ge hechteni.~. - Middel
gesteunfl op een om·egelmntigheifl van de
recht811legh1 g v661' de m.fullcnme1·. - A 1·1·est tj(tn de lcnrner vnn ·inbeschulcli.Qin.Qstell-inrJ o·veTeen lcomstig cle wet. - M·iclflel
van belang ontbloot. - Is wegens gebrek

aan belang niet ontvankelijk, het mid{lel
afgelekl uit de onregelma tigheid vnn een
beschikking van de raaclknmer, die de
voorlopige hechtenis gehandhanfd heeft,
clan wnnneer beslissend over het hoger beroep tegen die beschikking de lmmer van
inbeschulcligingstelling,
regelmatig
de
handhaving van de heehlenis heeft bevolen.
8 .T anuari 1951.
239
69. - St·ra.fzalcen. - A.wnri:iclinrt tussen t"Wee voert1tigen. - V Moonlelin g vwn
een fle-r best·tmnle1·s ·we,qens onv·l"ijwillige
verwomlinuen. - M·iclclel atuele-icl 11oit de
schencl-in.IJ van zeke1·e be1Ja.l'in.1Jen vnn. rle
Wegcocle. - An·est inb1'euken OtJ nnfle·re
be1Jnl-ingen ·unn cUe code als touten na:nucmenrl. - j~Jiclclel b'ij fJCb1"e7; nnn belanrt
niet ontvankelijk. Is, bij gebrek aan

belang, niet ontvankelijk het mid-del nfgeleicl nit de schending van zekere bepalingen van de W egcode, wanneer het arrest,
om de bestnnnler van een voertnig, dat in
annrij cling. kwam met een ancler · voertuig,
wegens onvrijwillige verwondingen te veroorclelen, inbrenken op andere bepalingen
van die code als fouten annneemt.
15 Januari 1951.
252

70. - Stra.fzaken. - )JHclclel een onrertelmut-igheid in het anttvoonl vwn fle ]"lW/J
cianvoerencl. TToorz·ieninf! door de bescl!ulrlirJrle. - Llntwoonl _qnnstig voo1· deze
lna.tste. - M·iclrlel vnn belnny ontbloot. -

Is niet ontvankelijk, wegens gebrek nan
belang, het midclel waarbij de besclmlcligde annvoert dat een antwoord vnn de
jury onregelmatig is, wnnneer cUt antwoonl voor de bet·wlmlcligcle gunstig is.
12 Februari 1951.
320
71. - 8/mtz·rt.kPII. - A·rrest 1'ffoll ,t,_eroonlelin[J flat cle door fle ee1·ste rechter
a.wngenomen O'msch·l"ij1YinrJ vnn huiscl'iefsta.l clam· cUe vctn mi.sbnt.ik van vertrou.1.VOn ve1·vangen heeft. - Voorziening tloor
het openba.ar ·m.inislerie. - MirlfleZ hie'I'Ot!
geste·wncl clnt het feit nls hn·isfl'iefstal
cl-iencle omsehmven te l!Ujve·n. - A.rrest
flnt clezelfcle stra.f heeft OJlfJeleufl als deze
floor cle ee1·ste rechte1· u'itgespmken. Stntf wettel-i.ik rJe1·echtva.wJ'(liufl. onflwnks
cle fULngevoeJ·flc d'll)aling. - JJ1.iclclel niet
ontva.nkel'ijk. 'Vanneer het ·hof van

bei·oep, uitspraak cloencle over een beruep
tegen een veroordeling wegens hniscliefstal, deze omschrijving door -die van misbrnik van vertrouwen vervangen heeft, is
het openbaar ministerie niet gerechtigd
de verbreking van cUt arrest te vorderen
om reclen clat het aangenomen feit in werkelijkheid een lmiscliefstnl uitmaakt, wanneer -rle door het arrest opgelegcle strnf
clezelfde is als cleze door cle eerste rechter
nitgesproken en binnen de perken van
artikel 464 van het Strafwetboek blijft en
wanneer nit cle vermeldingen van het arrest niet blijkt clat een verschillende straf
nitgesproken zon geweest zijn indien cle
oorspronkelijke omschrijving van het feit
gehanclhnafcl zou geweest zijn. (Wetboek
Ynn strafvorclering, art. 411 en 414.)
343
19 Februari 1951.
72.- St1"nfzaJ.-en.- TToorzienvnrJ clam·
cle veroonleelde. - TTemonleling tot een
enkele straf. - Jlliclclel a.fgeleid. wit het
feit flat cle 1·eohte·r over cle gmnfl 1Jerscheiclene st1"nffen fl'iencle u:it te sp1·eken
en cle z"Wa.cwstc st,raf n·iet opgeleufl heett.
- Gebrek a.a.n 1Jeln11{f. - De aanlegger,

veroorcleelcl tot een enkele strnf, is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, <:>r
grief van te maken dat de rechter over de
grond verscheiclene straffen diemle uit te
spreken en hem de zwaarste strnf niet opgelegcl heeft.
26 Februari 19i5l.
3fin
73. Stntf.<Xtken. JJ1illclel c/.at
8lechts
tler be1tiC6.f/1'6clC'J1C/I. VWn het lt1''/'CSt bestrijdt. - Beschikk·ing floo1· een nnfleno, reden rJerechtvaa.nligcl. M:iclclel
niet ontvnnkeUjk. -Is niet ontvankelijk,

een

het middel dat slechts een der beweegreclenen van het bestreclen arrest bestrijdt,

I
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dan wanneer de. beslissing door een andere reden wettelijk gerechtvaardigd
blijft.
357
213 Februari 19[)1.
74. - StTafzalce·u. - Miclclel flat van
bela·utJ ontbloot is, ingevolge cle beslissing
vwn iwt Hot over eeu aucler miclclel. Yen.ver]J'in.rJ. Is niet ontvankelijk, het

middel dat, ingevolge de beslissing van
l!et Hof over een ander micltlel, zonder belang voorkomt.
9 April 1951.
'144
75. -

St·rafzalwn. - Millrlel rlat een
dwali1J.g 'i1t de nwtieveu ·van het arrest
i.umcpt. - Dwaliny .zouder invloccl 011 de
wetteliikhcicl van het disposiUcf. - Middel zo1i1ler bclwng. - OnontvanlceUjlcheirl.

- Is, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk, het middel dat een dwaling in de
motieven van de bestreden beslissing inroept, wanneer die dwaling zonder invloed op de wettelijkheid van het dispositief is.
447
!l April 1951.
7•6. - StrafzltlWII. - Yoor.zieniny doo1·
rle bcklaagdc. - Miclclcl clat clc over cle
fii!IJlieke vonlc·l"ing teyen cen mecle1Jeklanurle gcwezen beslissinu best·rijclt. Ouontvanlcclijlcheicl. - Is tot staving van
tle voorziening van de beklaagde niet ont-

vankelijk, het middel dat de over de publieke vordering tegen een medebeklaagde
gewt:'zen beslissing bestrijclt.
1(i April 1951.
478
77. - Stmfzakcll. - Eniue stmf weIleus opUchUnrJ en 't!Grcluistering uitue8prolcen. - Micldel ant slcchts cle telastle!loiu!l ·van 'Uenl'll:isterillf/ en cen clecl vnn
rle floor oplicht'iuu belwmen sO'Innwn betreft. - Stm.f rloor het o·ve'l'irJe van cle tela.stleyyinu van OIJl'ichtinu rwrechtvna.rclf.url. - Jliiddel onontvankel-ijlc. - Wan-

neer een enige straf wegens oplichting en
wegeus vertluistering wenl nitgesproken,
is onontvankelijk de eis tot verbreking
nm de over de pul.Jlieke vorclering gewezen beslissing, die gestennil is op een micltlel dat enkel de tehu;tlegging van verduiRtering en een deel van de door oplicllting
bekomen sonnnen betreft, wanneer de uitgesprokt:'n straf door llPt overige van (le
telastlegging van oplichting gerechtvaar!ligcl blijft. (Wetb. nm strafv ., art. -!11
E'll

414.1

~3

April 1951.

493

78. - Stntfza.li'e/1. - M'idclel Muele'irl
hiernit rlat het floss'ie·r 11 iet wenl overgeleyrl op een te·rechtzittinrJ ·wa.arop cle znak,
zoufle1· nwer, nqar een lnte·re terechtzittin.q ·wcnl 'VCI'1Dezen .. - Middel 'Van 1Jelcwu
ontbloot. - Onontvankclijklwicl. - Is van

779

belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk, ltet micldel afgeleid hieruit dat het
dossier niet werd overgelegd op een terechtzitting waarop de zaak, zonder meer,
tot een latere datum werd nitgesteld.
28 Mei 1951.
553
79. - Stmtzalcen. - Erl'ioe stmf wegens ve1·schillende m·isfl?"ijven u:itgesprolcen. - Jl1ifldel flat slechts een van fle misrl1'ijvcm becloelt. - Stmf uercchtvaltrfli!lfl
door fle anclere. - M'idflcl niet ontvnnlcelijlc. Wanneer wegens onclerscheiden
misdrijven een enkele straf werd uitgesproken, is de eis tot verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing, welke gegrond is op een middel dat
slechts een van de misdrijven becloelt, niet
ontvankelijk wanneer de uitgesproken
straf door de andere misdrijven gerechtvaarcligd blijft. (Wetb. strafv., art. 411
en 414.)
28 Mei 1951.
554
80. - St·ra.fzalcen. - Ycmonleling wegens het misd1"ijf van onvrijw'illige verwonrlingcn en wegcns twee ancle1·e misrl'l"ij•ven. Eniue stmf. Yonnis dat
vaststelt clat fleze laatste misrlrijven bestanrZflelen van het eerstc nitmalcen. JJ1iclflel flat cle laatste misfl·rijven betreft.
- Ontvanlcelijlcheifl. - Niettegenstaande
de rechter wegens het misdrijf vun onvrijwillige verwonclingen en wegens twee
andere misdrijven slechts een enkele straf
heeft uitgesproken, is het midclel ontvankelijk, hetwelk de laatste misclrijven betreft, wanneer llet vonnis vaststelt dat die
misdrijven bestanddelen van ltet eerste
misclrijf uitmaken.
11 .Tnni 1951.
603
81. - Znlren vnn recl!tstrcelrse I!Glastingen. - Mirlflel cla.t tegen een o·verlwrlirJe
rerlen ·is ge'l'icht. - OnontvanlceUjlc midtiel. - Is, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk, het middel flat tegen een overbodige reclen van het bestreden arrest is
gericht.
19 J uni 1951.
1327
82. - Stnt.fzaken. - B·urue'l'lijke vo1·rlerinu. - M idflel clnt het nr·rest vc1·wijt
emi. excq1tie ri'iet ontvanlceUjlc te hebben
ve1'7clanrrl. - Arrest flat fle exceptie bovenrlien onucumnfl ·uerklaa·rt. Jl1·idrlel
niet ontvanlceU,ilv. Is, bij gebrek aan

belang, niet ontvankelijk het miclclel nat
llet arrest verwijt een exceptie niet ontvankelijk te hebben verklaarcl, wanneer
llet arrest ook, en wettelijk, beslist dat de
exceptie ongegroncl is.
2 J uli 1951.
655
83. - Stratznken. - Buruerl-i,ilw vo1·rle1'i.nu. - Yoo,rzienin,q 1'alz, bekluaycle. ]i·irTrlel een omoettelijl<heirl inroez1enclc rl·ie
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alleen te'lt opzichte van lle b,wrgel'lfjlc 1!M'antwoonlelijlre partij {fepleegcl ~venl. M:icldel niet ontvanlceUjlc. - Is niet ont-

vankelijk tot staving van een voorziening
van beklaagcle tegen de op de vordering
van de burgerlijke partij g·ewezen bel}lissing het middel dat een onregelmatighei<l
aanvoert, die aan eiser vreemd is en die
slechts ten opzichte van de burgerlijk verantwoordelijke partij zou gepleegd geweest zijn.
9 J uli 1951.
671 i
84. Stntfzalwn. M,iclde/, dat
slechts een ove,rtoll'i,qe reclen bestrijdt. Niet-ontvanlwlijlche,id. - Is niet ontvan-

kelijk bij gebrek aan belang het middel
dat slechts een van de redenen van het arrest bestrijdt, dan wanneer llet bescllikkencl gecleelte door een andere reden wettelijk g'ereclltvaarcligcl is.
n .Juli Ul51.
611
85. - Straj'zaken. - Yeroonlelin,{f we!JCns v1"ijwnliae slagen met we,rlconbekwawmh'eirl. - jJf'iddel flat slechts rle ve1'zwcM·enlle omstancUahe,ill van we1·konbe7cwaromhe,icl berloelt. - St1·at geH;chtvaarcUgcl afgez,ien van deze VC1'Z'uxwencle omstuncUglwicl. - Midllel n'iet ontvunkelijk.

- Is niet ontvankelijk, llet middel aangevoerd tot staving van een voorziening tegen een veroorcleling wegens vrijwillige
slagen met werkonoekwaamlleicl dat
slechts lle verzwarende omstandigheid
van werkonbekwaamheicl becloelt, indien,
afgezien van cleze verzwarende omstandiglleid, de uitgesproken straf wettelijk
gerechtvaardigd is.
6 September 1951.
703
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heicl van de dagva<lrcling· v66r de recllter
over de groncl, wanneer llet v66r die rechter. niet ingeroepen werd en wanneer aanlegger zijn verclediging over de gron<l
heeft voocrgerlragen.
6 November 1950.
102
88. Stm,fzalcen. M'iclclele11 clie
sleahts de reahtspleg,inrf v66'r de eerste
'rechter bet1·etten. - 1l1iddelen vreenul aan
de bevoeyclheicl en niet v66r· de 1·echter· 'in
hoge'r beroep 'inyeroepen. - Jl!fi,cldelen niet
ontvnnlceUjlc. - Kunnen niet voor de eer-

ste maal v66r het Hof van verbreking,
voorgesteld worden, middelen welke
vreemcl zijn aan cle bevoegdlleid en alleen
de rechtspleging v66r de eerste recllter
betreffen. (Wet van 29 April 1806, art. 2.)
15 Jinmari 1951.
255
89. -- Stm,fznken. - Miclclel gestennd
up cle om·eaelmatiaheid vnn de clagvawrcl'ing v66r de 1·echter· in hager· beroeJJ. Belclcwacle die ve1·schenen i,s en Z'ijn 'verdecliaingsmhlclelen voo1'.fJCcl1·agen hceft. Geen .~chending va,n cle 1·echten van de
·venlellig1ng v661· de 1·echter· over de .fJ'I'Ond
cwn{fevoenl. - Ye,rwe1'1Jing. - Kan niet

aangenonien worden het middel gesteund
op de onregelmatiglleid van de dagvaarding om v66r de recllter in hoger beroep
te verschijnen, wanneer de beklaagde zonder voorbelloud v66r die rechter is verschenen, zijn verdedigingsmiddelen heeft
voorgedragen en niet aangevoerd · lleeft
dat de uitoefening van zijn verdedigingsrechten belemmerd werd.
19 Februari 1951.
339
90. - M'irldel {fe1'icht tegen een tnssenan·est van het militaf1· {fer·echtshof. TT001'Z'ien,ing enlcel ge1•icht tegen het B'i-rlllet'l'1'est. - Midclel niet ontvankelijk. - Is

niet ontvankelijk tot staving van een
voorziening die enkel gericht is tegen het
,einclarrest van llet militair gereclltshof
86. - Stra,fzulcen. - 1li'iclclel dat cum-, het middel gfricht tegen een tussenarrest.
voert da t een ondemoe lcs,rech te r nilet tot
19 Februari 1951.
342
een conf'I'Ontcttie is overaegaan. - M'iddel
1\'IIDDELEN VREEMD AAN DE BESTREDEN
BESLISSING.

v66'1' de ,rechte1· ove1· de grond n1et OfJ.fJeWO'I'tJen. - Niet-ontvanlceUjlche'icl. De

aanlegger is niet ontvankelijk om voor de
eerste maal v66r llet Hof, tot staving v-an
een voorziening tegen llet arrest'van veroordeling, het midclel in te roepen hieruit
afgeleid (lat de onderzoeksrechter niet tot
een confrontatie is overgegaan.
25 September 1950.
18
87. -

StrntzMcen. - .llhddel CLfaeleid
'Wit de onregelmntighe1d van de dagvaarcUng 'V66r cle rechte1· over cle g'I'Ond. Miclclel v661- cUe 1·echte1· n·iet inge·roetJen.
- TTe,rdecUging over de gronrl. - M'irlclel
n·iet ontvan1ceUjk. - Is niet ontvankelijk

llet micldel afgeleid uit de onregelmatig-

91. - Strafzaken. - TTVO'I'Z'iewiny door
c/,e, bel>lanf}de tegen het nn·est vwn vemo,rcleUng wegens onwetUge uitoejen'i-nf} 11an
rle yeneeslmncle. - Mhlclel rlnt enkel. rle
7Jeslissing betrett wnnrb'ij de insc7wijv,ing
up de Ujst van cle o·1·de cle'l' yeneeshe,ren
gewe·iaenl wenL 1l1iddel onontvnnkelijk. - Is, tot staving ,van een voorziening

door de beklaagde ingesteld tegen een arrest van veroordeling wegens onwettige
uitoefening van de geneeskunde, niet ontvankelijk, het middel dat de beslissing
bedoelt waarbij aanleggers inschrijving
op de lijst van de Orde der geneesheren
werd geweigerd.
30 April 1951.
506
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92. - Stmfzalwn. - jjfidrlel nfgeleid
u it tle schentUn {I vnn een wetsbepaling tUe
ttan de bestreclen besUssing ·vreemd is. ~
Middel onontvanlcelijlc. - Is niet ontvan-

kelijk, het middel afgeleid uit de scherrding van een wetsbepaling die aan de bestreden beslissing vreemd is.
7 Mei 1951.
510
93. - Bu;rgerUjke .zaken.
AwndttitUng 'IHtn de geschonden ·wetten. ~ Wetsbepal'ingen cUe 'l!reema z'Un nnn de door
het 1niddel in_qemqJen .!Jrief. - Micltlel onont·vwnkeliflc. - Is in bnrgerlijke zaken

niet ontvankelijk, het middel llnt slechts
bepalingen die aan de ingeroepen grief
vreemd zijn als geschonden aanduidt.
(Wet van 25 F.ebruari 1925, art. 9.)
8 J uni 1951.
594

94. - Stntfznlcen. - Vonnis vnn m"'ijspntnlc. - Voo1·z·iewing cloot· fle procm·em·
tles Kon·lngs. - Gmnd van niet-ontvanlceUjlcheid ctfgeleicl lvieruit dctt de besliss·ing
in ellc gevnl zo·u ge1·echtvnnnUyd z·ijn floor
de onwettelijlclwid ·van het kon·inlclijlc beslwit wnnrvan de toepctssing vervolgcl
wo·rdt. Beweerde omvettelijlcheid cUe
slechts een ann het misfll"ijf v1·eemde bepnUng bet1·eft. Venve·rping van cle
gmnd vwn niet-ont.vwnlcel'ijlcheifl. - Kan
niet ingewilligd worden, de tegen het door
het openbaar ministerie, aanlegger in verbreking, tegen een vonnis van vrijspraak
ingestelde voorziening, voorgestelde grond
van niet-ontvimkelijkheid die wordt afgeleid hieruit dat, in de onderstelling dat de
tegen de motieven van het vonnis geopperde grieven gegrond zonden zijn, het
dispositief door de onwettelijkheid van
het koninklijk besluit waarvan de toepassing wordt vervolgd gerechtvaardigd zou
blijven wanneer de beweerde onwettelijkheid slechts een aan het misdrijf vreemde
bepaling betreft.
18 J uni 1951.
621

95. - StrMzftlren. - 1Jiiclrlel dat een
beslissing betloelt tvctn1·teyen 1le nnnlegge1·
zich niet heeft voorzien. - Onontvwnlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk, het midkel dat een beslissing bedoelt wanrtegen
•le annlegger zich niet in Yerbreking heeft
voorzien.
25 J uni 1951.
633
96.
Stratzalwn. Mitltlel tlat
·o·reemrl is nan de bevoegdheid en dnt nlleen het vooronderzoelc betreft. Niet
nwn de t·echter over de yrond omlenvorpen. JlfitldeL n'iet ontvwnlceUjk. Is

niet ontvankelijk, het middel, dat Yreemd
is aan de bevoegdheid en dat nlleen op het
vooronclerzoek betrekking heeft, zo het
niet aan de rechter over de grond werd
onderworpen.
25 J uni 1951.
635
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AMBTSHALVE OF NIET
OPGEWORPEN.

AMBTSHALVE

97. - Jlihlflelen van nmbtsweye. Voo·rz-ien-ing tloo1· tle b·nrye1"l'ijlce pnrt-ij. Geen m·iddel ·van nmbtswege. - Zelfs tvnt
de onbevoc<gflhe-id of de mncht8ove1·sclwijtUng betreft. - Ov de enige voorziening

.van de burgerlijke partij, werpt het Hof
geen enkel middel van ambtswege op,
zelfs geen middel op de onbevoegdheid of
de· mnchtsoverschrijding gesteund. (Stilzwijgende beslissing.)
16 October 1950.
48
98. - M'iflflelen vwn wmbtswCffe. - 111·iUt-ie. Ontvwnlcel!ijlce voo1·z·ien·ing. M·icldcl rlnt vwn nmbtswege floor het Ilof
lmn opgcworpen wo1·clen. - In militieza-

ken, mag het Hof, indien de voorziening
ontvankelijk is, 't i8 te zeggen indien zij,
onder meer, een rechtsmiddel inroept, van
ambtswege een middel tot .verbreking opwerpen.
6 November 1950.
95
99. - 1li'iflflel ·vwn ambtswege. - Mil!iUezalcen. - OntvwnlceUjke 'Voorz·iening. jjf·iclclel kwn tloo1· het II of vnn nmbtswege
opgeworpen wonlen. In militiezaken,

indien de voorziening ontvnnkelijk is, mag
het Hof van ambtswege een middel tot
verbreking opwerpen. (Stilzwijgende beslissing.)
·
6 November 1950.
96
100. - Bu.t·gerlijlcc zttlcen.
Jlfid({el
vreemfl cwn d.c openbnre onle en niet ann
de rechter o·ver cle yt·ontl onclenvorpen. 1Yiet-ontvwnkeUj7the-id. - Is niet ontvan-

kelijk, het middel vreemd aan de openbare orde en dnt niet aan de rechter over
de grond onderworpen wercl.
23 November 1950.
132
101. - Znlwn van rechtst1·eclc8e belnsUngen. - M·idclel nf{Jeleifl ·uU rle schen!lin{J vnn een beschUclccing bet1·effencle cle
·vcst-iginy of de -invordering vnn de belnstiny. - Mhltlel flnt niet vwn nmbtswege
mnu op{Jcworpen wonle·n. - Het Hof mag

niet van ambtswege een middel opwerpen
clat het zou afieiden uit de schending van
een beschikking betreffende de vestiging
of lle invordering van een belnsting op de
inkomsten.
12 December 1950.
174

MILITAIRE OPEISINGEN.
1. - Geen ueschrift (lftt vctststelt da.t
de opc-isin.IJ !le e·igendom of het genot betreft. - Macht ·vwn de rechte-r over de
g,-ronfl. - Bij gebrek aan geschrift dat
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vaststelt dat een militaire opeising, waarvan het bestaan niet betwist wordt, de
eigendom of slechts het genot van de
opgeeiste zaak betrof, mag de rechter
wettelijk nit feitelijke elementen afieiden
dat er opeising in eigendom van cle .zaak
geschiedde.
10 NDvember 1950.
108
2. - Oorzaalc vreenul aan cle ope·isencle
overhe-id. - Is niet nooclzalcelijk een gebeud·tcnis clie niet kan voo·rzien wonlen.

somd bij artil<Pl 12-'lNe.ries nw het Straf'\ieti.Jol'k wordt Y<Hl reehtsweg-e opg-elopen
dDor elke veroordeelde tot een ·lijfstraf
wegens een -misdrijf voorzien bij hoofdstnk II van boek IT van titel I van het
~trufwetboek, zelfs indien hi.i min dan
achttien jaar oud was op de datum van
de feiten. (Strafw., art. 123semies, wet
van 14 Juni 1948, art. 10, pnr. 1.)
2 October 1950.
32

- De bij artikel 23 vnn de wet van 12 Mei
1927 op de militaire opeisingen bedoelde

MISDRIJF.

vreemde Dorzaak is niet noodzakelijk
een gebeurtenis die niet kan voorzien
worden.
14 December 1950.
lUG

vijand. Beg'l'ip. -

MILITAIRE PENSIOENEN.
Besluit van 2 Septcrn.b6·r 19.ft0. - Becht
op 66111 invalicl'iteitspcnsio6n. B1M'ge1·Zijk 1·echt onafhcmlceUjlc van e·n·irJe erlcennin[J floor ae nitvoe1'6'1Ule macht.. - Het

besluit van 2 September 1940 betreffende
de uit de dorlog van 1940 voortvloeiende
mili taire pensioenen en toelagen· doet een
burgerlijk recht op een invaliditeitspensioen ontstaan, oliafhankelijk van enige
erkenning door de uitvoerende macllt en
door de organismen welke zij instelt om
haar beslissing te bereiden.
15 Februari Hl51.
325

UEPLJ~EGD.

1. -

Daad Htn weerstancl aan cle
G1·onrl vctn i·echtvaunz.iging. -

De claad van weerstand aan de
vijancl, groncl van rechtvaanliging, worclt
gekenmerkt cloor de beweegreclen van de
clader en de n11gestreefcle en mogelijke
uitslag van cle gepleegcle daatl. (Besluitwet van 22 Juni l!l45, art. 1; besluitwet
van 20 Septemi.Jer 1945, art. 2.)
lG October l!l50.
53
2. Fe·rvolgillff wcgellS vrijwillioe
8lrt[Jen of ve·rwourlillfJCII. l'ri.jsvraa-k
hiemp gestennll dat er 1t-itclaging ·in hoofdc
van het slachtojfer was. Beclen iu
st1·ijd met het beschi7clcend gedeclte. -

Stet1nt op eEm reclen in strijcl met het ·
beschikkend gedeelte, de beslissing die
een betichte van vrijwillige slagen of
verwondingen vrijspreekt, om reden dat
er uitdaging was in hoofde van het slachtoffer. (Strafw., art. 411 en 41-i.)
30 October 1950.
89

MILITIE.
Uitzonae·r-ingsuitstellen. - O·u.aste zoon.
&teun vctn zijn .moede1· werl·ttwe. Ste·m~ die omn·isba.ar moet zijn. - Om van

-

de uitzonderingsuitstellen vomzien bij
artikel 12, lJ, 2°, van de samengeordende
wetten ov de militie te kunnen genieten,
volstaat het niet dat de milicien (le oudste zoon en de stc>ml '\"an zijn moeder
weze; hij moet haar omnisbare steun zijn.
(Kon. besl. van 15 Febrnari lll37, artikel 12, b, 2°.)
6 November 1!}50.
9G

MISDADEN EN WANBEDR.IJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
F c·rooTcleling tot cen lijfstnt.f. - TT e·rvullenverlclaring va,n de 1·ecllte'll 01Jgesoma
bij cwtilcel 123sexies van lwt Strufwetboelc. Vervullc'YI!Ve-r7c~a.1'ino van 1'echtswege opgelopen -cloor de ve1·oor.aeelcle die
mAn clan uchtt-ieu jacw owl is. ~ De vervallenverklaring van de re_chten opge-

MISDRIJF IN HET BUITENLAND
GEPLEEGD.
1. - Vervolg-illg.· - Ontvankelijkheia
aflwnlcel:ijlc vwn het ontdckken vnn belCla'agde in Belgii3. Foonvau'l'(le doo·r
het ur·rest vctstgestela .. - Gecn betwistinrJ
ove1· de 1·egelnwt-igheid van het ontde7c7cen van belclaugde. - Geen verplicht'ing
·voor de 1·echter van ambtswe{fe vctst tc
stellen clat belclaa.rJcle ·regelmat-ig ·in Belgi·d {!evonllen werd. - vVnimeer de ont-

vankelijkheid van een vervolg-ing door
cle wet afhankelijk worclt gemaakt van
het ontdekken van beklaagcle in Belgie,
moet de rechter over de groncl vaststellen
<lat cle beklaagcle in BelgiJe aangetroffen
wercl ; docll, bij onto;tentenis van betwisting over clit feit, is de rechter niet gehoutlen te rechtvaardigen dat (le beklaagcle
regelmatig in Belg-ie aangetroffen wercl,
naar de zin van deze bewoonlingen in artikel 12 van <le wet van li April lg78.
27 November l!}i'iO.
143
2. - lleklaaolle ill 'ltet l!uitenlaiHl v·l"ij[!C81WOh,en. - Ge1;allcll wactrin hij nictte-

-_I

·-

-__ ,_

MUN'l' J<JN BANKBJLJE'l''l'IDN.
min wegens hetzelfde misdrijf in Belg-i.IJ
kan vervolgrZ wo·rden. - De bepaling van

nrtikel 13 van de wet van 17 April 1878,
gewijzigd · door artikel 4 van de besluitwet van 5 Augustus 1943, naar luid waarvan de beklaagde, die in den vreemde
wegens een in het buitenland gepleegd
misdrijf vrijges11roken werd, voor hetzelfde misdrijf in BelgHl niet meer kan
vervolgd worden, is niet toepasselijk op
de in oorlogstijd gepleegcle misdaden en
wanbedrijven.
27 November 1950.
143

MUNT EN BANKBILJETTEN.
1. - Besl·witwet 1v· 5 van 1 Me·i 1944
en besl!tit nJ" 6 vtin dezelfde datttm. WetteUjlce wijziging van de gondpaTiteit
·van de frank. - De besluitwet nr 5 van

1 Mei 1944 en het besluit n'· 6 van dezelfde
datum hebben de bi.i het koninklijk besluit van 31 Maart 1936 vastgestelde goudvariteit van de frank gewijzigcl.
16 Februari 1951.
330
.2. - Wet van .7~9 Ap·ril 1935. - TTcm
toepassing zelfs ·in gevctl vcm naclien aan
de gowlwwUe1t van de fntnlc toegebrachte
·wijziging - De wet van 29 April 1935 tot

vaststelling van de gevolgen van de wet
van 30 Maart 1935 betreffende de schatting der vergoedingen of- schacleloosstellingen is, wegens cle algemeenheicl harer
termen, van toepassing niet alleen op de
gevolgen van de bij de wet van 30 Maart
1935 aan de goudpariteit van de frank
toegebrachte wijziging, maar ook op de
gevolgen van de nnclien aau die pariteit
toegebrachte wijzigingen.
16 Februari 1951.
332
3. -

Besl·uit1oet nr 5 ·va·n 1 Mei 1944 en
besl·n-it n~· 6 van dezelfde dat·um. - WetteUjlce wljzi,qi1ig van de fJO'!tclpa-l"iteit van
de franlc. -De besluitwet,.n'' 5 van 1 Mel

1944 en het besluit Il'' 6 vim clezelfde datum hebben de bij het koninklijk besluit
van 31 Maart 1936 vastgestelde gondpariteit van de frank gewijzigd.
16 Februari 1\JDl.
332
4. - Be8Mt'itwet van 6 Octo7Jf3·r 1944- Doo1· de1·den ·aangegeven b-iljetten. - Ve·rUezen niet ie!lere waanle. De bank-

biljetten die, overeenkomstig de beslilitwet van 6 October 1fl44 betreffende de
biljetten van tle Nationale Bank, moesten
aangegeven worclen en niet door de eigenaar of door hem die ze onder :deli hield
maar door een derde werclen aangegeven, hebbeiL daardoor niet ieclere wa a rcle
verloren.
11 .T nni Hl51.
605
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5. - Aangitte van de b-ilj etten :van de.
Nat-ionctle Banlc lc1·achtens de 1Jes!ttitwet
van 6 October 1944: ----,.Open·ing van ambts-.
wer1e vctn een specictle J'elcening Op .nactm
van <le eigennar. - Het beclrag van de
krachtens de besluitwet van6 October 1944
aangegeveiJ. en niet uitgewissalde biljetten
van cle Nationale Bank van Belgie, wordt
door de instelling die de aangifte ontvangt geboekt op. een van: ambtswege geopende kreclietrekening 011 Jiaam van de
de als eigenaar aangewezen persoon, en
indien deze de N ationale Bank of een
bank -is, door bet Bestuur der postchecks
indien de neerlegging ill een postkantoor
gedaan werd. (Besluitwet van 6 October 194:4 betreffende cle biljetten van de
Nationale Bank van Belgie ·en de gelclcleposito's innationale munt, art. 1, 3 en15.)
12 December 1950.
179
·6. - Aano-itte ·vwn. cle bUjetten van de
Na.Uona.le Banlc kmchtens de besl·uitwet
van 6 Octobe1· 1944- -_ Ve1·deling va.n het
7Jed·rno van cle speciale lcrecl'ietrelcen·ing
wact1"·in de awngegeven en niet u-itgewis8elrle .IJUjctten nls , ten be lope van 40 perce-nt tijdelijk onbescldlcba-re ve1'11Wgens en
ten belope van 60 pe-rcent nls geblolclceerde
·vennogens geboelct wenlen. - De biljet-

ten van de Nationale Bank van Belgie,
die overeenkomstig de besluitwet van
6 October 1944 aangegeven en niet uit"
gewisseld werden, en die op een speciale
rekening op nama van de eigenaar geboekt werden, worden vercleeld in tijclelijk onbe_schikbare vermogens ten belope
van 40 percent en in geblokkeerde vermogens ten belope van 60 percent; (Besluitwet van 6 October 1944, art. 15 en 17.)
12 December l!J[)O.
179
'7. - Ann.Q-ifte 'IJ(Ul cle 1Jiljetten van cle
Nat-ionctle Ba·nlc kmchtens de 1Jesl-nitwet
·van 6 October 19.)4. - Open·ing 1Jij de_
NaUonctle Bank op nactnb ·van de eigenna1"
'/Jan een speciale lc·re.dietrelcell'i'll!J waaJ"in
het 1Jeclmg vnn de niet •witgewisselcle biljetten ·t:aorkomt. - Knwhtens artilcel 18
van cle IJeslnltwet vnn 6 October 1944,
wonlt rle ei{!enctw· vctn rle b-iljetten ten
IJelope van het /Je(lntg ·van (le 1J·ijzonde1·e
-relcen-ing overrlrage·r en de Schatldst OVC1'neemster vnn rle schuldvonle1·ino clie de
eigenact1" op de Nationctle Ba-nlc heeft. -

De eigenaar van krachtens de beslnitwet
van 6 October 1944 aangegeven biljetten
van de Nationale Bank van Belgie, titularis -van een speciale rekening die hem
van ambtswege bij de Nationale Ban'k
geopend werd en op het krecliet waarvan
het bedrag van de niet nitgewisselde bil-.
jetten voorkomt, en, dus, schuldeiser, ten
belope van c1it bedrng, van gezegde bank,
is, ten gevolge van artikel 15 van de
besluitwet van 6 October 1944, overdra-
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ger van d,eze schuldvordering geworden,
terwijl de Schatkist overneemster er van
is geworden .. (Besluitwet van 6 October
1944, art. 15
17.)
12 December 1950.
179

·9. - ilanrtifte va'll de biljetten van de
Nationale Banlc lcmehtens .de beBl!titwet
v'an 6 Ootolw·r 1.944. ~ Venleling van het
bedrag van rle spcciale Tv1·erliet1·elceniny
waa1·in de niet ;t'itgewi!sse~de biljetteVI
a.ls ti.fdcUjk on!JesolliJrluwc vennogens ten
belope vnn 110 twreent en ctls geblolclcee1·de
vennogens ten belope vctn 60 pe1'cent .fJCboelct worden. Ovenlraeht awn de
Soha.tlcist van lle soh'ltldvorde'l'ing rlie de
vmege·re e'igenaa1·s van lle biljetten 011
de Nationalc Bnnlv heblicn. 11,U hoofcle va.n
fle blolclce'/'in,g van 60 percent van het !Jecl'ray van cle speoinle rel.:en·ing. - 1Vijze
1j(tn bev1·ijtling vnn cle mnntsnne'l'ingslening. - Bedrag van. de speeiale 1·elceniug
dat ten belopc van 60 pe1·cent eigendo·m
van de Sohatlcist gcworden ·is. - Uit het

en

8. ~ ilangifte van cle biljetten van de
Nationale Bank Tcmohtens de besl~titwet
van 6 October 1944. - Venleling van het
bedrag van de speoiale lM'ed·iet?·elcening
wctaTin de niet uitgewisselde biljetten als
tijaelijlc on.besohilcbm·e vennogens ten belope van 40 pe?·oent en als yeblolclw(Wrle
ve?·mogens ten belotJe van 60 percent geboelct worden. Ove?'d?·aoht aan rle
sohatlcist van .de sohtt.ldvm·del'iny die de
vroegere eigenaa1·s van de biljetten ov de
Nationale Bank hebben uit hoofde van de
blolclce1·ing van 60 pe1·oent van het bed1·ag
van h~m speoi.ale relcening. - Wijze van
bev1'1,jding vam. rle mm~tsane1'·ingslening. -

feit dat, als· tegenprestatie ,van de stortingen tot bevrijding van de muntsaneringslening, aan elke financiele instelling
globale certificaten van de lening worden
afg·egeven, waarvan het bedrag met het
totaal van de aan de Schatkist overgedragen geblokkeerde activa overeenstemt,
spruit voor clat het vermogen van de
speciale rekeningen, geopend op naam
van de eigenaars van de niet nitgewisselde biljetten van de Nationale Bank van
Belgte, eigenclom vail de Schatkist worclt
ten gevolge van de ovenlracht ten belope
van 60 percent. (Besluitwet van 6 October
1944, art. 15 en 17; wet vau 14 October
1945, art. 2 en 3.)
12 December 1950.
179

Ret is door de overdrachf aan de Schatkist van de sclmldvordering op de Nationale Bank van Belgie, die de eigenaars
van de niet uitgewisselde biljetten hebben, nit hoofll<~ van fie blokkering van
60 percent van het bedrag van de speciale
krachtens artikel 15 -\'an de besluitwet
van 6 October 1944 geopende rekening dat
de bevrijding verwezenlijkt wordt van de
muntsaneringslening, ingesteld tot opslorping van cle geblokkeercle vermogens.
(Besluitwet van 6 October 1944, art. 15;
wet van 14 October 1945, art. 2.)
12 December 1950.
179

0
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
1. - Besl·nitwet vwn 3 Febntari 1947
betTejfenlle de tn·ooedtt.1'e van hooydd-n.gencllwid. Genomen in het lcadeT de1·
wetten va·1v 7 SetJtember 1939 en 14 Decembm· 1944. - TVijZ'igt nooh de ?'eohteTUjke indohting, nooh lle bevoerJdheid, cle
vorm of de wwrking rler reohtbanlcen. -

De besluitwet van 3 Februari 1947 betreffencle de procedure bij hoogdringendheid
inzake onteigeningen werd genomen in het
kader van de wetten van 7 September
1939 en l4 December 1944, die aan de
koning uitzonderlijke machten verleenden, vermits de claarbij geregelde procedure noch de rechterlijke inrichting, noch
de bevoegdheicl, de vorm of de werking
der rechtbanken wijzigt. (Wetten van
7 September 1939 en 14 December 1944,
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 24 Januari 1945, art. 1, 5°.)
22 Februari 1951.

349

2. - Besluitwct Will 3 Ji'ebrnctri 1.947.
Freclercchter zich onlwuoegcl verlcl'rlrenrl ratione materiae. Fonn,is vqtbttar ·voor hoge1· /JOToep. ~ Is vatbaar

voor hoger beroep !let vonnis waarbij de
vrederecllter, uitspraak doentle over een
vordering strekkende tot het voorlopig
bevalen van ·vergoedingen verschuldigcl
om redeTi van eeu onteigening ten algemenen :tnitte, bij toepassing van de bij de
besluitwet van 3 Februari 1947 voorziene rechtspleging in geval van hoogclringende omstandiglleden, het rechtsmiddel van onbevoegdlleirl 1·a.tione mate-·
·ria.e aanneemt. (P,esluitwet van 3 Februari 1947 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringemle omstancligheden in zake
onteigening ten algemenen nutte, art. 5.)
352
22 Febrnari 1951.

ONVIUJWILLIGE VE~WONDIN
GEN EN DODING.
1. - A.l'rest van 1'e·rounleling dat ten
la.8te van ile belclnarJITe op een onvoo·rziell-

::J
OORLOG.
Ugheid w·ijst die de ve1·wondingen heeft
vemontaalct_. - Slachtojfe1· dat eveneens
een onvoonzichtighcid heeft begaan. Omstandighe·id zonde1· invloed op de wettelijlcheid van de strafvel·oordeUng. -

De omstandigheid dat het slachtoffer van
een wanbedrijf van onvrijwillige ·verwondingen zelf een onvoorzichtigheid heeft
begaan, blijft zonder invloed op de wettelijkheicl van de teg·en de beklaagde uitgesproken strafveroordeliug wauneer het
arrest ten laste van clie beklaagde Ol) een
onvoorzichtiglleid wijst die de verwoncling·en heeft veroorzaakt.
· 2 April 1951.
425
2. - Verkee·rsongeval. - Niet stl'ilct
reolementair verkeentelce-n. ve1·mtim
Onvoorreken·i:ng ennede te homlen. zichtioheid. Kan een onvoorzichtig-

heid, bestanddeel van het misdrijf van
onvrijwillige verwondingen, uitmaken, het
feit voor de bestuurder van een voertuig
geen rekening met een verkeersteken te
houden zelfs dan wanneer het niet strikt
met cle voorschriften van de Wegcode
overeenstemt.
!l April Hl51.
448
-3. - Font van beklaagde. - Gezamenlijlce font van een mede-belclaagde. Zonde1· invloed op de wettelijlcheid van
de st·rafveroonleling vnn ee-rstc belclaaorle.

- Wanneer een fout, oorzaak van aan
een derde toegebrachte v~rwondingen ten
laste van een beklaagde, bewe.zen is, is de
omstandigheid dat een mede-beklaagde
ook een fout, die oorzaak van cleze verwondingen is, begaan heeft, zonder invloecl op de wettelijklleid van de tegen
deze beklaagcl~e uitges]Jroken strafveroorcleling.
2 J uli 1951.
651

OORLOG.
1. Op(lra.chten gegeven lm·achteliS
artikel 1 va,n de wet van 5 Maart 1935.
- Ternob1·engen 1Jan het legeT op v1·edesvoet. - Wet vnn 1 Jnni 19/{J, artilcel 11.
Opdmehten t-ijdelijk oehandhaafd. -

Artikel 11 van de wet van 1 Juni 1949
lleeft de Ol)drachten gegeven krachtens
artikel 1 van de wet van 5 Maart 1935
betreffende de plichten der ambtenaren
in oorlogstijd, gehandhaafd tot op 31 December 1954, niettegenstaande, het terugbrengen van het leger op vredesvoet.
2 October 1950.
33
2. -

Beschenning vnn de oealliee1·de
Om/coping van een pe1·soon deel
nitm.(~/cencl van of in het gevolg van een
in Bel,qW optreclenrl geallieMcl leger. Mis.rl·rijf vom·z·ien aoo1· a1·tilcel 2 van cle
beBl1titwet van 24 Mei 1944- - De omkole_qers. -

YERBR.,

1951. -50

785

ping van een versoon die deel uitmaakt
van of in het gevolg is van een geallieerd
in Belgie optredend leger, gepleegd tijdens de toepasselijklleidsduur van de besluitwet van 24 Mei 1944 betreffende de
bescherming van de geallieerde legers,
wordt met correctionele straffen door artikel 2 van die besluitwet bestraft.
23 October 1950.
72
3. Oo!·logsmisclu.clen. lVet van
20 ,J-nni 194"1. - Schendino van de oo-rlo·gswetten en -gewoonten. Bewom·dingen
fl-ie na.a·r hun gebnrilceUjlce z-in in pnbliel•
·inte·rnationaalTecht moeten verstaan wm·In artikel 2 van de wet van
clen. -

20 Juni 1947, moeten de bewoordingen
« schending van de oorlogswetten en -ge-

woonten )) volgens hun gebruikelijke zin
in publiek internationaal recht verstaan
worden.
27 November 1950.
142
4. - Om·logswetten en -oewoonten. Voorwe1·p. De oorlogswetten en -ge-

woonten hebben niet tot enig voorwerp de
regels vast te stellen die op het voeren
van de militaire operaties tussen oorlogvoerende legers van toepassing zijn ; zij
bepalen ook de op iedere overheid van een
oorlogvoerende Staat toepasselijke regels,
in zijn- betrekkingen met de burgerlijke
onderhorigen van de Staat waartegen hij
oorlog voert.
'2:l November 1950.
143

5. - Oo!'logsndsdaden. Wet van
20 .Jwli 1947. - Ond1·aa:glijke m·isiw.nrlelin(Jen clom· cle vijftncl aan ouclerhm·igen
van een bezet gebiecl toeoeb1·acht.
Schendino van de oo1·logswetten en -gewoonten.. - Ondraaglijke misllandelingen
en folteringen, uoor de vijand aan onderhorigen van een be.zet gebied toegebracht,
maken een schending nit van de oorlogswetten en -gewoonten, zelfs indien zij
{loor {le vijand op zijn eigen grondgebied
worden toegebracht.
27 November 1950.
143
-6. VeTbinten·issen floor het Duitse
lege·r annoegaan. - Beloische Staat niet
verplicht ze uit te voe1·en. - Geen enkele

wetsbepaling vervlicht de Belgische Staat
tDt uitvoering van de door het Duitse
leger Of de Duitse Staat aangegane verbintenissen.
14 December 1950.
196
'7. log. -

Wetten en oewoonten van cle oo!·Beg1-ip. - De wetten en gewoon-

ten van de oorlog zijn regelen die de betrekldngen beheersen van een oorlogvoerende Staat en van diens organen hetzij
met de vijandelijke oorlogvoerende Staat
of de neutrale Staten, hetzij met de on. tlet·horigen van die Staten of de bewoners

186

OORLOG.

van hun grondgebieden, hetzij met de
personen die in het belang van die Staten
optreclen.
12 Februari 1951.
318
8. Oorlogsmisdaa,d.
SchenrUng
,van de wetten en gewoonten van de oarlog. - Bestanrldeel. Een inbreuk op

de strafwet is slechts een oorlogsmisdaacl
wanneer zij, daarenboven, een schencling
van de wetten en gewoonten van. cle oorIog uitmaakt. (Wet van 20 Juni 1941, artikel 2.)
12 Februari 1951.
318
'9. - Bezettinrl vwn Belui·e door een
vijmuleUjlc legt?r.
Wedet"'l'echtelijke
. daad lloor een lid Ht!l rlat leyer gepleerlfl
ten nadele van ee11 van clat zelfrle Zeger
afhanyenrl persoon. Belrrische overhellfin hebbende noch de zencl'inu noch cle
trutcht die flnarl te bestraffeu. - De Bel-

gische overheclen hebben uoch de zending
noch de macht wederrechtelijke. dad en
te voorkomen of te bestraffen welke een
lid van een vijandelijk leger, dat Belgie
JJezet, pleegt ten na<lele van een ven;oon,
<lie nit:,;Iuitend van dnt Ieger afhnngt.
12 Februari 1951.
318
10. - Krijg,sge·Wttgetwtt. - AfliOttlling
vwt ecn gedeelte 'Frtn kun loon ten bate
'tJatt rle Stcu~t. Foonvaanlen. Blij-

kens de tekst van artikel 34 van de Overvan Genen• van 27 .Juli 1!J29,
goeclgekenrd bij .cle wet van 17 Mnart
1!l32, mag een oorlogvoerende staat slechts
krachtens een akkoord onder oorlogvoerenclen ePn gedeelte der lonen van de
krijgsgevangenen behouclen ; bij ontstentenis van zodanig akkoord, wanneer cle
werken voor rekening van particulieren
werden verricht, worclen de voorwaarclen
<ler bezoldiging door een akkoord tussen
1le particuliel" en dP milHaire ovPrlleirl gPregeld.
1() Febrnari 1951.
334
eenkom~t

11. - Aanyerallen vesting. - Decreet
vwn 8-10 J'ltli 1791. - Omstan(liglwi.ll uiet
1!e're'isenrl flat gevechten op de ·nUwencUge
ver-derl'igi'llgsl-inie van de vesti!l!f wurlen
(Jelevenl zijn. - IDen vesting kan aange-

vallen zijn, naar de zin van artikel 11
van het decreet van 8-10 Juli 1791, ofc
schoon nog geen gevechten op haar uitwemlige verdedigingslinie geleven1 werden.
H Maart 10i:J1.
394
12. - Vestinp in stoat van belcg. Decreet 'Van 8-10 JHU 1791.- Voorwaanle.

- Elen vesting bevindt zich in staat van
beleg naar lnit1 van artikel 11 van het
decre~t van 8-10 .Juli 17!J1, wanneer zij
aangevallen of omsingeld is; het is niet.

Yereist clat- zij , aangevallen en omsingelcl
zou wezen,
!J Maart 1951.
394
13. - Staat van beleg. - Bepa.lillg
van ltet (lec1·eet 'IH~n 8-10 Juli 1791. Blijft ·ian toepassill{l op rle ve·rgoerliug
weg,e·1ts de met het oog OZJ cle 'uerclediying
vnn een vesting ann de eigenllommen va·11
tHtrticnliereu toepebra.chte sclwde. - De

bepaling van tle staat van beleg, gegeyen
door artikel 11 van het decreet yan
8-10 Juli 1791, blijft yan toe1mssing in
.zake vergoecling der met het oog op de
verdelliging van een vesting aan eigenclornmen van particulieren toegebracllte
schacle.
9 Maart 1951.
3!1-!
14. - Voorlopiy nJgiem roar rle miliUe, de werviny e11 de ll'ienst,verpl'ichtingen. -,- Besl·nUwet van 30 Jamt.al'i 1941
en beslwitwet tot snmenonlenin!f V(~n
22 December 1942, a·rt'ilcelen 21 en 22. BepaUngen d·ie ite ann cle miUtaire verplichtingen onrlerwo·rtJC'I! Belg, cUe zich
niet heeft lMe'll insch·l"'ijven, als werlersptmnige besh·affett. - Niet toepassdi:ik
op (le.ze clie slechts 'IW het verst·rljken. v~n
de 'IJOO'r de insclwl,ivin[! bepaalfle tenwt}n
in een va,n de bij de besMt'itwet bedoelde
lamlen is aa11g,elcomen. - De bepalingen

van artikelen 21 en 22 van de besluitwet
van 30 Januari 1941 tot inrichting van
een voorlopig regiem voor de militie, dee
werving en de c1ienstverplichtingen en van_
cle besluitwet tot samenorclening van
22 December 1942, die als weclerspannige
bestraffen de aan cle militairp verplichtingen onderworpen Belg die zor:cler g~lclige
reden zicll niet, overeenkomst1g art1kel 4
van gemelcle besluitwettcen, binnen de gestelcle tcermijn, heeft la ten inschrijven,
zijn niet toepasselijk op deze welke
slecllts in een van de lJij dit artikel bcecloelde lantlen is aangekomen na verloop
van de termijn binnen welke de alflaar
verblijf houclende Belgen zich moesten
laten inschrijven.
1S J uni 19·51 .
lilFi

15. - Besl·uUwet van 8 Jliei 19J,J1 bef1·ej]ellfle fle openba:re ambten. He·rzieuing van de gerlttrencle cle bezet#ng uet1'ofjen ·Jnr~(~tregelen. ~ V erwo1·ven 'l'echten T,:·nnnen niet -inge1·oepen wonlen. - De geclurende de bezetting bij artikel 4
van cle besluitwet van 8 Mei 1!l44 betreffende de openbare ambten getroffen maatregelen kunnen in cle door gemelcle wetsbepaling bepaalcle voorwaarclen ingetrokken of gewijzigcl worden, zonder clat tegen die intrekking of wijziging verworven rechten kunnen ingeroepen worden.
28 Juni l!l5l.
64C

OORLOGSSCHADID. -

OPENBAREJ DRONKENSCHAI'.

1 6. - Nationale lanubomv- en voerlingsco1·poratie. B·ijuragen. ~ Verordenin,q van 15 JJ1ei 19ft4. - Inning voorlopig aoor cle beshtitwet vwn 8 Novem.bm·
194ft gelwnclhaafcl. ~ Artikel 7, alinea 2,
1

van de besluitwet van 8 November 1944
betreffende de vereffening van de N ationale landbouw- en voedingscorporatie
moet in deze zin wDrden verstaan dat zij
al de bij de verordening van 15 Mei 1944
voorgeschreven inningen; voorlDpig heeft
gehamlhaafd met uitzonclering van die
welke bij de artikelen 12, 14, 1R en Hl van
'<lie verorclening vermeld worden.
28 J uni 1951.
648

17. - Voo1·schotten toegek;cnrl aan ac
loontrclckenrle wc·rlclierlen van het leger.
Besluiten van rle secretaris-ge·neraal
van het JJ1inisten·e van fina.ncfijn, van
23 JnU 19.10 en 29 Maart 19ft1. _:_ Dmagwijrlte. - De sommen die, gedurende de
oorlog, aan de loontrekkende werklieden
van het leger toegekend werden, in uitvoering van de besluiten van de secretaris-generaal van het Ministerie van financ~en vim 23 Juli 1940 en 29 Maart 1941,
rnaakten voorschotten nit op de lonen,
die hun krachtens hun contract verschulcligd waren, en niet op de lonen' clie later
zouclen vastgesteld worden.
5 Juli 1951.
665

OORLOGSSCHADE.
1 . - l'Vet van 1 October H!.fl.- Bcharle
rloo1· ecn oorlo!fsfcit veroor.zrw.lct.- Recht~treekse sclwrle. BegJ'iJ!. - Een scllade,

naar aanleiding van de om·log·, aan goedereu veroorzaakt lloor een, door de agent
YHLl eeu oorlogvoerende Staat getroffen
maatregel, houclt niet op een rechtstreekse
schalle te zijn, naar de zin van deze termen in de wet van 1 October 1947, omdat
de agent van de oorlogvoerende Staat,
•Joor over deze maatreg·el te beslissen, of
in cle nitvoering ervan, een font begaan
lleeft. CWet van 1 October 1947, art. 1
en 2.)
14 December 19ii0.
192
2. -

I'Jcharle berolclcencl rluur eel! geall'ieeHl legcr. - Bcslu.U·wet van 11 Jantra1·i
l9ft7, MWcel. 6. - Dmuu·wijdte. - Arti-

787

vaststelling van de schacle welke aanleiding geeft tot herstel.
26 J anuari 1951.
290

OPENBAAR DOMEIN.
l' oonvaa.1·rle vereist oprla t een onme1'enrl goerl Va1t rle Staat of van een gemeentc in het openbarw clomein Z011· ·vallen. - Aanwenu·iny tot het opc·nbaa·r nut
rloor zijn natnU?· ot rloo1· de bevoegde overhei.ll. ~ De onroerende goederen van de

Staat of yan een gemeente rnaken principieel deel nit van het privaat domein; zij
maken slechts deel nit van het openbaar
clomein, indien zij door lmnne natnnr zelf
of door een formele beslissing van de
openbare macht tot het openbaar nut aangewencl worden; bij ontstentenis van
zulke hestemming, volstaat het gebruik
door het pub\iek van een aan de Staat of
aan een ander pnbliek persoon toebehorende grond niet om dit goed in het openbaar domein te doen vallen.
8 Maart 1951.
390

OPENBARE DRONKENSCHAP.
1. - Toeuicnen van dnw.lwn tot 7cenncl1jke rlmnlcenschap. - Besluitwet van
Lf NO!ii.'JnbeJ· 1939, a.rUlcel 6. --:-- Dmagwijcltc. Het toedienen van dranken,

door om het even welke persoon, totdat
clegene wien de clranken worden toegediend kennelijk dronken is, valt onder
toepa;;sing van artilrel 6 van de besluitwet
van 14 November 1939 tot betengeling van
de uronkenschap; er wonlt niet vereist
dat clegene die de drank toeclient een
physische of morele dwang zou uitoefenen
opdat clegene wien ·hij ze toe client ze zou
opnemen; de strafbaarheid van het feit
is niet afhankelijk van de voorwaartle dat
het op een bepaalde pluats gepleegd wordt
en tlat een bepaald gevolg er nit is ontstann, noch van een bepaalrle hoetlanigheid van 1le dader.
:w Februari 1951.
354
2. -Pcrsoun die -in een opelllHtnJ 11/.rw.ts
·in staat 1!an d1·onkenschnp zijnrlc een
voe1·tu.ir1 1Jestn1wt. De ontzetti.n{! ·van
het 1·echt een voert·u.ig te bestu.ren is ve1·pUchtenrl. - Rij die veroorcleeltl wordt

kel 6 van besluitwet van 1l Januari 1947
tot inrichting van de rechtspleging inzake om in een openbare plaats in staat van
amlYragen om vergoetling nit lwofde van dronkenschap zijnde een voertuig bebepaalcle schade veroorzaakt door met stuurd te hebben, moet bovemlien ook verI3elg-te geallieerde strijdkrachten, na de . oordeelcl worden tot de ontzetting, g·edupel'iode van onc1er1inge llnlp, heeft alleen rende ten minste vijftien dagen en ten
betrekking op cle wijze waarop de raining lwogste zes maanclen, van het recht een
van sommige beschadigingen client te ge- voertnig te besturen. (Be;;lnitwet van
schieden en, bijgevolg, op bet bedrag van 14 November 1939, art. 3 en 10.)
het herstel er van; het is vreemd arm de
5 Maart 1951.
382

OPENBARE INSTELLING. -

OPLICHTING.

3. - Penoon die in een openba·re plaats
in staat vnn (konkenschap z-ijncle eenvoert·wig best·uwrt. - Geldboete lager dan
26 fmnk. - Onwettelijlce stmf. - Hij die

van derden, is geen bepaling van open·
bare orde.
10 November 1950.
105

in een openbare plaat'l in staat van dronkenschap zijnde een voertuig bestuurd
heeft, wordt gestraft met een geldboete
die, zelfs voor een eerste inbreuk, niet
higer mag zijn dan 26 frank. (Besluitwef
van 14 November 1939, art. 3.)
382
5 1\llaart 1951.

3. - Wet tot oprichtin[J vwn de Onle
der geneeshm·en. 1-Vet ·vwn openlm·re
onle. - De wet van 25 Juli 1938 tot op-

4. -

Inb1'e·ttk -

Bew·ijs. -

richting van cle Orde der geneesheren i~
een wet van openbare orde.
29 Januari 1951.
295
4. - Bezett-iny van Belg·ie cloor een
vijnnclelijk lege·r. - Ve·iliyhehl ·tHln cle bezette StaClt.
Onderscheiclen bey-r-ippen.

Gemeen

recht. - Het bewijs dat iemand, die op
de openbare weg een voertuig bestuurt,
zich in staat van dronkenschap bevond, is
aan geen bijzondere regel onderworpen ;
dit bewijs moet onder meer niet nit een
bloeclontlecling blijken.
23 April 1951.
495

1

5. - Stctat van d1·onlcenschap. - Best·twen V(tn een voert·wiq op de openbwre
wcg. - Ontzctt·in[J ·van· het 1:echt om een
voe·rt·wir! te besttwen. - Verplichte VC1'001'([eliny. - De bekluagde, clie, in staat van

5. -

Btlrgerl-ljk. Wetboek, ll1'tilcel 131,1.
BetJ(tling die ·ll'iet Vlln openbwre onle is.

- Artikel 1341 vnn het Burgerlijk Wethoek, betreffende het bewijs van de verbintenissen in burgerlijke zaken, iR geen
bepaling van openbare orde.
11 .Juni 1951.
605

dronkenschap verkerende, een voertuig op
de ovenbare weg bestuurd heeft, moet,
welke ook de opgelegde hoofdstraf weze,
veroordeeld worden tot de ontzetting, gedurende ten minste vijftien dagen en ten
hoogste zes maanden, van het recht om
een voertuig, een luchtvaartuig of een rijdier te besturen. (Besluitwet van 14 November 1939, art. 3 en 10, 3".)
2 Juli 1951. ·
655

OPENBAQE SCHATKIST.
.M·inister va:n finameie-n, bewalce·r en beheenler van de Sc:hatkist. - De Minister

van financi:en is bewaker en beheerder
van de openbare Schatkist.
12 I>ecernber 1930.
179

OPENBAQE INSTELLING.
« Nat-io·nal.e Lan(lbouw- en Voedin{Jscorpomt-ie >>. - Openbcl·re JUjl.:s-instelUng. -

-

1

- De veiligheicl van een vijandelijk leger,
dat het grondgebied van Belgi:e bezet, is
geheel onderscheiden van de veiligheicl
van de Belgische Staat, die artikel 3 van
het Burgerlijk Wetboek en artikel 3 vnn
het Strafwetboek tot doel hebben te beschermen.
12 Februari Hl51.
318

I OPENBAQE ZEDENSCHENNIS.

De << Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie » had, volgens de tekst die 1 Schenn1s ·in ee'/1 Jll'i'Vllte plaMs [Jepleeycl.
haar had ingericht evenals op grond van i - Voo·rwaanle vereist opclClt z-ij het kcthanr bedrijvigheicl, het karakter van een 1 rnkter van ope-n/)(tre zeclensehenn·is ZO!t
i he1Jben. De openbare ze(lenschenuis,
openbare Rijksinstelling.
door een persoon op een andere in een pri:-:o November 1950.
149
vate plants gepleegd, is dan aileen een
openbare zedenscllennis intlien een derde
' versoon de aldus gepleegcle hanclelingen
OPENBAQE OQDE.
heeft gezien of heeft kunnen zien, zon!ler
1. - B-ur[Jerlijk Wetback, cl·rtU,,el 1311. ' dat de schikking der plaatsen te dien
1 einde moest gewijzigcl worden; de tegenBepllU'/1(! nict va-n opcnbwrc onlc. Artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, 1 woordigheid aileen van het slachtoffer bij
betreffende het bewijs van de verbintenis- de hanclelingen verwezenlijkt de opensen in burgerlijke zaken, is geen bepaling 1 baarheicl niet. (Strafwetb., art. 385.)
23 April 1951.
4S3
van openbare orde.
1
21 September 1950.
8 I

I
1,

I

2. - L11·Wcel 1328 van hct Bu·rgcrlijk
·wetback. - Beplll'lng niet vlln openbClre
m·de. - Artikel 1328 van het Burgerlijk

·wetboek, dat bepaalt dat onderhandse akten slechts, in cle voorwaarden . die het
vermeldt, een datum hebben ten opzichte

I OPLICHTING.
I

1. - LClsthebber z-ieh, cloo1· becll"ieylij ke
hllnclelingen, gelclsommen hebbencle doen
llffleven, wanneer cle n-i.tvoering V(ln de
·zastgevintJ dit niet ~·echtV(UlHz.igde. - Op-

OUDERLIJKE MACHT. ~ OVEREENKOMST.
lichHnu en niet misbntlk: vcm vertm·u.wen.

- Maakt zich sclmldig aan oplichting, en
niet aan misbruik van vertrouwen, de
lasthebber clie door aanwending van bedrieglijke handelingen, zich geldsommen
doet afgeven, om ze zicll toe te eigenen,
wanneer de uitvoering van de lastgeving
zulks niet rechtvaardigt. (Strafwetboek,
art. 491 en 496.)
306
5 Februari 1951.
2. -

An·est vaststel.lend dctt de beklaayde, bij het ovenlreven beramen van
een ·inb1·eng te goede1· t1·ouw was. - Al·rest vaststellend clat cle beklaagde, door
andere ha,ndelingen, een anam· beclrogen
heeft. - Geen tegenstr·ijclige vaststelUngen. - Bevat geen tegenstrijdigheid het
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personen, partijen bij een overeenkomst,
kan omgekeerd worden door het bewijs
dat de overeenkomst in soortgelijke voorwaarclen zou gesloten zijn geweest zelfs
indien de door de wet bedoelde omstandigheden niet hadden bestaan. (Wet van
12April 1947, art. 1 en 2.)
26 October 1950.
80
2. - Gevolg ten aanzien van aenlen. Ge1wel<: aa,n vaste clat·ttm. - A1·tUcel 1328
van het B~wge·rlijk Wetboek. - :11idclel
dat n·iet van ambtswege doM de rechte1·
mag opgewonwn wo1·den. - De rechter

mag niet van ambtswege beslissen dat een
onderllandse aide geen vaste datum heeft
ten opzichte van iemand die ten aanzien
van die alrte dercle is doch partij in het
arrest dat vaststelt dat de beklaagde te geding, om rNlen dat zij .aan de voorgoedet· trouw was wanneer hij een over- waarden voorzien door artikel 1328 van
ureven beraming van een inbreng deed, het Burgerlijk W etboek niet beantwoordt.
maar uat hij, door andere hamlelingen ' wanneer de clerde, stilzwijgend of uiteen ander bedrogen heeft.
drukkelijk, er van heeft afgezien zich op
5 Maart 1951.
380 die bepaling te beroepen.
10 November 1950.
105
3. - Bedrieylijk:e hancleling. - Beg·r-i1L
- De bij artikel 496 van het Strafwetboek
3. - Ve1·b'intenis hebbende een door cle
voorziene bedrieglijke handeling bestaat wet ve·rboclen of met de goede zeden of de
in het annwenden van kuiperij, arglis- openbare
strijdige om·zaak. - N·ietigheden of gemaaktlleid welke tot doel tirJhe'icl. - orcle
Een verbintenis is nietig niet
en voor uitslag hl?t>ft een an(ler te bedrie- aileen wanneer
zij een door de wet vergen.
boden oorzaak heeft, doch insgelijks wan380 neer haar oorzaak met de goede zeden of
5 Maart 1951.
de openbare orde strijdig is. (Burgerlijk
4. - BedriegUjke hancleHng. - Kan
Wetboek, art. 1131 en 1133.)
cloor een samenhang ·van feiten ~titge
303
1 Februari 1951.
maalct zijn. - Elk feit, op zich zelf, moet
geen beclrieglijlw hanclel.ino

~t.i.tmalcen.

-:-

De bij artikel 496 van het Strafwetboek
voorziene bedrieglijke handeling kan uitgemaakt zijn door een samenhang van feiten, waarvan elk slechts een bestanddeel
van de bedrieglijke handeling is en, dienvolgens, op zich zelf al ele karakters van
deze niet moet verenigen.
5 :Maart 1951.
380
OUDE~LIJKE

MACHT.

Bewaring van de lcinlle1·en. - Bezoekrecht van cle grooto~tllers. Ve1·cleling
van het bewaringsrecltt. Het aan de

grootouders toegekend recht van bezoek
van een kind, is een onderdeel van het
recht van· bewaring.
18 December 1950.
211
OVE~EENKOMST.

1. - Zedelijlce llwang.
Wet van
.12 Arwil 1.9.i7. - Tegenbewijs. Voorwerp. Het vermoeden van zedelijke

uwang, ingestelll door de wet van 12 April
1947, ten bate van zekere categorieen van

4. 7Jinteni.s

Vreemcle oorzaalc d·ie van cle ve1·7Jev·rijclt. Beg1·ip.
Een

vreemcle oorzaak bevrijdt slechts van een
aangegane verbintenis, wanneer zij een
onoverkomelijke hindernis voor het uitvoeren van de verbintenis uitmaakt en
wanneer tijdens 'de wording der omstancliglleden die deze hindernis verwezenlijken generlei font van de schuldenaar zich
heeft voorgedaan; deze laatste draagt
schuld indien hij llet overkomen van de
gebeurtenissen welke de vreemde oorzaak
hebben uitgemaakt heeft · kunnen of moeten voorzien en de geboden maatregelen
niet getroffen heeft om de voor de schuldeiser scllaclelijke gevolgen er van te vermijden.
15 Februari 1951.
327
'5. - Besl;iss·ing clie aan een ove·reenlcomst een bepe·rlvter clraagwijclte toelcent
flwn flie volgende uU haar bewoord·ingen.
- BesUssing cl'ie n·iet toelaat na te gacm
of ae Tcchte1· op de wa van de contmcte.,.encle pa1·tijen yeste·u.nd heeft. - Ofwel of
hij van me·win{f ·is geweest clat, in stT'ija
met fle wU va.n cle pa1·tijen, cle ove1;eenlcomst sleehts in llie mate ~tUwe1·lcing Icon
hebbert. - Schend:ing van artUceZ 97 van

790

PERS.- POLITIEK MISDRIJF.

fle Gronrlwet.
Is dubbelzinnig en
scllendt dienvolgens artikel 97 van de
Grondwet, de beslissing die aan een overeenkomst een beperkter draagwijclte toekent dan uit haar bewoordingen volgt,
zonder dat het Hof van verbreking kan
nagaan of de rechter zijn beslissing op de
wil van de contracterende partijen gesteund heeft, ofwel op de beschouwing
dat, hoewel de partijen een ander voornemen hadden, de overeenkomst slechts in
die mate wettelijk nitwerking kon hebben.
1!l April 1951.
467

clie Interp·retatie, cum de overeenlcomst
7t'itwerlC'ing vedeent. Toepnssing ·van
a..rtilcel 1134 van het Hwrgedijk Wetboelc.

- De beslissing die aan een overeenkomst
de uitwerking erkent die zij tussen partijen lleeft volgens de interpretatie die de
recllter eraan geeft, scllenclt artikel 1134
van llet Burgerlijk Wetboek niet, doch
maakt toepassing ervan.
8 .Juni 1951.
592
8. - UUvoe'l'ing. - Door de rechte·r inge·roepen. tot ctfw·ijzen vnn een bewm·ing.
- Vom~is (lat veTvolgens vaststelt dnt d·ie
uitvoering niet in nanme1·Jcing lcnn wm·den
genornen. - Tegenst1'ijdigheid. - Is door

'6. - Last flie voodoz!'ig en te p1·ecai·ren
t'itel werfl aangenomcn. - Geen vcrplichUng late1· cen last ·van zelffle aarfl te flTagen. - Zo, op een bepaald ogenblik, de

tegenstrijcliglleid aangetast, het vonnis
dat, aan de ene zijde, de bewering als zou
een overeenkomst verdicht zijn verwerpt
op grond hiervan dat zij uitgevoerd werd,
en, aan cle andere zijcle, vaststelt dat die
nitvoering niet in aanmerking kan worden
genonl.en omclat zij ingevolge lle · vijandelijke bezetting niet vrij was.
28 Jnni 1951.
647

Staat voorlQpig, en dus precair, de verbintenis aangaat zekere lasten te dragen,
volgt daaruit niet dat hij later lasten van
zelfde aard dragen moet.
8 Juni 1951.
592

7. -1ntCJ'p1·etatie flom· de ·rechte1· over
fle IJ!'OJUl. - Rechter cUe, o·ve·recnkomstiu

p
PE.RS.
Pe·rsmisd·rijf. - BelccUgingen floor gesclwiften. GeschTiften l!elcomcn doo·r
·eei~rezJTOcl7tcUeprocede. Geschritten. flie
openbcuw zijn gemaakt en fle uitdntlckiny
van een mening bevatten. - Per8'miscl'!'ijf.

- De belediging door geschriften, in menigvnldige door een reproductieprocede
belwmen exemplaren die openbaar zijn gemaakt en een oordeel of de nitdrukking
van een mening bevatten, maakt een persmisdrijf uit in de zin van artikel 98 van
de Gronchvet. (Strafwetboek, art. 444
eu 448.)
2.3 :September 1950.

12

.3. - PoTde1·. - D'i:ikrte8chotten. - TeJ·-mijn om tcgen de (l'fjlcgeschotten J'eclarna,tie in te clienen. Tenn-ijn vcm dJ'ie
mawnclen. - De termijn toegestaan aan

de eigenaar van in tle polder gelegen
gronden om v66r de ·bestenclige cleputatie
van de provincieraacl een reclam;~tie in te
dienen tegen llet 'beloop van de~ dour het
polderbestuur gevesLigcle « clijkgeschotten l> beclraagt clrie maanclen van de datum af van ltet waarsclluwingsuittreksel
uit ltet kohier. (Stilzwijgencle beslissing.)
2G September 1950.
25

POLITIEK MISDRIJF.

POLDERS EN WATERINGEN.
1. -

PolcleT. Di}kycschotten.
Rechtstreelcse l!clastingen. - De door het

bestunr van een polder geheven « c1ijkgesclwtten )) zijn rechtstreekse belastingen.
(Stilzwijgende beslissing.)
26 September 1950.

putatie yan de provincieraad gebracht.
(Stilzwijgende beslissing.)
26 September 1950.
25

25

2. - Polcle1·. - Dijlcgeschotten. _ Reclamntie terten het be loop vnn cle rli.j lcrteschotten b'ij cle bestenclige dep1rtaNe. De reclamatie tegen het beloov van « clijkgeschotten ll wordt v66r tle beRtemlige de-

Gemeenrechtcl'ij 7c m·iscl!'ijf clnt slechts
om·echtstTeeks tJOHNeke gevolgen rnet zich
knn IJrengcn. - Ontlirelcen vnn het mateTical element van het politielc miscl'l'ijf. -

De rechter over de groncl, clie vaststelt
dat een gemeenrechtelijk misdrijf niet
rechtstreeks, doch enkel door het optreclen
van een tussenfactor (in onderhavig geval de hypothetische beslissing van de
openbare macllten), politieke gevolgen
met zicll kan brengen, beslist wettelijk
clat het materieel element, dat het politiek ·
misclrijf kenmerkt, ontbreek.t.
13 Juni 1951:
613

:-

PUEJlJDICIE~EL

GESCHIL. -

HAAD VAN STATE.

I

791

niet te beslissen. - De rechter, aan wie
geen prejuclicieel geschil wordt onderworpen, heeft erover niet te beslissen.
2 April 1951.
432

PQEJUDICIEEL GESCHIL.
St1·atzalcen. - N iet aan de 1·echtrw on
derwo1·pen m·aag. - Rechte1· heeft erover

R

1. - Bestuillirscollege. Onafhankelijkheicl van cle mag·istraten clie het samenstellen. - Zo volstrelct als cl·ie van de
mag·istraten van cle ~·echte1·lijlce onle. -

opgelegcl en aan de verplichtingen van
zijn ambt; hij schokt het vertrouwen in
zijn onafhankelijkheid en in zijn onpartijcligheid. (Wet van 23 December 194fi,
art. 56.)
15 :Maart 1951.
402

De raacl van State is een bestuurscollege,
doch de wet verzekert aan de magistraten
diP lJpt samenstellen een zo volstrekte onafhankelijkheicl als aan de magistraten
van de rechterlijkp ordP.
15 Maart 1951.
401

5. - Raaclshee·r van State een ·reeks
lee·rgwn[!Cn gevencle ten eincle Jl1'0pagancl·isten te vo·rmen voor cle geclnchte en cle acMe vwn een poUUelw pa·rtij. - Rcuulsheer
vnn 8tnte zich als aetief agent van cUe
pnrtij [!erlntgencle. Geclraagt zich als

QAAD VAN STATE.

21. - Plicht, voor rle rarHlslleren 'l:a'n
State, in rtller or1en hwn o·iwfllrmJ,;clijlchcicl tegenove1· allen te m·ijtDaren. - Door

aan de raadshprpn in de raad van State
ePn zo volstrektP onafhankelijkheid als
aan de magistratpn van dP rpchterlijke
orde te verzPkPrPn, lPgt dP wet hun de
plicht op in aller ogen hun onaflumkelijkheitl tegPnovPr allpn te vrijwaren en de
waardigheid van hun ambt te hanclhaven
door, met dezelfde nnnwgezetheid als de
rechters, iedere handelwijze te vermijden
van aard om het vertrouwen te schokken
dat de natie moet hebben in hun onpartijdigheid en in die 1•an de instelling tot
welke zij behoren. 0V Pt van 23 December
1946, art. 56.)
15 · Maart 1951.
401
3. - Omzichtigheicl wcu~1·van cle maclsheren van Sta.te in het domein van cle 110liUelc clienen bUjlc te geven. - Door lnm

omzichtiglwirl in het domein van de politiek moetpn de raadsheren in de rand van
State aan deze een zodanig karakter behouden dat de rechtsonderhOl'ige, zonder
zich te beko=eren om de fltrekkingeh
van de !eden waaruit zij samengesteld is,
aan die instelling zijn volledig vertrouwen
kunne schenken. (WE't van 23 December
1946, art. 56.)
15 Maart 1951.
401
4. -· Raarlsheer van State zicll nls actiej' aqeut vnn een poUtielre p(wt-i:i ueclntflencle. Ernst-iqe tel.'o1·tkoming aan de
omzichNrJheicl welke 11em cloo·r zi.jn stancl
1vonlt 01JfJCleriC7 en ann cle verpliehtin[!en
van z·ijn ambt. - Door zich te gedragen

als actief agent van een politieke partij,
lwmt een raadsheer in cle raacl van State
op ernstige wijze te kort aan de. omzichtigheicl welke hem door zijn staat worclt

actief agent van een politieke pai·tij, de
raadsheer in de raacl van State, die, geclurende omtrent twee jaar, reeksen van
leergangen geeft ten einde voor de gedachte en de actie van die partij propagnmlisten te vormen.
li\ Maart 1951.
402
6. - Vorcleri·ug tot schorsing of verval.len·verklnring ·Pnn een nuulsheer van
Stnte. - Omstwncl'igheclen clie lc-nnnen ·in.
awmnerkln[! genomen wo1·den om cle te nemen mantregel vnst te stollen. - Belofte
van n-iet te lw-rvallen. - Pntriotische bcOm de
clrij·vigheicl t-ijclens cle oorlog. -

zwaarwichtigheid van de maatregel te
wikken die client genomen te worden ten
overstaan van een raadsheer in de raacl
van State die aan de waardigheid van
zijn ambt en aan de plichten van zijn
staat te kort gekomen is, mag het Hof
van verbreking in aanmerking nemen,
enerzijcls, de belofte van niet te hervallen,
clie het Hof aanvaardt als de blijk van
het. vournemen van de raadsheer om zich
naar de vereisten van zijn staat te schikken, en, anderzijds, de ten zeerste verdienstelijke patriotische bedrijvigheid van
die magistraat tijclens de o01·log. (W"et van
23 December 1946, art. 56.)
402
15 Maart 1951.
7. - Scho·rsi.np vnn een raarlsheer 'Uan
Stctte WC[!Cns teko·l'tkoming awn ae wawrrUr!he·icl van zi;in cwnbt en aan cle pUchten
'Uan z·ijn stant. . - T·ijdstip waamp cle
8chorsinrf in.qaett. - VaststelUng cloor het
a.JTe8f OIJ de rlng 'Van betelcen-ing er van.
- W anneer het Hof een raadsheer in de
raacl van State schorst, die te kort gekomen is aan de waardigheicl van zijn ambt
en aan de plichten van zijn staat, beveelt
het dnt de schorsing op dedag Ynn de be-
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RECHTBANKEN.

tekening van het arrest zal ingaan. (Wet
van 23 December 1946, art. 56.)
15 Maart 1951.
402

:QECHTBANKEN.
1. St·rafzalcen. llihcht van de
1·echtsmacht van wijzen. - Veraiulering
·van omschdjving. - Voo·nvaarden. - De

strafrechter mag in de plaats van de voorlopige omschrijving van de beschikking
van verwijzing een nieuwe omschrijving
stellen op de dubbele voorwaarde dat het
onder de nieuwe telastlegging bedoelde
feit hetzelf.de weze als dit-welk tot grandslag diende van het onderzoek en van de
beschikking van verwijzing en clat de beklaagde uitgenodigd werd zich tegen de
definitieve omschrijving te verdedigen.
16 October 1950.
51
2. - Stmtzalcen. - Acwd. - Bij ve1·8telc uewezen vonnis van de lwijgsraad. Hooe1· bemep. - An·est lloO'I' het miHtai1·
ge·rechtshof gewezen zonde·r ve1·schijnino
van de belclaaode. - Bij ve1·stelc gewezen
· a1Test. - Wanneer, op het hoger beroep

tegen een door de krijgsraad bij verstek
gewezen vonnis, het militair gerechtshof
uitspraak doet zonder dat de beklaagde
verschenen is, wordt het arrest bij verstek gewezen en is het voor verzet door
de veroonleelde vatbaar.
13 November 1950.
115
3. - Openbaa·r min:i.~terie.
Jlinalct
integrerend deel U'it V(l!n de hoven en
rechtbunlcen. Behoudens de gevallen

waarin de wet er anders over beschil> t
heeft, maakt het openbaai· ministerie integrerend deel nit van de hoven en rechtbanken; bij zijn afwezigheid, is het hof
of de rechtbank niet wettelijk samengesteld. (Wet van 18 Juni 1869, art. 150
en vlg.)
27 November 1950.
145
4. - Openbaa1· winisterie.
Oo·n·ectionele rechtbnnk. - Hot vwn bemep in
8t·rafznlcen. Het openba.wr min·iste!'ie
moet a.l de deba.tten b'ijwonen en b1:j cle
u:its]wna.lc va.n a.Ue besliss·inoen tegenwoo·rdig zijn. - Het openbaar ministerie moet

al de debatten bijwonen van een aan de
correctionele rechtbank, aan het hof van
beroep zetelende in strafzaken of aan het
assisenhof onderworpen zaak ; het moet
bij de uitspraak van a1 de beslissingen
van deze rechtscolleges tegenwoordig zijn.
(Wetb. van strafv., art. 190, 210, 273
en 335.)
27 November 1950.
145

5. -

St?'a.fza.lcen. - An·est va.n het hof
vnn be1·oep. Openba.a.i· minist(W·ie niet

aa.nwezig gedu.1·ende het pleidooi van de
raadsma.n va.n belGlaagde. Nietigheid
van het cwrest. - Is nietig, het arrest ge-

wezen cloor het hof van beroep zetelende
in strafzaken, wanneer noch ui~ de vaststellingen van het arrest noch mt de processen-verbaal van de terechtzittingen
blijkt dat het openbaar ministerie op de
zitting aanwezig was gedurende welke de
raadsman van beklaagde gepleit heeft en
de zaak in beraad genomen werd.
27 November 1950.
145
6. - Strnfza.lcen. ~ SamenstelUng van
de zetel. - Wijziging. - Ondemoelc hernomen. - Vonnis oeveld do01· de 1·echt(WS
aanwezio bij het tweede ondMzoelc. WetteUjlcheid. Wanneer, ten gevolge

van een wijziging in de samenstelling van
de zetel, het onderzoek der zaak hernomen werd, is wettelijk het vonnis geveld
door de 'rechters, die aanwezig waren bij
dit tweede onderzoek. (Wet van 20 April
1810, art. 7.)
315
12 Februari 1951.
7. - Samenstellino van de zetel. -'Strafznken. Wet va.n 20 ApTil 1810,
a.1·tilcel 7. - Zanl~ a.chte·reenvoloens voo1·
twee a.ncle1'8 sa.men[Jestelde · lca:meTs gebmeht. - Za.a.k volledio beha.ndeld in teoem.voorcUyheicl vnn de Techters rlie het
a.1-rest hebben oewezen. - Wettelf.jkheid.
- 'vVanneer een zaak achtereenvolgens
voor twee anders samengesteld~ kamers
van een reclltscollege werd gebracht, werd
voldaan aan de regel die voorscllrijft dat
de arresten gewezen worden door de rechters die al de zittingen van de zaak hebben bijgewoond, indien de zaak volledig
behamlelll werd in tegenwoorcliglleid van
de recllters clie het rrrrest llebben gewezen.
(Wet van 20 April 1810, art. 7.)
342
19 Februrrri 1951.
8. - An·est va.n de lmmer vnn htliesclwlcl'ioinostelUno. - De intenwrino van
de 1wklaa.ocle be'Uelend.e. - BeldnaiJde in
z'ijn 1niddelen vnn venledioino gehoord. Belclaa.gcle heb bencle de 'llitspra.a.lc 1Jctn het
a.rrest itiet· bijoewooncl. - Omsta.ncligheid
die het kwra.kter va.n op teoenszwa.a.lc gewezen ct·l"rest n:iet weoneemt. - Wanneer

de kamer van inbesellnlcligingstelling, na
beklaa gde in zijn middelen van verdediging gehoord te hebben, zijn internering
op grond van artikel 7 van de wet van
9 April 1930 beveelt, ontlieemt de omstandigheill dat beklaagde de uitsvraak van
het arrest niet bijwooncle aan het arrest
het karakter niet van op tegenspraak gewezen arrest.
5 Maart 1951.
377
9. - vVei·Tc·reehters!·a.cHl vnn beroep. Annweziyhe·icl va.n de voo1·zitte·r en minstens t·wee werlwechte1·s -in ho(Je•r beroep

,RECH'l'BANKEN.
vere'ist. - Is nietig de beslissing gewezen
door een werkrechtersraad van beroep die
slechts samengesteld is uit de voorzitter
en een werkrechter. (Wet van 9 Juli 1926,
art. 122.)
392
9 .Maart 1951.

10. - Strafzaken. - Wetsbepal-ingen
die in de beslissing van veroo·rdel-ing moeten vermeld woTden. De toegepaste

wetsbepalingen waarvan in de arresten
en vonnissen 'van veroordeling melding
moet worden gemaakt, zijn, afgezien van
de bepalingen van de wet van 15 Juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken,
deze welke de misdrijven omschrijven en
deze welke de straf bepalen; de vermelding van andere wetsbepalingen is over"
. bodig.
2 April 1951.
423
11. - Stratzaken. - Vervolging wegens valsheid en geb1'1b1-k van valse stulcken. - A1Test van vemonleUno dat vaststelt dat cle valshe'id en het gebnt.ik van
de valse stuk1wn oepleeocl wenlen met het
opzet de betalin[J van met het zegel gelijlcgestelde taxes te ontd·ttilcen. - Toepassing
vmn cle ll'ii aTt-ilcel 207 van het Wetboek
•Vetil de met het zegel gel-ijlcgestelde tames
IJe.~telde st·mf. Bepal-ing van de toepasselijl.'e wetsbqml-ing. Geen w·ijz·iging
van de feiten. - Geen wijziging van de
qualificatie. - Door vast te stellen dat

een beklaagde, vervolgd wegens valsheid
en gebruik van valse stukken, de valsheid
en het gebruik ervan gepleegd heeft met
het opzet de betaling van de met llet zegel
gelijkgestelde taxes te ontduiken, en door
tegen hem de bij artikel 207 van llet Wethoek van de met het zegel gelijkgestelde
taxes van 29 September 1938 bepaalde
straf nit te spreken, beperkt de rechter
zich er toe de toepasselijke straf te bepalen; hij wijzigt noch de feiten, noch de
qualificatie ervan.
16 April 1951.
476
12. - Stmfzal.:en. - Macht van de
·rechtsmcwht van wijzen. Rechte·r in
·hager beroep. - W·ijZ'iging van de qua~i
ficat'ie. - Voorwaanlen. - De rechter m

hoger beroep mag in de plaats van de q~a
lificatie van het feit van de telastleggmg
(inbreul' op artikel 57.' 2°,. va~ de Wegcode) een nieuwe qualificatie (mbreuk op
artikelen 31, 2°, en 96 van zelfde Code)
stellen en beklaagde wegens deze laatste
veroordelen indien het feit, voorwerp
van de nieu~e qualificatie, datgene is dat
bij de eerste rechter aanhangig was, en
inclien beklaagde verwittigd werd dat hij
zich op de aldus gewijzigde qualificatie
te verdedigen had. (Stilzwijgende beslissing.)

23 April 1951.

488
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13. - Strafzaken. - Aanhef van de
besl-iss-in{f van de 1·echte1· in ho{fer be1·oep.
~ l'enneldin{f van de door dA3 ee·rste rechtm· 1bitgesprolcen ve1'oordel-ingen. - Niet
voorgesclweven. - Geen enkele wetsbepa-

ling verplicht de recllter in hoger beroep
in de aanhef v.an zijn beslissing ·melding
te maken van de door de eerste rechter
uitgesvroken strnfrechtelijke veroordelin-'
gen.
23 April 1951.
486
14. - Stl'afzalcen. - Macht van de
1·echtsmacht van w·ijzen. Rechte1· in
hager bemep die de beklaagcle vemonleelt
wegens een ande1· inb1·euk dan deze we(Jens welke hij in ee1·ste aanleg werd be;·eaht. - Gee-n VflStstelling van· de identiteit van het· feit. - Onwettelijlce vemordel-ing. - Toestemming van de belclaagcle
om wegens de nieuwe telastlegging te
wonlen be·recht. - Toestemm·ing voor de
eerste maal voor de 1·echte1· in hager bemep gegeven. - Zonde1· uitwerkin,q. -

Is onwettelijk, de beslissing van de rechter in hoger beroep, die de beklaagde veroordeelt wegens een andere inbreuk dan
deze wegens welke hij in eerste aanleg
werd vervolgd en berecht, zonder vast te
stellen dat het aldus aangenomen feit hetzelfde is of begrepen is onder deze die tot
grondslag van (le vervolging hebben gedieml ; de door de beklaagde voor de
eerste maul v66r de rechter in hoger beroep gegeven toestemming om, wegens het
nieuwe feit, te worden berecht, kan die
onwettelijkheicl niet dekken.
23 April 1951.
489

15. - Stmtzalcen. Oorl'ectionele
1·eohtbanlc d·ie 1titsp1·aak doet ove1· een veTvolg·ing die bij haa1· niet aanhangig is. Ontvettelijkheicl. Is onwettelijk, het
vonnis door een correctionele rechtbank
gewezen over een vervolging die bij haar
noch door een beschikking van het onderzoeksgerecht, noch door een dagvaarding,
nocll door de vrijwillige verschijning van
de beklaagde aanhangig is gemaakt (Wethoek strafv., art. 182; wet van 1 Juni
1849, art. 15.)
30 April 1951.
508
16. - PoUUe·rechtbanlc en correcf'ionele
1·echtbank. - Ve1·melding, in de da.IJVa(t1'ding, van cle plactts van het m;iS(!rijf. - ·
Bevoegdheid om deze ve1·melding te ve·rbete·ren. - De politierechtbank en de cor-

rectionele rechtbank zijn bevoegd om de
in de dagvaarcling vermelcle aanduiding
van de plaats van het misdrijf te verbeteren.
21 Mei 1951.
546
17. - Recht bank van eerste aanleg. Hoofdg'l'ijfie1' en grijfie1's belet. - Recht-banlc kan een bediende van de grijJie, ten
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minste :21 ja.w· o·ud, als grijJier aaww11Wn.

- W anneer de hoofdgrilffiei· en de griffiers
belet zijn, of wanneer er gevaar bij is te
verwijlen, kan de rechtbank van eerste
aanleg een bediende van de grilffie, van
ten minste 21 j aar oud, als griffier aannemen. (Wet van 18 Juni 1869, art. 207.)
8 .J uni 1951.
595
18. - Stntfzaken.
Wij,dginu in cle
smnenstelUng van de zetel. - Onrler.zoek
he1·begonnen. - Vonnis gewezen door cle
·nH![Jistra,ten cUe flat oncle·r.mek hebben 1Jijuewomul. TVettelijkheirl. vVanneer,

ingevolge een wijziging in de samenstelling van de zetel, het mulerzoek vnn eE'n
zaak op een latere terecl!tzitting werd
herbegonnen, is het vonnis, gewezen dbor
de magistraten die dat onderzoek hebben
bijgewooncl, wettelijk. (Wet van 20 April
1810, art. 7.)
598
11 J uni 1951.
1'9. -

Stmtzalcen. - Dat'tt1n van het
'misd·l"i:it In de beschilclccing tot ve1'1tJi:izinrT
ve1·mel(l. -· FerbetM·inrJ. - Bevoe[Jdhelrl
van cle rechte'r ove'r cle [!'rmul. - De rech-

ter over de groncl heeft bevoegdl!eid om,
volgens de uitslag van het onclerzoek ter
terechtzitting en na de beklaagde in de
gelegenheid te hebben gestelcl zicl! tegen
die verbetering te verdedigen, de datum
van het feit van cle telastlegging die in de
bescbikking tot verwijzing vermeld werrl
te verbeteren.
11 .T uni 1951.
605
20. - BU1'ge,rlijke zaken. - Ho[Jer beroep. Ttvee onclerscheirlen aJrten van
be,roep. ~ De eerste wit[Jannde ·vam somrniae ooTspmnlcelijlce venveenlers en oericht tegen de oo1·spm1ilceUjlce aamlerlfle'r.
- De tweede uitaaqncle vnn de ooTSJII'Onkelij ke cum le[Jge·r en aericht tegcn cen an(lere oo·rspmnlcel'ijle,e venveenze,r. - Gcen
stelling van pleitbezorge·r door cleze laatste ge!ntimee1·de. - Een enlcel geschil. Henl(t[tintJ van qe niet-ve1·sch1Inencle ye·intimee,rcle vooraleer een an·est va:n 8(!-menvoeg·ing van de zaken we1·cl ·aewezen.
- Tu.ssen te Tcomen an·est niet voo1· veTzet vatbcuw. - Wanneer twee onderschei-

clen alden van hoger beroep werden ingeleid, de eerste uitgaancle van somi:nige
oorspronkelijke verweerders en gericht
tegen de oorspronkelijke aanlegger, de
tweede uitgaande van de oorspronkelijke
aanlegg·er en gericht tegen een andere oorspronkelijke verweerder welke geen pleitbezorger heeft gesteld, en wanneer het om
een enkel geschil gaat, en wanneer de
vorderingen ten opzichte zo van de verschijnencle partijen als van de niet-verschijnende partij hetzelfcle voorwerp en
die partijen hetzelfde belang llebben, mag
de niet-verschijnende partij reeds v66r

clat een arrest van samenvoeging van de
zaken werd gewezen, overeenkomstig artikel153 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvorclering (kon. besl. nr :lOO van
30 Maart 1936, art. 8) herclaagcl worden
en zal die herdaging tot gevolg hebben dat
bet tusRen te lmmen arrest niet voor verzet vatbaar zal zijn.
21 .Jnni 1951.
629
21. - Stratznlcen. - A-r-rest flat rle betichting bewezen ve1·klctart. - Vr·ijszn-aalc
niet rloo·r een wettelijke gmnrl van 1·echtvannliging gemotivee,rcl. OnwetteUjlcTwicl. - Is onwettelijk het arrest dat, de

betichting bewezen verklarend, de beklaagde vrijspreekt om een reden die geen
door cle wet voorziene grond van rechtvanrdiging uitmaakt.
9 .Tuli 1951.
674
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GING.
1. - Stnttzalc.en. - Recl1-teT in hager
bemep rl'ie rle zaalc aan zich t1·elct en ten
gronrle 11Mszwaalc rloet. Geen vom·at"
gawnde ve-rw·itti_q·inrt na.n cle belclactrtrle. Gee-n schen(Ung vnn cle 1·echten va.n ,_ cle
·venlerliuinu. - Scbendt de rechten van de

verdediging niet de recltter in hoger beroep die de beklaagde niet verwittigt van
zijn inzicht om de zaak aan zich te trekken en over de groncl nit te spreken.
2 October 1950.
32
2. - St1·atzalcen. - Nota na sluitin.IJ
vnn rle cle1J(J,tten rlo01· de bm·,qe1'li:ilce pa1·tij
awn het hot van bm·oep uest·n7trcl. Raaclsman van belclaa_qrle die, zonder pmtest noah aa.nvraa._q tot he1·open·inrt 1;cm (le
rlebatten, een omstancli.IJ antwoonl awn het
hof V(tn bemep heett laten _qeworden. Geen 8chending van de rechten van cle
venlerliuing van belclaagrle. - De rechten

van de verdediging vanbeklaagde werden
niet gekrenkt door het opstnren van een
nota door de burgerlijke partij aan het
bof van berDep, na sluiting van de debatten, inclien de raaclsman van beklaagde
afschrift van deze nota ontvangen beeft
ei1 zoncler protest aan te tekenen of de
herovening van de debatten te Vl'agen een
omstandig antwoord aan bet hof vnn beroep beeft laten geworden.
13 December 1950.
188
3. - St-raf;za:J,-en.- Besclteirl na- sl·witi·II.IJ'
V(tn cle clebatten nan het hot vrtn beroep
cloo·r de b7trge1'iij lee pa-rt-i:i gest·uu1·d. Bescheicl betrejfencle het beclrag van cle
scharleve1·goecling en niet de gegmndheid
van cle betichting. - Geen schencling van
cle rechten van rZe vm·clecligintJ va.n beklaagcle in zove·r _z·i:i cle ve1·clecliging ten
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aanzien van de p1tbl-ielce vo1·dedng betreffen. - De rechten van de verdecliging van

beklaagde, in zover zij de verdediging tegen de publieke vordering betreffen, werden niet gekrenkt door het opsturen na
sluiting van de debatten, van een bescheid
·door de burgerlijke partij aan het hof van
beroep, inclien dit bescheid de gegronclheicl
van de betichting niet betrof, cloch slechts
het beclrag van de schaclevergoecling.
13 December 1950.
188
4. - j]filitai1· gerechtshof. - Tot .zich
t-relcken van de zaalc. - A1··rest ten _qmnde
1titspraalc doende op stulc1cen. Beklaa_qcle niet ven.v'ittigd. Geen schendin_q va:n cle 1·echten van cle venlecl·i_qin_q.

- Scbendt de rechten vnn de verclediging
niet, het militair gerechtshof dat, uitspraak doende als rechter in hager beroep,
beklaagde niet vooraf verwittigt van zijn
inzicht de zaak tot zich te trekken en over
de grond ervan uitspraak te doen omdat
het vonnis door nietigheid aangetast is.
(Wetboek van strafvorclering, art. 215; besluitwet van 27 Januari 1916, art. 3.)
12 Februari 1H51.
315

5. - Strafzalcen. -Nota floor cle bm·yerlijlw pa1·tij na. rle slniting clcr delwtten
ncemelertd. - Niet nwdegecleelrl awn cle
beklangrle. Vonnis van veroonleUng
nell f. 8laruule 011 rle stu.lcken van cle linnrlel.
- Schenrl·ing van de 1·echten vrm de ve1·decligin_q. Schendt de rechten van de

verclediging het vonnis van veroordeling
acht slaande op de stukken van de bundel,
wanneer de bnrgerlijke partij na de sluiting van <le debatten ePn notn neergelegd
heeft en de beldaagde geen kennis van die
nota heeft gekregen.
12 i\lnnrt 1951.
399
6. - TVet tot besche1·minr1 vcw cle maatgehirppi,i tegen de almonna.len. - lnte1·nerin.rt dam· het openbaa1· ministerie gevorclenl. - Aanm·aag tot opschorsin_q doo1·
de belcla.artcle ten eincle zich cloo1· een rloo·r
hem gekozen geneeshee1· te laten onclerzoelcen. - Belclaagcle zijn yezegclen op yeen
en/eel bewijsmicldel steunend.
Beklaartrle hebbencle ovm· alle gcle.Qenheirl
besohikt om op een rloor hem. yekozen rles7Mtnclige beroep te cloen. Opscho1·sing
geweiyenl. - Beslissiny van inte1-nerin.g.
- Geen schending van ae rechten rler ve1·rlediging. - Wnnneer de be)tlnagde, wiens

internering door het openbnar ministerie
gevorderd wordt, een opschorsing aanvraagt om zich door een door hem gekozen
geneesheer te laten onderzoeken, schendt
de rechten van de verdediging- niet het arrest dat de opschorsing weigert en de internering beveelt door vast te stellen dat beldaagde zijn gezegden op geen enkel bewijsmidclel steunt en over alle mogelijke
gelegenheid heeft beschikt om te gepasten

tijde op een door hem gekozen cleskundige
beroep te doen.
19 Maart 1951.
420
7. - Stmfzaken. -Door het Stmfwetboek voorziene misclaacl of wanberlrijf. Belclaagde vervolycl wegens cleelneming
cwn het misrkijf volyens een van de 7Ji:i
aUnen' s 2 of 3 van n-rt-ilcel 66 van hetzelfcle
wetboelc bepaalcle w·ijzen. - VemonleUng
weyens rechtstreekse ctanzetl'iny tot· het
misrlrijf. - Beklrwgcle n·iet ve·rwittiycl. SchencUnrt 1JWn cle 1·echten van de ve·rde. cliyiny. - Wanneer een persoon vervolgd
wordt wegens deelneming aan een door
het Strafwetboek voorziene misdnad of
wanbedrijf, volgens een van de bij alinea's 2 of 3 van nrtikel 66 van hetzelfcle
wetboek bepaalcle wijzen, mag de rechter
over de groncl hem, zoncler van de wijziging van qualificatie te verwittigen, niet
veroordelen wegens rechtstreekse aanzetting tot die misdaad of dit wanbPdri.jf.
(Strafwetb., art. 66, al. 4.)
2.'3 April 1951.
484
8. - Stmfzaken. - W·ijz·ig·iny van de
qnalificatie bepaalcl doo·r cle eerste 1·echter.
- Verwittiying aan de belclangde clat h:ij
zich op het alclus geqtt.alificeenl feU v66r
de rechter in hoge1· !lemep moet verclCcli.Qen. - Rechter in ho.Qe1· bemep e1·toe niet
rtehouden hem anclermaCtl te ve·rwittiyen.

- Wanneer de eerste rechter de qualificatie van het feit, voorwerp van de telnstlegging, gewijzigcl heeft, is beklaagde, appellant, daarcloor zelf ·verwittigcl dat hij
zich op het aldus gequalificeerd feit te
verdedigen heeft; de rechter in hoger
l1eroep is ertoe niet gehouden hem anclermaal te verwittigen.
2.'3 April 1951.
488

RECHJ'SPERSOONLIJKHEID.
TToorlopig Oom.Ue van behee1' van het
vervoe1· in cle Bntsselse ayglomeGeen 1·echtspersoonlijlcheicl. -

.~teclelijlc
n~tie. -

Het Voorlopig Comite van beheer van het
stedelijk vervoer in de Brusselse agglomeratie heeft geen rechtspersoonlijkheid.
15 Mel 1951.
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RECHTSPLEGING (IN STRAFZAKEN).
1. - Onclerzoelc (in strafzalcen). Oorrectionele- en politiezalcen. Beklaagcle die niet cle laatste het wom·cl
gelcregen heeft. - Geen aanvmay te cUen
eincle. - Geen nietiyheicl. - In correctionele- of politieznken, brengt het feit, dat
de beklaagde niet de laatste gehoord
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werd, slechts nietigheill mecle, indien de
beklaagde gevraagd heeft om het woord
te krijgen, en zulks hem geweigerd werd.
(Wetb. van strafv., art. HTO en 210.)
25 September 1950.
20
2. - 0·11derzoelv (in st1·atzaken).
T·ijclens het voonm.derzoelc aangestelde
deskztncl'ige. - Oetuigenis teT zUUng van
de 1·eohtsmacht van w·ijzen. - Deslcunclige
die z·ich e1· toe beperkt 1'elcenschap van de
uitsla.g van zijn m·oeger deslcundig on.de·l'zoelc te geven. - Getuigen-eed alleen ve1'eist. De door het gerecht gedurende

het vooronderzoek aangestelde deskundige
moet ter zitting van de rechtsmacht van
wijzen slechts de getuigen-eed afleggen,
indien hij zich er toe beperkt rekenschap
van de uitslag van zijn vroeger deskundig
onderzoek te geven.
16 October 1950.
48
3. - Onclm·zoek ('in stmtznlcen).
Militak gerecht. InbefoichUngstelling
cloo·r fle k1"ijgsauditmw. - Dmagwijdte.

- De aanzegging aan de beklaagde, door
de krijgsauditem·, van de misdrijven die
cleze te zijnen laste legt, heeft niet noodzakelijk voor gevolg die rnagistraat van
het vooronderzoek te ontlasten en de zaak
bij de krijgsraad aanhangig te maken.
23. October 1950.
74
4. Onclc~rzoelc (in st·mjza.l.:en).
(}etuiue onregelrnatig zonde·r eed gehoora
floor de correctionele 1·echtbank. - Arre8t
rl.at het vonnis ve1·nietigt en, dqo·r evocatie
van de zamlc, uitspraalc doet zonder relren·ing te ho·zulen rnet die getuigenis. - Arrest da.t zich de nietigheicl waanloo1· het
v01m·is aangetmst is niet toeeigen.t.

Wanneer een getuigenis onregelmatig door
de correctionele rechtbank zoncler eecl afgenomen werd en het hof van baroep het
vonnis vernietigt en zonder met die getuigenis rekening te houden uitSDraak doet
door de zaak aan zich te trekken, eigent
het zich de nietigheid niet toe, waardoor
het vonnis aangetast was.
30 October 1950.
90

5. - Onderzoek (in stn~tznken).
BeschikiC!i'll•U van de nmdlcaerner cUe de p·nbUelce vorde1"ing ve1·vallen vm·ldaart ten
gevol{fe van de wm;nestie-besl1utwet van
20 Se]Jtcrnbm' 1945. - Ve1·wijz·ing van de
zaa./v na.rw cle con·eoti.onele rechtbank om
e1' o·ver de lntraerlijke vonle1"i'llg tQ laten
witsprawlc doen. Onwettelijlche'id. Is onwettelijk, de beschikking van de
raadkamer die, na de publieke vordering
vervallen te hebben verklaard ingevolge
de . amnestie-besluitwet van 20 September
1945, de zaak verwijst naar de correctionelc rechtbank om er over de vordering

van de burgerlijke partij te laten uitspraak doen.
13 November 1950.
ll5
6. On.de1·zoel.; (in strajzalwn). Zaalc bij cle 7c1"ij{!S1'aarJ, aanhangig gemaalct. JJiacht om de lc·rijgsa.urliteur
met het vervullen 'linn onclerzoeksven·iehDe krijgsraad,
t'inge1b te belasten. -

waarbij een vervolging aanhangig werd
gemaakt, mag, krachtens artikel 180 van
het Wetboek van rechtspleging voor het
leger te laude van 1814, de krijgsauditeur
er mecle gelasten, als onderzoekende magistraat en niet als oflicier van gerechtelijke politie tot aanvullende daden van
onderzoek over te gaan, mits naleving van
cle vormen van <le militaire rechtsDleging.
158
4 December 1!l50.
7. Onrl.erzoelc (in stmtzalcen). Znak bi:i de lcrijgsraarJ, nanhangig gemaakt. T'onqtis dat de lc1'ijgsauditeur
met een aanvu.llencl onderzoek belast. Onflerhoor van getuigen ondm· eefl do01·
fle krij(JSrt1r.flUeur. Wcttelifkheid. -

Wanneer, in de loop van een vervolging
die bij hem aanlumgig is gemaakt, de
krijgsraacl de krijgsauditeur er mede gelast heeft tot een annvullend onderzoek
over te gaan, mag deze magistraat getuigen onder eed lwren.
4 December 1950.
158
8. Onclerzoelc (in stmtzalcen). K1·i,i[!sa.udUem· handelenrle al,~ onclm·zoelcenrle rna.[!·istmat. - Orule1·hoor vwn een
[}et1tige zo·nde1· eerl. - Geen niefoigheid. -

Het verzuim van de eedafiegging door een
getuige gehoord door de krijgsauditeur
hamlelende als onderzoekend magistraat,
is geen reden van nietigheid. (Wetb. van
strafv., art. 75 en 77.)
4 December 1930.
158
9. Oncle1·zoe!G (in 8t·ra,jznlcen). B·wrgerlijke pa.rUj in cleze hoedanigheirl
te·r zUtin{f zoruler eed gehoonl. - Wettel'ijl!;heicl. - Indien in beginsel fie burger-

lijke partij niet als getuige mag gehoord
worden, verbiedt geen enkele wetsbepaling !mar ter zitting inlichtingen te vragen.
4 December 1950.
158
10. - Onaerz·oelc (in strajzakcn). PJ'oces-ve·rbaal van rle tm·eohtzittimg. Niet goedgelce1tnle wi,izig·in[len, b·ijvoegingen e·n schrap11ingen. - V1·eernd aan het
vermtllen van s1tbstant~ele formaliteiten.
- Oeen n'ieUghe'id. - Niet goedgekeurde

wijzigingen, bijvoegingen en schrappingen, die vreemd zijn aan het vervullen
van een substantHHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteit, maken
het proces-verbaal van de terechtzitting
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wa;uin zij aangetroffen worden niet ongeldig.
4 December 1950.
158
11. - On:derzoeTc (bn stratzaken). Pmoes-vei·baal van de teJ·eohtzitting vMtstellencle dnt een, zelfde persoon de getuigeneed en de rlesTmmd·igeneed heett a,fgeGeen teuenstJ·-ijdigheid. De
legd,. -

melding, in het proces-verbaal van de tereclltzitting, dat een persoon, benevens de
getuigeneed, de deskundigeneed heeft afgelegd, bevat geen enkele tegenstrijdigheid.
170
ll December l!KiO.
12. - Ond.erzoelc (in stra,fzalcen). Yerw·i_jz·ing vam een uvisdaad naar de coTi'eotio·nele J'echtbanlc op gmnrt van verzaohtende mnstanr/.'igheden,.- Ondm·zoeksgm·echtei~.
D·ietstrJl stt·afbaar met
dwangaTbeid V(l)n vijftien tot twintig jaar
Tcraohtens n1·tilcel .173 1Ht.n het Stratwetboelc.
Onder:weTcsuerechten zondc·r
maoht 01n de misda.ad naa.r de co1-reotio"
nele reohtbn~Jk te venvijzen. - De dief-

stal met belmlp van geweld of bedreiging,
met een van de bij artikel 473 van het
Strafwetboek voorziene verzwnrende omstandigheclen gepleegd en met dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar bestraft
is niet een van de misdaden welke de wet
de onderzoeksgerechten toelaat op grond
van verzachtencle omstancligheden naar
de correctionele rechtbank te verwijzen.
(Wet van 4 September 1S!n, art. 5; wet
Yan 14 Mei 1937, art. 3.)
206
lS December 1!150.
13. - Onrlerzoelc (i.n stmtzaTcen). J(amel· van inbescTwldi,qingstelling:
Ma-cht om te ondei·zoelcen of te doen ondm·zoeTwn. - W m·dt ttitueoetend zowel in
criminele znh,en als in coJ-rcctionele zalcen
of in zalcen ·can emwoudige politic. -
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15. - Oi~d.erzoelc ('in stmtzalcen.). Get1tige gehoord dom· de tJolitieJ·eahtlmnlc. - Afgeleude eed : «De waai'heid
te zeg_qen, niets dan de waa.rheid >>. Niet ctfuelegd in de bij cle ·wet voorgesohi·even pleohtiue bewoord.ingen. - Nieiigllcicl van het vonn.is. - Nietige getuif/Cn.vei·lclaTin._q niet gewem·d door de reahtei~ ·in hogm· beroep. Nietigheid van
rlezes beslissin_q. - ·wanneer de politierechtballk een getuige gehoord heeft, die,
volgens de vaststellingen v'an het procesverbaal, gezworen heeft cc de waarheid te
zegge11, niets dan de waarheid >>, zijn nietig het vonnis van de politierechtbank en
het vonnis van de correctionele rechtbank
uitspraak doende in boger beroep, indien
de':l;e Iaatste rechtbank de nietigheid overgellomen heeft, door die onwettelijk afgenomen getuigenverklaring niet uit de elementen vall llaar overtuiging te weren;
het feit dat die getuige door de correctionele rechtbank opnieuw, en ditmaal regelmatig, gehoord werd is zonder belang.
(Wetb. van strafv., art. 155.)
294
29 Januari 1g51.
16. - Onderzoelc (in stra.jza1cen). TTounis waartegen beroep veTnictigd wegens om·egelrnati_qe samenstellinu van de
zete/.. - . Tot zi.ch treTclcen van de zaalc
clom· de i'eohter in hoger be1·oep. - T1erplichf'in_q. - Het militair gerechtshof, dat

een VOllllis wegens onregehnatige samenstellillg vall de krijgsraad vernietigt,
heeft de wettelijke verplichting over de
grolld uitspraak te doen. (Wetb. van
strafv., art. 215.)
315
12 Februari 1951.
17. - Onr/.erzoelc ( i·n strajzaTcen). Onclerzoelc dom· deslcuncligen. - StrafzaTcen. - Eed van cle des1c7tndige. - Eed
ont'lxm_qen. dom· de J'echtsrnaoht, die de eerl
1Jevolen heejt, dooh anders samenuesteld
is: - Wettelijlcheirl. - Het rechtscollege

Zowel nit cle tekst van artikel 235 van het
Wetboek van strafvordering als uit arti- clie een onderzoek door deskundigen bekel 250 Yan hetzelfde wetboek vloeit voort volell heeft ell een deskundige aangesteld
dat de macht van de kamer van inbesclml- , heeft moet niet, om dezes eed geldig te
digingstelling om te onderzoeken of te ontvangen, door clezelfde rechters samendoen onderzoeken niet eukel uitgeoefend gesteld zijll.
wonlt in de zaken die tot de bevoegdheid
19 Februari 1951.
341
van het hof van assiSPll bellm·en, doch
ool;: in rle zaken die tot de bevoegdlleid
18. - O·nderzoeTc (in stJ·ajzaTcen). van de correctionele rechtbank of van de Pe1·soon. hebbende, na de eed van getuige,
politierechtbank behoren.
fle eed. vcm desTcundige afueTegd. - Geen
18 December 1950.
212 nietigheirl. - De omstandigheid dat een
getuige, na de eecl vall getuige afgelegd te
14. - Ondei·zoeTc (in stmjzaJ.:en). llebben ook de eed van cleskunclige afiegde,
Getni_qen. N even en niohten van be- heeft noch llet getuigenis, noch de procelclaa,_qrle onclm· eerl gehoord. - Wettelijlcdure met nietigheid aangetast.
heid. - In strafzaken moeten de neven
5 Maart 1951.
376
en nichten van beklaagde, die als getuigen gehoord wordell, de wettelijke eed af19. - Onrtm·zoeTc (i.n straijzalcen.). leggen. Zij zijn niet wraakbaar. (Wetboek OndeTzoelc met een. bevel van buitenve·rvan strafv., art. 156.)
volgingstellinu ,qesloten. TTervolgingen
1:; .Jannari 1951.
255 011 .Qmnrl van het OJJJ'i]zen van nimtwe be-
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zwaren. her·pat. - Voorwruurden. - Wanneer een onderzoek met een bevel van
buitenvervolgingstelling gesloten ·werd,
kan alleen bet oprijzen van nieuwe bezwaren, wier aanneming door de motieven
van het bevel niet wordt verhinderd, de
hervatting van de vervolgingeJ! rechtvaardigen. (Wetb. van strnfv., art. 246 en247.)
G Maart 11151.
384

210. - Onrlerzoc7;:, (in stntfzrt.l.;en). Cor·reotiouele ·1·echtbwnlc. Sl·ttitmg rlet·
debatten. - Voor cle correctionele recht-

bank zijn de debatten gesloten wanneer,
al de partijen gehoorcl zijnde, de zaak
voor uits11rank van het vonnis op een latere terechtzitting uitgesteld wordt.
12 Maart 11151.
399
211. - Onrlcl'zoel.; (in stmfzrtken). Opneming van. ae verkla1"ingen van. de getttige·n. V e·rpUcht-inu niet toepasseUjlc
op rle st·raft·eohtba417.;en. flie in hoogste
rwnleu ·uitsp·raak rlocn. - De ver11lichting

van opneming van cle verklaringen van de
getuigen is niet toevnsselijk op de strnfrechtbanken die in hoogste aanleg uitspraak doen, (Wetb. van strafv., art. 155
en lS!l; wet van 1 Mei 1849, art. 10.)
9· April 11151.
449
01ulerzoek ('i,n .~t·mfzalcen). Vorott·w van belclaagrle als getttige uehoonl.
--' Ve1·pUehting rle cell at te leggen. -

212. -

Wanneer de vrouw van beklaagcle als getuige gelloord wordt, moet zij, op straf
van nietigheid, de door de wet Yereiste
eed afleggen. (Wetb. van strafv., art. 156.)
!l April 1951.
450
23. - Ontlerzoel.; (in stmfzn./.;en). Vooronrle·rzoelc. - Zrw.lc awnhwngig b'ij rle
lc·f'ijgsnutrl. - K'l"ijgsamlite·wr zonrle1· bevoegrlhe·irl tot verrichUng •uwn een rlaarl
van onrlet·zoelc, - Betelcenis vwn rUe lnatste woonlen. De claden, waartoe de

auditeur ann de raadsman van de betichte,
dat de zaak op de rol Yan de terechtzitting
van de krijgsraad ·wordt gebracht, heeft
niet tot uitwerking de zaak bij cle krijgsraacl aanhangig te mnken.
16 April 1951.
473
216. - On.(l.erzoc/,: (in strntzMcen). K1'ijgs'l'lwrl. - Getuigen. TTer1JlichUng
behotulens wetteU,ih: beletsel de eecl nf te
legge·n. - V6or de krijgsraa{l moeten, be-

houdens wettelijk beletsel, al de getuigen
de eecl afleggeu. (Wetb. van rechtspleging
vom· llet leger te laude, vnn 20 Juli 1814,
nrt. 87, 106 en 173.)
25 J uni 1951.
632
216. - Ond.e·rzoelc (in st1·ajza1cen.). Vooronrlerzoel;:,. - Besclli./,,lcino(J. vrtn bu·iten"VervolgingstelUug. Niem.oe bez·wn·ren. - Reehtst·rcekse rlngvcuwding. - Ononf'l:lw1celijkhei.r7. Wanneer de rancl-

kamer een bescllikking van buitenYervolgingstelling heeft gewezen, is dP burgerli,ike partij, zelfs indien zij llet bestaan
van nieuwe bezwaren inroept, niet ontvankelijk om de betichte rechtstreeks v6or
het reclltsprekeml college te dagvaarden.
25 .J uni 19i'il.
635
217. :__ O·Mler:::·oek (in stntfMtken). YaoromleTzoek. - Beschilckin[J van b·uiten"Vervolu·ii(l.gstdling. Niettwe bezwa·ren. - Onderzoel,,srteTeeht nlleen bevoegll
om ze te beom"llelen. - Ret onderzoeks-

gerecht, dat een bescllikking van buitenvervolgingstelling heeft gewezen, is alleen
bevoegcl om te beslissen over het bestann
van nieuwe bezwnren die de heropening
van het onderzoek rechtvaarcligen. · (Wetc
boek van strnfv., nrt. 246 tot 248.)
25 .Juni 1931.
635
218. - On·clerzoek (in st'·mfznlcen). TT erzoelv om ltkfe van een feit. Feit
wrwt·van het bestartn niet 'Vast.~taat. Weium··ing nlcte te ve1·lenen. - Wettelijlcheirl. - Is wettelijk cle beslissing waarbij

krijgsauditeur niet meer bevoegd is over
te gaan nadat {le zaak bij de krijgsraad
aanhangig is, zijn de daden van oncler- de rechter weigert akte te verlenen van
zoek, dat wil zeggen de daden die, wegens -een feit clat hij zelf niet heeft kunnen
hun aard, slecllts wettelijk door een mu- vaststellen en waarvan het bestaan Yoor
gistraut-onderzoeksrechter of door een hem niet bewezen werd.
rechtsprekend college kunnen verricht
2 Juli 1951.
6i'i::i
worden. Hebben dit karakter niet de daden die, zonder. opdracllt van een mugis219.
On.rl.e-rzoe/,:
(i.n
stmtzal.:cn).
traat-on{lerzoeksrecllter, door een officier
van gereclltelijke 11olitie lnmnen verricllt Besehilcldmg van ve·rw-i,izing nrta1· cle col·'l'eoUonele rechtbrvnh:. - Tweerle besohi.'kworden:.
ldng rlezelflle 1w7cla.a.gcle ve·rw·ifzenrle we16 A11ril 1951.
473 gens rlezelflle feiten anrle'I'S omschrC'uen _
. - Onwettelijlcheid. - Wanneer de ratHl214. - Qn.rl.enzoe7.; (in st·rnfzM•cn). kamer een beklnagcle unar de correctioVooronclet·zoek. Kennisgeoving floor rle
nele rechtbank verwezen heeft, mag zij
k1·ij[1srwrlitetw aan de ·marlsman. 1;an rle
ten laste van cleze beklaagde op gron{l van
betichte. - Dat•um van lle terechtzitting
·vwv de krijgsma.fl. - Kennisgeoving rlie dezelfde feiten nnders omschreven geen
nieuwe beschikldng van Yerwijzing vellen.
tle, zaak bij de lc·rl)[!s·raarl niet aanhrtngi[J
9 .Tuli 1951.
675
ma.a~ct. -De kennisgeving, door de krijgs-
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30. - OncZ.erzoelc (in stratzakell). Besehil."Jcing van verwijz·ing nll!cw de correcUouele rechtbank. - Tweede beschikking vain t;e·rwijzing in rlezelfde zaak gewezen, ten laste Vll!n een beklaa,qde d·ie
vroege1· niet vn betichtiuf! f/estelrl wenl. 1l'ettelij/,;lleirl. De randknmer die ze-

kere beklnagclen naar de eorrectiom~le
rechtbnnk verwezen heeft, mag, op vorrlering van het ovenbaar rniniHterie, in llezelfrle zaak een nieuwe besrhikking van
verwijzing vellen ten htRte van een ander
beklaagcle, die, vroeger. het voorwerp niet
heeft uitgemaakt van een inbetichtingstelling· door de onderzoeksrechter of door
ilet openbaar ministerie.
\l .Juli Hl51.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AIU~ESTEN.
HooFDSTL'K

I. -

HooFDSi'L'K

II. -

HooFDS'l'l.'K

III. -

Algemene regelen.
In lmrgerUj lee za./cen.
In stratzalren:

IV. - Iu..::ake1i: van rechtstreelcse belastin,qen.

HooFDSTUK

HOOFDS'l'UK

V. -

In nviU.tiezalcen.

3. - Bw·ge1·lijlce zaken. - Pa1'tij die
de ucrust-ing vnn de andere partij inmept
o nb een a,anszwcw k txt.n <leze lna.tste te
cloen verwet·pm'l. A.1Test dat de annspmnlc inwilligt zomler het n~i.fl<lel te beantwoorden. - Niet ge111ot'iveerrl arrest.

- Schemlt artikel Hi van de Grondwet
het arrest clat de aansvraak van een partij inwilligt zoncler !Jet midclel te beantwoorden, waartloor tle andere vartij beweerde dat die mmsvraak tegen een regelmatig gegeven berusting i!l(lrnist.
21 Se11tember 1950.
10
4. - ~a.lcen ·van polders. - Besluit vnil·
cle besten1Uge fl.ep·ntntie van de pmvincieTaacl tti.tspra.nlc cloende ove1· een ·reclamatie tegen het lJeloop 1;an << cli.jlcgeschotc ·
ten ll. Besluit nan fle gronclwettelijke
ve·rzllichting vnn de motiveT'ing ondei·worZJen. - Daar het besluit, waarbij de be-

stendige deputatie van de provincieraacl
uitspraak doet over een reclamatie tegen
het ingekohierd bedrug van door het polderbestuur geheven << dijkgeschotten ll, een
vonnis is, moet het met reclenen omkleed
zijn. (Stilzwijgencle beslissing.) (Grondwet, art. 97.)
26 September 1\150.
25

de

ALGEMENE llEGELEN.

1. Arrest dat zi)11 rli.spositief ozl
grond 'ran eigen motie·ven ·rechtvaa-rcl-i,qt.
- Dnt bovendi.en ·verlclaart cle ooTdeellcmtdi.rJe en niet tegenstTijd:ige motieven. van
de eerste ~·echte1· o1Je1· te nemen. - OveTtollige bmveeg1·eden. ----' An·est wette/,ijlc
gemotiveenl,.- Wanneer de rechter in ho-

ger beroep in alle opzichten zijn beslissing
dom· eigen motieven gerechtvaardigd
heeft, is cle verwijzing naar de oorcleelkundige en niet tegenstrijdige motieven
van de eerste rechter overtollig en geeft
zij geen aanleiding tDt nietigheid van het
arrest.
1V31.

ontslaat een schriftelijlc bewijs in te
brengen.
21 Sevternber 1\loO.
8

v~n

5. - Za.lcen ·ran polclm·s. - Beslttit van

HOOFDSTUK I.

~~ ~lei

799

554

HOOFDS'l'UK II.
IN IJUllGEHLIJKlc ZAKEN.

2. - Buryerli;ilce zalcen. - Bewi:is vnn
een VC!'b'i-nten~s cloor vennoedens. - Toelnntba,arheirl niet betwist. - Rechter niet
gehouden. ze vctn nmbtswege te ~·echtvaar
digen. - Bij ontstentenis van betwisting
over cle toelaatbaarheid van het bewijs
van een verbintenis door VPI'lllOedens, is
de rechter niet gehouden cle omstandigheid ami te cluidcn cH<e rle schuldeiser er-

bestend-i,qe depu.tntie vwn de zn·ovincie1'acul ·uitszwanlc cloenrle over een redama,.
t-ie teyen het beloop vnn << dijlcgeschotten ll. - Besluit dat de reclamntie te laat
ingecz.ien<l ve1·klan1't zonder vnst te stellen
IJinnen welke ternllijn zij wenl ingebmcht.
- Bosluit niet met redenen omlcleed. -

Is niet gemotiveenl naar de eis van artikel 97 van de. Grondwet het besluit van de
bestendige deputatie van de provincieraad
dat, uitspraak doende over een reclamatie
tegen het ingekohierd bedrag van door het
volderbestuur geheven << {lijkgesclwtten ll,
zich er toe beperkt te verklaren dat die
redamatie als te Jaat ingediend moet beschouwd worden, zoncler vast te stellen
binnen welke termijn zij ingediend wercl.
(Gronclwet, art .. 97.)
26 September 1950.
25
6. - Burge1·Ujlce zalcen.
Yonnis ·ant
slechts over de ontvanlcelijkheid Vll!n de
cis uitszwnn,Jc doet. - Geen ve1·pliehting
een venle(liging over de grond te beantt~oonlen. Het vonnis dat slechts over

de ontvankelijkheid van een rechtsvordering nitspraak doet, moet de conclusies
niet beantwoorden die een verdediging
over de grond uitmaken.
5 October 1950.
40

7. - Btwge1·lijlce zaken. - Geen ve1·"
pHchting voor de rechte1· eenvoudfge argu-
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De verplichting de vonnissen te motiveren omvat deze
niet de argumenten te beantwoorden die
tot staving van een eis of van een exceptie
worden voorgebracht.
5 October 1950.
40
-rnenten te l!eantwoonleu. -

8. - Bm·gerlijke za.ken. - Besliss·in-g
op tegenstrij(lige beweerpredenen gestmtnd.
- Schending van a·rtil<~el 97 van. de G1·ondwet. - Schendt artikel 97 van de Grand-

wet het vonnis dat, na vastgesteld te hebben dat, volgens de bepalingen van het
CQntract tussen partijen, de huurovereenkomst kan verlengd worden hetzij in de
voorwaarden voor het vorige jaar vastgesteld, hetzij tegen de prijs va:o. 75.000 fr.
per jaar indien die voorwaarden niet behouden worden en cle aanlegger de wil
geuit heeft aan de verweerder geen verlenging van de lnmrovereenkomst aan dezelfde voorwaarden als het vorige jaar
toe te staan, aan verweerder een verlenging van de huurovereenkomst in die
voorwaarden verleent om reden dat aan~
legger zijn keus niet uitgeoefencl heeft.
26 October 1950.
81
9. - B·z~rge·rUjke zah~en. - A:ITest een
e·is ve·rwerpende dom· er op te ste·unen dat
krachtens de vree-rncle wet de eise·res van
vreernde national-ito# is. - Ooncl·tts·ies van
de eiseres bewerenrle dat er geen 1·ekening
rna-r1 gehonden wonlen rnet de m·eenule
wet. - Geen antwoorcl in het an·est. A 1TR8t niet _qenwti,;eerrl. - Scllendt arti-

kel 97 van de Grondwet llet arrest dat
een eis verwerpt door hierop te steunen
dat de eiseres krachtens het Duitse recht
van Duitse nationaliteit is, zonder cle conclusies van de eiseres te beantwoonlen die
beweerden dat er geen rekening mocht gehouden worden met de Duitse wet welke
van ambtswege door het openbaar ministerie ingeroepen wercl.
16 November 1950.
125
10. -

Bwr,f/e'l'lijke zalcen. Aanbofl
- voo bew·ijs van dr·ie fei.ten. - Verwe1·ping.
- Redenen die sleohts op twee feiten van
toepassin.f! z·ijn. A:n·est niet gernotiveerd. - Is niet gelllotiveerd, het arrest

dat het aanbod
verwerpt lloor
van deze feiten
16 November

van bewijs van drie feiten
redenen llie alle aan een
vreemcl zijn.
1!150.
126

11. Bn·rge·rUjk~e zMcen.
Kleine
na-latenschapzJen. E:rfgenaarn v·e'l'lclarende de rneenlerlwid ·van. de belange1b te
bezitten. - Strntnena op zijn belangen in
de nalatensclutp ·van elkeen vam. zijn. ou(f.e1·s. _:_ Om·oe1·encl yoed flat tot de gerneenschap heeft l!ehoor·a. - Vonruis ve1·k!ar·ende flat rle erfge·naarn niet de rneerrlerheid van .de l!ela.nyen heeft omda..t Mj
slevhts voo1· een rlerrle -in de goefleren V>an

zijn moede·r OP'VO~[Jt. ~ Yonnis clat u:rtilce~ 97 van de G1'onclmet schendt. Is niet

gemotiveerd zoals artikel 97 van de Grandwet het vereist, het vonnis dat de eis tot
overneming van een klein erf, afhangende
van de gemeenscllap, die tussen de vader
en de moecler van cle eiser bestaan hacl,
verwerpt, om re<len dat cliens deel in de
nalatenschap van zijn moe{ler slechts een
derde beclraagt, dan wanneer eiser zijn
ver7..oek ook steunde op zijn rechten in de
nalatenschap van zijn vader. (Wet van
16 :Mei 1900, art. 4.)
193
14 December 1950.
121. - Bnr·gerlijke Zftl;;en. - Geen. ·ver·pliohting voor· de 1·echter lonte1·e nrg·twwnteri te beantwoorclen. - De verplichting

cle vonnissen te motiveren sluit niet in
clat de tot staving van een eis, verweer
of exceptie voorgebrachte argumenten
moeten beantwoord worden.
21 December 1050.
220
13. -

B·twge·rU.jlw za,ken. - B·ij contot ve-rdedig·ing.
- ZonrZer voor·'we·r11 .f!e1VO'I'tlen· ten gevolge
varn. een vaststelUng door de ·rechter· o•ver
cle .f!'I'Ond. -,- Geen ver·plichtin[J rnem· ,;·om·
de reohte1· het te IJOcmtwoonlen. De
vl~tsies voorgeste~a m·irlde~

recllter over cle gron<l is er niet meer toe
gehouden een blj conclusies voorgesteld
rniddel tot venlediging te bi~tmtwoorden,
clat ten gevolge nm een bij llet vonnis
gedane vaststelling zomler voorwerp is geworden.
± Janunri i951.
222
14. ~ B1~'1'rJe·rlijke zalcen. - Pa:rt·ij een
grond va.n niet-mltvnn.lceH.jlclwirl im·oe~
pend. - G·rol!(l ·1;an niet-on.tvanlcelijlcheicl
ctfgele·id ~tit een in rle conol·z~sies aange·
d·ztide wetslJOpal-ing, - Vonnis z·ich ertoe
bepm·lcend te zertrJen. da.t geen ~vetsl!epa.
ling cle rrronrl wm niet-ontvwnlcelijlcheict
rechtvaanz.igt.- Yonnis niet gernotivee-rrl.

- Is niet gemotiveerd, llet vonnis dat zich
ertoe beperkt Pen groncl van niet-ontvankelijkheid te verwerpen door de beschouwing (lat geen wetsbepnling hem rechtvnardigt, clan wanneer cle partij, die hem
in zijn conclusiPs inriep, de wetsbepalingen aanduitlde wnnruit zij hem nflei<lde.
11 .Januari 19GL
24()

15. - Bwrgerlijke zaken. - E·is streklcencle tot tle ncieti.gverlclwring vnn ·reohten
voortvloeiend.e wit nkte·n, ~t;ell;;e tUenen
ingesvhreven te worden. - Arrest e·rover
uitspraa.lc floende.- Veq1l-icht-iny vob1· llet
hot van. l!e·roep rw te oa.a.n. of de eis inge·
soh·reven is. - Hof ·vwn l!er·oep er niet toe
geho1ulen- 1.n z-ijn atTest d·ie in-8eh·rijving
rian. ctml!tswege vast te stollen. - Het hof
van beroep, in kennis gesteld met een eis
strekkende tot de nietigverklaring van
rechten voortvloeiencle uit nlden, welke
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dienen ingesehreven tP worden, is ertoe
verplicht na te gann ·of die eis, overeenkomstig artikel :l van de wet van 16 DeeembPr 1851, ii1gpschreven werd, doch,
w:anneer het door geen enkele partij daartoe aangezoeht wonlt, is het niet gellouden die inschrijving in zijn arrest vast
te stellen.
11 J anuari l!f51.
247
16. - B!f,!'fJCI"lijke znlien. - Besehouwingen. rtls veronrlersteU'in[J in conel~ts·ies
·/iOO!'iJClwacllt. Geen ve·rpz.iehting voor
rl.e n3chtcr z<J te be(('ntwoonlen. - Maakt

noch een eis uit, noch Pen verweermiddel,
noch een excevtie en moet derllalve niet
{loor de rechter over cle grond worden bl~
antwoord een bescllouwing die bij wijze
va1,1 loutere onderstPlling in conrlusies
worclt voorgebracht. (Grondwet, art. 97.)
. 26 .J nnuari 1951.
285
17. - B·nr[Jerlijlie znken. - Gezi.nsve!'!/OCilill{!en. - Beslissing van cle werlc'l'eehfe!'SHUHl vnn bemcp z·ich bcpe!·lcenll tot cle
DnststelUng rla.t rle bij het dienstcontract
altngerJanc verbintenis niet stl"ijclig wns
met een lJepaUng V(l,n het Strnjwetboelc,
zonrle·r na te gaan of zi:i niet stri,icl·ig was
met een andere ·wetslJepa.Un[J ofwel met
de rJoerle zerlen of de open bare onle. Bes74ssinrJ n·iet wettel·ij/,: gemof'iveenL -

¥Vmmeer men tegPn lle vonlering tot uitk.ering van gezinsvergoedingen laat gelden
lln t het tot grmulslag der verbintenis lig-gende diensteontrnct een ongeoorloofd karall:ter lleeft, is niet wettelijk gemotiveerd
lle beslissing v:m de werll:reclltersraad van
lleroep die zich beverkt tot (le vaststelling .
dat de bi.i dit contract aangegane verbintenis niet strijaig was met een bepaling
van llet StrafwetboPk, zomler na te gaan
of zij niet strijdig wns 1 met een andere
wetsbepaling ofwel met de goede zeden of
de open bare onle. (Gron<lwet, art. 97.)
1 Februari Hl51.
303
18. - BurrJerli:ike znl.:en. - Teuenst'I'I,irlige redene11. - Beslissi·nri niet [Jemot11:elwrl. - Is met tegenstrij(liglleid bellept

(;n, bijgevolg, niet wettelijk gemotiveerd,
(le beslissing die erov wijst dat de contracten, waarbij bedienden in dienst van
Pen exploitm:!t van kansspelen zijn getreden, geen ongeoorloofde oorzaak hatlden,
mndat die bedienden (laarbij niet tot doel
lladden winst nit de cxploitntie van kansBpelen te behalen, dan wanneer de beslisHing, anderzijds, vaststelt dat die bedientlen aangeworven werden om, de ene de
bediening van markeur, de andere die van
croupier in speelzalen te vervullen, hetgeen het beogen van nit de exploitatie der
svelen te behalen baten insluit.
15' Februari 1fl51.
324
19. - Htti'[JerUjl,·r za.lcen. - Arwvraau
af!}ewezen. - A·rrest onzel>e1· /.atend of rle
VERHR.,
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afwi:izinu 011 een revhtsrtronll of op een
feitelijlce VltststelHng ueste'ltnd is. - Niet
.vemot·iveenl. - Scllendt artikel 97 van de

Grondwet, llet arrest dat bij llet afwijzen
van een aanvraag, onzeker laat of het
fleze afwijst omclat zi.i in feite ofwel in
recllte niet opging.
16 Februari 1951.
330
210. ---'- BnrrwrU:ike zalcen. - Aanbocl
wtn 1Jewi,js. ~ A·rrest vnststellenrle clr.vt de
fei.ten met geen voldoende nattwlcmwighcirl ttiteengezet z'ijn. Ar·rest gemotiveenL - Is gemQtiveerd llet arrest dat

het aanbod van bewijs van zekere feiten
verwer(1t om de reden dat die feiten onder
mePr wat de omstandiglleden van tijd en
]Jlaats aangaat met geen voldoemle nauwkeurigheid uiteengezet zijn, om het bewijs
er van toelaatbaar te maken .
1 Maart 1951.
365
21. - B·tt!'[Jerli:ilcc Zltlcen. - Tn conc!ltsies ·ttcitgebrachte lJeschO'ltw·inge!t wrt(/,'/'Van
de llma,r}'wijdte niet wonlt 1Jepanld noch
wawntit eni[J ·rechterlijlc ,qevolg wor·dt af_qeleid. - Geen ve·rpUchting ze te 1Jeantwoonlen. - De vervlicllting tle vonnissen

en arresten te motiveren sluit deze niet
in bescllouwingen te beantwoorllen die een
vartij in conclusies uitgebracllt lleeft zonder tle draagwijdte er van te bepalen nocll
enig rechterlijk gevolg er nit af te leiden.
8 Maart 1951.
388
212. - B·wr!JerUjke zalcen. - Echtsche·i.rlinu. - Oonclns·ies rUe aanvoe1·en dat het
wangerU·nrJ Vltl'l- rle venoeeTster· door een
dom· han·r rnwn ue_qeven toelnting we1·d uitgelolct of 'in lle hand _qewerlct. - An·est
llnt Vltststelt llat lle toelntin_q na lle feiten
van wnngedrrtg we1·a gerJeven. - Passenll
an.t-uJOonl. - Op de conclusies. waarbfj de

eclltgenote, verweerster tegen de eis tot
echtsclleiding, aanvoert dat haar wangedrag door een (loor haar man gegeven toeluting werd uitgelokt of in de hand gewerkt, versttekt llet arrest een passend
antwoord door vast te stellen dat de toelating na de feiten van wangedrag· werd
gegeven.
12 April 1951.
464
23. - B·n!·ge;·Ujlce zalcen. - Oonclusie8
wnr.vrbij wm·at stnancle gehmulen (~ftt een
·vonle1"i.niJ VILn een partij niet ontvan1celijk
·is om rellen clr.vt de ingeroepen. verbintenis
tegenover clie parUj niet wenl aangegnan.
- Ar·rest clat lle vorde·rin g ontvnnlcelijk
verlclaar·t om rellen llat een m·inrler·ja.'l'ige
zi.in persoonlij Ice vor·lle·ring lean ~titoefe
nen. - Geen pnssen(l nntwoon7. - Ver-

strekt geen passend antwoord op de conclusies waarbij wonlt staande gellouden
dat de vordering van een parti.i niet ontvankelijk is om reden dat de door '.lie
vartij .ingeroepen overeenkomst niet tegen-.
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over haar, clocl1 enkel tegenover haar moeder, wercl aangegann, het arrest clat de
vordering ontvankelijk verklnart om reden dat een mimlerjarige zijn versoonlijke
vorderingen kan uitoefem~n.
12 April 1!!51.
466
Bwrgerlijl,:e za.l,,en. - E~ement
flat cle gC[Jronclhehl 1j(tn de cis betreft. Door de pa1·t·l;ien 11iet betwist. Geen
verplichting ·voo•r rlc rechte·r het bestaan
ervnn vast te st elle11. - w· anneer een ele-

24. -

ment betreffemle de gegronclheid van de
hem onclerworven eis, zonls de geldelijke
behoeften van de aanlegger, door {le purtijen niet worclt betwist, is cle rechter niet
gehouden het bestaan ervan in zijn beslissing vast te stellen. '
17 Mei 1951.
533

25. -

Bu:rgcrlijke ~·a.kell. Yonnis
- I n conelusi.es 1•oo•rgeste~cl verweermidflel onbeantwoo1·fl ge~a
ten. - Niet geuwf'ivcerrl1;onnis. - I s niet
vwn

veroon~e/.ing.

gemotiveenl, het vonnis dat een cis inwilligt zonder cle rellen Ofl te geven waarom

het een in conclusies voorgesteld vcrweermicl<lel verwerpt.
24 Mei 1!!51.
551
216. - Bu rgerl'i:ike znkeu. Gebrel"
aan antwoonl 011 rle conclusies. - Alclns
gesc·honrlen ·t.netsbepal-inrt. De artike-

len 118-1, 16U, 164H, 1645 en 1(i4G van het
Burgerlijk Wetboek zijn vreem<l Hflll de
veq1lichting welke nan cle rcchter is ovgelegd zijn beslissing te motiveren ; zij w.orden derhalve niet floor een gebrek ann
antwoorcl .op de conclusies g'escl!onden.
8 .Juni 1951.
595
.27. - Bur.ltetii,ike .zaken.- Fonnis tla.t
een eis htwilz.igt 1w een. vnn rle cloo•r de
q;er·weercle1· -ingeroepen ·mirlrlelen te he/1ben
b.eanhvoonl. - Geen. antwoonl 011 rle a,.nclere miclclelen. - Niet {!Cmotiq;eenl vonnis. - Sel!endt nrtikel !J!i van de Grond-

wet, het vonnis clat bij llet inwiUigen van
een eis een van de tcgen die cis door de
verweenler ingeroepen middelen beantwoordt, docll de andPrP voorgestelde middelen onbeantwoord laat.
2R Juni 1951.
G-!5
lJOOFDSTUK III.
IN

is wettclijk gemotiveerd llet arrest van
veroorcleling hierop gestpnnd dat de feiten
bewezen zijn gebleven door llet v66r het
l!of. geclnan onderzoek.
18 September H150.
3
29. - 8traf,~aken. - Dngvrw;rrling clie
in de 1Jewoorrlin,qe11 rle1· wet rle 1!Crscltdllende wi]zen vam tleelneming armt het m.isd'l'i.jf berloelt. - Geen eonclnsies ovm· tlit
p·unt.,- AI'I'C8f i.'rl'Y~ ·t:<Jroorcleling, rla.t de
rlfUt.ltell()lllen ·wijze ·na:11 rleelnent·ing, niet
1wrler IH'JHullt. Feroorrlelinrt wettelijlc
f/C'IIIotiveerd. - vYnnneer de dagvaarcling

de deelneming nm de beklangcle ann het
wanbedrijf bedoelt volgens cle verscllillencle door de wet voorziene wijzen, is de
recl!ter, bij gebrek nan conclusies over
rlat punt, niet gelwuden, wanneer hij de
beticllting bewpzen verklmut, de wijze te
bepalen wnarov l!ij de veroordeling steunt.
lR September 1950.
3
30. - Stratzaken.
rerplichting 1;oo·r
rlc 1·echter zijn l!esUNsin.IJ te nwtive1·en. Oeen ·verpli.ohting de retlenen ·va.n zijn beweeg·redenen te geven. - Inclien de rech-

ter de Yervlichting heeft zijn beslissing
te motiveren, is hij niet gehonden de redenen van zijn beweegreclenen te geven,
(Gromlwet, art. ()1{,)
1S September 1950.
3
31. - 8trat:zrM<en.
Beweeuredenen
moeten de ene tloor de ancle1·e u.itgelegcl
wonlrm. De beweegredenen van een

yonnis moeten de ·ene door de andere uitgelegd worden; er bestaat geen tegenstrijcligheid. tussen de beweegredenen, wanneer, vergeleken de ene met ofle andere,
zij zonder dubbelzinnigl!eicl de bedoeling
van de recl!ter laten blijken.
1S September 1H50.
5
32. 8trajzal.'ell. Aarwraay mn
aa.n1J'I!Uelld oncler.zoel,,. - A·nest rlat vrt.~t
stelt cla.t de annrrhnrrlrle teUen noch atrloenrle noch t(J·r za}<,e die11enrl ziin· en rle
·rerlen 1laarvan rteeft. - An·est ivetteH,i/c.
rtemoti·wercl. - Deantwoonlt op passende

wijze de conclusies die een aanvullencl
onderzoek amwragen, het arrest clat beslist clat de nangehaalcle feiten noch afdoende n.och ter znke dienend zijn en de
reclen daarvan geeft.
25 September 1950.
16
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2,8. -

Strajza,J,:en. - Conulnsics ·t;an rle
belclrutgde verklnrenrle tla.t zijn sohu.lcl
niet be1.vezen ·is. - A1Test ·pan ve·roo1·rleUng 01J de tegenovCI'ftestelcle bewering geste!mcl. - Feroonleling wetteUjlc gmnoUveenl. - Wnnneer de beklaagde zich in

zijn c.onclusies er toe beperkt heeft te
verklaren dat uit de stukken niet voortvloeit dat hij het misdrijf gepleegcl heeft,

33. - 8trajzaken. - Gelwelc aan verlichfi.n.IJ 1Jan een ·wert nig OJJ de openba1·e
weg. - Faststelling door de 1'Cchte1· cla.t
rUt een tout ·uwn rle /Jel•:laa.gcle nitmaalr:t.
Ya.stMe/1ing 'Ula.aru.U voortspPu.U dat
het rJebrek na11 verlichtin!J H·iet aan ove1'uw.oltt te ·wiife11 is. Het vonnis clat

YnHtstelt clat, ll<>t gebrek nan verlichting
vnn een YOf'rtuig ePn fout uitmankt cloor
de bestuurder ervan gepleegd, stelt daar-

.. 1
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door uoo!lr.akelijk vast dnt lwt gebrek a:m
verlicllting· niet aan toeval of overmaellt
te wijten is.
25 September 1950.
19
34. - Stt"afzalcen. - Vonni.s van ve1·oonleling dat aan het H of 1lliet toelaa.t n(h
te gaa,n of de rechter het 1Je.staan V(m nZ
de elementen van het miscl1"'ijf heeft vastgesteld. Gelwel•~ ft(W verUohting van
een voertwig o.p rle openl)(we weg. - 1Tonnis niet wettel'ijh~ rfemoti·reenl. - Is iJ.iet

wettelijk gemotiveerd, llet vonnis van veroordeling dat aan het Hof niet toelaat na
te gaan of de rechter llet bestaan van al
de elementen van het misdrijf Jweft vnstgesteld, in het onderhavige geynl, llet gebrek aan verlichting van een voertnig op
de openbare weg. (Grondwet, art. \J7.)
9 October 1ll50.
-!3
35. - Strafzu./,,en. - re·rWe'I"1Jill[J V(MJ;
(le ·vordet··inu van de 1Ju·rge·rUjke pwrt1;i. OnmogeUjlchei(Z na. te wwn of z·i.j 8teunt
op (le afweziuheid van fottt of op de a.fweziglwid van sohndelijl.;e ue1Jolaen vn1v de
fo·nt. -Arrest niet wettelijk gernof-i;!XJenl.

- Is niet wettelijk gemotiveerd, het arrest dat bij afwijzing van de vordering
van cle bnrgerlijke vnrti.i niet toelaat na
te gaan of de recllter over cle grond lleeft
willen beslissen <lat de beklaagde r.icll
geen enkele font te verwijten had ofwel
of de door hem begane font voor de bnrgerlijke partij geen sclladelijke gevolgen
lleeft gehacl. (Gromlwet, art. 97.)
!} October 1950.
-l<i
36. - Strafzah~en. - OolldttS'ies op. zelce·re oetuioen·is.sen yesteii1Ul. - A·l·rest aa,t
claa1·tegen wndere _qet·wioenissen steU en
de 1·eden, opgeeft wnwro.rn cle ee·rste de
tweecle n·iet /,c·nnnen ontzen,nwe-n. Pa.~
send nntwoonl-. - Geeft een passen(l ant-

woonl op condusie8 tlie ov zekere getuigenissen gesteund zijn, llet arrest, dat
daartegen amlere getuig·enissen stelt en
dat de rede11 opgeeft waarorn de ~eerste de
bewijskracht van de twPelle niet kunnen
ontzenuwen.
16 October 1950.
52
37. - Stmfza1cen. - Vomu:s aa.t tegeUjlc vaststelt (la.t twee gelw·nUcers van de
open1Jwre werf dezelfcle weo en ve·rschH'l'egenst1"ijcliue
lencle tvegen 1Jereden. beweeo·retlenen. Solwnding van arUkel 97 vnn de Grond·wet. - Is door tegen-

strijcliglleicl aangetust het vonnis dat tegelijk vaststelt dat, op llet ogenblik van de
aanrijcling tnssen twee voertuigen, cle geJeiders clezelfde weg en versrllillende wegen bereden.
6 November 1950.
99
38. - Btr(tfzalwn. - TTon1vis van vm·oonleUnrf clat een venneenniddel 1Jan cle
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l1eklanglle nict IJcautwoorrlt. - Kiet met
rerlenen ornlc/.eerl ·r01111is. - Is niet gemo-

tiveertl, het vonnis van veroorcleling dat
een door de belclnag;Je in regelmatigE; con-.
clusies voorgesteld verweermiclclel niet beantwoorclt. (Grondwet, art. m.)
13 NovPmber lll50.
llO
39. - 8tmt.~·trken. - 'BIII"(Je·rl.ijke vo1·tlering. - l'onnis '1./J(UtHI.oor tie 1J1wge·rUjlw
pa,1·tij nfrJeWe:<o·e/1 ·wor(lt. - M-icldel in ooncl-usies lloor 1/.eze pa.rtij ·voorge1Jracht. Dttc1!1Jelz·inni[J. ant·woonl. OnwetteUjke
l!eslisB·ing. :__ Scllendt artikel 97 vrrn de

Grondwet llet vonnis clat, een bnrgerlijke
vartij van hare. vordering afwijzend, op
het door rleze partij regelmatig voorgebracht mid!lel, hetwelk beklaagcle verwijt,
wegens de belemmering van de spoorweg,
de vaart VtUl de tram niet vertraagd of
stopgezet te hebben, oven~enkomstig artikel 6. van koninklijk beslnit v_an 27 Jannari 1!Jel, gewijzigcl door artikel 1 van
koninklijk besluit van 2G Augustus 1!J38,
een antwoord geeft dat onzeker laat of
de rechter van oorcleel is clat er in feite
geen belemmering bPstoncl ofwel dat dP
snelheid van de tram, rekening gehonclen
met de belemmering, normaal was ofwel
in rechte clat, niettegenstaancle de belemmering van de SJloorweg, beklaagde niet
gehonden was !le .vaart van de tram te
vertragen.
27 November 1950.
142
40. - Stntfz·al.:cu.
Ooncl1tsies van
het openbnn·r mi,niste·rie hi.e1·op geste·ttncl
da,t de ingewonnen get1tigenisse1V de beticl!ting liew·ijzen. - Vaststelling floor de
·rechter flat de elementen van ltet rlo8sie·r
en het o·nrlerzoel.: ter zittinu het 1Jewijs
·van cle lietichUn.Q n.iet levm·en. - Pa.sseml
nntwoora. - DP vaststelling door de rech-

ter over de grand dnt de Plementen van
llet dossier en llet onclerzoek ter zitting
het bewijs van de betichting niet leveren
beantwoordt op passen<le wijze de conclusiPfl van het openbaar ministerie, clie aanvoeren !lat tle ingewonnen getuigenissen
de betichting beWi.ir.en.
:n Novpmber HJ50:
1-l'i
41. - 8tntf.wl:en. - Bl!l".rJerli.jlcc vortleriiiiJ. - OnvTijwilli[Je doding. - Oonelusie.~ vtvn !Jelt~l(w.oae liewerenae flat e·t' we{fens een door het slnchtoffer nepleeode ·
o·vert·rediuo reclen ·is tot -uenleUnrJ vwn, cle
•lJerantwoordelijkhe·if~. A1·rest vnststellen(le rlat de onvoorzioltt-i[Jheid van. 1Je7daa.qde (le eni_qe oo·r.zanlc van het o•ngeval
is. - l' eroonleUnn vnn belclnaode tot gehele ·ve·rtJoetliny 1Ja•n de sehcule. - Besl'i8sino ·wetteU.jk [JemoU·lJeenl. - Door te be-

slissen !lat., rekening gehonden met de feitelijke omstandigheclen waarop het wijst,
de onvoorzichtigheicl van beklang·de de ·
enig;P oorzaak yan een doclelijk ongeYal iR,

:-
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beantwoordt het arrest op passende wijze
de conclusies van beklaagde, die beweren
dat er wegens een door het slachtoffer
gepleegde overtn~cling reclen was tot verdeling van de verantwoordelijkheid, . en
motiveert het wettelijk de veroordelmg
van beklaagde tot gehele vergoecling van
de schade.
4 December 1~50.
153
42. - Stratzaken. - B·u;·get•lijlce vM·dering. - Veroonleling van twee beklaagden wegens hetzelfde misrlrijf. - An·est
dctt zeqt cl(tt de belclcta.gden. in solidum tot
vergoecUng van de sohade lJehoucl_en zi.in
en ze hoofrlelijk tot selu~rlevet·aoed;.ng veroonleelt. - Geen tegenstri.jdigheid. - Is

niet met tegenstrijdigheid behept het arrest dat twee beklaagden wegens een
zelfde misdrijf veroordelende, zegt dat zij,
in solid?trn, tot vergoeding van heel de
door de burgerlijke partij ondergane
schade gellouden zijn en ze daarna h~of
delijk tot betaling van schadevergoechng
veroordeelt. (Burg. Wetb., art. 1382;
Strafwetb., art. 50:)
158
4 December 1950.
43. - Btmtza.Jcen. - Bu;·gerUjlce vo•rde;-ing. - Belclaagde tot de venleUng van
de vemntwoonlelijlcheid besl;titende. Arrest heel cle ver(tntwoonlelijkheicl ten
laste v(tn belclactgde leggende en eT op w·ijzencle dnt het slcwhtotfer geen enlcele onvoo;-ziohtigheicl begaan heeft. BesUssing wettel-ijlc gernotiveenl. - Is met re-

denen omkleecl en beantwoordt de conclusies waarin beweerd wordt dat er reden
is om de verantwoordelijkheid tussen de
beklaagde en het slachtoffer te delen, het
arrest dat heel de verimtwoordelijkheicl
ten laste van de beklaagde legt en, er op
wijzencle dat !let slachtoffer geen enkele
onvoorzichtigheid begaan heeft, alle verminclering van deze. verantwoordelijklleid
uitsluit.
l1 December 1950.
171
44. - Stntfz(t/cen. - APrest van veroonleUn{l. - Geen vnststellinfl 'l'rtn al de
bestanclclelen van het m.isrZTi.if. - Geb;-elc
ann 1·erlenen. - Is niet wettelijk gemoti-

veercl het arrest dat een beklaagtle veroordeelt zoncler al de bestandtlelen van het
misdrijf, dat het bewezen verklaart, vast
te stellen. (Gronclwet, art. 97.)
229
8 J anuari 1951.

45.- SkafzMcen.- Geen vet·pliohting
vom· de 1·eohtm· nl de (t'/"g1tm.en.ten to beantwoonlen.. - De verplicllting de vonnis-

sen en arresten te motiveren omvat deze
niet al de argumenten te beantwoorden
die tot staving van een middel aangehaald
worden.
15 Januari 1951.
250

·46. - Stratznl.:en. - Fe·rkeeT. - Ye;·oonlelinrt we,qens ·uom·bijstelcen. Dag1Hwnling d1·ie om stall eli rtheclen ve1·m.el:dend
;.o(tarin het voorbijstelwn strafba(t;· 18. Geen oonolusies. - Geen bep(tl'ing V(tn .de
a.angenornen omstand·igheid. - TTonnis ,qeJnOt'i'IJeerd. - Wanneer de rechter een be-

klaagde, vervolgd om voorbijgestoken te
llebben in drie omstancligheden, rlie de
dagvaarding omschrijft en welke, ieder,
clit manceuver strafbaar maken, wegens
inb1'euk op artikel 36 van de Wegcocle
verounleelt, is hij bij gebrek aan conclusies niet gehouden te bepalen welke van
de drie umstandiglteden hij aanneemt.
(Gronclwet, art. 97.)
251
15 Januari 1951.
·47. '---- Btmf;zalcen. ,- OonoZU.sies vfio;·
cle eerste reohte·r r;e·JJomen. - Niet vri6T
de reohter ·in horte;· be;·oep he;·lJanld. Reohte;· ·in hager beroep niet geho11den ze
te be(tnt·wooulen. - De rechter in hoger

beroep is niet gehoud:en concl'Usies te
beantwoorden clie v66r de eerste rechter
genomeu Werden en niet v66r lleni llerllaalcl werden.
15 .Tanuari 1951.
255
48. - Sf?·afzMcell. - Eis st-relc/Genrle
tot de snmenvoegin{l van een za.alc met een
anrle;·e. Reohte1· va.ststellend dnt hi.i
onbevoeg,d is om V(tn de t1!Jeede zaalc lcennis te nemen. - Pa.ssenr/. nnt'l.vooul op cle
eis. - De rechter, aan wiens o01·deel twee

zaken onchirworvcn zijn, de ene ten geYolgP van een bescltikking van de,raadkamer en de andere op rechtstreekse clagvaarcling, beantwoordt op vassende wijze
de conclusies strekkencle tot samenvoeging van deze zaken, door vast te stellen
dat llij onbevoegcl is om van de tweede
zaak kennis te nemen.
22 J anuari 1951.
266
419. - Stmtzalcen. - Hot van bemep
dat het vomris Wff(t1"te_qen beroep hervonnt. - Geen conclu.sies. -Hot V(tn be1"0ep niet ver1Jlicht de 1·edenen vwn het
vonnis te bes1Jrelcen. - vVanneer het llof

van beroep !let vonnis waartegen beroep
llervormt is het bij gebrek aan conclusies,
die de reclenen vm1 de eerste recllter overnemen, niet verplicht deze redenen te bes!)reken.
12 Februari 1951.
314

50. - St·mtz(tl<:en. - Ar1·est dnt een
vonnis ve;·nietigt om ~·eden dat een get;r,i{le zonde1· eecla.fle,q_qi'/1 {/ Verhoo;·fl ?.l!f'Hl.
- Motieven onzelcer latend of cle rechter
in hoge·1· beroep zich de nietiulwid niet toe_qeei[!eml heett. - Nieti.Qheirl V(tn het (t1";·es·t. - Is nietig het arrest dat, na een
vonnis van de correctionele rechtbank vernietigcl te hebben om red,en dat een getuige gehoord werd zoncler de eed afge-
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legcl te hebben, zijn beslissing steunt op
het onclerzoek voor het hof geclaan en op
tle c>lementcn welke aun dit laatste ollderworpen werden, alzo het punt onzeker
latencl of de rechter in hager beroep, om
zijn overtuiging te staven, 'de verklaringen van de onregelmatig in eerste aanleg
gelworde getuige van de hand gewezen
heeft. (Grond".:,et, art. 97; Wetboek van
strafv., art. 155, 189 en 211.)
19 Februari 1951.
340

51. - St·ratzalcen. - A·rrest van veroordel'ing dat het rn·isdrijf in de wetteUjke bewoonlingen omscMijft. Geen
conclnsies. - Besliss'ing wettelijk gemotiveenl. - Bij ontstentenis van conclusies,
is wettelijk gemotiveerd het' arrest van
veroordeling dat in de wettelijke bewoorclingen het bestaan van de bestandclelen
van bet misdrijf vaststelt.
355
26 Februari 1951.

·52. - Stmtz(!lcen.
Pr·oaes-ver·baal
van de terechtzitt-i'ng vaststellende d(!t een
zelfde per·soon de eecl vam ·.uetnige en cle
eerl ·Fan rleskri.Jul-ioe heeft afoeleoa. · Ocen ter;enst·J'i.jrl-iolzeirl. - De vermelcling
in het vroces-verbnnl vnn de tcrechtzitting dat een persoon de eed van cleskundige heeft afgelegd is niet strijdig
met deze dat dezelfde 11ersoon ook de eed
van getuige heeft afgelegd_
il 1\Iaart 1!J51.
376

53. -

St•J"a,fzalwn. - Ver·oordeling wer;ens clietstal. Belclaagde die het besta(!n van het stoffel'ijlc en zedelijk bestanddeel van de inb'reulc betwist. - A·r-r~st zich er· toe betJerlcena vnst te stellen
rla.t de bet'icht"ing bwwezen is. - Niet-gemotiveenl nr·rest. - Is niet gemotiveerd

het arrest dat een beklaagde wegens diefstal veroordeelt, met er zich toe te beperken te verklaren dat de betichting bewezen is, wanneer de beklaagde, bij regelmatige conclusies, feiten inriep om het
bestaan van het stoffelijk en zeclelijk
bestanddeel van tle inbreuk te betwisten.
G ·l\1aart 1951.
381
5.4. -

Stmfzaken. Vonn-is drtt de
beklaagde veroordeelt om zijn voe·rt·u.-ig
niet tot st-ilsta.nd te hebben geb-rct'cht v66•r
een hinde·rn1s, zijn(le een nnde·r voe-rtnio.
- Vonnis vaststelle·111le dat de beldaaude
over de ganse weg beschilcte. - Te,qenstJ·-ijdige -re!lenen. - Ontstentenis vnn J'edeneu. - Is met tegel\strijcligheicl behept

en, bijgevolg, niet wettelijk gemotiveercl
!let vonnis dat, enerzijcls, de beklaagde
veroorcleelt om zijn snelheid niet derwijze
geregelcl te hebben dat hij zijn voertuig
v66r een hindernis, · zijnde het vDerti1ig
van een nuder weggebruiker, tot stilstand zou lnumen brengeil, en clat, ander-
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zijds, vaststelt dnt de beklaagde over de
gause weg beschikte.
5 Maart 1951. ·
38<l

55. - Stratzalwn. - Ondcrzoelc met
een bevel van buitenvervoluingstelling gesloten. H e1·vntting, de1· ve1·volgingen.
- An·est dat het bestann van nie7twe bezwa.J·en vaststelt. - An·est uewczen in de
onweten!lheid rler 1·edenen r;an het bevel
van buiteJ}VeJ·volgingstelHng. - OnmoueUjlcheid om de wettelijlcheid ·vwn het arrest net te gaan. - Ontstentenis van 1'eclenen. - Stelt het Hof van verbreking in
de onmogelijkheid na te gaan of de .zaak
wettelijk bij het rechtsprekende college
aanhangig werd gemaakt en is, dienvolgens, niet wettelijk gemotiveerd, het arrest van het militair gerechtshof dat beslist dat de hervatting cler vervolgingen .
gesloten dar een bevel van buitenvervolgingstelling gewezen door de krijgsaucliteur door het oprijzen van nieuwe bezwaren gerecht,iaardigd is, dan wanneer dit
bevpl van buitenvPrvolgingstelling niet teruggevonden werd en het militair gerechtshof de redenen er van niet kende
en niet heeft kunnen vaststellen of de
ingeroepen nieuwe bezwaren niet gebeurlijk stuitten op rechtsreclenen welke tot
clit bevel aanleiding hebben gegeven en
de hervatting der vervolgingen beletten.
6 Maart 1951.
384
·5·6. - StratzMcen. - Donanen en a.caijnzen. - Oonclnsies vwn het belwer, ver1Wl(Jende tJar·t-ij, bewerende het bewijs van
een rnisclrijf at te le·iden ·wit zelcere feiten voor·gestelrl als volrJPIIll n·it het JWoces·verbaal. - Arrest 1Jeslissencl cla.t het be·wij8 va.n het m-isdJ·ijf niet ·is bijgeb-racht.
TVetteUjlc rfC'rnot-ir;eerde besUssiug. -

Beantwoordt op passencle wijze de coilclusie van het beheer, vervolgende vartij,
dat uit zekP.re als volgend nit het vrocesverbaal voorgestelde feiten beweert af te
leiclen clat de betichting bewezen is, het
arrest clat beslist dat het wt'ttelijk bewijs
van het misclrijf niet worclt bijgebracht.
12 Maart 1951.
398

57. Strctf.'IXtlcen. Rechter een
rechtstreekse clagvanrdinu niet ontvanlrelijlc ve1·lclarend. Geen VC'I'1Jlichting de
conclus·ies st1·elclcen.de tot !le samenvoeging der zaa7c met een andere te beantwoonleiL Wanneer hij een rechtstreekse clagvaarding niet ·ontvankelijk
verklaart, moet de rechter de conclnsies
niet beantwoorclen strekkencle tot de samenvoeging cler zaak met een andere
zaak clie bi.i hem reeds aunhangig was.
19 Maart 1951.
418

58. - St·ratzalcen. - Vonuis dat besUst
dat in,r;evolge ovennacht een fe1t niet
stm.fbaar -is. - Geeu ve-rplicht-ing tot ann-
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duidhtg van fle wetsbepftling weUce die
beslisB'i-ng rechtvftanUgt. - De rechter is

er niet toe gehouclen in zijn vonnis de
wetsbepaling aan te duiden die de beslissing rechtvaarcligt waarbij hij verklaart clat, wegens overmacht, het ten
lnste van de beklaagde gelegde misdrijf
niet strafbaar is.
2 April 1951.
421
5'9. - Strafzaken. - Bwrgerl'ijke vorrlering. VctststelUng door de Techter
o·ve1· de grand dat e·r tussen een misd1'ijf
en een schade germ. oo·rzakeUjk ve·rband
bestant. (feen conclitS·ies. Rechter
niet ertoe gehourlen de elementen aan te
rl·widen waantU h-ij clie ·vaststelUng afteidt.

- Bij gebrek aan conclusies cUenaangaande, is de rechter, die de afwezigheid
van een oorzakelijk verbancl tussen een
misdrijf en een schacle vaststelt, niet ertoe gehouden de elementen aan te cluiden
waaruit hij die vaststelling afleidt.
·
2 April 1951.
484
·60. -

Strafzaken. - Vonnis vctn veroonleling dat het bewezen veTklaa-rd misrl·r1jf niet annd·1ddt. - Geb'l'elc ann redenen. - Is niet wettelijk gemotiveerd, het

vonnis van veroordeling waarvan de termen niet doen blijkt>n of de veroordeling
wegens het in de dagvaarding aangeduid
misllrijf of wPgens een ander feit uitgesproken wercl. (Gronclwet, art. 9'7.)
H April 1951.
442
·61. -

Sti·atzftlcen. Oonclusies van
rle beklrtagde die slechts lo·ute1·e bewe·ringen nanvoeren. -'-- V aststelHng, clOO'I' de
Techte·r ove·r de g1'0n.cl van feitelijlce omstanrUgherlen wellce fl'ie beweringen tegensp'l'eken. Gemot'ivee'l'de besl-issing.

- Wanneer de conclusies van de beklaagcle slechts loutere beweringen aanvoeren, is wettelijk gemotiveerd de beslissing die, om .ze te verwerpen, feitelijke
omstancligheclen vaststelt welke die heweringen tegenspreken.
16 April 1951.
476
•62. - Stmtzaken. - Besl-issing van
,ze rechte1· ·in hoge·r be·roep waa·rbij al de
beschikldngen van het beroepen vonnis
wonlen bevesti[!rl. - Aanhef .die slechts
on·volledig d·ie beschikldngen ove'l'·neemt.
BesUssing niet tloo·r tegensti'ijcz.igheid
of rl·ubbelzinnighdd aangetast.. Wan-

neer de rechter in hoger beroep verklaart
<< al de beschikkingen van het beroepen
vonnis te bevestigen ,,, volgt noch tegenstrijcligheid noch dubbelzinnigheid nit de
omstancligheid, dat in de aanhef van zijn
beslissing die beschikkingen slechts onvolJedig werden overgenomen.
23 April 1951.
486
·63. -

Strafzalcen. -

A1·rest van ver-

oorflel!ing. ~ Geen aanfhtiding van fZe
wetsbepal-ingen cUe van het feit een inIH'eulc malcen noch van cleze die de straf
bepftlen. Gebrek nan motieven. ~ Is

niet gemotiveprcl, het arrest van veroordeling dat de wetsbepalingen niet aanduiclt cUe van het feit een inbreuk rnaken noch deze die de straf bepalen.
7 Nlei 1951.
510
·64. - Skaf;Htken.
B·n1·gerlijke VO'I'·
flerinrJ. - Ooncl·ns-ies van de bm·get'lijlw
pct·rtij. Door onbepaalcle en hypotlwtische besohouwingen verworpen. - Niet
wetteli:ik gemotiveenle besliss·ing,_ Is

niet wettelijk gemotiveerd, de beslissing
clie door onbe1malllt> en hyvothetische beschouwingen de conclusies van de burgerlijke partij verwerpt. (Grondwet, art. 97.)
517
7 Mei 1951.

·65. - Stntfzaken. - Monclelinge co·ncl-nsies. - Ye·rpUcht-ing ze te beantwoorrlen. - De strafrechter is ertoe gehouden
de verweermidclelen en excepties, die hem
mondeling worden voorgesteld, te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
15 Mei 1!1:11.
5:J2
•66. ~ Sti·af;ml•en. - Vonnis vnn veroo1·.aez.ing op een tleskunclig,enverslag gestettnrl.- Oonclusies waa1·bij de belclaagde
elke bewijsknwht nan het ve1·sla.g ontzegt. - Niet beantwoorde conclttsies. Niet gemotiveerde besl-issing. Is niet

gemotiveercl, het op een deskuncligenverslag gesteund vonnis van veroordeling,
hetwelk de conclusies van de beklaagde
niet beantwoorclt waarbij staamle wordt
gehouden clat; wegens bepaalde redenen,
het verslag elke bewijskracht mist.
(Grondwet, art. !Ji. 1
21 Mei 1951.
539

'67. - Sti·atzalcen. - Vonnis dat , de
beklaagcle verom·deelt en de aoor hem
ingestelde burgerlijlce vordedng afwijst.
- Doo1· de beklaagcle voorgestelde middelen onbeantwoonl gelaten. - Niet gernotiveerde besUssing. - Is niet gemotiveerd,
het vonnis dat de beklaagde veroordeelt
Pn dP door liPm ingestelde burgt>rlijke
vorclering nfwijst, zonder de midclelen te
beantwoorden clfe hij, in regelmatige conclusies, had voorgesteld betreffencle zowel
de tegen hem als de door hem ingestelde
vordering. {Gronclwet, art. 97.)
543
21 Mei 1951.
·68. - Strafzal,:en. - Bu·rgerlijlce vorde·l"ing. - Arrest dat veTlclaart dat de ten
laste van rle belcla.agtle gelegtle misdrijven
bewezen zijn en itat de op rlie misrldjven
g,estmmde burgerlijlce VOi'dm·ing geg'I'Ond.
is. ~ Ar'l'est dat zonder dubbelzinnigheid
het bestaan va-n een om·zakelijk ve'l'band
t·ussen de misclrijven en het nadeel vast-
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stclt. Door te beslissen dat de bek laagde de hem ten laste gelegtie misdrijven gepleegd heeft en dat de op clie misdrijven gesteumle burgerlijke vordering
gegroml is, stelt de rechter noodzakelijk
en ;r,omler clubbelzinnigheid het bestaan
vast van een oorzakelijk verband tussen
die misdrijven en het door de burgerlijke
partij ondergaan nacleel.
28 Mei 1951.
560

·69. - St·ratznlccn. - A·rrcst van vcr-orn·dcl'iug. A1Ycst dat, orn de toe tc
pas sen st-raf tc bepalen, va.ststelt d(tt de
tciten zich vermengen met deze wegens
wcllce reeds ecn ·vonn·is van veroonleling
tot gevangenisstrat gewczen we·rcl. - A·rr-est dat stettnt OIJ rle enlcele .betvering van
het besta.n-n van da.t vonnis, zonrle-r te bepal en OJJ gi·ond va:n welke beticht-ing het
wc·rd ·nitgcsp-rol."en. - An·est niet wcttelijlc ff.Cmotiveerd. ~ Is niet wettelijk ge-

motiveerd, het arrest dat, om de uit te
spreken straf te bevalen, vaststelt clat cle
feiten zich vermengen met deze wegens
welke een voorgaand vonnis reeds de beklaagde tot een gevangenisstraf veroordeeld lleeft, zomler de betichting te bepalen op grond waarvan clat voorgaand vonnis uitspraak lleeft geclaan.
4 .Tuni 1951.

580

'70. - Stratzulcen. - Vo·nn·is van vcrorwrleling. - Ooncl·ttsies va-n de bclcla(tgde
waarlrij staa,-n.dc worrlt g,chonclcn dat T1et
te-it niet de elCmenten van een strafbnre
inbreu.lc verenigt. Oonclusies van ae
belclaagde wna1·bij stct(tnde wonlt geho·urlen rlnt hij op het OfJCnblik van hct feit
afwezig ·wets. - Vonnis ant zich e-rtoe bepcr-kt te vc·rlclwren flat de beticht·i-n_q bc1.iJezrm is. - Schenfl-ing vnn (wtilcel 97 van
ae Gronrlwet. - Is niet g·emotiveercl, llet

vonnis dat de beklaagde veroorcleelt om
de enkele reden dat de betichting bewezen is, wanneer, bij regelmatige conclusies, beklaagde staande llield dat het door
hem gepleegd feit de elementen van een
strafbare inbreuk niet verenigde of clat
hij niet schulclig zi.in kan cloordat hij,
op llet ogenblik van het feit, afwezig was.
(Grondwet, art. 97.)
11 .Tuni HlGl.

fl0i1

'71. - Strntzaken. - Vonn-is van ve·roonlel{ng. - Oonclusies die feitelijke element en bepalen d-ie ·vnn cl·ie aa,-rd z·i.in rle
Vonnis
bct-icht-ing te doen atw-ijzen. flat clie elernenten 1riet beftntwoorrlt. Schend·ing van art-ikeL 97 van clc G-ronrlwet. - Schenclt artikel !}7 van de Grond-

wet, het vonnis van veroordeling dat de
door de beklaagde in regelmatige conclusies bepaalde feitelijke elementen niet
beantwoordt wanneer clie .elementen van
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die aarcl zijn de beticllting te doen afwijzeu.
11 J uni 1951.
604
'72. - Stnttzakcn . - Ycr-wijzing naar
rle mot-icven vwn een in ee-n andere zaalc
11ewezen beslissing. - Geb1'ek aan rnotieven. - Is niet wettelijk gemotiveerd, llet

vonnis clat zicll ertoe beperkt naar de motieven van een in een andt>rt' zank gewezen beslissing te verwij;r,en. (Grondwet,
art. 97.)
18 J uni 1951.
621
'73. - Stratzal.'ell. - An·est vaststellendc dat ecn !Jcwe'J"iilg van bclclaagrle
doo1· ecn getnig,en·i.s bevest·igcl wordt. An·est de bewcring verwe1·pend omdat hct
getwigenis rloor ovc·rtui{fende clementon
vun het oncle1·zoek tegengesp·roken wo·rdt.
- Geen te{fenstri.id'i{fhcirl. - Devat geen

tegenstrijdigheid het anest ·clat vaststelt
clat een bewering van beklaagde ·door een
getuigenis bevestigcl wonlt doch ze niettemin verwerpt on1llat clit getuigenis door
overtuigende elementen van het onderzoek
tegengesproken wonlt.
. 2 Jnli 1!}51.
661
'74. - Beslissing vun hct oncle1·zoek:sf/C'I'echt die een beklangae naur de cm·rectionele 1·echtbanlv venvijst. - Ooncl'llsies. - Motivering van ae besl-issinf!. -

De beschikking van de raadkamer of llet
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een beklaagde naar de
correctionele rechtbank verwezen wordt,
beantwoorden op gepaste wijze de conclusies, die het bestaan van voldoe11de
bezwarPn voor de verwijzing betwisten,
door vast te stellen dn t dergelijke bezwaren best a an ; cloch inclien beklaagcle de
bevoegclheid van llet onderzoeksgerecht
betwist, of een excepti.~ tegenwerpt, of
beweert dat het hem ten laste gelegcle
feit, al stond het vast, geen strafbare
inbreuk zou uitmaken, moet het {Jllderzoeksgerecht deze conclusie beantwoorclen en inclien het ;r,e vei·werpt, de reden
van de;r,e verwervilig opgeven. (Wet vnn
25 October 1919, enig artikel, par. XV;
wet van 22 .Juli 1927, art. 1; wet van
19 Augustus 1920.)
2 .Jnli 1£51.
'75. - St·mt:m./wn. - Fonlering vnn rle
b'l!I'[JCrlijlce pn1·t·ij niet inuewilligrl.
Gecn antwoorcl op hare conclnsies. - Beslissing niet ge-motiveenl. - Is niet ge-

motiveerd het vonnis dat weigert de vordering van de burgerlijke partij in te
willigen, zonder een door deze partij in
regelmatige conclusies voorgesteld middel
te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
9 JuU 1951.
6(;(j
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7'6.
Stratzalcen. - Vm·Tceer. - Te-·
genstr'ijdigheid t·ussen de redenen en het
beschilclcend gecleelte. - Gebrelc aan 1'eden.en. Is met tegenstrijdigheid behept

en is bijgevolg niet gemotiveerd het vonnis dat, na vastgestelcl te hebben dat een
wielrijder in het midden van de rijweg
reed, lt0m vn11 de bteticllting vri.is11reekt
de uiterste recllterka11t ervnn riiet te llebben gelloucleu. (Gronclwt>t, art. 97.)
9 .Juli 1951.
669

77. - Stm.fzalcen. - Geen ve·rpUchting
ctl de cwgttmenten te /Jectntwoorden. - De
ver·11lichting de vonnissen en arresten te
motiveren sluit deze niet in, al de tot staving van een middel voorgebracllte argumenten te beantwoorden.
9 .Juli 1951.
6.!!_9
HOOFDS'l'UK IV.
IN

'ZAJ(EN

VAN

REOHTSTREEKSE

BF.LAST!NGEN.

78. -

Zalcen van 1·echtstreelcse belasUngen. - Geen 1Jerp/;ichting voor de rechte1" nl cle vooTgebntchfe nr.r;nmenten te
bea.ntwoo1·den. - De verplichting de von-

nissen te motiveren sluit deze niet in al
de voorgebrachte argumenten . te beantwoonlen. (Grondwet, art. 97.)
17 OctDber 1950.
62
79. - Znlcen ·van 1·echtstreelcse /JelasUnuen. - A1-rest dat' het lieheeT het recht
ontzeut een tweede maal, gecltwencl_e de
buitengewone tePmijn, de aangifte te verbetm·en die 1·eeds een ee1·ste maal met
instemm·ing van de belastingpz.ichf'ige vm·betenl wenl. V aststelz.ingen cUe niet
toelaten te bepalen of de oo1·spronlcelijlce
aang·ifte vollerUu of jtt'ist was. - Onmogel'ijkhehl ·vou1· het JJ of z'ijn. toez·ioht ttit
te oefenen. - A·rrest n'iet naar de wens
va;1. arti/,oel IJ7 van rle Gronrlwet (Je·Jno.Uveenl. - Schendt artikel 97 van de Grand-

wet, doordat het het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen,
het arrest dat het beheer het recht ontzegt · cen tweede maal, gecluren{le de buitengewone termijn voorzien bij artikel 74
van de sanwngescllnkPlcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de aangifte te verbeteren, cUe reeds een eerste
maal met instemming van de belastingplichtige verbeterd werd, wanneer zijn
vaststellingen niet toelaten te bepalen of
de oorspronkelijke aangi:i'te onvolleclig of
onjuist was. (Grondw., art. 97; wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen samengeschakeld de 6 Augustus 1931, artikelen 55, par. 1 en 2, en 74.)
120
14 November 1950.
SO. - Zaken van rechtstreelcse belasUngen. - Middel hientit afgeleicl dat het
best·reden n1"J"est n iet zo1t gemotiveercl Z'ijn

omdat het de conclttsies niet zott bea.nt·
woo1·d heliben waarin eiser lieweerde dat
om·oe1·e,1ule goecle1·en van de grondbelastiny moesten m·ijgesteld wonlen omda.t
z·ij van de belasting op het knpitaal tf2_a;
1·en m·ijgestelcl geweest. ~ Op1nerlC'ing als
een lO'ltte1·e feitelijlce beschouw·ing voorgestelcl, wanntit geen enlce/. middel afgeleid wenl. - Geen ve1·plichting voo·r hct
hot van lieroep ze te beant~voo1·den. -

Wanneer een aanlegger, in v66r het hof
van beroep genomen conclusies, er op
wijst dat onroerende goederen van de
belasting DP het kapitaal vrijgestelcl werden en dat, daardoor zelf, de Staat er- ·
kend heeft dat zi.i de voor de vrijstelling
van de grondbelasting voorziene voorwaarden vervullen, doch wanneer cleze opmerking een loutere feitelijke beschouwing
blijkt te zijn, waaruit geen enkel middel wordt afg'eleid, is het hof van beroe]l
niet verplicht ze te beantwoorden. (Grandwet, art. 97.)
12 December 1950.
174
81. - Zalcen vftn 1'echtst,ree/,;se beWstingen. - An·est clat een in het verhna.l
van de belastingplichtige v661· het hot van
1Je1·oep tegen de lieslissing va.n de directem· geoppenl bezwnar niet bea.ntwoordt.
- A1Test niet gemofivee1·d. - Is niet ge-

moUveercl het arrest clat nalaat een in
het verhaal van de belastingplichtige
v66r het hof van beroep tegen de beslissing van de directeur der belastingen geopperd bezwaar te beantwoorden. (Grandwet, art. 97.)
9 .Januari 1951.
242
82. - Zalcen van rechtstreelcse belasVm·plichting voor .de rechte1·
t'ingen. zijn lieslissing te motiveren. - Geen verplichf'ing de motieven van zijn mot'ieven:
011 te r1even. Zo de rechter de vervli('lJting heeft zijn beslis'sing te motiveren, is

hi.i niet er toe gl~llomlen de m<Jtieven van
zijn motieven ov te geven. (Gron!lwet,
art. 97;)
29 lVlei 1951.
566
83. - Zalcen va.n rechtstreelcse belctStingen. - An·est dat de aanslag van een
bf!lctsUngplichti.r;e in de gewone belastingen te niet doet. - Arrest dnt besUst dnt
rle bij de wet van 16 October 1945 voo1·Z'iene ve1·m.oedens nan de extrabelasting
eigen zijn. An'est clat niet vaststelt
dat cle administmtie op de1·geUjlc vel·moerlen {festemuZ. heeft. - Niet ·i.oetteU:ilc ycmotiveerd an·est. - Is niet wettelijk ge-

motiveerd, llet arrest dat als onwetteUjk
de aanslagen van een belastingplichtige
in de gewone belastingen te niet doet en ·
beslist dat de bij de wet van 16 October
1945 voorziene vermoedens aan de extrnbelasting eigen zi.in, aldus enkel een regel
formulerend, zonder vast te stellen dat,
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in onderhavig geval, de administratie werkelijk op een van die vermoedens gesteuncl heeft. (Gronclwet, art. 97.)
19 J uni 1951.
627
84. - Zaken van 1·echtstreelr,se belastinuen. - Beslissing op dubbelzinnige 1"Cden.en gestewncl. - GebTek nan ·rerlenen.

- Schendt artikel 97 van de Grondwet,
llet arrest waarvan cle beslissing op dubbelzinnige redenen gegrond is,
19 Juni 1951.
627
HOOFDSTUK V.
IN MILITIEZAl{:EN.

85. -

Jli1l:it-iezaJceu. - AanszJ1'aalG van
de milicien ve1·worpen. - Rerlenen van de
lwsl·issiny. - Onzeker latenfl of het met
de za.a.k in kennis uestelcle 1·echtscollege
lteeft willen beslissen da.t de aansp1·a.a1G
in 1·echte onyey1·ond was ofwel of zij
feitelijlce gronclslng miste. - Niet uemotiveenle besUssin,rJ. - Is niet gemotiveercl,

cle beslissing van de hoge militieraad, die
een aanspraak van de milicien verwerpt,
onzeker latend of {le hoge · militieraad
heeft willen beslissen dat die aanspraak in
rechte ongegroncl was ofwel dat zij feitP lijke grondslag miste.
6 November 1950.
95
86. - Bcsliss·iny van de hoye·re miUtiera.acl. - Ve1·weqJing V(!n een aanvraag
tot nitzonclerings1titstel. Hierop geste·if,nrl dat de inlcomsten van de moeder
wed·uwe lwt wettelijl;; nwwimttm ove1·scll;J'ijden. - Geen antwoonl op de bCwe~
rinuen van cle miliuien. - Omnogel-ijlcheicl
·vuor het H of na te f!,nan of het wettelijk
IIHI:r·im lt-n~ 1Je1·ekenrl ·wenl ove1·eenl"omst-iy
rle 1Jepctlingen rlie de stuf ·regelen. - Gelwelc ruin 1·eaenen. - Is met een gebrek

aan redenen bebept, de beslissing van cle
bogere inilitieraad die een aanvraag tot
uitzonderingsuitstel verwerpt om cle enkele reden dat de inkomsten van de moecler weduwe bet wettelijk 'maximum
oversc:hrijden, zoncler de beweringen van
tle milicien te beantwoorden en zonder
bet Hof in staat te stellen om na te gaan
of het wettelijk maximum -berekend werd
overeenkomstig cle bepalingen die de stof
regelen.
20 November 1950.
132

R.EGELING VAN R.ECHTSGEBIED.
1. - Strnfzaken. - Besvhi.kkil1f! •van
rle ·randlcamer die de onde·rzoelcsrechte·r
11an de za.nk ontlast. Beschil"ki'll.f!
hiemp {Jestett.nd flat cle teiten swmenhwnyenrl .zijn rnet een misrlri:if tot de 1Jevoe(1rl-

S09

he·icl van het m-ilita'ir ge·recht liehorend.
- Bevel vctn de lc-rijgsa.ucliteu.1·. - Onbevoeaclheid op de ontstentenis vnn ve?·knochtheid {!Cstemul. - Beschilcldngen in
lcrach t van uew-ij scle {feynan. - Voortzett-ing van de 1·echtspleging ve1·eist een 1·eyclin_q van ·rechtsgeb·icd. - Wanneer de

raacllmmer door een in kracllt van gewijsde gegane beschikking de onderzoeksrechter van een zaak outlast heeft om reden dat de feiten van de beticllting samenhangencl zijn met feiten die tot de bevoegdbeid van het militair gerecllt belloren, en wanneer, later, door een in kracllt
van gewijsde gegaan en overeenkomstig
artikel B van de besluitwet van 26 Mei
1944 gewezen bevel, de krijgsauditeur
zich onbevoegd heeft verklaard om van
de eerste ·betichting kennis te nemen omdat zij niet samenhangend is met feiten
die tot cle bevoegclheid van het militair gerecht behoren, vereist de voortzetting van
de reclltspleging betreffencle die beticllting
een regeling van rechtsgebied.
16 October 1950.
48
2. - Rechtbanlcen. - Skafzalcen.
NegnUef [!Csch-il van rechtsyebied.
Openbaar ministe1·ie mao niet, v66r de
regeling van ~·echtsgeb-iecl, de zaalc 1Jij de
1·echtban 7c aanhanpig rnalcen. Rechtllanlc vennng 1iiet ove1· rlc uroncl n-itsp1·aalc
te doen. - 'Wanneer een beslissing van on-

bevoegclverklaring een negatief geschil
van ret"lltsgebie<l doet ontstaan wegens
haar strijcligheicl met een vroegere beslissing van een andere recbtsmacllt, behoort
het nan llet openbaar ministerie niet cle
zaak bij een recbtbank aanhangig te maken nocb aan cleze kennis ervan te nemen,
wanneer het Hof van verbreking het
rechtsgebied niet geregelcl heeft.
16 October 1950.
48
3. - Stntf,znlcen. - Priva.te belnnaen
die alleen op het spel 1Jlij1;en. - Verzoelc
van cle proc'!l·rem· des Koninys. - Ontva.nlcel-i.jlcheicl. - In geval van gescllil tussen

een onclerzoeksgerecllt en een correctionele reclltbank, is cle procureur des Konings bevoegd om een verzoek tot regeling
van rechtsgebiell in te clienen, zelfs clan
wanneer enkel private belangen op het
spel blijven. (Besl. van de Prins SouveI:ein van 15 Maart 1815, art. 54.) (Stilzwijgencle beslissing.)
13 November 1950.
115
4. - Sti"afznlwn. - Beschikkhl!J van
lle 1'cwlllmrner ll·ie de LJIIlil-ieke vorde1·1.nu
ve-rva.llen vedclaa.rt clam· mnnest-ie en cle
zaalc nan·r .de co·rrect-ionele ·rechtlianlc ve·rWi,ist om er ove·r de vonlering van rle bHrrJerUjlce pa·rtij te laten nUsprank doen. Vonnis van on1Jevoeurl.verkln1'ing va:n rle
correct-ionele ·reclltllnnk. - Re{lelinu van
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l"echtsgebiccl.
Vernietiginy van cle beschikldug ·in Z(!'VCt zij rle bnrue'l"lljke vorrlerin fJ n aar cle co·r·rectionele •rechtbnn k
verw·ljst. - B'llF[Jerz.ljlw pn·rU:i wa.wman
ove1·yelaten 1vonlt zich ·vvv·r rle 1Jevoeyrle
b1W[Je·rU:ilce rechtbnnk te voor·zien.

W anneer de raadkamer, de publieke vordering vervallen verklaard heeft ingevolge
de amnestie-besluitwet van 20 September
1945 en de znak naar de correctionele
rechtbank verwezen heeft om er over de
vordering van de burgerlijke partij te laten nitspreken, · en wanneer die rechtbank
zich bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnill onbevoegcl heeft verklaard,
vernietigt het Hof, op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking
van cle raaclkamer, in zover zij de zaak
naar de correctionele rechtbank verwijst
en aan de burgerlijke l)artij overlaat zich
vo6r cle bevoegde burgerlijke rechtsmacht
te voorzien.
13 November 1950.
115

5. - Stm.fzakcu. - PuliUckc vonle·rht[J
(Llleen ·nitueoefenrT. - Publieke vonler·ing
verjrwnl voornlcc·r rle liesz.isginy ttmnrtoe
het r;esch-il (tanlehUny gnt in kntcht vnn
ye-wijsrle i.~ .flewwn. - Geen nwnleidiny tot
re.qeliny van ·rechtsyebied. Er bestaat
geen a.mleicling tot regeling van rechtsgebiecl, wanneer de publieke vordering alleeiL uitgeoefeml wenl en wanneer deze
vordering door verjaring was te niet gegaan, voorclat de beslissing, waardoor het
gescliil over reclitsgebiecl was ontstaan, in
kracht van gewijscle was gegaan.
· 27 November 1950.
146
6. - Stra.fznlcen. - Bet<cll!ikki·ny va.n
1Jcnv·ijz·iny nnar· rle correcUonele Techtlinnk. - TTer-lwochte m1srladen 011 rtmnn
·iJwn 'l!erznchtenrle omstwncl·i.qheclen muw rle
con·ecUonele ·rechtlm:nk 1Jen.uezen. - A.rrest vwn oii1JCDOCf!rlverkla:rinrJ vwn het hot
va.n liemep. - H-iemp yesteuncl da.t cen
vnn rle rwi.~d(ulen n·iet doo·r het onrlerzoeksf!e·recht na.n1· de correct-ionele 1·echtlia.nlc
kon verwezen wo·rrlen. - TT ern i eti rrino van
de beschiM.:-iny, lieha.lve wnt de ven.vijz·ing
·van cle an dc·re miscla.(td na.n·r de co·JTecUonele rechtbnn 7,, lietrett. - TT envijziny nan·r
(le l.:rmwr va.n i u1w.~chnlrllrrinystellin .r;. -

Wnnneer, na een beschikking van de
raaclkamer die een beklartgcle, wegens
twee <loor nanneming van verznchten<le
omstancligheden gecorrectionaliseerde miscla<len, naar cle correctionele rechtbank
n~rwijst, het hof Yan beroe11 zicb onbevoeg;cl verklaarcl heeft, omdat een van de
misdaden. floor de raaclkamer niet mocht
gecorrectionaliseercl worden en omclat de
tweecle verknocht was met de eerste, vernietigt het Hof van verbreking, bij wijze
van rpgeling yan rechtsgebied, cle beschikking van de raadkamer, indien de reclenen

van het arrest Yan het hof van beroep gegronll blijken, en. verwijst het cle zaak
naar de kamer van inbeschulcligingstelJing ; cleze vernietiging treft nocbtans het
besC"hikkend gedeelte niet van de bescbikking waarbij het bestaan van verzachtencle omstancligllellen wordt aangenomen
wnt cle misllaad betreft die voor correctionalisatie door het onclerzoeksgerecht
Yatbanr is.
lS December 1!J50.
206
7. - Strntza.ken. - Gcschil tu.sscn de
_qewoue en cle mUUa:ire rechtsmacht. Bescll:ik 7>1nu vr[n de ra(ulknmer 'lfXutrbi:i
de onclcrzoelcsrechte1· ontla.st wenl vwrklnanl. - Besz.isgin.f/ ·vnn onlievoertclheid
vwn de rniUtni·re rechtsm(tcht. - JJiisclrijt
scll:i)11ende yeplecyrl yeweest te z·ijn wannee·r (le lieklnn.qde niet meer· cum de miz.ita:ir rechts·ma.cht oncle·rwm·pe·n was. TTerni,cfoiging 11nn rle beschlkk:inrt 1mn de
rna.(llca.me·r. - Verw·ijz·ing van rle 1'echt.~1!lerrin.y naar de proc·ur·e·ur cles Kon·ings. vVanneer een beschikking van de randkamer de onclerzoeksrecllter van cle vervolg·ing outlast verklaarcl heeft om reclen
clat op het ogenblik van de feiten de be·
klaaglle militair met verlof zoncler soldij
was, en wanneer het militair gerechtsllof
zich claarna bij een in kracllt van gewijscle gegaan arrest onbevoegcl verkluard
heeft, cloet het Hof, op verzoekschrift tot
regeling van rechtsgebied en na vastgestelcl te hebben dat de feiten schijnen gel1leegd geweest te zijn toen cle beklaagde
niet deel uitmaakte van llet leger, de· be~;cllikking van de raadkamer te niet en
'verwijst het de zaak naar cle ]1l'Ocurenr
des Konings.
8 Januari 1951.
231
8. - Stnttznken. - Geschil t·nssen cen
liescll:iklC'iny van cont1·a.venUonaz.isatie en
een vonn:is va.n onbevoey(lheicl. Onbevoe{f(lJWirl lviemp r;este·und flat cle nan rle
poUt-ierechtbank oncle·rtvoi'pen m·iscldjven
snmenha.ngencl z-ijn met tvnnbeclrijven d·ie
l!i.:i de non·ecUonele 1·echtbanli' aa.nhnngiu
zijll. - Oncle1·zoek dat floor het Hot yeflnan wonlt. - TT onnis vnn 011/Jevoe[fcllwirl
r;ertroHcl schijnend. - TTernieUg·in[J vnn cle
l!esch'iklcing. - Pe1·Jcen. - Om het rechts-

gebiecl te regelen, wanneer cle correctionele reclltbank, zetelencle in aanleg van
lloger beroep, gezegd heeft clat de politierechtbank onbevoegcl was om van een
door de rnadkamer gecontraventionali;;eer<l wanbedrijf en van een inbreuk op
llet reglement op llet verkeer te kennen
om reclen dat die misdrijven saJ,nenhangend zijn met een wanbeclrijf dat bij de
correctionele rechtbank, zetelencle in eerste aanleg, aa~1hangig is, gaat het Hof na
of de correctionele rechtb>mk regelmatig
met clit laatste wanbeclrijf in kennis is ge-
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stelU en of al de misdrijven samenhangend schijnen te zijn ; in bevestigend geval, vernietigt het de beschikking van de
raadkamer, maar enkel in zover zij de
bevoegdheid van de politierechtbank heeft
aa'ngenomen, en verwijst het de misdrijven, die aan de kennisneming van de politierechtbank opgedragen waren, naar de
correctionele rechtbank; bij welke de
wanbedrijven reeds aanhangig waren, opclat deze over het geheel van de vervolgingen uitspraak zou doen.
8 J anuari 1951.
232
9. - Strnfznlwn. - Vonn'is vnn lle correctionele r·echtbwnk llat lle veTWIJZ1ng
naar een wncler r·echtscollege vnn clezelfcle
r·ann gelnst. - Rechtscollege rlnt 1Jes71st
clnt liet niet het bevoegrl r·echtscollege is.
Beicl.e besUssingen in krncht 1)a;n gewijsrle geqaan. - Regeling 1xm rechtsrJelrierl. - Wanneer, bij toepassing van arti-

kel 23, alinea 3, van de wet van 15 Juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, een vonnis van de correctionele
reC'htbank een zaak, die bij die rechtbank
aanhangig was, naar een andere correctionele rechtbank verwezen l1eeft, en wanneer die~ laatste rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard om reden dat zij niet het
dichtstbij gelegen rechtscolleg·e van clezelfde rang is van de rechtbank die de
verwijzing heeft gelast, en wanneer die
beide beslissing·en in kracht van g·ewijscle
zijn gegaan, is er aanleiding tot regeling
van rechtsgebied ten einde het bevoegd
rechtRcolle!.;·e te bepalen waarheen de zaak
moet worden verwezen.
23 April ·1951.
495
10. - Stmfznlwn.
Bescli:ikking tot
l'er·wi.jzing nnnr· rle r·echtbnnk vnn politie
11'Cf1C11S een feit dat, zonls het geqmtUftr:eerrl ·is, tot de bevoegrlhei.d van clie r·echtlmnlc l!ehoort. Vonnis vnn oubevoe{/clhdrl ueste'lf.nrl hiemp llnt liet feU een. wnnbedr-i:i.f zl!itnwnlct clnt, bij rJel!relce va;JI nnnnernintf vnn ve~·znchtencle omstnruUgheden,
tot cle 1JCVOC[JClheicl Vetil de CO'/"I"Ccfirmele
r·echtbnnlc behoort.- Regelinu van r·ec/1 tsVern,iet1ging vnn rle IJeschik!leli'ied. king. - Ver·w,ijzing nnnr clezelfrle maclkame'l' a.nrler·s samen[Jestelcl. - Wanneer de

rauclkamer iemancl naar de rechtbank van
politie verwezen heeft wegens een feit
dat, zonls het gequalificeerd is, tot de bevoegdheicl van die rechtbank behoort, en
clut cleze zich onbevoegd heeft verklanrtl
om reden dat het feit een wanbeclrijf is
dat, bij gebreke van aanneming van verznchtencle omstandighellen, tot cle bevoegdlleicl van de correctionele rechtbank
behoort, onderzoekt het Hof, op het verzoek tot regeling van reclltsgebiecl, of de
vaststelling van de rechter over cle gronfl
juist schijnt te zijn; in be-vestigeml geval,
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vernietigt het de beschikking· en verwijst
het de zaak naar dezelfde raadkamer anclers samengesteld.
30 April 1951.
503
11. - St'm.fzaJwn. - Vonnis L!nn clc
corr·ecUonelc mchtbclnk dnt, bi.i toepassing vnn cle wet 011 het geb'ruilc cler· tnlen,
cle vc,rw1,jdng rwn'r een a,n cle·r 'rech tscollege vnn clezelfcle ntng gelast. - Rechtscollege rlat 1Jcslist clnt het nliet het bevoegrl
rechtscollege 'i.s. - Beirle l!esliss'in!Jcn in
krncht vnn getv-ijsrle _qe_qawn. - Regeling
vnn r·echtsgeb1ea.-- Wanneer, bij toepas-

sing van artikel 23 van cle wet van
15 Juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, een vonnis van de correctionele rechtbank de verwijzing van de
zaak, die bi.i die reclltbank aanhangig
was, naar een andere correctionele rechtbank heeft bevolen, en wnnneer deze laatste rechtbank zich onbevoegcl lleeft verklaard om reclen zij niet het rechtscollege
van dezelfcle rang is waarvan de zetel het
dichtstbij van die van de rechtbank welke
de verwijzing heeft gelast gelegen is, en
wanneer die beide beslissingen in kracht
van gewijscle zijn gegaan, is er aanleiding
tot regeling van rechtsgebied ten einde
het bevoegcl rechtscollege te bepalen waarheen de zaak moet verwezen worden.
28 Mei 1951.
562
12. -

Gcschil tusseu ecn besclvikldno
cont,rnvent·ionaU.wJrin!f f''/1 een vonnis
van cle poUt1eracht1Jnnk. Vonnis vnn
onbeLJoegclheid gestenncl hierop clnt het b-ij
cle politierechtbnnlc rwnhnnrtirJ [!Crnnnlct
miscl1"ijf met een bi:i cle cor·,rectioncle
rcahtbctnlc nnnhrwrriu rJemna.lct wnnbeclr·ij.f
verlcnocht is.- Na,zicht floor· het Hot vwn
verbr·eking. - Vonn'is va,n onbevoegllheicl
rlnt gerrrond schijnt te zijn. - Ver·nieti!lin[J vnn rle 1Jesch-iklc'i!1.CJ. Pe'l"lcen. lj(ln

Wanneer de in lloger beroep uitspraak
tloende correctionele reclltbank verklaard
heeft dat de politierechtbank onbevoegd
was om kennis te nemen van een door de
raatlkamer gecontraventionaliseerd wa)lbedrijf en vail een tot llaar bevoegdheid
behorencl misdrijf, om re!len die misdrijven verknocht zijn met een wanbedrijf
dat bij cle correctionele reclltbank. uitspraak doende in eerste aanleg, aanhang·ig werd gemaakt, onderzoekt llet I-Iof
van verbreking, om tot regeling van
rechtsgebiecl over te gaan, of dit laatste
wanbedrijf regelmatig bij de correctionele rechtbank schijnt aunllangig te zijn
gemaakt en of al de misc1rijven onder
elkaar verlmocht RChijnen te zijn; in bevestigencl geval, vernietigt het Hof de beschikking van de raac1kamer, cloch aileen
in zover zij de politierechtbank als bevoegcl rechtscollege heeft aangewezen, en
verwijst het {le bij de politierechtbank
aanhangig gemaakte misdrijven naar de
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correctionele rechtbank bij
wanbeclrijf aanhangig is.
28 J\llei 1951.

RFJQTJI<JST. VAN DE GOED. VAN VI.JAND. ONDERD.
gestelcl, en of al cle misclrijven onder elkaar ve.rknoch t blijken ; in bevestigencl geval, vernietigt het de beschikking van cle
raucllmmer, doch enkel in zover cleze bescllikking de politierechter als de bevoegcle rechtsmacht aancluidt, en verwijst
bet de aan de politiei·echter onderworpen
misllrijven naar de eorrectionele rec-htbank waarbij bet wanbeclrijf uanllangig
is.
9 Juli 1951.
668

welke het
563

13. - (Jeschil t·ussen con 1Jeschilclcing
van cont·raventionaUse1"inrt en ·een vonnis
van (le poliUeTecht1Ja.nk. Vonnis van
on1JevoegrZverlcla1·ing h'ierop rtestemul (lat
het '(Utn cle polit-ie1·echt1Jwnk onrZenoorpen
m·is(kijf samenhangencl ·is met een 'wan1Jecl'l"ijf clnt 1J·ij rle correct-ionele rechtbanlc
nanhanrt·lrt is. Na.stwrinrten vnn het
Hot. - Vonnis van on1Jevoertclvm·kla:rinrt
rlat rterrron(l 1Jl-ijlct. - VePnietig·ing van de
1JeschUcTC'ing. - Pe1·Tcen. - Om het rechts-

REQUEST CIVIEL.

gebiecl te regelen, wanneer de rechtbank
van politie zich onbevoegd heeft verklaard
om van een gecontraventionaliseerd wanbedrijf kennis te nemen en van een misdrijf dat tot zijn bevoegdheicl behoort,
omclat deze misdrijven samenhangend zijn
met een wanbedrijf waarmede de correctionele rechtbank in eerste aanleg in kennis is gestelcl, ziet het Hof na of cle correctionele rechtbank regelmatig met dit
laatRte wanbPclrijf blijkt in kennis te zijn

PersoonH:ik OJlZCt vwn een Jlwrti:i.- Pmceclure vreenul nnn de in cle in Belrt·iscll
Oonrto toepasselrijke wetgev·ing. - Het re-

quest civiel, waarvoor artikel 480 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
cle voorwaarcle bepaalt, onder meer in geval van persoonlijk opzet, is vreemd ann
de in Belgisch Congo toepasselijke wetgeving.
1 Maart 1!151,
3G3

s
SAMENHANG.
St·mtznl.;en. - Mis(ldj·ven ten laste gele[!rl vwn t-wee 1Jelcla.artrlen. - JiJen zelfcle
Gee·n on1JerkeeTsonrteval u.itm(tlcencl. (leellJltet'l'heicl tussen de misdrijven ten
laste gele[!cl van rZe eerste belcl(Wf/(le en
rleze ten l(tste rtelert(l van rle t-weecle. -

Tussen de misdrijven ten laste gelegd van
twee beklaagden, die een zelfcle verkeersongeval en onvrijwillige verwonclingen
nan een derde hebben veroorzaakt, bestaat er geen mHleelbaarheid. (Stilzwijgende oplossing.)
lR6
27 November Hl50.

SEQUESTER VAN DE GOEDEREN VAN VIJANDELIJKE ONDERDANEN.
Besl·u-it-wet vw1 23 Aurt·nshls 194JJ.
J(enmerh:en. -De bl'~sluitwet van 23 Au-

1. -

gustus 1944 betreffende het sequester van
vijnndelijke goecleren, rechten en belangen heeft als voorwerp bet nemen van
economisclle panden ten eincle bet latere
nakomen te verzekeren vnn cle verbintenissen van de vijandelijke Stant jegens
Belgfe.
18 Januari 1951,..
259
2. -

BesluUwet van 28 A'll[/'lllit'l/.8 1941Oncler lle con.f'l'ole of ter 1JeschikTC'inrt

vnn fle vija.ncl stna.ncle goede-ren. - BeGoefleren waa1·van het bezU -w-illelwu1'ig cloo·r cle vija.ncl aan cle eigenaM·
ontnomen wenl. - Niet onrZer de contmle
of te1· 1Jeschilclcinrt van cle vijancl staanrZe
goecle1·en, na(W cle zin van de besl~tittoet.

rtritJ. -

-

Inclien artikel 1 van de besluitwet van

23 Augustus 1944 cle sequestratie decre-

teert, niet ulleen van cle goecleren well>:e
sen·S~t vijnndelijlc eigendom zijn,
maar tevens ook van die welke onder
's vijands controle of te zijner beschikking staan, gebeurt dit in zover deze feitelijke toestanclen van aard zijn om het
bestann van een vijandelijk recht of belang op gezegde goecleren aan te cluiclen;
kunnen niet beschouwd worden als onder
cle controle of ter beschikking van de
vijancl staancle, naar de zin van clie wetsbepaling, de goederen, waarover de vijaml
slechts controle uitoefende of besc-hikte
omdat hij de eigenaar willekeurig eruit
ontzet had, clnnk zij de macht welke hij
door cle tijdelijke bezetting van het DE'1gisch grondgebiecl bezat.
18 .Tanuari 1951.
259
str·icto

3. - Congo. - Ve?"Jlllichte rutn[!ifte vnn
cle 1Jelan[len cl-ie ·in rle vennootschnppen
ann vi:iancleU.ilce omlenla.nen toebeho·ren.
Ve1'1Jl·ichf'in[l ona,fhanlceli.ilc V(tn cle
Jllants -wan1· cle titels, cl·ie deze belan[Jen
ve1·tertenwoorcli_qen, z·ich 1Je'Vinrlen. - De

wetgevende beschikking van de Kolonie
del. 21 Augustus 1941, l10ndende samen-

_I

SMAAD. -

SOOIALE WETGEVING.

scllakeling van de beschilddngen betreffende llet sequester van de goederen welke
aan vijandelijke onderdanen toebehoren,
onderwerpt aan aangifte onder meer cle
belangen die een vijandelijk onderdaan in
een vennootschap, vereniging, bijlmis of
om het even welke groepering toebelloren,
zelfs wanneer de titels, die deze belangen
vertegenwoordigen, zich buiten het grondgebied van de Kolm1ie bevimlen.
7 .J uni 1951.
585
4. -

Congo. - Ve-rplichtc nanrti.fte van
cle goe1le1·en en 1Jela,-nycn rlic ann vifnnrleUjlce o11rlcnlnnen toe1JCh01·en, - VerpUchting OZJfJClegll zo-wel c~wn cle zerlelijke -wezens, zonls cle vennootschnppen clie 1·echtspersoon Uj lche-icl 1Jezitten, nls rwn lle nntm~rl-ij lee personen. .:_ Artikel_ 5 van cle

wetgevencle beschikking van de Kolonie
dd. 21 Augustus 1941 betreffencle het sequester van de goederen welke aan vijandelijke onderdanen toebelloren, naar luid
waarvan elke persoon die het bestaan
kent van goederen, rechten en belangen,
die tot aangifte aanleiding geven, tot aangifte ervan verplicllt is, maakt geen ondersclleid tussen natuurlijke en zeclelijke
personen; dit artikel bedoelt dus onder
meer de vennootschappen die, krachtens
de koloniale wetten, rechtspersoonlijkheid
bezitten.
7 J uni 1951.
585

SMAAD.
1. - V1"ijstelliny voo·rzien lloor a-rtikel 452, nl-inea 1, vc~nhet Stm.f'wet1Joek. Niet toepasselijk op cle snuuul jer1ens een
magistnwt. - Artikel 452, alinea 1, vnn
• het Strafwetboek, naar luitl waarvan {]e
ter recllbank geS])roken woorden, die op
de zaak of op de partijen betrekking hebben, geen aanleiding geven tot strafvervolging, is niet van toepassing op de
smaad jegens een magistraat van de rechterlijke of administratieve orde. (Strafw.,
art. 275.)
2.'i September 1950.
20
2. -

Belerlitting o.f 1/'I'OVe oneer!Jiefl'i[the-irl jegens lle po/.it-ierechter. - Wet/Joel,:
-vnn 1JHrge-rlijlw -rechtsvonlel"inrJ, art-fleelen 10 en 11. - Toepa.sseHjk op lle terechtz-ittingcn ·vnn de poUt-ierechter. - De arti-

kelen 10 en 11 van het Wetboek vart bnrgerlijke rechtsvortlering, tot beteugeling
van de tekortkoming aan eerbied; van de
beledig-ing of van grove oneerbieclighdd
jegens de vrederechter, ziju eveneens op
de terechtzittingen van de politierechter
toepasselijk. (Stilzwijgende beslissing.)
11 .J nni 1951.
610
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SOCIALE WETGEVING.
HooFnsruK l. -

A1·beiclsong,evallen.

HOOFDSTUK II. -

Be1'0epszielcten.

HooFnsruK III. -

Besclwrminy van cle

arbeicl.

HooFnsruK IV, - Jrw'l'l-ijlcs betnalll ve1·lo_f.
HOOFDSTUK I.
ARBEIDSONGEVALLEN.
1. - Bns-isloon. - Werlcclijlc loon en
n·iet m-in-imumloo-n cloo-r cle 1Jesltl'it-wet van
14 Apr-il 1910 en het rnin·iste·rieel 1Jesl1l'it
van 15 Jnn-uwri 1947 1Je1Jctnlcl. - Kraclltens artikel 6, eerste alinea, van de sa-

mengeorclende wetten betreffende cle vergoeding der schacle voortspruitende nit
arbeidsongevallen, moeten de vergoeclingen berekencl worden op gronclslag van
llet werkelijk aan de arbeider ingevolge
de overeenkomst, toegekend loon gedurende !let jaar clat aan het ongeval voorafging, en niet OJ} grondslag van het minimumloon door de besluitwet van 14 April
1945 en het ministerieel besluit van 15 Januari 1947 bepaald.
5 October 1950.
39
2. - Aan fle no-rrnale cloor cle ul'beicler
ge-volgcle -weg onnjsche-i-tleUjlc vCJ'bonclen
-i·isico. - Ber;rip. - Luidens artikel 2 van

de besluitwet van 13 December 1945, betreffemle de vergoeding der schade voortspruitende uit -ougevallen die zich op de
weg naar of van het werk -voordoen, verklarende bevaliug van het besluit van
24 December 1941 betreffende h-etzelfcle
voorwerp, client verstann onder de nan
de normale weg onafscheidelijk verbonden risico, ieder risico dat enig verband
lloudt met de nooclznkelijklleid waarin
de arbeider zich bevindt om zich te' verplaatsen ten eincle zicll naar cle plaatsen
te begeven becloeld bij artikel 1 van dezelfcle beslnitwet.
19 October .1950.
66
3. - F'ot~t van cle getroffen aJ-1Jeider. Voorwrwnlen wnwr-in zij de toepassing
-nitsl-nit van het 1Jesl1~U van 211 Decern1Je'l'
1941, rJei:ntet'1YI;eteenl lloor cle /JeSlttitwet
1-Ytn 18 Decern1uw 1945 1Jetre.fjencle cle vergoecling -vct~t rle onr;evallen d·ie zich op de
-wey van o.f nanr het werlc voonloen. -

De font van llet slaclltoffer sluit slechts
clan· de toepassing nit, te zijnen voordele
en ten voordele van zijn rechthebbenden,
van het besluit van 24 December 1941,
geinterpreteercl door cle besluitwet van
13 December 1945, in het geval waarin zij
geen verband houdt met de normale weg,
19 October 1950.
66

814
4. - Weg van de wrbe'id. - Be{lrip. Normnle werJ. - Begrip. - Als de weg

naar of van llet werk client verstaan de
door de arbeider normale af te leggen weg
om zicll van zijn verblijf of van de plaats
waar hij gaat eten nanr de plaats waar
hij zijn werk verricht te begeven en orngekeerd. (Besluitwet van U: December
1945, art. 1.)
1!J October 1950.
66
5. - 1Veg nfWI' Of VIII/ llet 'Wei'/~.
Nonnctle weg. - Plaats waar de fl/rbeider
{lcta.t eten. - Be[!r·ip. - Bet feit voor de
arbeider zich herop te frissen in een gelegenheid waar hij tegelijk een maaltijcl
gebruikt en verteert, inricllting niet verre
gelegen van {le burelen van zijn werkgever, waar hij geroepen was geweest, en
nabij de plaats waar hij de tram moest
nemen om naar de vlaa ts wmir hij ziju
werk verricllt terug te keren, ontneernt
aan de gevolgde weg het karakter niet
van << normale weg ll noel! aan de 'afgelegr1e weg het karakter van << weg naar of
van het werk )), (Besluitwet van 13 December 1945, art. 1.)
JJ) October 1950.
66
6. - Weg '1/aa..r of ·van het werlu.
Pla.ats wctctr de a·rbeiaer ga.at ete-n.
Beg1"ip. - Bet feit, dat de kens van de

plaats waar de arbeider gant eten, niet
aileen door de behoefte om zicll herop te
frissen bepaald werd, maar daarenboven
door andere beschouwingen, ontneemt aan
de weg, die de arbeider heeft afgelegd
tussen deze plaats waar llij is gaan eten
en de vlaats waar hij zijn werk verricht,
het karakter niet van << weg uaar of van
het werk ll. (Besluitwet van 13 December
1945, art. 1.)
19 October 1950.
66
7. - } I ' ant ·vall het slachtojfer.- Slachtuffe·r oncle·r de i11vloCrl van de cl·rwn/,; lloch
n'iet in ·vollcomen cl'ronken toestand. Voorwaanlen cUe rle ,qet1·ojjen a1·beille·r
het voonleel van het recht 011 de wetteUjke veruaedi-11gen. niet cloen ve1-Hezen. De arbeider, die zidt wat te lang opgehourlen heeft in de plaats waar l!ij is gaau
eten, en er zich aan drankmisbruik overgelevercl l1eeft, derwijze dat, zonder in
volkomen dronken toestand te verkeren;
hij zich bij het ongeval in zekere mate
onder invloed van de !lrank bevond, verliest zijn recht niet O]J de door de wet
betreffende de schacle voortsprnitende uit
de nrbeiclsongevallen vom·ziene vergoel1ingPn.
6()
10 October Hl50.
8. ~ Onrtevnl opzetteli:ilr teweegge/J1'ncht cloo·r het hoofcl van de onllenwm'in,q. - Zin van rleze te1·men. - In arti-

kel 19, alinea 1, van de wetten op de ver-

goecling van de sclwde voortsprnitende
nit cle arbeidsongevalen bedoelen de
woorden << ongeval opzettelijk teweeggebracllt door llet hoofcl van de ondernerning )) niet nlleen de gevallen waarin het
hoofcl van de omlernerning de aan het
slaclltoffer door het ongeval veroorzaakte
schade gcwild lleeft, maar ook al cTe
gevallen waarin bij het ongeval gewild
heeft; maar de wil om een ongeval te
veroorzaken vloeit niet voort nit elke font
-- zelfs grove - <loor llet lloofcl van de
mHierneming begnan bij !let regelen van
lie arbeicl.
~~ ,Januari 1\151.
2f.3
9. -

O·verlijrlen ut.n het slachtoffeT.
Hecht voor ellc kind, tot de leeftijd
·van a ell ttien jaur, 011 cen li.ifrente van
15 t. h. van het :ina'l'loon. - Recht eigen
nan elk k1nrl. - Oezamcnlijke ·rente mag
.}:i t. h. ·uan het loo11 niet o·vc·l·schri,iden.
Ye·r-nl'inclering 'van cle rente van ellc
kinll in geva./. het slachtoffer e·r meer clan
Recht van sommige
tll"ie achter laa.t. /,:·huleren !lat ·vervalt omclat zij cle leettijll
Htn nchttien jaa..r be·reilren of ornllnt zij
ko·m.en. tc ·renlwijneu. Beperking of
·weg·va.llen ·van de belem-meriny tot ~titoe
fening ·wn lu~t Techt van lle a.ndwre lrinderen. - Herle-itU·nrt of ·wegvallvn. van lle
-verJwintlerinrt ·nm de rente atM1' rz.ie lc·incle·ren. - Bet overlijden van ltet slacht-

offer van een arbeidsollgevnl doet voor
elk van cle kimleren, tot de leeftijd van
18 jaar, een eigen recht ontstaan op een
tijdelijke lijfrente gelijk uan 15 t. 11. van
het jaarloon. Inclien het totaul van die
renten 45 t. 11. van llet loon niet mag
overschrijckn en imliPn de rente van elk
van de kinderen moet worden venninclerd
in geval het slachtoffer er meer dan drie
achterlaat, wonlt die vermindering herleW of valt zij weg naargelang, wegens
het vervallen van het recht van sommtgen onder hen, hetzij omdat zfj- de leeftijcl van 18 jaar bereiken, hetzij omdat zij
komen te ver<lwijnen, de be Iemme ring tot
uitoefening van llet recht van de andere
kinderen wordt beverkt of wegvalt. (Wetten betreffende de vergoellingen der schade
voortspruitemle nit tle ar!Jeidxongevallen,
samengeordeml r1e 28 Sevtember 1931, arti-kel 4, 2°, B, al. 1.)
26 April 1!J51.
500
110. Derlle vel·autwool'lleliike.
Rechts-vonlC1'-ill.rJ van het slnchtoffer tcgen
rle .de'/'fle. Aqu'iliaanse vonle'l'ing en
contntct·u.elc vonlcd·11 g. - :be wetten be-

treffencle de schacle voortspruitende nit
de arbeidsongevallen behouden in voordeel van het slachtoffer (of van zijn
rechthebbenclen) het recht om tegen de
verantwoorclelijke dercle de herstelling
van cle schade te eisen, overeenkomstig
rle regelen yan het gemeen recht, clat wil

.. !

. l
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zeggen rloor de uitoefening niet aileen van
de aquiliaanse vordering, maar ook door
een vordering. gesteuml ov een contractuele vernntwoordelijkheid. (Op 28 September 1~.;)1 sanwngeordPlHlP wPtteu, m'tikel 19·, al. 8.)
10 l\fei 1\!51.
G29
11. -

11 er.zel.'eraru· rlie tle

leed. De rechter over de grond was niet
verplicht te onderzoeken of cle wecluwe
geen aanspraak op een vergoedingspensioen knn maken
2! Mei 1951.
548
HOOFDS'l'UK II.

aoar

rle
·we1·h"geve·r ·versehulrliyrle tortaitaire ·veryoerli.nyen 1Jetnal£l T!Ceft. - Recht om rle
teruglietnli·nu e·rvcw teqe11 de rle·rlle vcrantwoonlcUjlce te eise11 door nt'idrlel ·uan
een coutractuele •coHlerin!f r/i.e aan het
slachtojfer toelieltoort. - De verzekeraar,

die aan !let slachtoff'er van eeu arbeiclsougeval de door de werkgever verschuldigcle forfaitaire vergoedingen betaald
heeft, mag tegen de derde verantwoordelijke de terugbetaling ervan eisen door
uitoefening van de vordering cUe het
slachtoffer tegen die dercle op groncl van
een contractuele verantwoonlelijfrheicl bezit (in onderhavig geval, el~n · vm'dering
gesteund op een vervoercontract).
10 ~1ei 1951.
529
12. - Bij rle rechter rwnhangig, qenwnkte vordel'ing tot lietaling vcm rle
wettel-ijlce Ujf'rente .awn rle weclwwe van
het slachtot]'e'l·.- TVednwe vnn het slaehtoffe'!' cUe een aanvranr1 om ·vergoed·ingspensioen heett ingecliencl. - Geen schorging van het vonnis tot na de rnin·isterUile 1Jesz.isging over rle aan·vraa[J. - Geen

enkele wetsbepaling legt nan de rechter
op bi.j welke een vordering tot vergoecling van de nit een arbeidsongeval voortvloeiencle schacle aanhangig is gemaakt,
zijn vonnis te schorsen tot na de ministeriele beslissing · over ePn lloor de wetluwe van llet slachtoff'er ingediende aanvrnag van pensioen.
24 Mei 1951.
548
13. - Ve·Jnordelin[f ntn het speciaal
fowls tot l!etal-iJI[J -vnn rle wettelijke Hitrente awn ([e ·werlnwe uw llet slachtojfer.
Tferoonlelhlff [festeu.nrl lliemp rlat de
·me·rlcmrM'/. het slacli totter ·is g,r·weest '/HUt
een rwl!eirlso·nge-val in welke·r uorznalv ee·n
oo·rlogsteit voorh'omt. ~ Gec·n venJlicht-ing
·voor rle 1·eeh tcr n a te [JCW'II of de tccrlnwe
rw..nspraak op een ·,;ergocrlin[tSJJCnsioen
·vennocht te IJ!(tlWn. Is Wl'ttelijk, de

beslissing die het Speciaal Fomls voor
herstE>lling der scllade voortsprnitencle uit
arbeidsongevallen ingevolge oorlogsfeiten
tot betaling van een lijfreute aan de wecluwe van llet slaclltoffPr veroorcleelt wanneer zij vastHtelt dat de werkman, in
dienst van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen, op 1H Mei 1B40 llet
slachtoffer is g·eweest van een arbeidsongevul hetwelk ann een lnchtbombardement toe tlo wijten is en aan wiens gevolgen hij Oll 24 Mei dnaropvolgencl over-

R15

BEROEPSZIEK'l'EN.
14. -

VerpUchtiug vwn het liedrijfshoota tot aang·ijte van het teit clnt zijn
we·rkl-ieclenpersoneel awn het 1'isico vnn
lieroepszielcten is 1Jlootgestelrl. - On·vrijwilUy nalaten vwn d·ie vm·pHchting,, zonrle1' opzet cle betal'iug vnn rle liijclragen te
ve·rmijclen. Fe-rplicht-ing van het berlrijfshoofrl tot teruglietali'l).g aan het
l'oorzo·rgsfonds van llet{fecn aan hct
slachtoffer wenl ·wit,qelwenl. Het be-

drijfslloofcl dat, zelfs onvrijwillig en zoJJder O]Jzet om de betaling van de bijdragen te vermijden, nagelaten heeft cle aangifte te doen van het feit dat zijn werklieclenperRoneel aan het risico van beroepszielden iH bloutgestel<l, is verplicht aan
het Voorzorgsfonds hetgeen door clit fonds
aan !let slachtoff'er werd uitgekeercl terug te betalen. (Wet betreff'ende schadeloosstelling in zake beroe11Sziekten, artikelen 20 en 24.)
26 April 1951.
501
HOOFDSTUK III.
BESCHEH.MING VAN DE ARBEID.

15. - Heslu.it ·J;rtu rle Rcyent wm .11 Pe1Jru.a.ri 191,6, wrt-ilcel 38. - Doelt·rejfencle
1Jesch·u.tting vwn rle mach-ines gecl-u-renrle
1w£tengewone we'l'lcen. Betelcen·is van
rlie wom·rleu. - Artikel 38 van.het besluit

van de Regent del. 11 Februari 1946, houdendE' goellkenring van titels I en II van
l!et Algemeen Reglement betreff'encle de
arbeiclsbescherming, door te bepalen dat
de machines {lie tijclens de uitvoering
van bnitengewone werken gevaarlijk
mochten worden, zolang· clie werken aanlopen, oll een doeltreff'ende wijze moeten
besclmt worden, legt niet het aanbrengen
van een beschuttingstoestel op in alle gevallen van buitPngewoue werken die gevaar opleveren; wanneer het g·aat om werken van korte cluur, kunnen passencle beveiligingsmaatregelen volstaan, inzonderheid llet stilleggen van de machines of
bijzondere voorzorgen bij de uitvoering
vnn <le werken.
·
12 April 19Gl.
468
HOOFDSTUK IV.
JAAULIJKS BELIALD VEHLOF.

16. - Diarnantnijverheirl. - Besluit
ean ric Reqent va11 11 Jici .191,5 die een lie-

__ ,__
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SPOORWlDGEN.

slissing van hot paritai-r comite verpUchtencl maalct WfW1"bij aan cle arbeicle1·s van
clie nijve1·heicl zes bijlcomencle betaalcle
verlofdagen wonlen toegesta,nn. - Beslnit
clat niet ing,etrokken tvenl cloo1· cle wet
van 14 htni 1948 tot ve1·clubbeling van het
verlofgelcl van cle bi.i cle beslttitwet van
3 .Jwnunri 1f!46 voorziene 1Jedojclngen. -

De wet van 14 Juni 1948 tot verdubbeling, ten belope van de zes verlofdagen
voorzien bij de besluitwct van !1 Januari
1946, van het door die besluitwet bepaalcl
verlofgeld, !weft noch uitdrukkelijk noch
stilzwijgend het besluit van de Regent
van 11 Mei 194G ingetrokken, hetwelk het
akkoorcl gesloten in de schoot van het
Paritair Comite voor de diamantnijverheid verplichtend lleeft gemaakt en kraclltens hetwelk de loonarbeiders van die nijverlleid op zes betaalcle verlofdugen l'echt
hebben.
18 Juni 1951.
622
SPOO~WEGEN.

1. -

B·nu.rtspoor·weg. - Spoor·weg door
rle Na.tionale JJiaatschapp'i,i vrm bmwtspoor·wegen yeifxplo'itee·rll en voon.oer1J
z·ijncle 1)(1'11. een 1'0[JCT1ngsverg·unn·ing. Is een lrlt·urtsJwonoeg. I<Jen door de

Nationale .Maatscllappij van buurtspoorwegen geexploiteercle en als zoclanig het
voorwerp van een tegeringsvergunning
geweest zijncle spoorweg is een buurtspoorweg, al weze hij als tramweg bestempeld.
288
26 Januari 195J.

2. -

Bmr.1·tsp001'WCff. - N1et onrler·wor1Jen a.an rle wet 'ran ,9 Ju.U 1871) op rle tramweuen. - De buurtspoorwegen zijn niet

onderworpen aan de wet van g .Juli 1875
op de tramwegen, noel! uan de nit kracht
van dif' wet genomen reglt'menten.
2G .Jannari 1951.
288
ST~AF.

1. Foo1·waa.rdeUjlce invl"ijlwiclstelling. - W·ijze van, ttitvoe,l"ing van (le m·ijheidontnemencle straf. - De voorwaarde-

lijke invrijllei<lstelling is een wijze van
uitvoering van de vrijheiclontnemende
straf. (Wet van 31 Mei 1888, art. 3 en 8.)
16 October 1!l50.
56
2. - Jierv(UI[Jende geva:ngenisBt'l'a.f.
Oon·ectionele rJelrlboete. - JJ1inimtt1n aoht
dagen. - De vervangende gevangenisstraf

voor een correctionele geldboete mag niet
min dan aellt dagen bedragen. (Strafwetboek, art. 40.)
16 October 1950.
58

_,
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STRAl<'.

3. - Fer,vaii{Jell(le ue,vnngenisstra.j . ...,..
Oo·rrect-ionele uelaboete. Fe1·vnngencle
gevan{!enisstmf vnn. acht dagen ten minste. De vervangende gevangenisstrnf

voo-r een eorrectionele geldboete, uitgesproken wegens inbreuk
de besluitwet
van 14 Novembt>r 1l'l39 betreffende cle beteugeling van de clronkenschap, is van
acht dagen ten ruinste. (Strafw., art. 40.)
30 October 1l'l30.
l'JO

op

4. - T'crlJcnrd·re·J'/,;l(fil'in[!. - Ar,rest rlat
ee·n verbe·u:nlverl.:lal'ing ttitspreekt.
Geen. enkele rwncl·u:irlinu clie toelaat cle
verl!etwdverlclaanle V001'W01'pen te vereenzel1Jigen. - Onwettelijlce l!eslissing. - Is

niet wettelijk, de beslissing van veroordeling flie een verbeurdverklaring uitspreekt
in de termen van artikel 42 van het Strafwetboek, doeh zonder een enkele aancluicling te bevatten die toelaat de voorwerpen, welke de rechter lleeft willen vt;rbeurclverklaren, te vereenzelvigen.
18 December 1950.
20S

5. - Feroor(lel-inq van verschillende belclaayaen 1./JC{/6118 een.~eljcle mis(/,rijf. 1'/oliflairo veroonleUn,(l uoituesp1·olce·n. O·JI1,vettdijl<;heid. - Dehoudens wettelijkP
afwijking, mogen de straffen niet solidair
tegen verschillencle wegens eenzelfcle misclrijf veroonleelden uitgesvroken worden.
(Strafw., art. 39.)
8 .Tmmari 1951.
233
6. - Yervwnueude [!C1Htll.rJenisst·raf. Oo1·rect-ionele geldboete. - JJiinimttm acht
cla.gen. - De dunr van de gevangenisstraf,

die een correctionele geldboete vervangt,
is ten minste acht dagen. (Strafw., artikelen 25 en 40.)
22 ,J anuari 1951.
269
7. - .lflanbed·rijf. - Ferzachtenrle omstwnrlipheclell. - Fe'l'1.vijzing nnwr de poliNe·rechtbwn k. ffi.tgespTolwn. geldboete
hoger dan 25 f'mnk. - OnwetteU,ilchei,rl. -

Is onwettelijk, de gelclboete lloger dan
25 frank opgelegcl, hetzij door de politierechtbank, hetzij door de correctionele
rechtbank zetelencle in lloger beroep, aan
een beklaagcle clie door cle ruaclkamer, na
aanneming van verzachtencle omstandigheclen, wegens een wanbeclrijf naar de
volitierechtbank verwezen wercl. (Strafe
wetboek, art. BS; wet van 4 October 1S67,
art. 4 en 5.)
22 .Jannari 1951.
270
S. - Fervan.genlle uevanoenisst·raj. H1 an1Jef1'1'i:if. - 111nx·immm. rl1"i.e rnawnden.
- De wegens een wanbeclri.if uitgesproken
vervangencle gevangenisstraf mag clrie
maanden niet oversellrijrlen. (Strafw., nrtikel 40.)
2!} Januari l!l5l.
2!l8
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misdrijvpn de uitvoering van een enkel
miscladig opzet uitmaken en, op grond
van die vaststelling alleen, de beklaagde
slecllts tot een enk<lle straf veroordeelt,
dan wanneer, in regelmatig genomen conclusies, llet o[lenbaar ministerie had
staancle gehouden dnt de eenlleid van o.pzet niet wettelijk lwn aangenomen worden
omdat cle misclrijveu geen opzettelijke
misdrijven uitmuaktPn.
21 Mei 1!1-51.
545

9. Samenloop vwn misdrijven. Eendaaclse scumenlootJ. Oonclusies van
het openbaa1· n~inisterie waMbij bet-wist
wordt clat 66-n enlcele stnLf zot~ ],;unnen
toegepast wo·rden. - Betwisting gesteund
ltiemp aat de misclT·ijven geen opzettelijlce
misd1·ijven zijn. - Vonnis cla,t wegens de
eenlwicl van otJzet tot 6en enlcele straf
vemonleelt. - Besliss-ing die niet gemotiveenl is. - Is niet gemotiveerd, het von-

nis dat, na te hebben vastgesteld dat onllerscheiden cloor de beklaagde gepleegde

'l'
/

TALEN (GEBR.UIK DER.).
1 . - Fntnse tanl-Nede'l"lanclse taal (Gebntilc van cle). - P.roces-ve1·baal van cle
te1·echtzitting in cle Frnnse tac~l vaststellende clnt tle getuioen de eecl hebben afgeleocl. - JJ1 elclino clie ae eetlafteuoingen ·in
!le Nederlan!lse tactl llelct . .~ De vaststel-

ling, bovenaun het in de ]'ranse taal opgestelde zittingsblad, dat de getuigen de
eecl hebben afgelegcl gelclt voor al de g·etuigen, zelfs voor die welke hun getuigenis in cle Nederlnnclse taal hebben afgelegd. _
11 December 1!150.
170
2. -

F-ranse taa.l-Nerle·rlandse taal (CJe1wu.iJ.; van 1le).- St-rnf2!alcen.- Alcte vwn
voo1·ziening 01J{/estelcl in een ancleTe taal
rlwn ll.ie vrw rle best red en beslissin g. Xietigheirl. - De eiser in verbreking mag·

zijn verklaring van voorziening afleggen
in die van de hmdstalen aan welke hij de
voorkeur geeft; de ambtenaar, wien die
verklaring wordt geclaan, moet noclltans
een akte er van opstellen in de taal van
de procedure, maar mug daarin die verklaring upnemen in de taal waarin zij gedaan wercl. (Grondwet, art. 23; wet van
15 Jnni 1!135, art. 27 en 30.)
12 Maart 1!151.
400
3. - Fmnse tartl-Nellerlandse taal (CJebruilc van rle). - Foo1·zienino tegen een
n1Test va.-it cle RaarJ van Stcute. - In een
ancle1·e taal dan clie vwn het arrest oesteld.
Nietioe voo·rzienino. Is nietig de

voorziening tegen een arrest van de Raad
van State, afdeling aclministratie, die in
een andere taal dan die van de bestreden
beslissing gesteld is. (Wet van 15 .Juni
1935, art. 27 en 40.)
15 Maart 1951.
400
4. -

lPranse taa,l-Nedm·lanrlse taal (Gebrnil.; ntn cle). - P1·ocecl1we tot schors·inrJ
of ·ve1·1;aUenve·riGla1·ing 'IHtn een raaclsheer
ntn Htnte v66r de nloem.ene veroacleri-ng
n;rr~m.,

HJ5l. -

52

van het Ho-t 11an ·verlwelcino. - vVetsbeprtlinoen, tot 1'e{!Glinu va.n cle btwoe1"lijlce
zalcen en strafzalcen clie cle m.eeste analouie met !lie tl1'ocellu·re ·t;erton.en. - Om het

gebruik der talen in een procedure tot
schorsing of vervallenverklaring van een
raaclsheer in de Raacl van State vast te
stellen neemt het Hof van verbreking de
wettelijke bepalingen tot regeling· van de
burgerlijke zaken en strafzaken in aanmer·king, clie cle meeste analogie met die
uroceclure vertonen. (Wet van 15 Juni
1935, art. 4 en 2fi.)
15 Maart 1!151.
402

5. - l!'mn.•~e ta.£t1-Nerle1'la.nllse ta.al (Gebntilc Qan cle). Belclaa,gcle ·vervolgll
·v66r een. eentalige C01'1"ectionele t-echtbanlc. T' erw-i.izing ncuw cle cliohtstbij
oeleoen rechtbanlc met lle anclere taa;l als
voertaal.. - Dichtstbi.j oelegen ·rechtbanlc
met Franse en N elle1'lanclse voertaal. 11e1'w-ijzino nact1" clie ·rechtbanlc. - In de
bij artikel 33, alinea 3, van de wet van
15 .Juni 1!135 up llet gebruik der talen in

gerechtszaken voorziene gevallen, is llet
clichtstbij gelegen reclltscollege van dezelfde rang, naar lletwelk de zaak moet
worden verwezen, clit waarvan de voertaal of een van de voertalen de door de
beklaagde gewenste taal is.
2~ Avril 1951.
495

TER.UGVOR.DER.ING.
M aat1·egel vcun ontheffinu 'lt.it het bezit
aoor de vijancl oenornen. Besluitwet
vwn 10 ,Januwri 1941. - Tentovorclering
aie de ontzette eigenaar mrtg instellen. l' erooeclin o waaTtoe cle bezitter ten oversta.an van cle eioenanr ,qehouclen is. Dra(tgwijllte. - Hij die op onregelmatige

wijze door de vij and nit llet bezit van zijn
goecl is ontzet geworden mag het tegen
elke bezitter terugeisen z.onder verplicht
te zijn tot teruggave van cle voor dat goecl
<lour de bezitter betaalcle prijs. Hij mag

81R

TUSSJ~NKOMS'l'.-

zich nochtans, naar aanleiding van die
teruggave, ten koste van een nuder niet
verrijken; de bezitter is slechts tot vergoecling gehonden in de maat van het werkelijk door de eigenaar geleclen nadeel en
is derhalve gerechtigd om van zijn schuld
het door de eigenaar nit cle willekeurige
maatregel van de vijand gehaald voordeel
af te trekken. (Besluitwet van 10 .Tannari
1941, art. 2 en 3.)
R iVI a art 1U5l.
3S8

VALSHEID.

tijen mogen een derde, die vrijwillig in
bet geding zou mogen tussenkomen, Y66r
de recllter in boger beroep in tussenkomst
oproepen. (Wetb. van burg. reclltspl., artikel 466.)
23 November Hli50.
132
2. - St·rat.oerer:hten. - Bis tot tnssenkomst ·ingestelrl rluor de burgerUjlce pn·rt-ij
tegen de vet·zelce·ra.(tt' va.n de beklanglle of
vnn de b·n·rge·rU:ik vemntwoot·delijl;;e parUj. - E·i.s niet ontwnkeli.il<. Is niet
ontvankelijk voor de strafgerechten de
eis tot tussenkomst lngesteld door de bur·
gerlijke partij tegen dP verzeli:Pnwr van
beklaagde of van de burgPrlijk verantwomdelijke partij.,
2H .Jnnnari 1951.
292

TUSSENKOMST.
1. Bu.r,qerU:ilw zalwn. . - T·nssenlcomst in gestelcl vvvr de rechte·r -'i:n hager
Twruep. Ont·LJankel-ijkl!f!-id. - De par-

v
VALSHEID.
1. - Valsheirl ill ycschriften. - ]l'act'lt. re-n en CO[JII.Ossemeuten. opgernaaT.;t op
nnam 'VCL·n een bank panrlheb benrle sclwlrleiset·es van d(J venuootscha·tJ tJe·rkri:i,qster
en bestemrnelinrJe. - 'l'en e·inde de derrleu
- te beletten hun rechten teuen rUe tJe·nn oot:<ch([lJ nit te oefe·nen. Stn~fbrwe va.lsTwid. - Mnakt ecn v:ilsheid nit, lwt o]l-

mnkPn van facturen en cngnoHsementen
op naam van een bank, ]J:mdlwbbemle
sclmldeiseres van de vennootschap die verkrijgster en bestemmelinge is, ten eindP
de <lerden te beletten de recllten nit te
oefenen die zij tegen die vennootschav
konden hebben. (Strafw., art. 196.)
lS September 1H50.
6
2. - Yal.~heirl -i-11 geschriften. - GelJ'i'nik ·van· het vnls st·nl.o. - M O{Jeli:il•'heid
1Jrtn n.arleel. - FeU van aarrl om een goerle
t·echtsberleling b-i:i het beslecllten ·vnn een
Tmrge1'l·i:ike betwist·ing in het' gednm(J te
Vnlt ondPr de toe11assing van
tle strnfwet, doonhtt een nndeel kan berokkend wol'(len, de valsheid in gescllriften of llet gebruik van llet vals stuk, wanneer dit feit van aanl is een goede rechtsbedeling bij het beslePhten van een burgE'rlijke betwisting in het gedrang te
brPngen. (Strafw., art. 193, 196 en197.)
::; lJ'ebrunri Hl::Jl .
305
l!t·en.,r/f"n. -

3. - ValSTICid in ueschriften. - Algemene telling vnn. rle motot·voe·rt'nioen.. Aang·ifte. - V nlsP ruuHl'ltirUnrJ va.n. de eigenanr. - Ka:n eeu. vnlsheirl in [JCSehJ"i.ften
·nittlut•lren. - De vermel<ling, in lle bij ar-

tikel 3 van cle bE'sluitwet van 31 .Januari
19-45 becloelde anngifte, van een valse identiteit van de eigeunar van een motorvoer-

tuig kan een val,;heid in geschriften nitmnken.
2:1 April 1951.
484
4. - Falshei,(l in [JeSchdften. - 111ogelijlclwirl van na.deel wegens een. rloo·r rle
liekla(t(Jrle betwi.ste sch·nldver,r;elijTC'ing. Bewerlng van schttlrlvm·geUjlcing niet ont1Jloot ·van elk, element rla.t toelnn.t geloot
e·rawn te hechten. - Bew·ijs vnn cle on.ye[JI'Onrlheid vnn rle bmverin (! 'l'ttsten(l op het
OJJenbnar min•isterie. Wanneer de be-

klaagde van vnlslleid in gesl'luiften beweert dat die valsheid wegens Pen sclmldvergelijking geen nadeel kon berokkenen
en wanneer die bewering niet ontbloot is
van elk element dat toelant geloof eraan
tP hechten, rust de bewijs!ast van. de ongegrondheid van die bewerii1g. op het openbaar ministerie. (StilzwijgPnde beslissing.)
23 Avril 1951.
-!92

5. - Vei'(Uchte ul.;te. - :liouelijkheirl.
·vwn nruleel voo'l' de denlen. - Rtratbare
Da.lshei!l.· Een verclicllte akte die bedrieglijk ovgemaakt is kan een valslleid
in geschriften uitmaken in de mate waarin zij in staat is om, door het gebruik
waarvoor zij is opgemaakt, nadeel aan
derden te berokkenen en tegen hen gevolg
te hebben. (Strafwetb., art. 19() en 1H7.)
7 Mci 1Htil.
510
6. - JNatieve fnct-ltt'CII TJestmnrl om. een
sl·n-ike·ri:i te vet·1Je·men. - Btm.fbat·e 'vnlshe·id. - Fictieve facturen, ovgemankt met

llet o]1zet om zieh erop tegPn llet Bestuur
van douanen en accijnzen te beroepen met
llet oog op llet bekomen van de afgetekencle geleibrief waaronder een voor de
Staat naclelige smokkPl schuil gnat, ma-

.!
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l•en een strafbnre vnlsheid in gescllriften
uit.
510
7 Mei Ul51.

VENNOOTSCHAP.
1. - Beroepwve·rell-i{Ji'llg. - Ma-g zelf
-noch beme11 '/lOCh am-bach t 11-itoetenen. -

Een beroepsvereniging mag zelf nocll beroep noch nmbacht uit<wfenen. (Wet van
31 Mnart 1898, art. 2:) (Stil:r.wijgemle beslissing.)
5 April Hl51.
437
2. - Bel·oepsrerell'i!J-infl.
Yisse·rs-verCI1ifling clic, teuen ve1·gclrling, visvedovcn·
afiw~;ert. Yer-richtin.rJ gcrlaan, niet -met
llet oogmerlc gelrl te ve-nl'ienc-n, maar met
het inzicht zich rle norZi-ge uelrlen awn te
schaffen tot bereiJcen vctn lwar maatschaJJpelifk rloel. - Vercniuiny rlie noch be-roep
noch ambacllt nitoefent. Oefent nocll
\ beroep nocll ambacllt uit, een vissersvereniging, opgericht nls beroepsverrniging,
die, tegen vergelding, visverloven aflevert,
wanneer het aldus gaat, niet om een verrichting gellaan met het oogmerk geld te
verdienen, maar met het inzicht zicll de
nodige gelden ann te schaffen tot llet bereiken van llaar maatscha11pelijk doel.
(Wet van :n Mnart 1898, art. 2.)
5 April 1951.
437
3. BenJcp.~vc'reniginu. Jia!J ·in
-rechte OJJtrellen voor de 1:wrlledig·inu t'an
rle inrliviclnele belan-rJen VIMl haa1· leclen,
als ·venn.oten va-n rle vereu:i,qinrJ. - Een

beroepsvereniging mag in rechte optreden
voor de venlelliging van de inllivicluele
belangen die llanr leden, als vennoten van
de vereniging, llebben. (Wet van 31 Manrt
1898, art. 10 ..1 (Stilzwijgende beslisRing·.)
· 5 A 11ril 1Bfil.
437
4. - Beroeps~:ereni-uiny. - Jndi.vi.duele
lielall-f/B'Il van tle leden al8 1Jennoten van rlc
ve1·en·i.ging. - Belangen- van de vm·eniging
zelf. - Belan.f/en die lcunnen ove·reenstemrnen. -De omstancligheicl dat een beroeps-

vereniging een patrimonium bezit, lletwelk zicll van llet vermogen · van de ven·
noten ondersclleillt, belet niet dat de individuele belangen van de leden van de vereniging met cle belangen van de vereniging
zelve kunnen overeenstemmen. (Wet van
31 Maart 18118, art. 10.)
5 AI)l'il 11151.
437

zelfde nntuurlijke of rec-lltspersoon heeft
van rechtswege de ontbinding van cleze
venuootscllap voor gevolg, deze venuo-otscllal) nog enkel voor de noodwencligheden
van haar vereffening een wettelijk bestatm behomleml. (Wetten op de lmndelsvennootschappen, samengescllakeltl bij koninklijk besluit vnn 30 November 1935,
art. 29 en 178.)
574
:n Mei 19ri1.
6. - Fennootsolwp ontbonrlen -i.II!JC1;olge
rle veren·igin.IJ van nlle ti.tels ·in harnclen
van een zelfcle persvon. - Eigenaar van
al ae titels van clc ·ve1mootsehnp eigenaa1·
wonlC11£l van het ·maatscha.JJ1Jeli.ik ]Jatrimoniuan, onder voorlleho·u.rl vwn cle Techten
rlel' denlen en met 'tl>i.tsln-iting van de nietvvenlraaubare 1·eehten. Het iR enkel

onder voorbehoml van tle recllten van de
llerden en met uitsluiting van de nietovenlraagbare recllten die zic-11 in llet patrimonium van de Yennootschav beyinden
tlat, wnnneer de vennootscllnp ingevolge
de vereniging van al de titels in llnnden
van !'en :r.elfde persoon ontbonden wordt,
deze laatste eigenaar van gelleel het patrimonium van rle vennootschap wordt.
.'l1 l\Iei H151.
574

VERANTWOORDELIJKH EID
(BUITEN OVEREENKOMST
ONTSTAAN).
1. -

Stnt.fza.lccll. - BnruerUjlve vordeOnueval door lle fottt' vnn het
slaahtoffer ve?'001'Za.alct. - Geen. tout van
de belclaaglle die het ongenrl 1'C1'0orzaalct
heeft. Onueg?'01UT verlclaunle btt1·gerlV ctteUjlcl1 eirL -- IR
7i)lce vordering. l'i.Hg. -

wettelijk, de beslissing van de rechter die
een vordering van de burgerlijke partij,
~laclltoffer van een verkeersohgevnl, verwerpt door vast te stellen {lat llet ongeval
nan een font van llet slachtoffer zelf te
wijten is en dat de beklnagde geen enkele
font lleeft begann die het · ongE>vnl zou
llebben veroorzaakt.
6 November 1950.
9:'1.

ra-n de nanr1eel1wnde-rs. -

2 . - 1J1uchN.g-inu om de ffi'OII-rluesten ·r((n
een toren aa.n tc lcugcn. - ReueTmaf'if!
H~l'leenrl cl001' het colle{Je 'IJ((-11. btWflell/eesfer en sahepenen. TToo1·1Jehottll alleen
llet·reffencle lle hooqte en lle 1;o·r1n van de
toren. - Late·r vcrzet t'all het college teucn rle OJn·ichting t;rvn de toren. - l'e?·antwoonleU:flcheirl van rle [Je·meente op het
spel. - I-Iet college van bnrgemeester en

De vereniging van al de titels van een
naamloze venuootschap in hanclen van een

Rellevenen dat, mt regelmatig maelltiging
verleE'ncl te llebben tot het bouwen van de
gronclvesten van pen toren, mits voorbellOlHl nlleen wat de hoogte en de vorm van
de toren betreft, zich later, -Lle gronclvestpn aangelegd zijnlle, verzet tpgen llet op-

·s. -

Xanmloze ·uellnootschUJI.
Getnl
Een enlcele aandee/.lw-ucler, m:ue1HW1' van al lle titels van
c/.e vennootschap. Ontbinding vwn de
ven-11 ootschatJ.
V ennootsahfl1J geacht
voor lwa-r vereffen·ing voort t'e bestaan-. -
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ricllten vnn guns de toren, veroorzaakt
door l'lijn schuld schade aan een ander,
waarvoor vergoeding door de gemeente
verschulcligd is.
16 November 1950.
128

goecleren door een oorlogsfeit veroorzaakte
schade, naar de zin van deze termen in
de wet van 1 October 1947. (Wet van 1 October 1947, art. 1, par. 4.) (Stilzwijgende
oplossing.)
191
14 December 19·50.

3. - Annyifte rwn rle 1xijanrl. - Ovm·lijden van de aanyeyeDen pet·soon. - Ontstenten·is van een ni.enwe aanyifte, niet
bewezen. - Annyever die niettemin knn
veroonleelrl wonlen tot veryoediny van rle
scharle voortspntitenrle wit het O'DerUjrlen
van de aanyer~even persoOTL - De dttder

7. - A·rtil,,ez 1882 ·Dan het Burge·rlijk
1Vetboek. - Mis£l1·ij·nen van zelfde ruirrl
door ve-rsoh-illenrle beklrutgrlen yepleegrl.
- 8ohnrle rloo•r zekere van rleze. misrl1'ij·uen 'Ve1'001'Zartlct. - Niet noorlzakelijk ooli
door rle anrlet'e r·eroorzanlct. Zijn ai-

van een nangifte aan de vijancl mag tot
vergoeding van de schade voortspruitende
uit de dood van de aangegeven persoon
veroordeelcl worden zelfs inclien het niet
bewezen is clat zicll geen nieuwe aangifte
l1eeft voorgeclaan, cleze voorwaarde slechts
vereist zijnde voor de toepassing van een
zwaardere straf. (Burg. Wetb., art. 13S2;
Strafwetb., art. 121/Jis [beslnitwet van
17 December 19!2, art. 4].)
4 Deeember 1950.
15R
4. - Meerrle·re drtrlers i'rtn eenzelfde
misd1·ijj. - H oofdeUjlce venmtwoonleUjkheid van rle ·1Je1·oorrleelrlen. - Niet onrle'l'yesoldkt a.an het bestaa;n vwn gemeen overieg noah rum rle ontstentenis van to·ttt va'i"
een rlerrle. - De hoofdelijke veroorcleling

van wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde personen, is niet ondergeschikt ann
het bestnan van een voorafgaand gemeen
overleg noch nan de voorwaarde dat geen
enkele derfle tot !let veroorzaken van de
schade bijgedrngen heeff. (Strafwetb., artikel 50.)
4 Deeember 1H50.
158

·s. - Scharle·~:eryoerUnrJ aan. rle rlochtcr
'!Jan het slrlChtofter van een misrl·rijf versolmlrli{Jfl. - Reohter ore1· rle g1·onrl nU
de elementen ·wn rle .znalc (bjleirlenrl rlat
rle rlochter · slechts tot de ondenlom. ·nr:n
zestien ·jrtar ten laste · 'IJ(tn ha-a·r moerler
zou gebleven zijn. - BesUss·in{l -in feite.
- Om het bedrag van de arm de min<lerjarige dochter van het sla~htoffer van een
misdrijf verschuldigde schndevergoeding
te schath'n, mag de rechter over de grond
uit de elementen van <le znak afleiclen dat
de dochter, in feite, slechts tot de onderdom van zestien jaar ten laste van haar
moeder zou gebleven zijn.
11 D<>cember 1850.
170
6. - f:Jclwrle door een oorlOfJNfeit veroorzaalct. - 1Vet van 1 October 1047. Verantwoorrlez.ijkheid van cle Stant knrchtens artikelen .1382 tot 1386bis van het
BltrrJe1'l·ijlc lVetlloek. - Vet·antwoonlclijl.:he-id door yeze{lrle wet u·it'gesloten. - Artikelen 1382 tot 1386bis van het Bnrgerlijk

Wetboek, iii zover zij de verantwoordelijkheid van de Staat bij de znak betrekken, zijn niet van toepassing op de nan

leen, door artikel 1382 van het Bnrgerlijk
Wetboek, gehDuden de schacle te herstellen, degenen die, -door een ongeoorloofde
handeling, hebben medegewerkt om ze te
veroorzaken; nit dP omstundigheid clnt
verscheiclene beklnag{len misdrijven van
dezelfde a.arfl hebben gevleegd, kan niet
worden afgeleitl dat de door zekere van
die misdrijven veroorzaakte schade nooclzakelijk ook door cle andere wenl veroorzaakt.
H December 1950.
194
8. - Sequester '!XU/ de fJOerleren van
vijanrlez.ijlce onrlerrlanen. T'erlcopi.ng,
rloor de Dienst van het sequester, 1Jan rUct·en cleel ·tti.tmalcenrl van een on-wettelijlc
onder seqnestm· r~estclrl {loell. Verkopin{l lichtz·itmiy en zonrler noorlzalcelijlclwirl gerlawn. Ve'I'Oonleling 'l:a.n de
Dienst '!Jrtn het seq1teste1· tot sclur.rleverfJOerUng je{lens de e-i,(Jennar van de ve·rlcoohte rZ·ie1'e'l1·. - 1Vettelijlcheirl. - Moti-

veert wettelijk de verDordeling van d<>
Dienst van het sequester tot schadevergoecling jegens de eigenaar van door deze
dienst verkochte <lieren, het arrest dat
vaststelt dat <lie verkopingen, die aan cle
eigenaar een n anzienlijk nacleel berokkend hebben, deel uitmaken van een geheel van onregelmatige sequestratiemaatregelen die lichtzinnig gedaan werden en
zoncler da t de nooclznkelijkheicl en· an bE>wezen werd.
18 .J.anuari 1951.
2:m
9. - Eiser bewerenrle dat hem li.clwmelijlce letselen toegebt·aoht wenlen. Fout be{lrwn. rlour een nlJilftl~i·r of een ·uerzetsU.rl. Oorlogstijrl. Niet b-ij rt1'ti7.;el 1 vnn de besln-itwet 1Xtn 22 ,Jmti 1945
oerechtvawrrli,qrle drwrl van een m.iUtnk
of een. verzetslirl. - Niet in rle lt-itoefenino
'!Xtn rle 1rvilUwire uf 1mroe1'1Jlicht gelerlen ·
schnrle. Vonle·rinrJ tegen rle Staat op
g·ronrl van artikel 1382 ·vnn het Bm·.qe·rU,ilo;
TVetboelc. - O'lltvanlcel-ijlcheirl. - Hij die

beweert dat hem, in oorlDgstijd, lichamelijke letselen toegebracht werden door een
font begaan door een militnir of een gewapend verzetslid, wanneer dezes daad
niet bij nrtikel 1 van de beslnitwet van
2.2 Juni 1945, gewijzigd bij artikel 2 van
de beslnitwet van 20 Sevtember 194:1, ge-
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recbtvnanlig(l is en wnnneer de beweerde
scbade niet in de nitoefening van (le militaire of burgerplicbt geletlen werd, is ontvankelijk om OJ} grond van artikel 1382
van bet Durgerlijk ·wetboek een vordering
in te stellen tegen de Staat, wanneer de
(}acler van het ongeoorloofd feit dezes
aangestelcle is.
1 Maart 1951.
3G9
10. - Sohcule met het oog op fle ve1·clecligin[J van ee11. ·vestin{f rwn rle eigentlomrnen. van tJn.rUcnlieren toegebracht. - Deareet van 8-10 J·nU 171!1. -Schade veroo•rzaalct wamwet· tle vesi'inu in staat van
oo1'log ·is. J(rm aanleiiling geven tot
ve·rgoecling. - Schrule toegebraaht tvanneer de vesUn.rJ in staat va.n beleg is. Oeen. ·ve·rqoellin,q. - Naar luicl van artikelen :m, ;: i, 38 en 11 van bet deereet van
!l-10 .Juli 1791, kan de aan de eigen{1ommen

van· particulieren met bet oog op de verdediging van een vesting toegebrachte
schade aanleiding geven tot vergoelling,
inclien (le vesting zich in Hta at van oorlog
bevindt; zij geeft geen aanleiding tot vergoelling indien de vesting in staat van
beleg is.
!Jo Maart HJ51.
39±
11. - Rcha·de met het oorJ op ·de 1.•enlecliginf! ·van een vest·i·ng nan tle eigenllommen van llfi.rU.culic·ren toeyebracht. - Dem·eet vau 8-10 J'ltU 171!1. - Rahade ueen
awnleirlin!f !fCVendc tot ·vC1'fJOecling.
Zelts ind·ien de mnatrc!fel 1Ue rle schMle
vet·oot·znakte en ti.j1leus !le stant 1;cm. beleg
witgevoenl we·r!l, v1·oe!fe1· meds wa.s voot·zien. - De met het oog OD de verdediging

van een vesting aan !le eigendommen van
particulieren toegebrachte scbade geeft
geen aanleicling tot vergoeding bij toevassing van het decreet van 8-10 Juli 17m,
zelfs wanneer de maatregelen, die nlzo
tijdens de staat van beleg uitgevoerd werden en <le scllade veroorzaakt llebhc•n,
voo:·ziPn Pn be~loten werden toen de veRting zich nog niet in staat van oorlog
bevond.
H Mnart HJ51.
394
12. - F'o·ut van de 1Jclo;laa{llle. - F'011t
van. een rle·r!le. - F'o·ut d·ie de ve'l'(lachte
niet ontlnst vwn de gevolgen van zijn fottt
jegens de btwue'l'lijl.:e partif. De om-

stml<ligheW dat de door de burgerlijke
partij geleden sclmcle niet enkel aan llet
<1oor <1P beklaagde gepleegd misdrijf is toe
tt> wijten, maar tevt>ns aan de fout van
een llerde, outlast de verclacllte niet, je, gens de burgerli.ike parti.i, van de gevolgen van zijn eigen font.
19- Maart 1951.
414
13. - Beslissing de hele cloo·r rle btwgeTlijke pat·ti,i !fCleden. schn!le ten lnste
vn.n belclaagde leyyende. - Samenlopende

F21

to•ut van de burgm·lijlce pat·tij.- Geen beslissing op (Ut punt. VeTb·reking. -

Wordt verbroken de beslissing die de hele
door (]e burgerlijke partij geleden schacle
ten laste van de beklaagde legt, zoncler te
beslissen over de samenlopende ann de
bnrgerlijke partij verweten font. (Rurgerlijk Wetb., art. 1382.)
111' Maart .lfi:Jl.
41±
14. - .llccr!lere !lnde·rs van een zelfrle
misdrlff.- Hoofrlez.ijke vcmntwoorrlelijkheicl van !le ·uerom·deelden jegens het
slnahtoffer, zoncle·r i.naohtneming van de
omvnng van hnn t·espectieveUjlce misdadige cleelnen&ing. De beklaagden, die

wegens een zelfde misdrijf veroorcleekl
worclen, zijn hoofdeli.ik tot de schadevergoecling ver}Jlicllt, welke ook de omvang
van hun respectievelijke misdadige deelneming weze.
2 Avril 1951.
426
15. - AYrest rlnt zioh e·rtoe beperlct ae
wartt·sehijnli.]kheid van een oorzakeli.ilc
verband t1tsse·n het mis!lri:if en het rloo·r
de 1mrgerlijlce J)ctrtij ondet·gaa.n nadeel
vast te stellen. - Vet·oordeling van de bekl.na!ftle tot herstelUng va,n dnt naclee/.. 0Hwettelij7cheid. - Is onwettelijk, bet ar-

rest dat de veroordeling van de beklaagde
tot llerstelling van het door de burgerlijke
}Jartij ondergaan nadeel grondt ov de enkele vaststelling van de waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband tussen
het misclrijf en dn t nacleel. (Burg. Wetboek, art. 1382 en 1383.)
2S Mei 1!151.
554

16. - Schade ve·roorznalct doot· een onVoorbeschilctheicl
,qeoorloofde eland.
van het slachtoffe·l· wellce tot de schade
heeft bijuerlm!fen. - OmstancUgheiil !lie,
voot· de dnder van de on.geoodoofde daaa,
cle verplichUny tot herstel niet ttitslttit. Wanneer een ongeoorloofde daad schade
veroorzaakt,. sluit, voor de under ervan,
de om,;tandigheicl dat de patho1ogische
voorbeschikthei<l van het slacbtoffer tot
het veroorzaken van (le schacle heeft bijgeclragen, de verplichting tot berstel niet
nit.
8 Juni 1951.

59G

17. - Ongeoorloot!le daacl. - Die de
lcm.nkzinn·igheicl vctn het slachtojfet· heett
ve1·oo1·zaakt.
Pathologische voo1·beschilctheirl van het slachtoffer. - Bewijs
dat z1:j latet· cle kmnk:zinnigheicl zo1t· heb1Jen medegebmaht. - Omstan!lighei!l !lie
·invloerl heett ueha!l op de omvang van de.
schnde wnnt·voo·r !le !lacler v·an, de onueoo·rloof!le daa!l hm·stel vet·schuld·igcl is. -

Wanneer een ongeoorloofcle daad de
krankzinnigheid van het slaclltoffer heeft
veroorzaakt, beinvloeclt <le omstancligheid

ygHBHEKIKG.
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ilnt het slachtoffer, afgpzien van de ongeoorloofde daad, later, ingevolge pathologische voorbeschiktheicl, krankzinnig zou
geworclen zijn, cle omvang van de schade
11ie d.oor de dader van de ongeoorloofde
{]aacl moet hersteld wonlen.
.S Juni 1951.
596
18. -

li'eU van een lwl.;laagde. - Zander oorzn.lcelijlc ve·rbnnr~ met cle doo·r rle
lJII.rgerlijTce parUj onrle·rgane schnde. Oeen ve1·pUchting tot verrtoeding. - ~Wan

Eeer tussen het ten laste v:m een beklaag!le gelegcl feit en de door de bnrgerlijke
partij onclergane sclmlle geen oorznkelijk
verbaml bestaat, kan deze beklaag(]e niet
meer gehouden zijn gezegde schade, zelfs
gedeeltelijk, te vergoeden.
2 J uli 1951.
651
1·9. -

Pont rlie rle ·midrlelUjT.;e oo·rzaalc
Gecft slechts aanlei.rlinrt tot venJJntwoonlelijkheid indien het
rerband debt ze met de schade verbinllt
cen n.oodzalcelijlc IMtraTcter ve1·toon-t. -

mn rle 8charle is. -

Een font die de mid<lellijke oorzaak van
de schade is geeft slechts aanleiding tot
verantwoordelijkheid van haar tlmler, inflipn het verbancl dat ze met de schade
n•rbindt een noodzakelijk · karnkter vertoont. Om de beslissing van veroordeling
te rechtvaanligen, volstaat het niet clat
bet arrest op het bestaan van een oorza-.
kelijk verband tnssen de font en de
schade wijst, clan wanneer het aanneemt
dat de font slechts in de oveenvolging van
de voorafgannde gebenrtPniHserJ een middellijke rol gespeelcl !weft. (Burg. "\Vetboek, art. 13S2 en lD~\i.)
1 2 .f uli HJ3] .
6S2
2·0. - Belclrutgdc lliClfCI18 met /Jrna],:
yeplcer!rlc cl-iefstal ve·roonlcclrl. - Ye·roo1·rlelinr; tot schadeve1·goerlinrt wegens de
rl oor rT e ll'l'na.Tc ve-roorzaakte sclwrl e. ll7 ettcl,i_ikhe·irl. - Is wetteli.ik de veroor:h'lin·~

tot "ehndevervoecling 'nm een uit
lwoflle van diefstal met behulp van brnak
vervolgile en veroordeehle bekl aagcle weg-ens de nan de burgerlijke rmrtij door de
lJraak veroon:nnktp Relln!lP. (W<>t van
] T April 1R7R, art. 3. I
:!0 .Juli Hli\1.

fi98

III. -

bevoegd om in de rechtspleging na te gaan
of de }mblieke vordering nl clan niet verjaunl is.
23 October 1950.
75
.2. - Bevoey,dheirl. Schenlling van
een illter'l'latloua.al verllra.g. Verrl·rar!
doo·r de Kamcrs nict goerlgekcltnl. - Onbc·voeyllheirl van het Hot.- IIet Hof mag

geen kennis nemen vari. de ,;chemUng van
een internntionunl verdrng dat overeenkomstig artikel 68 van de Grondwet door
cle wetgevencle Kamers niet werd goe(]gekeurcl; clergelijke schending mnakt geen
schemling van de wet nit, naar de zin van
artikel17 van de wet van 4 Augustus 1832.
21 November 1950.
142
3. - Bevoe,qdheiil. - Stmfzakelk Bewoonlingen van ccn tot het pnblielc
internatiollaal recht bchorcndc wet.- Gelinrikeli;ike zin JjWn rleze be·woorrlinlJen in
inter11atio11aa.l Jlttbliek rceht. - Toezichtrecht ran Twt Hot. - Het Hof heeft de

mach t om na te ga an of de zin gegeven
cloor de rechter over de groncl aan de
bewoonlingen van een tot llet publiek interuationnnl recht bellorencle wet met de
gebrnil,elijke zin van deze bewoordingen
in internntionnnl publiek recht overeenstemt.
2:l November ~950.
142
4. - Bwcoewlheirl van hct Hot wm ve·rbrclci.nu. - Znlccn va.n ·rechtst·rcekse /Jelnstinucn. jJ:[a.terii!le 't:e·mi.ssing 'in lle
·voorzien-ing be{laan. M.a.eht om ze te
herstellen. - Ret Hof van verbreking is

bevoegcl om een in de voorziening begane
materiele vergissing te herstellen.
12 December 1\)50.
176

$. - Be·~:oegcllwi(l va.n het Hot van
verbreldllg. Za.lcen van ·rechtstreekse
belastingen. - JJ1nehtiming om in het gell·inrt tot verbrel,:ing ill rechte op te trellen.
~ JJfacht om te 'JIWehti.r;en,. Het IIof

Vencij.ziny ua verlire-

streeksc bcla8tingcll. - Geen millllel van
amlltswege. Ret Hof Vt1n verbreking

RecTttsplerti-ng.

werpt geen middel van ambtswege op in
zaken van reehtstreekse belnstingeu.
HI December 1!)50.
218

king.

HOOFDS'l'l'K IV. -

Be·voegclheicl. Stmfza.Tcen,
Bcvoertdllcirl ·mn het Hot u-rn nn te gaan
of rle pnbl-ieke vonlerinrt al dan niet ver"
jcwrd is. - Het IIof van verbreking is

Uity,c8frcktheid.

HOOFDSTUK I. _:__ flevocyrlheir].

Hoo~'DSTUK

BEI'OEGDHEID.
I. -

van verbreking is bevoegcl om, bi.i gebrek
ann machtig"ing van de man, van ambtswege een echtgenote te machtigen om in
llet geding toCverbrekiug in rechte op te
tre!len
12 December 1930.
176
6. - He·wegdhcid. - ZrtTcen van recht-

VERBREKING.
HoomsTUK II. -
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7. -

82B

Bevoegclheid. - Hwrgerlijlce za- Ve·rzoeh; sf'/'elclwncle tot vernietivw1 een besUssing van cle Techter
cle uroncl. - Onbevoeurlheicl van het
- Ret hof kan geen keimis nemen

den beslissing begane rna terH!le vergissing, die clnidelijk nit het tekstverbancl
van die beslissing blijkt, te verbeteren.
8 J nni 1951.
·
595

van een verzoek door de verweerder tegen een voorziening ingediend en strekkende tot vernietiging van een beslissing
van de rechter over de grond. (Grondwet,
art. 95, al. 2.)
16 Februari 1951.
334

1.3. - Bevocglllwitl. - Stra.jza.lce·n. Vnrnu om atlvies ovm· ecn 1·echtskwestie.
- Niet-ontvan h:el1jlcheitl. - Is niet ont-

lcen.
!Jing
ove1·
hof.

8. - Bevoegclheirl. - Zake11 van 1·echtstreelose belasMngen. - Geen ambtshalve
opyeworpen ·miclclel.- In zaken van rechtstreekse belastingen wPrpt ht>t Hof van

verbreking ambtshalve geen middel op.
20 I<'ebruari 1951.
344
'9. - JJc,;oe.cJ,clhe·icl. - Zaken ran rechtst1·eekse belasUngen. - Tekenen of inclicWn wrta1'0JJ rZe adm'in:istmtie heeft !JCstemul om een awtSla{f va:n a,rnbtswege te
vesti[!en. - RechtsmoNeven rUe de reehtm· aa.nneemt om het ka:ra.],;ter va.n ve1·moetlen te e'l'lwnnen ot , te ontzegr1en. Bevoe[!r17Wid van het Hot van verb1'e7dng.

- De rechtsmotieven, {lie de rechter aanneemt om het karakter van vermoeden
te erkennen of te ontzeggen aan de tekenen of indicien waarop de administratie
heeft gestennd om ,een aanslag van ambtswege te vestigen, zijn aan de controle
van bet Hof van verbreking onderworpen.
10 April 1951.
462
1'0. - Bevoeyclheid. - Materiele vergissinrJ in cle besf1·eden besUss·ing. - Bevoegtlheicl vnn het H of orn ze te verbete1'en. - Bij de beoordeling van een voor-

ziening, heeft het Hof van verbreking de
bevoegdheid om een materiele vergissing
t~ verbeteren die {luiclelijk nit het tekstverband van de bestreden beslissing blijkt,
nl. een materH!le vergissing in de aan{luiding van de hoedanighekl van een partij (n]l)lPllnntP in ~tede van geintimeerde).
12 A1n·il 1951.
466
11. - Opcl·racht van het hof. - BesM·erlen beslissing wa.a.r,vnn het dispositief op
een onwettelijlc moUef 1"nst. - Bevoegtlhe·itl van het hof om een wette/ii.jl,; motiet
in cle plant8 te stellen. - Wanneer het

bestreden vonnis zijn disvositief op een
onwettelijk motief steunt, kan het Hof
van verbreking het wettelijk motief, dat
het flispositief rechtvanrcligt, in cle plaats
stP llPn. (Stilzwijgende beslissing.)
12 April 1951.
470
12. - Bevoegrlheitl. - Bur{!C1'lijlce znlwn. - Jvlaterbi!le vergissing 'van tle bestre!len beslissinrJ. - Bevoeydheirl om ze ·te
verbete·ren. - Bi.i cle beoordeling van een

voorziening, heeft het Hof van verbreking bevoegdheid om een door de bestre-

vankelijk de eis clie strekt niet tot de verbreking van de beslissing van de rechter
o'ipr de grond, doch tot het bekomen van
een atlvies van het Hof over de door tleze
beslissing besliste rechtsvrnag.
2 Jnli 1951.
658
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14. - Dma.gwijclte. - St·rnjzaken.
Wnnbecl'l'ijf clat tot cle bevoe{ftllwi!l vwn het
assisenhof behoo1·t. - Doo1' .tlauvnanUng
vrm het openlirw.·l' mini8te1'le a.an rle cor1·ect'ionel.c rechtbnnk onde·rworpen.
Rechter over cle .rrrond clie zieh bevoegtl
heett ve1·TcltwrrZ. - V e·rb'I'Cldng vnn het
wrrest vrw het hof van beroep en verrl'iet'i!tinu van wnt eraan is voora.jgegaan tot
en met cle tla{fvncwrZinf/
W anneer ken1•

-

nis nemencl door cle dagvaarding van cle
vrocnreur des Konings van een misdrijf
clat tot cle bevoegclhei<l van het hof van
assisen behoort, clP correctionele rechtbank en het lwf vnn beroep zich bevoegcl
hebben verklaard, verbreekt het hof het
arrest, op de voOTziening die er tegen gericht worclt, en vernietigt alles wat a an
het arrest voorafgaat tot en met de dagvaarding. (Wetb. van strafv., art. 409.)
25 September 1!150.
12

15. - U'itgest·relctheirZ. - Zalcen vnn
clo·uanen en accijnzen. - Voo1'Ziening teuen een an·est cla,t een verzet ongerZaan
vel'lclnnrt b'ij nalnf'igheicl om te versch'ijnen. - Draagwijclte van rZe voo1'ziening.
- De voorziening ingesteld tegen een arrest clat, in zaken van donanen en accijnzen, een verzet ongedaan verklaart bij
nalatigheicl om te verschijnen, werpt geen
andere vraag op dan deze van cle wettelijklleicl van die beslissing. (Wetb. strafv.,
art. 208.)
47
9 October 1950.
16. - Draa.wwijrlte . .,---- Strajzalcen.
Voorzienhl!f cloo·r het openbaa.1· ministe·l"ie.
- Be.~trerlen vonni.s tlat ten onrechtc eeu
hoge1· be1·oep als te laat ingestelrl verWC1'1Jt. - A.ppellan t rZie te[!eU.ik beJclaautle,
ven.veenle1· 01J cle vo1~tle1'in{f van een bHr!JC'I'li.jke }Jct1'f'i.i is en clagenrle JllM't-ij. Draa.rrwifrlte va.11 lle verb1·elcin[!. - Wan-

neer op de en kelp voorziening van het
openbaar miniRterie, llet Hof een vomiis
verbreeld dat ten onrechte een onbeperkt
hoger beroep als te laat ingerliencl ver-

VERHREK1NG.
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wer11t, beroep ingesteld door een persoon
die tegelijk beklaagde, verweerder op de
vordering van een burgerlijke 11artij en
dagencle partij is, heeft de verbreking
slechts op het dispositief van het vonnis
betrekking voor zoveel het de publieke
vordering tegen de beklaagde en tegen de
door hem geclaagcle persoon betreft; het
clispositief dat het hoger beroep als te
laat ingediend verwerpt wordt niet verbroken in zover het de burgerlijke vorcleringen betreft tegen en door de beklaagde ingesteld.
Hi October 1950.
55
1'7. - D1·aagwijdte. - Stratzalcen.
V erbrelcing van de beslissing ove1· rle p~t
blielce vo'l'(lering. BesUssing over de
bnrgerlijlce vorde1·ing niet clefinit'ief. Verniet-ig,ing van die beslissing. - De op

voorziening van de beklaagde uitgesproken verbreking van de over de publieke
vordering gewezen beslissing, brengt deze
mede van de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering ·en die een gevolg
is van de eerste, zelfs inclien, die beslissing slechts voorbereidend. zijncle, de ertegen ingestelde voorziening, als voorbarig,
niet ontvankelijk is.
13 November Hl50.
110
18. - Draagwijdte. - Jnbreuk op de
-u;etten betreffende de do~tanen en accijnzen. - Misddjf st1'afbctar rnet gevangenisstra.f en geldboete. ANest de p~t
blielce vonle-ring aamrtffrtnde clit misd1'.;jf
b·i,i verjari·ng veTvallen ve·rlclarencl. - OnwetteU.i lee beslissiny. - Voo·rzien·ing cloo·r
het behee1· van financi./Jn alleen. Ve1'7n·e7ciny en ve1·wijzing, bepe·rlct tot de beschiklcing waarbij ove·r de vonlering van
het beheer ·uitspraalc geclaan werd. -

Inzake douanen en accijnzen, wanneer
het beheer van financH~n zich alleen in
verbreking voorzien heeft tegen een arrest, dat de publieke vordering aangaande
een met gevangenisstraf en gelclboete
Rtrafbaar miPdrijf bij verjaring vervallen YGrklaart, en wanneer het Hof dit arrest verbreekt, is de verbreking beperkt
tot de 'beschikking die over de vordering
van het beheer oordeelt.
R Januari 1951.
233

Verb·rekillg cler besllssing van ve'I'001'deling op cle tJu.bli~lce VOTcle1·ing. - BTentJt
de ve·rbrelcing niet mede van cle beslissing over de bn1·ge1·Ujlce vo1·de1'ing. - De

verbreking, ov voorziening van llet openbaar mini~terie alleen, van de beslissiJJg
van veroorcleling gewezen op de publieke
vorclering brengt <le verbreking niet mede
van de beslissing gewezen over de vordering van de burgerlijke partij, daar llet
openbaar ministerie geen hoeclanigheid
bezit om deze laatste beslissing v66r het
Hof te brengen.
22 Januari 1951.
270
21. - D'l'aagwijclte.
Sf1 1afzalcen. Venmngende gevangenisst1·at die het wettelijlc mnarinvum ove1·sclwijclt. - VerbTeking en verwijzing tot flit punt bepe1·1ct.

vVanneer een beslissing verbroken
wordt omdat de rechter een vervangende
gevangenisstraf lleeft uitgesproken die het
wettelijk maximum overschrijclt, zijn de
verbreking en de verwijzing tot clit punt
van de beslissing- beperkt.
29 Januari 1951.
298
2.2. - D·raagwijrlte. - St·ra.fzalcen. Onmoyelijlcheid toezicht ~tit te oetenen
O'Ve1· de 1.vetteUj lcheirl van cle ve1'001'fleling
tot ve·rbennlvedclariug. - Verb1·elcing en
verwijziny tot flit zmnt beperlct. - Wan-

neer een beslissing verbroken wordt omdat zij llet Hof in de onmogelijklleid stelt
zijn controle over de wettelijkheid van de
veroorcleling tot verbeunlverklariug uit te
oefenen zlin de verbreking en rle verwijzing tot cUt punt van de beslissing beperkt.
29 Januari·1!l51.
298
23. - Dmagwijrlte. - Bn·rge'l'lijlce zalcen. - Vonnis flat de 'VonleTing van nanlegger tevens niet vwrjaa'l'(l en n-iet geg.rond verlcl(l.a'l't. - Voorzien-ing WL'Il aanlegge'l' aangenomen, wegens onwettelijlche·icl van het cl'ispos-itef, waa1·bij de vorde·l"inrJ niet ge_q,roncl 1Je1·Jclacwd wonlt. F e1·b·relcing die .<rich n-itst1·elct tot de besliss·ing, wna·rllij de voTcle·r·ing niet veTjaa1·cZ
verlclctnnl ·wm·dt. - Wanneer het bestre-

wordt omdat twee beslissingen van de
rechter over de grond tegenstrijdig zijn,
treft de verbreking zowel de ene als de
andere beslissing.
247
11 J anuari 11}51.

den vonnis de vorclering van de aanlegger
niet verjaanl cloch ongegrond verklaart,
strekt de verbreking van de beslissing,
die de vorcleri:ng ongegrond verklaart, zich
uit tot de beslissing, die de vordering niet
verjaarcl verklaart; beide dispositieven
maken, immers, geen twee onclerscheiden
clispositieven nit, daar llet dispositief met
betrekking tot de exceptie van verjaring
afzonclerlijk het voorwerp niet kan zljn
van een voorziening door een der partijen.
·1 () Februari 1951.
334

20. - Dmagwijrlte.
Strafzalten. T7 oorz·iening door het open ba.a·r miuiste1·ie.

.24. - Dmagwijclte.
Strafzalcen. Beslissing vm·b1'0lcen omdat de ·rechter de

1'9. ken.
he·icl
rest.
oen.

Dmagwijdte. - Bur,qerlijlce za- Ve1·7Jrelcing wegens tegenstrijcligtnssen t1:Vee beslissingen van het aT- Fe1·li1'elcing t1·ett be·We beslissinWanneer een arrest verbrokeu
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VERBREKING.
ontzetting. ·vnn het ·recht een voe·rtttig te
best1wen niet uitgesprolcen heeft. ~ Ontzett·ing zijnde een strat. ~ Vet·b1·eking
vom- het geheel. ~ Wanneer een vonnis

verbroken wordt onHlat de rechter _de
straf van ontzetting van het recht een
voertuig te besturen niet uitgesproken
heeft, strekt de verbreking zich nit tot
de gehele veroordeling_
5 Maart 1951.
382

25. - Dmagwijdte.
Stratzalcen. Bttrgerlijke vm·der-ing.
Voot·ziening
dom· de belclaag,de alleen_. - Ve·rb1'elcing
van zelcere veroo1·de/.ingen tot schadevet·goeding~ Gevoly ten aanzien van de
bttrge1·l·ijlc ve1·antwoorclelijke 1Jcwt·ij. Wanneer de beslissing van veroordeling
van de beklaagde tot schadevergoeding
jegens zekere burgerlijke partijen op de
~nkele
voorziening van de beklaagde
wordt verbroken, wordt zonder voorwerp
de beslissing waarbij een persoon voor
die veroordeling burgerlijk verantwoordelijk wordt verklaard.
19 Maart 1951.
414
26. ~ DTaaywijdte.
Stntfz·aT.:en. Voo1·ziening door de belclaayfle. ~ Verbrelc-ing. ~ Ve1'0orflel-iny vnn fle btwye-r7-ijk -verantwoo1·delijlce pnrt-ij zomle·1· voo1·we·rp. ~ De verbreking die, op de voor-

ziening· yan de beklaagde, wordt bevolen,
brengt mede dat de tegen de burgerlijk
verantwoordelijke partij uitgesproken veroordeling zelfs indien deze zich niet in
verbreking lweft voorzien, zonder voorwerp is.
2 April 1951.
431
27. -

Dt·nnywijflte.
Stl'afznlcen. die twee besch·ikkingen vnn
hetzelfde n1·rest best·r-ijdt. ~ Ve1·b·relciny
geste·nnfl op de tegenstl"ijfliyhe·icl vnn de
twee beschilclcinyen. ~ Ve1·1JTelcing van
be·ille /HJ.~chilclc·inyen.- Wanneer een voorr·uur~ieiiillff

ziening twee beschikkingen van een zelfde
arre~t bestrijdt en het hof de voorziening
· inwilligt om reclen dat die beschikkingen
tegenstrijdig zijn, treft cle verbreking de
beide beschikkingen.
16 April 1951.
473
28. ~ Vom·zieniny te1· te·rechtzittina
rloor lwt openbaar minisfel"ie. --'--- Onweiteli.jlce ·vooncaanlel-ijke ve1'0onleliny. ~
Gerleeltelijlce ve1'1l'l'elc·iny. ~ Gevoly beperlct tot het belany vnn fle wet. ~ Ve1·lwelciny zonde1· vm·wijziny. ~ Op de voor-

ziening ter terecbtzitting, door het openbaar ministerie ingesteld op grond dat de
scborsing van de tenuitvoerlegging onwettelijk op een straf werd toegepast,
beeft de gedeeltelijke verbreking slecbts
gevolg in bet belang van de wet ; zij geschied t zonder verwijzing.
16 Avril 1931.
477

-

_j
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2'9. - Dma.g;wijflte. ~ Stmjzftlcen. Voorz·iening floor het openbaa1· n~·inisteTie.
Ve-rb!'elc-iny. ~ Strelct zich niet uit tot
het cl-ispos-it·ief clat oveT fle yey1·ondheid
van rle llwraerl·ij lie vorfle!"ing t~itsprank
doet. ~ Wanneer, op de enkele voorzie-

~

ning van het openbaar ministerie, het bof
de verbreking van het dispositief van een
vonnis betreffende de publieke vordering
uitspreekt, strekt die verbreldng zich niet
uit tot bet dispositief dat over de gegrondheicl van de burgerlijke vordering uitspraak doet.
2il April H)[)l..
49-!
30.

~

D·maywijflte. -

Douanen en ac-

~ M·isflrijven strafbaar met ge·vnngenisstn~t en geldboete. l'oorzieniny door het best·u'!~·r van flotwnen en ctc-

aijnzen.

c·ijnzen. - Besl-iss·ing nlleen verl!Token ·in
z·ove1· z·ij ove·r rle vorderinf! vnn het best·wtu· ·ttitsp1·nalr. floet. ~ Wanneer, in za-

ken van dommen en accijnzen, bet Bestu nr van financien alleen zicb in verbreking beeft voorzien tegen een arrest dat
de beklaagde van een met gevangenisstraf
en geldboete strafbaar misdrijf vrijsvreekt, vernietigt bet Hof, in geval van
verbreking, bet arrest alleen in zover het
over de vordering van bet Bestuur uitsvraak beeft gedaan.
21 Mei Hl51.
538
31. ~ Dmag-wijdte.
Strafzaken. ~
Voorzieniny floor het openbaar ministe1·ie,
Ve1·1welc-iny omflat de doo1· de eerste
·rechte·r witaesprolr.en st1·at van vePvallenverkla·rin.rJ vnn het Techt een 1'ijtuiy te
·tmeren om een flnllbelz·inniye ·rerlen floor
cle 1·echter in hoyer beroep werfl te n·iet
f!eclnnn. ~ Alyehele verb1'elc·iny. - Wan-

neer, op de voorziening door bet openbaar
ministerie, het vonnis verbroken wordt
omdat de recbter in hoger beroep, om een
dubbelzinnige reden, de beslissing van de
eerste recbter heeft hervormd in zover
deze tegen de beklaagde, gelet op ' zijn
staa t van clronkenschap, de straf van de
vervallenverklaring van bet recbt een
rijtuig te voeren beeft uitgesproken, strekt
de verbreking zicb uit tot bet geheel van
de wegens de m.isdrijven uitgesproken
straffen en, dienvolgens eveneens tot de
sclmldigverklaring van de beklaagde.
25 .J uni 1951.
637
32. ~ Uityestrelr.theifl.
Stmfzctken.
l'oo1·zieniny vnn de beklanade. - Ve1·lwekiny. l'e1'0ordeliny van de b1l'l'f!C1'l-ij7.; vc-rantwoonleUjlce pa.rtij zonfle·r vom·werp. ~ De verbreking op voorziening van
~

beklaagde maakt de ten laste van de burgerli~k verantwoordeUjke :Partij uitgesproken veroordeling zonder voorwerp,
zelfs indien deze zich niet in verbreking
heeft voorzien.
.2 Juli 1951.
662

VEJRBREJKING.

X2fi

33. - Uitgestrel.:tlwid. - Stratzaken.
- Voorziening van belclaagde. - Ve·rbreld:ng va·11 de beschilcldn[l van ve1·u)ijzing
nitgnnncle ·van de ·rcwcllcam.er. - Brengt
rle verb·relcing -mecle ·va.n de net rle besch'ikki·ng ·van ·venvijzinf} ·nit.r;esprol.:en ve·ro·orDe verbreking, op voorziecleUngen. ning van beklaagcle, van de beschikking
van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, brengt de
verbreking melle van !le na de verbroken
bescllikking uitges1n·oken veroorclelingen.
2 J uli 1951.
663
34. - UUyest·rektheid. - Voo·r.z·ieninrJ
vnn belclaayrle. - Verbrelcing. - T'eTOO'/"cleliny van cle b1trye·rlijk verantwoonleUjke paTNj zoncleT voorwerp_. - Bnryel·lijk venmtwuonlel'ijlce pcwf'ij rUe Z'ich onre.qelmnt'ig heett voo·r.zien. - Kosten ten
/wren laste. vVanneer de vel!breking
van <le besli::;sing van YeroonlPling op de
voorziening van beklaagde worclt uitgesproken, wordt de beslissing van llet arrest, dat een purtij voor cleze veroordeling burgerlijk verantwoorflelijk is, zoncler voorwer]J, zelfs inclien de voorziening
van deze luatste partij niet ontvankelijk
is; doch in <lit laatste geval rlraagt de
burgerlijk verantwoorclelijke partij de
kosten van haar voorziening.
20 .Juli 1951.
flfJO
HOOFDSTUK III.

35. - Strnfzaken. - VerbTeking va_.n
het a..n·est van ve1'ooTcleUng van het hot
ntn beroep ·uJefJ6ns onbevoey,rlheirl. - JJ!Usrlri/f clat tot rle bevoeyheirl· vnn het hof
vrm assisen behooTt. - Vern·ietiginy van
wat artn het an·est -is ·voorafyegaan tot en
met de dag·vltanling. - Verw'ijzing ncwr
de 11/'0G'//!reu.r rles Kou'iuys.- Wanneer het

Hof omclat het misclri.if tot de bevoegdheid
van het hof van assisen behoort een arrest van het hof van beroep verbreel>:t
en alles vernietigt wat praan \'!JOrafgaat
tot en met de dagvaarding v66r de correctionele rechtbank, verwijst het de zaak
naar de procureur cles Konings.
25 September 1950.
12
36. - St1·atzalcen. - TTerbl"ekiug van
een beslissing vctn vemonleling. - H'ie·mp
gesteu.ncl clat de besliss-ing a(tn het Hot
n:iet toclaat te beoorclelen of het teit al
clan niet een misclrijf witmaalct. - TTo01·ziening cloor rle veroonleelde. ~ Fe1·7Jrek·iny met ve1·wijzing. - Wanneer, in correctionele of politiezaken, de verbreking
van een beslissing van veroordeling hiero)J
gesteund is dat de redenen van deze beslissing aan het Hof niet toelaten te beoordeleu of het feit al dan niet een misclrijf
uitm,lnkt, worrlt zij met verwijzing uit-

gesproke11, zelfs op de enkele voorziening
van de veroorcleelcle.
!l October 1!J50.

43

3'7. - Strntzalccu. - Verb-rekiny van
een vow·uis T<tn veroonleUng OJnclat het
te'it geen wdsrl·rijf ka.n ·nitmalcen. - T' e1·Meldnf! zonrler ver·wijz·inrJ. Wanneer
een vonuis van veroordeliug verbroken
worclt omclat het bewezen verklaard feit
geen -misdri.if uitmaken kan, wordt de
verbrt>king zonder verwijzing uitgesproken.
1B Novembt>r 1950.
117
38. - Strafzaken. - OnwettcUjlce vm·bennl:verk/.nrin.,r/. - GedeeUeU)lre 'VeriJTelchlft zonrler ven))ijzing. vVanneer de

gewezen beslissing gedeeltelijk verbroken
wor<lt omclat een verbeurclverklariug toegepast werd, die niet mocht uitgesproken
wor<lPn. is er gPPU aanlPicliug tot verwijzing.
8 J ann ari 1!J51.
2:30
. .3'9. - St·ratzalM!/1. - TTorclerill{l van de
b·nrgerUjke pwrt'ij. VeTbTeldng omdat
rle TechteT over de yrond zich ten om·echte
bevoeyd verlclaanl heett mn 1ju.n een eis
tot tnssenlcomst kennis te 11emen en e1·
o·ver w{tSJJTa.rtlc heett yedaa11. l' erb1·cJdnr1 zoncleT verwijz·iny. Wanneer de

beslissing verbrokeu wonlt omclnt de rechter over <lP gron<l zich ten onrechte bevoegd verklaard heeft om van een eis tot
tussenkomst l;:ennis te uemen en er over
uitspraak heeft. gedaan, is er geen aanleicling tot verwijzing.
2!J .Jannari Hl51.
292
40. - Bwrgc·rU:ilce .znlcen. - Besliss·ing
·ve-rb1"olcen om.rla.t zij on·wettelijlc het huger beroeJJ tegen een vonn:is ge·wezen in
hooyste ltrtnley ontvanlcelijlc heett verlclaa.rrl. - verb·relcin.q ·met vorwijzing, Wanneer eenin bnrgerli.ik<~ zaken gewezen
beslissing verbroken worclt omclat zij onwettelijk het hoger beroep tegen een in
hoogste aanleg gewezen vonnis ontvankelijk verklaart en clit vonnis hervormt,
geschfeclt cle verbreking met verwijzing.
10 Mei 1951.
526
41. - St·ratzaken. - ArTest van ve·roonleling. - Fm·brelt:iny, OJi grand dat het
teit ueen misrl'l"i:if n1tmalcen lca.n. ~ TTm·brelcillff zonrler ·venvij.ziny. Wanneer

een arrest van veroordeling verbroken
worclt om reden dat l!et feit geen misdrijf
uitmaken kan, niimelijk, omclat het besluit, dat zou OYPrtre<len geweest zijn, onwett~'lijk is, geschieclt cle verbreking zonder verwijzing.
11 J uni 1!l51.
597
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HOOFDSTUK IV.
RECHTSPLEGING.

42. - Algemene vergade1·1ng hebbende
te besUssen ove1· de sehors·ing ot vervnllenverklctring vt~n een ·mndsheer vctn Stnte.
Snmenstelling. Beletsel vnn een
rnndsheer in het Hot net de slwiting vnnde debcttten en v66·r cle uitstJrctalc vctn het
arrest o·ver de grand. - Gevol_qen. - De

algemene vergadering van het Hof van
verbreking mag slechts beslissen over een
vordering tot schorsing of vervalenverklaring van een raaclsheer in de raacl van
State inclien de meerderheid der leden
aanwezig is. Het cloet er weinig toe dat
zij in paar of onpaar getal ·aanw~z~g
zijn. Wanneer een hunner, na aanwez1g
te zijn geweest tijdens de debatten, belet
is aan de beraadslaging deel te nemen,
woruc !let arrest door de algemene Vergadering van de overige !\~den gewezen, op
voorwaarde dat zij de meenlerheid van
het Hof uitmaken. (Wet van 18 Juni 1869,
art. 221; wet van 23 December 1946, artikel 56.) (Impliciete oplossingen.)
15 Maart 1951.
401
43. - Algemene ve·rgaderin_q hebbende
te 1Je8/.-i.~8en over cle seho1·si11ff of vervallenverkTarin,q, van een nt.aclsheer van
State. - Debatten in de ractcllcnmer. Jncirlentele n1--resten -in tle 1'a1ullcnmer gewezen. - Arrest ove-r cle !J1'01Ul ·in openbctre te·reehtzitting ·tt-itgesprolcen. - Om

uitspraak te doen over de vordering tot
schorsing of vervallenverklaring van een
raadsheer in de raall van State zetelt de
algemene vergadering van het Hof van
verbreking in de raadkamer ; de debatten
griipen plaats en de incidentele arresten
wor<lPn gewezen in de raadkamer ; het
arrest over de grond wordt in openbaTe
terechtzitting uitgesproken. (Grondwet,
art. 96 en 97; wet van 23 December 1946,
art. 56.)
401
L} Maurt 1951.

VEQJAIUNG IN STRAFZAKEN.
1. - Pu.blielce ·ronlerin_q. - Wet vctn
14 J-u.n-i 1921 hmulende invoeri.ng Vlt-11• de
Nruw de
aohtm·en1lag. Jnlwe-u.lwn. pol-it·iereehtbnnl<: 1Jer-wezen -wanberlrijven.
- Ve·rjarim.[J v-an zes ma-lt.nrlen.- In gevnl

van contraventionalisatie van een wunbedrijf beteugeld bij de wet Ynn H .Tuni
1921 tot invoering van de acllturendag en
van' de acht en veertignrPnweek, is de
verjaringstermijn van de publieke vordering, niet de termijn van een jaar voorzien bij artikel 25 van de wet, docll de
termijU: van zes mannden bepaald bij artikel 23 van de wet van 17 April 187R.
15
25 SPptember Hl50.

2. - Pulilicke wnlering. - Eenrlnallse
samenloop v1tn 1nisclrijven. V e·rsehillenfle ve1·jn·r·ingstenn·ijnen. - Toepassin_q
van 1le ter-n~·i;in, door het. verstrijken
wnnr·vnn het misclrijf verjaart flat rle
zwaa-rste straf medebrengt. - Wanneer

een feit versclleidene misdrijven nitmnakt, die door llet verstrijken van verscllillende termijnen verjaren, moet de
verjnring betreffende het misdrijf, dat
de zwanrste straf medebrengt, toegPpast
worden.
23 October lllGO.
75
3. - Naar de tJOlit·iereohtbctnl,; 1jerwczen w1tnbe1l·ri.jf. Geen. oorzactlc V(tn
sch01"8in_q van rle verjaring. - M(twi-mmn
ter-mijn 'Van een jaa-r. - De publieke vor-

dering wegens een wnnbedrijf van vrijwillige slagen bij aanneming van verzaelltende omstnndiglleden naur de politierechtbank verwezen, verjaart ten laatste
een jaar na het p!egen van het misllrijf.
imlien er geen gronden van schorsing vnn
de verjaring bestaan. (Wet van 17 April
1878, art. 23 en 26.)
100
6 November 1950.
4. - P·nblielw vonlering ve1·jaa·rcl. Omstnnrl·i_qhe·ill- zonder invloe1l op de te bekwnnwr tij1l -ingestelde btwg_erlijke vonle·rinq. De verjaring van de publiekP

YOl;dering is zonrler invloed op de ver.inring van de te bekwamer tijd ingestelde
burgerlijke vonlering. (Wet van 30 Maart
1R91, art. 1.)
G November 1950.
'100

5. - Verja:ring va.n de zmblielce vorderinrJ. Sehorsing. Negatief gesehil
over 1·eehtsge1Jie(l. - Re_qeling van 1'eehtsTT erjm·in_q gesoho1·st van. het
ye1Jierl. ogenblik nt wnnrotJ de besl-issing wa.artoe
het geschil aa.nleirling heett gegeven ·in
/,,raeht va.n- gewijsde i.s (Jegctctn. -In geYnl
van negatief geschil over rechtsgebied,
dat tot regeling van rechtsgebied aanlei<ling geeft, is de verjaring van de ptlblieke
yordering geschorst gedurende het geding
tot regeling van rechtsgebied, het is ·te
zeggen sellert lle dag waarop de beslissing
die het geschil over rechtsgebied doet ontstann, In kr.nrht vun gewijsrle is gegnnn.
(Stilzwijgemle oplossing.)
27 No~ember 1950.
146
6. - St'ltiti.ng. - U-ittoe1·7ciH[f ten opz·iohte vnn samenhan_qende r]}isll1·ijveu. -

De eland cUe de verjaring va'ft de publieke
vordering stuit lweft deze uitwerking ten
opzichte van nl de samenhangende miHdrijven welke te zumen onderzocht en beslecht worden.
233
·8 J mmari 1951.
7. - Gemeentel.ijk 1·eglemen-t clnt zelt·cre
bo'l!'IVwerlcen 'zomler voornf_qaande toela-

VFJRKFJIDR.

828

ting ve·rl!iedt.- lnl!reul,,. - iianva.ug van
de tennijn van verjrt1"ing van rle tmblieke
en van rle but·gerlijlce vordet··ing. De

termijn van- verjaring van de publieke
vordering en van de burgerlijke vordering
volgende uit een inbreuk op een gemeentelijk reglement, dat verbiedt zekere bouwwerken zon(ler voorafgaande toelating uit
te voeren, loopt slechts vanaf de voltrekking der niet toegelaten werken.
12 Februari 1951.
316
S. - Vonn·is van 1titstel. - StuU·ingsakte. - Uitstel doot· de 1!et·volgenrle pn·rtij
anuqe c·rangd. Omstanflighe·id zonder
·invloea op het stuitend uUtvm'lcsel Vftn het
vonn1s. - Een ten gepaste tijde gewezen

vonnis van uitstel van een strafzaak stuit
de verjaring van de publieke vordering,
zelfs wanneer het uitstel niet door beldaagtle, maar door een andere partij aangevraagd wenl. (Wet van 17 April 1878,
art. 21, 22, 23 en 26.)
5 Maart 1951.
373
9. Tin{f. -

Vet':iarin{l vwn de tml!l-ielce vordeGrand vnn schorsing. - Beg1'ip.

- De schorsing van de verjaring van de
rmblieke vordering vloeit enkel voort uit
een bijzonclere wetsbepaling waardoor zij
worclt ingevoerd of uit een wettelijk beletsel clat de berechting van de publieke vordering verhindert. (Wet vtm 17 April
187R, art. 27.)
11 .T uni 1951.
612
10. - Verjnt··ing vnn de tntl!l-ielce vo•rderin{f. Schot·sing. Benwdslnging
vnn de rechters. Ve·rjfwin.q niet geschorst. - De verjaring van de publieke

vonlering ·is n.iet geschorst geclurencle de
beraaclslaging van de rechters over de berechting vtm de zaak.
l1 .Juni 1951.
612

VER.KEER..
1. -

Vet·lceersvoon·anfl van voert·wigen
op rails. - Perlcen. - De verkeers.voor-

rang op de spoorlijnen, toegekend aan de
voertuigen op rails, verleend door artikel · 12 van het koninklijk besluit van
27 Januari 1931 en artikel 26 van de Wegcocle, geeft aan de bestuunlers van die
voertuigen niet het recht derde personen
in dwaling te brengen aangaande hun door
de omstandiglileden gewettigd vertrouwen,
dat hij clie voorrang geniet van clit recht
geen gebruik zal maken.
25 September 1950.
13
lVermel!ntilcer fl-ie 'IW een .~tilstand
weer nwnzet. - Vm·plicht-inu rle dom·gan[J
v1'ij te lnten voor de in beweging z·ij-nde
·we{lqel!n.tilcers. Voorwfw.nlen . .,.-- De

2. -

weggebruiker die, na een stilstancl, op

matige snelheid weer aanzet en zonder de
uiterste rechter kant van de openbare weg
te verlaten, kan niet beschouwd worden
als verzuimd hebbende de doorgang vrij
te laten voor een in beweging zijnde weggelJruiker, die in aanwezigheid van een
hinclernis roekeloos een voorbijstekingsbeweging uitvoer<le. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 57, 1°, a.)
2 October 1H50.
38
3. - Aansluit1ng. - YeTkeel'sroo·r·ranu.
- G'el!nt'iket· ·vnn de seounfla:i·re 1.veu die
een, weinig de hoofflweg opTI.irlt. - Klaar11U:ikeUjlc ovm·sclwijrlinu van hetueen doo·r
de noorlzalcel-ijlcheicl geboden '1.008. - Misrlr-i.:if. - Inclien, in bijzondere omstandig-

heclen llet in geringe mate oprijden van
de hoofdweg door de gebruiker van tle
secundaire weg geen inbreuk op artikel M,
paragraaf 1, vau het Verkeerswetboek kan
uitmaken, is llet anclers wanneer clit oprijclen lletgeen door de nnodzakelijkheid
geboden is klaarblijkencl overschrijdt.
30 October 1950.
88
4. - Weu_qebPnike·r die li·n/,:s aftlm.a:it.
- Vet·borl de rloorgWtfl nf te snijllen van
degene ll'ie zijn. weu vet·volgt. - Betekenis
1Jrt:n flie lnatste bewoonlingen. - De ge-

bruiker van -cle openbare WPg, waarvau
cle weggebruiker, tlie links wil afllraaien,
onvenninclerd de bepalingen van artikel :n, paragraaf 2, van de vVegcode, de
dom·gang niet mag ufsnijden, is -:le weggebruiker die zijn weg vervoigt overeenkomstig het reglemeut; kan niet beschouwd
worden als regelmatig zijn weg vervolgencl, cle weggebruiker, die een rijbewegiug uitvoert om links voor te steken bij
het nacleren van cle top van een belling.
(Kon. besl. van 1 li'ebruari 1934, art. 57,
2°, en 36, 5°, gewijzigd door de besluiten
van (le Regent van 18 Octobei: 1946, art. X
en 5, en· van 16 October 1947; art. 2.)
30 October 1950.
88

5.
Weg,qel!nt:ikeT die 1;an 'rechts
lcomt. - ATtilcel 5.5 van de Weucode. In l!ewerrinrJ· zijnrTe wegge1Jnl'ike1·. - De
gebruiker vau tle openbare weg die van
rechts komt en die, in clit ovzicllt, verkeersvoorrang geniet op grond van artikel fi;) van de Wegcocle, is {le iu beweging
zijmle weggebruiker.
6 November 19-50.
97
6. - TVC!ff!eli·rniker rlie weet· arl'llz·et.
Yet'tJl·ichtinu de dooTqa·llfJ v·ri:i te ln.tcn
·voo1· de in bewerting z·ijtule weg!fel!r:uilcers.
- rll_qemene vet·pUchtinrJ. - De bepaling

van artikel 57, paragraaf 1, van de Wegcode, naar luid waarvan de weggebruiker,
die, nu een stilstand, weer aanzet, de
clom·gang mbet vrijlaten voor de reeds in
beweging ziJncle weggebruikers, heeft een
algemeen karnkter en is niet nfhnnkelijk
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van de bij artikelen 54 en 55 ingevoerde
voorrangsregelen.
•
97
6 November 1950.
7 . - Foorb-ijstelcen bii een.

ar~nsluiting.

Bij
ontstentenis van conclusies, is wettelijk
gemotiveerd, het vonnis dat de bestuurder
van een voertuig veroordeelt, wegens inbrenk op artikel 36, 4", van de Wegcode,
door het misdtijf in de bewoordingen van
die reglementaire bepaling te omschrijven; cle rechter moet niet van ambtswege
vaststellen dat het vooTbijgestoken voertnig een in beweging zijnde voertuig was.
G November 1950.
102
-

Omsch1'ijving van- het misd1'ijf. -

8. -

TTe1·1ceersvoon·ang. - Ontslaat eT
niet van rle doo1· de omstandigheden geboden voorzo-rgsrnaat~·egelen te nemen. - De

gebruiker van de openbare weg, die de
verkeersvoorrang geniet, is niet outlast
van de verplichting, de voorzorgsmaatregelen te nemen door de omstandigheden
geboclen, om een dreigende aanrijding te
vermijclen.
111
9. - 1li-inisterieel besluit van 10 Aunnstus 19!,7, betTefj'ende de 1·egeling van
het technisch toezicht ove1· de auto-voe1'twinen-. l'e1'1Jlichtin-n rle 'QOeTtuigen te
voo1·zien van een- ve1·zelce1·innsbewijs. nnwettelijlcheid. Het ministerieel besluit van 10 Augustus 1947 betreffende de
regeling van het technisch toezicht over
de auto-voertnigen, in zover het, bij zijn
nrtikel 5, llet bestaan op zekere auto-voertuigen voorschrijft van een door een erkende verzekeringsmaatschappij afgeleverd verzekeringsbewijs, is onwettelijk,
de Minister van verkeerswezen de macht
niet verkregen llebbende om dergelijke regeling in te voeren.
13 November 1950.
117
10. - Plotselinu en r1ewelrlig 1'e1111nen
dat lwt autovoe1·tui,q naa1· li-nlcs doet Jt:it'[Tl-i-jden en rlwnTs o1,e-r de /man sti-lstnrn1,
-- Voertniu best-uunl li'Jl een_, 1AJ'ijze• die nevnar •roo1· het 1nt-blie7c of hinde1· vooT het
ve1'1ceer OJileveTt. - Bestnurt zijn autoYO('l'tuig ov <~en wijze die voor bet vubliek
gevaar of hinder voor het verkeer oplevert degene die, door een plotseling en
gewelclig remmen, zijn voertuig naar links
doet uitglijden en dwars over de baan
stilstaan. (Kon. besl. van 1 Februari 19-34,
art. 41.),
20 _November l9ii0.
130
11. Geb1'-nilce-r vun rle secundai-re
"'Yen. Verz>liohting, bij een !cruising,
_1egens de nebntilcer van rle hootdweg. Art-ikel 54 van tle TVencode. V01:eiste
v·oon,()a,arden opdat de telc01·tlcoming uan
deze ve1·plichting ueen strutba1·e ini!Tenlc
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zou -uitmalcen. - Heeft geen strafbare inbrenk gepleegd op artikel54 van de Wegcode, de gebruiker van een secundaire
weg die, bij een kruising, de doorgang
niet heeft vrijgelaten voor de gebruiker
van <1e hoofdweg, indien hij het bestaan
van deze kruising niet kende en indien,
wegens (le ligging van de plaatsen, het
hem in feite onmogelijk was, op het ogenblik waarop hij de kruising naderde, zich
van haar bestaan rekenschap te geven.
27 November 1950.
135

12. - TVeguebntilcer die nua1· links atwijlct. - VeTIJod de doorga;ng at te snijden. - JJetelcenis van deze bewoordingen.
- In artikel 57, 2°, van de Wegcode hebben de woorden << de doorgang afsni,iden >>
hun gebruikelijke betekenis, te weten
door een manmuvrP een ander weggebruiker beletten zijn weg te vervolgen.
27 November 1950.
139
13. - YOCt[J(Lnge1· die eon unvom·ziohtighe-irl begaat. - Onvoorzichtigheid die
tle best-nu.Tde?' van een voe'rtu,i.IJ op tijd
heett moeten vaststellen. Best~t-urder
rlie rle veTeiste vo01'Zichtigheid.~maatreue
len- niet aet1·ofjen heett. - Fo,ut niet nitriesloten d001' de onvoorziehtigheirl vun rle
voetnanger. - De omstandighcid dat een
voetganger een onvoorzichtigheid, op de
openbareweg, begaan heeft, onvoorzichtigheid die de bestuunler van een voertuig
op ti.id heeft moe ten vaststellen, rechtvaanligt de font uiet van deze bestuurder
die de vereiste voorzichtigl!eillsmaatregelen niet getroffen heeft om een ongeval te
vermijden, en sluit deze font niet nit,
(Stilzwijgemle oplossing _)
27 November 1fl50.
141
14. - TVe,rmelw-uil,,er rlie 'Verlcee-rsvoo1'mnu yeniet. - E1' '11'iet vnn ontslauen de
floor rle ou~stanrli-gherlen opgelegrle voor;zoruen te trefj'en. - De gebruiker van de
openbare weg, die verkeersvoorrang geniet, is niet van de verplichting ontslagen
cl<~ voorzorgsmaatregelen te trt>ffen welke
de omstandigheden 011leggen om een batHing te voorkonien.
4 December ;1950.
152

15.- Gemeentc-rertleme-nt rlat als -nwm-i-m-um-snelheirl 25 lc-ilomete1· t>er ~!U1' toeYerlcee1·stelcen rlat ecn snelheid
lua-t. houer dun 40 lcilomete1· ve1·1Jierlt. - Plautsinn vun- het 17C1'kee1·stelcen do01· het gemeente'renlement ge-rechtvanrdiurl. - Een
gemeentereglement, dat als maximumsnellleid 25 kilometer per uur bepaalt
rechtvaardigt het plaatsen van verkeers~
tekens die ter kennis brengen van de weggebruikers dat een grotere snelheid dun
-10 kilometer verboden is. (Kon. besl. van
1 Februari 19-34, art_ 132, 2, 10°.1
13 December 1950.
1R5
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16.- Verl.:eerstelcen dnt een. mcuv·imlt'ln-snelheid ctcvrulttidt. - Int>relclC'ing van de
besch'ilclC'i.n{f cUe een verlceerstelcen. hcul in"
gestel(l ·waa·rbi) het e·inrle van. cle toepas.~·ingsskoolc wns aa.ngeclttid. - Zander ·!titwerlc-ing op de 1Jinclende lc·racht vnn. het
ve;·lceet·stek:en dc~t een mnmim·ttm-snelheicl
aanclwiclt. - Best·wnnler van atttovoe·1·tttig
rUe, zonrle·r ooit te rertrngen, met een. hoyere snell! eicl dnn rl ertene cUe zi.j na.n clwiclen ve·rscheiclene vedceerstelcens vom·1Jijrijclt. - Inbreu,Jc 011 a;·Ukel 5, 1, 2°, van
het Verkeer8wet1Joelc. - Hoewel de be-

schikking, me een verkeersteken had ingestelcl tot aanduiding van de grens van de
toepassingsstrook van een verkeersteken
dat een maximum-snelbeid oplegcle, iugetrokken wercl, behoudt clit laatste verkecersteken bindende kracht. Moet, bijgevolg, veroordeeld worden om zich niet
naar de aanwijzingen van de door de
overheid in gebruik genomen verkeerstekens geschikt te hebben, de bestuurder
van een autovoertuig die, zonder eenmaal
te vertragen, met een grotere snelheid dan
de maximum-snelheid die zij aanduiden
verscheidene verkeerstekens voorbijrijdt.
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 5, 1,
2°, en art. 132, 2, 10°.)
13 December 1950.
185
17. - Bestn·wr(ler rlie Z!Jn voe·rt·nig
vo1n· een hincle·rnis n·iet heeft kttnnen tot
gtilstnnrl lJrenrJen. Hinclern·is cUe niet
lwn voo·rzien wonleu. - Geen inlwe·z~],, op
a·rtih:el 42 van het Tle·rlcee·l~swet1Joelc. -

Overtreedt artikel -!2 van het Verkeerswetboek niet, de bestuunlpr die zijn voertuig niet heeft kumwn tot stilstand brpngen voor een bimlernis, cUe dermate on-l•oorzienbaar was, <lat hem geen lc'nkele
font kan ten laste gpleg<l wordcen.
]X Deepmber Hl50.
202
18. Ge1Jrnike1· vnn.. cle sec·nnclait·e
weg. - De hoofdwey op·rijflencl. - Gevnwr
voo·r botsing·. Sou•IJet·eine beoonleling
!lo'fJr rle ·rechter O'l:e;· de g·rond. - De rech-

ter O'l"l'l' de grond bl'oonleelt souYerein in
feite of, op het oge.nblik waarov de weggebruiker van een secunciaire opl'nbnre
weg de hoofdweg is ovgerede.n, er gevaar
voor botsing bestond. (Kon. besl. van 1 Februnri Ulil4, art. 5-!, 2° .]
20!
18 December HJ50.
1'9. -

Ver7Joll te parkeren.
RerJlementwi'l"e telcens. Overfmae·r zioh beroepencl op een OII01Jerwinnelijlce clwaling
·IJourt'IJloeienrl ·1~it feiteU}lce omstn.n.cz.ighe·
rlen. B-inrlend.e 1Jeoonleling cloor de
·reohter ave;· cle grand. Wanneer een

weggebruiker, die zijn voertuig geparkeerd heeft op ~en plaats waar reglementaire en goed zichtbare tekens geplaatst
zijn, welke het verbod te parkeren aanduiden, aanvoert dat hij in een onover-

winnelijke dwalirig nopens het verpliclitend ]Wrakter van die tekens werd gebracht door het feit dat talrijke voertuigen op die plaats geparkeercl waren en
dat een kortstonclig parkeren aldaar geclulcl was, is sonverein de beoordeling door
de rechter over de grond dat die omstandigheden tot de voorgewencle onoverwinnelijke dwaling aanleicling gegeven hebben.
8 J anuari 1951.
236
20. - ¥Vegge7Jntiker (lie li11lcs afclmnU
en cle·rwijze de weg voot· de 1~U tegenovergestelcle richting lcomencle weggebntiker
a.tsnijclt. - Tweecle weggeb·r·nilcM onzichtbaar voor ee·rste. - Geen ·in·1Jt·e·nlc op art-iJ.;elen 31, 2°, en 57, 2°, 1Jnn cle Wegcorle. -

De weggebruiker die links afdraait pleegt
geen inbreulr ov artikelen 31, 2°, en 57, 2°,
van de Wegcode, inclien hij dP weggebruiker, die uit tegenovergesteltle richting
nangereden kwam, niet kon zien, wegens
de snelheicl door deze laatste weggebruiker aan zijn voertuig gegeven ·en bovendipn wegens een hevige mist.
15 .T anuari 1951.
250
21. - Fe'l"lJOrl een ·in 1Je·weging zijnrle
leyet·colonne te cloo·rsnijclen. - Niet toepasselijk op cle bu·ut·tspoo·rwegen. - Noell

uit de wet van 24 Juni 1885 op cle buurtspoorwegen, noch uit enige, ter uitvoering
van deze wet genomen reglementsbepaling
blijkt dnt (le buurtspoorwegen zouden onderworpen zijn aan het verbod in bewPging zijnde lege.rcolonnes te doorsnijden.
2G Januari 19-51.
2&'5
212. Vervallenverlclwring va.n het
t·eoht om een voertwlg te bestwren. - Aan•IJCHtg •IJrtn het verval. - Het verval van

het recht om een voertuig te bestureu
neemt aanvang op het oge.nblik dat het
vonnis, waarbij de vervallenverklaring
uitgesproken worclt gezag van gewijsde
ve.rkrijgt en geenszins op de dag waaro1J
melding van die vervallenverklaring op de
identiteitskaart van de veroordeelde worclt
gedaan. (Wet van l Augustus 1924, art. 2.)
29 .T anuari 1951.
298.
23. Vet·va.Uen,vet'kla.·r-i.ng vwn het
recht om een voe·rt'lti:g te best'!tt"eilo. -Melcling op cle iclentiteitslcaa·rt. - D.oel. -

De melding van de vervallenverklaring·
van het recht om een voertuig te beshtren,.
op de identiteitskaart van de veroorcleelde, strekt enkel tot inlichting van de overheel en, belast met het vaststellen van de
inbreuken op de verkeerspolitie. (Wet van
1 Augustus 1924.)
29 J anuari 1951.
29S.
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te besturcn. V m·bcurdverklaring van
het voertu-ig.- FoonDaard.en.- Wanneer

- 'l'oepassin{f twec onderscheiden ope,n/Ja,l'e wegen ondersteUend.. - De regel be-

een bestuurder van een voertuig veroordeeld wordt om, spijts de door hem opgelopen vervallenverklaring, gestuurd te
hebben, kan de verbeurdverklaring van
het voertuig slechts uitgesproken worden
indien dat voertuig eigendom is hetzij
van de veroorclE~elde, Iwtzij van een persoon die llet wetens aan de veroordeelde
!weft toevertrouwd. (Wet van 1 Augustus
1924, art. 2.)
2U .J anuari 1051.
298

treffemle de doorgangsprioriteit voorzien
door artikel G4 van de Wegcocle, is aileen
van toepassing wanneer de weggebruikers
oHllen;c:l!eiden openbare wegen berijden
en niet wanneer zij hun weg op eenzelfde
baan vervolgen.
12 li'ebruari 1951.
321

25. - 'l'cken een ·max'in~um-snelheia
alMMvijzenrl. - Intrelclcin.q vi:rn de bezmling waa,rbij een teken was ingesteld om
het einlle van ae toepa,ssingstl'oolc aan te
d1tiden. - ' Zondm· uUwerlcsel op' de vel·plichtende lc'racht van het teken ilat een
maxi'l1~um-snelheid aanwijst. Bestmwde1· vctn een anto·voert,wig die, niet cens
zijn snelheid venninderend, ve1·scheidene
doo1· de ovcrheid in geiJnt'ilc gestelde verkeerstekens voorbijri,frlt met een hogere
snelhcid rla,n de erop aan{fewczen mrtx'imum-snellle'ill. -lnlwenlc op a1·tikel 5, 1,
2°, van rle lT'e{feode. - Alhoewel de bermling, waarbij een teken waH ingesteld tot
aanduiding van het einde van de toepassin'!"Rtrook van het teken waarbij een
maximum-snelheid bepaald wordt, ingettoJr1ren werLL, behoudt tlit laatste teken
zijn 'ierplichtende kracht. Moet, bijgevolg, veroordeeld worden de bestuurder
van een autovoertuig die, niet eens zijn
snellleicl verminderend, verscheidene door
de overheicl in gebruik gestelde verkeerstekens voorbijrijdt met een hogere snelheicl dan de erop aangewezen maximumsnelheid. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
arL ii, 1, 2°, en 132, 2, 10°.)
:!.9 .J anuari 1051.
300
26. - VC'rborl te z!o-Ticeren.
Re{flementrti·re tekens. Overt,redel· die zich
op cen onoverwinnelijlce rlwa.lin{f IJemept,
wegens het dnlden, lloor de overheid, 1io.n
het parke,ren, So·nvereine beoorrleling
doo1· rle reehter o.,;er rle ff1'onrl. - Wan-

neer cle weggebruiker, die zijn voertuig
gevarkeercl Iweft op een plaats waar reglPmentnire en goecl zichtbare tekens, het
verbocl te parkeren aanduiden, beweert
dat hij aangaande het verplichtend karakter van deze t,ekens in een qiwverwinnelijke dwaling gebracllt werd, door het feit
dat verschillende voertuigen' op tlezelfcle
plaats geparkeertl waren en een kortstondig parkeren alclanr geclnld wordt, beoordeelt de rechter over de grontl souverein
of die omstandigheclen de voorgewende
onoverwinnelijke dwaling veroorzaakt
hebben.
5 Februari UJ51.
308
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28. -- Aalh~luitfn_q 1'a'n een sec1mdaire
weg met een hoofrl'Wef/. - Door{fnngsp·rio,riteit ruw rle f!CIJ·rnilwr van de hoofdweq
VlJ rle hele 1'ijwcg, toc/Jehorende. Pleegt
een inbreuk op artikel ii-! van het alge-

meen reglement op de pulitie van het verkeer, de weggebruiker die, rijdende van
ePn Hec,mtrlilire weg op de lwofdweg, de
cloorgangsprioriteit aan de gebruiker van
de" lloofdweg niet lteeft overgelaten · het
feit llat c1eze laatste de rechterzijde' van
de weg niet houdt sluit de ove~treding
niet uit.
19 Februari 19iil.
338
2!9. - WetJoeiJru.ilcel· ve1·oordeela om,
linlcs hebbende willen afilrnaien, de dom·{famg aan rle weggeiJ,ruilcer die zijn weg
1Jervol_qdc. a.fffesneden te heiJIJcn. - TVe[loorle, art'l,kel 57, 2°. JJ1idrlel aauvoerenrlc flat het niet 1;erlicht voertui{f va.n
het slachtoffel·, cc·n onvoorzieniJare h,inrlenlis uitlna,alcte. - 1-Ve.qcorle,. artike/, 85.
- A1Te8t vaststellenrl rlnt (le a'vondschcmeriny no[! nict zo1>er f!Cvonlel·d ·was rlat
het noorrza.lcelijk wns een 1?oe·rtni[! tc verlir:hten. - Fei'WC'I'1Jilly. - De weggebrui-

km·, veroorcleeld om, links hebbencle Willen afdraaien, de doorgang aan de weggebrniker die ziju weg vervolgtle afgesneden
te h<:>bben (Wegcocle, art. 57, 2°1, is niet
gerechtigd een middel af te Ieiclen uit de
omstancliglleid dat het slachtoffer van de
aauri,illing door zijn fiets niet te verlirh-ten een misdrijf zou gevleegd hebben
(Wegcode, art. Sii) 0n voor hem een onvoorzienbare himlPrnis zou geweest zijn,
dan wanneer het arrest vaststelt dat de
avonclscllemering nog niet zover gevordenl
was tlat, voor de veiligheid van llt:t verkeer, het nhoclzakeli,ik wm; pen voertnig
te verlichten.
2G Februari 1951.
H59
30. - Aahte1·latcu, op rle openbm·e WCf/,
va,n voor het verlceer {fevaa,rUjlce voorwerpen. - Jlfisdrijf da.t een rechtstl'eeks of
onrechtst·reelcs ttit een rla"uL van de men.~
·voortv/,oeienrl fei.t onde1·stelt. - Het ach-

terlaten, op de ovenbare weg. van voor
llet verkeer gevaarlijke voorwerpen beteugeld bij artikel 12, 1°, van de vVegcode
en bij artikel- 552, 1°, van het Strafwetboek, ma,tkt slecllts een misdrijf uit wanneer · llet rechtstreeks of onrechtstreel>:s
nit een daad van de mens voortkomt.
5 Maart 19[)1.
371
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31.
Weggcbrnike,r rijbewegingen
verr,iohtend. - Vet·pUchtin.g cle dom·gang
voot· 'in beweging zijncle weggebrnilcet·s
vt'ij te laten. - Dntagwijdte. - De bepa:-

1

ling van artikel 57, 1 o, litt. c, van het
Algemeen Reglement op de verkeerspolitie,
voorschrijvend dat de weggebruiker die
rijbewegingen verricht de cloorgang voor
in beweging zijnde weggebruikers moet
vrijlaten, is niet van toepassing op rijbewegingen welke clit reglement aan bepaalde regelen onderwerpt, met welke zij niet
verenigbaar is.
12 JVIaart 1951.
396
32. - Weggebntilwr zieh nacw links
begevencl. - Niet vm·plieht de doot·gang
vrij te lctten voo'r een ·weggeb,nt'ike'r die
hem aan, een wegencuvnsluiting links voor·bijsteelct. - Ofschoon hij een rijbeweging

uitvoert, is de weggebruiker, die zich aan
een splitsing, aansluiting of kruising naar
links begeeft, niet ven1licht de doorgang
vrij te laten voor een weggebruiker die
hem links voorbijsteekt. (Kon. besl. van
l Februari lH34, art. 29, 4°, 31, 2°, en
57, 1°, c.)
12 Manrt 19:11.
397
,33. - Weggebr·,wilcer cUe, op een plnats
wnat· het ttitzicht onvoldoende 'is, de
ttitet·ste t·echterz,ijde ·vnn de ri:iweg niet
hottdt. - Overma.eht. - Vaststelling, door
de rechter dat de Ugg'ing det· plaats cle letterliflce toepassing vnn het reglernent onrnogeli:ik maalct. VaststellinrJ vnn de
overnwcht. - Stelt vast dat de gebruiker

van · een open bare weg door overmacht
belet wercl op een plaats waar het uitzicht
onvoldoencle was de uiterste rechterzijde
van de rijweg te houden, het vonnis dat
erop wijst dat de ligging der plaats een
letterlijke toepassing van het reglement
onmogelijk maakt. (Kon. besl. vnn 1 Februari 1934, art. 29, 2o.)
421
2 April 1951.
,34. - AanslwiUng. - Best,wurrler cUe
Unlcs wU afslaan. Verplicht'ing naar
linlcs ·~tit te wijlcen. - Perlcen. - Zo, bij

het naderen van een aansluiting, de bestuurder, cUe links wil afslaan, mag, ja
moet zoveel mogelijk naar links uitwijken, mag hij die manceuvre slechts uitvoeren in de mate clat zij niet het verkeer hindert dat nit de tegenovergestelde
richting komt. (Wegcode, art. 31, 2°.)
2 April 1951.
42H
,35. - HUJmrclde det· wegen. - Openbare wer1 ll'ie n,iet veraer loopt llan rle
aq,nslwi#ng,. - Secwncza,ire weg, zelfs inawn een of meer spoorwegen erop lopen.

- De openbare weg die niet verder loopt
dan de aansluiting is, op de aansluiting,
een secuncl'aire ·weg, zelfs wanneer, in een
bebouwde kom, een of meer spoorwegen

erop lopen. (Kon. besl. van 1 Februari
19<14, art. 51 en 52, gewijzigd door artikel
H van het besluit van de Regent clcl. 16 October l!l47.)
2 April 1951.
431
-36. - M·islcenni,ng, lloor een weggebn~i
krH, vnn een bepnUng van cle Wegoocle.

- De miskenning, door een weggebrnikervan de openbare weg, van een bepaling
van de Wegcocle, namelijk van artikel 31,
2", van die ca,de, is niet nooclzakelijk een
onvoorzienbare gebeurtenis vooi' de andere weggebruikers.
2 April 1951.
433
37. - V et·boll een ,voertwig op n~ils aan
een n.-iet 1Jan een toevluchthe7~vel voot·ziene hnUe voor te stelcen. - l 1 oorstelcen
·verbollen zolang rUt voeTtw{g stilstaat. -

De weggebruiker die, aan een niet van
een vluchtheuvel voorziene halte, 'geen
vrije ruimte van clrie meter kan laten
tussen zijn voertuig en een voertuig op
rails, dat voor het in- en uitstavpen van
de reizigers sti1staat, mag het voertuig
op rails niet voorRteken zolang llet stilstaat. (Kon. besl. van 1 Febrnari l!l3-i,
art. 39.)
H April 1951.
445
38. - Ve'rlceers·voo,rTcttlg.
Fe'i'lcee,r
rloor het stilstnnn vnn een voertn,irt OLJ :.
,mils op ae hoofrl-weg geschorst. - Geb-r·uili;e1· van cle secmulaire weg weUce cUe stilstanrl te bartt neemt om cle hoottlweg over
te stelcen. - Geen inb-renlc op artucel 5.q
1Xtn fle Wegpocle. Pleegt geen inbreuk

op artikel 54 van het koninklijk bei;lluit
van 1 Februari 1934, de weggebrniker van
een secundaire weg, die, om een hoofd-weg over te steken, de schorsing van het
verkeer op de hoofclweg, volgend nit de
sti1stancl van een voertuig 011 rails, te
baut neemt. (Kon. besl. van. 1 Februari
1H34, art. 3H en 5!.)
!J April 1951.
445
3'9. f'in{f een
men, 'nn
,qeweken

Afsla.all nrwt· linlcs. - Fet·pl'fchzo 'I'Wim rnogelijlce bocht te nezoveel mogel.ijk; nan'r links 1tUte hebben. D1'rtft{}W'ijclte. -

Voor de toepassing van artikel 31 van de
Wegcode, krachtens hetwelk cle weggebruiker die links flfslaat zoveel mogelijk
naar links moet uitwijken zonder het verkeer te hinderen dat uit de tegenovergestelde richting komt en een zo ruim mogelijke bocht moet nemen, di,ent er rekening
gehouden met cle ligging· cler pll_\u ts en met
de omstundigheden van llet verkeer, elementen clie aan de souvereine beoorcleling
van de rechter over de grond overgelaten
zijn. (Kon. besl. van 1 Febrl.mri 1934, arti--,
kel 31, gewijzig<l door art. 3 v·an het besluit van de Regent clll. 18 October 1H46.)
447"
H April 1951.
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40. - Weu (Ue niet ve1·der loopt dan
de aanslwiUn.rJ.- Vonu1s dat vaststelt dat
l~lle ve1·Tceer over de actnsl·uiting verboden
is en dat het daa.rtoe bestemfle verlceei·steken qe we,qgebrwikers d(tarvan venvittigt. - Besl'issing dat de weg. secundair
·is. - Wettel'ijlchei(l. - De rechter over

de grond beslist wettelijk dat een openbare weg niet verder dan zijn aansluiting
met een andere weg loopt en, dienvolgens1 secundair is, wanneer hij vaststelt
dat, ingevolge herstellingswerken, alle
verkeer over de aansluiting verboden is
en dat llet daartoe bestemd verkeersteken cle weggebrnikers claarvan verwittigt.
(Kon. besl. 1 Februari 1934, art. 5 en 51,
dit laatste door het besluit van de Regent van 16 October 1947 gewijzigd.)
16 April 1951.
478
41. - Openbaw· plein. - GebJ'uilcelijlce betelcenis van die woorclen. - Feitelijke bestamldelen. - So'ltVeJ·eine beoordeling door de rechter ove·r cle gronfl. Bezwrlcing volgend uit Mtilwl 3, 1°, va.n de
Wegcocle. De rechter over de grand

beoordeelt souverein de feitelijke bestanddelen die foelaten aan de ruimten die
voor het ovenbaar- verkeer opengesteld
zijn en die, in de bebouwde kommen, normaul door die woorden, naar hun gebruikelijke betekenis, worden aangeduid, het
karakter van openbaar plein te erkennen;
bij zijn artikel 3, 1°, beperkt de W egcode
zich ertoe te verbieden clit karakter te
erkennen aan de delen van de openbare
weg die terzelfdertijd de beide door die
bepaling vermelde kentekenen vertonen.
16 April 1951.
479
42. Verbocl van op een Jc1·uispttnt
voor te stelwn. - Knt·ispunt waarvan cle
weggebntilce1· het bestaa.n niet leon Jcennen. - Geen strafbare inbl'eulc. - Uit de

omstandigheid dat de weggebruiker, die
op een kruispunt voorsteekt, het bestaan
van dat kruispunt niet heeft kunnen kennen leidt de recllter over de grand wetteli.ik af dat die weggebrniker, wegens onoverkomelijke dwaling, geen strafbare inbrenk op artikel 36, 4°, van de W egcode
heeft gepleegd.
23 April 1951.
488.
43. - Reaenen van ae vonn1ssen en
aTJ·esten. .Rechter over cle grand cl'ie
zonde·r mee1· vaststelt dat de besttturde·r
van een voerttf.i{f VOOJ'W(tarts J'ijdt. Va.ststelling clat die besttttwcler geen djbeweg·ing, naa.r de zin van ar.tilcel .57, 1°,
Utt. c, van de Wegcode heeft ttitgevoenl,

- Door zonder meer vast te stellen dat
de bestunrder van een voertnig voorwaarts rijdt, stelt de rechter over de
grand vast dat die bestnurder geen rijVIDRBR., 1951. 53
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beweging, naar de zin van artikel 57, 1 o,
litt. c, yan de Wegcocle heeft nitgevoenl.
23 April 1951.
~ 497
44. - llovJ'I'(tilg van de weyyebJ"ltikeJ·
van de hvofclseu. Yoorrang 'li'iet afhanlcelijJ.; van de w'ijze waarop die toegyebrtl'ilcer 'l'ijdt. ~ De .verkeersvoorraug

van de weggebruiker Yan de hoofdweg is
niet afhankelijk van de wijze waarop die
weggebruiker rijdt. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 54.)
30 April 1951.
50()

45. - 1'oo·rmug vwn de weyyebl"wiT.;cr
vetn cle hooj(lweg. Noofl:IJ(tkelijklwid
voor cle weygebndlce·r van cle secuncla-irc
weg rle hootdwey. een wei·rdg op te rijcleJi ten einde ae a an tocht vctn een weggebl"ttilcer op ae hoofdweg vast te stelle11.
Yoorotoaanlen vere·ist opclat die ·rijbeweging geen: 'inbreuJc op aJ·tikel. .54, 1,
van de T·Vegcocle zo·tt 1titmalcen. - vVan·neer, aan de· aanslniting van een hoofclweg en van een secunclaire weg, de gebrniker van de secundaire weg ingevolge de liggilig der plaats, een w~inig de
hoofdweg moet oprijclen ten einde zicll
rekenschap te geven of er op de hoofdweg een weggebrniker in nantocllt is, mag
lli.i tlit slechts cloen op eeu strikt onontbeerlijke wijze en mits het door cle omstancligheden vereist beleitl. (Kon. besl.
1 Februari 1934, art. 54.)
30 April 195].
509
46. - Best·wren ·t:ctn een vveduig, in
staat van droulcenschap. Vaststelling
va.n de strwt va.n dronlcenschap. - Is wet-

telijk gemotiveercl en beantwoorclt op passencle wijze de conclusies waarbij de beklaagde betwist een ,,oertnig in staat
van dronl;:enscllap te llebben bestuurd,
het arrest dat, zoucler al de aangevoercle
argumenten te weerleggen, een reeks feitelijke omstancligheden vaststelt waaruit
de staat van dronkenschap blijkt.
7 l\1ei 1951.
516
47. -

Voo·rstelcen. -

Weggeb1·u·ike·rs

rUe ellcrwr ontmoeten en die beiclen een

vooJ·b·ijstelcingsma.nrmtvJ·e u-itvoeren.
.Rechter over de groncl die vaststelt cla.t
er volcloende ndrnte was en die nan de
annlegoenrle weggeb l"ltilcer als fo·u.t toesolwijft te veel naar Unlcs te z·ijn ·tt'itgewelcen en zocloende de weg van de ande·re
weygebnt'ilcer te hebben afgesneclen. JJiidclel afgele·icl hie·r·u'it dat die ancleJ·e
weggeb·t·nike·t· zijn voorMjstelcinasnwnw·ttm·e tegel'ijlcert·ijd ctls de acmlegge1· zou.
hebben onclernomen. JJiiclclel dat, b'ij
r1ebrelc nwn belang, niet ontvanlceUjlc ·is.

- Wanneer de rechter over de groncl aan
de beklaagde, aanlegger in verbreking,
als font toeschrijft een voorbijsteldngsmanceuvre te lu•bben uitgevoerd met te

VERKEJDR.
ruim muu· link~ nit te wijken en, zodoentle, de weg te hebbt-n afgesueden aan
tle weggebruiker die uic de teg·enoverge~telde ridning kwam en zelf een voorbijstekiug·smanamvre uitvoenle, tle ruimte
vollloemle zijnde opdat het kruh;en zontler g·evaar voor nanrijtling kon gescllie<len, is, bij gebrek uan belang, het middel niet untvankelijk clnt wordt afgeleid
llieruit dat cle weggebruiker, tlie uit cle
tegenoverge;;teJtle rkllting kwam, tegelijkertijcl als nunlegger een voorbijstekingsmanomvre zou ondernomen llebben.
(Wegcotle, art. 32 en 35.)
7 .i.Hei 1951.
518
48. - Weyyobn~il.;er die, 1u~ oeu stUsta:ll.ll, weer aa11zet. Vo·rtJlicht-iny cle
lluu·rgang ·vrij te laten vour de weygebrwikers clie reeds ·in bewcyiny zij11. Alyemene ·verplichting, OiWfhankcUjk ·van
cle ·voorra.n[JSI'C.!Jelon. - De bevaling van

artikel 57 vari ~le Wegcode, luidens welke
de wpggebruiker die, na een l:ltilstand,
weer aanzet, {[e tloorgang Yo or de reeds
in beweging zijmle weggebruikers moet
Yrijlaten, lleeit een algemeen karakter en
is onafllankelijk van de voorrangsregelen
bevaald bij artikelen 5-! en 55.
5HJ
T Mei 1~51.
Artil.'el 57, Jo, litt. c, ·van de
Rijbewcgingen. , Beyrip.
In artikel 5i, 1°, litt. c, van de Weg-

49. -

IVeyouclc.

code, hetwelk de weggebruiker, die rijbewegingen uitvoert, verplicht tle doorgang voor de in beweging zijll{le weggebruikers vrij te laten, bedoelt het woorcl
<< rijbewegingen )) al de bewegingen clie
tloor ee~1 wegg·ebruiker nan zijn voertuig
worden aangebracht en van die aard zijn
het normaal verkeer van de voertuigen
af te snijden.
21 ~1ei 1951.
540

aan {le weggebruikers voorschrijft Oll de
plaatsen waar het uitzicht onvoldoende
is de uiterste rech terzijtle Yan de rijweg
te houclen, legt die vervlichting enkel op
wannepr het nitzicht door de gesteldheid cler plaats mwol<loende gemaakt
wordt.
28 Mei 1951.
558

52. - A·utocars. - Buitengewone ge1Jmwteuis (/oie van lle biizondere machtifting vrijstel.t. - l3C[f1'itj. - 18 het ve1·vocr, naar lle plants ·van con voetbalwcllstrijcl, van een betJaald aantal personen, orn lle ploey cUe lwn vooTkeur
heeft, te ve1·yezelle11, v1'ijgesteld van de
mnchtiginy ? 1,; niet wettelijk gemotiveercl, het vonnis dat de exploitant van
een autocarclienst die vervolgd werd om,
zoncler bijzondere machtiging, voor een
bevaald ua.ntal \Jersonen een vervoerclienst tP lwbben ingericht naar de plaats
van een voetbalwe{lstrijd om de ploeg, die
hun voorkeur heeft, te vergezellen, vrijspreekt door te verklaren da t die plaats
het centrum van een buitengewone gebeurtenis is, en cloor niet op passende
wijze de conclusies van cle burgerlijke
partij te beantwoorden waarbij staande
gehouden werd dat cle voetbalwedstrijden
tijdens llet seizoen wekelijks op hetzelfde
terrein plaats vinclen. (Besluit van cle
Regent del. 20 Sevtember 1947 houdende
nlgemene voorwaarden betreffende de
openbare autobuscliensten, de bijzonclere
autobusdiensten en cle antocardiensten,
art. 56, c en h.)
4 .Tnni 1951.
575

53. - Antocwrs. - Bn'ite·ngcwone g,cbe·nrten'is cUe ·va.n de bijzonde·re mc~chti
ging v1'ijstelt. - Bcgrip. - Is niet wette-

lijk gemotiveerd, het vonnis dat cle exploitant van een autocar cUe vervolgd
wordt om, zondere bijzondere maclltiging,
50. - Weggebruilwr ll-ie ncwr links een vervoerdienst te llebben ingericht,
nfcl'i'aa·it. Ve·rbocl lle doorgc~ng af tc
vrijsvreekt door te verklaren dat het doel
snijclen van clcycne cUe zijn wey ve·rvul[Jt.
van de reis het centrum van een buiten- Betelcenis van clie lac~tlite woordeu. gewone gebeurtenis was, en dat het door
Het verbod voor de weggebruiker, die de burgerlijke partij voorgesteld midclel
links wil afdraaien, de doorgang af te niet beantwoordt waarbij beweerd wordt
snijden van degene die zijn weg vervolgt, dat onder buitengewone gebeurtenis, die
onderstelt dat deze zijn weg overeen- van cle bijzondere machtiging vrijstelt,
komstig het reglement vervolgt ; kan niet client te worclen verstaan deze die tot
nls zodanig worden beschouwd cle wegge- een zo druk personenvervoer annleiding
bruiker die aan een splitsing, aanslui- _ geeft dat de normale verkeersmicldelen
ting of kruising voorbijsteekt (Kon, besl.
practisch onvoldoende zijn om dit vervan 1 Februari 1934, art. 36, 4°, en 57, 2°, voer te verzekeren. (Besluit van de Regewijzigcl door het besluit van cle Regent
gent del. 20 September 1947 houclende
van 18 October 19-!6.)
algemene voorwaarden betreffencle de
28 Mei 1951.
557
openbare autobuscliensten, de bijzondere
autobuscliensten en de autocarcliensten,
51. Verpl-ichting op lle plaatsen
art. 56, c en h.)
'WlHL'I' hct uitzicht onvoldoend e ·is lle uite1·4 J uni 1951.
557

ste 1'eohterzijdc van de djWC[J te houllcn. Artikel 29, 2°, van het konink-

lijk besluit van 1 Febrtwri 1!134, hetwelk

54. ~ Weyen cl'ie n'iet venlcr lotJen
Kcwalctcr uitslu'illa.n cle llll11.sl'll'itf11g. -

---~J-
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VERKEER.
tend afgele·id hientit da-t de twee gedeelten van de weg onde1· eU.:anr een hoek van
70 graden vo·rmen. - Onwettelijlce a-fleirUng. - Uit de enkele omstancligheicl clat

de twee gedeelten ·van eE'n openbare W!'g
onder elkaar een hoek van 70 graclen vormen, kan cle rechter ni!'t wettelijk afleiden clat een van die gedeelten op. cle
aansluitng dooclloopt, (Wegcode, artikel 51, 2°.)
4 Juni 1951.
iJ78

55. -

Dwa·l·s·ver/Ji./ul-in,q.

Begrip. -

In artikel 51, 3°, van de Wegcode be. doelen de woorden « de dwarsverbindingen tussen de rijwegen van eenzelfde
openbare weg 11, een openbare weg die
aileen ten doel heeft de rijwegen van een
andere openbare weg te verbinden ofwel
aan de gebruikers van een zijweg toe te
Iaten cleze rijwegen te gebruiken; is, derhalve, geen clwarsyerbincling, de openbare weg die, behalve dat floe!, de twee
delen van een o]Jenbare weg verbinclt
Wf'lke aan de overzijde van de aansluiting
met de nit verscheidene rijwegen samengestelcle verkeer~acler verlengrl is.
11 Juni Hl51.
(;10

56. - Rechter over de !J'I'Oilrl clie uit
teitelijke om8tancl-iglleden nfleiclt dat, (/e
lwst·tt'/l.'l'(le·r va.-n een voe·rtui{l door zijn
hanrlelinr;en ric WC(f(!C1Jr·ttiker die hem
1JOl{lde heett m isleicl en in tout was om
hem ric doo·r{lct!lff te 1ie1JlJCil a,f{fesneclen.
- So/livereine beoordcl·in{l. - De rechter
over de groml b<'oordeelt souverein de
feitelijke omstanfligherlen wanruit hi.i "afleidt dat, door zijn hanclelingen, de bestunrcler van een voertuig de weggebruiker flie hem volgde misleid heeft' en clnt
hij in font was om hem de doorgnng te
hebben afgesneden.
25 .Jnni 1951.
()34

5'7. -

Aallslnitilllf.
Mo[Jel-ijl.'lwid
i'Oor de ,qelirniker van de seeu.ncla.ire wer1
rle rJelll'niker 1;an de hoofrlweu te zien. 8ou.vere-i.ne beoordelinf} door de 1·echter
ovm· rle {ll'ond. De rechter over de

groncl beoorcleelt Rouverein de feitelijke
omstnncligheden wauruit hij afleidt dat
de gebrniker van de secundaire weg, vooraleer de .aaJlS.l.uiting ov te rijden, de gebrniker van de hooftlweg heeft lnmnen
zien en znlks zoncler vooraf volclopncle te
vertrugen.
25 .Juni 1951.
635

58. - Ve1·oordelinu tot ueldlioete -we{lens inbrenlcen 011 de Wegcode en, {!Clet
op de stoat 1:n11 dronkenschnp, tot ve1·pallenverkhu·inrJ 1;nn hct recht een rijtwi{l
te -voe·ren. - Rechte·r ·in hog,e·r be?"oep rZ-ie
rle lieslissing bevestilff, bellalve 1Vnf betrett de verHtllenrerklctrin.!J. Vonnis
rlftt zich ertoe bepe1·kt cle vm·vallenverldn-
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·r·in{l onwettel-ijk te verklnre·n. - Du1J1JelzinnirJe reclen. Niet {lemotivee-rd vonni.~. Wanneer de beklaagde door cle politierechter wegens inbreuken op de Wegcocle tot een geldboete en bovenclien, gelet
op zijn staat van dronkenschav, tot de
vervallenverklariug Yan het reeht een
rijtuig te voeren veroorcleeld wPnl, is lwt
Yonnis van de correctionele rechtbank dat,
behnlve wat aangaat de Yervallenverkhlring die beslisRing bevestigt, niet wettelijk gemotiveerd zo het zich ertoe beperkt
te verklaren dat de vervallenverklarin~~:
onwettelijk is.
( ·~
25 J uni 19iil.
)VI

5'9. - Pout van d!' liurgerlijkc pa·rt·ij.
- 8luit cle inbre-u.J.; ·niet ·nit van be,klna[Jdc
OJI ar1fkcl 85 vctn cle WerJeude. - Een fout
door de bnrgerlijkp padi.i begaan sluit
de ~clmld niet nit vnn beklaagde aan wie
een inbreuk op artikel ::::1 van -dP vVegcO!le
ten laste gelegd wordt.
2 Jnli 19:Jl.
!i30

60. - Rlll'ffrwlijke 'l:onlerillff. - A.rrel!t dnt -va8tstclt dot IJCklaa{lcle rlc recllterhel.ft -vnn rle ri:i'we{f, ve·rlaten hCeft. Ar·rest dat rlaarna atststelt dat, zelfs
-inclien het a Jl(lc·rs :::·o-n geler1en zi,i11, bel•lact.!Jde een onvoorz'iclitiylieid zo·u beyann helJIJCII. Oeen fe!fenstri:ifl-i_qlleirl.
- Is niet tegem;trij<lig lwt ~rrest dat, m1
vaststellingen te lwbbeil g;eclnan wanruit
blijkt dat beklnagtlE• clp rechterhelft yan
de rijweg verlnten hedt, er op wijst dnt,
zelfs inclien lwt amlers g<'legen was, b!'klaagcle een onvoorzichtigheicl zou begaun
hebben, floor een voorbijHteking,;bew~·ging
nit te voeren, zonder zich (•rvan te vergewissen of de weg op zi.in linkerzij(Je
vrij was. (vVegco<le, art. a:;.)
2 .Juli 19iil.
·
G5!l

61. - Teke11s va•n ver/Jurl 0111 t(; stationne·ren of te wwlceren. TTwrlwrlst·ruok
-rnn meer clan 10 mete1·. Tekens cl-ie
naa.r eU.:aar [Je'H:eenl z·ijn. - Be{l1'ip. Opdnt cle verbodstrook om een voertuig
te parkeren of te stationneren zich vercler clan 10 meter zon uitstrekken, moet
zij afgebakend worden floor tekens die
naar ellmar gekePrd, volkomen zichtbaar
en niE't op meer drm 100 meter van elkaar
verwijderd zijn; twee tPkens naar elkaar
gekeerd, nnnr <lP zin van cleze bewoordingen in artikel 1il2, paragraaf 5, van de
W<:>gcode, zi.in t<~kens, hPt ene in de verlenging van het ander ge]Jlaatst en erop
volgpncl, en niet twee tekens geplantst het
ene nan de rechterzijde lwt ander aan de
Jinkerzijde van d<:> openbarp weg_
2 .Juli 1951.
!i5R
62. - Ri.iwielpcul. - Deel va.n de 1"1.1we[J als cle -verlen,q·in[J vau een -ri_iw-ielparl
1Jeschon~vd. Vaststell-inu waantit de
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rechter nfleiclt dat cUt rleel van cle rijweg
·in het ·rij-w'ielpacl is opgenornen. - D~tb
belzinnige besUss·ing. Is clubbelzinnig

de beslissing van de rechter, clat een deel
van de rijweg in het rijwielpad is opgenomen, omdat het als de verlenging ervan
moet beschouwd worden, waar zij onzeker
laat, of de rechter uit door cle overheid
geplaatste tekens afleidt, clat gezegd deel
van de rijweg in het rijwielpad is opgemen, ofwel in rechte beslissen wil, dat
het volstaat, dat een cleel van de rijweg
zich in feite in de verlenging van het rijwielpacl bevimlt, opclat llet als erin opgenomen client beschouwcl te worden. (Kon.
bes. vim 1 Februari 193J, art. 3, 4", 20
en 30.)
2 .Jnli 1951.
6G2
S:3. Aantv·ijzin.gstekens.
Waarschm.vingsbonl. - Kcwakte?·. - Het waar-

Hchuwingsbord voorzien bij artikel 133,
pnragraaf 1, 13°, van het algemeen reg·lement over de poltie van het verkeer (besluit van cle Regent van 3 September 194G)
is slechts een aanwij.zingsteken, dat geen
yerbocl of verplichting beclniclt en waarvan
<le aanwijzingen, wat het karakter betreft
van de wegen, clie het aancl'uidt, zich
slechts O]xlringen, imlien zij overeenkomen met cle be]mlingen van het reglement
betreffende cle hterarchie van cle wegen.
fl J uli 1fl51.
671
-

64. ~ Wegoocle, art-ikel 4.93, alinea 1.
Bestnncldelen q;an het misclrijf. -- Het

misclrijf beteugelcl bij arti]>:el 42, alinea 1,
van de vVegcocle bestaat niet nooclzakelijk in het feit aan een voertuig een overclreven snelheicl te geven; overtreeclt deze
bepaling degene die niet steeds 1neester
blijft van zijn snelheicl of deze niet clerwijze regelt, clat hij het voertuig voor
pen voorzienbare hinclernis, tot stilstancl
kan brengen. (Stilzwijgencle oplossing.)
20 Juli 19:51.
G9J
65.
F oetaanr1e1· clie rle 1'ijwea
sch·wins ove·rsteelct. - Pleeqt een m.iscl'l'i.if,
zelfs incl·ien hij zich er van verr1e1.vist
heett clat hij het VCI'li:ee·r niet leon hinrle'l'en. De voetganger clie een rijweg

schuins oversteekt pleegt een misclrijf,
zelfs indien hij zich te voren er van vergewist heeft clat hij het verkPPr van de
andere weggebruikers niet kon llii:tcleren.
6 Se11tember 1951.
700
66. - VeqJlioh#ng voo1· cle wetgange·1·
rle 'l"i;itveq h(tct/rs op cle asM.in ove·r te stel<en. - TTerpUchting het verkeer van rle
nnclere wegaebnt:ikeJ·s niet te hinrle·ren. Onrle·,·sche'iclen verzJUchU·noen, ue·ide op
st·rafgelJ'iecl beteu[!Cl(l. - Artikel 22, para-

VJ<JHKNOCHTHEJID.

gen op, clie beicle op strafgebiecl beteugelcl
worden : <leze de rijweg haaks op cle as.lijn over te steken en deze het verkeer van
cle anclere weggebruikers niet te hinderen.
() September 1951.
700
67. - Algemene vertJUchUng van voo·r.e'iohtiylwicl ann rle gebnt.ike·r vnn cle openbare WCfJ opgeleucl zelts inclien h'ij cle voorntn.rt gen·iet. - Geen in~J'C1t.lc op cleze verplichfoing. ·imUen rle voorrang lleblJencle
weuuebr·wilce-r .eich ·in teuenwoonliaheicl
van een onvoorz·ieHbnre 11 inrlentis 1Jevonrl.
~ Overtreeclt cle algemene verplichting
van voorzichtigheid niet, <lie aan de gebruiker van de ovenbare weg, .zelfs wanneer hij doorgangsvoorrang geniet, opgelegd wonlt, degene waarvan de rechter
over de groncl vaststelt, dat llij zich in
tegenwoorc1igheic1 van· een onvoorzienbare
hinclernis bevoncl.
6 Se11tem ber 1951.
701

VE:RKIEZINGEN.
1. ~ Follcsraaclpleging over cle Koningskwest'ie. - Wijze van stemmen. - Afgeven van een b?'iet aan (le voorzitte1· van
het stemb~weel. OnthomUng. - Daar

het stemmen, bij de volksraaclpleging over
lle Koningskwestie, slechts kon worden
uitgebracht door het st€ken, in de bus,
van het stembiljet clat de kiezer van de
voorzitter van het stembureel gekregen
had, kan niet aangezien worden als aan
de stemming deel genomen te hebben degene die zich ertoe beperkt heeft een brief
·ami de voorzitter van het bureel af te geven.
8 Jan uari 1951.
235
2. - TTollcs?·anclpleg·ing ove·r cle Koningsl.:westie. - Sanctie van rle stemplicht. -

De kiezer die nagelaten heeft aan lle
volksraadpleging over de Koningskwestie
deel te nemen, wordt gestraft met de straf
voorzien bij artikel 210, alinea 1, van llet
Kieswetboek. (Wet van 1l Februari 1950,
art. 2.)
8 J anuari 1951.
235

VE:RKNOCHTHEID.
1. - Misclrijf clat een 1·egeling van
·rechtsgebiecl noorlznkeli'ik mankt en samenhangencl misclPijf, r•~-- Reohter . clOO?'
eenzelfcle titel met beicle misclJ'ijven in
kennis gestelcl. !JII(tg niet van beicle
lcennis nemen v66r cle regez.inu van ?'echtsgebiecl. - De recllter bij wie een misclrijf

aanlmngig is gemaakt, wanneer de voortzetting van cle rechtspleging een voorafgancle regeling van rechtsgebiecl vereist,
graaf H, van het. algemeen reglement op en die vaststelt clat een ancler misclrijf,
het .vervoer en llet verkeer legt de voet- . dat ook bij hem door dezelfcle titel aanganger twee onclerscheiclen verplichtin- lwngig is g·emaakt, verknocht is met het
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VERKOOP.- VERLA'l'ING VAN FAMILIE.
eerste, mag n1n geen van beicle kennis
nemen.
16 October 1950.
48
2. - Stmtzalven. - U'itb're-iding van de
bevoegdheid van een stmt1·echtelijk rechtsconege. Voo1·-waanlen. De uitbrei-

cling van de bevoegclheicl van een strafrechtelijk rechtscollege, uit hoofcle van
verknochtheicl, onderstelt de gelijktijdigheid van de vervolgingen.
22 ,J anuari 1951.
267
-3. - Stmtz(!lcen.
Militair gm·echtshof dat z'ich onbevoegd ve1'klaa1·t om lccnnis te n_emen vrm een betichting. - Onbevoeadheid .IJCff'I'Ond op het gebrelc ann
verknochtheid t1tssen (Ue betichting en
een anrle1·e. Vemordeling gegrond op
feiten d·ie (le ee1·ste betichting ·nitmalcen.
.- 'l'eaenst·rijrli-rJe besl-iss·ingen. - Zijn tegenstrijclig, de beslissing waarbij het militair gerechtshof zich onbevoegcl verklaart
, om van een beticllting kennis te nemen,
om red en da t zij riiet met een andere betichting samenhangend is en de beslissing
waarbij clit hof de betichte wegens clie
laatste telastlegging veroorcleelt door het
bewijs van die inbreuk af te leiclen uit de
feiten die tot grondslag van de eerste
betichting dienen.
Hi April 1951.
' 473

VER.KOOP.
1.
Ve1·1coop b·ij het ge-wicht. - Part'ijen .die ove1·eengelvornen zijn beM·effende
het -weaen in zaklcen, door de ve1·1cope1·,
op de plaats- -waa1· de 1wopwaa1· zich bev·indt, en bet·refjende de atlevering• ter
woonplaats _van de leaper. Ve1·1coop
voltrolclcen door het -wege1i en het laden
vnn de za/,:lcen op de vracht-waaen rnet
het oog op het ve1·voe1·. - Wanneer, bij

een v:erlwop bij het gewicht, partijen overeengekomen zijn betreffende het wegen
van de zakken, lloor de verkoper, op de
plaats waar de koopwaar zich bevindt,
en betreffencle een afievering ter woonplaats van de koper, is de verkoop voltrokken door het wegen en het laden van
de .zakken op de vrachtwagen met het
oog op het vervoer. (Burg. Wetb., artikel 1585.)
86
30. October 1950.

2. - Vernietiging wegens benadeling
voor -meer dan zeven t-waalfden. - TT e1·nietiging dom· 1niddel van exceptie ingemepen na ve1·loop van de bij a·rtilcel 1676
van het B1wge1·Ujlc Wetboelc bepaalde termijn. Onontvanlrel·i:ilcheid. De bij
artikel 1676 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalcle termijn van twee jaar is een termijn prefix, na verloop waarvan de verkoper 1iiet meer ontvankelijk is om, zelfs
VERBR.,

1951. -
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door middel van exceptie, wegens benacleling voor meer clan zeven twaalfclen de
vernietiging van cle ;verkoop in te roepen.
7 .T uni Ul51.
589

VER.LATING VAN FAMILIE.
1. - Rechte·rl-ijke besliss·ing uitsp1·aalc
doende over .de witoefe11ing, van het recht
van bezoelc van het lc·in.d. Wet van
20 Jttl-i 1927 toepasselijk. - De rechter-

lijke beslissing, clie over het recht van
bezoek van een kind door zijn grootouclers uitspraak cloet, beslist over de
bewaring nm llet kind, naar de zin van
deze termen in de wet van 20 Juli 1927..
18 December 1950.
211

2. - Yerlwo·r van de part-ijen doo1· de
vrerlerechter. - P1·oces-ve·rbaal. - Vor-m.
- De vrederechter hanclelt in hoedanigheicl van Olfficier van gerechtelijke politie,
wanneer hij, belast met een opdracht van
onderzoek, welke de ·uitoefening van de
publieke vordering wegens verlating van
familie voorafg·aat, de verklaring van de
partijen ·afneemt; het door hem opgemaakt proces-verbaal betreffende de door
hem gedane vaststellingen en ingewonnen verklaringen is door de wet aan geen
uitzonderlijke vorm onclerworpen; zelfs
waneer het aileen de handtekening van de
vreclerechter draagt, zijn de vereisten van
de wet nageleefd. (Strafwetboek, artikel 391/Jis; wetten van 14 .Tanuari 1928
en 17 Januari 1939, art. 2.)
8 Januari 1951.
238
3. - Ye1·eisten tot 'bestaan van het
rn-isrl'l'ijf. Gerechtelijke beslissing die
n-iet meer voor verzet of hoge1· be1·oep
vatbaa1· -is. - Opdat de termijn, na het

verstrijken waarvan het vrijwillig in gebreke blijven de termijnen van een uitkering tot onclerhoud te kwijten een misdrijf wordt en aanvang zou nemen,
wordt er niet vereist clat de gerechte-.
lijke beslissing, die tot uitkering tot onderhoucl veroordeelt, aan cle schuldenaar
zou betekend geweest zijn; het volstaat
clat zij niet meer voor verzet of hoger
beroep vatbaar weze. (Strafwetb., artikel 391/Jis [wet van 14 Januari 1928, gewijzigcl door de wet van17 Januari 19311].)
502
30 April 1951.
4. - Middel afgeleid hientit dat de
veroordeling -werd uitgesprolcen -wegens de
niet~·uitvoe'l'inrf van de onderhattdsplicht
gedwrende een t-ijdperk waar·in begrepen
zijn rle ee·rste t-wee rnaanden van het vT'ij-willig in aebrelce blijven. Strat gerechtvaa·rdiad, dom· de n,iet-witvoering gednrenrle de volaende nwnnden van dat
t·ijdperl". - Middel dat, bij gebrelc aan
lielang, niet ontvanlcelijk is. -.Is, bij ge-

VFJRNIFJLING VAN DTTNDELR. -

brek aan belnng, niet ontvnnkelijk, het
middel nfgeleicl hieruit clat het bestreden
arrest de nanlegger lleeft vproorcleelcl Wl2gens niet-uitvoering vnn zijn onderhouclsvlicht geclurende ePn tijdverk wanrin de
eerste twee maanden van llet vrijwillig
in gebreke blijven begreven zi,in, wanneer
<le straf gerechtvaarlligcl iH voor de nietuitvoering gedurende cle .Yolgende maanclen van dat tijdperk. (Strnfwetb., artikel 3nlbis, a!. 1, in fine.)
7 l\Iei 1951.
G1-!

VERNIELING VAN BUNDELS.
lJoor b·rancl ·verll"ielcle ·nvinu..ut van een
n'ITest. - Geen ·witg·ijte of anthentiek at-~chrift cr-ran. Pa·rtij die ntn ecn '/·echtma.t1g /Jelany rloet blijlce·n om (tjschritt
enmn te bekomen.- 1¥eder opmnl."en V(tn
(le mi mt:nt op ·vorcle'l"'ing, vau cle procure·nr-gene'}"(tnl. - Wanneer een vartij- van

een rechtmatig belang doet blijklm om
:tfRcllrift te bekomen van een arrest waarvan tle minuuL door brand vernielcl wercl,
en WHtU'V<Ill noch nitgifte nod1 authentiek
afschrift bestaat, maakt het He>f, ov de
vorclering van de procurenr-generaal, zijn
arrest weder op.
7 .Juni 1951.
582

V.!<JH/';FJKFJRTNG.

welke tle maatschappij voor zich een 1"0frwfie 'Van .'i f. h. 1Jediurtf wegens verlies
'Fan {lewicht waf de cokes en de lcolen betr!'jt. - vYunneer het verlies vastgestelcl

bi.i cle annkonH<t van el'n door de Nationnle Maatsdwvvij ller Belgische Spoor·
WPgPn vern>PnlP Jading· kolen voortlmmt
nif tliefstallen gevleegll tijdens het vervoer Pll waarvoor de maatschappij haar
\'erantwoonlelijkheicl niet betwist, is cle
muatsdmmvi.i ann de bestemmeling cle
volleclige vergoetling der geleclen schacle
versclmldigcl; zij kan zich a an clie vernntwoorclelijkheicl niet gecleeltelijk onttrekken door lle bepaling van de reglernentaire YOUl'waarden voor het vervoer
vml de kuopwuren in binnenverkeer in
(e roeven, volgens welke zij zich een
refaetie vnn 3 t. h. voorbellondt wegens
venninclering van gewicht wnt cle cokes
en de kolen betreft.
17 Man rt lfJ;)l.
408
.2. - Yem:nf'woonleli.jklle·ill ·V(/.11 d.e ver'I'Oenler. - Wet ·vwn 2f(Au,gnst'tt8 1891, artikel 1. - Alleen foepassel'ijlc op de 1!er'Poercolltractell o·11rler bezw(l'/"ende titel. -

Artikel -! van de wet van 25 Augustus 1891,
betreffemle de verantwoordelijkheid van
cle vervoenler, is ulleen op de vervoercontracten onder bezwnrende titel toepasselijk.
17 l\Iei 1931.
535

VERVALSING VAN EETWAREN.
VERZEKERING.
Bu(er Wet van 8 Jttli 1935. - InIJreuk op nrtikel 20 ·vwn (Ue wet. - Correct-ionele stmj. TT e1·e·isf zeclelijlc best(tnd(leel. ~ Opclat het misclrijf, voor-

zien bij artikel 20 van de wet van 8 Juli
1!l35 betreffencle boter, margarine, bereide vetten en andere Betbare wetten,
met de bij artikel 23, ]Jaragraaf 1, 2°,
van zelfde wet bepaal(le correctionele
straf zou kunnen gestraft worden, moet,
tlocll volstaat het dat bet wetens gepleegd
WPI'fl ; er wordt niet vereist clat cle datler
met kwade tronw zou hebben gehanclelcl.
21 Mei lfJi31.

VERVOERCONTRACT.
1. - Nationale MaatschntJl)ij der Belqische 8JJOO'/"'We{Jen. - Ver1!oer vnn lcole·n,
- Bij de aaukomst vastgesteld te lcort.
TTerlies voo1·tkomende 1t'it t'ijdens het
vervoer gepleegde aiefstnllen en wcw·rvoo1·
de nwatscha,ppij haar venmtwoonlelijlcheid niet betwist. '-- Volleclige ve1·nntwoonleUjlcheid van de mantschnppij. -'(feen toepassing ,ran de 1Jepalin_q 'IXti/1.
(le reglementairc voorwaanlen, volgens

Arbeiclsongeval. TT erzelce1·an·r die de
rlour rle werkgever ve'l·sulwlcUgcle jol'jnitaire ve·rgoe(z.ingen betaaltl heejt. - I n het
recht vnn de werlcgcver getl'eclen om de
rechtsvonlerin[J ran het slachtojfer teg,eu
de ve·ra·ntwuorclelijlce cle·rde tdt te oetenen.
Jndeplaatsstell'in{l oJwfhankelijlc van
l1et iustellen van (le •rechtsvonlel"'ing door
lle we·rkrJever of floor het s!achtojfe1· terten de rlerrle t:ern-nfwoonlelijke.- De ver-

zekeruar clie, in geval van arbeiclsongeval,
ter outlasting van de werkgever, aan het
~lachtoffer de forfaitaire vergoeding betaalcl heeft, treedt in het recht van de
werkgever om tegen de verantwoordelijke
llenle cle rechtsvordering van het slachtoffer tot herstelling van de stoffelijke
schacle uit te oefenen; die indeplaatsstelling is niet afllankelijk gesteld van de
voorwaarde clat de werkgevei' of het
slachtoffer een rechtsvordering tegen de
verantwoordelijke dercle ingesteld hebben.
(Wet van 11 Juni 1874, art. 22; wetten
betreffencle de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeiclsongevallen,
samengeordend op 28 Re]1tember 1931,
art. 1!l, al. 7.)
529
10 Mei 1951.

VERZEKER 'l'EH. OUDERD. EN VROEGT. DOOD. -

VERZEKEJUNG TEGEN OUDERDOM EN VROEGTIJDIGE
DOOD.
1. - Berlienflen. - YerplichUng de afhoucliugen op de bezolcl1g,ingen te doen eu
ove·r te dmuen'. JJ1isdrijf. Dader
8tm,frecil telijl,; ·uernntwoordeUjl>. - Arti-

kel 56 van de wet van 18 Juni 1930 betreffenue cle verzekering tegen ue on<lerdom en vroegtijdige dood van de bedienden, gewijzigd door de wet van 2 Augustus 1948, dat de werkgever straft of zijn
aangestelde die in gebreke g'i'bleven is op
de bezoldiging van de becliende de wettelijke afhoudingen te doen of, in de reglementaire termijnen en voorwaarden, de
gedane afltondingen over te dragen, becloelt de persoon die in feite met deze
verrichtingen belast is.
4 December 1950.
156
.2. - Beclienden. - JJ1isclJ"ijven. - l'erjw·inu. - Yc·rtrekpw1t '!ian de tet·mijn. Inclien de verjaringstermijn van de IJU-

blieke en burgerlijke vorclering, voortsvruitencle nit een inbreuk op de wet van
u; J uni UJ:Jo betreffende de ouderdom en
\Toegtij(1igP dood van de betliPnden, van
de clag af van ltet opltomlen van ltet contract van dienstverltnring loopt, is ltet
slecltts op de dag van de overdracht van
de afhoudingen· aan ltet verzekeringsorganisme dat hij aanvang neemt ten opzicltte
van de werkgever, wanneer deze, op het
ogenblik van ltet opltouclen van het contract van dienstverltnring, nog het geheel
of een · deel van de gedane afltoudingen
bezit. (Wet van Hi ;Juni 1930, gewijzigcl
door de wet van 2 Augustus 194R, art. 57.)
4 December 1950.
156
3. - Atho·udingen 011 het loon de·r
we'l"lcnemers.
Bedrieglijk achtergchou.den of ·uerclwisteTd, in plaats 'Uan
binnen rZe •uoorgeschrcven tennijn aan
de ve·rzekerings·instelling overge·maalct te
.zijn. ~ 1-'Va.nbeflrijf van misbntUc 'Uan
vertmu.wen.
PoUtieTechtbanlc onlievoegll. - De politiereclttbank, die beslist

dat nfhoudingen overeenkomstig de wetten betreffende de verzekering tegen de
gelclelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtijdige doocl op het loon van de werknemers gedaan bedrieglijk achtergehouden of vercluisterd werden, in plaats 'van
binnen de voorgescllreven termijn aan de
verzekeringsinstelling overgemaakt te
worden, stelt alzo vast dat de feiten tevens l:tet misdrijf voorzien bij artikel 67
van de bij besluit van 12 September 1946
samengeordende wetten en het wanbedrijf
van misbruik van vertrouwen uitmaken
en is, dienvolgens, gellouden zich onbevoegd te verklaren.
15 J anuari 1951.
254

VOORLOP. HECHT.

R3H

VERZET.
1. - Stratzakeu. - Yonnis van veroonleling gewezen b'ij vcTstelc. Geen
hoge1· be1:oep van het 01Jenbaar ministerie. Yerzet vnn belclaaude. - Dezes
toestand mag niet vm·zwaanl wm·den. Gevolyen ·cwn die regel. - Wanneer het

openbaar ministerie geen lloger beroep
lleeft ingestelcl tegen een bij verstek ten
opzichte van beklaagcle gewezen vonnis
van veroordeling, lleeft de regel, dat de
toestand van beklaagde op zijn verzet niet
vermag verzwaard te worden, cUt gevolg
dat, welke ook de juiste omscllrijving van
ltet feit weze en de bevoegde reclltsmacht
om erover te oordelen, door de bevoegde
recllter, na llet verzet van beklaagde,
geen llogere straf mag worden uitgesproken clan deze door het vonnis bij verstek
opgelegd.
27 November 1950.
146
2. - Strafzalcen. - A·rrest geUjlctijcUg
o·ver rle ont·rwnkclijh:heid en de _qegmncllwicl van het verzet uitspnta 7c duende. Wettelijkheirl. - Wanneer llij die verzet

doet ter zitting is verschenen om zijn verzet staancle te llouden en te verdedigen,
mag de rechtsmacht, waarbij de zaak aanllaugig is, gelijktijdig op Penzelfcletert>chtzitting de ontvankelijkheiu en de gegromlheid van het verzet onderzoeken en erover door eenzelfde beslissing uitspraak
do en.
29 .Januari 1951.
293
3. - Strafznlcen. - Militaire rechtscolleyes. Ferzet geflawn na het verstt·ijken van cle wettel'ijlce tenwijn. - Ove·rliHtcht. - So·uvere1ne beuonleUng door de
rechter O'Uer de groncl. - De rechter over

de groml beoordeelt sou verein of beklaagcle door overmacht belet werd, binnen de wettelijke termijn, ver.zet t<:>gen
een vonnis bij verstek te doen.
9 April 1H51
444
VOO~LOPIGE

HECHTENIS.

1. - Onregelmatige heahtenis. - Zunrler iwvloed 011 cle door de wet van 20 Juni
1947 rum rle m:ilitai·re t·echtsmachten in
znke oorl0(/8111-istladen
toeaekende · be·voegclhehl. - Zoncle·r ·invloerl OJI de ontvanlceUjlcheicl van de ve1"volghtg. --'- De

omstancligheid dat beklaagde onregelmatig
door de Belgische overlleid in llechtenis
zou genomen zijn is zonder invloed op de
door de wet van 20 Juni 1947 aan de militaire reclltsmachten toegekende bevoegdheicl inzake oorlogsmisdaden, evenals op
de ontvankelijkheicl van de door deze
wet ingericllte vervolging.
13 December 1950.
189
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VOORZIENING IN VERBIUJKING.

2. - Bescldkkin.rl van de 1·aadkamer
(z,ie de voo?'lopi_qc hcchtcn'is handhaaft. Kanwr V(tn inbeschulHogc1· bC?'Oep. (z,ighl,gstelUng die v66r hct verstrijken van
(le maand geen uitspraalc op het hoge'r be~·ocp gedactn heeft. - Besch"ilcldng van de
raa(l/camer die de hechtenis 'voor een
wienwe ternvijn van een maand hanclhnaft. - WettelijlchCicl. - Wanneer tegen
een beschikkiug van de raadkamer, welke
Lie voorlopige hechtenis hanclhaaft, huger
beroep ingesteld werd, belet de omstandigheid dat de kamer van inbesclmldigillgstelling v60r het verstrijken vaneen
maand op clit beroep geen uitspraak heeft
gedaan cle raadkamer niet de hechtenis
voor een nieuwe tennijn van een maand
te handhaven. (Wet van 20 April 1874,
art. 5 en 20.)
238
8 .Tanuari 1!151.
3. - Gezomlheidstocstctnd van de betclaag(le (lie door het gevcmgeniswezen te
nemen maat'regelen vergt. A1Test besUssend rlflt het openbaar bclan!f cle han(lhrt'ui-n!f rnn rle hcchtenis 1jC/'C'ist. - TVcttel:ijkc besUssing. - De kamer van inbe-

schulcligingstelling schendt geen enkele bepaling van de wet van 20 April 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, wanneer
zij beslist dat het openbaar belang de
handllaving van de voorlopige hechtenis
vereist, alhoewel de gezondheidstoestand
van cle beklaagde zekere geschikte maatregelen vergt, welke het gevangeniswezen
moet nemen. (Wet van 20 April1874, arti,kel 5.) (Stilzwijgende oplDssing.)
22 Januari 1951.
275

het hem ten laste gelegde feit, al was het
vaststaand, geen strafbaar misdrijf uitmaakt, moet de kamer van inbeschuldigingstelling deze conclusie beantwoorden
en, indien zij tleze verwerpt, . de reaen
van de verwerping opgeven. (Wet van
20 Avril 1874, art. 4, ;:;, 19 en 20; wet van
2.1 Augustus 1919, 'art. 1.).
20 ,J uli 1931.
607
6. - Aanho1ulingsbevel clam· de kt''ijgs·
an(litm!r verzeenrl. TTeTzoelcsclwift tot
voot·lop'i!f,e invrijhei.dstelling nanr de vom·iitter van cle lcr,ijgsraa(l gedcht. - Mncht
van cle voorzitter. In kennis gesteld

met een verzoekschrift tot voorlopige in·
vrijheidstelling, overeenkomstig artikel 5,
alinea 2, van de besluitwet van 26 Mei
19±4, ingediend door een persoon die onder
een door de krijgsauditeur verleend aanhoudingsbevel in hechtenis gehouclen
worflt, hePfl' rle voorzitter nm <le krijgsra:acl cle macht te beoorclelen niet alleen ,
of redenen van Dpenbaar belang de hand- '
having van de voorlopige hechtenis vereisen, maar pok of de titel van de hechtpnis door een bevoegd magiRtraat uitgPvaardigd wercl. CWetboek van strafvordering, art. 539.)
20 .Tnli 1!151.
G98

VOORZIENING IN VERBREKING.
I. - Door wie en tegen wie
een 'VOOTZ'ienillff lean worden ingest~lcl.

Hom·nsTOK

II. - Beslissinr!Cn 'UJnnrte{len
vooniening mog,elijlo is.

4. - Onwettel!ijk afgeleve'l'(l bevel tot
rwnlwnding. - Onwettel'ijlcJwi(l zonde1· in'Vloed op de gelcli[!he'id van cle beslissing
van vemorcleling. De onwettelijkheid

Hom·ns'l'UK

in het afiev~ren van een bevel tot aanhouding begaan, is zonder invloed, op {le
geldigheid van de beslissing van veroorcleling.
16 April 1!J1ll.
472

HooFDSTUK

IV. -

HoOFDSTUK

V.

5. - A'l"rest van cle lctlnWr van inbeschul(Zif!in!}stellin{f beslissencle rlflt het
openbnar belmw cle handhtlvin.q van cle
voo'l'lopige hechtenis ve1·e,ist. - Oonclttsies
van beklnn{ferl.-Jliotieven van het arTest.
-'Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, op grand van de artikelen 5 en19 van de wet van 20 April1874,
beslist dat het openbaar belang bet behouden in voorlopige hechtenis van bekhlagde
vereist, beantwoordt ov passende wijze
conclusies, die het bestaan van redenen
van openbaar belang betwisten, cloor vast
te stellen dat dergelijke l'edenen bestaan ;
doch inclien beklaagde een rechtsmicldel
betreffende de onbevoegdbeid van de onderzoekende rechtsmacht opwerpt of een
exceptie tegenstelt of staande houdt dat

HoOI!'DSTUK

III. -

-,~

Te1·mijne11,.
Fo1·mcn.
Afstand.

HOOFDSTUK I.
DOOR WIE EN TEGEN WIE EEN VOORZIENING
KAN WORDEN INGESTELD.

1. - Stmtzaken. - Btw.qerUjke pa1·tij
eiseres. TToo?'Z'ieninrf gedcht tegen de
besUssing ove1· de pu,bl'lelce vo1·clering. -,-Ontvnnh:eUjkhe·id IJeJJCt'kt tot rle 'Ve,roorrleling tot cle kosten vnn de publielce vorder,ing. - De voorziening van de burger-

lijke partij tegen de over de publieke
vordering · gewezen beslissing van vrijspraak is slechts ontvankelijk in de, mate
waarin zij de veroordeling tot de kosten
van die vordering betreft.
18 September 1950.
1
2. -

Stmtzalcen. - Burgerlijke pa,1·Uj
- TT001"Zie'll'ing tegen cle beslis-

nan~egster.

---~_]---~~-

VOORZIENING IN VERBREKING.
sing over de publieke vordt31'ing. - Ontvanlcelijlcheicl tot de verwijzing in de
T,:osten beperkt. - De voorziening van de

burgerlijke partij tegen de beslissing over
de publieke vordering is slechts ontvankelijk in zover zij gericht is tegen de
veroordeling van de burgerlijke partij tot
de kosten van die vordering.
25 September 1950.
13
3. - Beslissingen wa.wrtegen voon;·iening mogelijlc is. - Stratzaken. - Voorziening floor de beklaag.de tegen de beslissing over de p·ubUeke vo1·der·ing tegen een
medebelc~aagde. Niet-ontvanlcelijkheid.

Een beklaagde is niet ontvankelijk om
zich te voo.I:_zien tegen de beslissing over
tle publieke vordering tegen een medebeklaagde gewezen.
2 October l950.
38
~

4. - Skatzaken. - Btu·rterli.iT•e zmrti.j
annlertster. - TToorziellinrt terwn rle beslisNi.nrt over de z)'l{blieke ~'onlerinrt. - Ontva.nT,:eU:ikhetd bepe·rkt tot de veroonlelinrt
tot de Twsten vnn de publieke ·vorde·l'inrt.

- De voorzienilig van de burgerlijke
vartij tegen de beslissing over tle publieke
vordering is slechts ontvankelijk in de
mate waarin zij betrekking heeft op de
veroordeling tot de kosten van die vordering.
9 October 1950.
46

5. - B7wrterlij1ce zaken. - Altnlegger
rlie rteen pnrtii wnN bi:i het bestrerlen nrrest. - TT001"Zienhtrt niet ontvankelijk. Is niet ontvankelijk, de voorziening gericht tegen een persoon cUe bij het beRtreden arrest geen partij was.
3 November 1950.
91

6. - Burgerlijke z·aTcen. - TToo•rz-ic·ning, tegen een vennootsehap gerieht. Grand van 11iet-ontvnulceli:ikhcid hient'it
afaeleid -clnt de voorziening n·iet tegen de
·uerte,qenwoonUger van lle vennootschap
!fCI'icht is. Yerwerpin!f. -· Kan nid

nangenomen worden, de grond van nietontvankelijkheid door een vennootschap
opgeworpen tegen fl0 tegen haal· ingeHtelcle voorziening en hiernit afgeleitl. !lat
!le voorziening niet t0gen llaar beheercler
pe~;soonlijk
gericht is, wanneer deze
slechts in hoedanigheicl van vertegenwoordiger van de vennootschap in het getliug v66r de rechter over de grond was.
3 November 1950.
91
7. - Stratznken. - Bu.rg,e1·lijke vortlerin.Q. - TTom·zien1na van belclaaglle te!fCII eeu b'l/.rge·rlijke partij.- Geen veroorrlelin!f. van eise·r ten voo·rllele vnn aeze
lnwge·rlijlce pn1·tij. - YoOTziening zonllm·
'I'Oorwerp. - Is zonder voorwerp de voorziening door beklaagde ingesteld tegen een
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burgerlijke partij ten voordele van
welke hij niet veroordeeld werd.
4 ])ecernber 1950.
152
8. - Zalccn van 1·echtst1·eelcse belastingen. - Voorziening, gcdcht tegen een
echtgenote vc1·wce·rste·r en teaen haat·
cchtgenoot. Voo·rwnarllen waat·in de
tegeli. lle cehtrtenoot gerichte vom·ziening
m.oet lJeschotttoll 'W01"llen als ingesteld ten
einlle hem rdjn echtgenote te ho1·en
maoht·irJen oni in het geding tot verbreJ,;iny in rechte op te t·rellen. - Wanneer

de aan de rechter over cle grond onderworpen beslissingen, in hoofcle van cle
echtgenoot van een verweerster in verking, geen enkei van dit van zijn echtgenote oncler8cllPi<lt>n belang betreffen, en
wanneer cle voorziening tegelijk tegen cle
eclltgenote verweerster en tegen haar
~cll~g.enoot gericllt w<>rd, bi.i wijze van
lll(hncluele en twrsoonlijke betekening aan
elk van hen tot aanbincling nm llet getling in verbreking, lweft aanlegger stil-.
zwijgencl docll ongetwijfelcl zijn voornemen te kennen gegeven de echtgenoot te
dagvaanlen ten eincle hem z~jn E'Chtgenote
te horen machtigen om in het gecling tot
verbreking in rechte O]J te treclen.
12 December 1950.
176
'9. - Voorzie11inf! in het belang van de
wet. - Stmtza Teen. Arrest oorlleleml
over een inbreuk op de toetten betreffenlle
rle aceijnzen en ovc·r een m:islkijf van
r1emeen ·rccht. - Voorziening rloor het behear van jinanciiin alleen. - Onwettelijlcheirl van lle veroorlleHna tt"itgesprolcen
·wegens het 111'isclrijf 1;an rJcrneen 1·echt. Voorziening mondel'inrt, ter z'itting, lloo1·
De
rle 1Jrocure·lw-aenera.al in_qesteld. -

magistraa t van het varket zetelend in de
tweede kamer mag, bij een monclelinge
verklaring in cle loop van zijn conclusie,
een voorziening in het belang van de wet
instellen tegen een in een strafzaak gewezen arrest, dat door een van de partijen aan de kennisneming van het Hof
opgeclragen is en clat door een onwettelijkheicl aangetast ·is die de aanlegger in verbre)ring niet benadeelt; hi.i vermag zulks
namelijk wanneer een arrest, oorclelend
over een inbreuk op de wetten betreffende
cle accijnzen en over een misdrijf van
gemeen recht en waartegen het beheer
van financien zich aileen in verbreking
voorlzien heeft, een onwettelijke veroordeling wegens het misdrijf van gemeen
recllt uitgesproken heeft.
8 J anuari 1!!51.
233
10. - Stmtzakc'll. - Bosmisllrijf. B'lLT[!erUjke 1!0Hlerinrt lloo·r een partimtUer ingestelrZ. OpenTJncw n~iPtiste1·ie
zourler hoellnn·i!lheirl om zich tegen de
besUssing te voo:rzien. ~ Bet openbaar

ministerie is zoncler ho<'danigheid om zicll
te voorzien tegen een beslissing in hoger
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beroep gewezen door de correctionele
rechtbank over de burgerlijke vordering
door een particulier ingesteld tot herstelling van de door een bosmisdrijf-veroorzaakte scllade.
273
22 .J anuari 1951.

zoncler opwerping, v66r de rechter over
de grand llebben vertegenwoordigd, en,
bon•nrliPn, door een versoon van welke
bewezen is dat hi.i van de raad van beheer deel uitmaakt:
Hl April 1951.
481

11. - Bn·ruerl1:ike za h:en. - An·est gewczen op een vonle·rillff tot eehtseheiding.
- TTrlO'rzienhtg. - OverUjclen van een de1·
JHirtijcn t'ijrlens cle reehtspleging v661" het
hof van verb1·elduy.- Foonziening, zonam·
voo·rwerp. - Het overlijclen van de aan-

16. - 8tra.fznlwn. - B·u.r{ferlijke vor(lerin{f. - TT oorzieningen cloo·r de 1Jel"la.n[Jcle en floor cle bHr{ferlijke pnrtij. - Beslissin{f op de voorzienin{f van cle beklnnrJcle verlwoken. - TToo·r.zienin{f vnn de
b·ur{ferl-ij ke ·pnrtij zoncler 1;oonoerp. ~

legger tijdens cle rechtspleging v66r het
Hof van verbreking laat zonder voorwerp de voorziening ingesteld tegen een
arrest gewezen op een yonlering tot echtsclteicling.
2G .J annari HJ51.
291

Wanneer de over de Dnblieke vordering
gewezen beslissing ov de voorziening van
rle beklaagde verbroken wordt, geschieclt
de verbreking zoncler voorbehoud en laat
zij' zonder voorwerp cle door de burgerlijke partij tegen dezelfrle beslissing ingPstelde voorziening.
28 Mei 19G1.
GG7

1.2. - Stra,fzn7cen. - Foo·rziening van
de b1wge1·lijk ve·rantwoordeUjke tJa1't1j
niet betelcend. Niet-ontvanlceZijkheid.

- Is niet ontvankelijk, de voorziening ingesteld door de burgerlijk verantwoordelijke partij en die niet betekend werd ann
rle partij waartegen zij gericht is. (Wetb.
nm strafv., art. 418.)
29 .Januari 1951.
292
13. -

StratzMwn. - TToon·iening door
rle b·urrterl'i.ilce pwrt'i.i w·ier reehtstTee7cse
da.rJV(£U'I'ding niet ontvanlcel-ijlc ve1'lclannl
we'l'(l. - TToorzien·ing ge·r·icht te{!en cle besl-issin,q {fewezen over de pu.blielce vonle·rht(J.
Niet-ontvanlcelijlchehl.
· De

burgerlijke ·partij wier rechtstreekse dagvaarding niet ontvankelijk verklaard
werd mag zich enkel voorzien tegen de
beslissing gewezen over de burgerlijke
vordering.
1H :M:aart 1H51.
14. -

Strnfznlcen. - Pe·rsonen d·ie be1JOe{fcl zAjn om ziel1 te voorz-ien. - Foorzienin{f van een belclaag(le te{fen de besUssing in zover zij meclebeh;laa{fclen betreft.
- Niet-ont'l:nnkeUjkheicl. Is niet ont-

vankelijk de voorziening van de beklaagde cUe gericht is tegen de beslissing
welke zijn meclebeklaagden betreft.
19 Maart 1H51.
419
15. - Personen d·ie bevoe{!d z·ijn om
.z·ich te voo1·zien. F e1·en·i{!ing zonder
winst{fevend cloel, aanlegster. TTerenirrin{f veTteuenwoonl-i{!cl door de le(len van
1le •ra(Hl V(tn beheer clie ha(t'l' voor de reehter ove1· cle rproncl ve·rte{!enwoo1Yli{!den en
cloO'I· een ande·r l-icl waa·rvan cle bevoegdheicl bewezen ·is. TToo1·z-ienin{f, ontvanlcelijlc. - Is ontvanke!ijk, de voorziening

ingesteld door een vereniging zonder
winstgevencl doel, vertegenwoordigd door
de leden van de raad van beheer die haar,

17. -· Personen rlie lievoe{fcl zijn om
zich te voorzien. 8tm.f,zalcen. In/Jrenli; op cle 1.vetten lict·rejfende de clonnnen en neci,inz·cn. - l 1 oorzieninu lloor lief
1Jestu.n1·. - lloorzieni·nrJ doo·r de nclvocnnt
·vnn het .Min1sterie vnn finnncien ·inrtcstelcl. - TToo·rzieni:nrt outvankeli,ik. - De

door de Minister van finanden als advocaat van het Ministerie van financien aangestelcle aclvocaat is bevoegcl om zich, naniens cUt bestuur tegen een arrest gewezen in zake inbreuken op de wettcn betreffende rle douanen en accijnzen in verbreking te voorzien. (Stilzwijgencle beslissing.)
1l ;runi 1\li'il.
608
18. - Btrntzalcen.. - A-rrest ·vnn b·u.itenve1'VOl[Ji:nf!StelUnu. - F ooTzien·ing vnn
cle liu:r{ferl-ijl.'e 1J(trti) (£lleen. DranyJPij(lfe. - De burgerlijke parti.i is slecht::;
ontvankeli.ik om zich tegen een anest van
buitenvervolgingstelling te voorzien, in
zover clit anest haar tot schadevergoeding, tot de kosten van de publieke vordering of deze van de burgerlijke vordering
veroordeelt.
2 Juli 1Hi'il.
649

19. - 8tmtzaken. - A·rrest van bu.iGeen veroonletenvcr·volrtin{fstell-in{f. l-in{f vwn de btw[JerUjlce pwrtij tot cle kosten of tot schncleve·r{foecl-in{f. - TTooTz·ienin[J ·vnn cleze 1Htrt-ij alleen. - Niet-ontvnnkeli:il.'heid. · - Is niet ontvankelijk de

voorziening alleen door de burgerlijke
parti.i ingesteld tegen een arrest van buitenvervolging·stelling, dat tegen haar geen
enkele veroonleling tot schadevergoeding
uitspreekt en cla t de kosten zowel van de
burgerlijke vordering als van de publieke
yordering ten laste van' de Staat legt.
2 Juli 1951.
649

c:-_

VOORZIENING IN VERBREJKJNG.
HOOIWSTUK II.
, BERLISRlNGEN WAARTEGEN \'OOHZIENING
MOGELJ.JK I H.

20. - ZnJ.;en ntn polders. - Besl:nif
·vnn de IJesfenrlioe ilep·u.fntie ·t:nn rle pmvinciernnd u ifstJrnnk iloencle o·uer ecn i"eclnmnfie teoen lief IJcloop vnn de « d1:ikoesolwffcn 11. Besluif dnf cen. vonnis 1s.
Het besluit waarbij rle bestendige dt>Jlllta tie van ele JH"ovinciPraad uitspraak clo<>t
over Pen r<>clamatie tegen llet ingelmhiercl
bt>clrag nm door llet volderbt>shmr gehe. ven « clijkgPschotten ll is Pen vonnis. (Stilzwij gende beslissing.)
2(; September 19il0.
23

21.- 'l'ennijn.- 8frnf,znken.- Buryerlijkc vordel"'ill!/. Besliss1ny die rlc
reol1fsnwc11t rnn hef l!of ·t:wn IJemep niet
ultput. Geen gesoltil o·vor de lwvoe!lrlheid. TToo·rz1enino ·u66r ile einrllwsli.~
-'iuy.- 1\:ie.f-ontvanl.;elijl."heiil.- De voorziening van de beklaagde tegen cle beslis:-;ing gewezen over de tegen hem ingPstelele
burgerlijke vonlering·, lloch die niet gewPzen is over een gescllil betreffendP de bevoeglllleid <>11 ten annzien nm llie vordering de bevoegcllwid vnn dee recllter niet
uitput, is niet ontynnkelijk imlien zij
v66r rle einelbt>slissing over gpzegrle vorelPring ingestelel worclt.
Hi October 1930.
;:J.f

22. - 'l'ermijn. - Ntmt~·a.ken. - B·uruerlij ke -vorrlerinu. - AJ"resf rlnt .:zic/1 er
toe IJeperkt een tJro·nisionele rer{loerliny
toe fe l.:en1wn en een clesku.ndi{f Ollclerzoel<
te lwrelen. - Voorzienin{l ·t:66r de einrlbeslissill[/. Xiet-ont,wnl<elijkl!eirl. -· lH
nif't ontvankdijk ell' voorzit>ning v66r <le
PimlbesliHsing ingest<>lel teg<>n dP bE>Hlissing
!liP, over· dE> vonleriug van de bnrgPrlijkP
pn rtij uitRprnak !lot>nde, zich l'l" toe beperkt lw a r l'Pn ]n·m·isionelE> vergoPeling
toP tP kt>nnE>n en ePn <1Pskunclig- onelerzoek
tP bPYPlt>n. (Wetb. van stntfv., art. 416.)
70
2:3 October HliiO.

23. - lJIIr.ri<'l'lijke .znken.- l'orderiny
in -vel'nutwoonlelijklieicl feyen t1JJee verweenlers.
Vonlel'iny tot -vrijwnriny
(/,flor rle t weerle teyen ize cersto ·inuesteld.
- Vonnis dnt yeen enkele veroordelhty ten
lnste 1!Wn rle t·weerw ·vCI"Weerde·l' en lJi,iye·t'fll.rf yeen enkcle ·re/"OOI'rlelinu tot 'lil'i)'wnl'iny ten lrude ·wat rle eel'ste llitspl'eel<t. --:Vool'.~'ienillfl inyestelrl dool' rle eerste fe{len
lief wnni.s in .zorer lwt ore-r de OJn·oezJi'ny
in 'l'l'ijwarin[l uils)J/'Ilrtl< .ricJdaa.n lieej't. :\"ief-ontvnnkelijklieirl. WannPer et>u
vonuis nib;praak eloPt oYPr f'E'll vm·clering
in ,-erantwoordPlijklwill. t<>gE'n twPP vf>rWPPI"llPrR t>n OVt'l" eE'n YOJ"clei·ing tot vrijwaring !lom· dE> tweNle teg·pn · ele eerstp
ingPstelll, <>n gPPn t>nlu'l veroonl<>ling tPn
laste' vnn clc• twPPCle n•rwE>erder nitRpreekt

843

en, bijgen1lg, geen enlwle Yeroorcleling tot
vrijwnring ten laste van lle eerste, is deze
ni<>t ontnmkelijk om zicll tPgen lwt vonnis
te voorzien in zover het over lle OJH"oe]1ing
in nijwnring nitspraak gedaan lweft.
\J Noyember 19il0.
10:1

24. - 'l'ermijn. --;-. Ntmf,:mh·e11. - BPslissinrt o-ver rle l!urrtel·lijlce ·vonlel'in.r;. ~
Arrest rla.t .zicli er toe lwperkt een p·,·o·risionele 'l.:er{fOedht{f toe te kennen en een
rleskunrlirl onclerzoek te lJerelen. - Yoor.:z·ieniny 'i'Or)r rle eindlJesU.ssinu. - Niet-onf·pnnkelijklteirl. - Is niet ontvnnkelijk, de
vom·ziPning, 'yo or rle eindbeslissing ingpf'tt>lll, tt>gen !le besJi:-;sing rlie, over de~ vorelPring Yall ell' bnrg·erliik<> vnrtij uitfq1l"aak
elewwlP, zil'h PI" toe b0perkt nan deze een
JH"ovisionuJ<> vergoecling toP te kennen en
<><>n rleHknnclig- ondprv.oek tP bPYPlPn. (vV<>tboek nm str;tf\·., art. 41fi.)
110
1:1 l\"ovPmbt>r 19illl.

25. - JJeslis.,inyen 1.vrwrtcyen men .zicll
knn roorzien.
Oorloqssc/l((,rl.e. - F!clw.rle
nnn persoon. - RPslissinu ·rnn de 710[/Crr'
commissie 1;rw l!eroep. ]( wn niet lwt
voonDCrfl ·rnn een ·roor.zicnilllf 'llifmnl<en.
-·C

- KnnnPn lwt YOOl"Wt'l"]J Yflll Pf'n YOOI"Zil'niug in verbrl' ldng niPt uitmnk<>n, de beslissingPn gewpzpn <loor l10 hogere commissie van .berot'll nitspr:tnk clewnll<> ovpr
elP aan de burgprlijke slnehtoffprs van de
om·Iog toe tP kennen vergoeelingen. (Kon.
bE's!. van 13 Septembt>r 19:lii ; l.Jesl. van
20 September 1940.) '
1G l\"o\"Pll1bf'r 1!l:i0.

26. - Beslissiny u•nnr/eyen /IICn zicll
·noo·rzien krtn. F!trnfz·al<en. An·e.,t
vnn lief militnir qerecl/f.~lwf l!esUssenrl<~
dnt rle reohtsnwclit ·rnn rUt llof om mwr
rJe pnlJlieke 'liorrlerinu te oonZelen niet
rloor een ·voriqe lJes/.issiny is uit.oeput. Arrest dnt niet ·t'nt1mar is coor een rmmirldelii:il<e voorzieniny. I~ nit>t vatbnnr
voor l'Pl1 onmicldellijke voorziening, lwt
urrest nm llet militair gerechtshof, dat <>I"
zicll toe be]wrkt te beslissen <lnt de rechtRmncht om over de publieke vordPring te•
oordden niPt door PE'n vm·igP bPsliHRing iH
nitg·evnt, Pn clP nePrlpgg-ing· van <'PH rlPHkumlig ven;lag- te bPvt>ll•n.
18 DeePmbPr 19illl.
211

27. - 'l'ermijn. - Nfrnf2'rtken. - Ar·rest ·t.own cle kcuner 1Jnn iniJeschnlrli[!in.r!stellin.rf een inobsCJTa.Nestellinq l!e-velenrle.
- Onmirlclelli.jl<e ·tJOOI'Zienilly. -· Is voor
onmilldelliike voorziening yatbaar, !let nrr<>st van clP knml'I" van inbesl'lmlcligingRtl'lling- dat elP inobHPrvatiPstelling · Yn-n
<>en l.Jeklnagde in !lP psyehintrisclw afrl<>ling 1·nn epn strafinricllting bevt>elt. CW<'t
v:m 9 April 1!);',(), art. 1, :l PH .f.J
18 Dt•cemll<'I" HJ:iO.
~1~
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28. - 'l'erm'ijn. - Strafzalcen. - Beschilcking V(m ae raadlcame·r zeggende flat
het ·· oz;enbaat· be lang de lwnflltebv·ing van
fle voorlo]J·i,qe hechten'is n·iet nteet· eist. Hoger be·roez; aooT de ZJTOC'tt'l'e'IW aes Kon·ings. - A·JYest van ae knmer vnn inbeschnldig·ingstelling de liesUssinrt o·ver de
gegt·ondheia vnn het hoger be·roep tot een
lntere ant·u.m. ·nUstellerule. Ontniddellijke voorziening, Niet-ontvnnlcel·ijkhei(l. Is niet vatbaar voor omniddel~

lijke voorziening, de beslissing waarbij,
in kennis gesteld met het hoger beroev
van de vrocureur des Konings tegen een
beschikking van de raadkamer, zeggende
dat het openbaar belang de handhaving
van de voorlopige hechtenis van beklaagde
niet vereist de kamer van inbeschuldigingstelling het onderzoek van de gegrondheid van het lloger l:ieroep tot een
latere datum uitstelt. (Wetb. van strafv.,
art. 1116.)
213
18 December 1950.
29. - Dr(uwwijdte.
St'l'af.znlcen. Annle,qge·r veTklnnra hebliende zich te
·voot·z·ien tegen het nn·est aat hem veroo·rrl.eelt. - A.·rrest nanleg,qet· tot een stTaf en
tot schadeveruoeclin,q ve·roonlelena en zijn
bu..rgerUJke vorae·rin,q nfwijzena. - Voorziening n·ief ue'l'icht te11mi de IJeslissing betreffenae de btwue·rlijlce 1Jo·rde~ring van
nanlegge'l'. - De aanlegger, die verklaard

heeft zich in verbreking te voorzien tegen
het arrest waarbij hij ~r.owel op straf- als
op burgerlijk gebied veroordeeld werd,
maakt bij het Hof de beschikkingen van
het arrest aanhangig waarbij tegen hem,
mwel op de publieke vordering als op de
vordering van de tegen hem gestelde burgerlijke partijen, · veroordelingen uitgesproken werden, doch niet zijn burgerlijke vordering tegen een medebeklaag·cle.
8 Januari 1951.
226
30. - Tet·m·i,in. - St·mtzakett. - Vo·rcle·ring van fle bu..ryet'li.ike pn·rti:i. - Beslissin,q van cle ·rechtet· in hoge·r liet"oep
cUe cle liesl'issin,q vnn ae eerste ·rechte·r rteaeelteUjk wijz·igt en cle znnk nant· cleze
lnatste tot voot·tzetting veTw·i.ist. - Geen
geschil voor ae rechter in ho,qet· bet"oep
over zijn bevoegdheia om ae znak te veTwijzen. Voo·rzienin,q v66r de eindbe.~lissinu. Niet-ontvwnl>eli:ikhehl. Is

niet ontvankelijk, de voor~r.iening, ingestelcl v66r de eindbeslissing over de vordering van de burgerlijke partij, tegen de
beslissing van de rechter in hoger beroep,
die het vonnis waartegen beroep, wat betreft die vorclering, gedeeltelijk wijzigt
en de zaak naar de eerste rechter tot
voortzetting verwijst, wannee1; geen geschil over zijn bevoegdheicl om cle zaak
alzo te verwijzen voor de rechter in hoger
beroep is opgerezen.
22 .Jannari 1951.
276

31. - BesUssin,qen wnartegen men zich
Twn voorz-ien. ,.__,. BnrgerUjlce zalcen. Vonni,s dnt ·in lnatste annleg een betwisUnrt 'vnn een van ae }HtrUjen veTweTtJt. Bet·wistinrJ fl'ie een bes~anaaeel nitmnnlct
vn·n de g·rona 11an het a(tn het oo·raeel vwn
cle ·rechter onde·rworpen geschiL - E·indllesliss·in,q.- Is naar de zin van artikel14

van het decreet van 2 brumaire jaar IV,
een eindbeslissing en, derhalve, vatbaar
voor onmiddellijke voorziening, het vonnis in laatste aanleg dat een betwisting
van een der partijen verwerpt, die een bestanddeel uitmaakt van de grand van het
aan het oordeel van de rechter onclerworpen geschil.
26 .Januari 19i:il.
288
32. - B'Ui'{/et•lijke .znken. - Grond va.n
niet-onfol.:a.nlceUjlcheia. - Vonnis aat een
vonlering niet ve1'jnnnl, rloch niet geyronrl verklanrt. - Yoorz·ieninrt het vonnis verwijtena cle rrwdel"inrt ten on·rechte
niet uertron(l te heli/Jen ·verkln'anl. - Ver·J,/Jeerder aanvoerena rlnt de voorzien·inrt
1mn belnn,q ontbloot is, rloonlfbt de vonlerinrt dienae 'Verjanrd te wonlen verklanrcl.
- Ferzoelc clat yeen urona ·vnn niet-ontvanlceUjlGhe·irl inll·i'en!/t. Wanneer het

bestreden vonnis een vordering niet verjaard doch ongegrond verklaart en wanneer de aanlegger zich tegen dit vonnis
voorziet omdat de vorclering ongegrond
verklaard werd, brengt de bewerihg van
rle verweercler dat cle voorziening verjaard moest worden verklaarcl geen grond
van niet-ontvankelijkheid in, maar maakt
zij een verzoek nit strekkende tot vernietiging van het vonnis over cle exceptie van
verj aring.
16 Februitri 1951.
334
33. - Bur,qet'li}k.e zrr.Tcen. - Voorzieninrt ·in,qestela tegen een vonnis vatbfuu·
voor horte·r beroep, - N-iet-ontvankel'i.ikheicl. - Is niet ontvankelijk de voor~r.ie

ning
voor
1876,
22

ingesteld tegen een vonnis vatbaar
hoger beroep. (Wet van 25 Maart
art. 19 en 20.)
Februari 1951.
352

34. - Sf1·afznlcen. - A·rrest van ve·roordeUnrt. - Bevel tot onm,idaelUjlce awn:hmul'in,rt. - Venve·rping van ae voo1·ziening tegen het cUspositief van verooTdeFoot·zienin[l tegen het bevel tot
Ung. ontniddellijk:e nanhou.cling ran belnny antbloat. Wanneer de veroordeelde zich

voorzien heeft tegen het arrest van veroordeling, welk zijn onmiddellijke aanhouc1ing beveelt, en de verwerping van de
voorziening tegen de beslissing van veroordeling aan deze kracht van gewijsde
heeft verleend, "'ordt (]e voorziening tegen
het bevel tot onmidclellijke aanhouding
van ieder belnng ontbloot.
26 Febrnari 1951.
356
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35. - 'Dennijn. - St,ratza/,:en. - Hu,ryerlijke vordering. - IedeT element van
de Sf;hade afzonde,rUjlc besp'I'Olcen. - A'r,rest enlcel over een vwn de elementen vnn
de schade beslissend en de '1·echtsmncht
van de rechter oveT de ,qrond niet u,itpnt,
tend. - Voo1·ziening v661· het einrlan·est.
- N'iet-ont,vankeUjkhe'id. De omstan!ligheid dat ieder element, van de door de
burgerlijke partij geleden schade afzonderlijk besproken wordt heeft niet voor
gevolg de enige burgerlijke vordering in
Yerscheidene vorderingen om te zetten ; is
llerhnlve niet ontvankelijk v66r het eindarrest, de voorziening gericht tegen het
arrest tlat t>nkel over een van dt> elementen
van de schade beslist en de rechtsmacht
van de rechtt>r over de grond niet uitpTit.
26 Februari 1951.
359
36. - Beslissingen waarter1en vooJ·zienin,q mogelijk 'is. - St,ratzaken. - Vonnis
in eerste cwnlerJ.- Niet-ont,vankeli;ikheicl.

- Is niet ontvankelijk de voorziening gericht tegen een vonnis van de correctionele rechtbnnk uitspraak doende over misdrijv!en welke in cle bevoegclheid van deze
rechtbank vallc'n en dat dienvolgens in
eerste aanleg gewezen is. C'Vetb. van
strafv, art. 202 en 407; wet van 4 Augustus 1832, art. 15.)
5 Maart 1951.
373

37. - Bfnt,fzaJcen. -AtTest 'Van de knmer va,n inbesclluldiyinystelUny. Het
ve,rzet teyen een beschilvlcing vnn ve,rw,i.iz,ing nanr rZe correct'ionele 1·echtbanlc werJens een wanberZri:if niet ontvanlcelijlc ver7.-lnrend. - Beschikkin,q niet gewezen over
een betwistinq betrej'j'ende rZe lJevoegrlheid van de on'de,rzoelcs,-echte'r of van rZe
rnaclkanw1·. - Foorziening v661' rZe einrZlJesliss'iny. - Niet-ontvcmkelijlcheid. - Is
niet ontvankelijk v66r lle eindbeslissing,
de voorziening tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat
het verzet , niet ontvankelijk verklaart
lloor de beklaagde ingesteld tegen een beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens een wanbedrijf,
wanneer die beschikking niet gewezen
werd over een betwisting betreffende de
bevoegdheid hetzij van de onderzoeksrechtel\ hetzij van de raadkamer. (Wetb.
van strafv., art. 416.)
5 Maart 1951.
379
38. - Btrafzctken. - Beslissiny van cle
kindeJTechte,r rZie een minrZe,r,iariye berispt en hem tot zijn mee1·derja1'igheirZ onde'r het 1'6ftiem vnn rZe inv1·ijheirZstelUng
onrZer toezicht tJlaatst. - BesUss,in,q nor1
va.tban1· voor ltogeT lwroep door het openlmaT ministerie. TToorzienin,q door de
1Jade'/' l!innen cle tennijn van hoge1· li.eroep. - .Viet-ontvnnlrelijlcheirZ. - De be-

slissing waarbij de kinderrechter een min-

-_ ~ 1

-
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derjarige berispt en tot zijn meerderjarigheid onder het, regiem van de invrijheidstelling onder toezicht plaatst is vatbaar
voor hoger beroep door het openbaar ministerie ; de .voorziening door de vader van
de minderj arige ingesteld binnen de termijn van hoger beroep van het openbaar
ministerie is niet ontvankelijk. (Wet van
15 Mei 1912, art. 32 tot 64; Wetboek van
strafv., art. 413.)
19 .Maart 1951.
411
39. - Beslissingen waarte,qen voorzieniny moyelijk is. - Rtrafznlcen. - Be-,
sUss,iny clie de 1J1tblieke vorrZe1·ing door
verjctriny vervctllen verlclan1·t. - l1 oorziening rZoor belclnagcle. - Onontvanlcelijkhfl'irZ. - Is niet ontvankelijk, de voorzie-

ning nm beklaagde tegen de beslissing die
cle publieke vordering door verjaring verYallen verklaart.
9 April 1951.
447
40. - Beslissinyen waartegen voorzielliny mogelij/,; is. Btrafzaken. Bi.i
verstek gewerzen arrest 1Jan ve,roordeUn_q.
llerzet. - Hot van beroep rZat door
mirZclel 1Jnn nie,uwe beschUcking 1titspmak
rloet. - l1 erzet rloor beklangcle tegen het
n1-rest lJiJ 1Je1·stek. - Foorz,ienin,q zonrZer
voorwerp. - Is zonder voorwerp, de voor-

ziening van beklaagde tegen een bij verstek gewezen arrest van veroordeling,
wanneer, op het verzet van beklaagde
tegen dit arrest, het hof van beroep door
mi!ldel van nienwe beschikking uitspraak
cloet.
9 April 1951.
449
41. - Strafzalc~n. - Besliss,in[! vnn cle
J.:inrZerrechter over cle zntblieke vorrZe1'inrt.
- l1 oorzienin,q rZoo1· rZe minrZer]a'l'i,qe en
rloor rZe vctcler wanneer rle lJeslissing noy
voor hager beroep rZoor het openbaar ministe,rie vatbaar is. Onontvankelijlcheirl. - Is niet ontvankelijk, de door de

minderjarige en door dezes vader ingestelcle voorziening tegen een beslissi:hg van
de kiuderrechter over de publieke vordering zolang die beslissing nog voor hoger
beroep door het openbaar ministerie vatbaar is. (Wet van 15 Mei 1912, art. 32 en
64; Wetb. strafv., art. 413.)
21 ~1ei 1951.
542
42. - BtTafzaken. - B'!t'r_qe'l'lijlce vorrleriny. - BesUssin_q van rZe lcinrZerrechte,r
cUe noy voo·r hager be1·oep cloo,r het OJ!enbanr ministerie vatbaar is. - Definitieve
lJesUssing over rZe bnTgerlijlce vo1·rZering.
- Onmiclrlellijlce voorzienin[J rZoor de minrlerjcwirte en rZoor rZe varZer. - Ontvanlcelijkheid. - 'Wanneer de kinderrechter, na

een minclPrjarige te hebben berispt en hem
aan het toezicht van zijn ouders toevertrouwd te hebbcn, hem op tegenspraak
tot scllacleloosstelling jegens de burger-
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lijke partij veroordeelt en op tegenspraak
rle vader verantwoorclelijk voor cUe veroordeling verklaart, is de I'OOl'ziening, onmicldellijk door de minclerjarige en door
rle vader ingestelrl tegen de over de burgerlijke vordering gewez!'n beslissing ontvankelijk niettegenstaand!' het openbaar
ministerie nog in huger bero!'IJ vennag te
komen tegei:t <le over de publieke vordering gewezen beslissing. (Stilzwijgende
beslissing.)
21 Mei 1H51.

::142

43. ~ 'l'ennijn. ~ Stmfza./•ell. - Besclliklvinu ·tonn verwijzing nnnr tie correctionele rechtban/,: 1A?e[Jens een geco·rTectionnliseercle rnisrlnnd. en weuens een 1A,wn- Veclrijf. ~ Arrest vnn cle T•nmer vnn inliesch·nlcli.(}in{lstellin fl <lnt het ve1'zet on on tt:nnkeli:ik verldanrt.
On-m·icl<lel-lijl•e
voo·rzieninu niet onf'lxLnkelijk. -· Is ni!'t

ontnmkPli,ik, lle v66r bet ein<larrest door
<le beklangde ingestelcle voorziening teg!'n
e!'n arrest van de kamer van inbeschnldigingstdling <lat het verzet afwijst welk
door hem ge<laun werel tegen een beschikking van <11' nuullmmer wa arbi.i, zonder
llat bi.i lleze raadkanwr een betwisting bPtreffende .tle bevoegclheicl van lwt ond<'rzoeksger!'cht wercl aanhangig gemaakt <'11
zmHlf'l' clat mnbtRhalve <lprgelijke betwisting werel opgeworven, hij wPgens een gec:orrectionalisepr<le misda ad en we gem;
een wanbedri.if naar de correctionele
r!'chtbank Yf'rwezen wordt. (WPtb. stntfv.,
art. o!l6.)
21 M!'i 1H::IJ.

[)47

44. - Besl-issinuen wanrteuen ·voorzie-·
nin{f mogelijk is. ~ Stmtznken. ~ Beslissintf rUe cle publiekr< ·wrd.erinu floor
·verja.·rinu ·vervnllen ·verklna..rt. ~ Yoorziening floor <le lirklna..ucle. ~ Onontvnnkelijkhei<l. ~ Is niet ontnmkelijk, de voor-

zil'ning van rle beklangde tegen e!'n beslissing die de vublieke vordering rloor verjaring ven·ullen verklaa rt.
28 Mei 1Hi'il.

5()1

45. - Za.keu m.n ·J·echtstreelc8e IJelnsti-nge-n. ~ Arrest ·rnn lief hot vnn beroez1
flrtt .'i!ich ertoe IJeperlct te ve·rlcln1·en flat
een recla.nwtie !femoti•JJeenl i8 en rwn rle
zmrti)en te lievelen o·ver cle rtroncl te concl-ncleren. ~ Geen einrlcwre8f -nnnr rle. zin
vnn n·rtikel J,1G vnn het 1Vet1Joeh: 1!nn
strnfvorcle!'inrt. -=--- Het arrest van het hof
van beroep, dat zich ertoe be11erkt te bPslissen dat de door de belnstingt1lichtige
ingecliende reclamatie gemotiveenl is en
nan de partijPn te bevelen over de grond
te conclmleren, iR geen eindarrest naar rle
zin van artikel 4Hi van het Wetboek van
strnfvordering dnar het gePn ein<lP nan
het geschil stelt en het niet over een be-

twisting aangaande de beYoegdheid beslist.
29 Mei 1H5l.
56()
46. - 'l'er~nijn. - 8tmfzcLlcen. ~ Ar·rest <lnt een eis tot wra.king ve1'WC1'ZJt. ~
Voorz·ieninf! v6dr <le e·inclbeslissing. ~ Onont·vnnkeliJI.;heirl. ~ Is niet ontvankelijk,

de voorziening v66r de einclbeslissing ingesteld tegen een arrest dat zich ertoe beverkt een eis tot wrnking te verwerpen.
18 ,J uni 1H5l.
()20
47. - Stra.fza.ken.
Voorziening 1w
een cerste ·worzienin!l niet ontva.nlcel-ijlr.
- Rer1el '1!(£-n toepnssing zelfs wnnneer d.e
t-wcerle voorz-ieninrt vddr de ·verwerp·inr1
'l!a.n cle cerste is inoestelrl. De regel
« VoorziPning na een eerste 1·oorziening
is niet ontvankelijk » is van toepassing
Z!'lfs wnnneer de tweede voorziening ingesteld worrlt voordat de eerste voorziening
verworpen Wf'rd. (StilzwijgendP oplos.~ing.)

2 .Tuli 1H5l.

()50

48. ~ Ntm.fzM•en.
Yoorziening iu
·~:er1Jrekiny. ~ Yoor.zieninu nn een ee-rste
·uoorziening niet ontvwnkel-ijlc. ~ UUzon<lerin{fen. ~ Op de regel << Voorziening nn
!'en eerste voorziening is niet ontvankeli.ik ll worclt uitzonclering gemaakt in het
geval voorzien bi.i de wet Yan 8 lVInart
1H4b tot aanvulling van artikel 40 van dP
wet van 15 Juni 1H35 ov llet gebruik cler
tnlen in rechtszaken, of wnnneer, door
een voorziening tegen het arrest van Vl'rwijzing ingesteld na het arrest van veroorcleling door het hof van assisen, de eiser het Hof van verbreking in kenniR
stelt met het onclerzoek van nietigheden,
clie hi.i aan het Hof niPt wettPlijk harl
kunnen onderwerpen door dP yom·ziening
wl'lke hij vroeger teg!'n gez!'gd arrest va 11
Yerwijzing OYPrf>pnkomstig n rtikpls ~7~ <·n
296 van het vVetboek van strafvorclering
l!acl ingestelcl, of ook wnnneer eiser vmi
de eerste voorziening nfgezien he!'ft.
2 .Juli 1951.
fl::IO
49. - Be8lissinge-n wanrteyen men zic/1
kwn voo1·zien. ~ Strntznk:en. ~ TToo·rzieninu ·vcm een l!elclnnflrle tcuen rle over de
zmbl-ieke vonJ.erinu tegen ee·n ·111-ed.e-Veklanurle ue-weze-n besUssi-ny. ~ Niet-ont'l'nnl.:el-i:ikheirl. - Flen beklaagclP is onbeYoegcl om zich te voorzien t!'g!'n dP beslisHing door de rechtsmncht van wijzen oYer
cle vnblieke yorclering tegpn pen mede-bpklaagde gewezen.
2 .Jnli 1H5l.
651
50. - Beslissinyen ·wnnrteycn men .zicli
/,:an voo·1·.zicn. ~ Rtrnfntken. ·-- Bul'{lerl-ifl,:e ·L·orcleriny. Bescliikl•inu rlie na.u
rle IJ uruerli.j J.;e pnrt i] nkte ·unn lwnr ·rno1·-

YOORZIENING IN
IJehonrl 1;oor rle toekotnst rerleent. Foorzieniny niet ontvanlceUjk. - Is niet

ontvankelijk de voorziening tegen de bescllikking van een door een strafgerecht
gewezen arrest dat zich er toe beperkt
aan de burgerlijke partij nkte te verlenen van haar voorbehond, wat llet later
im;tellen betreft van een vonlering tot
n~rgoel1ing- van an!lere schade, dan clezl'
waarnm de vergoeding door !let mTPsl
bevolen wordt.
2 .Tuli 19i\1.
fi3!l

51. -· Beslis8inf!CU wnnrteyen nwn zich
J,:rtn HJorzien. - Strnf.znlcen. - TToorzienin{Jen vnn een /JeklMt{Jrle ·en 1HUt rle bnr!Jerlijk ·pemnttrJoonlelijJ;e pnrtij fe[}en rle
lwslissiny over rle zmblieJ,ce vonleriny ten
ozJzichte 1:wn een merle-bek1rutrJrle. - Niet.ontvnnkelijkhelrl. - Een beklaagde en cle
voor deze burgerlijk verantwoordelijke
pnrtij hebben <le nodige hoednniglleicl niet
om zicll te voorzien tegpn de beslissing gPwezen over <le tegen eeii medebc•ldaag<le
ingestel<le vnblieke vordering·, cleze beslissing zondPr invlol•d zijndc ov de ten hnnnen opziellte gewezen beslissing.
20 .Tuli 1931.
69±

52.- JJeslissinyen 1ranrte!Jen men zicll
knn ·voorzien. - Be·pelschdft vnn de voorzi.tte-r van rle krij yunnrl UYJ.nrM:i een vcrzoeksolwift tot voorlopiye inv'l'i.iheidstelUnrJ vennortJen wrJJ·dt. Onmiddell'ijke
voorzieniii[J. - Ontvwnlcelijkheirl. - Mag
door Pen onmicldellijke voorziening ge-troffen worden llet bevelschrift waarbi.i de
voorzitter van de krijgsraad, overeenkomstig artikPl 3, alinea 2, van de beslnitwet van 26 Mei 19H, met een zaak in kennis gesteld, een VPrzoeksch rift tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt.
20 .Tnli 1951.
G98
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53. - 1'ennijn. - 8trnfznken. - Bnruerlijke vorrle·rin{l. krrest op te[Jen8pmak elM rle beklaayrle veroordeelt ten
[HO'visionele titel een bepaalrle som a(m de
bnryerUjlce partij te betalen. Arrest
da.t, voo1· het o·t"eriye, zich er toe beperl."t
de rechten vwn de b-ur[Jcrli:ike JHtrtij voor
te belwuden.
Bt·m{rechter die zi:in
rochtsmaoht uityeput heeft. Yoorzieniny onm:irldellij/,; onfol;nn/,:eli.ik. Een
arrest op tegenspraak, dat, na dcfinitief
over clP rmbliekP vordering nitspraak gedaan te hebben, <le bPklaagcle veroordeelt
aan de bnrgerlijke vartij een bepaalcl<~
Hom te provisionelen titel te betalen 011
zich, voor !let overige, er toe beperkt rlP
rechten nm l1ie partij voor te bellouden
om later andere sommen te eisen, put de

VERB~EKING.

•

847

rPclltsmaeht van de strafrechter uit en
knn dus !let voorwerp van een onmiddellijke voorziPning uitmaken.
109
13 November 1950.

54. - 'l'ennijn. - 8fntfz·nken. - Arrest vnn veroorrlelin[J bij verstek. - TToor:zien·in[! van rle veroo·rdeelcle yednrencle
rle {Jewone termijn va1n rerzet. - Nietontvwnke7ijlche-ir1. - Is gedurencle de gewone termijn van verzet niet ontvankelijk, de voorziening door de veroordeelde
ingestPl<l tegen een arrest da t hem bij verNtek veroordeelt.
lii November 1900.

55. -- 8tmfznken. - 1'ermijn. - BesnhfJ,;J."inu van vencijzin[J nna1· rle correctionele reclitlmnl.".- Arrest van fle kwmer
ran inbesch-ulrli{!inystelUny het beroep 'Va.n
lwldnnrJrle niet ontvnnl."elijk verklarende.
Yoorzienin[J 'Vrtn belclan{fde vo6T het
rlefinitief rt1'1'C8t. - Niet ontvankelijlc. Is niet ontvankelijk, het hoger beroev
door beklaagde v66r het eindarrest ingesteld tegen een arrest van cle kmner van
inbeRel!ulcligingstelling clnt het hoger beroep, door lJpm aangetekend tegen de beHchikking van de ruadkamer die hem naar
de eorTectionele rPchtbank verwijst, niet
ontvankelijk verklaart. (Wetb. v:.m strafvm·clering, art. 416.)
± December 1950.
137

56. -- Tenni)n. - Stmfzaken. - Arrest t'nn rle l."rnn er 'Vctn ·inbeschltldi[J·in[Jstellinrf. Arrest rZnt het l!orJer be1·oetJ
te[fen een bescli iklc1ny vwn de ·rand Ieamer
niet ontvnnkelijh· verlclaa1·t. Besch1kh"in{l 1Jan ve-rwifziny nnnr de correctionele
rechtbnnJ,; we{lens een wanberl-rijf. - Besnhil;kinf! de conclus,ies verwerpend 1.vnn·r7Ji_i lle /Jevoe{lrllreicl 11a:n rle cor-rectionele
reeht/Jam 7." a.ls 1·echtsprel"enrZ colle{fe betwist wonlt. - TToorzi.enin{f roor de einrTIwslis.~iny niet ont1;rt,nlceli.:ik.- Is niet ontnmkelijk v66r de eindbeslissing de voorziening· ingesteld tegen een arrest van de
kamer van inbesclmldigingstelling, dat
het boger beroe]) ingesteld tegen de beschikldng van de raadkamer, die beklaagde wegens een wanbedrijf naar ·de
correctionele reclltbank verwijst, niet ontnmkelijk verklaart, zelfs wanneer die beschikking conclusies van beklaagcle verwervt, die, zonder de bevoegdheid van de
raadkamer zelve te betwisten, beweert
clat llet bevoegd rechtsprekend c-ollege het
llof nnr assisen en niet de correctionele
rechtbank is.
274
22 .Tannari 1931.

57. ~ 'l'ermi,in. - Bt-ratzal."on. -"--- Arrest rlnt een ctnnvran{f tot wrnldn{f verwerpt. - Yoorz·ien·in[J vo6r de eindbesUssiny. ~ .Viet-ontt,a.nlcelijlcheid!. - Is niet
ontnmkPlijk de voorziening·, v66r de eind-
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beslissing ingesteld, tegen een arrest dat
zich er toe beperkt een aanvraag tot wraking te verwerpen. (Wetb. van strafv.,
art. -!16.)
19 Februari 1951.
341

legll te-r grij]ie vo.n cle ·rechtbanlc die de
1Jestreden besliss-in[l _qe-wezen heett. Geen vaststellin[l dat de nee-rlegging binnen lle t-ien dcwen volrtencle op de ve1'7cla.ring tot ve·rbrelcin[l geclnan werll. - Jliemo·rie niet ontvanlcel-i}lc. - Is niet ontvan-

.58. - StrafzoJcen. - Tennijn. - Beschikkin,q van de randlcamer clic de. belclaa,qde naar de co·rrectionele ·recht/Janlc
ve1·wijst, de ·rechtsple_qing ten lr~ste vnn
·rnedebelclaa,qdcn van d·ie te zi:inf3n lnste
8plitst en vcrklcw·rt da.t de onderzoeltsrechte·r ten opz·ichte van dezen znl beDOegd l!li:iven. - A·rrest vwn de kanwr vwn
·inbeschnldirtin,qstell-in,q het verzet tegen
die l!eschikkin.IJ n·iet ontvankcUjlc ·ucrlclareurl. - Voorziening v_66-r (le e·indbesl-iss·ing.- N·iet-ontvcmlcel-i:il<'heid.-Zijn niet

kelijk, de memorie 'door de burgerlijke
partij neergelegd ter griffie van de rechtbank die fle bestreden beslissing gewezen
heeft, zonder dat vastgesteld werd dat
die neerlegging binnen de tien dagen volgend op de verklaring tot verbreking gedaan werd. (Wetb. van strafv., art. 422.)
2G .Ttini 1951.
634

ontvankelijk, v66r de eindbeslissing, de
voorziening gericht tegen de beschikking
van de raadkamer, die de beklaagde naar
de correctionele rechtbank verwijst, de
rechtspleging ten laste van medebeklaagden van die te zijnen laste splitst en zegt
dat de onderzoeksrechter ten opzichte van
!lezen zal bevoegd blijven, en de voorziening tegen het arrest van de kamer van
inbesclmldigingstelling die het verzet tegen die beschikking niet ontvankelijk verldaart. (Wetb. nm strafv., art. 416.)
419
19 l\faart 1951.

59. - 'J'e·rmiin. - Zal>en ·va.n ·rechtst-reekse belasHn{ten. - Voorzieninrt te{len
een voorbcreideml ar·rest of een a·rrest
van ondc·rzoeho. - Voorzieninrt knn slechts
na het eindnrrest inuesteld wonlcn. -· De
regel volgens welke, buiten het geval van
beslissingen over de bevoegdheid, de eis
tot verbreking tegen de voorbereidende
arresten en de arresten van onderzoek
slechts na het eindarrest mogelijk is, is
toepasselijk niet aileen in criminele zaken, maar ook in aile zaken die de ovenbare orde aanbelang-pn en door cle wet aan
de tweede kamer nm het Hof van verbreking ouclerwon1en worden.
29 ~1ei 1951.
566
'60. - 8t·raf,zalcen. - 'J'ermijn. - Arrest van · rlc ltanwr vnn ·inbeschnlcl-iuinrtstelling dat rle besch·iklcinrt van cle nracllcn·~ne-r hcr·vormt en lle beUchtc ncuw de
co·r·rectionele rechtbanlc ven.oi}st. - Voorziening lloor de betichte V(l61' het · e'i1ularrest. - Onontvrutlcel-ijlcheirl. -· Is niet

ontvankelijk, de voorziening door de bf~
tichte v66r het einclarrest ingesteld tegen
een arrest van <lc kamer van inbesclmldi-·
gingstelling dat hem, bij hervorming van
de beschikking van de raadkame1·, naar
de correctionele rechtbank verwijst. (vVetboek van strafv., art. 416.)
25 .1 uni 1951.
G31
'61. -

8trnf.uL/cen. (lc bm·gerlijke pcwt-ij. -

Voo-rzie·nht{f floor
llfemorie nee-r,qe-

'62. - 'l'er-m·ijn. - 8tmtznken. - B-nrrte'l'lijlce vonle·riny. - Vonnis llat aan lle
bwrge·rl-ij ke pcwtij slechts een deel van
lwar eis toe/cent. - Vonnis b·ij ve-rstelc
ten opzichte van de b1trge1'l·i:i7ce part-ij. Voo·rzieninyen vnn cle lielclaagde en van
cle b·n·rrwrl-ijk ve·mntwoorclel-ijke pn1·t-ij
v66·r het verst·l"ijlcen vnn (le tennijn vnn
vemet. - Niet-ontvanl<;ez.iilclleicl. - Wan-

neer een vonnis in laatste aanleg bij Yerstek ten opzichte van de burgerli.ike imrtij
gewezen wordt en voor verzet van wege
deze laatste vatbaar is, omdat het haar
slechts een cleel van lmar eis toekent, is
de door de beklaagcle of de burgerlijk verantwoonlelijke partij tegen de burgerlijke
partij gedurende de termijn van verzet ingestelde voorziening niet ontvankelijk.
(Wetb. van strafv., art. 416; wet van
9 lVIaart 1908, art. 3.)
2 .J uli 1951.
650
·63. - Te·rmijn. - St·mfznl.'en. - Besliss·inrt over rle bu.-rye·rl-ij ke ·vorcle'l'inrt. A·rrest zich er toe beperl,oend een p-rovisionele vergoe(l-ing toe te l•'ennen en ecn
cleslcnnd·iy onclerzoek te bevelen. - Voorzien·inrt v661· cle e·inllbesl-issing. - Niet-ontvwnkelijkhe·icl. - Is niet ontnmkelijk de

voorziening, ingestelcl v66r de eindbeslissing, tegen de beslissing die, over de vordering van de burgerlijke vartij uitspraak
cloende, zich er toe beperkt aan deze een
provisionele vergoecling toe te kenn!'n en
een cleskundig onclerzoek te bevelen. (Wdboek van strafv,. art. 416.)
6 September 1951.
700
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'64. - Epu.rntie ·inznke b·ztryertro·n-w. Openban1· min·istcrie (UW1le{/,(/er. - Betelcening. - Betelcencl afsclwift. - Nict onlle·rtekencl doo·r cle procnre'l!r-yenernnl. N·ief'ighe·lcl. - Ret verzoekschrift tot ver-

breking van het openbaar ministerie, in
zaken van lepuratie inzake bnrgertrouw,
is nietig indien het betekend afschrift niet
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door de eisende magistraat ondertekend
is.
25 September 1950.
21
65. - Zalcen van rechtst·reelcse belastin_qen. - Aandttiding van cle geschonden
wetten. - Anndu·id·ing van minstens een
vnn cle geschonden wetsbepalingen. Jlfi(lclel ontvanlcelijk hoewel het ze niet
ulle uanclu.idt. In zaken van recht-

streekse belastingen, moet het middelminstens een van de wetsbepalingen aandui<len die zouden geschonden ziji1 en de verbreking van het bestreden dispositief zouden rechtvaardigen inc1ien de grief gegrond
was. Het moet ze niet alle aanduiden.
(Wet van G September 1895, art. 14.)
17 October 1950.
GO
6•6. - Vonn. - Strntzaken. - Vo01·ziening ·in_qestelcl bij zenclbl"ief. - N·ietontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk

de voorziening ingesteld, in strafzaken,
bij aangetekend schrijven gericht aan de
griffier van het rechtscollege dat de bestreden beslissing gewezen heeft. (Wetb.
van strafv., art. 417.)
23 October 1950.
70
· ·67.- T'onn. - JllliUtiezalcen.- Voo?·ziening gericht nunr . de gTijJie vnn het
hot vnn be·roep. - Niet-ontvunlcelijlcheid.

- De voorziening tegen een beslissing van
een herzieningsraad, naar de griffie van
een hof van beroep gericht, is niet ontvankelijk. (Bij kon. besl. van 15 l!'ebruari 1937
samengeordencle wetten, art. 44.)
G November 1950.
94
•68. - Strutzalcen. - 111emorie neergelegd teT _qr-iffi.e q;a,n de 1·echtsmncht die de
best1·eclen besUssing gewezen heett. - Dntnm vnn de nederleggin_q n·iet vustgesteld.
- Memo·rie niet ontvanlceUjk . .- Het Hof

houclt geen rekening met een memorie
neergelegd ter griffie van de rechtsmacht
die de .bestreden beslissing gewezen heeft,
indien niet vastgestelcl wordt dat de nederlegging ervan binnen de wettelijke termijn gedaan werd. (Wetb. van strafv.,
art. 422.)
4 December 1930.
155
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gissing voor verweerder omtrent de aan
het toezicht van het Hof 'van verbreking
opgedragen beslissing geen enkele twijfel
liet of kon laten.
12 December 1950.
176
70. - Btratzaken. - T'oo·rz-ien·ing van
lieklaugde. - Tentggave van stuklcen aan
de burged-ijke pctrtij door de grijJie1· vnn
het hof van be-roep. - Stulclcen vreemd
awn het bewijs vnn de betichting. - Geen
belemmering •van het onderzoelc vnn cle
voorziening vun lielclaagde tegen de verom·delinrl 011 cle pttblielce vo1·dering. -

Belemmert het onderzoek niet van de
voorziening van beklaagde tegen de veroordeling op de publieke vordering, de
teruggave door de griffier van het hof van
beroep, aan de burgerlijke partij, van
stukken die het bewijs van de betichting
niet raken.
13 December 1950.
188
71. -· Burgerlijlce zaken. - T'oo?·zieniit_q tegen een an·est dat een eis tot verniet-iying 'l:nn een ve1·lcoop van een onroeJ·end goed atwijst. - Geen ve1·plichting ze
ten 1·ancle vun de oveJ·sclwijvin_q vnn de
verlcoop in te sclwijven. - De voorzie-

ning tegen een arrest dat een eis tot verniet_iging van een verkoop van een onroerend goed afwijst, moet niet op de rand
van de overschrijving van deze verkoop
ingeschreven worden. (Wet van 16 December 1851, art. 3.)
15 December 1950.
200

72. - BttrgeTlijke partij eiseres .. T' erpl·ichting een ttitgitte van het bestJ-eclen arrest bij te voegen. - Kennis van
het bemepen vonnis vm·e·ist om de opge-worpen middelen te beantwoo1·den. - V erplicht-ing oolc een nitgitte vnn het vonnis
bij te voegen. - Is niet ontvankelijk de
voorziening van de .burgerlijke partij die,
al legt zij een authentieke uitgifte van
het bestreden arrest over, geen uitgifte
van het beroepen vonnis heeft bijgevoegcl,
dan wanneer de kennis van clit laatstevei·eist is opdat het Hof de door de voorziening opgeworpen middelen zou kunnen
beantwoorden. (Wetb. van strafv., artikel 419.)
205
18 December 1950.

69. - Znlcen van ·rechtstreelcse belnstinuen. - 111iddel ·van niet-ontvankelijlcheicl hier·wit ntgeleid clnt de vooTz·ieninu
om.trent de dnt·um vctn het bestreden C£1"rest een ve·r_q·iss·ing bevat. - Lauter materiiile verrrissin_q d·ie voor verwee1·der omt·l·ent de uwn het Hot vnn veTbTelcinu opuedragen besUssing _qeen twijtel liet ot
lean lnten. - Worclt verworpen, het mid-

73.- B·wrgei·lijlce zaken. - Bij te voegen st·ulclcen. - An·est dat het beroepen
vonnis bevestigt. Dispositiet vnn het
vonnis n·iet herhaald. - Geen bijvoeging
vnn een ttitgitte ot 'Van een betelcend cttschTitt van het vonnis. · - Niet-ontvnnkeUjlcheid.- Is niet ontvankelijk, in burger-

del van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeJeid dat de voorziening omtrent de datum.
van het bestreden arrest een vergissing
bevat wanneer deze louter materiele ver-

lijke zaken, de voorziening tegen een arrest dat het beroepen vonnis bevesti'gt,
zonde1; dezes dispositief te herhalel), wailneer geen uitgifte of betekend afschrift
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van dit vonnis bij de voorziening gevoegfl
is. (Wet van 25 Februari 1!l2il, art. 10.)
26 Februari 19Gl.
287
74. - Buryerlijlce znken.- B'ij te voeoen stulcluen. - Arrest nnnr de lJeweeyredenen vcm het lJeroepen vonn·is venv'ii.<~end. - Voo·rzienin{f r;estennd OiJ een
ln·elc cwn reclenen of cwn voldoende 1'Cdenen. - Geen lJijvoeging vnn een nit{f·itte
of vnn een betekend nfschrift vnn het vonnis. - Niet-ontvnnkeUjl."he'icl. Is niet

ue-

ont>ankelijk, in burgerlijke zaken, de
voorzit>ning gesteuml op een gebrek aan
redenen of aan voldoende redenen van lwt
bestreden arrest, wanneer clit arrest althnns gedeeltelijk naar de beweegTNlenen
van de eerste rechter verwijst en geen
uitg'ifte of betekend nfschrift van dezes
beslissing bij de voorziening gevocgd is.
(Wet vnn 2G Februari 1925, art. 10.)
26 .rannari 1951.
287

75. - St·mtzaluen. - Niet onde·rtekende memo-rie. - Wm·clt niet ·in na:nrnerking
uenomen. ~ Het Hof kan geen acht slaan
op een gescllrift betiteld (( memorie ll, da t
tot staving nm de voorziening overgelegcl
geen ondertekening draagt.
29 .ranuari 1951.
292
76. - B-nrge·rl·i,ike za.lccn. - Vonn. Vo01·zieninr; teuen de Stnat.- Betekening
nn cle m·inister die rle Stnat bij rle bestreclen beslissinu ve1·te{fenwoorrlir;rle.- Voorzieninu ontvnnkelijk. Is ontvankelijk

cle voorziening· tegen een in voordeel van
de Staat gewezen beslissing, wanneer zij
betekend werd aan de minister die tle
Staat bi.i <lie beslissing vertegenwoor<ligdc.
15 Februari 19Gl.
325
77. - Pro·vinc·inle bclctst·ing. - Voo·r.::·iening teuen een lJesl-i.ssing vctn de bestenrli,qe dezwtett·ie. - Ye·rpUchtinr;, op stmj'
vnn verva.l, de 'l'001"Zieninr; nnn rle tJn-rt·ij
wnn1·teuen zij ue·richt is binnen de tien
dnr;en te betel.:enen. - De voorziening te-

gen een beslissing van de bestenclige deputatie van !le vrovinciale rand, gewezen
in zake provinciale belasting, client, ov
straf van verval, binnen de tien clagen aan
de varti.i waartegen zij gericht is beteken<l te worden. (Wet van 22 Januari 1849,
art. 4, gewijzigd door artikel 2 nm cle
wet vim 18 Maart 1874.)
27 lPebruari 1951.
360
78. -- Bn1·ge-rlijlce znken. - l'e·rzoelvsch·r-ift betelcend, !loch niet ter g·rijji.e o·rergelegll. - A:nt1.voo/'{l -regelmntiu l!etekend.
- Ann1J1·engen vnn rle .za.ctk doo·r ve·rweerdm·. - Voorwctn-nlen. - vVanneer aanleg-

ger in verbreking, na zijn verzoekschrift

betekep:d te llebben, llet niet ter grtfiie
van het Bof overgelegd lweft en wanneer
verweerder, binnen cle wetteli:jke termijn,
zijn antwoorcl op cle voorziening regelmatig betekend heeft, mag verweerder, na
verstrijking van ae voor lwt antwoorcl
gestelde termijn, tle zaak aanbrengen door
voorlegging van bet hem betekend verzoekschrift en van de bcstreden beslissing.
(Wet van 2G Febrnari 192G, art. 16.)
9 Maart 1951.
392
79. -· Buruerl-ijlce .znken. - l'erzoeksch-rift betel,,encl, doch niet tcr fll'ijjie overuele,qcl. - Zctltl,; ·1·euelmntiu cloor ·venveerVencc1·pinu -vwn a.e
cler nnnycbNtcht. ·voor.zieniny en -ve-roorrleli.n,r; vwn de nnnlcgr;er tot rle kosten en lot lie ·veryoelling. £lrrcst 011 teucnspr<w.k. - vVanneer ver-

weercler in verbreking, wijl aanlegger zijn
verzoekscllrift, dat hi.i hem betekend had,
niet ter grifiie van het Hof overgelegd
hatl, <le zaak overeenkomstig artikel 16
van de wet van 25 Februari 1925 aanbrengt en tot de verwerping· van tle voorziening met veroordeling tot de kosten en
cle vergoecling besluit, stelt bet Bof vast
<lat ae voorziC'ning, niet ter grifiie overgelPgd zijnde, niet ontvankelijk is, verwervt ze en veroorcleelt aanlegger tot de
kosten en tot cle vergoecling van 1GO frank ;
znlk anest is gehouclen als zijncle op tc;genspraak gewezen.
9 Maart 1951.
392
SO. -A-rrest rlltt llet
tionnliteit nitsp1·eekt.
·ceenle ·vool'zi.eninu. ontvwnlceli-;lc. - Is niet

vervltl 1j(tn rle nnNiet gemotiVoo·rzieninu niet

ont>ankelijk, indien zij niet gemotiveerd is, cle voorzicning tegen een anest tlat het verval van
nationaliteit nitspreekt. (Wetten op cle
nationaliteit samengeschakeld bij koninklijk besluit ~van 14 December 1932, artikel 18bis [wet vnn .'lO .Tnli 1!l:l4], § 5.)
12 Maart 1951.
400
81. - Vonnen. - Burgerli.jke znlcen.
- l'e-rzoeksch-rift in verb'l'ek-i.ng tegen een
nrrest vnn cle Rnnd vnn Stnte. - Ve·reiste
t-nssenkotnst t:wn een nrlvocnnt bi:i het
H of. - Het verzoekschrift in verbreking

tegen een arrest van de Raatl van State,
afcleling administratie, is niet ontvankeli.ik, indien het niet door een aclvocaat b1.i
llet Hof van verbreking ondertekend is.
(Wet van 2G l<~ebruari 192G, art. 9; wet
van 23 December 1946, art. 20; besl. van
de Regent van 2:l Augnstus 1948, art. 1.)
1G Mnart 1951.
401
82. - Vm·men. - 8cllorsinu of venm.llenre-rkla.-J'in,q ·vwn een 1·a.nrlslzee-r 1Htn
Stnte. - DiscipU.nni-r onde-rzoelv cloor een
·mndshee·~: ·i.-n het Hot, dcwrtoe op voJ·dering ·va.n de p1·oc·u1·eu:1·-gene1'(tctl floor de
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Alvorens een
vonlering tot schorsing of vervallenverldaring van een raadsheer in de raad van
Rtate in te stellen, mag de procureur-genel'llal bij het Hof van verbreking vorrleren
dat er tot· een disciplinair onderzoek zal
ovf'rgegaan worden door een raadsheer in
het Hof l'an verbreking, claartoe door de
Perste voorzitter van dit llof gelast. (Wet
van 2!1 December 1946, art. 56.) (JmpliciPte oplossing.)
'
l?i :Uaart 1.951.
401.

ontvankeli.ikheid van de voorziening die
steunt op stukken die cle verweercler behom·cle over te leggen, maar die hij niet
ter griffie van 11et Hof van verbreking,
overepnkomstig artikelPn 1.3 en 16 van cle
wet vnn 25 11'Pbrunri 192ii, heeft overgPlegcl.
12 April 1951.
468

83. - Vonne11. - Schor.~inu of vervnlle·n1Jerl.'lruiny va;n een ·raadsheer van
State. - Sclwiftelijke vordeJ"ing van de
J!rocu.re·n·r-r;enernnl. - Betekewin[J aan de
nwdsheer met dngv£twrdiny om op uestelrle day voo1· de a.lyemene veryn!leriny
te 1Jerschijnen. - De vordering tot schor-

heid, die zou voortvloeien hieruit dat de
voorziening niet aan de werkelijke woonplaats van verweerder betekencl werd,
lnm niet worden aangenomen zo niet
wordt bewezen dat zi.i de belangen van de
verweercler heeft benadeeld. (Wetb. burg.
rechtsvord., art. 173; kon. besl. 11'' 300 van
30 Maart 1.936, art. 10.)
1.9 April 1951.
481

eerste n)()rzitter gelctst. -

Hing of vervallenverklaring \'an een raadsheer in de raad van State wordt v66r de
algemene vergadering van llet Hof van
verbreking gebracllt door een scllriftelijke
vordering van de procureur-generaal, aan
die raadRlleer betekend met dagvaa rding
om 011 gestelde dag te verschijnen. (Wet
nm 2il December 194(;, art. 3G.) (Impli<'idP or1lossing. l
l ii iHnart 1.951.
401.
84. -· Znken nw ·rechtstreekse belnstinrten. Voorzieninu ·ingestel!l door de
inspecteu.r-rteneraa.l, a.fuevnardigrl door de
rlirectenr rnet ve1·Zot. · - De voorziening

in verbrPking door de inSJlecteur-generaal,
afgevaardigd door de directeur met verlof, tegen een arrest gewezen in zaken van
rPchtstreekse belastingen, is wettelijk.
(Wet van (i Se11tember 1895, art. 1!1.)
1.0 April 1931.
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85. - Znken ·va.n ·rechtstreekse belnstinuen. - Voorzien·ing inyesteld door de
inspecte·u.r-yen.ernal, atueva.a.nli.ud doo·r de
rlirecteur. - IJelegat·le rUe u.it rle ·rennelrlinuen vwn rle voorzleninu blijl.'t. - .JJele.rtMie rlie vermoed ·wonlt ·reuelmatiu te
zi.jn. - De delegatie, aan flp insvecteurgeneraal door de directeur der belastingen
gpgeven ten einlle een voorziening in ,;erI.Jrpking in te stellen tegen een in zaken
nm rechtstreeksP belastingen gewezen arrest, delpgatie die uit de vermeldingen van dP voorziening blijkt, wordt vermoell regelmatig te zijn.
10 ApriL 1.931.
439
Grand 'l!wn niet-ontvnnkelijk-8·6. heirl. - Buruerlijlce zaken. - Gmnd 'IJa.n
nlet-ontva.nkeli.ilcheirl r;ertrond op 8('/l.lckeu
die rle ve·rweerrle'l' ha.rl moeten ove-rlermen.
Overleguinrt niet overeenkomstlu a.rtikelen 15 en .16 V(l;n rle wet va.n .re:;·Febnra.ri
7.925 uedrwn. - YerUJerpinu. - Kan niPt

aangenomen worden, de groml van niet-

87. - Yoorzienlng nlet betelcenrl nan
de 1.verkel-ijke woonplnats. - Nieti_qheirl
die de verweerdel- niet heeft benadeeld. Yoorzien-lnr; ontvwnlcel-ijk. De nietig-

88. - Memode.- St1·nt.znken.- TToorzienino door het l!estun·r van do1r.anen en
a.cci.i n.zen, ve·rvolyende J!ll'('f ij. - l7 erzoelcschrift of menw1·ie houdenrle cle rnlrldelen
tot ·l;erbrel;htrf. - Nee·rgelertd ter griffie
vnn het rechtscollege !lnt !le best·re!len /Je.~lissinu heett uewezen. ;yee'l'leygln g nn
het 'l!erstrij ken vnn de b-lj nrtilcel 422 van
het TVet/Joel,, vnn sfl·a,fvonlering 1!)3pnnlde
term.ijn. Onontva.nlcell.ikheid. Het

verzoekschrift of cle memorie van ht.it Bestnur van douanen en accijnzen, houdenclP
!le miclclelen tot verbreking voorgesteld
tot staving van de door clit bestuur ingestelcle voorziening · tegen een arrest van
het llof van bproev en neoergelegd ter
griffie van da t llof na het verstrijken ,ran
de bi.i artikel 422 van het Wetboek van
strafvordering beJJaaldP termijn, is niet
·ontvankelijk.
23 Avril HJ31.

48<i

89. - 8trntzctl."en. - Yoor.zieninu rloor
het openlwnr m.-inisterle. - Memorie tot
stn·ring rieel'[leler;cl fer griffie van het hof
vwn l!eroep rlnt het l!est-rerlen nrrest heeft
r1ewezen. Neel'leuu-tng mee·r clnn t-len
rlngen nn de ·roorzienlnrt. - Onontvanl<e1-ijlcheirl. Is niet ontYankelijk, de mP-

morie door het openbaar ministerie tot
Rtaving nm zijn voorziening, meer dan
tien dagen na de voorziening, neergelegd
ter gTiffie van ilet hof van beroep rlat hE't
bestreden arrest heeft gPwezPn. (Wetb.
strafv., art 422.)
513
7 Mei 19Gl.
90. -- Fiscnle .znken. - Gemeentetal!'es
die nlet de u.itoefeninu van een l!eroep
t1·ejjen. - M ct het ]Jntent ueli:iknnl·d-loe
rtemeentetn:res cUe '/loch doo1· een naatnloze vennootsclw.p noch door een vennootschap lrij wij.~e vwn. gelrlsch·ietinu op ann-
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delen versohnldigrl z·ijn. Voorzien·ing
door ve'l'lclaTing ter g·rijfie van de pr·ov·inciale r·aad . - De voorziening in verbre-

king, gericht tegen een besluit van de bestendige deputatie van de provinciale
raacl, gewezen in zaken van gemeentetaxes andere clan de opcentimes en die de
uitoefening van een beroep niet treffen,
alsmede in zaken van met het patentrecht gelijkaarclige taxes die noch door
een naamloze vennootschap noch door een
vennootschap bij wijze va:n gelclschieting
op aanclelen verschulcligcl zijn,, worclt geclaan door een verklaring ter griffie van
de provinciale raacl. (Wet van 22 Januari
1849, art. 4, gewijzigcl <loor de wet van
18 Maart 1874, art. 2.)
8 i\iei 1951.
523

king van een in zaken van rechtstreekse
-belastingen door een hof van beroep gewezen arrest moet, on straf van verval,
binnen de veertig dagen te rekenen van de
datum van het arrest, ter griffie van het
hof van beroep neergelegd worden. (Wet
van 6 September 1895, art. 14.)
29 Mei 1951.
565
94. - Zaken vnn. i·echtstreekse belnstingen.- Ontstentenis van verrnelding, getekenrl doo·r de {lrijfier- van het hot vrm
beroep, rlnt het ver·zoelcsolwitt ter· gdjfie
van dnt hot b·innen de veeTtig rlagen te
r·elcenen vnn het nrrest neeTgelegd we·rd.
- Voorzien·in{l niet ontvankelijlc. -Wan-

neer uit geen vermelding, getekend door
de gl'ifiier van het hof van beroep, blijkt
dat het aan het Hof van verbreking ge91. -· F·isoale zalcen. - Gemeentetames richt verzoekschrift tot verbreking van
d·ie niet de· ·witoetening van een ber·oep
een in zaken van rechtstreekse belastint-retfen. --,-- Met het patent geUjTcaar·d'i_qe
gen door een hof van beroep gewezen argerneentetiMJJe rUe noah rloo·r een naamloze
rest, binnen de veertig dagen te rekenen
vennootsohr£p noch doo·r een vennootsoTwp
van de datum van dat arrest, ter griffie
bij wijze vnn geldsch·ief'ing op annrlelen _ van het hof van beroep werd neergelegd,
·ve-rsohttldigd zijn. - Ve·rlclar-ing van vooris de voorziening niet ontvankelijk. (Wet
ziening moet noch de ttiteen.zetting vnn rle
van 6 September 1895, art. 14.)
·middelen tot verbrelcing noch de nandrt.i29 Mei 1951.
565
rling van de geschonden wetsbepaUngen
l!ehelzen. - De verklaring van voorzie-

ning, gedaan ter griffie van de provinciale
raacl, tegen een besluit van de bestendige
deputatie in zaken van gemeentetaxes
andere dan de opcentimes en die de uitoefening van een beroep niet treffen of
in zaken van met het patentrecht gelijkaardige taxes cUe noch door een naamloz~
vennootschap noch door een vennootschap
bij wijze van geldschieting op aandelen
verschulcligd zijn, moet noch de uiteenzetting van de middelen tot verbreking
noch de aanduiding van de geschonden
wetsbepalingen behelzen. (Wet van 22 Januari 1849, art. 4, gewijzigd door de wet
van 18 Maart 1874, art, 2.)
8 Mei 1951.
523
92. - Meniorie.
Voor·ziening door
de brtrger·Ujlce pnrtij. - Memor·ie te·r g·ritfie ·vnn het Hot van verbreTC'ing nee·rgelegd.
- Tnssenlcomst van een ndvooant bi:i dit
Hot tlereist. Is niet ontvankelijk, de

95. - Vorm vnn rle vooTziening. - Zaken ·van r·echtstr·eelcse l!elastin{len. - Aanrln'irl'ing vnn rle gesohon rlen wet ten. Awndu.id'ing rl·ie op gelijk wellce plaats
van het ve1·zoeksohritt mn{l voo1·Jcomen.
Zo, in zaken van rechtstreekse belastingen, het verzoekschrift tot verbreking de
geschonden wetten moet aanduiden, mag
die aanduiding- op g·elijk welke plaats in
de tekst van het verzoekschrift vom·komen. (Wet van 6 September 1895, art. 14.)
29 Mei 1951.
5G6
96. - Stmtzalcen. - Jl!ernorie van de
l!nr{le·rlijke par·Uj, aanle{lster. Neer·yele{lrl ter· flriffie vnn het r·eohtsoollege dat
lle besUssi.n{l uewezen heett. - MeeT clan
tien rlaflen na rUe 1:nn rle veTTclaring tot
verb·reking. - OnontvanlceUjlche-irl. - Is

memorie van de burgerlijke narti.i, aanlegster in verbreking, welke door die
partij zelf, zonder tussenkomst van een
advocaat bij het Hof van verbreking, ter
griffie van dat Hof neergelegd werd. (Wetboek strafv., art. 424.)
21 Mei 195i.
546

niet ontvankelijk, de memorie van de burgerlijke partij, aanlegster in ve~·breking,
die, ter griffie van het rechtscollege clat
de bestredell beslissing heeft gewezen,
werd neergelegd na het verstrijken van
de termijn van tien dagen volgende op die
van de verklaring tot verbreking, gebeurlijk verlengd overeenkomstig artikel 7
van de wet van 22 .Juli 1927. (Wetb. van
strafv., art. 422.)
599
11 ,Juni 1951.

93. - Znken vrtn r·eohtstreelcse belasUngen. Neerlegging van het ve·rzoelcsohritt te·r {lriffie van het hot van beToep
binnen de veer·ti{l dagen te rekenen van
het arTest. - Sarwtie van het verzrtim er·
van : verval. - Het tot het Hof van ver-

97. - St1·ntznT;;en. - Donanen en aooijnzen. - Voor·ziening floor het veTvol{lenrl bestmu·. - M ernor-ie neeT{Ielegd ter
grijfie van het Hot vnn ver·br-elcing. Trtssenkomst van een advooant bij het
Hot niet vere·ist. - In geval van voorzie-

breking gericht verzoekschrift tot verbre-

ning ingesteld door het vervolgend be-
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stuur iri zake inbreuken op de wetten betreffende de douanen en accijrlzen, mag
de aanleggende partij, zonder tussenkomst van een advocaat b!j het Hof van
verbreking, een memorie ter grHfie van
dat hof neerleggen. (Stilzwijgende beslissing.)
11 .r uni 1951.
608
98. - Vorm. - MiUtiezaken. - Voo·rziening aan rle Ministe·r vctn b'inneulandse
znken opgestll'ltnl. - Onontvanlcelijlcheid.

- De voorziening tegen een beslissing
van de Hoge Militiera:ad, die niet naar
de griffie van het Hof van verbreking
maar aan de Minister van binnenlandse
zaken wenl opgestuurd, is niet ontvankelijk. (Bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937 samengeordende wetten, artikel 44.)
18 .Tuni 1951.
620
99. - MUitiezaken. - Voorzien'ing namens zijn zoon door een vnde·r 'ingesteld.
- OnontvankeUjkheid. - Is niet ontvnn-

kelijk, de door een vader nnmens zijn
zoon tegen een beslissing van de Hoge Militieraad ingestelde voorziening, wanneer
de vader daartoe niet van een bijzondere
last doet blijken. (Bij koninklijk besluit
van 15 Februari 1937 samengeordende wetten, art. 44.)
l 8 .T uni 1951.
620
100. - Bn·rgerlijlce zaken. - B·ij te
voegen stuJclcen. - 17onnis van cle nlchtbank van ee1·ste aanleg clat, zonder ze
o·ver te nemen, al cle besch'ikkingen van
een vonn'is vnn cle V1'Cclerechter bevestigt.
- Yoorzien'ing clie tot algehele verlweT.:ing
strelct. Ve1·zuim een uUg'ifte of betekencl afschrift van het vonnis van cle
·vreclerechte1· bij te voe,qen. - Voomiening
onontvanlcel-ijk. - Is, in ·burgerlijke za-

ken, niet ontvankelijk, de voorziening die
strekt tot algehele verbreking van een
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, welk in zijn dispositief al de beschikkingen van een vonnis van de vrederechter bevestigt, zonder echter die beschikkingen over te nemen, wanneer bij de
voorziening geen uitgifte of betekend afschrift van het vonnis van de vrederechter is gevoegd. (Wet van 25 Februari 1925,
art. 10.)
21 .T uni 1951.
630
101. - Zaken vwn 1·echtst1·eelcse belastingen. - Bij het verzoelcsch'l'ift te voegen tt'itgifte van het a<?·rest. Eenvondi{fe ttitg·ifte cUe niet vctn het jormu.lier
van ten·uitvoe?'legg·ing moet voo1·zien zijn.

- De uitgifte van de bestreden beslissing
die, in zaken van rechtstreekse belastingen, door de aanlegger in verbreking bij
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de voorziening client gevoegd te worden
is een eenvoudige uitgifte en niet een met
het formulier van tenuitvoerlegging voorziene grosse. (Wet van 6 September 1895,
art. 14.)
26 .Juni 1951.
641
102. - Zalcen vctn ·rechtst·reelcse belastingen. - Bij het verzoekschrift te voegen n1tgifte vwn het arrest. - Eenvotlclige 1/.itf!ifte d·ie niet v.an het zegel va11
het hof ran beroep moet voo1·zien z'ijn. -

De uitgifte van de bestreden beslissing
clie, in zaken van rechtstreekse belastingen, bij lle voorziening llient gevoegd te
worden, moet niet met het zegel van het
hof van beroep voorzien zijn.
26 .Tuni 1951.
641
103. - ZaT•en van ·rechtstreekse belast-in,qen. - Bi;izoncle1·e 1Jolm.acht tot nee·rZerminrJ fer .rtriffi e vnn het hof vnn beroep
van het '/jerzoelcs.chrift tot ver'(Jrelcing,
wellce oncler- de VOO'I' ontvnngst door de
.fJri.(l'ier getekencle inventcwis voo'l'lco-mt. OntrCLngstlJewijs waCLntit volgt dat cle
nee'l'lerminrf van het verzoekschrift te'l· ff'l'iffie cloor cle ·in cle vol-macht vennelae pe·rsoon f/eclCLan werrl. - Regelmnt-i{fe voo1·ziening. - Wanneer, in zaken van rechtsti·eek~e belastingen, onder de ter griffie
van het hof van beroep tot staving van
de voorziening neergelegde stukken een
bijzonclere volmacht voorkomt die door
de directeur der rechtstreekse belastingen
aan zijn bureeloverste gegeven werd om
die neerlegging te (loen, en wanneer de
inventaris van die stukken voor ontvangst door de griffier getekend werd,
sluit die vermelding in, ofschoon zij de
naam van de persoon die cle neerlegging
verrichtte niet behelst, dat deze gedaan
werd door de ambtenaar wiens naam op
de in .de inventaris vermelde volmacht
voorkomt en is, derhalve, de voorziening
dienaangaancle regelmatig. (Wet van
6 September 1895, art. 14.)
26 .Tuni 1951.
641

104. - Verl,;ie.zin{!en vnn rle werkrechtersmclen. Vernieti.ging. St·ulclcen
·wnarmede het Hot rekeninf! ve·rrnag te
houden. Om uitspraak te doen over

een voorziening ingesteld tegen een arrest
gewezen ·over een aanvraag tot vernietiging van verkiezingen van werkrechtersraden, houdt bet Hof slechts rekening
met de stukken, die het dossier uitmaken
door de griffier van het hof van beroep
samengesteld met behulp van. de door de
partijen bij het verzoekschrift of de memorie van antwoord gevoegcle stukken.
(Kon. besl. van 25 Maart 1927, art. 69;
Kieswetboek van 12 Augustus 1928, art. 72
tot 76 en 83.)
673
9 J uli 1951.

854

W AfENS. -

WEGENTS.

105.- Vorm.- MUitiezaken.- Voor.ziening gestttlwd naar de grijfie vnn het
hot 'l!etn beroep. - Niet-ontvanlcelijlcheid.

109. Atstnnd. Stmtzalcen. Voorz·iening vnn het beheer vnn financien
tegen een ctJ"'"est vwn vi"ijspraak. - At8tancl clie oelijlcstnM met een a,fstnnd va.n
cle vordering. - Dec1·ete-ment. - Het hof

- Is niet ontvan~elijk de voorziening
tegen een beslissing van een herzieningsraad, welke naar de griffie van het hof
van beroep gericht is. (Wetten samengeschakeld bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937, art. 44.)
20· .Juli 1951.
696

decreteert de afstand van de voorziening
ingesteld door het beheer van financH!n,
vervolgende partij, tegen een arrest van
nijspraak, deze afstand gelijkstaande
met een afstand van de vordering.
19 Februari 1951.
338

106.
MiliUe.
llerzoelcsclwitt
waarbi:i slechts een nieuw geneeslcundig
onclerzoelc a.angevJ·cwgd 'WOJ'dt. - Mnakt
ueen vooTzien·inrJ ·u.it. - Maakt geen voor-

,11·0. Atsta.ncl.
St·mtza.lcen. PleUbezorger. Nooclznkelijlclleid van
een bijzonclere rnncht. Het Hof van

ziening in verbreking uit het verzoekschrift waarbi.i een als voorlopig ongeschikt verdaagde milicien zich er toe beperkt een nieuw geneeskunclig onderzoek
aan te vragen.
20 .Juli 1951.
696

verbreking neemt de afstand van een
voorziening tegen een in strafzaken gewezen vonnis niet in acht wanneer die afstand volgt uit een verklaring gedaan
door e!'n pleitbezorger die te dien einde
niet van een bijzondere macllt doet blijken.
9 April 1951.
443

HOOFDSTUK IV.
AIPSTAND.

111. - ,4tstwnrl. - Stra,fznken. - Afstwncl voo·rtsprniten cl ttit het instellen van
een tweede voo·rzien·in.q. Beoordelin!f
rloo·r het Hot. - De wil om in strafzaken

107. -

Atstand. Str(tfznken. Pleitbezorge·r. N ooclzn/,~eli.ih~heid van
een bi:izonclere la..stoeving. Het Hof

houdt geen rekening met een afstaml van
voorziening tegen een in strafzaken gewezen vonnis, wanneer deze afstand uit een
verklaring van een plE'itbezorger voortvloeit, clie niet doet bliiken nm pen bijzondere lastgeving te clien eincle.
27 November 1950.
135
108. - Afstand.
Atstnncl bij b·riet. -

Miutieznken. Gelcl·ioheid. De

afstand, door aanlegger zelf, van een
voorziening tegen een in militiezaken gewezen beslissing, wonlt door de wet aan
geen enkele vlechtige vorm onderworpen;
hij kan bij brief geclaan worden, in zover
deze authenticiteitswaarborgen biedt.
18 December 1950.
214

1

van een voorziening af te zien, kan, in
zekere door het Hof te beoordelen omstancligheden, voortspruiten uit het instellen door dezelfde partij van een tweecle
voorziening voorclat over de eerste uitg!'sproken werd; doch wanneer een eerste
tegen twee beslissingen ingestelde voorziening tegen een der beslissingen ontvankelijk en ten opzichte van de tweede
beslissing voorbarig was, kan het later
instellen van een tweede voorziening niet
beschouwd worden als een soort van afstand van de eerste voorziening tegen de
voorbarig bestreclen beslissing, indien de
tweecle voorziening tegen de twee beslissingen gericht is.
2 .Tuli 1951.
650

w
WAPENS.

WEGENIS.

Voorhcmden hcbben, zonclCI' ·insch'l'ijving, va.n een tot ve'l'1.veer dienencl mmrwnpen. Miscl'rijt. Y oo·rwanrde. -

1 . - Bo'lt1v.- Mnullti!fi'llfl tot bouweu.
- Re!Jelm.nti(f verleenll floor cle ndministra,tieve overheid. - Recht 1'00'1" de verzoeker om tot het bouwen o.,;er te ga.an.
- Perlren. - Gevolo vwn een lnter vm·zet
'Vnn het bestmr.r. - vVanneer de machti-

Het voorhanden llebben, door <;en particulier, van een niet ingeschreven tot verweer dienend wapen is slechts strafbaar
indien geen machtiging tot aankoop van
het wapen verlepnd werd. (Wet van 3 .Januari 1933, art. 5 en 14, gE'wijzigd door
de wet van 4 Mei 1936.)
8 Januari 1951.
229

ging tot bouwE'n en lle goedkeuring van
de plannen door de administrntieve m·erheicl regelmatig verleend werdPn, heeft
de verzoeker, ten opzichte van het bPstuur, lwt recht tot het bonwen· ovpr tP

WERKRECHTERSRADEN.- WE'l' EN KONINKLIJK BESLUIT.
gaan, mits zich te schikken naar de voorwaarden van de machtiging en van de
goedkenring alsook naar de van kracht
zijnde reglementen; door zich later tegen
de nitoefening van het aldns bepaald
recht te verzetten, pleegt het_ college van
bnrgemeester en schepenen een krenking
van een unders recht, die de verplichting
tot vergoeding medebrengt. (Wet van
30 Maart 1836, art. 90, so ; wet van 28 Mei
1914, art. 3.)
128
16 November 1950.
2. - Gemeentelijk reylernent dat zekere bo-nwwerlcen · zonder voot·atgaande
toelating verb·iedt. - Misdrijf dat voortduurt f'ijdens de ganse d·uwr der we·rken.

- JDen inbrenlr op het politiereglement
van de gemeende Hoboken, dat verbiedt
zekere bonwwerken zonder voorafgaande
toelating nit te voeren, maakt een misllrijf nit dat tijdens de gause dnur der
niet toegelaten werken voortdnurt. (Re·
glement van de gemeente Hoboken van
8 Juli 1927, goellgekeurd op 15 September
1930, art. 375.)
316
12 Februari 1951.
3. · - BO'ltwwerlwn.
Gemeentereglement dat het oprichten van een gebouw
zonder '&erqttnning verbiedt. - Bepalinq
van ·hetzelide ·reglement dat het niet nctleven van de voo1·waa1·den van de ve'I'{Ji/.nn-ing betengelt. - Onderscheidene inbreuken. - De inbrenk voorzien bij artikel 7
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WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
. 1. - W ijziging van de 1·egelen o-ve·r de
bevoegdheid. - Strafzalcen. - Wijziging
toepasseUjlc op de ·reeds begonnen ·rechtsJJlegingen. - Perlcen. - Behondens afwij-

kende bepaling, is een wijziging van de
regelen over de bevoegdheid in strafzaken, toepasselijk op de reeds begonnen
rechtsplegingen waarin nog geen beslissing over de grond gewezen werd.
25 September 1950.
22
2. - '1'entgwe1·lcende lcracht. - Artikel 2, aUnea 2, van het Strafwetboek. Niet-toepasselijk in geval van be·rechting,
later dan de toepasselijlcheidsdmtr van
de beslttitwet van 24 Mei 1944 betreffende
de /Jeschcrming 1;an de geallieerde Zegers,
van een ·inbre·ulc op een van zijn bepalingen gepleegd wanneer het nag van lcracht
was. De omstandigheid, dat de ,be-

sluitwet van 24 Mei 1944 betreffende de bescherming van de geallieerde legers opgehouden heeft toepasselijk te zijn, belet de
beteugeling niet van de inbreuken op die
besluitwet gepleegd wanneer deze nog van
kracht was, de regel van alinea 2 van artikel 2 van llet Strafwetboek in dergelijke
materie niet van toepassing zijnde.
2H October 1950.
72
3. - 'l'eTugwe·rlcende l.Tacht. - Wet
van openba'l'e m·de. - Uitwe1·Tcsel op de
bestcw.nde toestanden. Ondanks het

voorschrift van niet-terugwerkendekrachtvan het reglement van de stad Luik van · der wetten moeten de wetsbepalingen van
8 November 1935 en bestaande in het op- openbare orde onmiddellijk na hun inrichten van een gebonw zonder naleving werkingtreding toegepast worden, zelfs
van de voorwaarden van de vergunnings- indien private belangen, welke de wetgealde, onderstelt het oprichten van een ge- ver niet nitdrukkelijk in overweging
bouw na de vergunningsakte; de inbrenk !weft genomen, nadeel zonden lijden ten
voorzien bij artikel 6 van hetzelfde regle- gevolge van de wijzigingen die er door
ment bestaat in het oprichten van een ge- voor de toekomst in de bestaande toebouw zonder vergunning ; zij maken on- standen noodwenclig aangebracht worden.
derscheidene misdrijven nit.
29 Januari 1951.
295
5 Maart 1951.
374

W ERKRECHTERSRADEN.
Verkiezingen. Aanvraag tot vernietirJing. Verplichte betelcenin!J aan de
belanghebbenden.- Draa,qwijdte.- Daar

de bezwaarschriften strekkende tot vernietiging van verkiezingen van werkrechtersraden, op straffe van nietigheid, aan
al de belanghebbenden moeten betekend
worden, is niet ontvankelijk een bezwaarschrift dat niet betekend werd aan al
degenen waarvan de verkiezing, als werkelijke of plaatsvervangende I eden, ·bedreigd wordt. (Kon. besl. van 25 Maart
1927, art. 69.)
673
9 .Tuli 1951.

4. - Interpretatie. - I n de loop '&an de
pnrlementai1·e voo-rbereiding afgelegde verklnringen. - Yerklaringen niet mogende
imlruisen tegen de precieze telcst van de
wet. - De verklaringen in de loop van de

parlementaire voorbereiding van de wet
mogen tegen de precieze tekst van de wet
niet indruisen.
20 Februari 1951.
343
5. - Besluitwet van 14 Febntad 1947
lietreffende de 1·entevoet der ve1·goedingen
wegens opeising van woningen bestemd
voor rle ten gevolge van de oorlog van
onderdak beroofde personen. Besl?tit
wettelijlc genomen. - De besluitwet van
l4 Februari 1947 die de Minister van we-

deropbouw bevoegdheid toekent om de
rent,evoet vast te leggen der vergoedingen
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wegens opeising van woningen bestemd
voor 'de personen die, ten gevolge van de
o01·log, van onderdak beroofd werden,
werd wettelijk' genomen binnen het kader
van de aan de Regering bij artikel 1, 4°,
van de wet van 7 September 1939 toegekende machten.
17 Maart 1951.
405
6. - BesHssing vwn een tj(Lritaircomlte.
- Koninklijlc beslnit dat aan die beslissing bindende kmcht toelcent. - NoodzaJceHjlcheid van de va.ststellin,q, in het

koninlclijk beslui( van het verzoek van
het comite ot van een ve1·tegenwo01"digende o1·ganisaUe. - De vaststelling, in

een koninklijk beslnit, dat 11an een, overeenkomstig artikel 11 van de beslttitwet
van 9 Jnni 1945, door een 11aritair comite
getroffen beslissing bindencle kracht toekent, clat het comite of een vertegenwoorcligende organisatie erom heeft verzocht.
is een voorwaarcle tot wettelijkheicl van
het koninklijk beslnit. (Beslnitwet van
9 Jnni 1945, art. 12.)
11 .Tuni 19i'i1.
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