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Alphabetische Iijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt ~ijn (1).
A
Afstamming.
Arbeid.
Arbeidsongeval.
Assisenhof.

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

J
F

B
Belastingen en taxes.
Belgisch Congo.
Bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen (Wet tot).
Beslag.
Betichting van valsheid.
Bevoegdheid en aanleg.
Bevolkingsregister.
Bewijs.
Bindende beoordeling door de
rechter over de grond.
Burgerlijke vordering.
Buurtspoorweg.

D
Diet·en.
Douanen en accijnzen.
Dronkenschap.

E
Echtscheiding.
Eed.

Indeplaatsstelling uit kt·acht
cler wet.

Faillissemen t.

Jacht.

K

G
Gemeente.
Geneeskunde.
Gerechtskosten.
Gevaarlijke of ongezonde inrichtingen.
Gewijscle.
Gezinsvergoedingen.

H
Heling.
Herhaling.
Herziening.
Hoger beroep.
Hoofdelijkheid.
Huur.
Huur van werk en van cliensten.
Huwelijk.

Kinderbescherming.

L
Landbouw (besch~rming van
de).
Lasterlijke aangifte.
Lijfsdwang.

M
Maatschappelijke zekerheid.
Medeplichtigheid.
Middelen tot verbreking.
Militaire opeisingen.
Militaire pensioenen.
Militie.
Miscladen en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat.
Misdrijf.
Munt.

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

Ondernemiugsraden.
Ontucht en prostitutie.
Ontzetting.
Onvrijwillige verwondingen en
doding.
Oorlog.
Opeisingen (Burgerlijke).
Openbare orde.
Openbare zedenschennis.
Overeenkomst.
Overspel.

Schenkingen en testament<Jn.
Schip - Scheepvaart.
Sequester (Gerechtelijke).
Sequester der goederen van de
personen aan wie misdrijven
tegen de uitwendige veiligheid van de Staat worden
ten laste gelegd.
Sequester van de goederen van
vijandelijke onderdanen.
Spoorwegen.
Straf.

p
Pleitbezorger.
Prejudicieel geschil.

Raad van State.
Rechten van de verdediging.
Rechterlijke inrichting.
Rechterlijke macht.
Rechtspleging in strafzaken.
Redenen van de vonnissen en
arresten.
Rcgeling van rechtsgebied.

T
Talen (Gebruik der).
Tussenkomst.

V ennootschap.
Verantwoordelijkheid (buiten
overeenkomst ontstaan),
V erbreking.
Verdeling.
Verjaring.
Verkeer.
V erknochtheid.
Verkoop.
V ervoerovereenkomst.
V erzekering tegen de geldelijke gevolgen van onder• dom en vroegtijdige dood.
Verzet.
Vonnissen en arresten.
V oorlopige hechtenis.
Voorwaardelijke veroordelin.g.
Voorziening in verbreking.
Vreemdeling.

u
Uilvoerende machL

v
Valsheid.

w
Wegenis.
W erkrechtersraad.
W etten en besluilen.
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A
AFSTAMMING.
W ettig-ing van de kinderen wanr·vctn de
o-nders niet hebben l~;tmnen hnwen ten ge·volge van de ooTlog. - 'fVet va-n 1!, November 191{1. - Vonn·is dat een kind wettig verklaa-rt. - Uitwerlo;sel ten aanzien
van derden. Vonnis dat niet te(fen
det·den lcnn ingeroepen tvonlen v661· z(in
overschrijving op ae -reg-istet·s va-n de
burgm·l·ijke stnnd. Denlen lc·u,n;nencle
het inroepen van het voonleel aezet' bepaling verzalwn. - De bepaling van de wet

van 14 November 1947 betreffende de voorwaarden waaronder de kinderen, wier ouders ten gevolge van de oorlog geen huwelijk konden aangaan, kunnen gewettigd
worden, bepaling krachtens welke het vonnis of het arrest, waarbij een kind wettig
verklaard wordt, eerst na zijn overschrijving in de registers van de burgerlijke
stand tegen derden kan ingeroepen worden, heeft enkel ten doel de belangen te
vrijwaren van de personen die aan de
procedure van wettiging vreemd zijn gellleven; de derden kunnen het inroepen
van het voordeel ervan verzaken. (Wet
van 14 November 1947, art. 3, 17 en 18.)
24 .Januari 1932.
261

A'QBEID.
Besclwrrning. - Besl-uit vctn de Regent
van '%1 SetJtember 1947, nt'tikel 57-'f. Ve-rbod b-ussen met benzvne in gat·arJeS
neer te leg(fen. - Dt·aagwifclte. - De be-

paling van artikel 574, litt. a, van het
besluit van de Regent van 27 September
1947 het algemeen reglement bevattend
voor rle bescherming van de arbeid, die
verbiedt in garages bussen met benzine,
of waarin er benzine geweest is, neer te
leggen, beoogt slechts de opslag en tle
!luurzame afzetting, doch niet het toevalJig en kortstonclige plaatsen van een bus
met benzine naar annleicling van een tijdelijk gebruilc
12 November 1951.
118

A'QBEIDSONGEVAL.
1. - TVey nm het werk-. - Ongeval
z-ich hebbenae voorgeclnan na het ·vet'T'ichten van ae arbeirl en b-uiten de pla-nts

'W(tar cleze -verricht- wonlt. - Lolcaal ter
beschil~;l~;ing van de arbeiders gesteld om
er hltn rijwiel te bergen. - Lokaal wan-1·
het toezicht of de leicling vnn ae tverkrJeve-r ttitgeoefend we-ra. - Ongeval zich
hebbenae voorgeclaan op de weg van het
we-rl~;, De rechter over de groncl beslist

wettelijk dat een ongeval zich op de weg
van ~e arbeicl heeft voorgedaan, wanneer
llij vaststelt dat het ongeval na !let verrichten van de arbeid gebeurde, in een
lokaal waar de arbeid niet verricht wercl
maar dat ter beschikking van de arbeiders gesteld was om er hun rijwiel te bergen, zelfs zo het toezicht of de leicling
van de werkgever op die plaats uitgeoefencl wercl. (Besluitwet van 13 December
1945, art. l en 2.)
10 J anuari 1952.
227
2. ~ Ove·reenlco-mst aoor de vredeTechter bek·rachtigd. - Yorcle'l'ing tot nietin·ve1'lclaring dooi· de veTzel•era(W -ingesteltl.
- Dwaling omtre-nt de persoon. - 0-nwetendheia elM het slachtoffer do01· ae ·-bezettende macht opgevonlenl we-rd en ant
de ~vetgeving bet-reffenae ae btt-rgei'lij ke
oorlogsslachtojfe-rs op het ongeval. diende
toegepast. Vonnis cle vo·rdering niet
ontvanlcel-ijlc ve-rl~;lat·encl, ae clwaUny niet
vet·schoonbaar z·ijncle. YonniB erlcennena clat cle n-itlcet·ingen een oorzanl~; hadden. - N-iewwe ·vorcledng OlJ dezelfcle on-wetenaheid gey-rona.. - Nie-n-we vo-rderino
8t-reklcencle tot ae ·vnststellino dflt generlei verplichting op cle ve·rzel~;eraar 1vooy
alsoolr- tot te-ru.olwtaUng vcm het beweenl
niet-verschulcl-igcle. Ea:ceptie van rte·wijstle zaak k·wnnenae wetteUjlc opge-worpen worden. - 'Vanneer cle verzekeraar,

clie met de rechtverkrijgencle van !let
slachtoffer van een arbeiclsongeval een
door de vreclerechter bekrachtigde overeenkomst gesloten had, de nietigverklaring van die overeenkomst vordert, op
groncl van cle onwetendheid waarin hij
verkeerde clat het slachtoffer door de bezettencle overlleicl opgevorclercl wai- geweest en dat cle wetgeving betreffenrle dP
burg·erlijke oorlogsslachtoffers op het ongeval diende toegepast, erkent het vonnis,
wellr de dwaling van cle verzekeraar niet
versclloonbaar en clezes vordering niet
ontvankelijk verklaart, dat cle uit b·aeht
van de overeenkomst venichte uitkerin-
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ARBEIDSONGEVAL.

gen een oorzaak hadden en belet dit vonnis het instellen van een nieuwe vordering, gegrond op dezelfde onwetendheid
en strekkende, clit maal, tot de vaststelling dat op de verzekeraar generlei verplichting tot terugbetaling van het beweercl niet-verschuldigde woog.
31 Januari 1952.
272
3. - Verzoelc tot ·nitbetaling in 7capiU£al ·vwn een de1·de der waarde van de
toegelcencle lijj1·ente. V erwerpin,q. Besliss·ing vatbaar voo1· hager beroep. -

Is ontvankelijk het hoger beroep door het
slachtoffer van een arbeidsongeval ingesteld tegen de beslissing van de vreclerechter of van de scheiclsrechterlijke commissie clie hem zijn eis ontzegt strekkende
tot het bekomen der uitbetaling in kapitaal van een dercle der waarde ''an de
toegekende lijfrente. (Bij koninklijk besluit van 28 September 1931 samengeordende wetten, art. 5 en 24.)
13 Maart 1952.
379
4. - Beg1·ip. - Het arbeidsongeval is,
naar de zin van de bij koninklijk besluit
van 27 September 1931 samengeordencle
wetten, elke plotselinge en abnormale
gebeurtenis voortkomende van de plotselinge werking van een uitwenclige kracht
in de loop en ter oorzake van de uitvoering van het arbeiclscontract,
27 Maart 1952.
415

:5. -

Plotselinge we·rlcing vc£n een witwencliue lcmoht. Moet niet cle enige
oo1-zaMc van het onueval zijn. - Opdat

een ongeval een arbeidsongeval weze, naar
de zin van de bij koninklijk besluit van
27 September 1931 samengeord,epde wetten, is het niet vereist dat de plotselinge
werking van een uitwenclige kracht de
enige oorzaak van het ongeval weze; het
volstaat dat tussen deze werking en het
ongeval een oorzakelijk verband bestaat.
27 Maart 1952.
415

verdeeld wordt tussen het slachtoffer en
de derde:verdachte, kan deze, alsmede
de voor zijn daden burgerlijk verantwoordelijke niet worden veroordeeld om tegelijkertijd aan het slachtoffer, naar het
gemeen recht, de helft van het algeheel
herstel van de schade te betalen en om
aan de verzekeraar van de werkgever
van het slachtoffer een deel terug te betalen van de forfaitaire vergoedingen uitgekeerd in uitvoering van de wetten betreffende de vergoeding van de arbeidsongevallen. (Burg. Wetb., art. 1382, 1383
en 1384; samengeordende wetten betreffende de vergoeding van de schade -voortspruitende nit cle arbeidsongevallen, artikel 19.)
19 Mei 1952.
523
7. - F onlering van het slaohtoffer tegen het ondernemingshootd en diens verzekeraa1·. - Fe1·zelce1·aa1· ge1·eohtigd de ve1-wee-rm·iddelen van het onclentemingshoofd
te doen gelrlen zonder met diens houding
relvenin,q te hotulen. Wanneer het

slachtoffer van een arbeidsongeval terzelfdertijd het ondernemingshoofd en
cliens verzekeraar tot betaling van de forfaitaire vergoedingen heeft gedagvaarcl,
is de verzekeraar gerechtigcl de verweermiddelen van het ondernemingshoofd te
doen gelden, zoncler met diens houding
rekening te houden.
29 :Niei 1952.
355
8. Sctmen,qesohalcelfle wetten van
28 Septernbm· 1931. - We1·lcgeve1· clio gewoonli.ik een of rneer werlclieden geclu1'0nrle twee maande1~ 1Je1· jaa·r te we1·Tc
stelt. Betelcenis van de te-rmen c1 gewoonlijlc te we1·1c stellen ll. -In m·tikel1,

alinea 2, van de wetten betreffende de
vergoecling der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen, -samengeordend door
koninklijk-besluit van 28 September 1931,
hebben de woorden 11 gewoonlijk te werk
stellen ll deze betekenis dat de over een
jaar verspreicle arbeidsclagen tot toepassing van die wetten, slechts worden sainengeteld wanneer zij onderling door dezelfde beclrijvigheid van de werkgever
met elkaar verbonden zijn.
5 Juni 1952.
557

6. - Ongeval flat het uevol(f is van een
aoo1· een clercle gepleegcl misd1'ijf. - Ve1·wnt·woonlelij Jche·id voor (le helft verdeelcl
tnssen het slaohtotte1· en de derde verdc£ohte. - Venlaohte en rle ove1· zijn claden burue1·Ujlc verantwoonlelijlce ve1·oor- ·
·9. - Verantwoonlel-iike dercle. - Verzelcera(W van het becl-riitshoofd. - Vo?·dedeeld om aan het slcwhtoffe1' cle helft te
?"ing tot terngbetaUng der veruoedingen
betc£len van het alueheel he1·stel van cle
sohade en om aan de verzelce1·aa1· van de
tegen cle ve-rnntiooorrlelijlce denle [JO?"ioht.
- V 01·eisten. - De in de rechten van het
1Verlcgeve1· van het slaohtotter een cleel
bedrijfshoofde indeplaatsgestelde verzeketentg te betalen van de tortaitai1·e ve1·raar mag van de voor een arbeidsongeval
goed·inuen ttituelcee1·d in ttitvoe1·inu van de
verantwoordelijke dercle slechts terugbewetten betrejfende de vergoeding van de
taling eisen van de vergoedingen welke
lt1'beidsongevallen. - Wanneer de verant-

woordelijkheid van een ongeval, dat ten
overstaan van het slachtoffer als een arbeidsongeval gekenmerkt is, voor de helft

hij ten bate Ivan het slachtoffer of dezes
rechtverkrijgende werkelijk lweft uitbetaald. (Wet van 11 Juui 1874, art. 22;

ASSISENHOF.
samengeordende wetten van 28 September
J!J31, art. 1.9, al. 7.)
l4 ;ruli 1!152.

659

10. - Verzekemar cUe b·ij een aangenomen 'in1"'ichUng het lcapitaal der aan
de rechtve1"7c1"ijgende vctn het slachtojfe1·
versch~tldigde renten heett gevestigd. Vestiging met een werkelijlce betaling geUjlcstaande. - Vonlering ·van cle ve1·ze7ceraar tegen de voor het ongeval verantwoordeUjlce derde. -- Ontvanlvelijlcheid en
beperlC'ing. - De vestiging door de ver-
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gingstelling hebben ingericht of er llet
gebruik van de talen hebben geregeld.
21 April 1!152.
444
3. - An·est tot venvijz·ing. - Vom·.ziening door de beschuldigde. - Eerste
voorz·iening ver-worpen. - Om een nnde1·e
1·eden dan om. een nietigheia voortspruitencle ~t-it de wet van 15 Ju.ni 1935.
Tweede voo1·ziening ingesteld binnen cle
Vijf dngen
cle OndeTVnt[Jing door fle
voorz·i~!J!r van het hot vnn assisen. N·iet-ontvanlcelijlcheia. Wanneer een

nit

zekeraar bij een aangenomen inrichting
en overeenkomstig het artikel 12 der door
koninklijk besluit van 28 Se11tember 1931
samengeordende wetten van het kapitaal
der aan het slachtoffer of zijn rechtverkrijgende verschuldigde renten maakt een
werkelijke betaling dezer renten nit ten
voor(lele dezer recllthebbende en rechtigt
derhalve de verzekeraar tot het instellen
tegen de voor het ongeval verantwoordelijke dercle van ene vordering tot terug·
betaling van clit kapitaal binnen de perJ;:en van artikel 1!J cler voormelde samengeordende wetten.
H Juli 1952.
G5!J

voorziening tegen een arrest tot verwijzing v66r het llof van assisen, door de beschnldigde ingesteld v66r zijn onclervraging door de voorzitter van het llof van
assisen, om een andere reden verworpen
werd dan om een nietigheicl voortsprnitende nit de wet van 15 Juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken, is de
besclmldigde niet meer ontvankelijk, binnen de vijf dagen na zijn ondervraging
door de voorzitter van het llof van assisen, · tegen clit arrest een tweede voorziening in te stellen. (Wetb. van strafv., artikelen 293 en 438; wet van 8 Maart 1948.)
23 Juni 1952.
611
4. - N·iet (utngezegde getu:igen. - Ver-

ASSISENHOF.

zalcing vnn hm~ ver·hoo1· door ae part·ijen.
- Venno,qen 1!1tn ae voo1·zitte·r ze zonde1·
eednfie!f!fin,q te verl~o~·e1L Kraclltens

1. - Ar-rest van ·venvijzing. - Voor_ziening van beklctetgde. - Eerste voo1·z·ieTweede voorziening
n·ing verworpen. ·ingesteld binnen de vijf dagen volgende
op de onde·rv1·aging doM de voorzitter. .Niet-ontvnnlvelijlcheicl. Wanneer een

voorziening, door beklaagcle ingesteld tegen het arrest van yerwijzing naar het
hof van assisen verworpen wercl, is deze
niet meer ontvankelijk om een tweecle
voorziening in te stellen binnen de vijf
clagen volgencle op zijn ondervraging· door
cle voorzitter vuor de zitting.
[j November 1951.
110
2. -Arrest vnn ver-wijz·ing.- Voo1·zie•Jiing ·ingesteld binnen de Uen v!"ije dagen
nn de betelcening. - Niet·igheden ann het
oordeel ·va.n het H o:t van verb1·elcing over!fCrlragen. - Door <le voorziening inge-

steld door de beklaagde v66r het verstrijken van de tiende vrije dag na de betekening van llet arrest tegen het arrest van
verwijzing naar llet Assisenhof, wordt
aan het Hof van verbreking de beoOl·deling overgedragen van de scllending van
de wetten betreffende de bevoegdlleid van
de lmmer van inbesclmldigingstelling en
van het Assisenhof alsmede het onderzoek van de nietiglleden vermeld in artikel 299 van het Wetboek van strafvordering of voortvloeiend ui t de niet-naleving
Tan de wetten clie een debat op tegenspraak voor de kamer van inbesclluldiVERBR., 1952. - 44

~ijn vrije macht, mag de voorzitter van
llet hof van assisen, bij wijze van inlichting en zonder eedafiegging getuigen verlloren clie niet werclen aangezegd en welker verlloor partijen zelfs stilzwijgend
hebben verzaakt. - (Wetb. van strafv.,
art. 2G9 en 315.)
G33
7 Juli 1!152.

5. -'--- V'l'ije mncht van cle ·voomitte'r. Ontstentenis van sacramentele vonnveTe·isten. - Alle onderzoeksmaatregelen, in
den ](.op van de debatten door de voorzitter van het llof van assisen bevolen worden vermoed genomen te zijn krachtens
de hem door artikelen 268 en 2G9 van het
Wetboek van strafvordering verleende
vrije macht; deze vrije macht openbaart
zicll cloor zijn uitoefening zelf zoncler dat
de voorzitter er toe gehouden is uitdrukkelijk te kennen te geven dat hij gebruik
er van maakt.
633
7 .Juli 1!J52.
'6.
Getn-igen.
Echtgenote en
schoonz~tster

van cle besclw.ldigcle. - Verhoo1· zonaer eeclafieg,qin,q lwachtens ae
vri.ie rnncht van ae vooTz-i.tteT. 1Vett·ighe·id. - Krachtens zijne vrije macht,

mag de voorzitter van het llof van assisen bi.i wijze van inlicllting en zonder eedafiegging de eclltgenote en de schoonznster van de beschuldigc1e verhoren. (Wetb.
van strafv., art. 268, 2G!J, 317 en 322.)
G33
7 Juli 1!)52.
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B
BELASTINGEN EN TAXES.
HooFDSTUK I. -

Algemene regelen.

HOOFDSTUK II. -

Gronclbclctsting.

HooFDS'l'UK III. HOOFDS'l'UK IV. HoOFDSTUK. V. -

Inl.:omstenbelnsf'ingen.
Becl·rijfsbelnsting.

Mobilii3nbelnsting.

HooFDSTUK VI.

Nntlonctle c'l"isisbelas-

ting.

HooFDSTUK VII. -

£1wnvuUencle personele

belasting.

I:lOOFDSTUK VIII. -

Belasting

OZJ

het lcap·i-

tcutl.

HOOFDSTUK IX. -

FJxtnt-belnsting OtJ cle ·in
oo·rlogstij (l beha(tl-cle exceptionele winsten.

HomcDSTUK X. -

Bijzonclere en f'ijclelijke
belasUng op de nitzonderUjke winston.

HooFUS'l'UK XI. -

:J'axe op cle openbare
·verton·bngen en ve·rmnlceU,i lche(len.

HOOFDSTUK XII. -

Gemeentetaxes.

HOOFDS'l'UK I.
ALGEMENE REGELEN.

1. - Inlcomstenbelnstingen. - Ve1·vnllen en ·ve1·jwl"ingen t-nssen 10 Mei 19-W en
81 11fnnrt 1945 ve·Pworven. - Ve·rv(tllen en
ve1·jwrinr;en opgeheven ten -voo1·clele van
rle St(tat, V(tn (le zwovincU:in en v_a.n de
oemeenten e·vennls ten voonlele vwn cle
Beloische of b·witenlctn(lse niet-v'ijanclelijlce belnsUnrJplichtigen (lie zich op 10 M~ei
1940 in een v·reenul niet-v'ij(tnclelijlc latncl
1Jevonclen. - De vervallen en verjaringen

in zaken van rechtstreekse belastingen en
provincie- en gemeentebelastingen beLloeld bij artikelen 1 en 2 van de wet van
23 Augustus 1947 en verworven tussen
10 1\fei 1940 en 31 1\faart 1945 inbegrepen,
zijn opgeheven zowel ten voordele van de
Staat, de provincH~n en de gemeenten als
ten voordele van de Belgische of buitenlandse niet-vij andelijke belastingplichtigen die zich op 10 1\fei 1940 in een vreemcl
niet vijanclelijk land bevonden.
20 November HJ51.
131
~·an

2. - Inkomstenbelctstinoen. - VerV(tllen en verJ(W·inoen verwor·ven tnssen
10 Mei 1940 en 81 Maart 1945. - Vennootscltap met hnar maa.tsclutppelijke zetel ·in

BeloW en (loor in ·rechte 1wlcwamc l!elgische staatslm1·.qers beheenl. - Vennootsclwp (z,ie V(tn cle ophe!fing van clie venmllen en ve·rjwri.ngen ni.et kwn uenictcn. -

Een naamloze vennootschap, die hanrmaatschappelijke zetel in Belgie heeft en
die ch·ie, in rechte bekwame, Belgische
staatsburgers de macht hebben gehad te
beheren en te besturen gedurencle de bi:f
artikel 4 van de wet van 23 Augustus 1947
bepaalde periode, kan niet genieten van de
opheffing van cle vervallen en verjaringen
in zaken van rechtstreekse belastingen,
verworven tnssen 10 lVIei 1940 en 31 lVIei
1945, en bedoeld bij. artikPlen 1 en 2 vnn
gezegde wet.
20 November 1951.
131
3. - Inlcomstenbelctstinpc·n.
Dimcte·wr van de /Jelasti•n,qen verl!:i•nclet·d de
plichten zi.jne·r fmwtie te vervnllen. Ancle·re nmbtenna1· clnwrtoe 1Jehoo·rlij lc afrtevrwnligcl. - WetteU:ilcl!eid. -De direeteur van de belastingen die belet is de,·
plichten zrJner functi.e te vervullen.
wordt voor de duur van cleze verhi.nd<~
ring, ~ettelijk vervang·en door een daartoe behoorlijk afgevaar<li.gde ambtc~naar.
223'
8 J anuari 1952.
4.. - Inkomsten1Jel(t8tingen.
Bemep
·v6(k het hof van beroep. - Bemep ingestelcl door tJerschillencle mchtve1'lc1·ijgeurlen van een overleclen belastingsplichtige
bet?·ettmule een rumslng (Zi,e ton ln.~te va•ll
hnn rechts·vo01'fJ(tnger ten koh'iere wenr
ge/Jmcht. 0n(leel1Jan1'heicl. De bP-

twisting, door het .beroe11 van verschillende rechtverkrijgenden van een overletlen belastingsplichtige v66r het hof van
beroep gebracht, betreffencle de gelcligheicl
van de ten laste van hun rechtsvoorganger ten kohiere gebrachte aanslagen moet
op identieke wijze ten opzichte van al flp
11artijen worden opgelost; zij is alrlu" ondeelbaar.
6 l\iei 1952.
492

5. - Bela.st-in,qen. - Gelclboeten e11. 1!01'meerde?··i;ngen vun 1·echten ten titel- van
gelclboete, wnde1·e clnn d·ie ttoitoespmlcen
cloor ae 1'echterU.fke ma.eht. - Kwijtsohel(Uno c!oo·1· cle ministm· vnn ji:nnnciCn. d(Wd. - vVanneer de minister van financH~n, gebruik makende van de hem door
het besluit van de .Regent van 18 Muart
1831 verleende macht, het hedrag vermindert van de geldboeten en van cle n,rmeerderiugen van rechten ten titel van gel<lboete, andere dan die ui.tgesprokeu floor
cle rechterlijke macht, gnat hi.i met ue belastingplichtige geen llading aan noeh
cnige andere wederkerige overeenkomst,
met een er bij pnssencle stilzwijgelFle out-

I
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bindende voorwaarde naar luid van artikel 1184 Yan bet Burgerlijk Wetboek,
·doch doet hij, als administratieve overheid en binnen de perken van zijn bevoegdheid, uitspraak over een reclamatie
·<lie bij hem is ingecliencl. (Besluit van de
Hegent van 18 Maart 1831, art. 9.)
15 Mei 1952.
511
6. - Belnst-ing. - Openbct!"e o·rde. Bepal·i'llgen bet·rejjende het vestigen en het
·innen vnn belctsting_ Bepnlin_qen vnn
opcnba,re onle. - De bepalingen betref-

fende het vestigen en bet innen der belastingen, zijn van openbare orcle.
10 J uni 1952.
571
7. - Inko-msten1Jelnstingen.
Gl·ond'HJetteUjk p·rincipe vwn cle nnnctlite-it aer
lwlast-ing. - Regel van de nnnnl-iteit de!·
lielast·ing floor de swmengeonlencle wetten
gehuldigd. Onrlerscheiflenheicl. De

<loor cle samengeordencle wetten betreffende de inkomstenbelastingen gelmlcligde
regel van cle annaliteit cler belasting is
gam; onclerscbeiden van bet door ltrtikel 111 van c1e Gronclwet verkoncligcl principP van de ;mnaliteit cler belasting.
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ael-ing ·Pew het aa.n elk appnrtement eiyen
kculnst·rnctl ·inkomen te -vm.gen. - Wan-

neer een eigen kadastraal inkomen aan de
verschillencle appartementen in een bouwwerk kan worden toegeschreven, inkomen
dat voor elk appartement tot zetting van
de gronclbelasting clienen moet en met het
werkelijk netto-inkomen van het appartement moet worden vergeleken om uit te
maken of er een werkelijk inkomenexceclent bestaat hetwelk tot gronclslag voor
een bijkomencle grondbelasting clieneu
kan, behoort het aun het bestuur van de
directe belastingen, inclien het bestuur
van het kadaster a an laatstgenoemcle enkel het globaal inkomen van bet perceel
!weft medegecleelcl, medecleling van lwt
aan elk appartement eigen kadastraal iukomen te vragen. (Samengeschakelde wetten betreffen<le de inkomstenbelastingen,
art. 13, par. 1, en 61, par. 1.)
·
4 Maart 1952.
357
HOOFDS'l'UK III.
lNKOMS'fENBELAS'fiNGEN.

G HONDBELAS'fl~-G.

10. - Verbetering cloG!' het beheer -vnn
een onj-u.ist bevonflen- cwng·ifte. - Venlli,jzing 1uut-r cle no-rma.le w·insten vun som·tgel-ijlce belnst-ingpl-ichtigen. - Vennoeclen
flctt het bestnnn vnn -versclwidene belns~
tinyplichtigen niet ve1·eist. - ·wanneer het

InkomstenbelastingeJL - Gronclbelast·iny. - Belast·in{l ve·rschillenfl •Juuwf!Clrtn{l de aflministntt-ie het lcaflctstnwl inkomen ·verbonclen nwn ellc vwn cle oncle·rsche·itlen clelen vwn een {leboww, ·wact·raw11
eerh e·i[Jen ·in-komen l.:mn wonle-n toegeschre-ven, nl dmb niet bepcutltl heejt. i'lchencl-ing ·vnn het gronclwetteUjk pri-nGipe vnn de gel-ijlche-icl vwn de b·1wge1·s voor
rle bektst·in.Q. - vVanneer een gebonw een

beheer, bij het overgaan tot de verbetc'ring van- een onjuist bevonden aangifte,
cle belastbare winsten bepaalt met het oog
op de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen, is dit vermoeclen er
niet a an onclergeschikt cla t het beheer
naar het bestaan van verscheidene soortgelijke belasting·plicbtigen verwijst. (Samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28.)
·
25 September 1951.
22

14 .Jnli 1952.
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8. -

enkel kaclastraal perceel vormt, maar
verscbeiclene onclerscheiclen clelen omvat
waaraan een eigen inkomen kan worden
toegescltreven, verzet zich bet principe
van de gelijkheid van de burgers voor de
llelasting er tegen dat cle belasting· zou
verschillen naargelang cle aclministratie
het nan elk cleel verbonc1en kaclastraal inlwmen al clan niet zon bepaald hebben.
(Grondwet, art. 112.)
4 Maart 1952.
357
9. - Inlcomstenbelctst·in[Je·n.
G-roncll!el(Mt-ing. - Ve1·sch·il tussen het netto-·inkome-n en het lcculctstrnnl inlcomen. We1"1ccUjk ·inkomenexceflent nls g·ronclslng
voor een 1J·ij7<:omenfle groncl1Jelctst-ing lcnnnende cliencu. - Bo-n-w-we·rlc met verscheiflene onde·rscheiclen nppartementen.
flJen en kel lcculust-rnnl perceel voo1· het
{lanse bomv-we!'lc. - V erplichting vom· het
lie.~t.nur van cle cUrecte belnstingen merle-

11. - Anng·ifte. Geltl·igheiasvoo1··wanrden. - JJioet, ~·el•envng gehotulen met
cle e·r cum gehechte st·u.lcke-n, het bedntg
vwn cle i-nkomsten of, minstens, clc tot t>est-ig'i-lt[J van cle belastin_q nodige zelce1·e en
be'!Vi:isk-racht-ige r!e[Je·vens nanwijzen. -

Om geldig te zijn, moet de aangifte in de
inkomstenbelastingen, rekening gehouden
met de er aan gebecbte stukken, het bedrag van c1e inkomsten, of, ten minste, al
de tot vestiging van de belasting· nodige
zekere en bewijskracbtige gegevens aanduiclen. (Samengeschakelde wetten betreffencle de inkomsten belastingen, art. 53,
par. 1.)
2>] September 1951.
23
12. - Ann(fifte. - Verpl-lchti-no voor
hct beheer z·ich tot ext1"ins'ielce ge{le-ven-s
te wencle-n, zoals de gene clie kra.ch tens bepnlin{!en tweem.d aan fle samengeschalcelclc
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wetten ftWn het behee·r ·verschctft wonlen.
Actng·ifte fl'ie cle kenrne1·lcen n·iet ·ve·rtoont ·vnn volleflighe·icl en 01n·echtheicl. -

llien aangifte in de inkomstenbelastingen
kan de kemnerken van vollecligheid en oprechtheid niet vertonen inclien het beheer
verplicht is, om de belastbare inkomsten
te bepalen, rekening te honden met extrinsieke gegevens, zoals degene tlie zonden
voortsprniten nit aancluidingen, die aan
llet beheer krachtens ~tan de samengeschakelcle wetten vreemde bepalingen zonden
verstrekt
worden.
(Samengesclmkelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 53, par. 1.)
25 September 195f
13. - Ve·rbete·r·ing cloor het beheer V£tn
een onhtist bevoncle·n nnngifte. - Beroep
01J tekenen of ·imfl'ic'ien Wftwntit het bestnnn vwn een hogere welstctncl bUflct clctn
u.-it cle nwngegeven ·inlcomsten. - vVanneer

llet beheer een onjnist bevonclen .mmgifte
verbetert, mag het, te clien einde, stennen
op tekenen of inclicH~n, waaruit het be;;taan van een hogere welstand blijkt dan
nit de aangegeven inkomsten. (Samengeschakelde wetten betreffemle de inkom:stenbelastingen, art. 55.)
52
9 October 1951.
14. - Verbete·ring vwn het cijfer van
rle awngegeven ·in1comsten. - Schntt-ing op
rwoncl Vftn telcenen of infl'icii!n. - VenvijziJng nnwr cle tekenen of incUcU!n 1t'itgenuutlct ·n-it fle ftct-ivn varn tle belast-ingsch1tlflige op 9 October 1944. - Wettelijlclwid. -De activa van eeri belastingschul-

dige in dato van 9 October Hl44, zoals zij
aan het Iicht · gebracht werden bij toepassing van de beslnitwetten van 6 October
1944, kunnen tekenen of inclicH~n nitmaken
van een hogere welstand clan nit de aangegeven inkomsten blijkt, tekenen of inclicien waarop het beheer wettelijk kan
stennen om het cijfer van de aangegeven
inkomsten te verbeteren. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.)
52
9 October 1951.

15. - Actnslctg vwn nrnbtswege.
Betvijs vwn het j-ui.ste cijfer van zijn inlcornsten ntst op rle belastingsclmlcUge. -

- Wanneer het beheer, ue aang-ifte van
de belastingplichtige onjuist bevonden
llebbend, aan deze een bericht van wijziging stunrt, moet het beheer het bewijs
Ieveren van de inkomsten waarvan llet bedrag alclns verbetewl is. (Samengescllakelcle wetten betreffende de inkomsteubelastingen, art. 55.)
76
16 October 1951.
17. - Yerbetering rloo·r het behem· ·vnn
een onju,ist bevonclen nang·ifte of nnnslng
vwn a-mbtswege. - Gebntik van de vermoerlens wellce cle telcenen of ind.1c1en ·vwn
een hogere welstand witmnlcen. - Uitgn·ven voor het hu,isho1Hlen. - Uitgaven liestemd voo1· het aanwe·rven vwn voorwe·rtJen tot normnal ve1·bntilc. - UUga.ven die
een tierm.oeclen· nitmnken wnnrop het be-hee'/" nutg stett.nen. - Het feit, clat de door
de belastingplichtige voor zijn onderlwud
en clit van zijn gezin gedane nitgaveu voor
l1et aanwerven van voorwerpen tot normaal verbruik bestemcl werden, ontneemt
aan deze uitgaven het karakter niet van
vermoeden, waarop het beheer mag steunen, hetzij 1om een onjuist bevonden aan-gifte te verbeteren, hetzij om van ambtswege de aanslag- van de belastingplichtige
te vestigen. n~retten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55 en 36.)
6 November 1951.
110
18. -- B·u.Uengewone tennijn voor a.wuslctg. - Ye1·zuim van aangifte of ovet·legg·ing van een onvolledige of onjttiste cta.ngifte. Ingeval g·een aangifte wordt

overgelegd met het opzet de belasting te
ontduiken of een vrijwillig onvolleclige of
onjuiste aangifte wordt overgelegcl, is de
ndmiuistratie er toe gemachtigcl de belasting te vorcleren of na te vorderen gedurencle vijf jaar met ingang op 1 Jauuari
van het -jaar naar hetwelk llet dienstjaar,
waarover de belasting had moeteu wortlen gevestigcl, aangeclnicl wonlt; dit tijdsbestek worclt voor aile nit andere oorzaken voortvloeiende ontoereikendheid van
aanslag tot drie jam· ingekort. (Sarneugeschakelcle wetten betreffende {le inkomstenbelastingen, art. 74).
8 Janua'ri 1952.
21\l

W anneer het beheer de aanslag van de
belastingschulclige van ambtswege gevestigcl heeft, behoort het aan de belastingsclmldige zelf het bewijs te leveren van
het juiste cijfer van zijn inkomsten. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstelibelastingen, art. 56.)
16 October 1951.
76

1'9. - B·nitengewone tenll!ijn ·voo·1: annslctg. - Te·l"1n·ijn voo1· aftnslag toegelcena
ten gevolge Vfm 01ntoereikenclheicl van ctwllslag voortvloeiencle ttit ct1Ulere oo1·za.lcen
rlfm 1tit het verztt'im van awng·itte met het
opzet de belctst-iny te ontrl·wilcen of 11U een
v·rif'wilUr! onvollefl-ige of onjttiste aangifte.
- Betelcenis vnn rle tennen « a.-nclere om·.zctla3n JJ. De termen <<andere uorzaken >>, van artikel 74 van de samengescha-

16. - Verbete'l"ing cloor het behee·r ·van
een onin·ist bevonclen ftctn{tifte. - Bew·i_is
vnn de -inlcomsten tafw·rvan het beclntg aldus veruetenl ·is ten laste vnn het behee·r.

kelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, bedoelen de onderscheiden gevallen waarin cle ontdoken belasting Olll_
amlere dan het bedrog uan de belm;ting-
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plichtige toe te schrijven oorzaken niet of
onvolledig up llet kollier wercl gebracht.
(Samengeschakelde wetten betreffende cle
inkomstenbelastingen, art. 74.)
2Hl
8 ;r anuari 1952.
20. - BuUengewone ter-mijn voor na-n"
slng. - 'l'ermijn alleen ctnn de ndminist1·nt'ie toegelcend voo1· zoveel het ont7!1'el~en of
de ontoere'ilcenclheicl vwt a.nnslng u.tt een
nan de belnstingpl-icht'ige te wijten oo·rznnlc voortvloe-it. - De administratie ge-

niet de buitengewone termijnen van vijf
of drie jaar enkel voor zoveel het ontbreken of cle ontoereikenclheid van aanslag
uit een aan cle belastingplichtige te wijten
oorzaak voortvloeit. (Samengescllakelde
wetten betreffende -de inkomstenbelastiugen, art. 74.)
8 J anuari 1952.
219
21. - Bwitengewone termijn voor awnslag. - Te-rm·ijn ctan de f1:ilmin·is~·rnt·ie 1!-iet
toelatencl een cloor hcuw ut cle clwectonnle
b'eslissing begctne ve·rgissing ·recht te zetten, wannee·r zij reecls over cle elementen
lieschilcte cUe hna·r zotulen toegelctten hebben cle ve·rgiss·ing te verm·ijclen. - De bni-

tengewone termijnen laten aan de aclministratie niet toe, wanneer de gewone termijn verstreken is, een vergis~ing r~ch t
te zetten welke zij zelve in {le lllrectonale
beslissing zou beg'aan hebben, ten aanzien
van de toepassing van de fiscale wet op de
elementen waarover zij toentertijcl reeds
beschikte. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen. artikel 74.)
8 Januari 1952.
219
22. - Bu-ityewone te·r-rrvijn voor aanslag. - Tennijn enlcel cle nwnsl~tg bij .na;vorcler-ing vwn 1·cchten na cle cl·wectonctle
beslissing toelntencl inclien cle cumslng 011
nn cle beslissing rum het licht gelcomen elementen gesteuncl is wan1·vnn cle aclministmtie om een ann cle belnstingpl-ichtige te
wijte1i ·reclen yeen kennis hncl. - Na een

()93

l•mmencle VOlge'/18 feJ.:Cit()'/1 en ·iml-iciC8 WO'I'"
clen gedann. - Wanneer de allministratie,
het recht uitoefenend dat nrtikel G5 van

de samengescllakelde wetten !war toekent,
een aangifte wijzigt en een aanvull~mk
aanslag opmaakt, dient zij het bewiJfl te
leveren van de elementen welke !war tot
gromlslag dienen. Zij kan daartoe. d~ J:ewijsvoering volgens teln~nen en mdlCJes
aanwenden waaruit een hogere graad van
welstancl clan nit de aangegeven inkomsten blijkt. (Samengeschakeld~ wetten b~
treffemle cle inkomstenbelastmgen, artikel 55).
223
8 Januari 1952.
24. -· Wijz-ig·ing van een onj-wist be·vonde-n ctcmq-ijte. - Ann-we·Jl cl-ing vnn cle be"
-wijsvoe·J:in(f 'Vol.gens teh:enen en indicies
slechts in cle mnte wnarin z·ij een bijlcomencl beclntg ctnn 'inlwmsten ann het licfit
b1·engen. - Om een onjuist bevonclen aan-

gifte--te wijzigen en een aanvulle;nc~e aa~t
slag te gromlen, mag de aclnumstrat~~
de bijzonclere bewijsvoering ingesteld biJ
artikel 55 slecllts aanwenden in cle mate
waarin de tekenen en indicies een bijkomencl beclrag aan inkomsten aan het lieht
brengen. (Samengeschakelde wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, art. G5,
par. 1, al. 4.)
8 J anuari 1952..
223

25. - W·ijzig·ing vwn een ollj'll-ist bevollclen cumgijte. - Levenstvi;ize en htbi.sho·nrZel-ijke 'Uitgn,uen. - W·i:iz·iginy va.n nnnqifte slechts gerechtvnanl-igcl clOO'I' bewij~
voe'l'ing VCNt telcenen en 'incl·ieies 'Ui(l.(t1'1Hf
ee•J1J hogere gnuul van tcelstwncl clat ttit d;~'
a.angegcven ·inlwmsten b7ijkt. Het IS
slechts in de mate waar1n de levensw1jze
en dus de huishomlelijke uitgaven een hogere graacl van welstand aan llet licht
brengen clan die welke uit de aangegeveu
inkomsten blijkt clat die ·elementen tekenen of indicies nitm,aken waaro11 de administratie vermag te steunen om een onjuist bevonclen aangifte te wijzigen en een
;tanvullencle aanslag te vestigen. (Samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen.
8 Januari 1952.

directoriale beslissing over het bezwaar
van de belastingplichtige is een aanslag
bij navorclering van rechten binnen de
buitengewone termijnen enkel wettelijk
inclien hij gesteund is op elementen welke
26. - W·ijz·ig-ing, door de culm·ini.<;tra.na de beslissing aan het licht zijn gekomen en waarvan de administratie om een tie vnn een onjttist be1;onclen cwn(f·ifte. ~
aan de belastingplichtige te wijten reden Tegenbewijs ten lnste van de sclwtplichgeen kennis zou hebben verkregen. (Sa- t·ige. ~ Be-w·ijs cl-ienencle gelevenl bi:i mirlmengeschakelcle wetten betreffencle de in- clel vnn steU·ige en cont1·olee·rbcu·e gege'vens. - vV anneer cle aclministra tie een onkomstenbelastingen, art. 74.)
juist bevonden aangifte g-ewijz~?cl he.eft
219 . door aanwencling van de bewiJsvoermg
8 J anuari 1952.
volgens tekenen en inclicies van een ho23. - W·ijzig·ing 'Vnn ee-n nwng·ijte rloo·r o·ere graacl van welstancl dan die welke
cle nclm-inist'l'nt·ie. - Aclrn·iJnist·ratie geho·n~it de aangegeven inkomsten blijkt, client
den de vest-ig-ing vcm de acmv-ullencle nnn- het tegenbewijs, dat op cle schatplichtige
slng te ·rechtvann/.igen. - Betv·ijsvoe-ring
rust, bij middel van stellige en controleer-
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bare gegevens geleverd te worden. (Samengeschakelde wetten betreffencl'e de inkomstenbelastingen, art. 55.)
256
22 .Tanuari 1952.
27. - Inlcoh'ier'ing va·n de belast'ing. Ge·wone tenn-ijn. - 'l'ennijn tot en met
:31 1llnart V(tn het jaa1· volgencle op (latgene ·tv(wraan het cl·ienstj(UW z'ijn benrk
m·ing ontleent. - Behondens de gevallen

voorzien bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten ten einde bnitengewone
termijnen voor de inkohiering te rechtvaarcligen, dienen de verrichtingen tot
vestiging van de directe belastingen beeindigd te zijn op 31 :Maart van het jaar
volgencle op clatgene waaraan het dienstjaar zijn benaming ontleent. (Wet van
H April 1935, hondencle de Rijksmiddelenbegroting voor het clienstjaar 1935, art. 5,
wijzigend art. 2, lid 3, van de wet van
15 l\1ei 1846 houdende inrichting van
's Rijks comptabiliteit.)
19 :B'ebruari 1952.
311
28. -

Inkohie'l'ing ·vnn clc bel(~sHng
191,5. - Gcwone te'l'~
mijn een eerste ma.al tot en met 30 Jun'i
19-W verleng(l. - Bij afwijking van :U'ti-

~J·ve·r hct cl'ienstjaa:r

kel 5 van de wet van 9 April 1935, tot wijziging van artikel 2 van de wet van
15 Mei 1846 honclende inrichting van
's Rijks comptabiliteit, werd cle gelcligheidstermijn van de verrichtingen tot vestiging van de belastingen over het dienstjaar 1945 een eerste maal tot en met
:JO J uni 1946 veri engel. (Wet van 28 i\f ll art
l!H6.)
19 :B~ebruari 1952.

311

29. - Inkolb'ie1·ing va.n cle belnsting
(Jver het (l:ienstjaur 191,5. - Gcwonc tc·rHvijn ecn twec(le nuwl tot en met 30 Septmnber 191,6 ve'l'lcngcl. Bij afwijking

van artikel 5 van cle wet van 9 April 1935,
tot wijziging van artikel 2 van de wet van
15 Mei 1846 hondencle inrichting van
's Rijks comptabiliteit, wercl de geldigheidstermijn van de verrichtingen tot ve;;tiging van de belastingen over het dienstjaar 1945 een tweede maal tot en met
:JO September 1946 verlengd, de alclus van
1 .Tuli 1946 tot 30 September 1946 gevestigde aanslagen zijnde, bij navorclering
van rechten, aan het dienstjaar 194(i verllonden. (Wet van 8 Juli 1946.)
19 Februari 1952.
311
Tnlcoh'ier'i'!tg ·van cle belnsUnrt
clienst:huw 191,5. Wet van
8 .IuU 191,6, cle gewone term·i;in tot en met
.'30 Bepte·mber 191,6 ve'i'lengencl. - Wet ·in
het Belgisch Staatsblad vwn 11 Juli
191,6 lielcencl gemcwkt, cloch op 1 J·uli 191,6
in werlc-ing gef1·eclBJt. 'l'entgwerlcen(le
kmcht. - Artikel 3 van de wet van 8 Juli

30. -

o·ve·r het
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1946, die de termijn van cle gelcligheid van

de verrichtingen tot vestiging van de belastingen over het dienstjaar 1945 tot en
met 30 September 1946 verlengt en die in
het Belgisch Htaatsblnd van 17 .Tuli 1946
bekendgemaakt is, doch beschikt dat zij
op 1 .Tuli 1946 in werking treedt, heeft terugwerkende krncht tot op deze datum en
maakt clienvolgens geldig cle inkohieringen van de clirecte belastingen betreffende
het dienstjaar 1945, welke na 30 Juni 1946
tot met de bekendmaking van de wet verricht werden.
19 Februari 1952.
311
31. - ilnng·ifte ·in de inkomstenbelastingen. - Gezonclheiclstoest(trul van (le belnsUngplichtige en vooi''WU(W(len van zijn
liecl·rijvigheicl cl'ie hem zmulen verhincle1·cl
hebben zijn aang·ifte binrnen (le wettelijlce
term·ijn en bij ae ctclm·inistntUe in te cl'ie8o·nve1·eine beoonleling door cle
·nen. rechter over ae groncl. - De rechter over

<le groncl beoordeelt souverein in feite of
de gezonclheiclstoestand van een belastingplichtige en cle voorwaarclen van zijn bedrijvigheid hem verhindercl hebben zijn
aangifte in de inkomstenbelastingen binnen de wettelijke termijnen bij cle aclministra tie in te clienen. tSamengeschakeltle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 53.)
4 iVIaart 1952.
360
32. - Y(tststelling V(m cle belctstba.n;
winston i;n rtevul VM~ verbeter·ing ene·r on~
Iu.'ist be·vonclen uang·ifte of in geval vun
Mtnslng ·van n1nbtswege. - Vestiying bij
miclclel ·van ae in a.rtUcel 28 'V(tn cle samenacschnlcelde wetten opgesom(le gegevens
tot 1JergeU:ik'i;ng. - Lo1tte1· verlclurencle op80mm·ing. - De in artikel 28 van de sa-

mengeschakelcle wetten opgesomcle gegevens tot vergelijking om de in de bedrijfsbelasting belastbare winsten vast te stellen, hetzij in geval van verbetering ener
onjuist bevonclen aangifte, hetzij in geval
van aanslag van ambtswege, maken
slechts een louter verklarende opsomming
nit, zoals nit de termen « volgens het geval ll en « alsmede alle andere nuttige inlichtingen ll mag worden afgeleid. (Samengescllakelde wetten betreffende de inkomstenbelnstingen, art. 28.)
4 :M:aart 1952.
:360
33. - V(tststell'ing vwn clc belastba·re
w-i:nsten 'in rteval vwn ve·rbete·ring eneT on:itt-ist be·vomlen uwnyifte of in geval 1xm
ctanl(tg van arnbtswege. V est·ig·ing bij
m'iclclel vnn de 'in a1·Ukel 28 vwn de sn11WIIgeschnlcelcle wetten opgesomcle geyevens
tot ve1·geUjlcing. SowveTeine vaststelling cloor (le 1·echter over de g1·oncl clat de
(tclmvnistrMie (Ue yegevens billij 7c he eft
beoonleelcl. - De rechter over de grond

stelt souverein vast of de gegevens tot
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vergelijking, door de administratie krachtens artikel 28 van de samengeschakelde
wetten in aanmerking genomen, in geval
van verbetering ener onjuist bevondene
aang·ifte of in geval van een aanslag van
ambtswege, billijk werden beoordeeld.
4 Maart 1952.
360

34. - .tclanslctg ·vcw ambtswege. - Doo1·
fle 1Jelast-in{f1Jlichti.ge te lwveren; bew-i.js ·van
het j·u.iste berl·mg vcm z·ij-n 1Jelast1Ja1·e -inkomsten. - AI- of -niet bestaa-n e-rvan son'IJC1"C·in floor cle rechte·r o·ve·r rle gmnrl 1Jeoonleelrl. -De rechter over de grond stclt
Houverein vast of de van ambtswege aangeslagene belastingplichtige het bewijs
van zijn belastbare inkomsten heeft gclevercl, bewijs waarvan de last op hem
rust. (Smnengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56. J
4 Maart 1952.
3GO

35. - Ve·rbeteri-ng, floor rle aclminist·mt-ie, vnn een onjuist bevonclen aang·ifte of
nanslag van cvmbtswege. - Bewijs rloo1· rle
1;ennoeclens bestawncle :in ·te kenen of inrl·if!ies ·vwn hogere clan rle a£mgegeven i·nkomsten. - Uitgnven ·voor het oncle·rhoncl va'11
het gezin. - U·itgave-n een ve-rmoeclen -n·itmnlcenrl wa.a·rop lle culmin·istmt·ie vermag
te steunen, zelfs ·incl·ien zij tot het ctwnkopen va-n voor·werpen ·voor Twt nor-nwal ve·rbmih: wenlen besteerl. - Het feit dat de
door de belastingplichtige voor zijn onuerhoud en clit van zijn gezin geclane uitgaven tot het aankopen 1•an voorwerpen
voor het normaal verbruik besteecl weruen, ontneemt aan die uitgaven !let karakter niet van een vermoeclen waarop cle
administratie vermag te steunen hetzij om
een onjuist bevonden a angifte te verbeteren, hetzij om een aanslag van ambtswege
te vestigen. (Samengeschakelde wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, art. 55
en 56.)
4 Maart 1952.
362

36. - Ver1Jeteri11g van een onjnist be-voncle-n nang ifte. - Bewijs cloo·r cle vermoelle-ns bestctwnfle in telcene-n of ·inll·ic·ies
van hoge·re clan rle awngegeve-n i-nlcornsten.
- Telcenen of inrl·icies lloo·r lle tt-itgnven
I)001" het oncle-rhoml vctn het gezin wi.tgemaalct. - ·wafwlle fle.'lle·r ve-rmoellens. 8ouvereine 1JeoonleH-ng cloo-r fle reehte·r
ove1· cle gronfl. - De waarcle als vermoe<lens van de tekenen en indicies opgelevercl door cle uitga ven voor het onderhoucl
van het gezin wordt voor de verbetering
van een onjuist bevonden aangifte, souverein door cle rechter over de grond beoor{leekl.
4 Maart 1952.
362

37. -

Fe1·1Jeteri-ng ·van een onjnist bevonllen uwn{t1Jte. - Bewijs llom· cle ve1·-

,
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-nweclens bestannile in tekenen of ·inllicies.
- Uitga-ve-n ·voor het onllerhonll van het
gezi·n lloo·r cle aflm·vn·ist·mtie al-s telcenen of
i.nclicies ingeroepon. - BeooHleling, llomfle ·reehte·r o·ver cle gronfl, vctn het 11it die
telwne-n of incl-icies a.fgele-ic/. vennoeflen. Recht voo-r fle 1·echter o·ver 1le gmnll fle
·u.itga·ven voo·r het onlle·rho·u.fl van hct gezin ·wit clien hoofcle nfzo-nllel'lijlc te onllerzoelwn. - Om de door de belastingplicll-

tige voor het onclerhoud van zijn gezin geclnne uitgaven als indicieR nm llo_gere inkomsten dan de anngegevene te beooruelen, inclicies door de administratie tot dp
verbetering van een onjuiRt bevonden aangifte ingeroepen, vermag de rechter over
de grond, in zekere omstamliglleden, diP
uitga ven ttfzonderlijk bescllouwen. (Sameng·eschakelcle wetteu betreffencle lle inkomstenbelastingen, nrt. 35.)
4 Man rt 1.952.
~162

38. - Reclcuna,tierecht -vnn cle belastinyplichiioe teuen cle a.wnslag in £le belasting. - Ferst·riflwn van lle terrnifn voor
reelwmntie zonfler flctt cli-t recht 1t.i-taeoefen£l wenl. - Bela.st-in_q tvettelijlr. geacht
-verseh1tlclirtfl te zij-n. - lndien nrtikel 61,
paragraaf 3, van de samengescllakcld<>
wetten betreffencle de inkomstenl.Jelastingen aan de .belastingplielltige toestaat binnen de termijn die l!et stelt een reel am atie tegen !let beloop van zijn aanslag in "fe
clienen; is de belasting wettelijk geacht
verschulcligd te zijn, wanneer die termijn
verstreken is zoncler da t de bl~lastingplieh
tige ziJn reelmnatierecht nitgeoefen'l
lleeft.
lS 111aart 1.952.
397

a9. - Reclwmcttie·recht ·van fle l!ela.stingplicht-ige tegen fle awnsla.g in fle bela.st-i.ng. - Tenn·ij-n OtJ st·ra.ffe vwn verval. ge8telcl. - Term1:jn vm~ toevassing OIJ eeniecle·r clie ceclnlni·re belastingBII. seh-ul-lli{f i.,.
en -n·iet nfhcmkel-ijlc -vctn het a.f'we.zen cvnn
niet-igheifl vwn cle 1Jesp1·oTcen annsla.geu. Vermits zij in absolute bewoordingen i.s
uitgeclrukt, is de verplichting op straffe
van verval binnen de bij artikel 61, parae
graaf 3, van cle samengeschakelde wetten
gestelde tennijn een reclamatie in te dienen, van toepnssing op eenieder die eedulaire belastingen sclmldig is en een reel ama tie wil inclienen ; cleze termijn is niet
afhankelijk van het afwezen vnn nietiglleifl der besproken nanslagen.
18 Maart 1932.
:JilT

40. - Fe·rbetcring 'Vftl! het bellra.q ·v£m
fle ctwngege-ven ·inlcon!sten. - 'l'elcenen en
·incl-iciiJ-n vwn tvelstwncl. - Gezi•ns-u.·itgnven.
- Telcen of ·infl·ieie clie afzonlle·rlijlc m.a.y
-wo·rflen beoonleela. - In zekere omstandig·heclen mag l!et l!of van beroep onder de
tekenen en inclicH~n van welstancl waarop
het beheer steunt om llet bedrng van de
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aangegeven inkomsten te verbeteren, af.zonclerlijk cleze in overweging nemen
welke door de gezinsnitgaven worden nitgemaakt. (Samengeordende wetten, artikel 55, par. 1.)
22 April -1952.
453
41. -

Verbetering van een onjwist bevo.nclen aa1Wifte. - 'l'elcenen en inclicUin
·uan -welstancl. - Ge.<:Jinsnitgcwen. - MaJcen slechts tekenen en inclic-iiin u-it
wcuLrop het behee1· bePnsten mag tvannee1·
er ·wit een hogere g·macl vwn welstancl clan
wit cle cumgegeven ink01nsten blijlct. -

Slechts op voorwaarde dat nit de gezinsnitgaven een hogere graacl. van welstancl
dan Llit de aangegeven inkomsten blijkt,
maken zij tekenen en' indicien nit waarop
het beheer ziclL vermag te gronden om een
aangifte te verbeteren en een aanvnllencle
aanslag te vestigen. (Samengeordende
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, par. 13.)
453
22 April 1952.
42. - Ferbete·l"ing van een onjuist be·uonclen aangifte. - Tekenen en inclicien.
- Ge<:Jinsu:itga.ven. - Laten z·ij ee.n hoge1·e
m·cuul vwn ~velstancl clan cle anngeyeven
·n-itgwuen bUjken. - Souvere·ine beoonleUnrJ door cle 1·echter over cle grand. - Het
vraagpunt of uit de door de gezinsuitgaven van de belastingschuldige tekenen en
indicien van een hogere graml van weistand dan nit cle aangegeven inkomstEm
blijkt behoort tot de sonvereine beoorcleling van de rechter over cle grond. (Samengeonlemle wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1.)
22 April1952.
453
43. - Reclnmcttie. - Fm·pl'lchtin.r; cle
reclamctt-ie in te cUenen b'ij cle clirecten1· ·own
lle 1J1'ovincie of ·uwn het gewest waa1· ae
belasUngen .r;evest'iycl wenlen. RerJeL
vwn openbn1·e oTcle. - De schrifteli.ike reclamatie welke cle belastingplicl!tige tegen
Let bedrag van de te zijnen laste gevestigcle aanslag in de belasting vermag in te
dienen moet gericht worden naar de directenr van de provincie of van bet gewest
waar cle belasting gevestigd werd. Deze
regel is van openbare orde. (Sameligeurdencle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61,- par. 3.)
455
22 April HJ52.
44. - Reclamatie. - 'l'e'l'1nijn. wact1"in
z·ij moet '!VOl"clen ingecliencl. - Regel vnn
openbcwe onle. - De reclamatie tegen het

bedrag van een te zijnen laste gevestigde
aanslag in de belasting moet ov straf van
verval door de belastingplichtige ingediend worden niterlijk op 31 Maart van
het tweede dienstjaar, zonder dat cle termijn nochtans mincler dan zes maanclen
mag bedragen van de rlatum af van het

aanslagbiljet of van de kennisgeving van
de. aanslag. Deze regel is van openbare
orde. (Samengeorclende wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
22 April 1952.
455

45. - Aft'l'ekk·iny vcm cle 1·eecls nangeslctyen netto-inlcomsten ten eincle een rlubbele cwnslct{f vwn eenzelfcle ··inlcomst in
hoofde vcm eenzelfde belast-inyplichtige te
·ue1'1nijden. Aft·reklc·ing welke 01J het
beclm{f
n·iet ~tityelceenle ·inkomsten geAftrelclcing wellce
sch·ieden moet. slechts irn yevnl vnn ontoe1·eilcenclheicl cle·r
niet wityelceeTcle toinsten op cle ~t.itye
keenle winsten yesch'iecl. - De aftrekking

ami·

van de reeds aangeslagen nettq-inkomsten
ten einde dubbelti aanslag yan eenzelfcle
inkomst in hoofde van eenzelfde belastingplichtige te vermijden geschiedt op het bedrag vai1 cle niet uitgekeercle inkomsten,
en slechts inclien deze niet volstaan op het
beclrag van de uitgekeenle inkomsten.
(Samengeordende wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 52, par. 6,
al. 1.)

22 April 1952.

460

46. - Aftrelclcing vctn de Teeds ncmgeU'itwe1·1csel
slnge·n netto-inlcomsten.
1UW1' ,r;elnn,q ;;ij op cle niet ttitgelceenle of
op cle ~tUyekeenle inlcomsten geschieclt. Wijl de aftrekking der reeds aangeslagen
inkomsten van de niet nitgekeerde inkomsten tot vermindering van de bedrijfsbelasting aanleiding geeft, geeft de aftrekking derzelfde inkomsten op de nitgekeercle inkomsten aanleicling tot verminclering van de mobilienbelasting.
22 April 1932.
460
47. - Aft1·elrJC'iny vwn de 1·eecls anngeslngen netto-vnlcornsten vwn cle totalUe·it
·vwn de belnstbacw inlcornsten. - A.ftrekking cUe een tweede nftrelclcing van cle
reecls ann.r;eslagen inlcornsten zott teweegbrengen en nlzo tevens nanle~cling geven
.ozott tot ontheffiny vnn bed'l'ijfsbelnstiny en
vnn rnoli'ilienbelnst-ing. - On-wettighe·icl. Schenclt artikel 52, paragraaf 6, van cle
samengeordencle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, het arrest dat beslist
clat, in de vennootschappen met reclltspersoonlijkheid, de reeds aangeslagen inkom' sten van de totaliteit van de belastbare inkomsten mogen afgetrokken worden om
het even of zi.i uitgekeerd werclen of niet,
met het gevolg dat het mitsdien een
tweede aftrekking van de reeds aangeslagen inkomsten aanneemt, en aan de belastingplich tige, benevens de vermindering
van de beclrijfsbelasting een· onthefiing
van de mobilienbelasting toekent.
22 April 1932.
460
48. - 1Yijz·iging cloo1· (le aclm·inist1·nt1e
vnn het aan,r;eyeven inkomstencijfer. -

F
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Telcenen of i:ndicien van welstancl. - U'itgaven voo1· het gezin. - Uitgaven die cle
sommen niet ove1·sch1·ijclen noclig tot het
aanlcopen van voorwm·zwn voo1· het ·JW1'maal verbntilc. Uitgaven die evenwel
telcenen of ·inclicii.!n vcm welstctri.d lcmvnen
·nitmalcen. - De uitgaven door de belas-

tingplichtige gedaan voor zijn onderhoud
en voor cUt van zijn gezin kunnen tekenen
of indicHln uitmaken van een hogere
graad van welstand dan uit zijn aangegeven inkomsten blijkt, tekenen of indicHln
waarop de administratie tot het wijzigen
van het aangegeven inkomstencijfer gerechtigd is te steunen,- ook inclien die uitgaven al dan niet de sommen overschrijden nodig tot het aankopen van voorwerpen tot normaal verbruik. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55.)
493
6 l\1ei 1952.
49. - Wijz·iging doo1· de administmtie
vnn het anngegeven inlcomstencijfe1·. Telcenen of incUcien vnn welstancl. Vaststellingen lopende over een ononderbmlcen reeks dienstjnren. -Procedure die
het gmnclwettelijlc principe vnn de eenjar-igheid vnn de belastingen niet schendt.
- Telcenen of inclic-ii.fn tlie ~oettelijlc dooT
de administratie mogen inge1·oepen wo1·clen. - Het grondwettelijk principe van

de eenjarigheid van de belastingen vei·hindert niet clat tekenen of inclicien in
aanmerking kunnen worden genomen
waaruit een hogere graad van welstancl
blijkt clan uit de aangegeven inkomsten,
wanneer deze spruiten uit vaststellingen
lopencle over een ononclerbroken reeks
clienstjaren waarover de verificaties van
administratie zich wettelijk uitstrekken.
(Samengeschakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 55.)
6 Mei 1952.
493
50. - Wijz·iging doo1· cle ctclmin·istmUe
vct.n het ctctngegeven inlcomstencijfer. Telcenen of indiciifn vnn welstnnd. V nststellingen lopencle ove1· een ontnule1·bToken 1·eelcs dienstja1·en, '"7-- Jctct1'lij7cse
aan~iften die een voo1·tduTencle en Tegelmat-!ge beroepsbedr-ijvigheid lnten blijlcen.
Telcenen of ·indicien die laten vermoeden flat cle n·iet nangegeven inlcomsten in
een gelijlce mate wenlen belwald in ae
loop van ellc der jaren die met de in amtme1'7cing genomen dienstjn1·en overeenstemmen. vVanneer de administratie

na vaststelling clat een aangifte onjuist is:
tot de verbetering er van ove1'gaat mag
zij, steunend op een ononderbroken 'reeks
dienstjaren, vermoeclen dat de niet-aangegeven inkomsten in gelijke mate werclen behaald in de loop van elk ~van de
jaren die met de in aanmerking genomen
dienstj aren overeenstemmen, ineli en de
feitelijke gegevens onder meer, door de
jaarlijkse aangiften in de belastingen
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aangewezen, een voortclurende en regelmatige beroepsbedrijvigheicl laten blijken.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, ai·t. 55.)
49il.
6 Mei 1952.
51. - Wijzig·i;ng door de administ·mt1c
van hct cwngegeven inlcomstencijfer. Deel de·r niet aangegeven inkmnsten. Deel dat mng ~vo1·clen vastgesteld naa·r teiteUjlce vennoedens en nan·r ,qelang de· inclicUin vnn een hogeTe welsta.ncl. - Wan-

neer de administratie het cijfer van de~
aangegeven inkomsten onjuist bevindt. is
zij gerechtigd het vermoeclelijk bedi:ag~
van de belastbare inkomsten vast te stellen, met het deel van de niet-aangegeveu
inkomsten te bepalen dat, naar feitelijke~
vermoeclens en naar de inclicHln van een
h?gere graacl van welstancl, mag aangeZien worden als behaalcl tijclens de periode
waarover llet clienstjaar loopt. (Samengeschakelcle wetten betreffeucle de inkomstenbelastingen, art. 55.)
6 Mei 1952.
49CL

52. - Reclnmatie. - 'l'ennijn i·1i a.cht
te nemen op straf vcm vervctl. - Ten laat-ste op 31 Mawrt vnn het tweecle cUenstjctC£1', en niet rnincle·r dan zes maanden
vctnctf de clcttmn van het aanslngbUjet. Het bezwaarschrift gericht tegen het bedrag van de aanslag, moet, op straf van
verval, ten laatste op 31 Maart van bet
tweecle clienstj_aar worden ingediend, zoncler dat nochtans deze termijn minder mag~
bedragen clan zes maanclen, te rekenen
vanaf de datum van het aanslagbiljet of~
van de kennisgeving van de aanslag.
10 Juni 1952.
575·
53. - Ve1·beter·ing cloor het behee1· van
een onhtist bevonden nangifte. - Telcenen
en indicii:fn door de gezamenlijlce inlcomsten der oorlogsjnTen uitgemnalct. - Geen
mislcenn·ing vnn het cloo1· de samengem·clende wetten geh~tldigd p1··inC'ipe van de
annnUteit der belasting. - W anneer het

beheer, tot verbetering van een onjuist
bevonden aangifte de tekenen en indicien
inroept welke door de gezamenlijke inkomsten van de oorlogsjaren worden uit-gemaakt, en tot vaststelling van de belastbare grondslag deze gezamenlijke inkomsten onder cleze jaren incleelt, miskent het
de door de samengeordende wetten betreffencle de inkomstenbelastingen geh uldigde
regel niet van de annaliteit der belasting.
(Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 55.)
14 Juli 1952.
653.
HOOFDS'I'UK IV.
BEDRIJFSBELAS'l'ING.

154. - Inlcomstenbelastingen. ~ Be-~
lasting op de becl1'ijfsinlcomsten. - Belasting gevestigcl op cle vastgestelde of~
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·tJennoede 'inlcomsten. - De belasting op
de bedrijfsinkomsten wordt op de vastgestelde of vermoede inkomsten gevestigd.
(Samengescllakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1.)
!J October 1!!51.
52

'55. - lnkon~stenbelasti:n{len. - Belast'in{l op de bedri:ifsi'nlvomsten. - Ve1·bctedn{l doo1· het bcheer van een onj·wist bevonden awngifte. G-emifl(lelde V(tn (le
winsten vwn de ne{lentien lcwartnlen (Ue
a.an hct lantste /i;W(t·rtaal van het jan1·
voo·mf{lann. V ennoe(len dnt voo·r (le
·t!CSt-i{l·in[J vwn cle belnstin{l mag wee1·honden ·wonlen. - Het gemidclelcle van de in-

1944, en 1945. -

Yennoerlen door de {lemid(lelde inlcomsten vnn rle .fnren 1940 tot
1941 1r.it(lenwalct. - F ennoeclen wnarop
het beheer 'IIHt[/ ,~temwn. - vVanneer het

beheer een aangifte, met bctrekking op
de dienstjaren 1943, 1944 en 1945, die zij
onjuist bevinclt, verbetert, mag het, als
tekenen of inclicH~n van een bogere weistand dan uit de aangegeven inkomsten
blijkt, behoudens tegenbewijs, op bet vermoeclen steunt>n, cla t door de gemicldeldP
inkomsten van de jaren 1940 tot 1944 tot
en met 9 October 1944 worden uitgemaakt.
(Samengeschakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. fi5.)
Hi October 1951.
7li

Jwmsten van de negentien kwartalen die
59. - 1nlcom.stenbelastin!len. - Belashet laatste lnvartaal van het jaar
voorafgaan mag als vermoeden weerlwu- tin(l op rle beclJ'ijfsinkomsten. - Belnstinu
den worden voor de vestiging van de be- clie rle verschillencle 1Jezolrli(l·ingen f1·eft
lasting bij. verbetering van een onjuist va.n nlle personcn die.. zonrle1· do01· een
bevonden aangifte. (Samengeschakelde rumnem·in(lscontnwt ve1·1Jonden te zi.fn,
wetten betreffencle dp inkomstenbelastin- (l0o1· een clerrle bezol(lir;d zijn, nlsoolc deze
· van rle beheenlcrs van vennootschappen
gen, art. 32 en 55.)
ll Octobre HJol.
o2 011 nanflelen. - De belasting op de bedrijfsinkomsten h·eft, onder meer, de ver·56, - 1nkom.8tenbela..~f'in{}en.
Belctsscllillemle bezolcligingen van alle personen
linr;en op cle l!ecl·ri:ifsinl.;omsten. - Ve·rdie zondpr door een aannemingscontracf
1! eter·iny •IJ(tn een onj-n·ist b evondcn (Utnverbonden te zijn door een clerde bezolcligd zijn, alsook deze van de belleerderR
!tifte. - G-ez·inswitgnven. - Voorwcut·rden
opdnt deze n'it{lnven voor de va.stle{lrtinr;
van de vennootscbappen op aandelen.
·t!nn rZe belastbnre (II'Ondslrt{l a.ls vermoe20 November 1951.
131
(/,en zo·ttrlcn kwnnen wee1'1w1ulen WO'I'(len.
60. - Inlwmstenbela,st'in(lcn. - Belas- Opdat de door de belastingschulclige
voor llet onderlwucl van zijn gezin geclane tinu op (le bc(lJ'ijfsinlcom.sten. - Belasuitga ven door het belleer als vermoeden tinr; fl'ie fle ve1·schillen(le bezold·igingen
zomlen kunnen weerhouden worden voor trett vnn alle personen (l'ie zonrle1· door
(le vastlegging van de in de beclrijfsbe- een nnnnemin(lscontract verl!onrlen te
lnsting, de nationale crisisbelasting en de .e·ijn, cloor een cle·rde be.'!:!old·i(ld zi.fn, alsaanvnllende persom~le belasting belastba- oolc (le.'!:!e vnn cle 1Jeheenlers, commissa.r·isre gromlslag, moeten zij tekenen of incH- sen en vereffena.nrs vnn vennootscha,ppen
den uitmaken van een llogere welstand 011 namrlelen. - Bela.stin[l nnn de l!m·n
inrtcho,urlen. De belasting op de be<!an uit de aangegeven inkomsten blijkt.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastin- <lrijfsinkomsten, die de verschillende bezoldigingen treft van allP personen die
J,!:en, art. 55.)
7.onc1er door ePn aannemingscontraCt ver!l October 1951.
o2
bonclen te zijn, door een dercle bezolcligcl
57. - Inkomstenl!elrtst-ingen. - Bela.s- zijn, alsopk cleze van de beheerders, commissarissen of vereffenaars van de venting 011 de bed:rijfsin.ko-msten. - Verbenootschappen op aandelen, is op het ogenterin[J vnn het cijfer va,n een on.j~dst beblik zelve van de betaling van cleze inkom-vorulen anngifte vwn inkomsten. - Telce~ten verscll ulcligd. C~Vetten betreffencle clt>
·nen of ·indicWn vnn een hogere welstnnd
inkomstenbelastingen, samengeorclencl bij
Jc·unneJb rle vermoedens '1/:itmnken wna.1'011
besluit van 3 .Jnni 1941, art. 25, parahet beheer moet stewnen. - Wanneer het
l)ebeer een onjuist beyonden aangifte van graaf 1, 2°, en 32, paragraaf 3.)
inkomsten verbetert, mag bet steunen op
131
20 NoYember 1951.
tekenen of inclicien waaruit een hogere
61.
lnkomstenbelnstinyen.
Bela.swelstand clan nit de aangegeven inkomsten blijkt. (Samengescllakelde wetten tinr; 011 rle IJe(kijfsinlcomsten. - lnho·u.betreffencle de inkomstenbelastingen, ar- rlin(l bij de lwon. - Annl. - De inhoucling bij de bron van clP belasting op clP
til,el 55.)
maakt slechts een wij16 Oc}ober 1951.
76 beclrijfsinkomsten
ze nit van voorlopige inning, onafllankelijk
van
de
aanslag.
(Samengescllakelcle
58. - lnlcomstenbelrtsf'ionyen. - J3elnswetten betreffende de inkomstenbelastinf'in(l op fle berlr·ijfsinlcmnsten. - Ver·betegen, art. 32, paragraaf 3.)
:ring vnn een onjnist bevonden na.ng·ifte
met bet1·elclciny op (le (lienstjn1·en 1948,
20 NovPmbt>r 1951.
131
JWll
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62. - lnlcomstenbelastingen. - Belas- ' hanr beheerflers -verschuldigde belastintJ
op de bedrijfsi·nlcomsten betaald heeft. tintJ op de bed·rijfsinlcomsten. - InhonAanslag vnn deze vennootschap in een beding b·ij de bran. - Schuldenaar van de
lasting d·ie hanr· persoonlijk is. - Gee-n:
ingehouden belast-ing. - Loutm· tussenpe·rsoon, die geen belastingplichtige wordt.
opheffing van het vervnl van het recht
- De inhouding bij de bron .van de belas- vwn reclctmntie, lla.ar· beille 1}elastinuen
ting op de bedrijfsinkomsten stelt dP geen ll'l/.bbel gebrwilc ·u-itnwlcen. - Arti-

schuldenaar van de afgehouden belasting,
niet in de plaats, als belastingplichtige,
van de genieter van deze inkomsten, daar
deze schuldenaar slechts de tuss(>npersoon
is door wie de fiscus deze voorlopige inning verzekert.
20 November 1951.
131
63. - lnlwmstenbelnstingen. - Belasting op fle bedrijfsinlcomsten. - Inlcoms_ten die zij treft in de wndere vennoot,qchnppen op nmulelen flan de personenvennootschappen met bepe1'1cte annsprnlcel-ijlcheid. - Voor de andere vennootschap-

pen op aandelen dan de perscinenvenilootschappen met beperkte aansprakelijkheid,
w01'dt de belasting op de bedrijfsinkomsten geregeld in verhouding van de al dan
niet nitgekeerde winst, met inbegrip van
de tantiemes toegekend aan de leden van
de raden of colleges van beheer, alsook
met inbegrip, in de mate aangeduid in
paragraaf 3bis van artikel 35 van de samengeschakelde wetten, van de andere
vaste of veranderlijke bezoldigingen toegekend ann gezegde personen of nan vennoten. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij beslnit
van 31 .Jnli 1943, art. 35, par. 3 en .'3bis.)
20 November 1951.
131
64. - Inlvornstenbelastingen. - Belasting op de .bedr·ijfsinkomsten. - Belnsting op de bezold·igin_qen van een beheer·de·r van een vennootschnp op aandelen
floor de vennootschap bij de bron ingehouden. - Persoonl-ijlce belasting vnn de
vennootschap zelf. Geen dubbel geb'l'1tilv. - Er is geen dnbbel gebruik, het

is te zeggen aanslag van eenzelfde belastingplichtige voor een zelfde dienstjaar
gevestigd on eenzelfde belastbare materie
op grond van een zelfde wettelijke titel,
wat betreft de belasting op de bedrijfsinkomsten verschuldigd door de beheerder
van een vennootschap op aandelen en bij
de bron door de vennootschap ingehouden
en een persoonlijke belasting van de vennootschap zelve. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 32, par. 3, en 35, par. 3.)
20 November 1951..
131

65. - lnlcornstenbelastingen. - Opheffing van de ver·jn·ringen en van de vervnllen verwor·ven Wssen 10 Mei 1940 en
8111laart 1945. - Opheffing van het vm·val
vctn het r·echt tot r·eclnmatie wegens dttbbel gebPnilc. - Vennootschap op aandelen die bij inho·ud·ing bij de Mon fle door

kel 8 van de wet van 23 Augustus 1947,
bepaling die alle verjaringen en vervallen
opheft, welke tussen 10 -· Mei Hl40 en
~n Maart 1945 verworven werden wat d(~·
vorderingen tot reclmnatie wegens dubbel
gebruik betreft tegen de aanslagen in de
rechtstreekse belastingen, is niet van toepassing op een reclamatie betrekking hebbend op een persoonlijke hPlasting va 11
een vennootschap op nandelen, die de door
lmar beheerders versclmldigde belastingop de beclrijfsinkomsten bij inhouding hij
de bron betaald heeft, daar dPze beide belastingen geen dubbel gebruik uitmaken.
(Samengeschakelde wetten betreffende {](~
inkomstenbelnstingen, art. 32, par. 3, en
35; wet van 23 Augtlstns 1947, art. 8.)
20 November 1951.
131
66. - Inlvomstenbelast-in_qen. - Belastingen oz; de 1Jedrijfsin7wm.sten. - Over·ll·mcht van een oncle·rneming.- Atstanllsp-r-ijs w·insten o-mvattenfl d·ie rteclnrenfle lle
verefj'en·ing ve·rwezenli,ilct werden en u.it
meer·wacwden van tegeldemnlcing zijn ontstaan. - Winsten niet nan cle belnsting
op cle bedr·ijfsinkomsten onder·wo·rpen. -

De winsten die gedurende de vereffening·
van een onderneming buiten iedere exploitatie verwezenlijkt werden, en uit
meerwaarden van tegeldemaking zijn ontstaan zijn aan de belasting Oll de bedrijfsinkomsten niet onderworpen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. l, en 27.
par. 1.) (Stilzwijgende oplossing.)
20 November 1951.
135
67. - Inlvomstenbelnstingen. - Bela-sting op de 1JerZ1'iifsinlcomsten. - Bellri,ifsnitgaven. - Uit,qctven attrelcbanr· va.n her
br·nto beflmg vnn de inlcom.sten wnnnee·r
zij yecltwenfle lle 1Jelnstbnr·e per·iocle _qednnn werden en met het floel cleze ·inlcomsten te ver-wer·ven of te 1Jehou.den. -Yom'·
1

de vestiging van de belasting op de bPdrijfsinkomsten van het bruto bedrag van
de inkomsten is een bedTijfsuitgave slechts
aftrekbaar, indien zij gednrende de belastbare periode gedaan wercl met het
doel deze inkomsten te verwerven of te·
behouden. (Wetten betreffende · de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de31 Juli 1943, art. 26.)
4 December 1951.
1GO
68. -· lnlcomstenbelnst-ingen. - Bela-sting op lle 1Jerlrijfsin7co-msten. - Beflr·ijfsnitgnve aftt·elcbnnr van de inlwmsten. Uitvoering 1X!n een wegens inbt·e·ltlc op de'
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stnLfwet 1titfjesproken st·mf. - Knn fjeen
aftrelcbwre beckijfs·tt'itffnve ·u,itmnken. Dr~ uitvoering V[ln een straf in het onderhavige geval deze van cle verbeurdverklaring - uitgesproken wegens een inbreuk op de strafwet mag niPt beschouwcl
wonlen als een bedrijfsuitgave door de
lielastingplichtige gecl"an met het doel de
inkomsten te verwerven of te behouclen ;
zij mag, bijgevolg, niet voor de vestiging
van de belasting op de bedrijfsinkomsten
afgetrokken worden van cle inkomsten.
(Wetten betreffencle cle inkomstenbelas~
tingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943,
art. 26.)
4 December 1 95l.
HiO

69. - Inlwmstenbelnstin{/en.
Bed·l"'ijfsbelnst'in_q. Belnstbnn3 _qrondsln{J.
-De bedrijfsbelasting treft enkel de sommen en acti va wellw cle opbrengst zijn
van bedrijfsverrichtingen van tle belastingplichtige en belastbare winsten of inlwmsten uitmaken. (Samengeschakelde
wetten betreffemle de inlwmstenbelastin_gen, nrt. 25.)
8 .Tanuari 191\2.
223

70. - lnlcomstenbelnstinf!en.
Beflrijfsbelnst'in_q. Belitstbnre ff'I'Onclsla_q.
- Zijn alleen aan cle bedrijfsbelasting
onderworpen, benevens · de bezolcligingen
vermeld bij !let pm~agraaf 1, 2°, van artikel 25 van de samengeschakelde wetten,
de winsten van de handels-, nijverheidsof lamlbouwbeclrijven en cle baten van
~1lle winstgevende betrekkingen clie bij
(lie bepaling niet vermelcl zijn.
22 · .Januari 1952.
257

71. - Inkmnstenbela.sf'inf!en.
Be{l·rijfsbelctstin[J.
VercJViiJin_q
zoncle1·
reohtspeJ·soonUjklwicl, ~vellce nooh haar
·ve-rr'ijlcinf!, nooh een ·J·eohtst-reekse of onreohtst·reel,;se winst voo1· hcut·r leclen be(loelt.- Ont-vwn_qstove1·sohotten wellce niet
POOTl.;mnen vnn een hanclels-, n·ij-uerheicls-,
of lnnclbomvbe!l'l'ijf, noah vnn eni_qe cmOve'l'lle·re w-inst_qevencle betrel,;lchtff. schotten in hnn r1eheel niet nnn cle belwijfsl!elnstin_q on!lerwo1·pen. - Zelfs in•lien zij geen rechtspersoonlijkheid geniet,
is de vereniging, welke noch haar verrijking, noch een rechtstreekse of onrechtstreekse winst voor haar leden als oogmerk lleeft, de beclrijfsbelasting op het
gehecl van lwar ontvangstoversclwtten
niet schultlig, vermits cleze overschotten
11iet van een hanclels-, nijverheids- of
lanclbouwbeclrijf, noch van enige andere
winstgevencle betrekking· voortkomen. (Samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 25.)
22 .Tanuari 1952.
257

72. - Inkomstenbelc!st-in_qen.
TTeren·i_q·bniJ
drijfs7Jelnst-ing.

Bezonder

winst_qevencl cloel. - Ontvanfjstove·rschotten 1Ue cle opbren_qst vnn een b-ijlcomsti_qe
werkzanmheicl z-ijn. - Bijlcomstifje we·rk:-::ctamheicl !lie 1le schijn vcm een hnn!le/.
'Vertoont. - Overschotten ·in twincipe nwu
!l.e be!lrijfsbelnstinrJ onclen.uorpen. c- De

ontvangstoverschotten 1'an een vereniging
zoncler winstgevend doel, clie de ol)brengst
zijn van een bijkomstige werkzaamheitl
welke de schijn van een hamlel vertoont,
zijn in principe ann de betlrijfsbelasting
onclerworpen. (Samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 25.)
22 Januari 19i:i2.
257
73. - Tnlwm.stenllelnstiniJen;
Beclr-i:ifsbel!!st-i-lt[l.
Veren·ig·iniJ zoncler
·winstoe·veml cloel. - Ont·rangstove-rschotten cUe de opbrengst vwn een bijlcomst-i11e
·JuerJcz·na,mhe'icl zijn. - Ove1·schotten niet
nan de beclicijfsbelnsting oncle·rwo·rpen on!ler de cl·ubbele voonunwnle ant zoclnnige
1.uerlcznnrnheicl noclig weze te1· ve1·wezenUj7Ging -vnn cle cloeleinclen van alfjemeen
nu.t, wellce !le ve·ren·i_qin.IJ tot voot·werp
heeft, en clnt cle verenioin_q !le alzo bekomen ont·vwngsten nnn cle verwezenlij1Ginr1
·ucm clit !loel bestecle. - De ontvangstover-

schotten van een vereniging zoncler winstgeveml tloel, die de opbrengst zijn van
een bijkomstige werkzaamheicl ten aanzien van clie welke Lle vereniging ten doel
heeft, zijn ann de bedrijfsbelasting niet
ontlerworpen, inclien zodanige werkzaamheicl nodig is ter verwezenlijking van het
werk van weldacligheicl, onclerwijs of algemeen nut hetwelk de vereniging tot
voorwerp heeft en indien de vereniging cle
alzo verworven inkomsten in hun geheel
aan clit werk besteeclt. (Smnengeschakelde
wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, art. 25.)
22 .Jimuari 1952.
257
74. - lnkomstenbelnstin_qen.
Be!lri.jfsbelMtin_q. - Beclrijfslnsten.
Emtrn-llel!tstiniJ op !le in oo1'lof!St-ijcl lJehaal!le
emoept-ionele inkomsten. - Be(nst-ing _qeen
in minclerinf! te bren_qen beclrijfslast uitnwlcen!l. - De extra-belasting op cle in

oorlogstijcl hehaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten mag niet als betlrijfslast in minclering van beclrijfsbelasting worden gehracht. (Wet van 16 October 1945, art. 12.)
12 Februari 1952.
297

75. - Tnkomstenbelnst·inf!en.
Be!l1'ijfsbel!ist-iniJ. Beclrijfslnsten. - Interesten ·versch!tl!l·i{fcl in r1e1xtl vwn nnlatif!hei!l in het kwijten vcm cle emt'l'n-belasting op cle ·in oorloustijcl behnnl!le ewceptionele inlcomsten. - Interesten ueen in
m'incle'l'iniJI te lwengen beflt·ijfslnst u-itma.kencl. De interesten van 5 t. h. per
jaar, verschulcligd in geval van nalatigheid in het kwijten Yan de extra-belasting
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79. - Jnkomstenbelastiii{/CII.
Berll"i:ifsbelnsUn,q.
Fereni,qinrt zonder
winst,qevenrl doel. - Ontvan,qstove1·schot.
ten 'IJOO·rt,qebraaht floor ene berlr-i:ivi,qlwid
rlie bijkomsU,q -is van rleze 1velke het rloel
vwn rle ve·reni,q·bny nUmankt.- Ontvanyst_oversahotten niet in rle berlrijfsbelast·ing
belastbna·r ·m-i-ts rle. dnb bele voorwaarrle
rl((.t der,qelijke berl·rijviyheirl nodiy weze
om. de ver·wezenl·ijkin.IJ moge7:ijlc te mMcen
7'6. - fnkomstenbelnsti..nge1t.
BeV((,n het wel·lr. V((,n nl,qemeen be1;w~t{l h~trldjfsbel((.st-in,q. _ Bel((.stbn1·e gronrlslr£.Q.
wellc het voo·rwerp vnn d~- ~eren·t.f/1-11{1 U-1-t-:- Benevens de bezoldigingen vermeld on:- -maalct-en_ rln,t de__ al~o __ ve1 ~·-1 erte~ ontvnn.Q,-der paragraaf 1, 2o, van het ~-rtikel 25 sten d_ oo! de ve1 e~t.QW.Q volled1.,q t,ot rltt
van de samengeordende wetten z1.1n slechts rloel. tco 1ae:1• ?esteerl.
He~ de;l.' an d~

-op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, mogen niet
al s bedrijfslast in minclering worden gebracht van de in de beclrijfsbelasting belastbare inkomsten, daar zij een integrerend deel van voormelde extra-belasting
uitmaken. (Wet van 16 October 1945, artiJ\elen 12 en 13, par. 1.)
297
12 Februari 1.1)[)2.

il\ de beclrijfsbelasting belastbaar de winsten van de nijverheids-, handels- of landbouwbedrijvcn alsmede de baten van al
fie bij 1o en 2o van vom·melcl paragraaf 1 ,
:niet bedoelcle winstgevende betrekkingen.
22 April 1952.

455

77. - fnkomstenbelnst·ingen.
Berll"ijfsbelnst-in,q.
F ere,n·i,qi.n,q zonrle1·
w·instgevend rloel welke voor hanr leden
noch ver·rijlc-in,q noch reahtstreelcse of onOnt"rechtstreelcse winst nnstreeft. ·vnngstoverschotten welke noch vnn een
nij1!erheids-, lumrlels- of lrmrlbou.wbed·rijf
noch vr£n en:irJe wnrlere winstyevenrle beclrijvi,qheid voo'l'lwmen. Gezamenlijlce
on-tvanostove·rschotten n·iet in rle berl-rijfsbelasting belnstbnn1·.- De vereniging zonder winstgevencl doel 11ie noch verrijking
noch rechtstreekse of onrechtstreekse
winst voor haar leden _11astreeft is op
haar gezamenlijke ontvangstoverschotten
geen beclrijfsbelasting· verschuldigd, vermits deze noch door een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf noch door enige
Hl\dE;re winstgevende bedrijviglleicl zijn
voortgebracht. (Samengeordencle wetten
betr~ffende de inkomstenbelaf?tingen, artikel 25.)
22 April lfl52.
455

ontva~gst~' eise~otten ene1, : e~emgmg
zondei "mst~~'.end_ doe_l '??Itl,on~enc~e
';an e_ne bednJVlg~lelcl ch~ bl]kon~st~g lR
'an -~le welke_ h~m. cloel mt~aak~ 1s. m. de
beduJ~~belastm?. ~net. belas~ba~n' mellen
dergeh]ke bednJvigheld nod1g IS tot verwezenlijking van het werk van welclacligheid, onderwijs of algemeen belang hetwelk het voorwerp van de vereniging uitmaakt en indien de alzo verkregen ontvangsten volledig tot dit cloel worden besteed. (Samengeorclende wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25.)
22 April UJ52.
455

80. - Jnkornstenbelnstin,qen.
Berlrijfsbelast·in.Q.- Frijstelliny rlezer belast·iny tot beloop vnn rle helft van rle winsten di.e tot de oprichtin,q ·van arbeide1·swoninrten wo·rrlen angewenrl. - De vrij-

stelling van beclrijfsbelasting met betrekking tot de helft van de winsten welke
werkelijk in het land en binnen de twaalf
maanclen na het afsluiten van llet maatschapt1elijk dienstjaar tot otwichting van
arbeiderswoningeit worden besteed, is
niet van toepassing op de aankoop van
reeds opgerichte g·ebouwen met het oog
op hunne latere nanwending tot dergelijk
gebruik, do ell uitsluitend op -de oprichting
van nieuwe arbeiderswoningen.
22 April 1m12.
-i60

78. - fnlwmstenbelastin,qen.
Berkijfsbelnst-ino.
Fereni,qing zonder
1.vinstgevenrl rloel. - Ontvrm,qstove-rschotten voo1·t,qeb-rncht rloo1· ene lied·r·ijv·igheid
rlie b-i:ilcomst·ig is vnn rlie welke het rloel
·vwn de ·vereni,qin.fJ tdtrnartlct. - Bijlcomenrle berlr·ijv-iyhe-irl ·wellce de 1tite-rl-ijke schijn
ene1· hanrlelsbeddjvighe·id ve1·toont.
Overschotten pt·incipieel in rle berlrijfsbela.stinf! belnst/)(£a1'. Het deel van de

-81. - In komstenbelnstin,qen.
Berlr-ijfsbelnst·inrJ en nnt-ionnle c1·is·isbelnst·ina. - F1·ijstell-inr1 van een rleel vrtn de
winsten vwn rle ondernemin.IJ. - Zin van
rle in wrt·ilcel 2"1, tJam,qmnf 2, w 5, nlinen 2, -vnn rle samengeschnlcelrle wetten
voo·rlcomenrle bewoo·rd·in,qen <! im·ichti.ngen
ten behoeve t!an het personeel vrm het
berl-rijf ll. - De bewoordingen << inriclltin-

ontvangstoverschotten voortkomencle van
ene bijkoniende bedrijvigheid ener verenigjng zonder winstgevend doel, -..velke de
uiterlijke scllijn ener handelsbedrijviglleid vertoont, is principieel in de bedrijfsbelasting belastbaar. (Samengeordende
wetten betre1'fenr1e de inkomstenbelastingen, art. 25.)
455
22 April 1952.

gen ten behoeve van llet personeel van
het beclrijf ll voorkomend in artikel 27,
paragraaf 2, nr 5, alinea 2, van de door
besluit van 3 Juni 1941 samengeordende
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bedoelen niet om llet even welke inrichtingen ten behoeve van dit personeel
rloch enkel de arbeiderswoningen.
22 April 1952.
460
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82.
Inkomstenbelnstingen. Bed·l·i.jfsbelastingen. - Sommen clie de raming ·vertegenwoonligen van de tijdens
het d·ienstjawr voo·rge·vallen m·ijnschafle.
Sornrnen welke slechts een VOOI'ZOI'Uj'oncls T51tnnen ·nitmalcen die ten aanzien
van cle toepnssing vnn de bedrijfsbelasUng
als winst besclwwwcl 1vonlt, cle 1·echten
vct.n cle bevoorcleeldeit nlthans wat betreft
hun omvwng steeds nag onbetJnctlcl Z'ijncle
,qebleven. - De in de afgesloten balans

ener namnloze vennootschap onder cle rubriek « allerlei schuldeisers )) als schuld
ingeschreven som die de raming van cle
tijdens het clienstjaar voorgevallen mijnschade vertegenwoordigt, - wijl, indien
lie werkelijkheid vnn de schade bewezen
wns en de benacleelde gekend waren, dezer rechten niettemin wat betreft hun
omvang onbepaald waren gebleven, - kan
slechts een voorzorgsfomls uitmaken dnt
ten titel van wh1st belastbaar is en niet
Pen aftrekbare beclrijfslast. (Samengeor<lende wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26 en 27, par. 2, n" 5.)
22 April l9'l2.
460
83. Inlwmstenbela.stin.qen. Befll'ijfsbelctstin,q. - Becl·rijfs-uitgaven of bedr·ijfslasten. - Uit,qaven of lasten attrekbaar vnn het bruto-beclm,g vcm de belnstbal·e ·inlcomsten wnnneer zi'i tiidens het
belastbnar U:idpe'I'TC met het oog op het
vet'lwijgen of beho·nden ·van de inkornsten
werclen geflaan of nwngegaan. Ret

bruto-bedrag van de over iecler fiscaal
tlienstjaar in de bedrijfsbelasting belastbare inkomsten vastgesteld op de gedurende het vorig jaar verwezenlijkte inkomsten mag slechts verminderd worden
awt de enkele gedurende het belastbaar
tijdperk gedane bedrijfsuitgaven met het
oog op het verkl'ijgen en het behouclen dezer inkomsten. (Samengeordende wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 26, par. 1.)
22 April 1952.
460
84. -

, InlcomstenbeinsUngen.

Bedrijfsbelctsi'ing. - Att·relcbcwe becll·ijfsuitflaven op becll'ijfslasten. ---: Sommen welke
cle rarning ve1·tegenwoonUgen ·van i'ijclens
het clienstjnar voorgevctllen mijnschacle.
- Sommen ~velk,e slechts een nj'trelGbal·e
1ledrijfslast lcmmen 1titma7cen incl·ien zij
·we·rkelijTG tijdens het l!elastbaa1· tijclpe1·Tv
wenlen ·uUgegeven. Om een bedrijfs-

last nit te maken die van de in de hedrijfsbelasting belnstbare inkomsten aftrekbnar is, moeten de sommen welke het
beclrag van de tijdens llet clienstjaar voorgevallen mijnschade vertegenwoorcligen,
werkelijk gedurencle het belasthaar tijdperk betaald zijn geweest. (Samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26.)
22 April 1952.
460

85. - lnlcomstenbelnsUnuen. - Bedrijfsbelastin{l. - Attrelcba·re becl·rijfstaf:lten. - Afsch·riiv'ingen. - Nota.rieel proto-·
col doo·r een notaris awn zijn opvolger atgestaftn. - Beclrijj'sactiviteit van de ovm·nemencle notcwis. - V'l'eemd cum rle minfler~vnnrde vwn het ove1·gecl·ragen 1Jrotocol
en l!i:ige·voly vwn cle nfschl"ijving. De·
uitslag van de bedrijfsacti viteit nn1 de
notaris, overnemer van de minuten vin1
zijn voorganger, is vreemd aan de eventnele waardevermindering van het overgec1ragen protocol, tot bet schatten van de
afschrijving·en van de roerende voorwerpen c1ienemle tot het uitoefenen van het
hetli•ijf. (Snmeng·cscllakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 2{),
par. 2, 4".)
6 :M:ei 1952.
490
·86. TnkomstenbelcbsUngen.
Becl'l'ijfsbelasUng. - Att·rekba1·e bed·ri:ifslnsten. - Afschri]vingen. - Berelo;ening. ·Opckacht vnn cle 1·echter : nagann of de
bewee1·de atsclwijv·ingen samengcum met
een WMbrde·venninclering, welke zich ged7t·rencle cle belnstbcwe Ujd we·rkeUjlc 1'001'cleed. Tot het berekenen van de af-

schrijvingen ten titel van aftrekbare lasten van de bedrijfsinkomsten, heeft de
rechter tot opdracht na te gaan of de doo1·
de belastingsplich tige ingeroepen afschrijving·en samengaan met een wnardevermindering, welke zich gedurende de behtstc
bare tijd werkelijk voordeed. (Samengec
schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 2{), par. 2, 4°.)
6 Mei 1952.
490
87. - InTuom.stenbelasUngen.
Becl'/'ijfsbelnsti.nrJ. - Belnstingplichtigen die
een vri:i be·roep nitoej'enen. - Belustbare
f!rondslag bestaancle in het verschil tussen het geheel befll·ag fler ontvcmgsten en
de ·nitgaven eigen aan het ·nitoetenen van
het becll"i:if. - Ten opzichte van de belas-

tingplichtigen die een vrij beroep uitoefenen dienen tot vaststelling van de in de
bedrijfshelasting belastbare grondslag, de
uitgaven eigen aan het uitoefenen van llet
bedrijf van het geheel der ontvangsten
afgetrokken. (Samengeschakelcle wetten
betreffende de inlwmstenbelastingen, artikel 30, al. 1.)
20 Mei 1952.
fi30
88. - In7cmnstenbelnstingen.
Beckijfsbelustingen. BelastingpUchtigen
clie een m'ij be1·oe1J 7titoejenen. - Forfaitail·e schati'ing vnn de uitgaven eigen aan
het 7titoefenen van het bedrijf. - Schatting die de als beclrijfslasten nfkelcbare
belastin.qen moet omvatten. - De forfai-

taire schatting van de uitgaven eigen aan
het uitoefenen van een vrij beroep moet
de nls bedrijfslasten aftrekbare belastin-
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gen omYntten. (Samenge;;chakelde wetten
bet1·effende de inkomstenbelastingen, artikl~l BO, al. 2.)
20 Mei 1952.
;mo
89. Inkomstenbela-stingen.
Betlri}fsbelnsting. - Bel1~sting op de tnnUernes en nntlere bezoldigingen der belteerders, commisstwissen en ttnndeelhouders ener ·tuutmloze vennootschnp. - AfJwud·infl Iii] tle bron. - Belnsting die nochtnn~ tle
behee1·ders, comm·issn1"issen en
nnndeelhon1le·rs, en niet 1lc vennootschap
treft. - In een naamloze vennootschap,

zijn de belasting·~;vlichtigen der bedrijfsbelasting tier nationale crisisbelastiug en
der aanvullende 11ersonele belasting, al
zijn deze belastingen reeds nl dan niet bij
de bron afgehouclen, de beheerders, de
eommissarissen en de nandeelhouders der
gezegde vennootscllap, clit voor wnt be·
treft de tantiemes en andere bezoldigingen clie hen worden toegekem1 en niet de
vennootschap zelf.
10 .Tnni 1952.
G71
HOOIPDS'L'UK V.
J\iOBILIEN!lELAS1'ING.

90. - luluomstenbelnstingen. - Mobi7Wnbelnstinu. Veren·iuing ·in deelnerninf!. - Belnstinfl uitslu.Uen1l ten laste
·rnn de ·vennoot. - Bij de verenigingen in

1leelneming die, claar zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten, niet belastingsclml<lig zijn, kan llet bedrag der verwezenlijktP wiusten slechts door de mobilienbelasting getroffen worden in hoofcle van de
Yennoot voor dlewelke bet nitsluitend de
op!Jrcngst van cpn knpitna lllt'legging is.
20 Mei 195~.
529
91. - Inlco-mstenbelnstingen.
·Mobi7ienlielnst·i1t[J. - Belnst·infl llie cle 11-itgekee·rde ·inkomsten cner nan-mlo.ze ·~.:ennoot
schnp treft. De begnnstigden Yan de
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Welke de opbrengst ZlJn ynn bedrijfsverrichtingen of vnn de beroepswerkzaamheic1 van de belastingplichtige en winsten
of inkomsten nitmnken.
8 .Tanuari 19G2.
223
93. - Inl.:omstenbelnstin!Jen. - Nntionnle crisisiJelnsti-n!J. - Belnstbn·re f!1"0nd·
slag. -De nationale crisisbela;;ting treft,

benevens de bij het paragranf 1, 2°, van
artikel 25 van de samengeschakelde wetten vermelde bezoldigingen, de winsten
van de hanllels-,_ nijverheids- of lanclbonwbedrijven en de baten van aile
winstgevende betrekkingen cUe bij die bepaling niPt vermeld zijn. (Samengeschakelde beslnitPn betreffende de nationalP
crisisbelnsting, art. 2 en 6.)
22 .Januari Hl52.
257
94. - Inlcomstenbelnstin[!e-n. - ~1\Tnfio
-nnle cris isbelftsting. - V e·ren·iging zonde1·
-rechtspe·rsoonlijlcheill die noch hanr ve1·rijldn.Q, noch een rechtstreelcse of on1'echtstreekse winst voor hnnr lellen be·
doelt.
Ontvnngstoverschotten wellce
niet voortkornen -vnn een hnndels-, n·ijverlteicls-, of lMulbou-wbed1'ijf, noch van eni!Je
nnllere -w-i:nst!Je·venlle bet-relcMng. - Ove1·schotten -in hu.n {Jeheel niet fUm tle nntionnle crisisbelnst·inf! onaenoonJen. - Zelfs

indien · zij geen rechtspersoonli.ikheid geniet, is de vereniging, welke nocll llaar
verrijking, noch een rechtstreekse of onrechtstreekHe winst voor haar leclen als
oogmerk lweft, de nationale crisisbelasting op het geheel van lwar ontvangstoversclwtten niet sclmlclig, vermits dez<c~
oversclwtten niet van een llnndels-, nijverhcicls' of landbouwbellrijf, noch van
Pnige andere win;;tg-c>wncle betrekking
voortkomen. (SamengeschakPlde wettPn
betreffPnde cle inkomstenbelastingen, artikPl 25; samengeschakelde besluiten betreffenclp de nntionale erisisbelnsting, art. 2.
par. l.)
22 .Tanuari l!liJ~.
257

nitgekt•erdP inkonlRten zijn belnstingsplic!Jtig van de mobilienbelastingen en de
aanvullende pen;onelE' belasting die de uitgelneenlP inkomsten van een naamloze
vennootschap treffen, zelfs wanneer deze
bel&sting bij <le bron wPnl nfgehouden.
JH .hmi 1952.
G7l

95. __ Inkomstenbelnstinuc-n. - Nntiotwle cri.sisbelnstin!J. - l'e·reniging zoncle·r
winstge·vcncl lloel-. - OntvnnrJstoveTschotte·n !lie de opbren!Jst vnn ee-n bijlcomstirJe
'IIJerkzna·mheid zij n. - Bij lco-mstif!e -we1'/,:znnmheill die fle schijn vnn een hanclel
·vertoont. - 0-re-rschotten ·in princi1Je nnn
fle nnt-ionnle crisisbel1~stin[! onde1·-worpen.

HOOFDS'l'UK VI.

- De ontvangstoverschotten van een vpreniging zoncler winstgevend cloel, clie de
opbrengst zijn van een bijkomstige werkzaamheid welke de schijn van een hnndel
vertoont, zijn in principe ann de nationale
crisisbelasting onclerworpen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25; samengeschakelde besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, art. 2, par. 1.)
~2 Januari 1952.
257

XA'l'IOX~\LE ClUSISBEL.\R1'1XG.

92. - I-nl,:om~tcn/Jelastingen. - Jll(ttiunnle crisisbelnstinu. - Bel1~stli1~re gronll-'lnu. De nationale crisisbelasting, in
riP mate waarin die belasting op dezelfde
grondslngen en volgens dezelfde modaliteiten als de bedrijfsbelasting geheven
worclt, treft enkel de sommen en activa
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9'6. - lnlcomstenlielastinge·Ji. - NltUonale crisisbelast-ing. - Ve1·en·iging zonlle·r
win8tgevenll lloel. - Ontvangstoverschotten llie lle oplirengst •!Jan een bi,ilwmsUge
we-rlczaamheicl zijn. - Ove1·schotten n·iet
aan lle nat·ionnle c·ris·isbelnsting onlle·rworpen onder lle llnlibele voorwaa1·lle dC£t
zollc[,n·ige wedcznamhe·icl nocUg weze te1·
verwezenUj king vnn cle cloeleinden vnn
nlgemeen nut, wellce de vereniging tot
·voonverp heett, en dat cle veren·iging cle
al:zo ·ve1·wm·ven ontvnngsten aan cle verwezenUjlC'ing vcm cUt cloel bestecle. -.De
ontvangstoverschotten van een vereniging
zonder winstgevencl doel, die de opbrengst
zijn van een bijkomstige werkzaamheid
ten aanzien van die welke de vereniging
ten doel heeft, zijn aan de nationale crisisbelasting niet onderworpen, inclien zodanige werkzaamheid nodig is ter verwezenlijking van het werk van weldadigheicl, onderwijs of algemeen nut hetwelk
de vereniging tot voorwerp heeft en indien cle vereniging de alzo verworven inkomsten in hun geheel aan dit werk besteedt. (Samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25 ;
samengeschakelde besluiten betrefl'encle de
nationale crisisbelasting, art. 2, par. 1.)

22 Januari 1952.

257

97. - Inlcomstenbelast-ingen. - N ationale cris·isbelctsting. - Belctstbn·re gl·onclslag. - Zijn in de nationale crisisbelasting belastbaar, benevens de in het paragraaf 1,
van het artikel 25 van de samengeordende wetten voorziene bezoldigingen de winsten van cle nijverheids-,
hanclels- of landbouwbedrijven alsook de
baten van al de bij de 1 o en 2° van voormeld paragraaf 1, niet bedoelde winstgevende betrekking·en. (Samengeordende besluiten betrefl'ende de nationale crisisbelasting, art. 2 en 6.)

zo,

22 April 1952.

455

98. - InlcomstenbelasUngen. - Nat-ionale cris·islielasting, - Veren·ig·ing zonder
winstgevencl cloel wellce noch ve-r'l'ijlcing
noch rechtstreelcse at onrechtstreelcse
winst voo·r haar leden nast1·eett. - OntvangstoveTschotten wellce niet van een
n·ijveTheicls-, hanclels- of lanclboltWlieclr-ijf
vom·tlcomen. Gezamenlijlce ontvangstoverschotten niet in cle nationnle c·risisbelasting lielastbaar·. - De vereniging zonder winstgevend doel die. noch verrijking
noch rechtstreekse of onrechtstreekse
winst voor haar leden nastreeft is op haar
gezamenlijke ontvangstoverschotten geen
nationale crisisbelasting verschuldigcl, vermits cleze noch door een nijverheids-,
hanclels- of lanclbouwbeclrijf noch door
enige andere winstgevende beclrijvigheid
zijn voortgebracht. (Samengeordende wet-

ten betrefl'ende cle inkomstenbehtstingen,
art. 25; samengeordende besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, art. 2,
par. 1.)
·
22 April 1952.
455

'99. - Inlcomstenbelast·ingen. - Nationale crisislielctsting. - Vereniging zond(3r
winstgevencl cloel. -'---- Ontvwn{lstovm·schO.tten voor·tgeb·rcwht door cne beclr·ijvigheicl
cl-ie b·ijlcornsUg ·is vwn lleze wellce hct doel
·vnn rle verenig·ing nitma£Llct. - Bi,ilcomencle /Jeclr-ijviglwirl wellce rle niter·Ujlcc
schijn ener· hanrlelslieckijvighe·icl vertoont.
- Overschotten 1Jr'inc·itJieel ·in rlc bedrijfsbelast-ing llelastbctar. - Het deel van de
ontvangstoverschotten ener vereniging
zonder winstgev·end doel voortkomende
van ene bijkomende bedrijvigheid welke
de uiterlijke schijn ener handelsbedrijvigheid vertoont, is principieel in de nationale crisisbelasting belastbaar. (Samengeordende wetten betrefl'ende de inkomstenbelastingen, art. 25; samengeordende besluiten betreffende cle nationale
crisisbelasting, art. 2, par. 1.)
22 April 1952.
455

1 00. - Inlcomstenlielastingen.
N £Lt·ionale c'l'is·islielast-ing. - Ve·reniging zonder· winstgevencl lloel. - Ontvangstoverschotten. voor-t_qe1J1·acht door ene bedrij·vighe·id cUe b-ijkomstig is van cleze wellce
het doel van de ve1·en·ig·ing tt-itmaalct. ;Over·schotten in cle nationale c·ris·isbela.sting /Jel£Lst/Jaar mits cle a1tbbele voor-wan')'(le flat clorgelijlce /Jerlr·ijvigheid nolUg weze om cle ver·wezenlijlc-ing 1noge1i}lc
te m.alcen vwn het we7'lc van algernee·n bclnng hetwellc het voo·rweqJ 'VC£n cle vercnirrvng ltitmaMct, en cla.t de CLlzo ver-lcregen
ontvangsten cloor rle verenig·ing volledig
tot clit cloel wor·den liesteecl. - Het deel
van de ontvangstoverschotten ener verenig·ing zonder winstgevend doel vourtkomende van ene bijkomende bedrijvigheid
die bijkomstig is van die welke haar doel
uitmaakt, is in de nationale crisisbelasting niet belastbaar, indien dergelijke bec1rijvigheic1 nodig is tot verwezenlijking
van het werk van weldadigheicl, onclerwijs of algemeen belang hetwelk het voorwerp van cle vereniging uitmaakt en indien de alzo verkregen ontvangsten .valledig tot dit doel worden besteed. (Samerigeordencle wetten betrefl'ende cle inkomstenbelastingen, art. 25 ; samengeordende
besluiten .betrefl'ende de nationale crisisbelasting, art. 2, par. 1.)
22 .April 1952.
455
101. - lnlcomstenbelast-ingen.
Nat·ionale cr·isislielast-ing. - V1·ijstelling dezer lielasting tot lieloop van rle helft van
de -winsten clie tot cle opTichting van arbeiam·s-woninge,n wm·llen aangewend. -

De vrijstelling van de nationale crisisbe-
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lasting met betrekking tot de helft van de
winsten welke werkelijk, in het land, binnen de twaalf maanden na het afsluiten
van het maatschappelijk dienstjaar tot
de oprichting van arbeiderswoningen worden besteed, is niet van toepassing op de
aankoop van reeds oPgerichte gebouwen
met het oog op hun aanwending tot clit
gebruik, doch uitsluitend op de oprichting van nienwe arbeiderswoningen.
22 April 1952.
460
HOOFDSTUK VII.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.

102. - Inlcornstenbelastingen. - Aanmtllenae personele belasting. Belc£stbare m·ondslag. - De aanvnllende personele belasting, in de mate waarin die belasting op dezelfde grondslag en volgens
dezelfde modaliteiten als de bedrijfsbelasting geheven wordt, treft enkel de sommen en activa welke de opbrengst zijn
van bedrijfsverrichtingen of van beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige
en winsten of ink01.nsten uitmaken.
8 Januari 1!J52.
223
HOOFDSTUK VIII.
BELASTING OP HE'l' KAPITAAL.

103. - •Wet ·van 17 October 19.~5.
N iet toepasselij Tc op de hMtdelsvennootschappen naa1· Tcoloniaal recht. - De belasting op het kapitaal ingevoerd door de
wet van 17 October 1!J45 en meer bepaald
<1oor artikel 7 van cleze wet, is niet toevasselijk op de cleposito's, in Belgie, van
geldsommen toebehorende \lUll een handelsvennootschap opgericht _naar het regime der koloniale wetgeving. ('Wet van
21 Augntus Ul21, art. 2.)
12 Juni 1!J-32.
578
HOOFDSTUK IX.
EX'l'HA-BELASTING OP DE IN OOHLOGS'l'I.Jil
REHAALDE EXCEP'l'IONEL~; WINS'l'EN.

104. - InlcomstenbelasUngen. - ErEtra.-belasUng 011 ae in oo'l'logsUjd behaalde erEceptionele wiJnsten.
Sammen aoo·r ae belastingplichtige bestema
tot het acmwerven ·van ·roerenae goedel·en. Somrnen die ver-rnoecl worden
n-it belastba1·e inlcornsten ·voo1·t te komen.
- Worden, tot vestiging van de extrabelasting op de exceptionele in oorlogstijcl
behaalde inkomsten, winsj:en en baten,
onder voorbehoud van tegenbewijs, vermoed uit belastbare inkomsten voort te
komen, de sommen rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd tot aanwerving, oprlchting of verwerldng van roerende goeVERnR., 1!J52. 45
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deren. (Wet van 16 October 1945, art. 2,
par. 3, e.)
25 Sept~mber 1951.
24
105. - Inlcomstenbelastingen. _ ErEtra-be!asting op ae ·in oorlogstijcl be1ia:alrle erEcepUonele winsten. Gezinsu.itgaven. - UUgaven cUe het Tca1·aktm· vertoncn van tot het nanwerven vnn 1·oiwenclc
yoederen ncmyewenae sommen. - De door
lle belastingplichtige gedurende de belastbare periode voor de noodwendigheden
van zijn gezin gedane uitga ven vertonen
het karakter van sommen bestemcl tot
aanwerving van roerende goederen. (Wet
van 16 October 1945, art. 2, par. 3, c.)
25 September 1951.
24
10,6. - Inlcomstenbelastingen. - Ji7wtm-1Jelc£stiny op cle in oorlogsti.jd behaalcle erEeeptionele tv'imsten. Gezinsu.itga·ven. ---: Uituc£ven U'ie ve,r·nwea 1VOI'den u,it
belastbcwe 'inkornsten vom·t te leo-men,
zelfs indien zij het bedmg van de 1ti-tuaven vnn normnnl verbru,ik niet oversclwijden. De door de belastingplichtige
voor het onderhoucl van zijn gezin gedane
uitgaven, sommen zijnde welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot het aanwerven van roerende goederen bestemcl zijn,
worden, voor de aanslag in de extra-belasting, vermoecl uit belastbare inkomsten
voort te komen, zelfs indien zij het bedrag Yan de uitgaven van normaal verbruik niet overschrijclen. (Wet van lfi October ,1!!45, art. 2, par. 3, c.)
25 September 1951.
24
107. - lnkomstenbelasf'i'ngen.
Belasf'inu op ae beclrijfsinlcomsten.
Gezinswitga-·ven. Uitgaven clie tot vestiuing vwn cle annsla.,q moeten ·weerhouden
worclen ind-ien Twn bedn£g vc£ststaa,t en
dit bedmg een telcen of indicie uitrnaa.Tct
waan£it een hoge1·e welstnna awn 1ti-t ae
nwnge,qeven inkomsten blijlct. - De door
tle belastingplichtige voor het onclerlloud
van zijn gezin gedane uitgaven moeten
tot vestiging van de aanslag in cle beclrijfsbelasting, in de nationale crisisbelasting en in de aanvullende personele
belasting weerhouden worden wanneer
het beheer hun beclrag bepaalt en dit bedrag een teken of indicie uitmaakt,
waaruit een hogere welstand dan nit de
aangegeven inkomsten bli.ikt.
2i'i September 1951.
24
108. - Inkornstenbelastinuen.
Ea:tra-belasting op cle ·in oo'l'loysperiode behaalcle erEeetJt-ionele inlcomsten. Vest-i.
{ping ·van ae ctanslc£g bij middel vnn telcenen en inclicii:!n. - A.cUva van ae belastingschnld·ige op 9 Octobe1· 19J,4. Vermoeaen clnt slechts kwn gelrlen voo1· cle
perioae die ann 9 Octobe·r 1944 voo·mfgna-t.
-

De activa van de belastingschuldige in
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duto van· 9 October 1944-);;unnen slechts
voor de periode die aan 9 October 1944
voorafgaat, als tekenen of indicUo;n van
een hogere welstand dan nit cle aangegeven inkomsten blijkt, een vermoeden uitnmken tot--vestiging van de extra,-belasti:gg op de in oorlogsperiode behaalcle exc~ptionele inkomsten, winsten en baten.
·{Wet van 16 October 1!J45, art. 2.)
: 9 October 1951.
52
109. -

Inlcornstenbelastingen..
Emu·acbelast-ing op de in oorlo{J8pe·riolle behaalde emceptionele inlcornsten. ~ Be1Jalingen van lle snmengeschMcelde wetten
op lleze belctst'inrl toepasseU.ilc behal·ve afwijlcing llom· de wet vctn :16 October 1945.

- De bepalingen van de samengeschakelcle wetten betreft'encle de belastingen op
de inkomsten, die op de bedrijfsbelasting
betrekking hebben, zijn toepasselijk op de
extra-belasting op de in oorlogsperiode
-behaalcle exceptionele inkomsten voor zoveel er door de wet van 16 October 1945
niet van afgeweken wordt. (Wet van
'Hi October 1945, art. 19.)
52
9 October 1951.

_:i 10. - Inlcomstenbelastingen.
Emita-beln.sting op de in oodogsperiolle behaallle emcept-ionele vnkornsten. - BelnstiJn,q gevestiacl op lle vastgestellle of vermoelle inlcornsten. De extra-belasting
op de in oorlogsperiode behaalde exceptionele inkomsten wordt op de vastgestelcle of vermoede inkomsten gevestigd. (Wet
van 16 October 1945, art. 19; samengescbakelde wetten betreft'ende de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1.)
9 October 1951.
52
111. - Inlcomstenbelnst-ingen.
Em/.ra-belnst-ing op ae in oodogspel"'iolle behcialcle emceptionele inlwrnsten. - BelnsUng clie mng gevest-igll wonlen op gt·oncl
1Jan lle vermoellens met behltlp ~vnnrvwn
cle ge·wone belnstingen gevest-i_qcl worden.

- De vermoedens met behulp waarvan de
gewone belastingen gevestigd worden
kunnen ook dienen tot vestiging van de
extra-belasting op de in oorlogsperiode
behaalde exceptionele inkomsten. (Sameng·eschakelde wetten betreft'ende de inkom.stenbelastingen, art. 32.)
9 October 1951.
52

tianleg en de verwerking van roerende
goederen worden, voor cle vestiging -.van
de extra-belasting op cle in oorlogsperiocle
behaalcle exceptionele inkomsten winsten
en . baten, onder voorbehoucl van het tegerrbewijs, vermoed uit belastbare inkomsten voort te komen. (Wet van 16 October 1945, art. 2, pur. 3, c.)
9 October 1951.
52
113. - Inlcomstenbelctst-inyen.
Emtt·a-belnst-iny op de in oot·logspe·r-iode belwnllle emcept-ionele oinlcomsten. - Gezins·u:itynven. Uitgaven d·ie het kat·nktet·
vet·tonen van smltme'li anngewend tot de
vet·weTving, de ncmle_q en de venverkiny
van ·roerencle yoeclm·en . .~ De door de. be-

lastingschulclige geclurende de belastbare
periode voor cle behoeften van zijn gezin
geclune uitgaven vertonen het karakter
van sommen aangewend tot de aanwerving, de aanleg .en de verwerking van roerende goederen .. (VVet van 16 October 1945,
art. 2, par. 3, c.)
9 October 1951.
52
114. - Inkomstenlielctst-ingen.
E:IJtm-belast-iny op cle emceptionele in oorloostJeriocle behnnlcle inlwmsten. Attrek ·vnn min·irnunt 5.000 j1·anlc pet· mannd
bellrijvigheid ve1·hoogd met 6.000 fmnlc
per jacw en per k-ind ten lctste. - Attrek
vnn rechtswege venvo·rven, welk oolc het
lieclTng weze van het bed1'·ijfsinkomen geclm·ende lle oodogsperiolle. - Vnn rechtswe_qe verwm·ven nttrelc, om het even at
het bedTijfsinlwmen v66-r 1 J1tni 1946
nnn_qeyeven werll of niet. De aftrek

':an 5.000 frank minimum per maand bee
drijvigheicl van de belastingplichtige gedurende cJe periode die belastbaar is in
cle extra-belasting op cle exceptionele in
oorlogsperiocle behualde inkomsten, verhoogcl met 6.000 frank per jaur en per
kind ten laste, is van rechtswege verworVen, welk ook het beclrag weze van het
ul dun niet v66r 1 .Juni 1946 aangegeven
bedrijfsinkomen gechu·ende cle oorlogsperiode. (Wet. van 16 October 1945, art. 5;
wet van 301 lVlei 1949, art.1 en 7.)
16 October 1951.
7H

112. - InlcornstenbelasUngen.
Emti·n-belnsting op de in oorlo,qsperiode behnalcle emceptionele inkomsten. Som:;Jnen door de belnstingsclmldige aange1vend tot de ver·wm·ving, lle aanleg en de
verwerlciny vnn roe-renlle of onroerende
goede-ren. - Sornrnen die vm·moed worden
·1iit belastbnt·e inkomsten vom·t te komen.

115. - InlcO'Instenbelnst-inyen.
Em. tnt-lielctstiny op cle exceptionele in om-logspe1"iode behnnllle inlvomsten. - Aanslnyen die van ambtswege rnoeten nagez··ien 1vonlen met het oog op cle toepass·iny
vnn de wet van 30 111ei 1949. - ~elnsting
scll/u.ldi.qe d-ie noch bezwnat·schrd.ft noch
C'liiye nnnvnta[! heett inyediend om het
voordeel vnn de door de wet vom·ziene
nttt·elclcen fe belcomen. - Belastingschu.lcliye clie niettemin flit voonleel lean ye·nieten. - Daar de aanslagen in de extra-

-'--"··De sommen rechtstreeks of onrecht' streeks aangewend tot de verwerving, de

belastiilg op de in oorlogsperiode behaalde e:x:ceptionele inkomsten, gevestigcl in
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strijd met de bepalingen van de wet van
30 Mei 1949, van ambtswege moeten herzien worden, mag de belastingplichtige
het voordeel genieten van de door deze
wet voorziene aftrekken, .hoewel hij noch
bezwaarschrift noch enige aanv-raag heeft
ingediend om dit voorcleel te bekomen.
(Wet van 30 Mei 1949, art. 7.)
16 October 1951.
76
116. '- JnlwmstenbelasUngen.
Ewt,ra-belasting op de ewceptionele in oorlogsperiode behaalde inkornsten. - Hel·ziening van arnbtswege i!an de aanslag 01J
m·ond van de wet van 30 Mei 1949. Verplichting voor het hot van be1·oep,
waarbij een verhaal aanhantlifl is gernaalvt; na te gaan ot cle belastingplichtige gerechtigcl is tot hot belcomen van
de volledige attrelc voo1·zien bij a1·tUcel 1
van de wet van 30 Mei 1949 en, in bevestigend geval, of hij in de ewtm-belasUng
belastbaar blijft. - Daar de herziening

707

tijd behaalde exceptionele inkomsten belastbaar zijn. (Wet van 16 October 1945,
art. 2, par. 3, c.)
4 December 1951.
161
119. - l1ikomstenbelastingen.
Ewtra-belastin,q op de in oorlogsUjd behaalde ewceptionele inkomsten. Sammon
aan,qewend tot hot aankopen, de ·aanleg
en de tt·anstormnUe van t·oerenae goerleren. Sommen beho·udens tegenbewijs
vermoed, van belastbare inkomsten voort
to komen. - Tot bepaling van de belast-

j

bare grondslag in de extra-belasting op de
in ooriogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, worden, behoudens tegenbewijs, vermoed van belastbare inkomsten voort te komen, de sommen t·echtstreeks of onrechtstreeks aangewend tot het aankopen, de aanleg en de
transformatie van roerende en onroerende goederen. (Wet van 6 October 1945,
art. 2, par. 3, c.)
van de aanslag in de extra-belasting op ·
223
8 Januari 1952.
de in oorlogsperiode behaalde exceptio120.
Inkomstenbelastingen.
Ewnele inkomsten, bij gebrek aan bezwaarschrift of aanvraag, van ambtswege moet tm-belasUng op de in oorlogstijd behaalgeschieden, moet het hof van beroep, de ewceptionele inl.,omsten. - De huiswaarbij een verhaal met betrekking op hottdel'ijke 1tUgaven d·ienen in de voor
deze belasting aanha:ngig is gemaakt, na- aanslag vatbat·e basis be.q1·epen. - Diegaan of de belastingplichtige al dan niet nen begrepen te worden in de grondslag
gerechtigd is om de volledige aftrek voor- vatbaar voor aanslag in de extra-belaszien bij artikel 1 van de. wet van 30 Mei ting op de in oorlogstijd behaalde excep1949 te bekomen en, in bevestigend geval, tionele inkomsten, winsten en baten, de
of hij nog in de extra-belasting belastbaar sommen tijdens de belastbare periode aang·ewend tot dekking van de huishoudelijke
is. (Wet van 30 Mei 1949, art. 1 en 7.)
uitgaven. (Wet van 6 October 1945, art. 2,
16 October 1951.
76 par. 3, c.)
117. - Inkomstenbelastingen.
Ewt1·a-belasting op de ewceptionele in oo1·logspm·iode behaalde inkomsten. - Aanslag van ambts·wege. - De regelen voor-

zien bij artikel 56 van de samengeord,ende
wetten tot vestiging van de aanslag van
ambtswege ten laste van de belastingschuldige zijn van toepassing in zake extra-belasting op de exceptionele in oorlogsperiode behaalde inkomsten. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56; wet van 16 October 1945, art. 19.)
·
16 October 1951.
76
118. - Jnkomstenbelastin,qen.
Emt1·a-belastin,q op de in oorlogstijd behaalde ewceptionele winston. - Belastba1·e inkomsten. Gezinsuitgavmi. Inlcomsten vermoetl uit belastbar·e inlcornsten
vom·t te '"omen. - De door de belasting-

plichtige gedurende de belastbare periocle
voor de behoeften van zijn gezin gedane
uitgaven, sommen zijnde door hem aangewend tot het verwerven van roerende
goederen worden, beb.oudens tegenbewijs,
vernioed voort te komen van inkomsten
die in de extra-belasting op de in o01·logs-

8 Januari 1952.

j
j
j
j
j
j
j

223

j

121. -

InlcornstenlielasUngen.
Erctra-belastin,q OJJ de in oorlogstijd behaalde ewceptionele inlcomsten. - Interesten
vm·schnld-igd in geval van nalat'igheid
het kwijten ·Dan de erctr·a-belasting: b~teTesten eon integrerend deel vat~ de
ewtra-belnsting 1t'itmakend. - De intel·es-

j

in

j

ten van 5 t. h. per jaar, verschuldigd in
geval van nalatigheid in bet kwijten van
de extra-belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, maken een integrerend deel uit
van de extra-belasting. (Wet van 16 October 1945, art. 1o3, par. 1.)
12 Febnmri 1952.
297

j
j
j

122. -

Inlcomstenbelastingen.
Erctra-belasting 011 de in oorlogstijd behaalde emceptionele inlwmsten. - Attreleleing
van 5.000 franlo minirn11,rn pm· rnaand activUeit, verhoorJd met 6.000 franlc per jaar
voor ellc kind ten laste. - Aft,reklcing enlwl geldend voor de ewtra-belasting. Niet van toepassing op de bijzondere en
tijdelijke belasting op de uitzonde1·lijlve
winston. - De aftrekking van 5.000 frank

j
j
j

minimum per jaar bedrijvigheid, ver-

j
j
J

1

1{)8

1
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lloogd met tl.OOO frank per jaar voor elk
kind ten laste, geldt uitsluitencl voor de
Pxtrn-belastiug ov de in uorlogstijd belmaldf' exceptionele inkomsten, winsten
en baten; zi.i i;; niet van toevassing op de
bijzunderp en tijdelijlw behlsting op de
nitzon<lerlijke winsten. (Wet van Hl October l!H5, art. 5, par. (); wet Yan 10 Jac
nuari 1940, art. 2.)
19 FE'brunrl 1!1i\2.
310
123. - Jnlwmstenbelnstingen.
lErTtm-belnstin{l op de ·in oorlogsti-jfl beha!tlcle exceptionele in komsten. Bomnwn
floor cle bela.stin!fplichtif!e tot het a.ankopen, cle annleg en de tntnstonnatie va'll
roen>;nfle en onroe·ren1le ooefleren nrtn{Je·wenll. - Somi/1H!'II· vennoe<l1J(Ln belastbwre
·inlcom.sten voort te J,,omen. vVorden,

tot vestiging van de extra-belasting op cle
in oorlogsti.id behaaltle exceptionele inkomsten, wim;ten en baten, belloudPns lwt
tegenbewijs, vermoec1 y;ni belastbare in'lcomsten Yoort te komen, de somnwn
rechtstreekl'i of onrechtstreeks tot llet
mmkopen, de aanleg en de transformatiP
van roerende Pn onroerende goederPn nangewend. l"rpt Ynn 1(; OetollPI' 1!!45. art. 2,
par. 3, c.)
4 Maart l!J52.
ilG2
124. -

Inkomstenbelastiu!fen.
Extra.-belnstin!f up de ·in oorlogstijd beha!tlfle Px6etJtlonele ·inl.:omsten.. UUgwven
·voor het onflerhoucl '1!(1!11 het uezin. - Uit(f(tven bertrepen tn. fle tot het (ULnkopc·n,
fle nu.nlert en (le t?·wnstonna.tie van •roeFendc· rroerleren nnn[lewenfle sommen. -

De nitgaven, gedurende de belastbare pepiode, door de belastingplichtige YOor het
onc1n·Jwud van zijn gezin ge(lnan, Yertegenwoorc1igen sommen tot het aanko}wn,
cle · aanleg· en cle transformatie van roerende goecleren aangewencl. ("ret nnl.
J(l October Hl45. art. 2, par. ~L c.)
4 Maart l!J52.
3()2

125. -

Inlcomstcnllelnst'ingen.
}!]J.·op cle in oorlogstijfl l>ehanlfle except'ionele inlwmsten. U itga·ven
1•oor het onflerhmul V(tn het {JC.zin. Citqa.ven llie, 1Jeho·nclen8 het te{lenliewi:ill,
1n de vom· aanslait in fle extra-belnstinrt
"IJat/mre yronclslnf! dienen te 1.vonlen bertrezleu, ·.'1!elfs inrUen zi:i tot het aa.nkotJen
·l.lwn roonve1·pen ·roo1· het norm(~al •17erbr1d.k besteed ·wenlen. - Het fE'it dat (}e
tJ:i~-belnsting

Iloor de belastingpHclltige voor zi.in onderhond en cUt vnn zijn gezin gec1nne nitgaven tot het aankopen van voorwerpen
voor het normaal verbrnik besteed weraen, lnat niet toe ze nit de uitgaven te
sluiten welke een vermogensaccres a::m
het lic'ht brengcn en, hehoudens tegenbewijs, in de voo1· annslng in cle extra-belasting vntbare gromlslag rlienen te wor-

(len begre]lPll. (Wet nm 1\l @ctober 19.45
art. 2.)
4 llfaart 1932.
362

1

. 12·6. - Inkomsten1Jela.stin{len.
Emtm-lielastin!J op (le 1-n oorlogstijcl .behnltllle exoezJtionele Inkom1>tcn. - Drnagwijrlte r·nn artikel 13, 1Ja,ntrtmaf 2, ·vnn rle
wet 1:an JG Oetobc1· 19.7;;, - BepaHn.Q ten
tloel llebbenll een du.IJbele rw.nsln{l te ver·
m<ijden. .t\rtikel 13, paragraaf 2, van
(le wet van 1G October 1945 heeft niet tot

1

Yoorwerp de vaststelling van het zuiver
bedrag van de belastlmre inkomsten door
bepaling van de verm'ogensaccressen, clocll
wel die vim bet bedrag Yan de belasting
zelf.
Het heeft enkel ten doel te vermijden
tlat het vestigen Yan de aanslag in rh~
extra-belasting ov de in oorlogsti.id beJuwlcle exceptionele inkomsten, winsten
en baten een clubbele aanslag zou teweegbrengen van inkomsten die reeds door fle
cedulnire belastingen, de nationale crisiHbelasting, de aanvallencle personele bPlasting, ulsmede door de bijzondere door
fle wet van 10 .Jannari l!l40 ingevoenle
belasting getroffpn werden.
ll

~Ianrt

l!l52.

378

127. ~ lnkom8ten1Jelnstinqen.
JE,f'tm-belasUno op (le ·in oorloost-i:ifl behaal(/e excezJtionele 1nk0'1n8ten. - Bommen tot
het aanJ.;open, lle nanle(l en ae transforma.tie 1xm 1·oerenrle of onroerenfle rtoellercn aanyewend. - Sommen ·vermoefl ·ud
1Je7n8t/Jare ·inkmnsten ·vom·t te lcomen. -

Voo1· <le vestiging van de extra-helasting
OJJ de in oorlogc:ti.id hehaalcle exceptiouelP
inkomsten, winstf'n en baten, worden bellomlens tegenbewijs yermoed uit belastbnrP inkomsten Yoort te konwn cle sommen, lletzij rel'lltstn~eks, hetv.ij onrechtstref'ks, tot llet aankopcu, 110 nnnleg Nl
<lP tramdormatie Ynn roer<"ntlP of onroerenrl<' goederen anngew0ml. (vVet van
10 o('tobf'r Hl4u, art. :!, var. n. c.)
1l

~lanrt

128.

19u2.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tnkomstcnbe/axtinuen. ]i].r011 fle In oorlo(lsti:iil 1Jchnalrle c;Ecept-ionele inkom8ten.
Onclerhourlskosten rwn het rJezin. - Kosten beqrepcn in de tot het a.a.nlwpeu, d.e (Umle!l
en de trwnsfonnatie vnn ·roerende [!OedeDe tijdens
·ren nnn{fewenrle sommen. ~

t·m~be7a8t'in[l

!let belnstbaar tijd]wrk voor het onderlwud van bet gezin gedune uitgrtYf'n zljn
in c1e tot het aankopPn, !le annleg PU elf'
transformatie Yan roerenc1e goederen nangewentlP sommeu begrepen. (IVet van
10 October 1fl43, artikPl 2, par. il, c.)
n 111aart 1!li12.
378
129. ~ Inkom./itenbel!tstin{len. - Extnt-behtsting op cle in oo1'loasti]il behaalde exceptionele Inkvmsten, wi.11sten en ba-

1
1
1
1
1

1

1
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ten. - Bep(tl-ingen van lle S(tmengesclwJ,:elae ·wetten bet·reffenlle ae inlwmsten!Jeln,~tirwen {lie bet-rel;;J.;ing he!Jben op lle berlr-ijfsbelttst·i'ltff. - _BelJaUnu ·ua.n toepns~ing 01f tle extra-belnstiu g_, ·ln zo-ver de
wet vwn Hi October 19-Fi e1· 'niet vnn a.fmijlct. - De bepalingen van de samenge-

Hchakelcle wetten betreffencle lle inkom~te:Iil)elnstingen die betrekldng hebben op
<lP beclrijfsbelnsting zijn van toc>passing
op cle extra-belasting· ov dp in oorlogstij<l
behaalde excc>ptionelP inkomsten. winsten
en baten, in zover cle wc>t van lG October
1945 ei· niet van afwijkt. (Wet Yllll Hi Oeto)Jer 1H43, art. 19.)
18 Mnart 1!l52.
397
Inlwm.stenlwla.stinge·n.
Extm-belns#nu op ae in oorlousti:itl behaalrle emceptionele inh:omsten, ·IDinsten en bat en. - Bepal-ingen ·vnn tle sa.men.rJescha!Jelde :wetten bet·reffencle ae ·inlcomstenbelastiwJen (l-ie betreJ.:J,:inu hebben op ae
bedrij.fsbelnst'ing. - R epa. l-ing van toepnssing op ae extrn-belnsM-ng, in zove·r {le
·1.vet mw 16 October 1915 e1· niet V{tn nfJo·ijlct. - De bepalingen van cle samenge-

130. -

Hchakelde wetten betreffencle cle inkomHtenbelm;tingPn clie op cle bedrijfsbelasting bdrPkking hebben zijn van toepasHing op rle extra-belnsting op cle in oorlogstijd behaalcle excevtionele inkomsten
winst~n en baten, in zover cle wet vm~
16 .October 1H45 er niet van afwijkt. (Wet
van Hi October 194G, art. 1H.)
18 Maart 1!lii2.
3!l8
131. -

Inlcomsten/Jelastingen.
Emtm-belo;~ting op ae 'in oo-rlo.qsti.itl belwnltle ex<:etJtionele ·inkomsten, winsten en bnten. - Reue/. ·w ltJe ns welke o,l.leen tle berl-rijfB·uitg{tven (/CtllWCntle tle 1JelastbCWC
fi.jtl gctlnnn o·m tlc inkomsten tc ·verlwij.rJCn of te behmulen •z;nn tle !Jelnstbare inlcomsten moyen ~vortlen nfgetroklten. Regel toet)(~sselijlc op fle ext-rn:belt~st-ing.

- Artil;:el 26, paragraaf 1, van cle samengeschakelcle wetten betreffende de inkom"
stcnbelnsting·en, volgens lletwelk alleen
de beclrijfsui tg·a ven welke geclurencle de
lJelastbare tij <1 wprdpn gednan om lle inkomsten te verkrijgen of te bellouclen Yan
de in de bedrijf:;belasting belastbare inlwmsten mugen worrll-~n afgetrokken, is
toepasselijk op <le t•xtra-belasting op de
in oorlogstijd behaalcle exceptionele inkomsten, winsten en baten. (Samengeschakelcle wetten, art. 26, paragraaf 1;
wet van Hi October 1!l4u, art. 19.)
1S Mnart 1!l52.
3!l8
132. -

Inkomstenbelastill[fC'/1.
E.rop tlc in oorlO(JStij{l liehnalrle emeeptfonele ·inl,,umsten, -winsten en baten. - N(~ 31 December .1941 op tle lcohieren gebmchte gewone lielr~st·ingen, wellce
rle ·inlcomsten •ljfm de jo-ren .1910 tot 1941
tra.-belr~stinrJ
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tre.IJen. - Bela.stinuen clie IJ:iet ran ile onder toeZJ(tssing vnn ae emtra-belastinu
nLllencle -inkmnsten moyen afuetrolcken
wortlcn. -De na 31 December l!J44 op cle

kohier!'n gebracllte gewone belustingen,
welke <lP inkomsten van de jareu 1940 tot
lllH treffen, mogen niet afgptrokken worc1Pn van !lP onder toPpassing· van cle bij
de wet van l(i October Hl45 ingeYoercle
extra-bf~lasting vallencle inkomsten. (Stilzwijgende beslissing.) (Samengescllakelcle
wetten, art. 26; wet van 1(; October 194li,
art. 19.)
lS Maart 1!!52.
3H8
133. - Inlwmstenlielrtstin[!en.
Emtrn-belnst·inu op tle in oorlortstijil 1Jehnnlae cxcept-ionele -inlwmstc'/1. - De l!elttst1Jnrc g·rontlslng rnoet tle ·uUua-t'en ·wor het
.f/CZin beur-i.jpen, ook intlien tle.ze nl aa.-n
·niet tle no{liqe ·uit.qnven ove·rsclwi.jrlen tot
llct rutnlcopen V(m voorwerpen voor het
no·rnwnl ve1·bruilc. -De belastbare grand-

slag van de extra-bela sting op de in oorlogstijd bellaalcle exCC'lJtionele inkomsten
moet. lle. uitga ven van llet gezin begTijpen,
ook Inchen cleze al clan niet cle f!onunen
overschrijden noclig tot het aankopen van
voorwerpen tot Jwt normaal verbruik. in
ncllt nememle clu t cle inkomsten, die. de
Yermogensaccressen mogt>lijk maakten,
niet cle enige zijn rliP ann de belasting
onderworpen zijn.
U Mei 1952.
4H3
1-34. -

Inlcomsten!Jelnstinuen.
EJ;rop tle ·in oorlogst-ijd- 1Jelwn7ac except-ionele ·inlwmsten, -winsten en boten. - Recla-mat-ie vwn rle 1Je1.rtstinrJPl-iehtiae. Beslissinlf ·va:n (le tlirectenr ·L•nn
{lc belnstingen niet IJCtekena liinnen zes
nwnnaen, te -relcenen ·ran rle tlnu -wcuwop
Toepns.de ree/.nnwtie is ingekomen. sina vnn nrtilcel 65, a.l·inen :2, vnn ae samengesclwlcellle -wetten bet·rcffentle rle in7.-omstcnbelnsUnuen. Geho'lt(lenheitl tot
de ·interesten -wegens ·verzu:irn opgeschorst.
tm-belr~st-i.ng

- De bepaling van artikel (i('i, alinea 2.
nm cle smneng·eschakelde -«·etten bet reffPnde cle inkomstenbelastingen, luiclenH
Wl'lke, bij gemis aan betekening binnen
z;es maanclen, te rekenen van cle dag
waarop de reclamatie is ing·ekomen, van
<lP beslissing Yan de rlirectenr van cle bel astingen, lle gehomlenheid tot de interestPn wegens vPrzuim bepaa1c1 bij artikel 3H,
pztragTaaf 2, nm dezelfcle wetten opgpSl'horst i:,;, i~ eveneens van toepassing op
<k interesten wegenH verzuim met betrekldng tot cle extra-belasting ingevoercl
<loor de wet van 16 October 1!l43 op cle In
oorlogstijcl behaalcle exceptionele inkomstc>n, w~~sten en baten. C'Vet van l(i Octolwr 194n, art. 13, par. 1, en 1\l; wet Yan
:10 Mei Hl49, art. 6.)
8 Mei 1952.
.496
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135.
Inlc.otnstenbelastingen. ~ Ex·
tra-belastinu op de in om·logstijd behaal'
de exceptionele inkomsten. Sommen
aangewend tot het aanlcotJen pan roerende uoederen. - Sommen geacht van belastbare i.nlcomsten vo61't te lcomen. -

Tot het vestigen van de extra-belasting
op de in oorlogstijd behaalde inkomsten,
worden, onder voorbeUoud van bet teg~nbewijs, de sommen rechtstreeks of
mirechtstreeks aangewend tot bet aankopen van roerende goederen geacht' voort
te komen van belastbare inkomsten.
(Wet van 16 October 1945, art. 2, paragraaf 3, c.)
20 Mei 1952.
527
136. - Inkomstenbelastinuen.
Extra-belasting op de in oorlog8Ujd behaalde exoeptionele inlcomsten. - Belastbat·e
urondslau moet de ttitgaven voo'/' het uezin beg1"ijpen, om het even ot zij al dan
niet tot. het aanlcopen van gOederen V001"
het nm·maal vet·bnf.ilc wet·den aangewend.

stocks, tot welk bedrag de belastingsgTondslag der bijzondere belasting op de
in oorlogstijd .verwezenlijkte uitzonderlijke winsten, wordt verminderd, uit~Iui
tend vastgesteld door .Yergelijking. ·d.er
waarden van de grondstoffen bestaande
ofwel bij de Iaatste OlJgestelde inventa'ris
v66r de 10 Mei 1940,, ofwel in de andere
voorwaarden voorzien bij littera a, varagraaf 1, van artikel 6 van de wet van
16 October 1945, met de algehele. waarde
der in dezelfde inventaris opgenomen
grondstoffen. Nochtaus moet deze wnarae
door toepassing van de coefficient 1;6!i
aangepast worden op het gedeelte der
grondstoffen da t bij het einde der belastbare periode werd aangelegd. (Wet
van 16 October 1945, art. 6.)
10 Juni 1952.
: fi71
'139. - Inlcomstenbelastin,qen. . Bijzondere belasting op de in oot·l(J{jsti,id
ve1·wezenlijlcte 1titzonderlijlce winsten .. Provisie \ tot instandhottding der stocks.
Geen voorbehottd betTejfende d(l 4erlcomst der vom· deze provisie aangewende
tondsen. - Aangezien de wetgev:er . geeu

- De sommen besteed tot uitgaven voor
het gezin, om het even of zij al dan niet
tot het aanschaffen van goederen voor
het normaal verbruik aangewend werden, voorbehoud heeft gemaakt ·wat de hermoeten in de belastbare grondslag van de . l;:omst der gel den betreft die tot de v:orextra-belasting op de in oorlogstijd be- ming der provisie tot instandhouding van
haalde exceptionele inkomsten begrepen de stocks werd{m. aangewend, mag deze
provisie niet worden beperkt tot het .beworden.
20 Mei 1952.
527 drag der tijdens de belastbare per,ioile
aangelegde reserves. (Wet van 16 .October 1945, art. 6.)
137. - Inlvomstenbelastingen.
Ex10 Juni 1952.
571
tra-be lasting op ae in oorlogstijd behaalile exceptionele inTcomsten. - ilrtilcel 1
van de wet van 30 Mei 191,9. ·- Bepaling
waat·bij a1·ti1cel 2, pam.qraat 1, v£m £le
1vet van 16 OctobeT 1945 niet uewijzigd
wm·dt. - Dmagwijdte. - Artikel 1 van

de wet van 30 Mei 1949 dat geen enkele
wijziging brengt aan artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 October 1945,
waarbij de inkomsten, winsten en baten
bepaald worden die onder de toepassing
van de extra-belasting vallen, heeft
slechts betrekking op de aftrekkingen
voorzien bij de artikelen 4 en 5 van gemelde wet van 16 October 1945 voor al de
inkomsten, winsten en baten bedoeld bij
artikel 2, paragraaf 1, van die wet, voor
zoveel het bedrag er van uiterlijk op
31 Mei 1946 werd aangegeven.
20 Mei 1952.
527
138. - Inlcomstenbelast'ingen.
Bijzon£lere belasting op de in oot·logstijd
verwezenlijlcte tt'itzonrlm·lijke winston. Provisie tot instandhottding der stoclcs. Berelceningstvijze voor de venninde1'"ing
van £le belastingsgmndslag. - In het door

;ntikel 6 van de wet van 16 October 1945
ingevoerde stelsel, wordt de provisie ter
vergemakkelijking van de latere iristandhouding van de v6or de oorlog bestaande

·'

'

140. - Inkomstenbelastinuen. '- Bijzondere belasting op de in oorlogstijd verwezenlijlcte uitzonderlijlce winston.
P1·ovisie tot instandhottdi'nu. der stocks.
Omstandigheid waa1·in de vrijstellinu
niet getdt. - Gevolgen van de onueldigheid det· vrijstelling. De vrijstelling

der prov:isie tot instandhouding · der
stocks, ter vaststelling van de belastbare
gronclsl'ag voor de bijzondere belasting
op de in oorlogstijd verwezenlijkte · uitzonderlijke winsten, geldt niet meer wanneer deze provisie niet ten laatste op
31 December 1947 haar bestemming heeft
gekregen, in het gev:al zij bet voorwerp
van andere vooruitnemingen of van·· een
uitkering is geweest, alsoolr in geval van
afstand der onderneming of overlijden
van de belastingsplichtige, met als enig
gevolg dat de bijzondere belasting op de
voorlopige
vrijgestelde
uitzonderlijke
winst wordt geheven alsof geen prov:isie
tot instandhouding van de stocks had bestaan. (Wet van 16 October 1945, art. 6,
par. 3.)
10 Juni 1952.
571
141. - Inlcomstenbelastingen.
Bijzondere belasting op de in oorlogstija
verwezenlijlcte uitzondet·lijlce ~vinsten; -

,-----~--
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BELASTINGEN EN TAXES.
'l'e·nw1JetaUn11 of ctftrel,;J,;iny ·van ancle·re
be.!Ji.:S'tinye·lt, weuens cl'ltllbele cumslC£fl cler
f4e.tfd,e. ·inlcomsten lctstens eenzelfcle 1Jelc£s~ijt!!~PUchtiue. 'l'er·tt{Jbe~a.linu of aftre!crctfig · iiUeen 1JC£n. cle belnsttnuen ncmuecl·nul
in artilcel 1 vnn het Reuentsbesl·nU ·vwn
.t2" December 1949,- (LIS mecle ·in cle nrt-ilcelen .l en 1bis vnn. het lteuentsbesluit ·vnn
26 Apr-il 1946, f!Mvljziud bi:i besl·ttit vnn
cle Reuent 'V(tn 1!2 Decem.be·r .1949. - Het

1J1ij_~t

uit artikel 1 van het besluit van
de''Regent van 12 December 1949, alsmede
t1it de artikelen 1 en lllis van het besluit
,iail de Regenf vail 2il April 1946, zoals het
gew'ijzigd en aangevulcl werd dooi· hef beshJit' van de Regent van 12 December
1B,41}; llat enkel de ill- deze bepalingen aange!l1il<lte belasting·en, eventueel terugbetaaltiaar of aftrei::baar zijrt van de bijzondere belasting op de in ool'logstijd
verwezenlijkte uitzonderlijke winsten. De
andere belastingen, zoals de door de beheerders, commissarissen en aandeelhouders op hun bezolcligingen rechtstreeks
gekweten belastingen en de aanvullende
personele belasting iu verband met de op
de uitgekeerde inkomsten · geheven mobi1ienbelasting blijveu uitgesloten van de
terugbetaling of van de aftrekking voorzien .bij artikel 13, paragraaf 2 en 3, van
lle:;wet van Hi October 1945, wegens clubbele· aanslag cler zelfde inkomsten lastens
<>.ehzelfcle belastingsplichtige.
J 0 .Tuni 1952.
571

op cl:ielcwnsspelen toeleguen. - Het enkel
feif clat een zeker aantal leden. van een.
privaat-club, waar men zich aan kansspelen overlevert, zich verstrooien doorhet
bekijken van cliegenen van de overige leclen welke zich op kansspelen toeleggen of
de nieuwsgierigheicl uitlokken door hun
gedraging, zou, buiten de toepassing· der
belasting op spelen en wecldenschappen,
cle . aanslag ·in de bijzondere ·ta]i:e op de
openbare vertoningen of verma_l!:elijkheden niet kunnen rechtvaardigen. (Bij besluit van 22 September 1927 same;ngeordende wetten betreffende de taxes op de
openbare vertoningen of . vermakelijkheden, art. l.)
ll Maart 1952.
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HOOFDS'rUK XII.
GEMEENTETAXES.

144. -

JhJ ZONDERE

EN TIJDELIJKE BELASTING
OP DE UITZONDERLI.JKE \VINSTEN.

.'142. - Inkornstenbelctst-inuen. - B-ijzondere en t-i:iclelijke belast-i·ng op de uitzonclerl·ijlce ~vinsten. - Aft1·elclcinu te ·ve·r·r-ichten ter !Jeva.Z-in,q ·ucm het voo·t· awnsla.fl
1Jat1Jaar 01Je·rschot. - De te verrichten aftre)rking ter bepaling van het in de bijz~ndere en tijclelijke belasting voor aansiag vatbare overschot is clie van de bij
ar:tikel 2 van de wet van 10 Januari 1940
11ei}aalde referentiewinst.
19 Febrnari 1952.
310
HOOFDSTUK XI.
'FAXE OP DE OPENBARE VERTONINGEN
EN VERMAKELIJKHEDEN.

, 143. -

'l'axe niet ·tJer8cll,nlcl-iucl wegens

h.el en/eel fe'it clctt cen . zelce1· a(Jn.tctl leclen
·tJa)li een twivctnt-clnb, wcuw men z-ich cum
knnsspelen ove·l'le·vert ~vcuwo1j cle belns#ng op spelen en weclclenschntl1Jen wo·rclt
toey,epnst, z·ich ve-rstrooien _clam· het beki.ik.en van clieuenen vwn cle leclen wellre .dch

Om·echtst-reelcse uerneentetnxe.
Skntfen. ----, De gemeenteverordening

cUe een onrechtstreekse gemeentetaxe invoert, mag de door artikelen 9 en 10 van
de wet van 29 April 1819 voorziene straffen stellen op cle feiten van ontduiking,
van poging tot ontduiking of op de inbreuken op de voorschriften van de verordening die llet verzekeren van de behoorlijke inning van de taxe tot voorwerp hebben.
G November 1951.
106
145. -

;,',
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-

On1·echtstreekse gemeentetaxe.
L011ter onthoucling de tnxe te betalen.
Mcutlct ueen strnfbacvr rnisdrijf ·wit. -

Op de loutere ontllouding, binnen de bepaalde termijn, een door een gemeenteverordening ingevoercle onrechtstreekse
taxe te betalen, mag geen straf gesteld
worclen. (Wet van 29 A11ril 1819, art. 1;
gemeentewet, art. 138.)
G November 1951.
106
146. - Belnst-inu op cle onuebo·u~vde eioenclornmen gelege·n ·in cle cl'!tinen, ·inuevoenl cloo·t' reulernent vctn cle gemeente
Kolcs·ijcle vctn 18 Sevtembe·t' 1947. - Belasting clie hcuw ·rechtvnwnliuin(J vinclt ueaeelteUj 7c in cle onclerhoncls Ieos ten vnn de
wegen en uecleeztel-ijlc ·in een ve'tT·ijking
vctn cle eigenacws. - De belasting op cle

ongebouwde eigendommen gelegen in de
clninen, ingevoenl door het rcglement van
de gemeente Koksijde van 18 September
1947, vindt zijn rechtvaardiging, g-edeeltelijk, in de onderhouclskosten van de weg-enis en, gecleeltelijk, in een verrijking
van de eigenaars van de eigendonunen,
llttnk zij de onderhoudskosten van clez.e
wegen en dank zij verscheidene door cle
gemeente op zich genomen uitgayen.
11 December 19ISl.

172
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147. ~ Belasting op de onrJebomode
eigendornmen gelegen -in de dttinen, ingevoerd door het 1·eglernent van de gemeente
Kolcsijde van 18 September 1947. - BelasUng gevestigd door hoofdrmlcelijk 1'ekening te hottden met de wa(wde van de goelle1·en en niet enlcel met de_ taetot·en die
aileen de onderho·u(lskosten '''tmmen beinvloeclen. ~ Het bedrag van de belasting
op de ongebouwde eigendommen gelegeu
in de duinen, lngevoerd cloor het reglement van de - gemeente Koksijcle vall
18 September 1947, werd bepaald door rekening te bouden boofdzakelijk met de
waarde van de goederen en niet enkel met
de factoren die de onderbondskosten lnmnen beinvloeden.
172
11 December 1951.
148. - BelasUng op cle oniJebouwde eigenclommen ,qeleuen in cle duinen, inge'Voenl floor ·reglement van de uemeente
Koksijde van 18 September 1947. - Stmten wa(tTlangs ongebomvde e-igendommet1
zijn angebnwht. - Straten die niet noodZ'(tkelijlc vam de gemeente~vegen-is deez ttilmalcen. - De <c straten ll, waarlangs ougebouwde eigendonmwn zijn aangebracht,
gelegen in de duinen van Koksijde en bedoeld door bet reglement van deze gemeente van 18 September 1947 een belasting invoerende op de in de duinen gelegen ongebouwde eigendommen, zijn niet
noodzakelijk straten die van de gemeentewegenis deel uitmaken.
11 December 1951.
172
14!9. - Belast-ing op de ongebO'l/W(le eiyenclommen ge/,e.(len i.-n de dninen, inrtevoenl dooF 1·eglmnent van de uemeente
Kolcs-ijde 'IXW 18 Septembet· 1947. ~ Belast·ing verschnldigd (loor -iede-1' eigf}naa,r vtuz
een e-i,qenrlom gelegen in de dttinen '!:an
Kolcsijde en pnlende a.an een _qemeenteweu
of aan een stmat (lie op een gemeenteweg
nUloopt. De belasting op de onge-

bouwde eigend01nmen gelegen in de duinen, ing-evoerd door het reglement van de
gemeente Koksijde van 18 September 1947,
-is verschulcligd door ieder eigenaar van
een eigendom gelegen in de duinen van
Koksijde en palencle aan een gemeenteweg
of nan een straat uitlopende op een gemeenteweg, zoncler rekening te houden
met llet feit clat het gemeentebestuur al
dan niet werken aan die wegen zou hebben uitgevoerd.
11 December 1951.
172
150. - Belnstinu op (le onuebo-uwde
eigenllommen gele,qe;n in de cl·u-inen, -in_qevoenl (loor het t·e_qlement vw11 de uemeente
Kolcsijde vnn 18 September 1947. - Belasting (l-ie ueen vergeldingstaxe ·witma(tlct. De belasting op de ongebouwcle eigendommeil gelegen in de dninen, ingevoerd door

bet reglement van de gemeente Koko;ljdevan 18 September 1947 is geen vergelding·staxe die de tegenwaarde van de door <le
gemeent.e gedane uitgaven tot onderltotH:I
van de wegenis zon uitmaken.
11 December 1951.
174
151. - Belnstinrt op de onbebO!JWde
yronclen ,qelegen in her dltinen:gebieiJ., iitgevoerd bij vemrdening vnn de getneente·
Kolcs·ijde van 18 8eptembet· 1947.' - Geen
ve1·_qeldencle belast-intJ. - De belasting op·
de onbebouwde gronden gelegen in bet
duinengebied, ingevoerd bij verorden.ing
van de gemeente Koksijcle van 18 September 1947, is geen vergeldencle belasting diede tegenwaarde van de door de gemeente
voor· het onderbouclen van de wegen geedane uitgaven zou uitmaken.
12 Febrnari 1952.
298
152. - Belast-ing op de onbebomvde.
gronden uelegen in het du·inenuebied, ingevoenl IJij vero-rdenintJ vnn de gemeente
Kolcs-i.jde van 18 8eptembet· 1947. ~ Bela,sfi;n,q gerechtvaanligd, ten dele, doo?· de
lcosten vnn onderhond va.n de wegen. tim
clele, rloo-r het -in wa(tt'de sti.jgen vnn de
eigendommen. - De belastiug op de onbebouwcle gronden gelegen in het duinen-gebied, ingevoerd bij verordening van de
gemeente Koksijde van 18 September 1947,
is gerechtvaarcligd,, ten dele, door de kosten van onderhoud van de wegen en, ten
dele, door het in waarde stijgen Yan de
eigenclommen, dank zij de kosten' ,~an onLierhoud clezer wegen en andere dDor het.
gemeentebestuur gedane uitgaven.
12 Februari 19;)2.
298
153. - Belnsting op cle onbebowwde
.(lronclen gele,qen -in het dt~-ineugebied, in,
tJevoenl b-ij vemnlenin-g ·V(tn cle gem.een.te
f(olcsijde 1!an 18 8eptetnbei· 1947. - BeZast·ing .(levestigd hoofdzalceli.jk na.at' (le
uxutnle van de ei.gendom-men e-n niet a.lleen op g-rondsl(t.(l vnn cle mnstnn(ligheden
(lie rle kosten 1!an o·nderho1td kmmen be·invloeden. ~ Het bedrag van de belasting
op de onbebouwde gronden gelegen in het
cluinengebied, ingevoerd bij verordening
van cle gemeente Koksijde van 18 September 1947, werd hoofdzakelijk gevestigd
naar de waarcle van de eigenclommen en
niet aileen op gronclslag· van lle omstancligheden die de kosten van onderlloud
knnnen beinvloeclen.
298
12 Februari 1952.
154. - Bel(lsting op de onbebouwde
{/1'0nden uelegen in het clni-nengebied, ingevoe;-rl b1.J verordem·inu van de uemeente
Kolcsij(le V(tn .18 September 1947. - Stra.ten lnn,qstoelke onbebott-W(le gronden geh1- ·
r~en zijn. 8t·mten niet nooclza.lceli.ik
deel nitma.ken(l van (le gemeentewe_qe-ni.s_
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- De (( straten )) lungs welke onbebouwfle
groJiden in het <luinengebied te Koksijde
gelegeli zijn, (( straten )) omschreven in de
ve:I·ordening van deze gemeente van
18 September 1\l47 waarbij een belasting
op de onbebouwde gronclen gelegen in het
duinengebiecl ingevoerd wenl, maken niet
noouzake.1ijk cleel uit van de gemeentewe_genis.
12 Webrunri 1952.
298
1l55. - Belf£sUng op fle onbe1w·nwfle
.(/'ronde·n ge1egen 'in het flu-inengeb·iecl, ·inge·voenl b-ij ve·ronlen·ing van ae uerneente
/Cok#jtle ·vttn 18 Septembe·r 1947. - Belnst·iJn{/ veJ·sch·tthligcZ floor· ·iecle1· eigeJuw·r
!Jan een groncl yeleyen in het cl1trinenuebiecZ
t'nn Kok8i,itle en pf£lencle awn een gemeentwwe!l of twn een op een uemeentewea ·uitlopenae stnutt. - De belasting op de on-

hebonwcle gronclen g·elegen in het duinen_gebied, ingevoenl bij ver()rclening van de
p;emeente Koksijcle van 18 September 1947,
is versclmlcligcl door iecler eigenaar van
een groncl geleg·en in het duinengebiecl van
Kol>sijtle en palencle aan een gemeentelijke weg of ann een op een gemeentelijke
weg ·uitlopemle straat zoncler clat men
di.ene acht te slaan op het feit tlat het gemeentebestuur, al clan niet, op clie WPgen
werlren heeft doen uitvoeren.
J2 Februari 1952.
298
1l56. - BelasUnrJ op cle bnllcons .. lou.ltin's en ·u.itspl'iuuenae venUepinuen. uelwven rlom· een veronlen·inu vwn de 15tatl
;lntwcrpen. - Belnst-inu verschnlcl'i_qll ·we!fCns hct bestnwn 'Vllm cle ·uitsvron_q, en onnthanlcel-ijk ·van lle omsta.nlliuheclen lUe
tot hawr bestawn twnleilUn.rJ hebben ueueuen. - De belasting· ingevoerd door de ar-

tikelen 3, 4 en 6 van lle verorclening· der
Rtad Antwerpen, betreffencle cle balkons,
loggia's en uitspring·ende vercliepingen, is
niet verschulcligd ter geleg·pnlleid van lle
opricllting van een gebonw clat ovt-r cle
openbare weg helt, maar wegens het bt-:;taan zelf van de door een balkan, een
loggia of een ve.nlieping gevormcle uitH])rong·, onafhankelijk van de oorzaken
die tot tle uitsprong· aanleiding· llebben gegeveii, om llet even of cleze moet worden
roege~;chreven nnn de oprichting van een
gebouw llat over de bestnamle openbare
weg helt of aan cle verbrecling· van {le
openbare weg onder een balkan, loggi:t of
lJitspringencle verclieping·.
17 Juni 1fl52.
591
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:n. -

T1 oorzieni.ng teuen een f£1Test ue-

'·'-'Gze·tc tloor een hof vnn beroep vnn fle
1\ olonie. - B~trge·rl.i.ilce en hnnflelsznlcen.
De termijn om zich te
- 'fenni;n. -

voorzien tegen een arrest in burg·eriijke

of hanclelszaken gewezell door een hof
van beroep van Belgisch Congo en betekencl bij in. BelgHl opgemaakt exploot is
bepaalcl op tien maanclen te rekenen vanaf de dag van de betekening van het arrest. (Wet van 25 Februari 1925, art. 27.)
245
17 Januari 1952.

2. - Besliss·inuen vn latttste aanleg uewezen. - Bn·r,qe·rlijlce of handelsznlcen. Bevoe{!flheid van het
l'oat·zfen·iJngen. Hot ·vnn verbr·elcing. - Wet van 15 AprU
.1924. - Niet vtm toepnssing op fle floor
tle Rechtbf£nlc van ber·oep vwn RnanflaUr"'nncl·i fJCwezen besUssing. - Artikel 1
van de wet van 15 April 1924, die aan het
Hof bevoegdheicl toekent om uitspraak te
doen over de eisen tot verbreking in burgerlijke- of hanclelszaken tegen de door
de rechtbanken van eerste aanleg evenals
door de hoven van beroep van Belgisch
Congo, in laatste aanleg gewezen, is niet
van toepassing up cle door de Rechtbank
van beroep van Ruancla-Urnndi gewezen
beslissing-en. (Stilzwi,igencle beslissing.)
14 Februari 1952.
301

BESCHEQMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNO:QMALEN (WET TOT).
1. Te·rlieschilckin.uste1lin_q Vl!'/1 ae
reuerin[l vwn cle herhttlinus- en uewoontemisclttcl·iuer·s. ~ Ge·val ·wcuwin cle maf£treuel tloor fle wet niet ·is voOi'(Jesclweven. 11 e1·plichU.nu voo·1· cle r·echte·r cle r·eflenen
nntt·w li!enr·irl ·ui.teen te zetten vnn tle bevolen '11/.IHtt-l"euel. - De \Jeslissing die de ter
beschikkingstelling van de regering· van
een veroorcleelcle lleveelt, in een geval
waarin cle maatregel door de wet niet is
voorgeschreven, mag er zich niet toe beJ1erlten het bestaan vast te stE~llen van de
wettelijke voorwaarden die ze toelaten;
zij moet bovenclien op nauwlceurige en
concrete wijze de bijzonclere redenen aancluiclen. waarom de recllter van het hem
door cie wet toegekencl recht meent te
moeten gebruik maken. (Wet van 9 April
1930, art. 25 ~n 26.)
26 November 1951.
147

2. - Inte·rne'l'inu V(tn fle nbnormttlcn.
- Onfle·rzoeksuerechten. - Get-uiuen floor
belclcttLfltle vooruebmcht. Mncht vnn
hct yereeht om te weiue·ren ze te horen.
- De wet tot bescherming van de maatschappij verplicht de onclerzoeksgerechten, die geroepen zijn om over de internering uitspraak te cloen, er niet toe de
tloor beklaagde. voorgebrachte getuigen te
lwren, wanneer zij clit verhoor nutteloos
achten. (Wet van 9 April 1930, art. 9.)
24 Deeember 1951.
197
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BESLAG. -

3. - Jntenwr-ing van
- Bepaling van de dum·
1"-ing. -....: · FU·rat waar~nede
gehou.den. - Het gerecht

BEVOEGDHEID EN AANLEG.

de abnonnalen.
van ae i.nterne1"ekening dient

dat, bij toepassing van artikel 7 van de wet van 9 April
1930, de internering van een verdacllte
gelast, is verplicht, om de duur van de
internering te bepaJen, reke~1ing te honden met de straf welke, in de staat van
de rechtspleging, de wet als beteugeling
van het vaststaand bevonden feit voorziet. (Wet van 9 April 1930, art. 7 en 19.)
21 .Januari 1952.
253
4. - Kame1· van ·inbesohu.ldigingstelling. - An·est aat de internering van een
nbnormule gelast. Vereiste openbnw·heid. - De kamer van inbesclmldiging-

stelling, die de internering van een abnormale gelast, moet haar arrest in openbare
terechtzitting nitspreken; de bellandeling
die het arrest voorafgaat moet slechts
openl)aar zijn indien de verdachte llet
vraagt. (Wet van 9 April 1930, art. 9;
Grondw., art. 97.)
5 Mei 1952.
. 480

5. - 1'erbesohilclcinustelUng vun de
regering van ae 1·eoiaivisten en gewoontemisllalligers. - Gevnllen tvaarin de maatregel niet aom· de tiJet worat voorrJeschi·even. - Verplichting voor ae 1·echte1· de
beweegreaenen vnn ae bestissing te omschrijven. - De beslissing die de terbeschikkingstelling van de regering van een
veroordeelde gelast, in een geval waarin
die maatregel niet door de wet wordt
voorgeschreven, moet de bevolen maatregel door aan het behandelde geval eigen
motieven rechtvaardigen. (Wet van9 April
1930, art. 25 en 26.)
5 :Mei 1952.
490

BESLAG.
1. - Bu.rge·rUjke zalcen. - Denle beslagene. - A.anvraug ctfm ae voorzUte1·
vnn ae i'echtbunlc, tt.itspraalc doenae in
Jcortueaing, tot muchtig·ing om de in beslng genomen sommen en effecten aan een
seq·uester te ove1·handigen. - Voorzitter
beslissenrle flut de eis aoor a.rtilcel 554bis
vun het TVetboelc van btwge1·lijlce 1"echtspleging ge-rechtvaurlli.qd is. Geen betwist-ing flut deze wetsbepulinu lean toegepa.st ·wonlen. - Wettelijlce beslissing. -

Is wettelijk met redenen omkleed het bevel van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, nitspraak doende in
kortgeding, beslissende dat de eis van de
derde beslagene, gesteund op artikel554bis
van het Wetboek van bm·gerlijke rechtspleging en de machtiging tot voorwerp
hebbend om de in beslag genomen gelden
en titels aan een sequester te overhan-

digen, door deze wetsbepaling gerec.b,tvaardigd is, wanneer voor de voorzittet'
niet betwist werd dat voormeld artikel 554bis in het ondergavig geval k'on
toegepast worden.
·
9 November 1951.
· ;tl6·
2. - Zalcen die tot ove1·tnirring Jc'it~nen
dienen. - Pleegvormen. - Niet op s{raf
van niet-ighei.d voo1·gesch1·even. - De door

het Wetboek van strafvordering voorziene pleegvormen tot inbeslagneming ,Yan
zaken die tot overtniging knnneu d~etren
zijn niet op straf van nietigheid voot'geschreven. (Wetb. van strafv., art. 35, 37,
38 en 39.)
14 J anuari 1952.
236
3. - Zalcen llie tot ove1·tniging lcunnen
dienen. - Pleegvonnen. - Niet-na.leviny.
Uit1JJeTkinu rnet betrelcking op het
1·echt va.n venlelliging. - De vraag of de

niet-naleving van niet op straf van nietigheid voorgeschreven pleegl'ormen L>etreffende de inbeslagneming van zaken
die tot overtuiging kunnen dienen, en namelijk van pleegvormen betreffende rle
bewaring van een afgenomen bloedstaal,
een schending van het recht van verdediging uitmaakt, wordt souverein• door de
rechter over de groncl beoordeeld.
14 Januari 1952;
236

BETICHTING VAN VALSHElD.
Zfllcen van d·i·recte belastingen . .-::- Bewijs dat de 1tUgifte van een a1·rest va.n
het hot van beroep niet rnet ae minu~tt
gelijkl1tidena zo·u zijn ondunlcs zij doo1·
de uri /fier vun het hot van beroep gelij lcl?tidend verlclaanl wenl. Bewijs dat
slechts doo1· een rechtspleging tot betiohtin,q Vftn vrtlsheia Jean opgeleve1·d word·en.

- Wanneer een tegen een voorziening opgeworpen grond van niet-ontvankelijk1:1,eid
hierop is gegrond dat de uitgifte van een
in zaken van directe belastingen gewezen
arrest van een l10f van beroep, welke do.or
de griffie van cUt hof gelijkluidend wenl
verklaard en tot staving van de voorziening ter griffie van dit llof neergelegd
werd, met de minunt van het arrest niet
gelijkluidend is, mag het bewijs daarvan
slechts door betichting van valsheid worden geleverd.
22 April 1952.
460
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BURGERLIJKE ZAKEN.

1·~

- B·ut·gm·l·ij7M3 zalcen. - MaatschaptJelijloe ze7ce1'1teid. Geschillen tttssen
de Rijlcsdienst voo;· maatschappelijlce
zek&rhe·id en de o·Mle;·wo;·pen werlcgevm·s.
- Bevoegdheid van de vrederechtm·, welk
oolo l!et beclmg ·van de eis weze. - De

vrederechter is· bevoegd, tot wellr bedrag
ook de eis moge belDpen, om kennis te
ne'men van de geschillen tussen de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
en (le onderworpen werkgevers.
20 September 1951.
8
.2 .. -'--- B·lwgerlijlce zalcen. - Besliss·vng
van de ;·echtbanlc van eerste aanleg door
hager beroe11 bcstreclen. Geen wetteHjlce fJ?'Ondslag tot sohatting van de eis.
;Rechtva.ardig·ing van een schatUng
floor de pat·tijen n·iet ovm·gelegd. - Beslissing in lantste awnleg. - Wanneer er
geen . wettelijke grondslag. tot schatting

van de eis bestaat, en wanneer geen enkel
van de partijen v66r de rechter, in hoger
~eroep, van een schatting van de eis v66r
de .eerste rechter doet blijken, wordt het
ber·oepen vonnis bescllouwd als in laatste aanleg gewezen.
18 October 1951.
81
3. - Actnleg. - Hu.·rgerlijlce zaken.
SchatUng van het geschil door de pat·Ujen. - Zonde·J' dntng·w·i:idte indien een
wettelijlce grond tot schntt-in,q bestnnt. -

Wanneer een wettelijke groncl tot schatting van llet geding bestaat, behoort het
niet tot de partijen tot cleze schatting
over te gaan; de rechter mag geen rekening houden met de schatting door de partijen, z(>.Ifs inclien deze hem de elementen
11iet hebben aangecluid die de wettelijke
schatting toelaten. (Wet vnn 25 Maart
1876,-, art. 33.)
112
8 November 1951.
4. -

Actnleg. - Bm·gerlijlce zaken. Arbeidsongevnl. - Blijvende onbelcwaamheid. - Gmad van deze onllelcwnnmheid
bet·wist. - SohctUing van het geschil door
het vermenigvntdigen van de anmtiteit
door foien. - Geen onclersoheicl tnssen de
van de consolidatie nt tot het verstrijlcen
van de termij-n vnn he1·ziening vm·schul. lligde uitlce·Pingen en £le late1·e rente. -

W anneer de graacl van de nit een arbeidsongeval voortspruitende blijvende onbekwaamheicl betwist wordt, wordt de
waarcle van het geschil bepaald door de
annuiteit te vermenigvulcligen door tien,
zonder dat er aanleicling is tot onderscheicl tussen, enerzijds, de aan de arbeicler verschuldigde uitkeringen van de consolidatie af van de blijvencle onbekwaamheicl tot het verstrijken van de termijn
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j

va~

herziening, en, anclei·zijcls, de na het
verstrijken van cleze .termijn opeisbare
rente. (Wet van 25 Maart 1876, art. 27
[kon. ·. besl. nr 63 van 1p Januari 1935,
art. 6) .)
8 November 1951.
112

j

5. - Altnleg. - Bwrgerlijlce zalcen. Vordering tot vergoeding uit hoofde vnn
een n·rlleidsongevnl. Oorzaalc. Arbeidsovereenkomst. - De vordering, door

j

bet slachtoffer van een arbeidsongeval of
door zijn rechthebbenden ingestelcl, tot
betaling van verschillende vergoedingen
overeenkomstig de samengeorclende wetten betreffende de vergoeding van de
schade voortspruitencle nit de arbeiclsongevallen, heeft een enige oorzaak, naar
de zin van dit woord in artikel 23 van de
wet van 25 Maart 1876, dit is de arbeiclsovereenkomst en, dienvolgens, client het
beclrag van de verschillende vergoedingen
samengevoegd te worden om de aanleg te
bepalen.
22 Februari 1952.
316

j
j
j

j

6. -

Annleg. - At·be·idsongevnl. - E·is
tot vergoeding. - Betwiste vergoedingerL
.- Bnmengevoegde bellmgen die 1.000 ft·.
te lloven [Jctnn. Voraering ingesteld
1J661' cle ·inwe1·lcingtr·ed·ing van de wet vnn
20 Maart 1948. - Beslissing van de vreder·echter in eerste ctnnleg gewezen. - De

j
j

beslissing van de vreclerechter over een
vorclel'ing tot vel'goeding, v66r de inwerkingtrecling van cle wet van 20 Maart 1948
tot wijziging van sommige bedragen in
burgerlijke en hanclelszaken door een
slachtoffer. van een arbeidsongeval of door
zijn rechthebbenclen ingesteld, is slechts
in eerste aanleg gewezen, wanneer de samengevoegde beclragen van de gevorclerde
en betwiste vergoeclingen 1.000 frank te
boven gaan. (Bij kon. besl. van 28 September 1931, art. 24, samengeorclende wetten; kon. besl. van 31 Maart 1936, art. 1;
wet van 20 Maart 1948, art. 3.)
22 JJ'ebruari 1952.
316
7. - B'lwge·rUjlce znlcen. - IntM·esten.

j
j
j
j

- Voonvanr·de-n waat··in zij tot bepaling
11nn de rwnleg bij de hoojdsom dienen te
t.D01'clen r;evoegd. - De interesten dienen

j

tot bepaling van de aanleg bij de hoofdsom te worden gevoegd, wanneer zij een
oorzaak hebben welke van vroeger clan
de hoofdeis dagtekent. (Wet van 25 Maart
1876, art. 22.)
319
22 Februari 1952.

j
j

8. - Bjwge1·lijlce znlcen. -

Op verzoeksoht·ift gewezen beslissing. - Beslissing
1Xtn nnnl de verzoelce·r te benadelen. Beslissing vatban~· voor· hager beroep. -

j

Behalve nitdrukkelijk vel'bod door de
wet, mag tegen de op verzoekschrift gewezen beslissingen hoger beroep ingesteld

j
j
J

1
1
716

HKVOlDGDHEID EN

AANI~EG.

1
worden door tliegenen van de verzoekers
welke zich door de gewezen beslissiugen
henadeelcl achten.
13 Manrt Hl52.
379
HOOFDS'.rUK JI.
IN STRAFZAKEI\'.

9. ~ Str(ljzal~en. - Kt··i:igsraful l!ii fle
Belg·isohe striJdkmchten in het v'en·e
Oosten. -:-- Fonnis in. laatste aanleg. -

De :onmssen van de krijgsraad bij de
Belg1sche ::;trijdkrachten in het Yerre
Oosten zijn in laatste mmleg gewezen.
(Wet van 30 l\fei 1951, art. 4; kon. besluit van 26 Juni 1951, art. l'i.) (Stilzwijgencle beslissing.)
·
·
H .Jannari 1952.
240
10. - Stmtzalcen. - Besch-ilclcing van
fle raafllcc£me·r. - Vei"I.OI:izing Vftn ae l!elclaagcle naar de correct-ionele rechtbanlc
·uit hoofde vMt een toanbedr·ijf. - Geen
/Jetwist-ing nopens cle /Jevoegdheid van de
·rechtsmacht 'l!am onde·rzoek. ---,- Beschilckinrt ·i.n laa.tste rumleg •ve?·leen(l. - Is in

laatste annleg verleencl de beschikking
v~n de raadkarner, waarbij de beklaagde
mt hoofcle van een wanbedrijf naar de
correctionele rechtbnnk verwezen wordt,
indien geeil betwisting nopens de bevoegclheid van cle rechtsmacht van onderzoek
voor de raadkiuner aanlwngig werd gemaakt eu dergelijke betwistiug niet
ambtshalve door de raa<lkamer werd aangevoerd.
4 Februari 1952.
284
11. -

Stratzalcen. - 1l£Uitni1· in we·rke/.ijlce dienst en mil-itwir met onbepa.aZil
Derlof ·ven;olgd wege·ns onm··ijwillige vm··wondi.ngen en inl!renlcen OlJ lle Wegcode.
1lHsarijven door ile mUitai?' in we-rkelijlce dienst Uj (lens cle clienst [JCtJleegcl. TTerlcnochtheicl t·ttssen Cbl ae misfkijven.
Bevoegdhei(l 'Va.n het milita.ir ge?'echt.

- w· anneer

een militair. in werkelijke
dienst en een militair met onbepaald verlof wegeus onvrijwillige verwondiugen en
inbreuken op de Wegcode wm·den vervolgd, de eerste hebbencle c1e feiten tijdens de dieust gepleegcl eu de misdrijven
samenhauge.nd zijnde, is het militair gereeht alleen bevoegcl om over clie misdrijven te beslisseu. (Wet van 15 .Juni 1899,
1trt. 21, 22 en 23.)
30;)
18 Februari 1952.

12. - St-rnf,<:ctl•en. - Inb1·e-ulcen op de
1Jesl·nitwet va.n 13 M'e·i 19-'fO. - Snmenhan!fCnd misd·ri.,i,f tot ile bevoegdheid va.n cle
.<JCtoone rechtsnuwht behorencle. Bevoe,q(lhei,fl va.n (le (Jewone Techtsmcwht seflert 15 Jttni 191,9. - Sedert 15 Juni 1949,

wanneer inbreuken voorzien bij artikel 1
van besluitwet vnu 13 li-Iei 1940, betref-

fencle de .':erseherping van tle bestraffing
van somnuge gedurende de tijd van oorlog gepleegde feiten, Pn een misdrijf behorende tot de bevoegdheid van de gewone
r:~htsmacht samenhangend ziju, moeten
ZlJ allen door de gewone reelltsina{!ht gevounist worden, behoudens het' geval
waarin v66r 15 .Juni 1949 een beslissing
over de grond door de milita:ire rechtsmncht gewezen werd. (Besluitwet van
21 Mei 1944, art. 2; \Jesluitw<~t van 9 Jnnuari 1945, art. 2; wet van 15 Juni 1899;
art. 26; wet van 30 April 1919, art. 15;
Llesl. van de Regent van 1 .Jnni 1949, artikel l.)
:25 Fellruari 19i\2.
13. -

Stm.f,znlwn. - Be,qcfiikldnrt va.-n
cle •J'(f,(ldlcCL1JU~I' een be/,~langile UJe(/Cnli ecn
t!econtJ·avent-ionaUsee·rd ·wan1Je!lriit naa:r
cle po~itie?·echtbanlc ·verwi:izend. ~ Dag·vaanhng, iloor fle ojfioier ·va.n het ope·nba.a?· mini~ter-ie, van een a.ndet· 1Jelcl(t.a.gfle
~De{lens een ·inl!reHlc op ile WerJcOcle. Inbreu.lc cle bestancldelen n-itm.a.lwnrT van
een ·wanbefl•rijf vnllenrle /Jinnen ae be'VOeflrlheicl van cle co?Tect·ionele ~·echtl!ank,
doch flat v66r fle.ze niet 1llC?'d rtebra.oht.
Politierech'ter /Jl-ijvemle bevoegd om.
1mn het gecontntvent-i.onaUsem·d 1Dfl-nbeclrijf lcennis te ne·m.en, zelfs ·in get>al 1JC/.'It
samenhrtn!l tnssen rle ten lnste 1'a.n rle
hvee bekl(bagilen gele(lcle misdri'i1,en. -

N ad at de raadkamer, mits a::urneri.1ing vnn

verzachtende omstandighecleu, een beklaagde wegens onvrijwillige slngen of
verwonclingen naar de politierecllthank
verwezeu heeft, blijft de politierechter
bevoegd om van c1it misdrijf kPnnis te nemen, wauneer, op n'ehtstreekse clngvaardiug tloor de otlicier van het openbaar
ministerie, bi.i hem c"en inbreuk op de
W egcode aanhangig gemaakt wordt, ten
Iaste van een under beklaagcle gelegd
welll:e een bestandtleel uitmaakt vnn een
wanbedrijf van onvrijwillige slagen of
verwoncUngen vallende binnen de hevoegdheid van de correctionele reclltbank, hetwelk echter v66r df~ze niet werc1 gehracht;
lli.i blijft bevoegd, zelfs indien er bJRsen
de misdrijven ten laste van de twee heklaagden samenhang zou kunum1 hestaau.
Ul M:aart 1952.
428
14. - Stra.tznken. - InlJrenlcen op de
beslwiten (fenomen kntchtens de bi,i a.rti7wl 12, a.Hnen 2, ·van het Velrl'!tletlioelc aa"n
ae ?'erJering ve1·leencle nwchten. Bn-I!Oert(lheifl 'IXtn fle politie?·echt1Jwnlc
JijeJ,fs 1vnnnee·r art-i.kel .l, ali.1Wfb 2, van 1le
wet va.n 30 December .l8R2 c~ls wettelijlce
rJronrlsl<t{f va.n het l!esltt.it ·Polstaa.t. -Val-

leu in de bevoegclheic1 van de politierechtbank de misdrijven tegen een besluit genomen krachtens cle door artikel 1~, ulinen 2, van het VeldwetboPk, gewij71igc1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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door het artikel 1 van de wet van 27 Juni
1912 aan cle regering verleende machten,
zelfs wanneer al'tikel 1, alinea 2, van de
wet van 30 December 1882 tevens tot
grondslag van het hesluit volstaat.
7 April 1952.

436

15. - StrajZ(tl.;en. - Kamer van inbesch1tldigingstelling. - .tlrrest tot venvi:izing v6M de correcUonele rechtbanlc. Middel hiernU af.qele-i(l (!at het feit geen
strafbwre inb1·eulc -nitmactlct. JJiiddel
n,iet ge-r-icht tegen een cl-ispositief bet-reffende cle bevoegdheid van de onrle-rzoeks-rechtsm-acht. - Is niet gericht tegen een
tlispositief betreffende _de bevoegdheid van
<le onclerzoeksrechtsmacht, het middel dat
l1eweert dat het feit, wegens hetwelk de
verdachte door een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling naar de correctionele rechtbank wercl verwezen, geen
strafbare inbreuk uitmaakt. (Wetb. van
strafv., art. 128, 229 en 416.)
2H Juni 1952.
612
HOOFDS'l'UK III.

-

Bl<JWIJS.

'ilT

nls loutere inl-icht-ingen gelae-na. - Geen
eeclafieyging. - De adviezen, die de pro--

cureur des konings, in kennis gesteld met
een klacht, een aang"ifte of een procesverbaal, aan deslmndigen aanvraagt, ten
eincle het gevolg te beoordelen dat aan de
klacht, aan de aangifte of aan het procesverbual client gegeven te worden, zijn
geen door artikelen 43 en 44 van het 'Wethoek van strafvorderirig bedoelcle deskunclige onderzoeken; zij maken slechts loutere inlichtingen nit en deg·enen die ze
verschuffen leggen geen eed af vooraleer
ze te geven.
24 September 1951.
17
2. - Bu-r.qerlij/,;e ,wlcen. - Ann cle aleten ve1·sch~tllligrl geloof. - Ooncl-usies. Een bet-wistinrt op-we1·pend. - An·cst vet·lclnrend clnt aeze bet-wist-in[} niet ernstig
is. - Geen schend-ina ·van het cLan ae conScllendt
cl-ns-ies -venclwlcUga ge/,oof. -

het geloof niet versclmldigd nan conclusies cUe een feit of een rechtspunt betwisten, het arrest dat verklaart dat een 1wtwisting· niet ernstig is.
27 September 1951.
25

IN 1-IANDll::LHZAKl~N.

16. -

Vorrlering inaestelcl tegen clc witlmte-t· 'Vftri ene dnmkslijteriJ en hebbencle
tot voonve-rp ene tot u-itbctt-ing van de
BeBUjteri;i ctnngegnne ve-rb-intenis. -voe[!dheid vnn ae lw-nrlelsreohtbanlc. -

RechtvaanUgt in feite de bevoegclheid
van de hanclelsrechtbank, het vonnis dat
vaststelt clat de verweercler ene drankslijterij 1i.itlmat en clat hij de betwiste
verbintenis tot uitbating van de slijterij
heeft aangegaan.
432
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Eenzelv-igheiflslautrt. Ve-rzu-im vcm
-cernie-n-w-iny ener floo-r yebrwilc beschn1!-igcle eenz:el-vigheirlslccutrt. - Ve-rz-nim clat
thnns niet strnfbna-r -is. - Het verzuim

van vernieuwing van een door gebruik
beschacUgcle. eenzelvigheidskaart, hoewel
bedoeld door het besluit van de Regent
van 1 Maart 1950, is thans niet strafbaar.
(Besl. van l Maart 1950, art. l, § l, 9
en 10.)
7 April 1952.

-!-!0

BEWIJS.
1. - Strnfznl;;en. - ProcnJ'etu- des leani-ngs i1b lcennis gestela met een lclcwht,
een nnng ifte of een proces-vet'brtnl. - A_clvies aoo·1· deslcuncligen 1t-itrJeb'/"acht en toeIntend het ue-volg te beoonlelen dnt ann
lle lcla,oht, ae nnnrtifte of het p-roces-ve1·lictnl cl-ient gerte-ren te wonlen. - Aclvies

3. - Bltr_qerlijlce za-l.:en. - Awn cle nlcten -l!ersch-nlcligcl geloof. - Overeenlco-mst.
- Gemot-i•JJeei·cle inte-qwetntie. , - Met (le
be-woonlingen van de ove1·eenlcomst ve-reni-f}bnar. - Geen schenrling vnn het ann
de (tlcten vei·sclwlcli[!rl geloof. - Schendt

het geloof niet versclmlcligu nan een al~:te
cUe een overeenkomst vaststelt, het arrest dat aan lle bedingen van een overeenkomst een gemotiveer de en met de llewoorclingen van l1eze bedingen overeen.Jwmende interpretatie geeft.
27 Septem\1er 1951.
25
4. - Strn:f_za.Tcen. - Beklnn,qlle een umstwnd-i[Jhe-icl nct1woere-ncle clie zijn schnl-rl
Hit.~l-wit, Be-we-ring cl-ie niet l!e-roofcl is
-van ierle·r element ant toelnat er gefoof
(tan te hechten. - Be-wijs -vwn cle on,iu-i-stlwid vwn cl-eze be-we-ring. - Bew-i-js flat OlJ
het openbcutr mimisterie rnst. - Wanneer

!Jeklaagcle een omstandigheill aanvoert <lie
zijn verantwoordelijkheid uitsluit, en
deze bewering niet lleroofcl is van ie<ler
element clat toelaat er geloof aan te llechten, behoort het aan llet openbaar ministerie er de onjnistlleid van te hewijzeu.
1 October 1951.
31

5. - 8chend;ing van het cum ae nlcten
vorschnlcl:igd geloof. Strn[znlcen. Bnrgerlijlce vorcle·l"'ing. - Deslcltncli-[! verslng. - An·est ctwn de rleslcnnrlif}en een
lieom·fleling toeschrijvende -wellce zij niet
·nitgebrncht hebben. - A1Test niet OlJ cleze
beooi·clelinrt geste'ltncl. - M-iddel vnn belwng ontbloot. - Is van belang ontllloot,
het micldel hieruit afgeleicl dat llet arrest,
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bij het weergeven van de besluiten van
het deskundig verslag, aan de deskundigen een beoordeling heeft toegeschreven
welke zij niet uitgebracht hebben, dan
wanneer het arrest in niets zijn beslissing op deze beoordeling grondt.
5 November 1951.
102
6. - Aan cle alcten ve·rschttldigd geloot.
- Btw,qet·lijlce zaken. - Bezwaarscht•ift.
- Beslissinu die er eet~ met zijn termen
onverenigbat·e ·intm·pretatie aan geeft. Geen aan de akte ·uitwendige elementen
van acwd om te bew-ijzen dat de ondertelcenaat· awn cle door hem gebruilcte termen een andere dCln h1tn ,qewone zin uegeven heeft. - Schencling van het Clan de
alcte vm·schttldigcle geloof. - Schendt het

aan een klacht of aan een bezwaarschrift
verschuldigd geloof de beslissing die er
een interpretatie aan geeft welke met de
gebruikelijke zin van hun termen onverenigbaar is, zonder op het bestaan te wijc
zen van aan de akte uitwendige elementen van aarcl om te llewijzen dat de ondertekemtar aan de door hem gebruikte
termen een andere dan hun gebruikelijke
zin heeft willen geven. (Burg. ·wetb., artikelen 1319 en 1320.)
22 November 1951.
136

7. - Afln de ctkten ·vet·sch·ttldigd ueloot.
- Bw·ge·rlijlce ZCllcen. - Alcte van schenlcing. - BesUssing die de alcte interpreteet·t. - Interpt·etatie niet onverenigbClar
met de termen van de alcte en gegrond op
aan de alcte uitwendige elementen. Geen schend·ing vcm het aCln de alcte vm·schu.ld·igde geloof. - Schendt het aan een

akte van schenking verschuldigde geloof
niet, de lJeslissing die aan deze akte een
interpretatie geeft die met hare termen
niet onverenigbaar is en die op aan de
akte uitwendige elementen gegrond is:
22 November 1951.
138
8. - Authentielce aJcte.- Verlcoop van
een onroerencl goecl. - Geveinsclheid VCln
de pt·ijs. Ontdttilcing vCln een fiscale
wet. Gevevnsdheid dom· een vfln de
partijen ingeroepen. - Bewijsmiddel. -

De geveinsdheid van een prijs in een
authentieke akte van verkoop van een onroerend goed, welke gedaan is om de fiscale wet te ontcluiken, mag zelfs tussen
partijen door alle middelen van recht bewezen worden.
29 November 1951.
148
'9. - StrafzaJcen. - Belclaagde een omstandigheid aanvoet·encle die zijn schu.ld
uitslnit. Bewering op elementen gestaafd die toelaten er geloot afln te hechten. Vonnis van vet·oordeling hierop
gegrond dat belclClagde cle j1tistheid van
cleze bewering niet bewijst. - OnwetteUjlclwicl. Wanneer de beklaagcle een

omstandigheicl aanvoert die ziJn schuld
uitsluit, is onwettelijk het vonnis dat, al
vaststellencle rlat deze bewering op zekere
elementen gestaafd is die toelaten er geloof aan te hechten, de beklaagde veroordeelt om de enige reden dat hij er de
juistheid van niet bewijst.
3 Decelllber 1951.
154
10. - Bt.trrtet·lijlce zaJ,;en.
Aan de
Cllcten verschttldigd geloof. - Middel afgeleid nit de schending van het aCln cle
concl1tsies ·versch1tldigd geloof. - Intm·pretatie van de conclusies door het midclel uecr-itiseercl. Passend antwoord
zelfs indien de concl1tsies moeten ge'interpreteerd worden zoals in het middel wordt
flangevoerd. Middel van belClng ontbloot. - Is van belang ontbloot, het lllid-

del hieruit afgeleid dat de rechter, wegens een interpretatie die onverenigbaar
is met de termen van een conclusie, het
aan deze verschuldigd geloof geschonden
heeft, wanneer de bestreden beslissing
een passencl antwoorcl op de conclusie bevat zelfs in geval dat zij moet geinterpreteercl worden zoals in het micldel beweerd
worclt.
176
13 December 1951.
11. - Bnrgerli:ilce zalcen. - Aan de
alcten verschuldigd ueloof. - Beslissinu
die cle termen Vfln een dagvflat·dinu niet
·tegenspt·eelct clock ze j1tist omschrijft. Geen schendin,q vfln het aan deze Cllcte
verschuldigd ueloof. - Schendt het geloof

niet dat aan een dagvaarding verschulcligd is, het vonnis dat de termen van
deze akte juist omschrijft, zonder ze tegen te spreken.
13 December 1951.
178
12. - B1trgerli.ilce znken. - Aan de
alcten versch1tlcligd ueloof. InterpretClUe vCln een overeenlcomst. Gemotiveenl en vet·enigbaClr met de termen van
de oveTeenkomst. - Geen schending vfln
het Clan cle alcten vet·schttldigd ueloof. -

Schenclt het aan de akten versclmldigd geloof niet, de interpretatie die de rechter
van een overeenlwmst geeft, wanneer cleze
interpretatie gemotiveerd en met de termen van de overeenkomst verenigbaar is.
13 December 1951.
179
13. - ACln de alcten vet·schnlcligd ueloof. - StrClfZCllcen. - Beweet'de schendinu in een overtolU.ge vaststellinu VCln
het Clt·rest. - Micldel Vfln belflng ontbloot.

- Is van belang ont!Jloot, het middel aanvoerend dat een vaststelling van het arrest het aan een akte verschulcligd geloof
schenc1t, clan wanneer die vaststelling
overtollig is, het dispositief zijnde wettelijk gerechtvaardigd door andere vaststellingen.
7 Jannari 1952.
208
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14. - Aan de aMen ve·rsohuldigd geloot. Burge-rlijlce zalcen. Attesten
·van de ·oontroletw van .de belasUngen en
conolusies de ve·rmel(lingen van de attesten overnemend. - Interpretatie, die het
aan die alcten venohuldigd geloof niet
mislcent. Souvereine interpretatie. -

De rechter ove1· de grond beoordeelt souverein in feite de draagwijdte van v66r
l;lem ingeroepen attesten van .de contraleur van de belastingen en van conclusies
die de vermeldingen van de attesten overnemen, wanneer zijn interpretatie het
aan die akten verschuldigd geloof niet
miskent.
10 Januari 1952.
226

15. - Get·uigsoMift. - Bewijswaarde,
en opreohtheid. - Beoordeling in feite. Souvet·eine beoordeling door de reohter
over de gro·nd. - De bewijswaarde· en de
oprechtheid van een getuigschrift worden
door de rechter over de grond souverein
in feite beoordeeld.
14 Januari 1952.
230
16. - Burge·rlijlce zalcen. - Bewijsaanbod. - V aststellingen van het arrest
tvaaruit blij let dat de uestelde feiten onjt~ist of ter zalce niet clienend zijn. Vaststellingen de verwerping van het bewijsaanbod medebrengend. Verwerpt

op passende wijze een bewijsaanbod het
arrest dat vaststellingen doet waaruit
blijkt dat de gestelde, feiten onjuist of
ter zake niet dienend zijn.
17 Januari 1952.
245
1'7. - A an de alcten versohtlldigd geloof. - Interpretatie op de ·wil van de
partijen gegrona en met de bewom·dingen
van de overeenlcornst verenigbaar. - Sotl-vereine interp1·etatie. - Is souverein de

interpretatie die de rechter,
de wil van de partijen, van
komst geeft, wanneer die
met de bewoordingen van
komst verenigbaar is.
7 Februari 1952.

steunend op
een overeeninterpretatie
de overeen285

1'8. - Stmtzalcen. - UUt·relcsel ·1~it het
stratregister. - Levert, op zioh zelf, het
bewijs n·iet ·van ae ·vermelde veroordelingen. - Een uittreksel nit het strafregis-

ter levert, op zich zelf, het bewijs. niet
van de veroordelingen welke het vermeldt.
25 Februari 1952.
328
1'9. - Geloof dat aan de nlcten dient
rreheoht. - Btwgerlijlce zalcen. - Niet geReohter ze niet
telcende besltlitnota. benntwoonlend. Geen sohending van
het yeloof dat cwn een alcte dient geheoht. ~ De rechter schendt het geloof

_r_:

T19

niet dat aan eeri akte dient gehecht door
een niet getekende besluitnota niet te ·be:mtwoorden. (Burg. Wetb., art. 1319 en
1322.)
367
7 l\1aart 1952.
20. - Stratzalcen. - Nfisd'l'ijf ·verband
hotldend met de trdtvoer,ing van een over·eenlcomst: - Ontlcende ove1·eenlcomst. c._
Betvijs volgens de r·egelen van het btwgei·lijlc r·echt. - Wanneer een misdrijf yer-

band houdt met de uitvoering van een
overeenkomst, waarvan het bestaan wordt
ontkend, is de strafrechter gehouden zich
bij de uitspraak over het bestaan van die
overeenkomst naar de regelen van het
Burgerlijk Wetboek te gedragen. (Wet
van 17 April 1878, art. 16.)
lO Maart 1952.
372
21. - Stratzalcen. - Misd·rijf ve1·bancl
houdend met de uitvoe·rinu van een ovei'eenlcomst. - Bewijs van de ove1·eenlcomst
afgeleid uit een als onsplitsbaar besclwu.wde belcentenis. - Bewijs, door get,nigen, van de ove·reenlcomst zelve niet
toegelaten. - Be·wijs, dom· gettligen, van
de omvaar·heid van een bestanddeel van
cle belcentenis. Onwettelijlche·icl.
Wanneer een misdrijf verbancl houdt met
de uitvoering van een overeenkomst en
het bestaan van die overeenkomst het
voorwerp is van een als onsplitsbaar beschouwde bekentenis van de beklaagde,
mag llet bewijs van de onwaarheid van
een van cle bestanddelen van die bekentenis slechts wettelijk door getuigen geleverd worden indien het llewijs, door getuigen, van de overeenkomst zelve wordt
toegelaten.
10 :M:aart 1952.
372
22. - St·ratznlcen. - Verd·wiste1··ing. ~
Belclnngde belcennend de vercl'llisterde wn·ren in zijn bezit te hebben gehad in gedeeltelijlce tei;tlgbetaling van een leniny.
- A1··rest van vemm·deling t~it getnigenissen (1/f,e·idend dat de waar·den aan belclaagde in pand gegeven ~verden. - Ar'l'est geen ornstandigheid aanclnidend die
het bew,ijs cloor· getnigen, van de over·eenTcornst van ·inpcmdge•v,ing zo1~ toelaten. Onwettelijlcheicl. - Wanneer een lleklaagde, beticht juwelen te hebllen verduisterd bekent die juwelen in zijn bezit te
hebben gehad, maar er bij toevoegt dat
zij hem in gecleeltelijke ter~ghetaling van
een door hem aan hun e1genaar toegestane lening gegeven werden, schendt de
wetsbepalingen betreffende het bewijs het
arrest van veroordeling hetwelk hierop
steunt dat uit de door de getuigen afgelegde verklaringen blijkt dat de juwelen
aan beklaagde in panel gegeven werden,
zonder om het even welke omstandigheid,
aan te duiden die het bewijs, door getui-
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gen, van de aangevoerde overeenkomst
van .inpanclgeving zou toelaten.
10 Maart 1952.
372

23. - f:!trafzalcen. - Processen-ve!·baal tot tegenbew'ijs bewijskmchti,q. W etboelc va.n st·rnfvm·dm·ing, artilcel 154,
(i.linea 2, in ·fine. Pmcessen-verbaal
door die bepaUng /Jedoeld. - De processen-verbaal cUe, krachtens artikel 154,
alinea 2, in fi·ne, van het Wetboek van
strafvordering tot tegenbewijs, bewijs opleveren zijn enkel de processen-verbaal
opgemaakt door officieren of agenten die,
door een uitclrukkelijke bepaling van de
wet, de macht hebben gekregen om zekere
bijzomlere misclrij ven bij proces-verbaal
vast te stellen.
17 Maart 1952.
386
24. -

Aan (le akten versohulcligd geloof. - f:it1'ft/zaken. - Gonclttsies. - Gemotiveenle interpretaUe (lOO!' de 1'echtm·.
- Vm·enigbaa!' met de betvom·dinyen van
r/.e conclu.sies. - Geen schen(linu van het
aan (le akten versohul(U[t(l galoot. -

Schendt het nan conclnsies verschnldigcl
geloof niet, de beslissing welke aan die
conclusies een gemotivef'rcle en met cle bewoordingen er van vereniglmre interpretatie geeft.
17 Maart 1952.
393

25. - Aa.n de nlcten te hechte·n geloof.
- lntenwetrttie ·van (le beslissing waaTbi.i
r/.e prov·in()irtle direotenT van de belast'i:ngen over de ~·eolanwtie van een belctsUnyplichti,f}e ttitspmalc heeft gednan. - lnterpretaUe onverenirtbnar met de bewoonlin1/en wtn de akte. - Mislcennim,q 1Jctn het
ann cle al.;ten te hechtcn geloof. - Miskent het geloof clat client gehecht nan de
beslissing waarbij de ]Jrovinciale directeur van de belastingen over de reclamatie van een belastingplichtige uitspraak
heeft gedaan, het arrest van llet hof van
beroev c1at deze beslissing in zulke zin
iuterpreteert dat een bedrag op vermogeusaanwassen betrekking zou hebbeu,
dan wanneer cleze som in werkelijkheid
het geheel van de belastbare bedrijfsinkomsten vertegenwoorcligt, en dat cleze
zogeuaamcle aanwassen tegenover het totaal vnn cle aangegeven inkomsten stelt.
18 :M:aart 1952.
395

26. - B·nrgerlijlce zrtlcen. - Brmtwet·ij
een tot heTbm·g bestema onroe·rend goed
verhwren(l. - HttW'de1' die de ewploitatie
o?idet·breclct.- Interpretatie van de. hnnrovemenlcomst nopens cle vntnrt. te weten
oj r/.·ie onflm·br·elcing de ont1J'in(ling v~t'l~ l~et
contnwt 1·eohtvaanligt. - f:iouve1·ewe tnteTpretaUe door de ?'cchter over de g1·ond,
·wanneer zij niet met de termen 1Jan de
alcte onveren·ig7Jaet1' is.- De rechter over
•lt' grond beoordeelt sonverein, bij inacht-

ueming van de huurovereenkomst in baar
geheel, of de onclerbreking, door de lmurder, van de exploitatie van een door ene
brouwerij verhuurde herberg de ontbincling van het huurcontract rechtvaardigt,
wanneer zijn beslissing niet met de termen van de akte onverenigbaa1· is.
20 l\Iaart 1952.
399

27. - Vennoeclen cloo'r de wet gehecht
aan de beken(lmalc·ing floor middel van
het Staatsblad van cle wetten en koninkUjlce besl1titen. - Niet van toepassiny op
de bekendmalcing i.n het Staatsblad vctn
cle Ujst van cle pmo,~onen ann wie Tcl·aohtens rle 7Jesln'itwet ran .17 J amtal'i 1945
het beheer van hnn yoe(le'ren wo1·flt ontt?"olclcen. - Het vermoeden afgeleid nit
de wet van 18 April 1898 en krachtens
hetwelk de wetten en koninklijke besluiten vermoecl worden gekend te zijn na
het verstrijken van de vastgestelde termijn te rekenen van hun bekench;naking
bij middel van het Staatsbla(l, is met van
toepassing op de bekendmaking in het
f:!taatsblarl van de lijst der personen aan
wie het beheer van lnm goederen onttrol\ken wordt bij toepassing van de besluitwet van 17 Jannari 1945 betreffemle het
sequester der goederen van de verdachten
van misclrijven tegen de ni twendige veiligheicl van de Staat. (Besluitwet van
17 Januari 194G, art. ll.)
24 Maart 19G2.
402
28. - Aan (T,e nlcten versch·uldigd geloof, - Btwgerli;ilw znlcen. - Hu.ishmw.
- D(tqvcta1·ding en conoltrsies (le e·is d:u1(leUj lc' ste·unend op de alinea 5 van a1·ti:
lcel 10 van (le bij beslwit van 31 JanttWI"'
1949 smn_engeonlende wetten. Y onnis
zijn distJositief reohtvact~·(ligend door· (le
bescho1WJiny d(tt de eis op de alinea 4 van
bovengemeld nrUTcel is geyrond. - Sch~n
clin(! vnn het aan cle nkten vm·schttld·z.gd
geloof. - De rechter scllendt het. aan de

dagvaarding en ann cle conclu~ws .v?rschulc1igc1 geloof wanneer het clispoSit~~f
van zijn vonnis hierop steunt clat de voo_r
hem aanhangige eis de alinea 4 van artlJ;:el 10 van de wetten, houdencle nitzonderingsbepalingen inzake huishuur, samengeordencl bij besluit van de Regent van
31 Januari 1949, tot grondslag heeft, dan
wanneer nit de bewoorcUngen van de dag·
vaarcling en fle conclusies cluldelijk blijkt
clat de eis niet op de alinea 4, maar op
de alinea 5 van bovengemelde wetten rust.
27 Maart 11)52.
409
2·9. - Bu,rg'erU.jl,,e zal•en. - E1'/dienstba(t1'7Wi(l. - JJewoordinpen ·van de ove1'Interp1·etaUe. - Stettnend
eenlcomst. 01J ewt?·i.nsie],;e elementen. - D~ be-wom·dingen va.n de ovm·eenlcom st met tegensprelcenfl.. lVetteU,ikheicl. Om een
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akt~, die een erfclienstbaarheid gevestigd
Iteeft, nit te leggen, vermag de rechter op
aan · het geschrift extrinsieke elementen
te steunen, indien hij de bewoordingen
Yan de akte niet tegenspreekt.
28 Maart 1952.
418

30. - 1lfm ae fLicten ve·rsclmlfl'igfl gelooJ, - Znlcen vwn cl-irecte belnstingen. _~tnest e·r op 1vijzenfl dfLt doM het behee·r
·tot geen enke/. onderzoelc wenl overgegann
betreffe·ncle floor cle be/.nst'ingpl'ichtige
1' e1·slng vnn cle
o•vMgelegcle nttesten. ·inspecte·zw .vwn cle belnstinrJen houdencle
DaststeP.ing ant tot een onllerzoek betretfende belloelae a:ttesten 1venl overgegnwn.
- Misl,:enning ·vnn het nwn het verslny
·oe·rsch·nlfl'igfl geloof. - Schenclt het geloof

l'erschuldigcl aan een door een inspecteur
<ler lJelasting·en opgemaakt vcrslag het
arrest dat verklaart dat cloor de belastingplichtige overgelegcle attesten door
het IJeheer zoncler het minste onderzoek
werden afgewezen omclat zij voor de aanp;elegenheicl bleken te zijn opgemaakt geweest en alle cle ter zake vereiste echt1teidswaarborgen niet boclen, dan wanneer
<loor het verslag worclt vastgestelcl dat de
inspedeur der uelastingen tot een onderzoek uetreffemle de overgeleg·de a ttesten
1s ovE'rgeg·aan. (Bllrg. "Yeth., art. 1319 en
1320.)
453
2.2 Avril 1952.
.311. -· .Ann cle n/,:ten verschnltligfl ge1.oof. - Strntznlwn. - Gesclweven bericht
Pnn een deslvwncl'ige. - An·est flfLt nnn flit
lier'ioht een cl·mngwljclte toe/cent llie het
11i.et heett. BchenfUng van het e1· nnn
•jjeorschnlcUgll ue/.oof. - Schenclt het aan

lwt geschreven bericht van een cleskundige verschulcligcl geloof, het arrest dat
nan !lit bericht een draag>vijdte geeft die
llet niet heeft.
477
fi JHei 1952.
32.. -- Btm!Z!tlwn.
V erkee'!'sbelasling <ill t/,e fmtovoertu·igen. - Proces-verVnnl t.ot ·vnststelUnu vnn in1J1·eu.lcen doo1·
cen ngent vnn !le belftstingen opyestelcl.
- Bewijsk'1'!Wht. - In zake taxe op cle

automollielvoertuigen, verleent geen enl,Ple wetsbeschikking aun de processenYerbanl opgesteld cloor een beecligcle agent
van cle beiastingen bewijskracht van cle
Pr in aangewezen feiten tot bewijs van
bet tegemleel.
508
J.'\ Mei 1952.
· 33. Btmfz!tken. Ann fle nlcten
·PM'schulrliyd .rJcloot. - Oonolu.sies vnn cle
'VC'fdach te ll'ie !le ve·rldnring Dnn een getn·ige inroepen. - A·rrest dnt beslist dnt
rHe 'Vr}l'klfwina n'iet het d.oo1· !le verflfwhte
er wi.t nfgelei!l bewijs !evert. Geen
8olwnrHng 'L'CLn het ann !le ooncl1tsies of
1JEllB1l.'

1952. -
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nn·n het p1·oces-·vm·1Jnnl vwn d.e te1·eohtzitUnu 'V01'schulcligcl ue1oof. - Schenclt niet

het aan cle conclusies of aan het procesverbaal van de terechtzitting verschulcligcl gcloof, het arrest clat beslist dat cle
verklaring van een getuige het bewijs
niet lEwert clat cle conclusies van cle aanlegger beweerclen er nit te mogen afieiden.
13 n1ei 1952.
510
34. - Bt·mtznlwn. - 1'1·ijheid vnn de
1·echtwr bij het opzoelcen er vnn in al lle
bestwnclaelen 1Jnn flo znnlc. - Bekentenis.
- ArtUvel 1350, 4o, vnn het Btwgedi,ilc
Wetback niet toepa.sseUjlr.. -Onder voor-

llehoud van de toepassing van artikel 16
van de wet van 17 April 1878, zoekt de
rechter over de gl·ond vrijelijk in al de
bestandclelen cler zaak het bewijs van cle
misdrijven op, zonder verplicht te zijn
rekening te houden met artikel :).350, 4°,
van het Burgerlijlc vVetboek en met de
cloor de wet aan de bekcntenis gehechte
bewijskracht.
19 Mei 1H52.
525
35. - A·rbeiflsongevftl.
V C'rzelce1·na1·
clie het besta.nn VfLn een nrbeiclsovm·eenlcomst ontlcent. - Bewijs/.c~st van hot bestnnn vwn fle overeenkomst. - R'Lt.st op
l!et slnchtoj)'eT. - Wanneer cle verzeke-

raar, gedagvaarcl tot betaling van cle naar
aanleicling van een arbeiclsongeval verschulcligcle wettelijke forfaitaire vergoe<lingen, het bestaan van een urbeiclsovereenkomst ontkent, mag cle rechter hem
niet het bewijs van het bestaan van cleze
overeenkomst opleggen. (Burg. vVetb., artikel 1315.)
29 Mei 1952.
555
36. - BtrafzCLlcen. - lliis!lor'ijf in ve·r1JfLnd met het nitvoeren vnn eon oonM·nct.
- Ontlcencl cont1·nct. - BC'wijs ovm·eenlvom.sUg cle rege/.e1~ vnn het 1J1trfler/.ijk
·reoht. - Wanneer een misclrijf in ver-

bancl is met l'tet uitvoeren van een contract waarvan het bestaan ontkencl worclt,
is de strafi·echter tot heoorcleling van het
bestaan van dit contract gehouclen zich
naar de regelen van het uurgerlijk recht
te schikken. (Wet van 17 April 1878, artikel 1G.)
7 Jnli 1952.
632
37. - Bt·m[znlcc-n. __:_ .M'iscl1'i:if in veTb!Ln!l met het ~t,'itvoe1·en van een oont1·nct.
- BeW'ijs vnn het cont·mct nfgeleicl uit
ene uereohtelijlce belcentenis. - Oont1·nct
·m:et vntbnn1· voo1· 1Je1oi,js cloo1· yet1~iyenis
sen. - Bwwijs cloo1· get·u-ige,nissen 1'!Ln a.e
on]'nistheicl vnn een element lle1· belcentenis.- Onwettigheicl. - Wanneer een mis-

clrijf in verhancl is met het uitvoeren van
een c:ontract en het bestaan van clit contract tot een gerechtelijke bekentenis van
cle beklaagde nan1eiding heeft gegeven,
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mag het bewijs van de onjuistheid van
een element dezer bekentenis slechts wettelijk door getuigenissen geleverd worden
wanneer het contract zelf voor bewijs
door getuigenissen vat!Jaar is.
7 Juli 1952.
632

de schade waarvoor de burgerlijke pat;tij
vergoeding eist.
3 December 1951.
Hi<t
4. - Strafzalcen.
V erlceet·sonifevaT.
- H inflernis (lie niet lean voorzien worden. - Geval van ovennacht. -De recll-

38. - StrafzaJcen. - 1J!Fisbt'ttilc van
vm·tl·onwen.
Belclnagcle belcennencle
'/Jenlu.istercle WMtnlen te hebben ontvan11en en gemncht-igcl te z·i,in ueweest ze. geIJett·rli,ilc te verlcopen. - An·est va;n veroorcleling. ...., Uit uetttigenissen atueleicl
bewijs van het onbestaan van clergelijke
-machtiging. - Arrest ueen. enlcel element
nanhalencl wellc het bewijs doot· getu.igenis van clU onbestnnn toelaM. - Onwettigheid. - Wanneer een beklaagde ver-

ter over de grond beoorcleelt. souverein· ·of
een door de bestuurder van een voerfuig
aangereden hindernis niet kon voorzhm
worden zodanigerwijze, <lat haar aanwezigheid een geval van overmacht.. 'uitmaakte, hetwelk de schuld van deze . bestuurder wegens inbreuk op de Wegcode
of misdrijf van onvrijwillige verwon<lingen uitsluit.
3 December 1951.
\156

volgd wegens verduistering van effecten
welke ene waarde hebben van meer dan
:3.000 frank, bekent ze ontvangen te hebben docJ1 !Jijvoegt gemachtigd te zijn geweest ze te verkopen indien hij ze niet
tot waarborg ener lening lwn aanwenden,
schendt de wetsbepaling betreffende het
bewijs het arrest van veroordeling dat,
zonder desbetreffende enig element aan te
halen hetwelk het bewijs door getuigenissen toelaatbaar zou heb!Jen gemaakt, zijn
beslissing grondt op de beschouwing dat
uit de getuigenissen is gebleken dat beklaagde niet is gemachtigd geweest om
de effecten te verkopen.
7 Juli 1952.
632

5. - Schafle. - Fo·ttten van het slnchtojJet· en vnn fle flarZer van de schnde. -Beoorfleling in feite van het fleel van vet·nntwoonlelijlcheifl van elk van hen. De rechter
Sottver·eine beoo;·fleling. -

BINDENDE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVER
DE GROND.
l. - Stntfzalcen. - B·urge'l'lijlce vorflering. Om·zttlcelijlc, verban(l tttssen het
·misflrijf en de schafle. - De rechter over
de grond beoordeelt souverein het !Jestaan
of niet-bestaan, in feite, van een oorzakelijk verband tussen het fuisdrijf en de
schade waarvoor de burgerlijke partij
vergoeding eist.
8 October 1951.
43
2. - Dt·aagw·ij(lte V(tn een alcte. -Interpt·etnf'ie flie met fle te·rmen niet onve·renigbanr is. - Sonvet·eine interp·retatie.

over de grond, die vaststelt dat het
slachtoffer van een schade en de dader
en;an elk een font hebben begaan, die de
schade heeft doen ontstaan, beoordeelt
souverein in feite de mate waarin · jli.i
voor deze verantwoordelijk zijn.
20 December 1951.
'188
6. - Bu.t·gerlijke zalcen. - OvereenJo,ornst. - Tntm·pretatie verenigbnar met
haar bewoot·flingen. - Sou.vereine inte·rpretatie. - Is souverein de interpretatie,

door de rechter over de grond, van de
clausule van een overeenkomst, wanneer
zij met ltare bewoor<lingen niet onverenigllaar is.
20 December 1951.
194
7. -- St·rntzalcen. - Schending van de·
W egcofle door een weggebhtU,;er·, die lean
'liOOt'zien of niet lean voorzien wonlen. --

Is souverein de feitelijke beoordeling door
de rechter over de gron<l, tlat een schencling van de Wegcode door een weggebruiker voor een an<ler weggebruiker geen gebeurtenis uitmaakte, <lie niet kon voorzien worden.
24 December 1951.
199
8. - B·ut·,rJer·lijlce ope1.sing. - Intm·p;·etntie van het bevel volgens de gegevens

- De rechter over de grond beoordeelt ·van cle zaalc en onflet· meer vol[1ens een
souverein de draagwijdte van de hem on- aan de nlcte ewtt·insielc aeueven. - Inter!lerworpen akten, mits deze interpretatie pt·etatie niet onvet·enigbawr met de termet de termen van deze akten niet onver- men van fle Mete. - Sonvereine interpt·etntie. - Is souverein, de interpretatie die
enig baar is.
de rechter over de grond aan een bevel
8 November 1951.
113 ·tot burgerlijke opeising geeft op grand
3. - Strafzalcen. - Burge·rlijlce vorcle- van de andere gegevens van de zaak en
onder meer van een aan de akte extrint··ing. OorzMceUjlc ·vet·bnnd tu.ssen een
siek feit, wanneer die interpretatie niet
misclrijf en fle schafle. - De rechter over
de grond beoorcleelt souverein in feite het met de termen van deze akte onverenigbestaan of het niet-bestaan van een oor~ baar is.
:3 Januari 1952.
203.
zakelijk verband tussen een misdrijf en
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9. - Zaken van rechtstt·eelcse·belastin_yen; ''-- Bevel tot overleu.oing vi:m stukken.
- -aepastheid. - In zaken van recht~treekse

belastingen oordeelt het hof van
beroel) souverein of de overlegging van
stukken dient bevolen.
8. Januari 1952.
221
10. - In zalcen van l"echtstreelcse be1astingen. - Interpretatie, doo1· de rechter ove·r de grand, van een rJet·nigschrift
ddt hem ovet·geleyll wordt. - Interpretatie ve·reniybaat· met de termen van dit
getuigschrift. - S01tvereine beoordeling.

- De)nterpretatie, cloor de rechter over
-de groncl, van een getuigschrift, dat hem
overgelegd wordt, is souverein, wanneer
zij met de termen van dit getuigschrift
verei1igbaar is.
22 .Januari 1952.
256
11. - Intm·pretnt-ie van een verslag
van een keurraad. fnterpt·etatie ver-enigbaltr met de te1·men van het verslay.
- Souvet·eine interpretatie. --' De werkrechtersraad interpreteert souverein het
verslag van een door de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen inge·steltle keurraad, inclien die interpretatie
met de termen van het verslag verenigtmar is.
8.- Februari 1952.
287
12. - Vt·aart stt·eklcen<le tot u-itstel van
fle zaalc. V erwerping. - De rechter
over de grond oordeelt souverein of het
uitstel van de zaak, aangevraagd ten
einde nieuwe elementen bij de debatten
te' brengen, de openbaring van de waarheid zou kmmen bevorderen.
l1 l)'ebruari 1952.
293
13~-- Verscheillene misdrijven. JiJen
zelfde sch1tldi.y voornemen. - Souvereine
beoordel-ing llom· lle rechter ovet· de
_grand,. - De rechter over de grond beoor-
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1'6. - Stmtzaken. - Buryerlijlce vordering. Inbre-nk op de Wegcode. Oorzakelijk verbanll tussen het misdrijf
en het naded. - Souvereine beoordeHng.
- Is souverein, de feitelijke beoordeling
door de rechter over de grond van het bestaan of de afwezigheid van oorzakelijk
verband tussen een inbreuk op de Wegcode en een schade.
31 Maart 1952.
424

1'7. - Strafzaken. - Burgerli.ilce vordm·ing. - Ontleninrt van een voertnig. Zedelijk nadeel. - 1 .'~ouvereine beoordeling. - Is souverein de beoordeling, door
de rechter over de grond, van het bestaan
van eeli zedelijk nadeel door de ontlening
van· een voertuig teweeg gebracht.
31 Maart 1952.
424
18. - Btwgerlijke za.ken. - Draay-wijdte clet· akten 11an de rechtsvbrderiny.
Gemotivee·rde interpretatie die tevens
niet met cle tennen det· akten onvereniybaat· ~s. - De rechter over de grond beoordeelt op souvereine wijze de draagwijdte van het gedinginleidend exploot en
van de conclusies, wanneer de- gemotiveerde interpretatie die hij er aan geeft
met de termen van die akten niet onverenigbaar is.
12 .Juni 1952.
582
1'9. - Stratzalcen. - Vet·zoel.; tot voeging van stnkken bij de btmdel. - De

rechter over de grond oordeelt souverein
of gronden aanwezig zijn om aan een verzoek tot voeging van stukken bij de bundel gevolg te geven.
16 Juni 1952.
590
20. - Strnf,zaken. - Dwang clie een
stmjba1·e inbrettk 11.itsl1tit. - Feitelijlce
vaststell-ing. - Sou.vereine vaststeUing. De rechter over de grond stelt in feite op

deelt souverein of verscheidene misdrijven nit een zelfde schuldig voornemen
spruiten.
28 Februari 1952.
334

souvereine wijze het bestaan vast van een
dwang die een strafbare inbreuk uitsluit. ,
23 Juni 1952.
601

14. - Stmfzaken. - Bm·yedijke vordering. - Oo1·zalcelijk vet·bnnd t·nssen het
niisdrijf en de scha.de. - De rechter over

21. - St·ratza.lcen. - Waat'de, dt·a.aywijdte en bet·rouwbaarheid van het geheel
clet· opgenmnen (!etnigenissen en belcenten·issen. - De rechter over de grond is

de grond heoordeelt souverein het bestaan, in_ feite, van een oorzakelijk veroand tussen het misdrijf en de schade
waarvan de burgerlijke partij vergoeding
vordert.
3 Maart 1952.
346

15. -

Stratzalcen.

Bew-i:isgronllen.

- Behoudens de gevallen waarin de wet
een bijzonder bewijsmiddel invoert, beoordeelt de rechter over de grond vrij
naar geweten, de voor hem aangevoerde
bewijsgronden.
24 Maart 1952.
402

door de verklaringen van de getuigen niet
gebonden; hij beoordeelt souverein de
waarde, de draagwijdte en de betrouwbaarheid der gezamenlijke opgenomen getuigenissen en bekentenissen.
7 Juli 1952.
640

22. - Stratzaken. - Bewijselementen.
Behoudens bijzondere wetsbepaling,
beoordeelt de strafrechter souverein de
waarde van de hem voorgedragen hewijselementen.
2 September 1952.
679
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23.
Noocl:?:alcelijkheid van onderzoel"splichten. De rechter over de

Geen veroorclelh~g tot een on·venleclde
gloiJale schatZeloosstell-ing. -Kent aan de

grond oordeelt souverein over de noodzakeli.ikheid van een onclerzoPksdaad tot
staving zijner overtuiging.
2 September 1952.
679

burgerlijke partijeu geen ouvercleelc1e globale schadeloosstelling toe het arrest dnt
beslist dat de som, tot betaliug waarvan
het de beklaagfle veroordeelt, aau rll' our·gerlijke partijen toegekenu wortH cc uaar
ruto » vun hun rechteu llie het bepaalt.
1-l Jannari 1952.
237

BURGERLIJKE VORDERING.
1. -- Htntfza,fcen. - Stell-ing vcm bu·r_qerli.jl.-e pcl'l'tij. - ilficlclel hie;·u.it afgeleicl
1lctt het -vonn-is ten on;·echte besUst dctt
de,qene die beweert wegens een misclrijf
.¥chacle te hebben gelede;t ontvnnlcel-ijlc ·is
om z·ich burgerUjlce pa;·t-ij te stenen. Vonnis darM·enboven het bestactn vaststellende van een oo;·zalcelijlc veTbct1Ul tussen
het misclr-ijf en de schade. - JJ!idclel 1Jan.
1Jelang ontbloot. - Is van belang ontbloot,

het miadel hieruit afgeleid dat, om ontvankelijk te zijn om zich lmrgerlijke partij te stellen, het niet volstaat, zoals door
het bestreden vonnis beslist wordt aan te
voeren wegens het misdrijf scllade te hellben geleden, dan wanneer bet vonnis
1laarenboven vaststelt dat de door de burgerlijke parti.i beweercle schade wei door
lwt misclrijf veroorzaakt wenl.
15 October 1951.
68
2. - i'Jtelling van bu·merlijlce pa;·Uj
D66r cle cm·rectionele reehtbanlc. - Vennootsclwp. - Stell-ing floor ple-itbezorge;·.
Geen aand·tt-iding van de natmti'lij lee
personen cl!ie beDoegrl z"ijn om ·namens cle
vennootsclwp in ;·echte OJJ te t;-eclen. F erz'lf.irn clctt cle stenin(J vnn bur(JerUjlce
pcwt'ij niet onontvrtnlcelij],; nwalct. - De

omstancligheid dat een pleitbezorger bi.i
Pen rechtbank van eerste aanleg, cUe zicll
namens een vennootschap v66r de correctionele rechtbank burgerlijke pnrtij stelt,
in zijn verklaring de namen niet vermelt1t van de natuurli.ike personen die bevoegd zijn om namens de vemwotscllap
in rechte op te treden, maakt de stelling
van burgerlijke pnrt.ij niet onontvankelijk.
1il October 19il1.
73
3. - Burrtei·lijke pa-rtlj. - Ve;·eiste
voor·wnwrde orn ontvanlceli.ik te Z'tJn om
zich a.nn te steUen. - Is ontvankelijk om

zich bnrgerlijke partij te stellen, degene
clie kan beweren persoonlijk te zijn benatleeh1 geworden door het misc1rijf, voorwerp van de pnblieke vordering, 't is te
zeggen degt>ne rUe rechtvaardigt dat hij
slachtoffer van dit. misclrijf is kmmen
ziju.
15 October 1951.
4. - VeroorcleUng cloor rle st-rnj-reohter
tot IJetnlin[f aan cle IJw·gerlijT.;e pwrt·ijen
cner som << naar rata >> Detn hnn ;·echten
toegekend. - Bepaling clezer ·reollten. -

5. - Vom· ile stmj'1·echter -yeb·rauhi.·Hteunend 01J een con·vent·ionele incleplaat8stelling. On:i'uiste a,flei-cUng 'in r·eehte.
cloor de lmrge·rlijlce pa-rti.,i. - Wijziyt de
gronclsla.rJ Da-n .luw.-r 1?o;·tZe;·ing niet. - O!e
m.nstaudigheid tlat de burgerlijke partij
mt de door lmar ingeroepeu incleplaatsstelliug een naar recht oujuist gevolg
heeft afgeleid sluit geeuszins nit dat zij
ov deze imleplaatsstelling haar •ordering·
zon gesteund hebben.
17 Maart 1952.
393
6. - Aanstelling -ran een ·&ei'lcwiste·r
a.ls burgeJ'li;ilce 1JU1't·i;i, .'<oncle;· cle b'ijstancl
va.n .zi;in (!qreehtelijke nutdsnutn. - 1'1t8.~enlwmst van cle tterechtel·i;i J.:e ;·a((.tlsma-n
Nietiyhe·id
r66·r llet hof ·wn beroez;. uedekt. De nietigheid voortvloeiende

hieruit dat eeu verkwister ziCh zonder de
bijstand van de hem toegevoegde gerechtelijke raadsmau burgerlijke partij heeft
gestelc1, is gedekt cloor c1e bekrachtiging
l>ij zijn tussenkomst v66r het llof van beroep door de gerechtelijke rnaclsmau verleend.
13 Mei 1932.
507
'7. - F onle·ri.n,q rJestewncl op een wnde·r·
feU (Zftn (lit wa(ti'01J cle stntjvervolr!i-ng is
gegrond-. - Onbe·voeuclhe'i1l vnn de .~tr·at
;·echtsm.ncht. - De strafrechtsmncht ver-

mag niet uitspraak te doen over een vOl'dering van de burgerlijke partij gesteuncl
op een auder feit clan dit waarop de
;;trafv.erv.olging is gegroucl. (Vi'et van
17 April 1878, art. 3 en J.)
:30 ,Jnni 1952.
615

BUURTSPOORWEG.
Bestmwder. - OnDom·zichtigheicl I'JeUce
oorznalc is Dnn o;w;·i,jwUl-ige Denvondi·ngen. - IIoejt nlet nooclzalceli.jl'- f!Cstmmc/.
op een inbrenk op het z;olitieregle;nent.

- De !Jestuurder va:ti een buurttrein kau
eeu andere onYoorzichtiglleit1 l.Jegaan,
welke oorzaak is yan Iwt waubedrijf van
onvrijwillige verwomlingen, dan cleze van
niet te llebben vertraagd wanneer llet verkeer op de weg llelemmenl is of van een
verm1dering van richtiug niet te hebben
aangelwm1igt1. (Strnfwethoek, art. 418 en
420; lwn. besl. vm1 ~2 November 1932,
art. 1; kon. besl. Yan 2fi Augustus 1938,
art. 1.)
602
23 Juui Hlil2.
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DOUANEN EN

ACCIJN~EN.

725

D
DIE~EN.

VerspreicUnu ·Vftn de colomllokever. Maat1·egelen tot vermi.idinrJ ae.zer ver8preid-inrJ. - Beslu.U van fle Rc!Jent vnn
IJ Mei 1941). - Misflrijven. - Bevoeallheid 1;an de poUtierechtiJnnk. - De mis-

drijven tegen het besluit van de Regfmt
van 6 Mei 19!6 betreffende de te nemen
maatregelen om de versvreiding van de
coloradokever te vermijden, vallen in de
bevoegdheitl van de politierechtlmnk.
(Veldwetboek, art. 12, al. 2; ViTetb. van
strafv., art. 138, 1 o.)
7 April 1952.
436

DOUANEN I,::N ACCIJNZEN.

4. - C1ee8triike rlmnlcen. - Gehe·irn
knral•ter 'Van fle' slijte·l"'ij 1.oaa·r zi,i ~bonlen
bezeten. 8ou·ue1·eine IJeoonlelin{f floor
rle rechte·1· ove·r de {!HHHl. - De rechter

over de gronc1 beoordeelt souverein het
hesta~m van het geheim karakter Yail een
drankslijting, wmmeer <le feitelijke elementen waarop hij stennt de gewmw lwtekenis van het woord << gelleim >> niet
miskennen.
18 Felmiari 1952.

5. - :li1.sllri}f. - Yonlering 'l!nn het
IJeheer. - .Micldel hieru.it f£/geleill fl.a,t het
IJeheer, heiJIJende met sommiue ve?·llnchten een llnd-in.rJ uesloten, zi,ih vorflerin!J
·voor het aeheel teuen de anfl.m·e venla.chten niet mocht hftnllha.ven. - Midllel dat
niet ·voor llc eerste mnal 1;66·r het H of
·1nnrJ wonlen ·vooruestelll. - JVIag niet voor

1. - Bewijslurneht vnn de processenverbaal van het IJeheer. - .Mnte-rWle vnststellin[Jen. Processen-verbfutl die IJewijs opleveren totdnt fle vnlslle'i.d ervnn
IJewezen is. -- In zaken van inbreuk op

de eerste maal v66r het Hof worden voor. gesteld, het midclel hiernit afgeleicl <lat
het beheer van financien, vervolgendt·
partij, door met sommige verdachten een
<lading te hebben aangegaan, zijn vorclede wetten op de douanen en accijnzen, ring voor het geheel tegen de nn<10re verIevert het regelmatig door· de agenten van llachten niet mocl~t handhan~n.
ltet beheer opgemaakt proces-verbaal be323
2.'"i lJ~elJruari 1952.
wijs op, totclat de valsheid ervan bewezen is, van de materiiHe vaststellingen
6. - Bewiisknwht van rle proces.~en<loor deze agenten gedaan binnen de per- 1Jer1Ja.a.l vwn de a.{/enten vnn het 1Jestnu.1·.
ken van hun bevoegdheid.
- Proces-1:er1Jnnl IJevnttende een verlcln17 D<~cember 1951.
185 'l"ing ,,;an lle 1!erllachte. - Bewijslwa.cht
2. -

Ilegelmntig tJroces-verbnal vnn
het IJeheer. - Materiele vaststelli·na. Bewijslwacht. Knn slechts best·reflen
worden rloor het wettelijlc bewijs van de
valsheill vnn lie 1JaststelUng. - vVanneer,

in zaken van inbreuk op de wetten op de
llouanen en aceijnzen, een regelmatig. proces-verbaal van het beheer door cle ageuten van het beheer binnen de perken van
hun bevoegdhel!en geclane materiele vaststellingen bevat, Ievert cUt proces-verbaal
hewijs op van lle vasb;tellingen, tenzij de
rechter vaststelt dat het bewijs van de
ntlsheid van gezegde vaststellingen op
wettelijke wijze geleverd worc1t. (vVet van
26 Augustus 1822, art. 239.)
17 December 1931.
185
3. - Geestrijke llranken. - Be.zit ann
nlle sU,iters VfLn ter plantse te ve1·1!1'·1~ilcen
rl1·anlcen verbollen. Artikel 2 van de

wet van 2!J Augustus 1919 verbiedt ann
aile slijters nm ter plaatse te verbruiken
<lrauken, welke ook lle aard van deze
<lranken zij, sterke dranken te bezitten;
rle besluitwet van 14 November 1939 verscherpt slechts de gestelde straf, wanneer
<le slijterij gelleim is.
18 Febrnnri 1952.
30G

rUe noah lle rechtzinniuheirl vnn lie VC1'7;;la.ring, noah lie echthe'ill vnn rle ve1·lt:laanle feiten 1Jetreft. - Inclien, in zake

inbreuken op de wetten betreffencle de
douanen en accijnzen, ann het regelmatig
door de agenten van het llestuur opgemaakt proces-verbaal geloof dient gehecht, totdat de valsheic1 er van hewezen
is, nopens de door die agenten hinnen tltverken hunner bevoegdheid gedane ,;toffelijke vaststellingen en onder meer nopens
de werkelijkheid van een verklaring diP
zij vastst("llen v66r hen door de ven1achte
te zijn afgelegd geweest, lJetreft die bewijskracht noch de rechtzinnigheid van
de verklaring van dP verdachte, noch de
echtheid van de door hem verklaarde feiten. (Wet van 26 Augm;tns 1822, art. 239.)
l7 :\Iaart 1952.
388
'7. - Uit,voer. - Ann nit-L"oeri!CI'f!'ltllni,.ng onderworpen r1oerleren. - Aa.ngiftv
op het 11.-ifgan_qslwntoor. - VerpHcMenrle
pT.eerJvo·rm zelfs wa.n·neer het goelle1·en
uelczt flie tot persoonU,i/,; rJeiJruil;; va.n liC'
ve·rvoenler 1n kleine hoeveelhellen ve1·voerrl tom·llen. - De persoon die uan uit-

voervergunning onderworpen goederen
uitvoert, is verplicllt ze ten uitgangskantoren van de c1onanen nan tc geven, zelfs

DRONKENSOHAP.
wanneer hij slechts ~~:eringe hoeveelheden
tot eigen gebruik uitvoert.
21 April 1952.
452
8. - Beteugeling van de shtikerij. MateriiHe schending enm· wetsbepaling.
- Misdri;if. -De wetten die de beteuge-

ling van de sluikerij in zaken van douanen en accijnzen inrichten, bestraffen de
eenvouclige matertele overtreding hunner
bepalingen, . onaangezien het inzicht van
de wetsovertreder.
21 April 1952.
452
9 .. -

Vet·Tceer b·innen !le tolk·ring van
een !lom· eigen micldelen 1Joortbewogen
a,uto1?om·t11.ig. Moet !loor geldige be-~che:i(len gedelct zi:in. - Het verkeer, bin"

nen de tolkring, van een door eigen middelen voortbewogen autovoertuig, moet
door geldige bescheiden gedekt zijn. (Wet
van 6 April 1843, art. 3 en 25.)
19 :M:ei 1952.
520
10. - BezU, zonder besche·i!len, in de
toll;,rlng vnn een motoPrijwiel vnn m·eemde het·komst. - F'eit niet vnllend onder
toepnssiny van Mtikel 95 clet· wet van
6 Apr-il 1843. - Knn slechts een inbrmM;,
op nrtikel 177 (ler nlgemene ·tvet 1titmaken
·wanneer er een mng(wijn of opsla,qplnats
Dan goede1·en bestnnt. - Het feit van zon-

<ler geldige bescheiden, in de tolkring, een
motorrijwiel van vreem<le herkomst in bezit te hebben, valt niet onder toepassing
van artikel 25 van de wet van 6 April
1843 op de beteugeling van sluikinvoer,
die betrekking heeft op het vervoer van
goederen; het is slechts strafbaar, ingevolge de bepalingen van artikel 177 der
~1lgemene wet van 26 Augustus 1822, wan. neer er een magazijn of opslagplaats voor
goederen bestaa t.
565
9 Juni 1952.
11. -

Ove1·mncht.

Geen inb1·e1tlc. -

Zelfs in zake inbreuken op de wetten betreffende douanen en accijnzen sluiten
{JVermacht en dwang de sclmld nit.
23 Juni 1952.
601
12. - InbJ"ettk. - O·vermncht. - Sl1tit
niet noodznlcelij k de vet'oorcleling 1tit tot
het betnlen (ler ontcloken t·echten noch tot
het ·ve1·be1trrlverlclnren cler koopwnren. -

De vaststelling dat de verdachte van een
inbreuk op de wetten !Jetreffencle de douanen en accijnzen geen strafbare inbreuk
pleegde, omdat hij zich in een geval van
(Jvermacht bevond, sluit niet noodzakelijlr
de veroordeling nit tot het betalen der
ontdoken rechten noch tot het verbeurdverklaren van de koopwaren.
23 Juni 1952.
601

D.llONKENSCHAP.
·1. - lnbreu.k op aTtikel 3 vnn de besl1t-itwet van 14 November 1939. - Openbm·e plnnts. - Bestnndcleel van het mis(]Ti.jf. Het misdrijf bedoeld bij arti-

kel 3 van de besluitwet van 14 November
1939, betreffende de beteugeling van de
dronkenschap, is slechts strafbaar indien
het in een openbare .Plaats gepleegd
wordt. (Besluitwet van 14 November 1939,
art. 1.)
15 October 1951.
69
2. -

Mis(lJ"ijf. -

Bewijs. -

Gemeen

Het bewijs dat een persoon, die
een voertuig op de openbare weg bestuurt,
in staat van dronkenschap verkeert, is
niet aan bijzondere regelen onderworpen;
het moet namelijk niet afgeleid worden
nit een ontleding van urine.
18 Februari 1952.
307

·recht. -

3. - Inbt·euk op nrtilcel 3 van de besl1titwet vnn 14 Novembet· 1939 betreffencle (]e beteugeling van de clronkensohnp. - Openbare plaats. - Begrip. -

Het vonnis dat vaststelt dat het misdrijf
voorzien door artilrel 3 van de besluitwet
van 14 November 1939, betreffende de beteugeling van de dronkenschap, door beklaagde werd bedreven wanneer hij « weggebruiker was ll, stelt derwijze vast dat
het feit in een openbare plaats bedreven
werd.
10 :M:aart 1952.
370
4. - Beshtitwet vnn 14 November 1939.
- Van krncht gebleven niettegenstnnnde
het tentgbrengen vnn het leget· op vredesvoet. - De besluitwet van 14 November

1939, betreffende de beteugeling van de
dronkenschap, is van kracht gebleven
zelfs na het terugbrengen van het leger
op vredesvoet.
26 ~Iei 1952.
538

5. - Inbre1tk op artikel 3 van de besl1titwet van 14 November 1939. - Openbnt·e plnats. - Bestanclcleel van het misclJ'ijf. - Het misdrijf bedoeld door artikel 3 van de besluitwet van 14 November
1939 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap is slechts strafbaar wanneer het in een openbare plaats werd gepleegd. (Besluitwet van 14 November 1939,
art. 1.)
14 Juli 1952.
663
6. - Inb1"e1tk op Mtikel 3 van de besluitwet vnn 14 November 1939. -,-- Veroorcleling tot de voor de tweede hefhaling
voorziene stt·nf. - Vereisten. - :Oe ver-

meerdering van straf in geval van tweede
herhaling voorzien door artikel 3 van de
besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dronken-

T
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bare 1Veg. Ve·rplichte ontzetting vail
het recht een voer·ttti{! te best·u:ren. --,.. Jiij

schap wordt slechts wettelijk . uitgesproken wanneer het misdrijf gepleegd werd
bin~en het jaar van af ene veroordeling
uit hoofde van een in staat van herhaling
tegen dezelfde wetsbepaling gepleegde inbrenk en wnnneer deze omstandigheid uit
de vaststellingen van het vonnis blijkt.
14 Juli 1952.
663

die zicll schuldig maakt aan het besturen
in staat van. dronkenschap ·van een voettnig ·in een openbare plaats, moet vero<,H:7
deeld worden tot ontzetting gedurende
minstens vijftien dagen yan llet recht \,lt;!If
voertuig, een luchtscllip of een ~ijdier ~e
geleiden. (Besluitwet van 14 Novembe1·
1939, art. 3 en 10.)
29 Juli 1952.
676

7. - Per·soon ·in staat van cl·ronlcenschap een voertu.ig besturencl op de open-

E
ECHTSCHEIDING.
1. - H oofdvor·de1"'ing ·van de echtgenoot. - Bevelsclwitt een voo·rschot tot onderhoud aan de echtgenote toelcennend. Wedm·eis van de echtgenote. - ArYest de
ech.tscheidi'lig ten nadele van de echtgenoot toestacmde. - Ar·rest weiger·end t~it
spraalc te doen over· de eis tot witlcer·i_rl;!l
·van het bij artilcel 301 ·van het Btwget"lt} Tc
Wetboelc voorz·ien onderhoudsgeld. - Ar·rest beslissend dat het voorschot tot ondeThoud clom· het bevelschr·ift behee·rst
blijft. - An·est hebbende gezag van gewijsde en ~~uvoer·baarheid. Ar-rest
overgeschreven door· de ambtenaar· van
de bur·gerlijlce stand. Beslftg onder
clerden floor· de echtgenote uitgevoer·d ten
einde betaling t(l belcomen van de achter·stallige t~itlcer·ingen van het na de overschr-ijvin,q vePvallen voor·schot tot onder·hot~d. Gelcligvet'lclar·ing van het beslag
onder flerden 01J gr·ond van het hier·uoven
samengevat an·est. - Wettelijlce beslissing.- Wanneer, in de loop van een door

de echtgenoot ingestelde procedur~. tot
echtscheiding, aan de echtgenote biJ bevelschrift van de voorzitter van de reclltbank een voorschot tot onderlloud toegekend werd op grond van artikel 268 van
het Burgerlijk Wetboek (kon. besl. nr 239
van 7 Februari 1936, art. 7) en wanneer
daarna een gezag van gewijsde en ui~
voerbaarlleid llebbend arrest, op wederms
van de echtgenote, de echtscheiding ten
nadele van de echtgenoot toestaat, weigerende v66r de berechting van de hoofdvorderhig uitspraak te doen over de eis
tot uitkering van het bij artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek voorziene onderhoudsgeld en beslissende dat het vo?rschot tot onderhoud door het bevelschnft
in kortgeding beheerst zou blijven, is wettelijk het later gewezen arrest dat, steunend op het eerste arrest, het beslag onder derden geldig verklaart lletwelk ~oor
de echtgenote uitgevoerd werd ten emde
de betaling te bekomen van de achterstallige uitkeringen van llet voorscllot tot
onderhoucl die vervallen zijn na de over-

schrijving van llet arrest dat de eclltsclleiding toekent.
270
31 Januari 1952.
2. - Echtgenoten die hnn nationaliteit
van herlwrnst behielden. Onderscheiflen nationaliteUen. - Nationale wet van
een van de echtgenoten flie fle echtschei(L·ing vrwbieflt. - Huwelijlc flat floor· echtscheifling niet Tcc~n wor·flen ontbonden. Zelfs indien de anfle·re echtgenoot Belg is.

- Wanneer twee personen van onderscheiden nationaliteit, niettegenstaande
llet tussen hen aangegaan huwelijk, hun
eigen nationaliteit van llerkomst behouden en wanneer de nationale wet van een
van de echtgenoten de echtscheiding verbiedt kan het huwelijk niet door echtschei'ding ontbonden worden, zelfs indien
de andere eclltgenoot Belg is.
513
Hl Mei 1952.

EED.
Geflingbeslissende eefl. Vonnis van
fle vr·efler·echter·. - V aststelling dom· het
vonnis dat fle ctanlegge·r een ged·ingbeslissenfle eed acm de verweenler opdraagt.
- Vaststellin,q, op het zittingsblafl, van.
de naarn van aanle,qgers raadsrnan.
V aststelling waamit niet blijlct dat de
eed hetz·ij van ambtswege, hetz·ij door de
r·aadsrnan van aanle,qger en niet flom·
deze lacttste ozJgedragen werfl. - De vast-

stelling door een vonnis van de vrederechter dat de aanlegger een gedingbeslissende eed aan de verweerder opdraagt
worclt niet tegengesproken door de vaststelling, op het zittingsblad, dat de zaak
van aanlegger « llebbende als. raadsman
J\1'' ... )) werd opgeroepen en gepleit; uit
deze laatste vaststelling blijkt niet dat de
verweerder ter terechtzitting niet aanwezig was en dat de eed niet. door hem,
maar door zijn raaclsman of van ambtswege door de rechter opgeclragen zou geweest zijn.
18 J anuari 1952
249
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EET-

EET- EN KOOPWAREN.- ERI!'DIENSTBAARHEID.

EN

B~UIK

KOOPW A~ EN (MISIN DE HANDEL VAN).

1. - V ePvals'ing van eetwcwen. - Boler en 1nctrgarine. - Wet van 8 J·ull 1935.
jUisclrijven beteu.geld cloor a1·tikel 23,
pwrctgranf 5. PoUtiestTafjen. TTer·be·u·rdve·rklft'rin,q 1titgespToken .. Ontvettelijkhe·id. -- De overtredingen van arti-

kel 16 van de wet van 8 .Tuli 1935 betreffende boter, margarine, bereiae vetten en
;mder eetbare vetten worden door artikel 23, puragraaf 5, van die wet met politiestraffen l.ieteugeld; de verbeurclverklaring van de zaken welke het voorwerp
van clie misdrijven uitmaken zijn bij cle
wet 1iiet voorzien.
14 Januari 1m2.
239
2. -- Besl·nUwet van 22 Jct1l!lta;ri 19lj5.
Slwiting van een hetndels- of nijve1·heidsondernerni·nu. - Minister·ieel besl·uit.
-'--- · Redenen cl'ie het lcttnnen ·reoht1Jctet1'di!JOn. - Het besluit, waarbij de sluiting

van Pf'n hanclels- of nijverheidsonclerneming bevolen wordt en flat zekere ministf'rs gemachtigd zijn te nemen krachtens
artikel 3 van de besluitwet van 22 Jannari 1945, tot beteugeling van de inbreul<en betreffencle de reglementering op de
hevoorrading van het land, wanneer de
1Jedrijvigheid van die onclerneming overlJOdig of schadelijk voorkomt, mag aileen
g;egrond zijn op feiten rakende de e~ono
mie van het land; een laakbare politieke
bonding van cle exploitant, tijclens de be~etting van het land door de vijancl, kan
<lergelijke beslissing niet wettelijk rechtvaarcligen.
18 Januari 1952.
250

EPURATIE

INZAKE

BU~GE~-

T~OUW.

1. - Besluoitwet vetn 19 September 19.'J5.
'Fit·ulct1'issen ·vctn openbcwe arnbten of
lwd·ieninuen. - Ti;ideU.jlw a.mbten of be(fien·in_qen. - 'l'oepnss·inrJ. - Het artikel 1

yan de besluitwet van 1.9 September 1945,
gewijzigd cloor artikel l Yan de wet van
l4 J uni 1948 betrceffencle de epuratie inzake burgertrouw, is toepasselijk op alle
titularissen van openbare ambten of be•lieningen, om het even wanneer cleze vast
of tijclelijk zijn.
14 .Tnli 1952.
669
2. - .t1n·est cle nactm vnn een persoon
op rte cloO'I' art-ikel 4 van de beslu.itwet
vnn 19 Septembet· 1945 voo·rziene lijst behottrle-ncl. - Arrest het feit niet vctststel!.end ·nit 1.0elker hoofc'le de insoh1'ijvinu
wonlt beho1tclen. - il-let _qemotiveerd a.rrest. - Is niet gemotiveercl, het arrest

dat, beslissend dat er geen aanleiding bestaat om iemands naam op de door artikel 4 van de besluitwet .van 19 September
1.945 betreffencle de epuratie inzake burgertrouw voorziene lijst te behouden, het
feit nit welker hoofcle de insehrijving van
<le krijgsaucliteur wordt behouden niet
vaststelt, zelfs niet bij verwijzing naar
de beslissing van de krijgsaucliteur.
29 .Tnli 1952.
671
E~FDIENSTBAA~HEID.

1. - Bestaan en ·u'it_qestrektheicl.
Bewijslctst. Vermits het eigencloms-

recht vermoea wordt vrij van elke last
te zijn, llehoort het degene, die op de
uitoefening van een eigenclomsrecht aanspraak maakt, niet enkel het bestaan
maar ook de uitgestrektlleid er van te
bewi,izen.
20 December 1951..
193
2. - Gonventionele erfdienstbeta1'he,ill.
- V erclelin_q van het hem·send e·rf. - Jilrfcl-ienstbctct1'heicl ten behoove van elk deeT
bUj·vencle liestctan. - Btw_qe·rl-ijk Wetlioelc,
nrtilcel 700. - Pct1'tifen vennogend vctn
clie bepctlinu ctf te wijken. - Bij het ves-

tigen van een conventionele erfclienstbaarheid, mogen de partijen afwijken van
artikel 700 van het Burgerlijk Wetboek,
krachtens hetwelk de vercleling van een
erf de erfdienstbaarlleicl ten behoeve vari
elk gedeelte laat l1estaan.
28 J\Iaart 1952.
41.8
3. - Berl-in_q ·vcm een etlcte waa1·b·ij cUt
·reoht worclt toe_qestaan. - Act1'd van dU
·recht.- TTonlerin_qM·echt of bedon_qen erfrli.enlitbacwheicl. - Beoonlel-ingsve1·mogen
wtn cle 1·eohte1· ove1· cle _q1·oncl. - Bij het

interpreteren van een heeling van een akte
waarbij een recht worclt toegestaan, bepaalt de rechter over de groncl op souvereine wijze of clit reeht een vorderingsrecht is,· ofwel of het een beclongen erfclienstblwrheicl tot voorwerp heeft, voor
zoveel cUe interpretatie het wettelijk begrip van erfdiE>nstbaarheid niet miskent.
16 Mei 1952.
518
4. - Be_q·rip. - De erfdienstbaarheicl
is een dienst in recll tstreeks en onmidclelli.ik verllancl met het gebruiken en het
exploiteren van een erf; het volstaat dat
zij tot ui twer king· heeft het gemak bij eli t
gebruik of die exploitatie te vermeerderen. (Burg. vVetl>., art. 637 en 686.)
1.6 JVIei 1952.
51.8

5. -Recht vctn ove1·gang. - Over·ga.-ng
cl·ie sleohts lean wonlen 1tit_qeoefend wwn•Jwe•J' het heersencl e1'f in gebntilc wonlt
f!Onomen. - Om.sta.ncligheid die niet het

-·--.I

l,...

J<JRFENISSJiJN.
llestaan -van een niet voo1·tdurende erfdienstban-rheid ·uitsl·uit. - De omstandig-

heid dat een toegestaan recht van overgang slechts kan worden uitgeoefend
wanneer het eigendom, heersend erf, in
gebruik wordt genomen, sluit niet het bestaan nit van een erfdienstbaarheid, die,
zoals de erfdienstbaarheid van overgang,
een niet voortdui·ende erfdienstbaarheid
is. (Burg. Wetb., art. 688.)
16 ~ei 1952.
518
6. - Dam· de lumdeUng ·van de mens
gevestigd. - In pr·incipe ee·ltwig(lurend.
Erfdienstbaa1·heid die evenwel ondm·
een ontbindende vom·waa1·de of vom· een
bepaalde dttm· lean worden gevestigd. -

Indien de erfdienstbaarheid, door de hanueling van de mens gevestigd, uiteraard
altijddurend is, verzet geen wetsregel
zich er tegen dat zij onder een ontbindende voorwaarde of voor een bepaalde
duur zou worden gevestigd.
16 Mei 1952.
518
7. Onde·r ontbindende voonvaanle
gevestigd. 'l'ot stand komen van de
·vo01'Wa(trde. - H eett slechts uitwm·Jcing
vVanneer een erfvom· de toeJ.~omst. -

dienstbaarheid onder een ontbindende
voorwaarde gevestigd werd, heeft het tot
stand komen er van slechts uitwerking
voor de toekomst.
16 Mei 1952.
518
8. - D·um·. - Bepe1·kt tot de tijd geduTencle weU.;e ae eigenrt(W van het heersend erf (le eigenclom er van zal behou.llen. - Geldigheid van de e1'fdienstbaarheicl. Een erfdienstbaarheid kan op

wettelijke wijze gevestigd worden voor
een duur beperkt tot de tijd gedurende
welke hij die eigenaar van het heersend
erf is op de dag van het vestigen van de
erfdienstbaarheid, de eigendom van dit
erf zal behomlen.
1G Mei 1952.
518

ERFENISSEN.
1. -- Belling betreffende een toelcomstige ertenis. - Recht toekennende ove·reenlcornst. - Eisb(utrheid alleen tot het
overlijden verdaaod.
Ove1·eenkornst
11een be(ling betrefjende een toekomstioe
e·rfenis ·uUm(tkend. - Maakt geen beding

betreffende een toekomstige erfenis nit,
de overeenkomst die aan ene partij een
recht toekent waarvan, aileen, de eisbaarheid tot de dag van het overlijden van
de andere partij verdaagd is. (Burg. Wethoek, art. 1130.)
7 Februari 1952.
285
2 .. - Kle·ine nalatensch(tppen. - Recht:
tot Oi•ernemin.rJ. Betwistin{l. Ve1·-

729

pUchtvng, voo·r de m·ederechte1·, ·vast te
stellen dat de pctrtijen 1·egelmatiu werden
opgm·oepen of gehoord. - De ·vrederech-

ter, die uitspraak doet over een betwisting aangaande de wijze waarop tot dec
overneming van een kleine nalatensc:lhapmoet worden overgegaan, dient, zelfs van
ambtswege, vast te stellen dat de belanghehbenden of hun vertegenwoordigers gehoord werden of ten minste vijftien dagen voor de terech6~~tting bij ·aangetekende brief opgeroepen werden. (Wet van
1(l Mei 1900, art. 4, a!. 6.)
7 Maart 1952.
369·
3. - Kleine mtlntenschappen. - ·wet
V(tn 16 ilf•ei 1900, wrtUcel 4, alinea 6. Betwistino aangnande de schetttino van
(le ove1· te nernen goederen. - Een be-

twisting aangaande de schatting van de
goederen welke het voorwerp van de overneming van een kleine nalatenschap uitmaken, is een betwisting aangaande dewijze waarop, naar de zin van deze bewoordingen in artikel 4, alinea 6, van de
wet van 16 Mei 1900, tot de overneming·
moet worden overgegaan.
7 Maart 1952.
369·
4. ·- Kle·ine nnlatenschnppen. - Recht
tot ovet·nernin{l. - Betwisting aanoaande·
de schettt-ino vnn de uoederen. - AnnstelUn,q ·van een deslcundige doot (le vrederechter. Terechtzittino tijdens wellce·
de concl1tsies van de deslc1mdige znllen·
besprolwn worden. Aanwezi,qheid of
·ve·rtegenwoo1·diginr1 van de belanghebbenden vereist otwel hnnne 011roepin!J, ten
minste 1j'i.iftien da(/en .te 1!0ren b-ij anngetelcende bi'ief. - Wanneer, bij gebrek aan

toestemming van de belanghebbenden in
de schatting van een kleine nalatenschap,
die door een hunner wordt aangevraagd,.
de vrederechter een deskundige heeft aangesteld, mag hij daarna geen nitspraak
doen over de schatting van die nalatenschap, zonder dat de belanghebbenden
zouden opgeroepen geweest zijn bij amigetekende brief ten minste vijftien dagen
te voren op de terechtzitting tijdens dewelke de conclusies van ·de deslmndige
zullen besproken worden of zonder dat de
llelanghebbenden aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn.
7 :Maart 1952.
3(19 ·

5. Nalatenschap door de Staat
krachtens art-ilcel 768 vetn het B·nrgerlijlc
Wetboelc verlc1'ef!en. Uitoetening vnn
het ·recht van sotwereinite-it. - De Staat
verkrijgt krachtens zijn recht van souvereiniteit, en niet j1we he1·editcw-io, de goe"
deren waarvan de eigenaar overleden is
zonder een, hetzij door hem, hetzij door
de wet aangewezen erfgenaam, noch Jia"
tuurlijk kind, noch overlevende echtge-

------

FAILLISSEMEN'J'. -

-------

GEMEEN'l'E.

noot achter te laten. (Burg. Wetb., artil,el 768.) (Stilzwijgende oplossing.)
;28, Maart 1952.
416

interesten. van de schulden cl,ie van de
~lal[J.tenschap afhangen.
-·
2 Mei 1952.
•471

· 6. - Nalatenschap cloor een v·reemde
·wet beheerst. - .danwijzing van de erfgenarnen of wettel-ijke opvolgers. - Toepassiny ·va'n cle vreemcle wet. - U-itzonclering~ ...:.:.. Wanneer een na1atenschap door

8. ~ TTe1·1eoop van onroe·rencle yoeclef·en
a.an een erfopvolger in rechte Unie. B~clongen p1·ijs lager dan cle werkelijke
wnnrcle. - Gecleelte vnn cle prijs 1ut het
ovm•lij den van cle vm·kopers betnnlbna1•.
- Geen ve·rclntg ove-r een toekomstige e!·tenis. - Maakt geen verdrag nit over .een

een vreemde wet worclt beheerst, moeten
de hoven en _rechtbanken onder voorbe.l,l~<iud van de l.Jepalingen_ van de Belgische
'vet 'welke van internationale openbare
?rde zijn, naar cleze wet verwijzen, om
te beslissen of er een erfgenaam of een
wettelijke opvolger bestaat. (BlJrg. Wetboek,,art. 3, al. 2.)
28 Maart 1952.
416

toekomstige erfenis, cle verkoop van onroerencle goederen aan een erfopvolge~·- in
rechte lijn, voor een prijs lager dan de
werkelijke waarde en met becling dat een
gedeelte van deze prijs na het overlijdeh
van tle verkopers zal betaalllaar zijn.
(Burg. 'Wetb., art. 1130.)
19 Juni 1952.
596

7. - Leycutt ·vctn het vr·nchtgebruile
·van al cle goecleren van een nalatenschap.
- Algemeen leyaat. - Begiftirtde geho7t¢en tot het betalen van cle inte1·esten van
lle sch·nlden van cle nalatenschap. - De

·9. - E·rf.qennn·m onde·r voo1'recht vnn
boeclelbesch-r·ij1•iny. - Op eirten goederen
annsp·ml,;el-ijk bij gebrelc nnn overlegging
z·ijner 1'elcen·inrt. - TTom·wnnrclen. - De

erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving is slechts op . eigen goederen
aansprakelijk uit hoofcle van een schuld
cler nalatenschap wanneer hij door een
vonnis aangemaand· is geworclen om zijn.
rekening over te leggen en op cleze aanmaning geen gevolg heeft gegeven; een
ingebrekestelling door de schuldeiser bij
aangetekend schrijven volstaat niet.
(Burg. Wetb., art. 803; Wetb. van burgerlijke rechtspl., art. 530 en 995.)
3 .Tnli 1952.
624

aard van het legaat, algemeen of onder
a]gemene titel, zoals bepaald bij de artiI•elen 1003 en 1010 van het Bnrgerlijk
yvetl.Joek, is afhankelijk van de omvang
van de goederen die in het legaat begrepen zijn en niet van de aard van het toegekende recht (valle eigendom, naakte
eigendom of vruchtgebri.lik). Hiet·uit volgt
dat het legaat van het vruchtgebrnik van
a1 de goederen van een nalatenschap een
<~lgem:een legaat uitmaakt en dat de begift,igde gehonden is tot het betalen van de

F
ris verbinden. (Op 25 September 1946 samengeschakelcle wetten, art. 5 en 11.)
27 l\1aart 1952.
412

FAILLISSEMENT.
1. - Ge1·echte1-ijk akkoonl. - Indienen
·van een vm·zoel;; tot yerechtelijk aklwm·cl.
- U-it·we1·Tvingen.- Enerzijds, nit het in-

2. - Gerechtel-ijk a.klwm·d. - Inclienen
vn·n een verzoelv tot ge1·echtelij Tc aklcoorcl.
Sctmenloop onder al cle niet bevom·rechte sclmlcleisers vnn de verzoelcer va.n
het gereohtelijk nlclcoord. - Het indienen

dienen van een verzoek tot het bekomen
van een gerechtelijk akkoord volgt van
rechtswege voorlopige schorsing, ten voor<lele van de sch uldenaar, van om het even
welke latere daden van nitvoering en, an<lerzijds, wijl de rechtspleging tot het bekomen van dit akkoord hangend is, kan
<le _schuldenaar noch vervreemden, noch
met hypotheek bezwaren, noch zich zon<ler machtiging van de rechter-commissa-

van een verzoek tot het bekomen van· een
gerechtelijk akkoord brengt een samenloop tot stand onder al de niet bevoorrechte schulcleisers van de verzoeker van
het gerechtelijk akkoord.
27 :Maart 1952.
412

G
GEMEENTE.
1. - Gemeentm·eylmnent. - Belcenclmaking. - Wijze. - De gemeenteregle-

menten worden door middel van afkondiging en van aanplakking bekend gemaakt.
(Gemeentewet, art. 102.)
14 J anuari 1952.
230

2. -

Gemeenter·eglement. BekendBewijs. - Geen enkel konink-

mnlch~ff.-

lijk besluit heeft tot dusver de wijze bepaald waarop de vaststelling van het feit
en van de datum van de bekendmaking
van de gemeentereglementen client geclaan; het bewijs van die bekendmaking
mag clerhalve door alle wettelijke bewijs-

-:--

----~---------I

.

-

!

GENEESKUNDE.
middelen bijgebracht worden; de hoven
en·rechtbanken kunnen wettelijk een attest v;:m de burgemeester beschouwen als
bewijs uitmakend van die bekendmaking.
(Wet van 30 December 1887, art. 21.)
14 Januari 1952.
230
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zou kunnen invoeren. (Wet van 30 Maart
1836, art. 90, 2°.)
12 Februari 1952.
298

GENEESKUNDE.

1. - Orde van de apotheker·s.- TuchtGemeentereglernent.
Ver·bod · vor·der·ing. V66r de inwerlcingtredin,q
van verkoop van voorwerpen op de openvan de wet van 19 Mei 1949 begane tout.
bare weg. - Essentieel tijdelijk verbod. -V oorwaa·rden voor de ontvanlcelij lc- Vereist tot handhaving van de openheid van de vordering. - De tuchtvordebare orde en ntst. - Reglernent gesternd
ring bedoeld bij de' wet van 19 Mei 1949,
door de gemeenteraad. - Wettelijlcheid.
tot oprichting van de Orde der apoth~

3. -

Het essentieel tijdelijk verbod van iedere verkoop van voorwerpen op de openbare weg mag door de gemeenteraad uitgevaardigd worden, wanneer de handhaving van de openbare orde en rust zulks
vereist. (Wet van 16~24 Augustus 1790,
art, 3 van titel XI; gemeentewet, artikel 78.)
230
14 Januari 1952.

~

4_. Gerneenter·aad.
Bevoegdheid.
- Invoe·ren, w·ijzigen of ajschaffen van
gerneentebelastingen.
Onverminderd

het advies van de bestendige deputatie
van de provinciale raad en de goedkeuring van de Koning, waaraan artikel 76
van de gemeentewet die akten 'onderwerpt, is de gemeenteraad gemachtigd
om gemeentebelastingen in te voeren, te
wijzigen of af te schaffen. (Wet van
30 Maart 1836, art. 76, 5°.)
12 Februari 1952.
298

5. - Gerneenteraad. - College van
burgerneester en schepenen. - Bevoegdheid van die instellin,qen. Onthejfing
uit of vr·ijstelling van een gerneentebelasting. - Maatr·egelen niet tot de bevoegdheid van die instellingen behorend. Noch de gemeenteraad, noch het college
van burgemeester en schepenen bezitten
de macht om ontheffing uit of vrijstelling
van een gemeentebelasting toe te staan.
12 Februari 1952.
298
6. - College van bu.rgerneeste·r en schepenen. - Gernachti,qd tot het t·reffen van
de nodige rnaat!·egelen orn de' beslissingen
van de gerneenteraad uit ie voeren. Niet gernachtigd tot vt··ijstelling •va,n een
dom· de _qerneenteraad ingevoerde belasting, noch tot belotte van der·gelijke vrijstelling. - Kunnen niet beschouwd wor-

kers, is ontvankelijk zelfs op -grond van
een voor de inwerkingtreding van de wet
begane fout, wanneer de gevolgen van die
fout sedert die inwerkingtreding zijn ont7
staan of blijven voortbestaan. (Wet van
19 Mei 1949, art. 5.)
4 Februari 1952.
277
2. - Or·de der· apothelcers. - Wet vati
19 Mei 1949, m·t-ilcel 6. - Strafrnaaf!·egel
niet -vermogende gegrond te zijn op een
reden in vm·band rnet de politielc. - Zin
van deze terrnen. - Is niet gegrond op

een reden in verband met de politiek,
naar de zin van die termen van de wet
van 19 Mei 1949, de strafmaatregel gegrond op een veroordeling wegens een inbrenk op de Strafwet, om het even of
deze inbreuk een politiek misdrijf is geweest.
4 Februari 1952.
277
3 . - Orde der· apothelcet·s.- Aanvraag
tot inscht'ijving op de lijst der· or·de. Verwerping. ---'- Aard. - De verwerping

van een aanvraag tot 'inschi'ijving op de
lijst der Orde der apothekers, voorzien
door de wet van 19 Mei 1949, maakt niet
een straf uit naar de zin van dit woord
in artikel 2 van het Strafwetboek, maar
een maatregel tot vrijwaring van de
waardigheid van de Orde.
17 Maart 1952.
392
4. - Orde der apothekers. - Aanvraau
tot inscht'ijving op de lijst der Or·de. Ver·werping. Beslissing ste~mend op
feiten d·ie ae wet van 19 Mei 1949 voorafgingen. - Feiten waat:van 'de gevolgen
z·ich na cle inwer·lctreding van deze wet
blijven voordoen. - Beslissing aan deze
wet geen tentgwerlcende Twacht toelcennena. - De beslissing van de Gemengde

raad van beroep van de Orde der apotheden als behorend tot de macht van het kers, die een aanvraag tot inschrijving
college van burgemeester en schepenen op de lijst der Orde verwerpt, op grond
om de nodige maatregelen te treffen tot van feiten, die de inwerktreding van de
uitvoering van de beslissingen van de ge- wet van 19 Mei 1949 voorafgingen, doch
meenteraad, de vrijstelling van een door tevens op grond van de vaststelling dat
de gemeenteraad ingevoerde belasting,- de gevolgen dezer feiten na die inwerknoch vooral de belofte dergelijke vrijstel- treding zich blijven voordoen, kent aan
ling toe te staan voor alle belastingen of deze wet geen terugwerkende kracht toe.
17 Maart 1952.
392
heffingen welke de gemeenteraad later

GI•JNKIDSKUNDE.
5. - Orde cler geneeslwren. - Ka1·akte1· van algemeen belamg '!J(£n de t·ncht in
het lJeFoep (le·r ,qeneesheTen. - Door de
oprichting van de Orde der geneesheren
heeft de wet het lwrakter nm algemeen
1Jelang van de tucht in het beroep van de
geneesheren erkend en deze buiten het
gebied van cle particuliere overeenkomsten gesteld. (Wet van 25 Juli 1938, artikel 4.)
2() Maart 1952.
406
6. - Onle (/er· geneesheren. - Hoge
nwd. - I s een overheicl. - I s geen ·rechterUjk college. - De hoge raad van de

Orde der geneesheren is een overheid;
hij is geen rechterlijk college. (VIret van
25 Jnli 1938, art.. 10.)
·
2H Maart 1952.
406
7. - Onle de·r apothelve·rs. - Lijst van
d.e Onl.e. - Redenen tot ·recht-/;(La·rd-i.g·ing
vnn het aj'tV'ijzen van een aanvraag tot
i.nschrij-ving op de lijst. - De raden van

de Orde der apotllekers mogen slechts
('en nanr de vorm ontvankelijke aanvraag
tot in~ehrijving op de lijst van de Orde
afwijzen omwille hetzij van de onregelmatigheicl van de titel waarop de aanvraag is gesteund, hetzij van de lmiclige
onwaardigheid van de verzoeker, hetzij
van zijn bProepsonbekwaamheid. (V\Tet
van 19 Mei 1949, art. 1 en 5, al. l.)
501
11'. .Mei 19fi2.
8. -- Onle tler (£1Jothelcers. -

Beslisomt·rent elcm. aanv1·a.ag tot ·imsch1"•i,;i'Jiny op (le Ujst 'i'an cle Orde. Maat
wa.nr·in ·relcen·ing mnr1 'Wonlon _qeho·nden
met rle plaats 1.vanr rle verzoelcer voornemens i.s het beroep ·nit te oej'enen. - De

-~ino

raden van cle Orde der apotlwkers, bet<lis::;ende omtrent een aanvraag tot in:;chrijving op fle lijst van de Orcle, mogen
slecl!tR rekening houclen met de plaats
waar de verzoeker Yoornemens is llet lleroep nit te oefenPn, van lle geschikte
maat tot het rechtvaarcligen van hun llevoegdheid en van de overeenstemmende
gelaigheitl van het visum van de titels
door de provinciale geneeskundige commissie van llPt gebied.
501
1 :J .i\1ei 19:j2.
9. -

Onle fler npotheker8. - Baclen
·own de On/.e. - Opmnhen vnn cle lijst. 'l'ucht. - Onclersaheiclen f'unaties. - GeIJoluen, - De tnchtopclracht van tle raden

van de Orde der apothekers is wegens
hanr nard en haar voorwerp onderschei·<len van de vervlichting de lijst van .de
Orde ov te stellen; zij verleent niet aan
de raclen het vermogen een aanvraag tot
inschrijving op de lijst af te wijzen ten
.einde eventuele telwrtkomingen aan de
plichtenleer te verhinderen die zouden

kunnen ontstaan uit de omstandighed~n
waarin de verzoeker voornemens zou zijn
llet lleroep uit te opfenen. (Wet van
19 Mei 1949, art. ;>, l1 en 14.)
1:J :Mei 1952.
li01
10. - Onle der a.pothekers. - Aj''Wij:::i.ng vwn een nnnrnw,q tot inschrijving
op cle lijst. - BesUssing ueste·und op het
inzicht van (le ·verzoelce1· zijn npotheelv
in fle nnbijhe-icl nm een bestaanae apotheek te vesUgen. - Onwetteli.ilcheicl. ~

Is onwettelijk, lle lleslissing van een raad
nm de Orde der apotllekers waarllij een
aanvraag tot inschrijving op de lijst
wordt afgewezen, op grond hiervan dat
lle vestiging van een apotheker op de
vlaats waar cle verzoeker het inzicht
lweft llet lleroep uit te oefenen, om wille
van de nabijheid van een bestaande app.theek, in strijd zou zijn met de pliclltenleer en tevens van aard praktijken te
lloen ontstaan die onverenigllaar zijn met
tle waardigheicl van bet lleroep en met de
g-evoelens die cle leden van cle Orde moefpn bezielen.
501
11'. Mei 1952.
11. - Orcle rler npothelcers. - Apothekwr ingeschreven op de Ujst van cle
Onle, (/:ie om mnahtiging ve·rzoelct tot het
o-verb-rengen ·vwn z·ijn npotheek in een nnilere ge·meente ·vcm (le prov'i:ncie. - Afwijzing clom· de gem.engde 1·nad vcm beroep. BesUssing hierop geste·und aa.t
rle ·ve~Stiging v(/,'n een npotheelc op de '!ti.t(!eko.nJn plnnts 'i.n tegenstri.jcl met ae pl-ichtenleer zon ziin. Omvettelijlcheid. Is onwettig, (Ie beslissing van de Gempngde raad van beroe]l van de Orcle der
apothekers clie, ten einde een gebeurlijke
inhrenk op lle plichtenleer te voorkomen,
mm een apotlleker. die op de lijst van de
Orrle ingeschreYeu is cle machtiging weigert zijn apotheek in een anuere gen:eente
nm de provincie over te hrengen 111 de
uabijheid van de door zijn gewezen stagemee;;ter uitgPbatr; apothePk.
1:J l\'Iei 1952.
iJOG
12. - Onwett-iye l!eoej'eninu. - Wet
'l'l£n 27 Manrt 1853.- Dnw.rJw'ijrlte. -De
wet van !!7 l\lnart 1853, tot verklaring van

artikel 18 van de wet van 12 l\iaart 1818,
heperkt de onwettige beoefening vai:l de
geneeskuncle niet tot de <loor haar aangehaalde gevallen.
l<i .Jnni 1952.
585
13. ~ Rxu/.iesthes'ist.
Omle·rzoelc 'Vnn
personen ten e'incle cle lcwnlen te /Jepalen
1.vnnrnnn zij 7-i:iclen. LlnnnuZen, vom·schPii'ven of ntteve·ren van _qeneesm.iclclelen
'/)(£;n hee/.luunclige prof111Cten. - On·wett-ige l!eoefening vnn cle yeneeslc1tnfle .

at

-

Het onderzoek, door een racliesthesist,

--__ !
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van personen ten einde de kwalen te be]lalen waaraan zij lijden, gevolgd door
het aanraden, het voorschrijven of het
afleveren van geneesmiddelen of van heelkundige producten, maakt de onwettige
l1eoefening nit van een tak van de geneeslwn<le. C'Vet van 12 Maart 1818, artikel 18, verklaard door de wet van 27 :Maart
1853 en mmgevnld door de wet van 18 Ji1li
1946.)
'Hi .1 nni 1952.
585

ceen arrest in llaken nm recht~treekse belastingen, mag het Hof van vel'breking
de eis niet inwilligen tot veroordeling tot
lle kosten van lle rechtsvleging ni6r het
hof van beroep, dnt het verbroken arrest
gewezen heeft. de beslissing betreffende
de lust nm deze kosten tot ·de rechtsmucht 1·nn verwijzing behorende.
(l N ovemher 1951.
110

14. - Orela cler apotheke1·s. - Atwij,,·ing ·van een nanvraag tot ·insah·r-ijv·ing
op 1le U;ist. - Beslissing gegrond op de
voo'f'·waanlen W(UlT-in cle cwnzoeker het
inz·iaht .zou he1J1Jen het 1Jeroep n·it te oetenen. - Onwettelijlcheii.l. - Is onwettig,

hnndelsznken, is de uitdrukking cc kosten » van toepnssing op de gerechtskosten
die princi11ieel ten lnste komen van de
partij die in het ongelijk wordt gesteld.
16 NoYember 1951.
126

tle beslissing van een raacl van !le Orde
rler apothekers clie e!'n aanvraag tot in~chrijving op de lijst afwijst, om wille
viin de voorwaarden waarin de verzoeker
het- -inzicht zou hebben het beroep uit te
<>efenen.
30 Jnni 1952.
619

4. - Bu·rge·rli.jlce en hanclels.zaken. Gereehtskosten. - Berrrip. - In burger-

l5. - ffitt-iye proclnaten. - Aflevering
door een apothel.:e-r. Gesahreven aan·m·aag yeclaytelcend en onclertelcenfl cloo·r
een .IJ'Ilnstig yel.;encle persoon. - Zin d-e_,·e~- woorclen. De rechter over lle g~·ond
l1eslist wettelijk <lat de aanYl'aag ingecliend door een persoon die de eenzelvighei<'lskaart van een dercle voorlegd en
over wiens illentiteit lle apotheker geen
zokerheid heeft, niet de geschreven aanvraag gedagtekend en ondertekend door
P<'n gnnstig gekende persoon uitmaakt
welkf' nan de nr1otheker toelaat zekere
g-ift.ige prodncten af te leveren. (Besl. vnn
tle Iiegent van G E'ebrnnri 19±6, art. 3.)
. 14 .lnli 1952.
663

GERECHTSKOSTEN.
1 . - l'erlirel.;inrJ.- B·u.ryerU.jke zaken.
fl1 emorie ·in wnt·woorcl te lnnt neerge,legfl. - Kosten ten lnste vcm venveerfle·r.
___:_ Z<Jlf-' i.nclien cle voorzie-ni-ng ve-rwo1·pen
·wonU. - De kosten van een na het ver~trijken nm de wettelijJ;:e tprmijn ter
griflic' van het Hof neergelegde memorie
in antwoorll, zijn ten lnste van verweerrler, :wlfA indien de Yoorziening van eiser
verworpen wonlt.
JS October 1951.
82

2. - Znken ·vcm ?'eehtstreelvse belasti.n,IJen. - Fer1J·reking. - E·is tot vemonle7-iny tot cle kosten ·vnn cle 1·eehtspleg·ing
·v66r hat hot van lJeroep clat het ve-riJ1·oken IPrt·est ge·we.zen heett. - E·is clie clooT
hat Hot V(ln ve-rli!'Ckiny n·iet knn inyewilliy-fl wonlen. Beslissing clie tot de
·reehts-rnaeht van venvijzing 1Jehoo1·t. -

Bij llet bevelen vnn de verbreking van

3. Bu·rgerl-ijlce en hnnclelszaken. Kosten. - Beg-riJJ. In burgerlijke en

lijke en hnndelszaken, dniclt de uitdrukking cc gerechtskosten Jl in tegenstelling
met de kosten, de kosten ann van de
rechtsplegingen welke niet een rechtsgeschil op tegem-;praak betreffen.
Hi November 1951.
126

5. - Ferb?'ekiny. - B-zwye-rlijl.:e z.aJ.;en.
- Bestreden 1Jeslissinr1 verlJrolcen. -Feroo?·cle/.-ing van verwee·rfle?' tot cle kosten.
- Kosten clio cle reahten niet omvatten
cl-ie cle ver/Jrolwn 1Jesl-issi.ny betreffen. In gevnl van inwilliging van een voorziening in lmrgerlijke zaken, omvntten de
kostPn, wunrtoe. de verweerder door !let
Hof veroordePld worclt; de rechten niet
die ov de vernietigde beslissing lletrekking hehhen.
20 Deceml>er l9i'il.
190
6. - Yer/)'J'ek·ing. - Burye·rlijke .za/,:en.
- Bestreclen lJeslrissi.ng ve,r-nietiyd.- Ve·roonleliny van verweercler tot cle kosten.
- Kosten vrw cle 1rityitte van cle VC1'1J1'0lcen besl-iss·iny. - Dam· awnlegger yeliahte
wit[Jitte orn ::z:-i:i-n voonien-ing ont·vctnkeli}lc
te mnken. - Kosten ten 1-aste vnn VC1''Weenle1·. - In geval van inwilliging van

teen Yoorziening in lmrgerlijke zaken, omvatten de kosten, wanrtoe de verweerder
door het Hof veroordeelcl worclt, de kosten nm de uitgifte vnn de vernietigde
lleslissiug, indien d~' aanlegger llergelijke
nitgifte heeft moeten lichten om llijn
voorziening ontl'nnkeli.ik te mnken.
20 December 1951.
190

7. - Ferlireking. - Bwrr;e1'lijke zalcen.
- Bestreclen 1Jeslissiny ve1'1J?·olcen. - Ye·roonleU.ng vfln 1!enveenle·r tot cle lcosten.
Omvfltten cle ~·eahten rviet cl-ie op de
verb-role-en IJeslissin,r; 1Jetrelc7cing he1JIJen.
- In gentl van inwilliging Yan een voorziening in burgerlijke zaken, omvatten
de kosten, wanrtoe de verweerder door
het Hof veroordeeltl 1vordt, de rechten
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niet die op de vernietigde beslissing betrekking hebben.
20 December 1951.
192

verzoekschrift door twee advocaten bij
het Hof van verbreking ondertekend wor-·
de, doch de aanlegger, die van dit -recht
gebruik heeft gemaakt, moet, in geval
8. - Verbr·elcing. - B1wge·rlijlce zalcen. van verwerping, veroordeeld worden tot
Veroordeling van verweerder· tot de
al de kosten, -daarin begrepen' die van de
lcosten. - Aanlegger die de uitgifte van
betekening van de memorie in antwoord
de bestreden beslissing niet heett rnoeten
aan de tweede zijner advocaten. (Wet
lichten orn zijn vo01'z~~ning ontvanlcelijlc
van 25 Februari 1952, art. -.9 ,en 15; ,.wet
te'-rnalcen. - Geen lcosten van uitgifte ten
van 23 December 1946, art. 20,,.par. 1;
laste van ve·rweerder. In geval van-' besl. van de Regent van 23 Augustus 1948.
inwilliging van een voorziening in bur- tot vaststelling van de fm:maliteiten en
gerlijl,;:e zaken, omvatten de kosten waar- de termijnen inzake voorziening tegen de
toe de verweerder door het Hof veroor- arresten van de Raad van State.)
.deeld wordt, niet de kosten van uitgifte
26 Maart 1952.
40&
van de vernietigde beslissing, wanneer de
eiser dergelijke uitgifte iliet heeft moeten
12. - Ver·b!'elcing. - Bur·ger·lijlce zalichten om zijn voorziening ontvankelijk lcen. - V er·br·elcing van de bestTeden bete maken.
sljssing. - V eroor·deling vnn tle veTweer20 December 1951.
192 der tot de lcosten. - De Twsten van het
'9. - InZ(£7ce Techtstreelcse belastingen.
- Verbrelcing. - VeTzoelc orn ver·oordeling tot de lcosten van het geding v66r
het hof van ber·oep waaT·in het ve1'b1'olcen
VeTzoelc niet
arYest heeft veTwezen. leunnende ingewilligd worden door· het
Hot van verur·eJeing. - Besl-issing behorend tot de bevoegdheid van het geTecht
·van verwijz·ing. - Wanneer het Hof van

verbreking een arrest inzake rechtstreekse
belastingen verbreekt, kan het verzoek
om veroordeling tot de kosten gevallen
op het gecling gevoerd vo6r het hof van
beroep,. waarin het verbroken arrest heeft
-verwezen, niet worden . ingewilligd, daar
de beslissing aangaande die kosten tot de
bevoegdheid van het gerecht van verwijzing behoort.
19 Februari 1952.
310
10. - St·rafzalcen. - Veroo·rdelvng van
twee beli:laagden wegens onder·scheiden
Hoojdelijlce ver·oor·deling
inbr·e·nken. tot de Tcosten vnn de P1£blie7ce vorder·ing.
Onwettelijlcheid. Is onwettelijk,

het vonnis dat een beklaagde veroordeeld
hoofdens inbreuk op artikelen 42 en 96,
1°, van de Wegcode en een beklaagde veroordeeld hoofdens inbreuk op artikel 31
van dezelfde code hoofclelijk tot de betaling van cle kosten van de publieke vordering veroordeelt. (Strafwetb., art. 50.)
17 Maart 1952.
390
11. - Voor·ziening in verb-relc-ing in
brtTgerlij lee zalcen of tegen een ar"rest van
de Rnad ·vnn State. - Verzoelcsahr·ijt ontlertelcend door twee advoaaten bij het
Hot vnn ve·rbrelcing. Verwer·ping. Veroordeling van de aanlegge·r tot al de
Tuosten, daarin begrepen die van de beteTcening vnn de rnernor·ie in antwoord aan
de tweede zijner· advocaten. - Geen wets-

bepaling verbiedt dat in burgerlijke zal;:en en inzake van voorzieningen tegen
de arresten van de Raad van State het

rJeding v66r' de r·echter over· de gror~,d zijn
daar··in 1niet begr·epen. ~ De Twsten :Van
tle uitg,ifte vnn de /Jestr·eaen l!esUssinu
Z'ijn dnnr·in begrepen, wnnneer· de nanlegger !lie rtitgijte heeft rnoeten lichten,. -

Wanneer een voorziening in burgerlijke
zaken aangenomen wordt, begrijpen · de
kosten waartoe de verweerder door het
Hof wordt veroordeeld die niet van het
geding v66r de rechter over de grond; zij
begrijpen slechts de kosten van de uitgifte van de bestreden beslissing indien
de aanlegger die uitgifte lweft behoeven
te lichten opdat zijn voorzienii1g ontvankelijk zij.
27 Maart 1952.
4:12

GEVAAR.LIJKE OF ONGEZONDE
INR.ICHTINGEN.
1 . - Annv·mng orn ver·gnnning. - Verplicht-ing niet nnn de eigennar· van het
gebouw, rnnnr nnn tle emploitnnt van de
inr·iaht-ing opyelegd. - De verplichting de
vereiste vergunning aan te vragen om, in

een gebouw, een als gevaarlijk, ongezond
of hinderlijk ingedeelde inrichting op te
richten of te veranderen is niet aan de
eigenaar van llet gebonw, maar aan de
exploitant van de inrichting· opgelegd.
(Kon. besl. van 10 Augustus 1933; besluit
van de Regent van 1l Februari 1946, artikelen 3 en 25 van titel I van het eraan
gehecht regleillent.)
· ·
7 Januari 1952.
208

2. - Inriahting door de Staat opgericht of in lJedr·-ijf gesteld. - Aanvraag
orn vergnnning. Ver·pliahting n£stend
op het departernent dat (le inrichting opr-ioht of exploiteert. - Wanneer een als
gevaarlijk, ongezond of hinderlijk 'ingecleelde inrichting door de Staat opgericht
of in bedrijf gesteld worclt, rust de verplichting om de vereiste vergunning aap.

I

1.0:- - --------

_____ I

GEWI.JSDE.
te vragen op het departement dat de inl'ichting opricht of exploiteert. (Kon .. be~ nit van 10 Augustus 1933, gewij~igd door
dit van 31 Maart 1939, art. 21, 22 en 23;
:-bel?t van de Regent van 11 Februari 1946,
art. 17 van titel I van ht>t eraan gehecht
xeglement.)
"7' 'J anuari 1952.
208

6EWIJSDE.
.~.

-

::,;~j'

-- Stntfzalcen. - Hur·gerlijke ·Do·rdi31'ii-nu' - Yon-nis ·in hager beroep beslissend
·dwk de verantwoMdeU:i lcheid voor het on_fJQ'fJal ten belope van de helft ten la.ste
·van de belcla.ngcle en ten belope vwn ae
.1vederheltt, ten laste van de b1trger·Ujke
)Jar·tij va.lt en, zodoende, een voorschot
v.oelc.ennend en een deslcnndig onclerzoek
,lwvelend. Onmidclellijke voorziening
-v-rrn Jle b·uruerlijke pnrtij als niet ontvankelijlc ver·worpen bij toepassing van ar·tik.e_l 416 ·vwn het Wetboek van stratvor·de·:IJing: ___: Latere beslissing ovm· de r1r·ond
-(lO. 'beklnagde ver-oorclelena om het cloor·
~(I<?; b·urge-rlij ke pwrtij oncleruaan nndeel
gO.heel te lwrstellen. - Wanneer een vo!l-

!llis, (loor een in hoger beroep zitting houdende correctionele rechtbank gewezen,
:<IP (le burgerlijke vordering beslist heeft
ditt ae verantwoordelijkheid voor het ongeval ten belope van de helft ten laste
van de beklaagde en ten belope van de
wederhelft ten laste van de burgerlijke
partij valt, en, zodoende, een voorschot
toegekend en een deskundig onderzoek
]Jey:0 len heeft, laat de omstandigheid dat
{_!f,.,door de burgerlijke partij onmiddellijk
ingestelcle voorziening als niet ontvankelijl' verworpen werd, bij toepassing van
<lrtikel 416 van het Wetboek van straf,;ordering, niet toe aan het rechtscollege
·dat,. in voortzetting van de zaak, over de
gi·ond uitspraak doet, de verdeling van
de verantwoordelijkheid terug te berde
te brengen en de beklaagde te veroorclelen
om het door de burger lijke partij ondergaan nadeel geheel te herstellen.
7 .lanuari 1952.
214
~2.

--

Burue·rU:ike zctlcen. Miclclel
h-ieruit <tfgeleid flat het arrest ten on1·echte fle afwijzing van een emceptie op
ket ge·w·ijscle fle$te·und heett. Ar··rest
vaststellend flat fle emceptie in feite
(Jnfleuronrl ·is. _:_ Middel vnn belang ontllloot. - Is van belang ontbloot, het mid-

oolc .

·;refhieruit afgeleid dat het arrest ten onrE\chte de af:wijzing van een exceptie op
J1et gewijsde gesteuml heeft, wanneer het
·ar-rest ook vaststelt dat de exceptie in
~~ite ongegroncl is.
-·cllj7 Januari 1952.
242

. 3.- - Bu.rge-rlijlce znluen. - Middel
hie·rwit nfgeleicl dat het an·est ten on-

735

·rechte ae ntwijz·ing· ·van _een emceptie op
het tJewijscle gesteuna heeft. Ar·r·est
niet op het gewijscle gesteund, mnnr op
de vaststellin,q clat fle emceptie in teite
onr~eurona is. Micldel clat gt·ondslag
·rnist i-n feite. - Mist grondslag in feite,

net. nliddel hieruit afgeleid dat het arrest· ten onrechte de afwijzing van een
. exceptie op het gewijscle gesteund heeft,
clan wanneer uit de beweegredenen 'van
het- arrest blijkt dat het bestreden, be.schi,kkend · gecleelte niet op het gewijsde
gesteuncl is, maar op .de yaststelling clat
de exceptie in feite ongegrond is.
17 Januari 1952.
245
4. -- Voonvawrclen. - Om te beslissen
of de exceptie van gewijsde zaak kan
worden aangenomen, clienen de grondbestandclelen van beide rechtsgedingen in
overweging- te worden genomen en client
er te worden nagegaan of de nieuwe aanspraak kan ·worden aangenomen zonder
dat daardoor het door de vroegere beslissing toegekend voordeel worde te niet ge'daan. (Burg. Wetb., art. 1351.)
31 Januari 1952.
272

5. - St1·atzMcen. - B·ttr',qer-Ujlce vo·rcle;.ing. - BesUssing vnn de eerste r·echter·
clie een ve-rz-war·encle omstandigheicl van
het misar··i.if venvm·pt. - Hoger beroep
van cle btwgerlijlce partij ontvankelijlc. Rechter· in hager beroep, clie beslissencle
over cle b·twge·rlijlce vonlerin,q, vaststelt
flat clie ornstancligheid bewezen ·is.- Geen
schenfling van het gewijscle. - · Schendt
het gewijsde niet, de rechter in hoger beroep die, kennisnemende van een ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke
partij, uitsluitend bij het beoordelen van
cle burgerlijke vordering, vaststelt dat een
verzwarende omstancligheid, die door de
eerste rechter verworpen werd, bewezen
is en aan de burgerlijke partij schade
heeft berokkeml.
541
26 Mei 1952.
6. - Bu-rgerUjlce znlcen. - Yer·onder·stelt ant cle gevordenle za(llc dezelfde
weze. - De exceptie van het gewijsde

veronderstelt onder meer dat de gevorderde zaak dezelfe weze als degene door
een vorige heslissing toegestaan of afgewezen. (Burg. Wetb., art. 1351.)
558
5 Juni 1952.
'7. - B·n-rge-rlijke zalcen. - 'l'1tssenvonn:is. - Dat geen enkele definitieve beslissinu orntrent ee-n betwist pnnt inhottdt. Vonn·is flat ueen gezng van ,qewi_isde heeft.

- Een tussenvonnis, clat ·geen enkele clefinitieve beslissing omtrent een betwist
punt inhoudt, heeft geen gezag van gewijsde naar cle betekenis van die termen
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in de artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek.
5 .Juni 1952.
558

(Kon. besl. van 19 December 1939, artikel 121.)
28 Febrnari 1952.
334

8. - Oorrectionele rechtbanlc. - Het
gew·ijsde betreft alleen de feiten, clie het
·voorwerp V(~n de ver·volging zijn. - Late1·
gepleegde feiten van clezelfde aard. Geen g.ewi.jsde. - De kracht van gewijsde

2. - PHblielce vo1·dering nU hoofcle va.n.
inb1·enlcen op artilcelen 155 tot 159 va.n. het
!GoninlcUjk besl1tU van 19 Decembm· 19S!J. ·
- Tle1·ja·r·in,q van een ja.a.1·. - De pnblieke

vordering uit hoofde van inbrenken op
artikelen 155 tot 159 van het koninklijk
beslnit van 19 December 1939 tot<:samenvatting van de wetsbepalingen betreffende
de kindertoeslagen voor de loonarbeiders
verjaart na verloop van een jaar vanaf
de dag waarop het misdrijf gepleegd
wercl. (Kon. besl. van 19 December 1939,
art. 164.)
28 JJ'ebruari 1952.
334

van een correctioneel vonnis betreft aileen de feiten die het voorwerp van de
vervolging uitmaken; zij heeft geen betrekking op later gepleegde feiten ook al
waren deze van dezelfde aard als de
eerste.
16 Jnni 1952.
590

GEZINSVE!lG OEDIN GEN.
1. -

3. - B-1wgedijlce vo1·de1"ing vcm cle ver·relcenlca.ssen tegen ha.re a.a.ngesloten leden,
·wit hoofde va.n niet-beta.ling ·van de bijcl1'fLUen binnen de gestelde tennijn. lle·rja.r'lng va.n clrie jaa.1·. - De burger-

TT erja1·ing van (le tmbUeke vorde-

·ring en van de publieke vordering uit
hoofde van inbre1tken op de wetsbepalingen · betreffende (le ,qez·insve1·goedingen
1J001" de loonftrbeide1·s. llan ellcaar onafhanlceUjlce vorderingen. -De verjaring

lijke vordering waarover de verrekenkas
tegen hare leclen v66r de vrederechter beschikt uit hoofde van niet-betaling van
de bijdragen binnen de gestelde termijn
verjaart na drie jaar. (Kon. besl. van
19 December 1939, art. 121.)
28 Februari 1952.
:{34

van de burgerlijke vordering en de verjaring van de pnblieke vordering nit hoofde
van inbrenken op de wetsbepalingen be·
treffende de kinclertoeslagen voor de loonarbeiders zijn van elkaar onafhankelijk.

H
HELIN' G.
l' aststelling clat de ueheelcle zalcen met
behttlp van een m.isdfuul of een tvanbedrijf verlc·reuen wenlen. - Geen conclnsies. - llolfloende vaststelling. - Bij ont-

stentenis van conclnsies over dit punt, is
de rechter, die beklaagde wegens heling
van weggenomen, verduisterd of met behulp van een misdaad of van een wanbedrijf verkregen zaken veroordeelt, niet
gehouden nuder het misdrijf te omschrijven met behulp waarvan de geheelde zaken verkregen werden.
24 September 1951.
20

HE!lHALING.
llonnis ·vwn 1Je·roo1·cleling flat voor ae
bepaUng elm· straf relwMng hield met
he1·haling. - Bestandclelen 1;an de he'l'hal·ing niet ornschTeven 'in het vonnis,
noah bUjlcencl ·wit de rechtspleg·ing. - OnwetteUjlce besMssing. - Is niet wettelijk,

het vonnis van veroordeling dat, om cle
zwaarte van de straf te bepalen, rekening
honclt met de staat van herhaling van cle

venlachte, zonder cle bestanddelen dezer
herhaling nacler te omschrijven, wanneer
deze nit de rechtspleging niet blijken,
wijl het enige bij de bundel gevoegd uittreksel dat als grondslag voor de herhaling had knnnen clienen, geen melding
draagt clat clit vonnis in kracht van gewij sde is getreclen.
9 .T uni 1952.
'561
HE~ZIENING.

1. - Nieuw teit.- Yerzoel,,er clie een,
secle?'t (le veroonleUng, door de bm·gerUjl<'e rechte1· gewezen be&lissing ·i·m·oept.
- Beslissing die cle overeenlcomsUg artik.el 123sexies van het St?·a.twetboek opgelopen ont.zet~ing opheft. - Beslissing die
op geen enlcel fe·it wijst do.t nnnlegger
ten tijcle vcm het st·rafgecling niet in staa.t
u;as te bew·ijze]t. - Geen niettw teit. -

lVIaakt geen nienw feit nit, dat de eis tot
herziening voorzien Nj .artikel 443, 3°,
van het Wetboek van strafvorclering kan
rechtvaarcligen, de beslissing van de
rechtbank van eerste aanleg, die, bij toepassing van de wet van 14 Juni '1948, de
door aanlegger krachtens artikE'l l238emie...-

HERZIENIN(J-.
van het Strafwetboek opgelopen ontzetting opheft, dan wanneer niet aangevoerd
wordt dat v66r deze rechtbank feiten of
omstandigheden werden bekend gemaakt,
die eiser ten tijde van het geding niet in
staat was te bewijzen. (Wetb. van strafv.,
art. 44S, so; wet van 14 Juni 1948, artikel 15.)
15 October 1951.
67
2. - Eis tot herziening va.n een door
ee·n hot van bemep witgespt·olcen ve·roordeling. Gttnstig advies. - Regelmatig
onderzoelc. - Vernietigin.lf van de verom·deling. - Vet·wijzing naar een ander hot
van bet·oep. - Wanneer het hof van be-
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I oot·deUn[!. -

Gnnstig advies van een hot
V(tn bemep. - Regelmatig onderzoek,. Vernietiging van de veroot·deling. - Vertvijzing naar het militair gerechtshot. -

Wanneer het hof van beroep, gelast met
een onderzoek betreffende een aanvraag
tot herziening van een door een krijgstaad uitgesproken veroordeling, het advies uitbrengt dat tot de herziening dient
overgeg·aan, wordt door het Hof van verbreking, vaststellend dat dit onderzoek
regelmatig g·eschiedde, de veroordeling
vernietigd en de zaak naar het militair
gerechtshof verwezen.
21 J anuari 1952.
254
7. - V e'l·n·ieti{ring van een dom· de miUtait·e t·echtsmacht uitgesp1'olcen veroordeling. Venvijz·ing naar het militair
gerechtshof. - Wanneer het hof, inge-

roep, met het onderzoek gelast van een
eis tot herziening van een door een ander
hof van beroep uitgesproken veroordeling,
het advies heeft uitgebracht dat er grond
bestaat tot herziening, vernietigt het Hof
van verbreking, de veroordeling bij vaststelling dat de rechtspleging bij het onderzoek regelmatig is geweest, en verwijst het de zaak naar een ander hof van
beroep dan dit waardoor de vernietigde
veroordeling uitgesproken werd.
5 Nevember 1951.
104

volge een aanvraag tot herziening·, een
door een militaire rechtsmacht uitgesproken veroordeling vernietigt, dient de verwi.izing te worden gedaan niet naar het
hof van assisen of naar het hof van beroep, maar wel naar het militair gerechtshof.
5 Mei 1952.
486

3. Ongnnstig aavies van het hot
van beroep. - Verwerping van het ve·rzoe"kschritt. - Op advies van het hof van

8. --; V ernieUging van een ve·roordelin[!. - Bevoegdhe·id van het hot nam·
hetwelk de zaalc wo·rdt verwezen. - Het

beroep, geg·even overeenkomstig artikel 445 van het Wetboek van strafvordering, dat er geen grond bestaat tot herziening, verwerpt het Hof van verbreking het verzoekschrift.
5 November 1951.
105

4. - Vervanging van de cnt·ato·r ter
verdeaiging, in de loop ·van de t•echtspleging. ---' Wanneer, in de loop van een

rechtspleging in verbreking, de curator ter
verdediging van de veroorcleelcle moet vervangen worden, benoemt het Hof een
nieuwe curator.
·
S December 1951.
15S

5. - Nieuwe teUen.
Verzoelcsclwift
dat noch de reden van (le herzienin[!, noch
de wettelijke gevolgen van de a(tnJ}evoet·de teiten nattw"kem·i[l ttiteenzet. Eis
niet ontvankelijlo. - Is niet ontvankelijk,
de eis tot herziening die zich er toe beperkt te beweren da t de nieuwe aangevoerde elementen van aard zijn om de
herziening toe te laten, zonder de reden
vim de herziening noch de wettelijke gevolgen van cle aangevoerde feiten nauwkeurig uiteen te zetten. (Wetb. van strafvordering, art. 44S, so, en S44 [wet van
18 .Juni 1894] .)
11 December 195l.
171

hof naar hetwelk een zaak door het Hof
van verbreking werd verwezen, na vernie·
tiging van een veroordeling ingevolge een
aanvraag· tot herziening, behoort binnen
de perken vastgesteld door het arrest van
verwijzing al de bestanddelen van de
zaak. te beoordelen, en is niet gebonden
door het advies· uitgebracht door het hof
. van beroep voor het arrest van vernietiging noch door de vaststellingen van het
vernietigd arrest.
5 Mei 1952.
486
9. - Verlclaring van een oetu.ige. :....
Niet vergeten [letnige, maat· bij het ge(lino door ae verom·deelde uit· het oog vet··
loren. - Verlclaring wellce geen omstan(li[lhe·ia lcenbaar maalct die ae veroor(leelae niet bij het gelling in staat was
te bewijzen. - Een verklaring van .een

getuige, na cle veroordeling van de aanvrager tot herziening afgelegd maakt
geen omstandigheicl uit die cle veroordeelde niet bij het geding in staat was te
bewijzen, wanneer de aanweziglleid van
die getuige door de veroordeelde niet verg·eten doch slechts uit het oog verloren
werd. (Wetb. van strafv., art. 44S, S0 .)
26 ~ei 1952.
5S1

10. - Intt·elolcino van z·ijn ve·r"klaringen door een rneaeveroo·rdeelae. - Vereisten opflat zij een aanvraa[l tot het·zie6. - Verzoelcsclwitt tot herzienin[l van· nin{! zou ontvanlcelijk rnalcen. - Opdat
een dom· een lcrijgsraa(l ·uitoes1WO"ken ver- cle intrekking van zijn verklaringen door
VERBR.,

1952. -

47

HOGER BEROJ<JP.

738

een medeYeroordeelde een aanvraag tot
herziening zou ontvankelijk maken, moet
namelijk enig gegeven voorgebracllt worden clnt van aard schijnt om de oprechtheicl van die intrekking waarscllijnlijk
te maken.
2fi Mei 19G2.
531
11. Veroo1·cleliny wegens hulzne·rschctffinrJ aan cle vijwncl. Aanv1·aag
h·ie·rop gesteuncl clat cle feiten cloo1· clwang
1.venlen opgelegcl. - Aanvrayer cl·ie geen
ornstct·ncUgheicl im·oept clie hij ten tijcle
van zi:in gedin,q niet in staat was te lJewijzen. Aanvnta{! onontvanlceUjlc. -

Is niet ontvnnkelijk cle aanvrnng tot herziening van een veroordeling wegens hulpverlening aan cle vijancl welke hierop is
gesteund tlat cle feiten door chvang werden opgelegcl, clan wanneer de aanvrager
geen enkele omstancligheicl inroept die hij
ten tijde van zijn gecling niet in staat
was te bewijzen: (VVetb. van strafv., artikel 443, 3° .)
16 .Tuni 1952.
587
HOGE~

BEIWEP.

1. - M·ilitie. - He·rhe·u1"in,qsmad.
ln lcenn·is gestelcl rnet een ho,qeT lJm·oep
tegmi (le lJesUssin,q van cle geneesheren
clie het wervinr/sl!1treel lJ·ijstaan. BesljssinrJ ove1· (le ,qroncl van het ho,qer lJeroep. Herkeudngsraacl cUe lateT OZJnienw zdfcle hoge1· 1Je1·oep i:n lJehancleling neemt. Mcwhtsove1·schrijcling. -

De herkeuringsraacl cUe, in kennis gesteld met een hoger beroep tegen cle beslissing van de geneesheren cUe het wer'vingsbureel bijstaan, over cUt hoger beroep ten groncle uitspraak gedaan heeft
en zich alclus de zaak onttrokken heeft.
begaat een machtsoverschrijding clooi·
later opnieuw over zelfcle hoger beroep
uitspraak te cloen en cloor een beslissing
te vellen die met zijn eerste beslissing
verschilt.
15 October 1951.
H4
2. - Mil·itie. - Hoge1· beroep cloor cle
vader vnn (le milicien. - Geen lJ'i,izoncler
volrnacht. Niet-ontvanlcelijlcheicl.

Is in militiezaken niet ontvankelijk, het
beroep ingesteld door de vacler van de
milicien, die geen blijk geeft van een
bijzomler volmacllt. (Bij kon. besl. van
15 Februari 1937 samenge·schakelde wetten, art. 22; kon. besl. van 29 .Tuli 1937,
art. 18, litt. a en fl.)
15 October 1951.
65
3. - BUii'(JerU;ilce zaken. Stltklcen
v66r !le. ·rechte1· in hager beroep overgelegcl. - Het voo·rwe1·p en cle 1'eclenen V(tn
rle ei~< re·rmelclencl. ~ De schattin,q vnn
rle ei8 n-iet vermelclen(l. - Rechte1· in ho-

r;e;· be·roep niet gehonclen cle ovm·legginy
te lJevelen van stulclccn (lie (leze schatting
lJevatten. - Bij ontstentenis van wette-

lijke grondslng tot schatting, wanneer de
Y66r de recllter in hoger beroep overgelegcle stukken het voorwerp en de redenen- van de eis vermelclen, doch niet de
schatting ervan door cle partijen, heeft
de recllter, alvorens het hoger beroep om
tleze red en niet ontvankclijk te verklaren, _de verplichting niet aan de eiser
in beroep te bevelen elk stuk hetwelk
dergelijke schatting zou bevatten zoals
de inleiflende dagvaarcling over te leggen.
(VVetb. van burg. reclltspl., art. 143 en
470.)
18 October 1951.
81
4. - jJ1.iUUe. - Echt-vm·Jclwl"'ing ·va.n cle
hnncltelcening vnn cle miz.icien. - Moet geschieclen voo·rclnt cle Mt,te vwn beroep aan
cle M·inister van binnenlan(lse zalcen ge·richt worclt. - De echtverklaring van tle

bandtekening van cle mllicien die boger
beroep instelt tegen een beslissing van
de militieraad, moet geschieden v66r cle
opzencling van de alde van beroep aan de
Minister van binnenlandse zaken; het
verzuim van cleze formaliteit kan na verstrijking van cle termijn van beroep niet
l1erstelcl worden. (Kon. besl. van 15 Februai·i 1937, art. 22; kon. besl. van
29 .Tuli 1937, art. 18.)
101
5 November 1951.

5. - St;·atza.lcen. - Een.par-i.ghe:icl van
ste·m·men. - An·est ·vun een hof van lJemep het ttitstel int1·eklcencl voor zelce1·e
elementen van cle st·raf. ~- Geen eenpari,qheirl 1xtn stemm.en. Onwettelij lee lJesUssin,q. - Het hof van beroep mag, zoncler met eenparigheid van stemmen van
haar leden, uitspraak te cloen, voor zekere elementen van de straf, het cloor cle
eerste rechter toegestane nitstel niet afschaffen, dan wanneer llet de cloor cleze
nitgesproken straf niet verminc1ert. (Wet
nm 4 September 1891, art. 2.)
184
17 December 1951.
6. - Rt·mfzalcen. - Yo·m~·is -van 'IJr·i.ispra.alc floor (le con·eet-ionele ·rechtlJwnlc
pewezen. - Hoger lJeroep (lom· cle 1Jm·pe1·lijke part-ij nlleen. - Wijzirtinrt en -veToonleling tot schncle1;ergoecling. - Eenpa·ri,qlwicl vereist. Wanneer een arrest

van het hof van beroep. op hoger beroep
van cle burgerlijke partij tegen een vonnis van vrijspraak, aan cUe partij een ver ·
goecling Yoor de door haar geleden schade
toekent, is de eenparigbeid van stemmen
vereist.
21iJ
7 .Tanuari 1952.
7. - Militie . ....., Echtve·rlclaring ·van (le
hwndtelcening van de m-ilicien. Dient
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te geschieden vo<k het toezenden ·vnn de
akte van beroep aan de Ministe1· van Mnnenlandse zalcen. - Later herkennen van
zijn hancltekening doot· de appellant. Kan de echtverlclaring .niet vervangen. -

(Wet van 1 Mei 1849, art. 5; Wetb. van
strafv., art. 209.)
26 Mei 1952.
540

flnt de strM vet·minflert, <loch gefleelteUjlc het voordeel vnn fle schorsing int1·eTct.
- EenpnTigheifl vnn stemmen niet ve1·e·ist.

wet geen bijzonfle1·e be·wijsvoeTing oplegt.
- Gewichtige, bepaalfle en overeenstemmen<le vermoedens. Sottve1·eine beOOi'<lelino flOO'I' fle 1·echtm· ove1· de grond. -

12. - Strntznlcen. - Bwrgerlijlce vm·De echtverklaring van de handtekening flei·ing. - Beslissing v<m fle eerste t·echvan de milicien, die hoger beroep tegen ter fl·ie een verzwa.renfle omstc~nfligheid
een beslissing van de militieraad instelt, ve·rwerpt. - H oaer beroetJ vnn fle bttt'dient te geschieden v66r llet toezenden ge'l'lijke pnrtij ont·vanlceUjk. - Vennogen
van de akte van beroep aan de Minister ·voo·r <le r·echter h~ hoge1· beroep na te
van binnenlandse zaken ; een later ·her- gnan of, ten nnnZ'ien van fle b·ui·ge?"lij lee
kennen van zijn handtekening door de vorflering, de verzwn1·enfle omstandigappellant kan het ontbreken dezer for- heifl vnststant. - Op het hoger beroep
maliteit niet goeclmaken. (Kon. besl. van van de burgerlijke partij tegen een von15 Februari 1937, art. 22; kon. besl. van · nis dat een. verzwarende omstandigheid
29 Juli 1937, art. 18.)
van het misdrijf verwerpt, heeft de rech276 ter in hog·er beroep het vermogen na te
4 Februari 1952.
gaan, doch uitsluitend ten aanzien van de
8. - St·rajzaken. - Hoger ber·oetJ van burgerlijke vordering·, of die omstandigheid vnststaat en aan cle burg·erlijke parhet openbna·r ministm·ie. - D1·aagtoijdte.
- Het regelmatig hoger beroep van het tij schacle heeft berokkend.
openbaar ministerie brengt de publieke
2<l Mei 1952.
541
vordering in haar geheel aan de beoor1.3.
St·mfz<Llcen.
Ve·rslng.
Prodeling van de hogere rechtsmacht over,
zoals zij bij de eerste rechter aanhangig ces-verbnal van fle terechtzUtinrJ en vonwas; de rechter in hoger beroep is niet n·is <lie vaststellen flat floor een van de
gebonden door de vorderingen van het rechte1·s veTslag wm·fl gefla<m. - Ondei·scheiflen annfl-uid·ingen omti'ent fle ~·ech
openbaar ministerie ter terechtzitting.
ter flie verslag ttifbmcht. - Onr·egelmn10 Maart 1952.
370 tigheifl
flie geen aanleifl·ing tot verbTe9. - StTajzalcen. - Hoj van beroep ldng geeft. - Wannee1· zo uit het procesverbaal van de terechtzitting als uit het
dat de strnj venninde·rt doch fle door· fle
eerste ·rechtet· toe'gestane opschot·sing in- bestreden vonnis in strafzaken uitgespro'
ken, blijkt tlat verslag gedaan werd door
tJ·elct. - Eenpa·ri.qheifl van stemmen niet
een van cle recllters die al tle terechtzitve1·eist. - Het hof van beroep dat de door
waarop de zaak behandeld werd,
de coi·rec.tionele rechtbank uitgesproken tingen,
bijwoonde en die aan het vonnis <leelnam,
straf vermindert doch de door de eerste kan
de omstancligheid clat de aanduicling
rechter betreffende deze straf toegestane van deze
van de rechters cUe verslag uitopschorsing iiltrekt is niet gehouden daar- bracht verschillencl
is in het proces-veromtrent met eenparigheid van stemmen baal van de terechtzitting
en in het vonte beslissen. (Wet van 18 Juni 1869 arti- nis tot geen verbreking aanleicling
kel 140; wet van 4 Septe_!_nber 1891, art. 2.) ("\Tetb. van strafv., art. 209, 408 engeven.
413.)
442
7 April .1952.
26 l\fei 1952.
545
10. - Strajzaken. - Hof vnn beroep
14. - St·ra/>l'alcen. - Geval wanl"in de

- Wanneer het hof van beroep. een door
de correctionele rechtbank uitgesproken
straf vermindert, doch de door de eerste
rechter verleende schorsing voor een van
de bestanddelen van deze straf intrekt,
moet het, ook wat dit laatste punt betreft, niet met . eenparigheid van stemmen beslissen. (Wet van 18 Juni 1864, artikel140; wet van 4 September 1891, artikel2.)
5 Mei 1952.
476
11. -

StrMzalcen.
Con·ectionele
Techtbanlc. - Vonnis in hoger· beroep. Geen verslng. - Nietigheifl. - Is nietig,

het vonnis in hoger beroep uitgesproken
door een rechtbank, zonder dat door een
der rechters verslag werd uitgebracht.

Buiten de gevallen, waarbij de wet N'
anclers over beschikt, oordeelt de rechter
in strafzaken op souvereine wijze of voorgelegde elementen gewichtige, bepaalde en
overeenstemmencle vermoedens ui tmaken
waarbij llet bestaan van het misclrijf en
de sclmld van de verdachte bewezen worden.
26 Mei 1952.
M7

15. - Elti'afzalcen. - Hoge-r 1Jeroe11
v<tn het 01Jenbaa·r ministe,rie en v<tn de
b·twgei·U,ilce partij. - Rechter in hoger beroep niet gerechtigfl om de ver<lachte van
fle veroorfle!-ing tot schaflevergoefling te
ontslaan. - Op het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van cle burgerlijke
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HOOFDELI.JKHEID. -

partlj alleen is de correctionele rechtbank
niet gereclltigd om de verdachte te ontslaan van de door de politiereclltbank
uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding ten gunste van de burgerlijke
partij. (Wetb. van strafv., art. 202; wet
van 1 Mei 1849, art. 7.)
23 .Juni 1952.
611
16. - St·rajznken. - Yonnis van de
poUtiet·echtbnnlc. -- Verklndng vnn beroep ondet"tekend (loot· een (tdvoonat. Advoonat die n·iet ·vertoont clrnger vnn
een b·ijzondere volmnoht te zijn. - Onontvanlcelijlchei(l. - Is onontvankelijk, het

hoger beroep namens de beklaagde tegen
een vonnis van de politierechtbank ingesteld door een akte ondertekend door C'en
advocaat clie niet bewijst drager te zijn
van een volmacht hem gegeven hetzij door
de beklaagde zelf, hetzij door de persoon
aan wien de beklaagde bijzondere volmacht heeft gegeven met vermogen van
indeplaatsstelling doch zonder aancluiding
van de indeplaatsstelling. (Wetb. van
strafv., art. 204; wet van 1 Mei 1849, artikel 5.)
14 .Juli 1952.
666

17. - Stt·afzdlcen. - Vet·eiste eenpa'/'i.gheicl van stetntnen orn een vonnis van
tJeroo·rdeling te her1.1ormen. Wet vnn
4 SetJtembet· 1891, at·tilcel 2. - Niet toec
pnsselij 7c op de (trresten van het rnilUair
gereohtshof. - Ret artikel 2 van de wet
van 4 September 1891 naar Iuid waarvan
het hof van beroep slechts met eenparige
stemmen een door de correctionele rechtbank gewezen vonnis mag hervormen is
niet toepasselijk op het militair gerechtsllof.
29 .Juli 1952.
673

HOOFDELIJKHEID.
Hanclel(tctr-s ale sohttlclenaars z·tJn ener
zelfde verb·intenis. - Hoojdelijlc1teid. -

Rechtens bestaat er hoofdelijkheid tussen
handeldrijvencle schuldenaars die tot eenzelfde nit overeenkomst ontstane verbintenis gehouden zijn.
3 April 1952.
432

HUUR.
1. - H·uishtwen. - H'ltw· zonder gesoh·rijt a.angegnnn. - Dmw. - Door het
plnntselljk gebrttUc ·bepanld. Vermoeden juris et de jure. - De duur van een

zoncler geschrift aangegane huishuur, is
kraclltens een vermoeden jttris et de jttre
diegene die nit het plaatselijk gebruik
voortvloeit; dit wettelijk vermoeden kan
:lliet door feitelijke vermoedens weerlegd
worden, zelfs inclien een begin van schrif-

HUUR.

telijk bewijs voorhanden is. (Burg. Wetb.
art. 1736, 1757, 1758 en 1759.)
27 September 1951.
28
2. - Hu.ishtuw. - Yet·lenging.
Onroerencl goed aan ee·n openbaar · bestmtr
toebehorend. - Vet·lenging cl'ie cle bestemm-ing ·1xtn het onroerenfl ,qoecl voor een
flienst vnn aliJemeen belang niet Jean verMnfleren. - Luidens artikel 6 van het be-

sluit van 31 .Januari 1949 tot samenordening van de wetten houdende uitzonderingsbepalingen in zake lmishuur, kan de
door deze wetten voorziene verlenging
het recht van de openbare besturen niet
verhincleren om de onroerende goederen
die hun toebehoren tot een dienst van
algemeen belang te bestemmen.
13 December 1951.
1'?~
3. - Hu'ishmw. - Eis tot herste~ .in
het genot. - Reohtet· verp~ioht nanr b-illijlcheia uit te spTelcen. - Bepaling bett·ejfencle zowel cle gegrondheid van (le
vot-clering (tls de moclaliteiten van het
herstel. - Door te bepalen dat de rech-

ter, bij wie een eis tot herstel in het genot, voorzien bij artikel 22 van cle bij besluit van de Regent van 31 .Januari 1949
samengeordencle wetten houclende uitzoncleringsbepalingen inzake huishuur, aanhangig is gemaakt, naar billijkheid uitspreekt, legt artikel 23 derzelfde wetten
aan de rechter op naar billijkheid nit te
spreken niet enkel over de modaliteiten
van llet herstel, maat;., ook over de gegrondheid zelve van de eis tot het herstel
in het genot.
'22 Februari 1952.
317
4. - H·ztttrovet·eenlcomst. - Hu·ishttttr.
- Pwna verhtt·ut·a op 1 Attgnsttts 1939. Not·male hmwwaat·cle. - Zitt vnn die termen. - \Vanneer een pand op 1 Augustus

1939 verhuurd was, vertegenwoordigt de
bedong-en huurprijs, waarvan het bedrag
overeenstemt met dit van- de huurprijs'
clie in_deze periocle voor een dergelijk
panel algemeen werd gevordercl, de normale huurwaarde, naar de zin van artikel 37 van de door het besluit van de Regent van 31 .Januari 1949 samengeschakelde wetten.
7 ~1aart 1952.
367

5. - Httttrovereenlcomst. - Httishnnr.
-Wet vnn 31 Juli 1947. - Not·male httm·W(tci'l"(le op 1 A1t.Q1t8t1t8 1939. - Bewijs ttit
een Vt"ijelijlc aa.nvanrde verhoging ajgeleid. Geen wetsbepaling legt ami. de
rechter een bepaalcle bewijsvoering op ter
vaststelling van de normale huurwaarde
van een onroerencl goed op 1 Augustus
1939. Hij leidt wettelijk nit de door hem
aangestipte omstandigheden af dat partijen die waarde als vertrekplmt voor de
verhoging hebben genomen en dat de ver-
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HUUR VAN WERK EN VAN DIENS'J'EN.
hoging vrijelijk annvaard werd.
van 31 Juli 1947, art. 10.)
29. Maart 1952.

(Wet
399

6. -Brand vnn een om·oe1·end goea . .,-V erantwom·aeUj loheid vnn cle httunler. Art.f!cel"l7S3 vctn het Bnrge1·lijlc Wetback.
--:c. JJron(lslctfJ. De verantwoordelijkheid
van ·de huurder zaals bepaald bij artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek,
hee~t, in geval van brand van het onroeren'd .goed, tot grondslag de verplichting
voor de !murder bij het eindigen van de
lmur, ann de verhnnrder de zaak terug te
gevell <lie deze hem had geleverd en waarvan deze hem, bijgevolg, het honclerschap
had afgestaan. (Burgerlijk Wetboek, artilwi 1719.)
16 Mei 1952.
515
7. .,..... Onmc1·encl goed. - Brnnd. V erh·u·tt·rde1· d·ie zich in het verhttnrde
!Jp,t;Jd · ee·n 1·echt vwn voortdH.·rend genot
heejt Dom·behottden. Genot snmenloPei!d, met clit 'V(tn cle hmwcle·r. Artilcel.1733 ·vnn het B·tW[Jei·lijlc Wetboelc niet
1;an toepnssing. - Artikel 1733 van het
Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing wanneer de verhuurder zich in het
verhuurde goed niet alleen het uitoefenen
van zekere rechten zoals een recht van
do01·gang of van toezicht, doch, samen
met de verhuurder, een recht van voorttlurencl genot heeft voorbehouden.
16 Mei 1952.
515

H{lUR. VAN WER.K ·EN VAN
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fJCnomen gebnt'ilc, cle a·rbeirle·r (leze DerpUchting nnlcomt rloor het werlct'l/.ig in
cle mtbijlwlcl 'Vwn cle plnnts. vwn zijn nrbeicl neder te leggen. - Rechter o'Ver cle
{lronrl die 11it zelc,ere feiten a.fieiclt clat cle
nrbe·irler zo gehanclelcl heeft.- Sotwe1·eine
beoordeling. Wanneer niet betwist

wonlt dat, volg-eus een in een kolemnijn
aangenomen gebruik, de arbeider, wien
een. pikhonweel werd toevertrouwd, zijn
verplichting clit _werktuig terug te geven
nakomt door' het in de nabijheid van de
]Jlaats van zij arbeid neder te leggen, beoordeelt de rechter over de grand souverein de feiten waaruit hij afieiclt clut de
arbeider zo gehandelcl heeft.
1l October 1951.
60
3. - Dienstcontmct. - Door cle werlcgeve·r gegeven ontslag zonder OJJ?euuing.
- Becliencle met werlwnbelcwanm.heid behept gecl1wencle de opzeggingstermijn. -.
Schors·ing V(tn cle 1titvoe1·ing vnn het contnwt. Schors·inu clie geen ve1·leng·ing
'Vctn het contnwt noch 'Van cle opzeggingste1·mijn mecle1J1·engt. - De schorsing van

de uitvoering van het dienstcontract weg·ens de onmog-elijkheicl voor de bediende
ten gevolge van ziekte of ongeval zijn
werk te leveren, heeft niet voor gevolg
het contract te verlengen met een duur,
die gelijk is aan deze van de schorsing
noch, bijgevolg, met dezelfcle duur de opzeggingstermijn, die door de werkgever
v66r het ontstaan van de werkonbekwaamheid gege,;en werd. (Wet van 7 Augustus 1922, art. 8.)
·
·
25 October 1951.
90

4. - Dienstcontnwt. - Awn de beclien"
de verschulcl·i.,qcle ·vergoeclin,q in _qe'Val van
Bestelcl,;en en cw.nne-mingen.
verbreking 'Vttn het contntct wegens werlcA nmiem:ing tegen ·vnste pri.is. - Annneonbehvnam.heicl vnn m.eer clctn een maand.
·ming (lie 'VCrnnderings- of tJe·rbeterings'IVer-lcen (Utn een best(tWIHl rJebottw tot . - l1 ergoecl-i-ng, slechts verschttldigcl in ge'Vftl 'V(tn ·t.vegzenr/:inu zonder opzegging. •t;oorwerp heeft. - lle·rnnderingen op het
Artikel 9 van de wet van 7 Augustus 1922
plan. - Bewijs ant cleze ventnde1·ingen
op het dienstcontract geeft slechts recht
aoor !le et:genn(w wenlen ingewUlig(l. op de vergoeding die het ten g-unste van
Hchrittelijk bewijs niet ·vereist. - In zo1. -

ver het de aannemer, clie zich tegen vaste . <le bediencle voorziet, in het geval waarin
prijs met het oprichten van een gebouw !le werkg·ever om reden van werkonbebelast heeft, er toe verplicht schriftelijk kwaamheicl van meer dan een maand aan
het contract een eincle heeft gemaakt,
te bewijzen dat veranderingen of bijvoe- zon!ler
opzegging.
gingen aan het plan door de eigenaar
25 October 1951.
90
w~rden ingewilligd, wijkt artikel 1793 van
het .Burgerlijk Wetboek af van het ge5. - Arbeiclers van het bottwbed·l"'ijf.
meen recht; het mag niet toeg·epast worde:Q: in geval van aanneming tegen vaste - BesUssinu vwn het pnritrtir comite vctn
prijs met betrekking· op veranderings- of .9 November 1950. - B-inclend _qemaalct.
vei:beteringswerken aan pen bestaand ge- 'Vanaf 1 Jnnunr·i 1951. - KoppeUng cler
BepnUng
/.onen nwn het ·in(lemcijfer. bouw.
der ctl(ltts rJek'Ol>1JClcle lonen. - De beslis4. October 1951.
40 sing door het nationaal paritair comite
2. :_ ilrbei(lscontrnct.
l'ertJlichting
van het bouwbedrijf genomen op 9 November 1950 en bindencl gemaakt door het
·voo:r de rwbe·icle1· aan cle lcolenmijn een
koninklijk besluit van 1 Februari 1951,
·uierlotn·ig clat hem ~venl toevertrottwcl teko11pelt aan het indexcijfer niet alleen
'l"ltfJ te rJe'Ven. Geen betwisting hieroDer
!lP lonen van de verschillende arbeiders
dat, ·volgens een in rleze lwlenm.ijn nnn-
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uit het bouwbedrijf die zij in . feite van
hun werkgever v66r 1 Januari 1951 ontvingen, maar eveneens I1et loon dat op
deze datum door het dan in voege zijnde
barema was vastgesteld.
12 Juni 1952.
577

machtiging aanvraagt om een deel van
<le inkomsten van lmar· man in ontvangst
te nemen, moet bewijzen dat deze niet
aan de hem door artikel 214b, alinea 1,
,van zelfde ·wetboek opgelegde verplichting voldoet; daaruit volgt dat, in gev'al
van aanbod van de man het onderhoud
van zijn vrouw in de echtelijke woonplaats te verzekeren, de aanvraag tot
maclltiging slechts kan aangenomen worden, indien het aanbod van de mim niet
rechtzinnig is ofwel indien de vronw ernstige redenen kan inroe11en om niet in de·
echtelijke woonplaats te verblijven.
13 October 1951.
SO·

6. - Dienst·ve·rhm··ingscontm.ct aan de
wet van 7 Attg!tst1ts 1922 niet onderwo1·pen. - Beding dctt een vaste vergoedin.!J
vaststelt voo1· geval vwn verb1·e1Gi.ng zonde1· vooropzeg of met een vooropzeg die
minde1· clan de overeen.gelcomene bedraagt.
- Geoorloofd be(ling. - Het beding van

een niet aan de wet van 7 Augustus 1922
<Jnderworpen
dienstverhuringscontract,
waarbij de partij die de overeenkomst
heeft opgezegd zonder vooropzeg of met
een vooropzeg die minder dan de overeengekomene bedraagt, aan de andere partij
een vaste vergoecling verschulcligd is, is
geoorloofd. (Burg. Wetb., art. 1134.)
594
19 .Juni 1952.

2. - Verplichting van elke eohtgenoot
i.n cle l!ehoetten vnn het huishmtden bij te
aragon. - l'ervu.lUng ter eohtelijlce woonplnnts. De verplichting, voor elkeen

van de echtgenoten, volgens zijn · vermog-en en zijn staut, in de behoeften van het
hnisllouden bij te dragen, moet in principe ter echtelijke woonplaats vervuld
worden. (Burg. Wetb., art. 108, 214a en

HUWELIJK.

214b.)
18 October 1951.

1. -

Aa.n·v-rnng ·vnn cle echtgenote om
genuwhtigd te ?Varden om een deel vam.
de inlcomsten vnn de mnn in ontva.ngst
te nemen. - Feitelijlc gescheiden eohtgenoten. - Door cle eiseres te leveren beMan clie nnnbieclt zijn onderl.vijs. houclsverpliohtin.!J ter echtelij lee woonpl(tats te ve·rvttllen. Vereiste voorwan1·den opdnt doo1· (lit nnnbod de eis
vnn de echtgenote ongeg1·oncl zou. wo1·den. De feitelijk gescheiden echtge-

80

3. - Gehnwrle v·rottw clie in rechte optree(lt. - Btwgerlijlee pa;rtij. Vorde1ing gestemul op een schade 1./Jellce betrelelcin.IJ heeft met de !titoefening van haa1·
l!e1·oep. Geen m.aohti.gi.ng vel·eist. -

De gelmwde vrouw die een beroep uitoefent mag, zonder maclltiging, zich burgerli.ike partij stellen om vergoeding te bl~
komen van een schade die met de uitoefening van haar beroep betrekldng heeft.
(Burg. Wetb., art. 216, 3°.)
5 November 1951.
102"

note die, overeenkomstig artikel 2147>, alinea 2, van het Bnrgerlijk Wetboek, de

I
INDEPLAATSSTELLING UIT
KRACHT DER WET.
1. - Sch!tldennn1· cl·ie, uit ei,qen belnng
een soh·ulcl betanld wncwtoe h'ij samen met
een ancle1·en verplicht wns. - Sohuldennnr die niet ?titslu.itencl zijn eigen schttld
delgt. - Sohnlclennar vnn 1'echtswe,qe in
nl cle · rechten vcm de soh1tldeiser tegen de
schu.ldennar in de plnats gestelcl. - De

schuldenaar die in zijn eigen belang, een
schnld betaald waartoe hij met anderen
is verplicht delgt niet. uitsluitend zijn
eigen . schulcl doch tevens ook nog deze
van zijn medeschnldenaar en wordt derhalve in al de recl1ten van de schuldeiser
tegen de schuldenaar aan wie de betaling
voordeel oplevert, in de plaats gesteld.
(Burg. Wetb., art. 1251, par. 3.)
10 Juli 1952.
650

2. - lndetJlctntsstelling bepe'l'lct tot de
somnwn wellce de inclezJlaatsstelli'i'i:g_ tot
bem·ijcling van
zi,in mecleschnldenaar
heeft ,qesto1·t. - Onderlinge llijclmge de!meclesolwlclennn1: in de sch1tlcl. - Recht
-van. de mecleschttlclenna.r het we1'7r.elij7c'
bedrng van cle voor zijne 1·elcening betanlde som te betwisten. - De door arti-

kel 1251, paragraaf 3, van het Burgerlijk
vVetboek voorziene incleplaatsstelling nit
kracllt van de wet beperkt zijnde tot de·
sommen welke de indeplaatsgestelde tot
bevrijding van zijn medeschuldenaar uitbehwld heeft, mag deze het bedrag der
werkelijk voor zijn rekening uitbetaalde
som betwisten ten aanzien van de onderling·e bijclrage in de schuld der medeschuldenaars.
10 .Tuli 1952.

JACHT. -- LIJFSDvVANG.

J
2. - l'orJel·vangst. - Zonde·r ·ve1'lof1J·rief. - l'e·roonlelino tot cle fiscale 1'Cchten cloor cle beteu.oelencle rechtsrnncht. OnwetteUjlche·icl.
De beteugelende

JACHT.
1. l!riej. -

l' oyelvwnost. Zonde·r ·ve'l'lofToepasseUjlce stntf. - De vogel-

rechtsmacht die een verdachte veroordeelt
om, zonder verlofbrief, de vogelvangst
met netten te hebben verricht, lweft het
vermogen · niet hem, bovendien, tot het
betalen der ontdoken fiscale rechten te
veroordelen. (Wet van 30 .J uli 1922, art. 4;
wet van 14 Aug·ustus 1947, art. fl.)
~3 Juni 1952.
608

vangst met netten, verricht zonder verlofbrief, woi·dt gestraft met een geldboete
van _50 frank; deze straf kan slechts worden verminderd wa1meer er verzachtencle
omstandighe(Jen bestaan. (Wet van 30 Juli
1922, art. 4; kon. besl. van 25 October
1929, art. 10; wet van 30 Deceniber 1936.)
23 Juni 1952.
. 608

K
zijn echtgenote verlaten te hebben, haar
niet het minste gecleelte van ·zijn loon
cloet geworden, dan wanneer hun kind in
behoeftige toestancl verkeert, is niet afhankelijk van een vordering tot uitkering
van onclerhoucl. (Strafwetb., art. B60lli8
en 39l1Jis.)
17 Maart 1952.
384

KINDERBESCHERMING.
V erlat-ing vnn een behoeftiiJ Te-ind. Misdr-ijf n·iet ajhnnkelijk van een vonle·ring tot 1titlcering vn·n onderhoud. - Het

misdrijf van verlating van een behoeftig
kind, gepleegd door een vader clie, na

L
LANDBOUW ( BESCHERMING
VAN DE).
Ve·rspreicl-inrJ van cle lnnsblndkeve-r.
Mnntregelen om dit te verhincle1·en.
Besl·uit vwn cle Regent 1Jan 6 Mei 1946.
Inb·reulcen. Bevoe_qclheicl vnn cle poUtierechte1·. - De inbreuken op het besluit

van de Regent van (; Mei 1946, betreffende
de te nemen maatregelen ten einde de
verspreiding van de lansbladkever te verhinderen, behoren tot de bevoegdheid van
de politierechtbank. (Landelijk Wetboek,
art. 12, al. 2; vVetboek van strafvordering, art. 138, 1 o. l
1G .Juni l9o2.
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LASTERLIJKE AANGIFTE.
· 1. - Vnlsheicl vnn het nnn,qe,qe·ven feU.
- BUjlcencl nit een ·in lcmcht vwn gwwi:iscle gegane beschih~Tcino vnn bu-itenve·rvoloingstellin{f. - Wetteli:ilchejd. - In geval

van -vervolging wegens lasterlij_ke a~:~n
gifte, mag het bewijs van de valsheid van
bet aangegeven feit blijken uit een in
kracht van gewijsde gegane beschikking
van buitenvervolgingstelling. (Strafwetl)Oek, art. 445 en 447.)
278
.4 li'ebruari 1952.

2. - Valsheicl vwn het nangeoeven jeit
IJlij Tcencl 1tit een beschilclc,ing vnn b!titen·vervolginostellino. - Geen bet1.visting no,
11ens cle ornstnncligheicl clnt de beschilclcino
·in lcrncht vcm oewijscle is geonan. Ve·rklcwino floor cle 1·echter elM de valsheicl van het C£(/,ngeueven je# wetteUjlc
uU cle besch'ilclcing bUjlct. hnpli.ciete
·vnststelUng clnt cle besch1.T,;k~inrJ in knwht
vnn ue1v·ijscle is uegctan. - Wanneer voor

de rechter over de groncl niet betwist
wercl .dat de beschikking van buitenveryolgingstelling, waarop een vervolging
wegens lasterlijke aangifte gegrond is, in
kracht van gewijsde is gegaan, volstaat
de verklaring van de rechter dat de valshei<l van het aangegeven feit << wettelijk
uit de beschikking blijkt >l om vast te stellen <lat die beschikking in kracht van
gPwijsde is gegaan.
4 Februari Hl32.
27S

LIJFSDWANG.
1. - Door cle b'Urgerl'ijlce pcwUj aanoe1?/'a-ctud. - Inn,in_q vnn cle ve,r,qoeclin,q van
llet cloo·r het miscl,ri:if be·rolclcende nndee/..
- Vemoeaiong bet,re,tjencle twee nculelen.
- A 'rrest vwn het hof ·vnn be·roe11 cle e'i8
tot herstel vcm het eerste n((,fleel inwil,
lioenrl en cle u:itspnrak voo1· het over"ige
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1titstellena. - Arrest ae t·eahtsmaaht van
het hot van beroep niet ttitputtena met
betrelcking tot de eis tot lijfsdwang. Zeljs in zover deze eis tot hm·stel van het
eerste nadeel strekt. - Wanneer een bur-

gerlijke partij er om verzoekt dat een
lijfsdwang worde uitgesprolren ten einde
de inning te verzelreren van de g·eldsom
met betrekking op het · algeheel herstel
van het door .het misdrijf berokkende nadeel, herstel dat twee nadelen tot voorwerv heeft, put de rechtsmacht van het
hof van beroep niet uit met betrekking tot
de eis tot lijfsdwang, zelfs in zover deze
eis tot herstel van !let eerste nadeel

MAATSCHAPPELIJKE
HElD.

ZEKE~=

1. -

Geschillen tttssen de R·ijlcsdienst
voot· maatschappeUjke zeket·heid en de
onderworpen wm·Jcgevers. Be11alingen
Jcra.chtens dewellce de vredet·echter bevoegd is, wellc ook het bedrag van de eis
iveze. Bepalingen van toepassing op
de bi,i paragt·aaf 1 van artilcel 1 van de
wet van 20 Mei 1949 bedoelde openba·re
besturen. De bepalingen krachtens

welke, in zake betwistingen tussen de
Rijlrsdienst voor maatschappelijke zekerheid en de onderworpen werkgevers, de
vrederechter bevoegd is tot welk bedrag
ook de eis moge belopen, zijn van toepassing, met uitzondering van de strafbepalingen, op de bij paragraaf 1 van artikel 1 van de wet van 20 Mei 1949 bedoelde
openbare besturen. (Wet van 20 Mei 1949,
art. 1, par. 4.)
20 September 1951.
8
2. - Bijdt·agen. - V enneet·det·ing en
vet·wi,ilinteresten door de werkgevet· verschuldi[Jd. - Afstand. - Mag niet damde rechter aan de Rijksdienst voot· maatschappelijke zekerheicl opgelegd wot·den.

- De rechter, zelfs in geval van goede
trouw van de werkgever, mag aan de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid niet opleggen afstand te doen van
de krachtens de van kracht zijnde wetgeving door de werkgever verschuldigde
vermeerdering van de bijdragen en van
de verwijlinteresten; aan voornoemde
Rijksdienst aneen behoort het vermogen
in geval van overmacht van het recht afstand te doen, deze vermeerdering en deze
interesten te innen. (Besluitw. van 28 December 1944, gewijzigd bij de besluitwet
van 6 Septembe1' 194G; besluit van de Regent van 16 Januari 1945, art. 9, gewijzigd bij het besluit van de Regent van
7 September 1946.)
27 September 1951.
30

strekt, het arrest dat de beklaagde tot
herstel van het eerste nadeel veroordeeU
en de uitspraalr over het overige uitstelt.
4 Februari 1952.
282'
2. - Stmtzaken. - Slaat op het ,geheef
van cle ten l.aste van de t;m·oot·deelde gelegde kosten. - Lijfsdwang is een middel

tot uitvoering met het doel de invordering
van alle kosten, zonder onderscheid, te
verzekeren, die door het arrest van veroordcling ten laste van de verdachte gelegd worden.
2G Mei 1952.
M7

3. - Yerplichting voot· de 1Verlcgevm·
de verschuldigde sommen bij de Dienst
van de postcheclcs te sto1·ten. - De werk-

gever heeft de verplichting de door hem
aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid verschuldigde sommen op
het krediet van deze instelling bij de
Dienst der Postchecks te storten. (Besl.
van de Reg·ent van 16 Januari 1945, artikel 8.)
163:
6 December 1951.
4. - Beslttit van de Regent van '"I September 1946. - Besluit dat tot voorwerp·
heeft voor de toelcomst de toepassingsvoot·waarden van een t·eeds voorheen ·O'P
de niet-ttitvom·ing van de stortingsverpUchting gestelde vermeerdering te i:egelen. - Het besluit van de Regent van

7 September 1946 heeft tot voorwerp voor
de toekomst de toepassingsvoorwaarden
van een reeds voorheen gestelde vermeerdering te regelen op het niet-uitvoeren
van de wettelijke verplichting tot starting van de bijdragen in de voorziene termijn.
6 December 1951.
163

5. - Beslnit van de Regent van '"I September 1946. Nalatigheidsbijslay. Stelling van het enlcel ctanb1·e1cen van de
tet·mijn in de plaats van de vroeger voorziene aanmaning. - Het besluit van ·de
Regent van 7 September 19·4G beperkt er
zich toe, zonder het karakter noch het
percentage van de door artikel 9 van het
besluit van de Regent van 1G Januari
1945 voorziene << nalatigheidsbijslag >> te·
wijzigen, in de plaats van de aanmaning,
zoals zij vroeger voorzien was, als toepassingsvoorwaarde van deze bijslag, het
enkel aanbreken te stellen van de termijn,
v66r welke de storting van het bedrag
van de verschuldigde bijdragen moet gedaan worden. (Besl. van de Regent van
7 September 1946, art. 1 en 3.)
l63
G December 195l.

,___

MAATSCHAPPELIJKID ZEKEJRHEID.
6. - Versclwlcligde bijdmgen. - Re:J}'ime door het besl;wit van de Regent van
7 Sepietnbe·r 1946 ingevoerd voor de v661'
zijn inwerlci·n,qtreding verschnldigde bij·drage en die het voorwm·p van een aanmaning niet hebben nitgemaalct. - Door

per kwartaal, volgens het tijdstip waarop de bijdrage verschuldigd is, de termijn te bepalen binnen welke de werkgever gehouden is deze bijdrag·e te storten, laat het besluit van de Regent van
7 September 1946 toe, verre van cle v66r
-zijn inwerkingtreding verschuldigde bijtlragen uit het stelsel die het invoert te
·sluihm, gedurende het eerste kwartaal lopende 'ten dage van deze inwerkingtreding
·de· ·bijdragen te storten, cUe het voorwerp van een aamnaning niet hebben
uitgemaakt.
·
6 December 1951.
163
7. - Niet-betaUng van de bijdragen
voo·rzien b'ij de besl-lt'itwet ·van 28 Decem1wr 1944. - Verzuim o·vereenlcornend rnet
de niet-betaling V(£n de bijdragen voorz·ien bij de pens·ioenwetten vom· de (Wbeider·s·'en de be(Uenden, alsook bij de wet
van 4 Angnst·us 1930 betrejJende de gezinsvergoedingen. Elke niet-betaling

Yan de bijdragen voorzien bij de besluitwct van 28 December 1914, tot inrichting
van het stelsel van maatschappelijke zekerheid, komt overeen met de niet-betaling van de bijdragen voorzien bij de pensioenwetten voor de arbeiders in het algemeen en voor de bedienden en bij de wet
van 4 Augustus 1930 betreffencle de gezinsvergoedingen en valt onder toepassing
van de bij die wetten voorziene strafrechtelijke sancties, onverminderd de gebeurlijke sancties van het Strafwetboek.
(Besluitwet van 28 December 1944, artikel 12.)
28 Februari 1952.
334
8. - Art·ikel 12 ·t:an de besl·uUwet van
28 December 191f4. - BepaUng tot draag·wijdte hebbende clc stmfbepalingen van
<te wetten en besl1titen bet1·ejJencle (le 1Jensioenen cle1· arbe·i(lers en beclienclen en
van de wet van 4 Angust1ts 1930 bekeftende de gezinsvergoeclingen toepasseU.ilc
te rnaken op de overt1·e(Ungen van de
wetten betrejJende (le rnaatsch(tppeUjlce
iWiceTheicl.. - Artikel 12 van de besluit-

wet van 28 December 1944, tot inrichting
van het stelsel van maatschappelijke zekerheicl, dat bepaalt dat elke niet-betaliug
van bij deze besluitwet voorziene bijdragen overeenkomt met de niet-betaling van
cle bijdragen voorzien bij de pensioenwetten voor de arbeiclers in het algemeen
en voor de bedienden en bij de wet van
4 Augustus 1930 betreffende de gezinsvergoed1ngen, heeft tot draagwijdte op de
{)Vertredingen van cle wetten betreffende
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cle maatschappelijke zekerheid de strafbepalingen van de wetten en besluiten naar
welke het verwijst toepasselijk te maken.
28 Februari 1952.
334
9. - A1·tilcel 12 vn-n de beslwitwet van
28 Decembe1· 1944. ,.--- Verjaring. - Bepaling niet tot draagwijdte hebbend het
systeem van ver,iaring toepasselijlc inza..
ke gez,insvergoefliongen in het o1·ganiek
stelsel van de rnaatschappelijlce zekerheicl over te b1·engen. - Artikel 12 van

cle besluitwet van 28 December 1944, tot
inrichting van het stelsel van maatschappelijke zekerheid, bij gebrek aan uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 121 van
het koninklijk besluit van 19 December
1939 betreffende de kindertoeslagen, wa~r
bij voor de burgerlijke vordering een lan
gere termijn clan voor de strafvordering
wordt gesteld, heeft niet tot clraagwijdte
het systeem van verjaring toepasselijk
inzake gezinsvergoedingen in het organiek
stelsel van cle maatschappelijke zeker,
heid over te brengen.
28 Februari 1952.
334
10. -

Besluit ·va-n de Rege-nt va.n
Nalntigheidsbijslng.
- Enlcel 1Jerst1'ij7cen van de bepaalde te1·rnij1~ 'in de plaats vnn de v1·oegeT voorziene aanrnaning gesteld. - Het besluit

7 Se1Jtembe1· 1946. -

van de Regent van 7 September 1946 bPperkt er zich toe, zonder het karakter,
noch de berekeningsgrondslag voorzien
bij artikel 9 van het besluit van de Regent van 16 Januari 1945 te wijzigen, in
de plaats van de aanmaning in de vroeger
voorgeschreven vormen, enkel het verstrijken te stellen van het tot storting
van de verschulclig·de bijclragen .bepaalde
uiterlijke tijdstip. (Besl. van de Regent
van 7 September 194!i, art. 1 en 3.)
28 Februari 1952.
331
11. V erschulcligcle bijdmgen.
Stelsel (loor het besl·wit va.n cle Regent inge·voe·rd voo1· cle bijcl1·agen die v66T zijn
·inwerlcingt-reding verschnld·igcl waren en
niet het voonom·p van een aanrnaning wq.1·en geweest. - Het besluit van de Regent

van 7 September 1946, cloor, volgens het
tijclstip waarop cle bijclrage vervalt, per
kwartaal de termijn te bepalen binnen
welke cle werkgever gehouden is haar te
storten, verre van de voordien verschul-·
digde bijclragen van het stelsel welke
het invoert uit te sluiten, laat toe de
storting van de bijdragen, die het voorwerp van een aanmaning niet waren geweest, te verrichten tijclens het eerste
kwartaal dat ten dage van zijn inwerkingtreding lopende was.
334
28 Februari 1952.
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12.
Besluit ·va-1~ de Regent wm
7 September 1.946. Besl·uit ten doel
he/Jbenfl '1!001" ae toelwmst de toepassi.ngs'/!001;1.V(la'J'den te reuelen van een bijslag
die reeds ·voorheen op fle n·iet-nalcomJnrt
van de ·verpichtin,q tot lwtaling gegmnd

uxtS. - Het besluit nm de Regent van
7 September 1946 heceft enkel tot doel

voor de toekomst cle topassingsvoorwaar<len te regelen van een bijslag welke
reeds voorheen diende te worden betaald
in geval van niet-nakoming van de wettelijke verplichting tot storting van de bijdragen binnen de gestelcle tennijn.
28 Februari 1952.
13. - Aft'ilcel 9 ·van het besl:uU vwn
de Regent vnn 7 Septem.be·r 1946 betreffende de ·werkinu Vftn fle Rijlcsdienst voor
mnatschuppeUjl<'e zel,:erheid. - BetJUlinu
toepusselijlc op de b·ijd·mgen welke, voorheen eisbuaT zijnde, het nag wuTen en
niet b·innen de toegestane te1·m:ijn wa1·en
yestort ge1veest. - Artikel 9 van het be-

sluit van cle Hegent van 7 September Hl4G
betreffencle de werking van de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheicl is toepasselijk op de bij<lragen welke, voorheel1
eisbaar zijncle, het nog waren en niet binnen cle toegestane termijn waren gestort
geweest.
28 Februari HJ52.
334
14. - lntrest teyen 5 .t. h. 's jfuws ten
laste vnn de werlcgeveT flie de stortiny
niet binnen de toe,qestnne te1·m·ijn heeft
yedaan. - Intrest verschuld·iyd op het
bedrct,q fler voo-rheen eisbnre en niet binnen de toegestnne te1·m·i.jn uestorte bijflrngen en vermee1·derinuen. - De intrest

tegen 5 t. h. 's jam·s, welke bij artikel 9,
paragraaf 1, van bet besluit van de Regent
van 7 September 1!HG betreffende de werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerlwicl ten laste van de in gebreke gebleven werkgever werd gelegd,
is verschuldigd op het bedrag van de bijdragen en vermeerderingen, welke, voorheen eisbaar zijnde, llet nog waren en
niet binnen cle toegestane termijn waren
gestort geweest.
• 28 Febrnari 1952.
15. - Vuste ve·nne(}1'deriny ·van 500 fr.
het feit best·raffend binnen de yestelde
tennijn de verpliahte nangiffe bij cle
Rij lcsdienst voo1· nuwtsahnppelij ke zelcerheid niet te hebben ingestmwfl. - Ve·rmee1·derin,q vnn toepuss·ing op ellce aunrrifte die nn 1 Oatobe1· 1946 bij de Rijlcsrlienst fliende geflann. F ermeerderin,q
oolc vnn toepnssiny op de annyiften die
moesten worden ingedienfl tot verejJening
·t;nn de toestnnd betrejJende de voor het
l!erleden verschulcliude en op 1 October
1.946 nag niet vm·effende bi.idn~_qen. - Ar-

tikel 9 van llet besluit van cle Regent van
7 September 194G betreffende cle werking

van de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerlleicl, welk met een vermeer(ledng
van 500 frank llet feit bestraft bim1en .. de
gestelde termijn de aangifte niet te llebben ingestuurcl waarvan llet indienen bij
de Rijksdienst cloor artikel 8 van voormelcl besluit verplichtencl is gesteld, is
van toepassing op elke aangifte clie na
1 October 1946 diende gedaim en bijgevolg
op die welke moest worden ingediend tot
regeling van de toestancl betreffende de
voor het verleden verschulcligcle bijdragen welke op 1 October 1!l4G nog niet
vereffend g·eweest wareu.
28 Februari 1952.
::S4
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1 . - Hulp of bijsta.n([ voorz·ien b'i.j 11.1'tUcelen 66 en (}7 1;nn het Stntfwetlwelc. ~
NoodznkeU.jkheid -va.n een voomf.qannd'!
of aelijktij([·irte tJOs'itieve flaful. Een

voorafgaande of gelijktijdige J~SitievP
daacl kan aileen de hnlp of de bijstancl
nitmaken voorzien bij artik0len G!l en G7
van het Strafwetboek.
24 September 1951.
13
2. - Reahtstreekse. a.nn.zettinrt tot, 1een
·misfl1"ijf. - ntziaht ·van de a.a.nzetter. Kwn onde1·saheiden z·ijn vnn flit vam. 'de
materiiJle (lader 'Vnn het misflrijf. - Het

misdaclig inzicllt van degene die rechtstreeks tot een misdrijf aanzet Imn ondersclleiden zijn van clit van cle materiel<'
dader van het misdrijf. (Strafwetboek,
art. GG, al. 4.)
;) November HJ51.
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MIDDELEN TOT
HOOFDS'l'UK

l. -

VE~B~EKING.

Arti'd de1· mi.ddeleu•.

II. -

1l1ifldelen weuens ondu.ifleUjlcheifl niet ontvnnkelijlc.

Hoo)'DS1'UIC

HOOFDSTUIC III.
•11Ji~t oprtaun.
HooFDSTUK

-

TV. -

iYTiddelen flie -in feUe
Nieuwe mifldelen.

V. -

Middelen n'iet ontvo.nkeli:i lc lJi.j gelJrek uan be lang.

HooFDS'l'UIC

VI. - M.iddelen v·reemd aan
de bestreden beslissing.

HooFDSTUIC

VII. - il'fidflelen mnbtsh.a.lve
of n·iet ambtshnlve OlJfle1.vo·rpen.

HOOFDS'J'UK

HOOFDSTUK I.
AARD DER ~IIDDELEN.

1. -

Militie. - Voorzieninu een reolt.tsm.iddel inr·oepend geg1·ond op de mi.sken-

--

I

,---------------------- I
1'-----

1

I\1IDDELIDN 'l'OT VIDRDRIDKING.
n·ing van het beg·rip van onrwisbare stemL
Vom·ziening ant·vanlcel-ijlc. - Roept een

---c

rechtsmiddel in en is, bijgevolg, ontvankelijk, de voorziening tegen een beslissing·
van de hogere militieraad die een aanvraag tot uitzonderingsuitstel verwerpt,
indien zij op de miskenning van het begrip van onmisbare steun gegrond is.
(Wetten op de militie samengeordend op
15 li'ebruari 1937, art. 44.)
17 September 195l.
4
2. - Zetlcen vcm rechtstreekse belast-in11en. - JJ'i-illdel ~vna·rvan cle bewoonlinuen de schendiny van geen enlcele van de
.in fi,et ;verzoelcschritt nnnged·uide wetsbepali,ngen laten lJUjlcen. - Middel niet ont•t;anicelijlc. - Is niet ontvankelijk tot sta-

ving van een voorziening in zaken van
rechtstreekse belastingen, het middel
waarvan de bewoordingen de schending
van geen enkel van de in het verzoekschrift aangeduicle wetsbepalingen Iaten
blijken. (Wet van 6 September 1895, artikel 14.)
20 November 195l.
131
3. - Millllel de schending van een
rechtsspre·uk ·inroepencle. - Ontvnnlcelijlcheicl. Voonvnnnlen. - De schending

van een rechtspreuk Iran slechts aanleicling geven tot verbreking, inclien zij de
schencling uitmaakt van een wettekst die
z" 1Jekrachtigt.
29 November 195l.
148
4. - Vorm. ~ M·ilitieznlcen. - Beslissing vnn de hoye milit-ie·mall. - ' Voo·rziening enkel ,qestennd op teitelij lee beschmtwingen. Niet-ontvnnlcelijlcheicl. Is
niet ontvankelijk, de voorziening tegen
een beslissing van de hoge militieraad
ingesteld en die enkel op feitelijke beschouWingen steunt. (Kon. besl. van
1ii Februari 1937, art. 44.)
H'_F<'!Jruari 1952.
296

5. -- Rnnll vwn 8tnte. -

Voorziening
te11en een nrrest wcuwbij een tegen een
·verzoelc om n·ietigve·rlclcwing opgeworpen
declinntoire ewceptie nf,qewezen werll. 1lfiddel hie·rnit nfgele·id dnt het nn·est de
n;flen ·vctn de nt~vijz·in,q onzelcer lnat. Jlf-irlllel ontvnnlcel·ij lc. - Is ontvankelijk,

tot staving van een voorziening tegen een
arrest van de Raad van State, het middel
hieruit afgeleid dat het arrest de reden
van de afwijzing van een tegen een verzoek om nietigverklaring opgeworpen declinatoire exceptie onzeker laat. (V\Tet van
:l:l December 1946, art. 20, par. 1.)
26 JVJ a art 1952.
406
6. -

8t·mtzltlcen. - B·wryerlijlce vordeOrona ·vnn niet-ontvnnlcelij~chei~
te.qen een middel nnngevoer·d en htenttt
Mllele·ill rlltt dit rnicldel slechts m'angsttt-lc-

~·-in!J.

-
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ken Vlln lo·nte·r te-itel·ijke aa-rd voo1·stelt.
~ Midflel een r·eohtsvraag opwerpend. -

V envm·piny Vlln de gi'ond van, niet-ontvnnlcelijklwid. ·- Ka:n niet aangenomen wor-

den cle groncl van niet-ontvankelijkheid
tegen een midclel aangevoercl en hieruit
afgeleid dat clit middel slechts vraagstukken van louter feitelijke aard voorstelt,
clan wanneer het een rechtsvraag opwerpt.
31 Maart 1952.
423
'7. - Znken vwn d·i1"eote belnstin,qen. JIIirldel hie·mit nfyeleid dat de ttitgitte
·vnn het arrest van een hot vrm beroep,
gelijlclttidend ve·rlclawrfl do01· de gr·ijfier
:vlln rlit hot en ter· gr-·iffie neergelegd tot
stnving ene·r voo-rziening 'in verbrelcing
n·iet met de m·in·wnt yel-i;ilcln-idend zott zijn.
- Millrlel bij yeu1·e1c rum betiohting van
vnlsheicl n·iet ontvnnkelij lc. - Js bij ge-

brek aan betichting van valsheid onontvankelijk het middel hierop gegroncl dat
de uitgifte van een door een hof van beroep in zaken van directe belastingen gewezen arrest welke door de griffier van
dit hof gelijkluidend werd verklaard en
tot staving ener voorziening in verbreking ter griffie van dit hof werd neergelegcl, met de minuut van het arrest niet
gelijkluideml is.
22 April 1952.
460
8. - ZaJcen vnn d·ireote belrtstingen. Middel tevens vnn te'itelijlce en ~-eohts
lcundiy llrLnl'. Onontvnnlcelijlc midrlel.

- Een micldel dat tevens van feitelijke
en van rechtskumlige aarcl is, is niet ontvankelijk.
2fl April 1952.
469
'9. - D·ienstpl-ioht. - Mi-rldel slechts in
een memo·rie tot stnvin{l vwn de voor·zieniny voo·ryed-rnyen. Niet-ontvnnlcel-ijlche·irl. - Is niet ontvankelijk, het middel

voorgedragen in een memorie tot sta'.'ing
van een voorziening in zake dienstphcht
en: clat niet in cle voorziening wordt ingeroepen. (V\Tet van 15 .Tuni 1951, art. 52,
par. 1.)
622
BO Jnni 1952.
HOOJ!'DSTUK II.
:iYIIDDELEN WEGENS ONDUIDELIJKHEID
NIE'l' ON'l'V ANKELIJK.

10. - B'lwgerl-ijlce .<!nlcen. - JJf·iddel de
schenrl-inq vwn een 'Wet inroepende, zonder·
het yescj~onllen a·rt-ilcel ann te d·widen.
Niet-ontvllnkelijlcheid. -.Is niet ontvan-

kelijk, het middel dat cle schending van
een wet inroept zonder te bepalen welk
artikel dezer wet geschonden werd.
29 November 1951.
148
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11. - H1.-rgerlijke zalcen. - MiddeZ de
80henrlinrt van een wetsbepaUng inroepende, zonrlet· te bepalen waat·in rleze
Niet-ontvankeUjlcsohenrling bestartt. heid. - Is niet ontvankelijk, het middel

uat de schending inroept van een wetsbepaling, zonder aan te wijzen waarin
deze schending bestaat.
29 November 1951.
148
12. -

Stmtzalcen. brek aan antwom·a op rle
vom·enrl. Geen anrZere
Niet-ontvankeUjkheid. -

MirlrleZ een ,qeooncZu.sies aanaanrlu·iding. -

Is niet ontvankelijk, het middel dat een gebrek aan
antwoord op de conclnsies aanvoert, zonder aan te dniden welke verdedigingsgronden onbeantwoord bleven.
14 ,Jannari 1952.
230
13. -

Stt·atzaken. - J.li·iddeZ, zonder
cnige bepaUng, een gebrelc aan antwoord
op de oonol1lsies aanvoerende. Niet
ontvnnkelijlc. - Is niet ontvankelijk, het

middel dat een gebrek aan antwoord op
de conclusies aanvoert, zonder de verweermiddelen te bepalen waarop niet zon
geantwoord geweest zijn.
31 Maart 1952.
430
14. -

B1wge-rlijlce zalcen. - Middel de
sohending ener wetteUjke bepaling inroepend. - Middel niet nanwijzend waarin
deze sohending bestaat. - Middel onontvan7ceUj7c. - Is onontvankelijk, het mid-

del waarbij de schending van ene wettelijke bepaling wordt ingeroepen indien
het niet aanwijst waarin deze schending
bestaat.
24 April 1952.
466
15. - Bm·get·lijlce zaken. - Sohending
·van het aan het inleidenrl empZoot vm·sohuldigd geloof. - Emploot niet bij de
voorziening gevoegd. - Bestreden besUssing rZ·ie de termen er van niet overneemt.
- Onontvan7celij7c middel. - Is niet ontvankelijk, het middel afgeleid ·nit de
schending van het aan het inleidend exploot verschnldigd geloof, wanneer dit
exploot niet bij de voorziening werd gevoegd en dat de termen er van niet door
de bestreden beslissing werden overgenomen.
2 Mei 1952.
473
16. - B·urge·l'lijke en strafzrllcen. Middel dat zonder nadere bepaling een
gebrek aan antwoord op de oonolusies
rtanvoert. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is

niet ontvankelijk, het middel dat een gebrek aan antwoord op de conclnsies aanvoert, zo het niet bepaalt waarin de conclusies niet werden beantwoord.
19 Mei 1952.
526

17. - Stmfzaken. - Midrlel dat om
reden zijnet· onnnuwlce·wrigheirl niet lean
worden onderzooht. - Niet-ontvrmlcelijkheid. Het Hof hondt geen rekening

met een middel dat wegens zijn. onnauwkeurigheid het onderzoek omnogelijk
maakt.
16 .Juni 1952.
590
18. - Stmtzaken. - 1J.Iirlrlel een geb·l'elc na.n antwoot·rZ op rle oonolusies aanvoerenrl. Geen verrlet·e bepaling. Niet-ont·vankelijlcheid. - Is niet ontvan-

kelijk, het middel afgeleid nit een gebrek
aan antwoord op de conclnsies, wanneer
het niet de vordering, noch het Yerweermiddel of de exceptie aandnidt die niet
werden beantwoord.
23 Jnni 1952.
602
-

1'9. - M·ilitie. - Ondu.irlelijlc middeL
Onontvnnkelijlcheirl. - Is onontvanke-

lijk, het micldel nit welker opstelling niet
kan worden afgeleid waarin de bestreden
beslissing de wetsbepalingen zon hebben
geschonden waarvan de schending wordt
ingeroepen.
2 September 1952.
G83
HOOJJ'DSTUK III.
MIDDELEN DIE IN FEITE NIET OPGAAN.

20. - MiUtie. - j]£-idrlel steunend op
teitelijlce bewe·ringen welke doot· de bestt-eden beslissing niet vastgesteld wet·den.- j][·idrlel dat grondslag mist in feite.

- Mist grondslag in feite, het middel tot
staving . van een voorziening in militiezaken ingeroepen, indien het stennt op
feitelijke beweringen welke door de bestreden beslissing niet vastgestelcl werden.
17 September 1951.
G
21. - Militie. - J.li·idrlel be1"Ustend op
teUelijlce beweringen wellce door de stulcken vnn rle t·eohtspleg·ing tegengesproken
wm·den. - j)fidrlel dnt grondslag mist in
teite. Mist feitelijke grondslag, het

middel ingeroepen tot staving van een
voorziening in militiezaken, indien het berust op feitelijke beweringen welke door
lle stnkken van de rechtspleging tegengesproken worden.
17 September 1951.
7
22. - Strafzfllcen. - Dounnen en aooijnzen. - .JJ!lirlrlel afgeleid H.it de sohenrling vrtn het ann het prooes-vet·baaZ v_an
rle agenten vnn het beheer vm·sohuld~gd
geloof. Geen tegenst·rijdigheid tttssen
rle redenen vnn het at-rest en de vermelrlingen vnn het prooes-verbnal. - Middel
dnt gt·ondslng mist in teite. -Mist grond-

slag in feite, het middel dat het bestre-
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<len arrest verwijt, in zijn beweegredenen, het aan het proces-verbaal van de
agenten van het beheer van de douanen
verschuldigd geloof te hebben geschonden,
dan wanneer geen enkel tegenstrijdigheid
bestaat tussen de beweegredenen van het
arrest en de vermeldingen van het procesverbaal.
34
1 October 1951.
23. - B·ur·ge·rlijlce zalcen. - JJiiddel
een gebrek aan antwoord op conolusies
Passend antwoord. aanvoer·end. llfiddel dat grondslag mist in feite. -

Mist grondslag in feite, het middel afgeleid uit het gebrek aan antwoord op conclusies, wanneer deze in het arrest een
passend antwoord gekregen hebben.
40
4 October 1951.
24. -

Burgerlijlce zalcen. Middel
hierwit, afgeleid dat het arrest niet laat
blijlcen of een verwem· om een reden in
rechte of om een feitelijlce reden ver·wm·pen werd. - AtTest het voorgesteld verweer· in feite onjuist oordelende. - Middel dat gr·ondslag mist in feite. - Mist

grondslag in feite, het middel dat het arrest verwijt niet te bepalen of het een
verweer verwerpt, omdat het in feite ongegrond is, ofwel omdat het in rechte onjuist is, dan wanneer uit de redenen van
het arrest ondubbelzinnig voortvloeit dat
de rechter over de grond het voorgestelde
verweer in feite onjuist heeft geoordeeld.
18 October 1951.
82
25. - Strafzalcen. - JJfiddel dat het
arrest verwi:it een vaststelUng niet te hebben gedaan. - Vaststelling in het arrest
bevat. - Middel dat grondslag mist in
teite. - Mist grondslag in feite, het middel dat de bestreden beslissing verwijt
een vaststelling niet te hebben gedaan die
deze beslissing bevat.
22 October 1951.
88
26. - St'l'nf.zalcen. - Middel dat nan
het bestt·eden arrest een beslissing toesclwijft wellce het niet bevnt. - Middel
(lat grondslag mist in feite. -Mist grond-

slag in feite. het middel dat aan het bestreden arrest een beslissing toeschrijft
die het niet bevat.
22 October 195L
88
2'7. - MUitiezalcen. - Voo·rZ'iening teuen een beslissing d·ie een aanvraau om
·uitzonder·ingsuitstel wegens voor·zien in
het onderhoud vm·werpt. - Middel aanvoerend dat het in aanmerlcing genomen
inlcomen n·iet (lit is van het jnar· waarop
moet gelet 1vonlen. - Bewering doo·r de
stttlclcen van de rechtspleging tegengesprolcen. - 1l£irlrlel rlat uronrlslag mist in
feite. - Mist grondslag in feite, het mid-

del hieruit afgeleid, dat de beslissing van

--
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de hogere militieraad, die een aanvraag
om uitzonderingsuitstel verwerpt, het inkomen in aanmerking genomen heeft van
een ander jaar dan dit waarop moet gelet worden, dan wanneer uit de stukken
van de rechtspleging voortspruit, dat de
beslissing stetmt op een inkomstenaangifte, die het inkomen vermeldt van het
kalenderjaar dat aan de datum van het
indienen van de aanvraag voorafging.
(Op 15 Februari 1937 samengeschakelde
wetten, art. 10, 4°, litt. a, 11, litt. b, 2°,
en 12, litt. a.)
22 October 1951.
89
28. - Bwrge·rlijlce zalcen. - Mirlrlel
een gebrelc aan antwoor·a op de conclusies
annvoerenrl.- Passenrl antwoord.- Midrlel dat gr·onrlslag mist in feUe. - Mist

grondslag in feite, het middel afgeleid uit
het gebrek aan antwoord op de conclusies, wanneer de conclusies in het arrest
een passend antwoord kregen.
25 October 1951.
93
29. - Btwget'lijlce zalcen.
l~Iidrlel
aan het arTest een tegenstrijrligheid van
r·edenen toescht·ijvenrle die het niet bevat.
- Midrlel dat grondslag m·ist in feite. -

Mist grondslag in feite, het middel dat
aan het arrest een tegenstrijdigheid van
redenen toeschrijft, die het niet bevat.
25 October 1951.
93
30. - Stmf,;;:;alcen. - Midrlel Mueleid
u.U een gebrelc aan nntwoo·rd op het op
ae nietiglwid vcm de dayvaar·d·ing gegrond
·verwem·. - Ver·weer· v66r· rle rechter over
ae grana niet inyemepen. - Mist gr·ondslrtg in feite: - Mist grondslag in feite,

het middel hieruit afgeleid, dat het arrest het op de nietigheid van de inleidende clagvaarding gegrond verweer niet
beantwoordt, wanneer uit geen enkel stuk
van de rechtspleging voortspruit, dat dit
verweer vo6r de rechter over de grond
zou ingeroepen geweest zijn.
29 October 1951.
96
31. - Btwyerlijlce zalcen. - Middel
hiet"uit afgeleirl dat ae bestreden beslis~
sing op een niet ingemepen alcte stennt.
- Rechtsplegingsst·ulclcen bewijzende dat
rle alcte inger·oepen werd. - Middel dat
rf'l'ondslaa mist in feUe. - Mist grondslag

in feite, het middel afgeleid uit de schencling van het rechterlijk contract, van het
aan de conclusies verschuldigd geloof en
van. de rechten van de verdediging, doordat de bestreden beslissing op een niet
ingeroepen akte steunt, dan wanneer uit
ue rechtspleging blijkt dat deze aide was
ingeroepen geweest.
8 November 1951.
113
32. - BrwaerUjke zalcen. - M·iddel
afaeleid ·uit een tegenstrijdigheirl van ·re-
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denen die de best1·eden beslissing niet bevat.- Middel dat g1·ondslag mist in feite.

- Mist gronclslag in feite, het miclclel
hiernit afgeleicl clat de bestreclen beslissing op strijclige reclenen stennt, clan wanneer de reclenen geen enkele strijcligheicl
bevatten.
8 November 1951.
113
33. - Strafzalcen.
lJ,ficldel een ge1welc ann antwoonl op de eonolttsies aant!oe-rende. - Passenrl antwo01·cl. - Middel
dat gronclslag rn-ist in feite.- Mist groncl-

in feite, het middel door beklaagde ingeroepen en hierop gegrond dat hij het
voorwerp van een onwettelijk onclerzoek
aan het lichaam van wege een agent van
het Beheer van de donanen en accijnzen
zou geweest zijn, dan wanneer nit de niteenzetting van tle feiten tot staving van
het middel blijkt dat, aangemaand om de
inhoud zijner zakken te tonen, beklaagde
vrijwillig aan cleze aanmaning gevolg
heeft gegeven.
11 December 1951.
170

slag in feite, het miclclel afgeleicl nit het
gebrek aan antwoord op de conclnsies,
clan wanneer cleze in het arrest passencl
beantwoorcl werclen.
12 November 1951.
118

-38. - Btwge·rlijke zctlcen. - M·idclel
flat het 110nnis ve-rwijt geen vnststelling
'Vnn het tce1·kel-i,ilc ver'bli,if van een partij
te bevatten. - Vnststelling in het vonnis
bevnt. - 111iclclel clat uronclslng mist in
je·ite. - Mist grondslag in feite, het mid-

34. - Btntfzctken. - 1liiclclel eon ge1wek aan ant,woonl op flo oonolusies aanvoerenrle. - Passencl antwoo1·cl. - 111idclel
rlat uronrlslau mist in feUe. -Mist groncl-

del clat aanvoert clat het vonnis aan een
persoon het recht op verlenging van een
huur heeft toegekend om cle enkele reclen
dat zi.i cle echtgenote van de lmnrcler
was, en zonder te omlerzoeken of zij met
cleze samenwoonde, dan wanneer het vonnis vaststelt clat de bewering van eiser,
clat cle echtgenote van de !murder in een
ander onroerend goed wooncle, ongegrond
is.
176
13 December 1951.

slag in feite, het midclel afgeleicl nit een
gebrek aan antwoord op de conclusies,
clan wanneer cleze in de hestreden beslissing op passende wijze beantwoorcl werden.
12 November 1951.
120

35. - MUitiezaken. - M·irlclel op eon
jeUeU:ik element bentstend elM ttit cle
reohtspley-iny niet voortsprnit. - Miflclel
clat y;·onrlslau mist in fe-ite. -Mist grandslag in feite, het .miclclel tot staving van
een voorziening in militiezaken voorgebracht en op een feitelijk element berustend clat niet nit de· stukken van de
i·echtspleging voortsprnit,
12 November 1951.
123
36. - Strftjzaken. - B,wrget·Ujke vo1·cle1'iny. - Mirlllel hierop gey1'0nrl llat een
van de hand uewezen betiohting en een
cloor de 1·eohte1· wee1·hot(.(len fou.t eenzelfde feU tt-itmalcen. Beweriny zoncler
steun in het vonnis of een nlcte vnn cle
i·eohtspleying. M·iclllel elM .rtrondslGIJ
mist 'in jeite. - Mist gromlslag in feite,

het midclel hierop gegrond, dat de beticllting waarvan verweercler werd vrijgesproken en cle door de rechter te zijnen
laste weerhoullen font eenzelfcle feit uitmaken, dan wanneer cleze hewering geen
enkele steun vinclt in de bestreclen beslissing of in een akte van de rechtspleging
waarmede het Hof vermag rekening te
houden.
26 November 1951.
145
3'7. - Stntfznken. - Dottnnen en noo·i:in.«en. - Miclclel op een bewer·inu ueuroncl. - Miclclel clooT eise-r zelf teuengespr·oken in cle ttiteenzetting van de feiten
tot stavinu van het midclel. - lvfidclel clnt
!f'I"01Ul8lnu mist in feite. - Mist grondslag

3'9. - B·n-ruerlijlce znlcen. - 111iclclel
een ueb1·e1c actn antwo01·cl op oonol1tsies
cumvoe·rencl. - Pnssencl nntwoorcl.- Midclel clnt uronclslng m;ist in _feite. - Mist

gronclslag in feite, het midclel afgeleicl uit
een gebrek aan antwoord op conclusies,
wanneer cleze op passende wijze door het
arrest beantwoorcl werden.
20 December 1951.
194
40. - Bm·get·lijlce zalcen. - 111iclclel
·r-ustencl oz; een onj-wiste interp1·etatie van
het best·re(len an·est.- 111iclclel clat gmnclslctrt rnist ·in fe-ite. - :M:ist gronclslag in

feite, het miclclel clat op een onjuiste
interpretn tie van het bestreclen arrest
stennt.
203
3 Januari 1952.
41. - B·twge1·lijlce znlcen. - Jl1icldel
het c£n·est vei·wi,itend op d1tbbelzinnige
beweeq1·ecZenen te stennen. - Beweegreclenen' m'ij vnn clltbbelz-innigheicl. - 111iclclel clctt uronclslctg mist ·in feite. - Mist

grondslag in feite, het micldel dat het arrest verwijt op clubbelzinnige beweegredenen te steunen, dan wanneer cle gecritiseercle redenen vrij zijn van clubbelzinnigheid.
17 Januari 1952.
245
42. - B·nr·ge·rli:ike znlcen. - 111iclclel
flat een teuenstr-ijcligheid in cle motieven
annvoe1·t. - Geen tegenstrijcl·igheicl in de
'mot-ieven. - 111iclclel feUelijlce [J1'onclslag
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Mist feitelijke grondslag, het
iniddel dut een tegenstrijdigheid in de
inotieven aanvoert, wanneer er geen tegenstrijdigheid in de motieven hestaat.
(Grondw., art. 97.)
8 Februari 1952.
287

·missend. -

43. - Bu1·gwrUjlce. znlcen. - Middel
hierwit afgeleid dat de reahter over de.
g1'0nd ziah over de. ,qrondwe.tte.lijlche.id
ene.·r wet zott. nitge.sp·rolce.nhe.bbe.n. - Arrest we.ige.re.nd e.e.n kon·inlclijk be.sluit toe.
te. pas sen.- Midde.l ·in fe.ite. nie.t op,qaand.

'- Gaat in feite niet op het middel hieruit
afgeleid dat de rechter over de grand
over de grondwettelijkheid ener wet uitspraak zou gedaan hebben, wanneer het
arrest aileen weigert een koninklijk besluit toe te passen, om de reden dat dit
heslnit de grenzen van de machten, welke
bij een wet aan de Koning werden toegekend, te buiten gaat.
8 Febrnari 1952.
290
44. - Stntf.znke.n. - 11i idde.l nnnvoe.re.nd dM e.e.n ge.tu·ige. ontze.t wns vnn he.t
re.aht om ·in 1·eahte getu·igenis nt te. legyen. - Middel dnt stettn vindt noah in
he.t nrre.st, noah ·in enig stuk vnn de
reahtspleght(f. - JJiidrlel in fe.ite niet opgnnnd . .,-- Gaat in feite niet op, het mid-

del aanvoerend dat een onder eed in verhoor genomen getuige ontzet was van het
recht om in rechte getnigenis af te leggen, wanneer deze bewering steun vindt
noch in het arrest, noch in enig stnk van
de rechtspleging waarop het Hof acht
vermag te slaan.
11 Febrnari 1952.
293
45. -

Bnt·gerlijl.;e. znken. M·iddel
llnt een teuenstrijdigheid in de motieven
vnn het (t~Test nwnvoe·rt. - Motieven wiet
tegenst·rijd·ig. - Middel fe.iteiijke m·ondslny missend. - .Mist feitelijke grondslag,

het middel dat een tegenstrijdigheid in de
motieven van het arrest aanvoert, dan
wanneer die motieven geen tegenstrijdigheid bevatten.
21 Februnri 1952.
314
46. - Middel de ·rechte·r ver·wijtend
aanleuger ve·roonlee.ld te hebben, dnn wnn·Jwm· (le e.ni11e sah·nld-i,qe. een medebe.lclnngde is. - Tfen.vijt (loo·r de vnststellvnyen
van (le ·reahte1· ove1· de urond teyenyesp·roMi-ddel dnt ,q-rondslng -rn-ist in
ken. feite. - Mist grondslng in feite, het mid-

del hiernit nfgeleid dnt de rechter nanlegger veroordeeld heeft wegens een aileen cloor een medebeklaagde gepleegd
feit, .wanneer het arrest vaststelt dat aanlegger persoonlijk de strafbare handelingen heeft gesteld waarvoor hij veroordeeld werd.
329
25 Febrnari 1952.
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·47. - 8trafzaken. - Miclclel een yemis
nnn nntwoo·ra op een niet bij conalusies
vooryebraahte urief nnnvoerena. - Miclclel mist ·in feite. - :Mist feitelijke gTondslag, het midclel clat een gemis _aan antwoord op een niet bij conclusies Yoorgebracllte grief aanvoert.
3 ~1aart 1952.
343
4'8. - Strnfzaken. - JJ1·iddel flat ann
he.t arrest een wnde·re beslissing ann deyene -well;;e he.t inhou.(lt toesch1·ijjt. JJ1iclclel m·ist in feite. Mist feitelijke

gronclslag, het mid del da t aan het bestreden arrest een andere beslissing toeschrijft clan degene welke llet in1wnclt.
346
3 Maart 1952.
-49. - Rncul vcm 8t£tte. - Voorzie'nin!l
teyen een niTest wawrbij een clecUnntoi1·e
exceptie opgeworpen ter1en een ve1·zoel;;
o-m n·ietigverlcln·rinu nfueweze.n werd. M·iclclel cle du.isterheicl of ae clu.bbelz·inniyheid aer mot-ieven annvoerencl. - Mot-ieven met voldoencle clu.iclelijlcheicl ae 1'eclene·rinu nnntonencl llie tot cle besahilclc-inu
heett r1e~eicl. - JJI ifldel feiteli:i Tue granaslag rnissencl. - Mist feitelijke gronclslag,

het middel de dnisternis of dubbelzinnigheicl aauklagend van de motieven van een
arrest van de Raall van State, dat een
tegen een verzoek om nietigverklaring opgeworpen cleclinatoire exceptie afwijst,
wanneer clie motieven met voldoende dui-'
clelijkheid de reclenering aantonen waarnit het clispositief werd afgeleid. (Wet
van 23 December 1946, art. 19.)
26 Maart 1952.
406

50. - StmfzM;;e.n. - Middel een ye.lwel;; nwn nntwoonl op de conclusies nnn·voerend. - Passend nntwoord. - Middel
fe-itelijke grondslny m·issend. - Mist feitelijke grondslag, het middel afgeleid nit
een gebrek aan antwoord op de conclusies, wanneer deze in de l.Jestreden beslissing op gepaste wijze werden beantwoord.
21 AIU'il 1952.
445

'51. - Strafznken. - JJ1iddel gesteund
op een fe-itelijke bewe·l'ing die doo1· de bestreden besl-issiny tegengesp1'07cen wonlt.
- M·idclel teitel-ijlce g1·ondsl-ng missenfl. Mist feitelijke grondslag, llet middel gegroncl op een feitelijke bewering die door
de bestreclen beslissing tegengesproken
worclt.
21 April 1952.
445

52. - 8tt·afz(tlue.n. - Bw1·gerUjke vo1·(lm··ing. - Miclclel ctfyele-icl ltit een r1eb1'ek
(twn nntwoord op cle conal·usies. - P(tSse.ncl nnt-woonl. - Miclclel fe-itelijke ymnclslag missencl. - Het middel afgeleicl nit
een gebi·ek aan antwoord op de conclusieR
mist feitelijke gronclslag wanneer clt- be-
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streden beslissing een passend antwoord
op de conch1sies verstrekt heeft.
21· April 1952.
447
53. - Strajzalcen. - Middel gegrond
op een fe-itelij ke bmvering die door de be 7
streden beslissing wordt tegengesprolcen.
- Middel jeitelijlce gronclslag missend. Mist feitelijke grondslag, het middel gegrond op ene feitelijke bewering die door
de bestreden beslissing tegengesproken
WOl~dt.

21 April 1952.

447

54. -

Bwrget·Ujke zalcen. - Middel
een gebt·elc aan ant·wom·d op de conolu.sies
aan·voe1·end.- Passend antwoord.- Middel feitelijlce grondslag missend. - Mist

feitelijke grondslag, het middel waarbij
een gebrek aan antwoord op de conclusies
wordt aangevoerd, wanneer deze door de
bestreden beslissing op passende wijze
'verden beantwoord.
24 April 1952.
466

'55. - Str(£jza1cen. - Middel op een
verlceenle interpretatie va.n de bestreden
beslissing ste1mend. - Middel dat gt·ondslag mist in jeite. -Mist feitelijke grandslag, het middel dat op een verkeerde
interpretatie van de bestreden beslissing
steunt.
19 Mei 1952.
526
56. - St·rajzaken. ~. jJf'icldel dat een
gebr·elc aan antwoord op de conolu.sies
aanvoert. - Passend antwoonl. - Midclel
clat grondslag in jeite mist. -Mist grandslag in feite, het middel afgeleid nit het
gebrek aan antwoord op de conclusies,
wanneer deze in het arrest een passend
antwoord hebben ontvangen.
9 Juni 1952.
559
5'7. - Stmjzctlcen. - Miclclel clat vet·ondm·stelt clat het at··rest zelcere wetsbepalingen heejt toegepast. - Arrest dat
1lie bepali.ngen niet toepast. - Micldel clat
gronclslag in fe'ite mist. -Mist grondslag

in feite, het middel dat veronderstelt dat
het bestreden arrest zekere wetsbepalingen lweft toegepast, wanneer het arrest
er van geen toepassing maakte.
9 Juni 1952.
559

58. - Kieszalcen.
Gemeentevet·Tciezingen. - Middol ajgeleicl ~tit een onclttiaelijkheid die het arrest niet inhouclt. Mist g·t·onclslag in jeite. -Mist grondslag
in feite, het middel afgeleid nit een onduidelijkheid die het arrest niet inhoudt.
16 Juni 1952.
584
5'9, Bu.rgerlijlce zalcen. - Middel
clat het niet beantwoot·den cler conchtsies
·inroept. - Passencl antwooTcl. - Middel

Het middel dat het niet beantwoorden der con~
clusies inroept, dan wanneer deze in de
bestreden beslissing een passend antwoo1;d
hebben gekregen, mist feitelijke grond~
slag.
19 Juni 1952.
592
dat feitelijlce gt·ondslag mist. -

60. - Strajzalcen. - Bu.Tgerlijke vordering. - Aficlclel aan het bestt"eden arrest een beslissing toesclwijvend welke
het n·iet bevat. - Aficldel in feite niet opgaande. - Mist feitelijke grondslag, het

middel dat aan het bestreden arrest e€m
beslissing toeschrijft welke het niet be~
vat.
7 Juli 1952.
629
·61. - Stt·ajzaken. - Be·wet··ing tegen 7
gesprolcen doot· de in cle bundel bents- ·
tencle st1tklcen. - Miclclel feitelijTw gronclslag missencl.- Mist feitelijke grondslag,

het middel gesteund op ene feitelijke bewering clie door de in de bun~l berustende stukken wordt tegengesproken.
7 Juli 1952.
633
62. - Strajzaken. - Midcld steunend·
op een onj·ttiste inteTpTetatie van de bestreclen beslissing. Aficldel feitelijke
gt·onrZslag missencl. Mist feitelijke

grondslag, het middel hieruit afgeleid
het bestreden arrest uitsluitend op
getuigenis is gesteund wanneer het
grond is op andere elementen welke
nader bepaalt.
7 Juli 1952.

dat
ene
gehet
640

·63. -

Strajzalcen. - Middel aan het
bestt·eden arrest ene beslissing toeschrijvend weUce het niet bevat. - Mist feite-

lijke grondslag, het middel dat aan het
bestreden arrest ene beslissing toeschrijft
welke het niet bevat.
2 September 1952.
681
64. - Militie. - Middel gegt·ond op
feiteUj lee beweringen wellce geen steun
vinden in de beslissing en in cle stuklcen
der t·echtsple,qing. Midclel feitelijlce
grondslag missencl. Mist feitelijke

grondslag, het tot staving ener voorziening in militiezaken ingeroepen middel
dat gegrond is op feitelijke beschouwingen die geen steun vinden noch in de bestreden beslissing, noch in de stukken der
rechtspleging.
2 September 1952.
683
HOOFDSTUK IV.
NIEUWE MIDDELEN.

65. - Stntfzalcen. - Bttr{!erlijlce vot·de'l'ing. - Miclclel hier·uit genomen dat de
veToonleling tot schaclevm·goeding zowel
in ee1·ste acmle!l a.ls in hoger beroep hoof-
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deHjk tvm·d uitgespmlcen.- Eism· die desbetreffencl geen betwisting voor de t·echter· ove·r de gmnd heett opgewot·pen. Nieuw middeL - M·iddel niet ontvanlcelijk. ~ Is nienw en derhalve niet ontvan-

kelijk, het middel him·uit g·enomen dat,
-op de burgerlijke vordering, de veroortleling tot schatlevergoeding zowel door
de eerste rechter als door de rechter in
hoger beroep hoofdelijk werd uitgesproken, inclien eiser desbetreffend geen betwisting· voor de rechter over cle gronrl
had opgeworpen.
17 September 1951.
2

66. -

StmtzMM3n. - lvii!ldel nfgeleid
·uit de om·egelrnnt-igheill van de vet·tegen"looordirring v1tn ae b·urgerUjlce partij v661·de re 0hte1· in hoge1· be·roep. - M·iddel dat
niet ;I!OOr de eerste -nwnl vo6t· het Hot 1'an
·verbrelc-ing J.;an voorgestela 'I.Vot·den. -

Kan niet voor de eerste maal v66r het
Hof worden opgeworpen, het middel hieruit afgeleid, dat de burgerlijke partij onregelmatig v66r cle rechter in hoger beToep vertegenwoordigd was, dan wanneer
aanlegger v66r deze rechter zijn verdediging tegen de vordering van de burg·erlijke partij heeft voorgedragen.
15 October 1951.
73
6?. -

MUitie. - Bij verstelc gewezen
beslissing. BesUssing vatbaat· voor
voorziening.- Miadel hientit afgeleid dat
de alcte tvltarbij eise·r ttitgenoaigd werd
om te verschijnen -slechts net cle besliss·ing door cleze ontvangen we1·a. - Midclel
niet nieu.w. - Is geen nieuw middel, dat

niet voqr de eerste maal voor het hof mag
-opgeworpen worden, het middel hieruit.
afgeleid, dat de bestreden beslissing onregelmatig bij verstek gewezen werd daar
de akte, tot uitnocliging om voor de militierechtsmacht te verschijnen, slechts na
de beslissing door eiser ontvangen werd.
(Stilzwijgende oplossing.)
26 November 1951.
143

68. - Stmfza.Jcen. - M·iddel nfgeleicl
ttit een onovenvinneUjlw dwnling.
Ver·gissing niet ingeroepen v661' cle ?'echter ove1· cle g1·ond. - Miaclel niet ontvnnlcelij lc wegens niemvheicl. - Is niet ontvankelijk, wegens nieuwheid, .het middel
.hieruit afgeleid dat cle veroordeelde onder invloed van een onoverwinnelijke
dwaling gehandeld heeft, indien deze vergissing v66r de rechter over de grond niet
ingeroepen werd.
1J December 1951.
170
69. - Stmf.zMcen.
ctfgeleia clc!t geclu1·encle
onderzoelc stttlclcen t!it
getroklceli we·rden. -

j]Jicldel h1er·u.it
het voo1·be1·e·iclena
het dossie1· teru.gNiett-w miclclel. -

Mag niet voor de eerste maal voor het
Rof van verbreking opgeworpen worden
VERBR., 1952. 48
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ht)t miclclel hieruit afgeleicl .dat zekere
stukken gediu·ende het voorbereidend onderzoek uit het dossier teruggetrokken
werden.
24 December 1951'.
197

70. - Strl£jzalcen. - Onwettelijlce sarnenstelling van de cmTectionele t·echtbnnlc. - Om·egeltnat-igheicl niet .v66r het
hot vnn be·1·oep opgewm·pen. --: Hot van
be·roep hebbende cle nietigheid ovm·genomen. - lJ!iclclel flat v66r het Hot van ver1welc·ing voo1·,qestelcl of door dit Hot
nmbtshctlve opge-woqJen lcctn wonlen. -,Is ontvankelijk en mag zelfs ambtshalve
door het Hof opgeworpen worden, alhoec
wel het v66r de rechter over de grond
niet voorgesteld werd, llet middel uit een
onregelmatige samenstelling. van de cor~
rectionele rechtbank afgeleid, wanneer het
hof van beroep, door naar de motieven
van het beroepen vonnis te verwijzen,
deze onreg·elmatigheicl overgenomen heeft.
25 Jfebruari 1952.
325
71. - Bttrgerl-i;ike zalven. - Mt:aael
steunenrl OtJ een getttigschrift vnn de hy!JOtheelcbewnnnler. Gett!igschrijt aan
cle rechter ove1· cle g·1·ond niet onderwol·pen. - M·iclclel niet ontvanlcelijk. Is

niet ontvankelijk, het middel steunend op
een getuig·scllrift van de hypotheekbec
waarder dat aan de rechter over de grond
niet onclerworpen wercl.
28 Maart 1952.
418

72. - St·mtznlwn. - Miaclel vreemcl
nan cle openbare orrle en niet nan de t·echte·r ovm· de grand voo-rgesteld. - Onontc
vnnlceUjlcheicl. - Is niet ontvankelijk, het
midclel, vreemd aan de openbare orde dat
niet aan de rechter over cle grond wercl
voorgestelcl.
31 Maart 1952.
424

73. - Stmtzalcen. - Verkee·r. - Miclclel annvoet·end cln t een hinclernis onvoorzienbnar is. - Niet onclel'11!ot·pen aan het
oo·rcleel vnn cle rechtet· ove1· de grand. Onontvnnlcel-ijlc m·icldel. - Is niet ontvankelijk llet midclel aanvoerend dat een hinclernis onvoorzienbaar is wanneer het aan
het o01·deel van cle rechter over de grond
niet onderworpen wercl.
'
21 April 1952.
448
74. - Bnrge1·lijlce znlcen. - Miclclel nfgeleicl 11.it cle schending van · n1·tilcel 48
van het lconinlclijlc besln-it van 15 Octobet· 1935 bet·refjencle de politie van de bevaarbnl·e waterwegen oncle1· 1Jeheer van
cle Staat. - Miclclel niet vom· de rechtet·
over cle groncl voot·gecl1·agen. Middel
clnt nieu.w. en bijgevolg niet ont·vankelijlc
is. - Is onontvankelijk, inclien het aan

de rechter over de grond niet werd onderworpen, het middel afgeleid nit dP
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schemling van artikel 48 van bet koninklijk besluit van 15 October 1935 betreffende de politie van de bevaarbare waterwegen onder beheer v:m de Staat.
24 .April 1952.
464

partij herstel vorder(le, niet het g-epleegde misdrijf tot oorzaak had omdat zij Ll~
tussenkomst van een extrinsieke oorzaak
onderstelde.
·
26 l\fei l!JG2.
541

75. - Znl.:e-n van di·recte belastinyen.
--' Jlfiddel n:iet onderwo·rpen aan de 1·echte·r over de _qnmd en ·welks onderzoelr; het
hof noodzalcel-ijk tot opzoeluinyen van fe·iteUjlcen a(trd ZO'I/. verpUchten. - Onontvanlcelij k mid del. - Is niet ontvankelijk

79. - Stntfznken. - Bu.ruerU.jlve ·urn·clerin.f/. H erstel rloo1· de 01/il"rJerlij lcr~
J}(M"tij weyens t·tvee bestnnddelen 1?an.
.whacle yevo·rdercl. - M idrlel lb'ie-ntit cloor
rle ·verrlachte n[geleicl clnt clie IJestnndrlelen zich vennengen. M·idclel dnt niet
voor de ee1·ste nuutl v66r het hot mnr1
worclen voor,qestelcl. - Mag v66r het Hof

het middel dat aan het oordeel van de
rechter over de groncl niet werd onderworpen, inclien llet onderzoek van llet betwist rechtspunt llet llof noodzakelijk tot
opzoekingen van feitelijken aard zou verplicllten.
29 .April 1952.
469
76. - Stntfzaken. - J:lirldel afyeleid
ul.t cle schencUny van cle rechten der ve1·rlediyiny in de loop vnn het vooTonde·rzoelu. - Bezunwr niet a.nn de 1·echte·r ove·r
de yrond voo1·yeleyd. - Niet-ontvnnkelijlcheid .. - Is niet ontvankelijk, !let middel

tot verhreking door de ver!lachte llieruit
afgeleid dat zijn recllt van verdediging
geschonden werd om reden dat llet proces-verbaal, waarbij bet misdrijf werd
vastgestelcl, opgesteld werd door een agent
die met de hoeclanigheicl van officier van
gerechtelijke politie i:tiet beldeed was,
clat clit proces-verbaal hem niet werd
betekend en dat het nemen van stalen
zonder enige waarborg van regelmatigheid geschiedde, wanneer die bezwaren,
die het vooronderzoek betreffen, niet aan
de rechter over de grond' werden onderworpen.
19 Mei 1952.
522
77. -

Strafznken. - M·id(lel nfyeleid
nit de feitelijlce omstwncUyheden van een
onyeval. - JJ;Ji(ldel dat niet ann de 1·echte1· over de yrond wenl overyeleyd. Middel werwns z·ijn n·ie'lt1Dhe-icl niet ont·vnnkelijlc. Is wegens zijn nieuwheid

niet ontvankelijk, bet middel afgeleicl uit
de feitelijke omstandigheden van een ongeval, wanneer llet niet aan de rechter
over de grond werd overgelegd.
19 Mei 1952.
525
78. - Htrnfzal,:en. - B·u,ryerUjlr;e ·vo·rderinr;. - Scha(le wna1·vnn het he1·stel ten
lnste V(tn de verdachte wonlt yelegd. Middel hie1"uit ntr;eleid dnt cUe schade
niet het ·misdrijf tot oo1·zctak lean hebben
omdnt deze de t·u.ssenlcomst 1jwn een ea:t1·insielce oorzank onderstelt. Middel
dnt niet voo·r de eerste maal v66r het
hof may wonTen vooryesteld. - ~fag v66r

het Hof niet voor de eerste maal worden
voorgesteld, het middel hieruit afgeleicl
dat een schade, waarvan de burgerlijke

niet voor de eerste maal worden voorge~:;teld, het middel hieruit afgeleid dat de
vergoedingen door de burgerlijke partij
g-evorderd, enerzijcls wegens het verlies
van een handelsvertegenwoordiging, en_
anderzijds wege;g13 gebruiksongeschiktlwid van zijn voertuig, een dubbele toewijzing van vergoeding nitmaken.
26 Mei 1952.
541
SO. - 1llilldel n[,qeleifl wit cle sohenrlin!f
ener liepaliny l!et·reffencle het vestir;en of
het innen 1!0!/t cle belasf'in.y. - Middel dctt
·voor (le eerste mnnl voor het hot marr
wo·rden inyeroepen. - Het middel afge-

leid uit de schending van een bepaling
betreffende het vestigen of het innen van
de belasting, mag voor de eerste maal
voor het Hof worden ingeroeven.
10 .Tuni 1952.
571
81. - Rechtst·reelcse bela.stinr;en. M·iclclel ge{Jrond op een stttlc, 1.vnarvnn niet
liewezen tvo·Nlt clat het ltctn de 1·eohte·r
ove1· de _qroncl we1·d over_qeleycl. - · Niet
ontvwnlceli:ilv m·icldel. Het middel ge-

grond op een stuk, waarvan niet bewezen wordt dat het aan de rechter over
de grond werd overgelegd, is niet ontvankelijk.
10 Juni 1952.
576
82. - St·mtz·alren. - 1lii.clclel vreemd
awn de openbn1·e onle, en niet 'VOor ae
rechte·r o·ver (le y1·ond inoeroepen. - Niet
ontvnnkeU:i lt:heicl. - !Den middel, vreemd

aan de openbare orde, en dat niet voor
de rechter over de grond werrl ingeroepen
is niet ontvankelijk.
16 .Tuni 1952.
500
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83. - Strntznlcen. - Do'{(.wnen en a.ocijnzen. - A.'l'rest dnt cle belt:lanrtden vrijspreelct en dnarenboven de tmblieke vo1·clerin.q ve·rvnlZen ve1"1cla.n1·t we_qens dctcling.
- Voorz·ien·in_q vwn de vm·vol.qende partij.
- Micl(lel de tmeede be8chik1M:nu vnn het

.
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a;rt·est crltiserencl. Y.rijSJJI"i:wlc wetteUjlc gerechtvaardigd. M·iddel van be.lang ontbloot. Niet-ontvanlcelijlche·id.

- Wanneer de rechter over de grond, na
tie betichting niet bewezen te hebben
verklaard en de beklaagden te hebben
vrijgesproken, daarenboven beslist heeft
dat de publieke vordering· weg·ens dading
vervallen is, is van belang ontbloot en,
bijgevolg, niet ontvankelijk het middel
door de vervolgende partij tegen deze
tweede beschikking van het arrest gericht, indien de vrijsprank wettelijk gerechtvnardigd is.
1 October 1951.
34
84. - Stntfznlcen. - Miclclel ecn cloo·r
ccn in lcracht vnn gcwijsdc gcgnnc bcslisBing beslechtc betw·lsf'i'ng opwerpende.
- Niet-ontvankeli.ilche·id. Is niet ont-

vankelijk het micldel een betwisting opwerpend die door een vroegere in kracht
van gewijsde gegnne beslissing vnn de
.correctionele rechtbank beslecht werd.
12 November 1951.
120
85. - Burgerlijke znken. - M·iddel ge!"icht tegen een overtollige ·reden. - Middel niet ontvcmlcel-ifk. - Is niet ontvan-

kelijk, bij gebrek nan belang, het middel
tegen een overtollige reden van de bestreden beslissing gericht.
20 December 1951.
1!!4
8•6. - StJ·nf.za.l~en. - Een enlvele stra.f
witgesprolceu wegens ve1·sclwidene misrldjven. - Miclclel elM slechts een van de
misdrij·ven bet-reft. - St·mf cloo1· cle anrlere misclrijven gerecht.vaardigcl. - Midd.el niet ontvanlceU}Ic. - Wanneer een en-

kele straf wegens verscheidene misdrijven uitgesproken wercl, is niet ontvankelijk Q.e eis tot verbreking van de beslissing over de publieke vordering, die op
Pen middel steunt dat slechts een van de
misdrijvPn betreft, dan wanneer de uitgesprokPn straf door de andere misdrijven gerechtvaardigd blijft. (Vletb. vnn
Htrafv'., art. 411 en 416.)
24 December 1951.
198
87. - St·mtznlce·n. - Miclclel uegrona
op een cloo1· cle ·rechter beunne rechtsclwnling. Dwnl-ing zonrle1· invloea op ae
:wetteUjlcheicl 1xm cle besliss·vng. - MiclcleZ
'I!U'f< oclcmg ontbloot. Is van belang ont-

bloot en bijgevolg niet ontvankelijk het
middel, dat de rPchter verwijt een rechtsdwaling begaan te hebben, wanneer deze
rlwaling zoncler invloecl is op de wettelijklleid van de bestreden beslissing.
24 December 1951.
200

88. - Burue·rli:ilve znlcen. - Miclclel
clnt, tt!ct'l"e het cwngeno-men, cle beslissing
ilOO'I" een niet 1Jestreclen ·reclen zo·u. gm·ecl~t-
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1!aanliua lnten. - JJ1 iclclel niet ontvnnlcelijk. - Is niet ontvankelijk wegens ge-

brek aan belang, het middel dat, ware het
aangenomen, de beslissing door een niet
bestreden reden gerechtvaardigd zou Inten.
3 Januari 1952.
203
89. - Strct,fzalcen. - .il1iclclel het cwrest
cen 'Verkeerae inteJ"1Wetnt-ie vnn een wetsbepnl-in_q venvijtencl. Dispositief ge·rechtvctnrcligd blijvencl, 1VUI'C cle clOOJ" het
-miclclel gestelcle inter·1JJ"etatie j·uist.
M·iclclel niet ontvwnlcelijlc. - Is niet ont-

vankelijk het micldel, clat het arrest een
verkeerde intprpretatie van een wetsbepaling verwijt clan wanneer ware de door
het middel v~orgestelde int~rpretatie juist,
het clisposi tief van het arrest niettemin
wettelijk gerechtvaardigd zou blijvPn.
7 J anuari 1952.
208
90. - Band vnn Stnte. - Yoo·rz·ienin!l
tegen een a-rrest wcuwln:j eer1 ·rcchtsmiclclel
vwn onbevoeuclheirl tegen een tot, niet-iuve'l"lclal"inu opgmDOJ'l)en 1Jemep afumvezen
wonlt. - Mirlrlel hie·rnit Muele-icl dnt het
a.-JTest cle reclen vnn ae verwe-rp·ing onzelceT lnnt. - Is tot staving van een voor-

ziening tegen een arrest van clp Raad van
State ontvankelijk, het middel hieruit afgeleid dat het arrpst de reden onzeker
laat om clewelke de Rand het rechtsmiddel van onbevoegdheicl tegen een opgeworpen beroep tot nietigverklaring afgewezen heeft. CWet van 23 December 1946,
art. 20, par. 1.) (StilzwijgenclP beslissing.)
1l Januari 1952.
·
228
91. clen. -

St-rMznlcen.
Overtoll'ige J"eJJHclclel niet ontvanlcelijlc. Is

niet ontvankelijk een middel dat een beweegreden van de beslissing bestrijdt,
wanneer andere beweegredenen de beslissing wettelijk rechtvaardigen.
l4 Januari 1952.
235
9,2. - B·twgerl'ijlce zalcen. - Jli-iclclel uericht tegen een oveTbocliue reel en. - JJ1 idclel n·iet ontvnnlcelij lc. - Is niet ontvan-

kelijk, wegens gPbrek aan l.Jelang, het
miclclel gericht tegen een overbodige reden
van de bestreden beslissing.
24 Januari 1952.
263
93. - St·rnfznlcen. - JJi·iclclel alleen een
overlioclige J"eclen bestTijclencl. Ancle-re
J·eclenen cl·ie cle beslissing ·rechtvnnnligt.
- Niet-ontvankelijlcheicl. - Is niet ont-

vankelijk het middel dat enkel een overbodige reden van de beslissing bestrijdt,
wanneer deze door andere redenen wettelijk gerechtvaarcligcl is.
28 Januari 1952.
26G
94. - Stntfznlcen. - Een enlcele straf
n'itgespr·olcen wegens veTschillencle mis-

:]56

:iHIDDEIJEN TOT VERBREKING.

drijven. - 1liiaclel clat slechts enkele van
die misclrij-ven betreft. - Stmf gerechtvaanligll doo1· cle anllere m·isdT·ijven. ll'Hcldel o·nontvnnlcelijlc. - vVanneer een

streden arrest critiseert is wegens gebrek
nan belang niet ontvankelijk.
29 April 1952.
·469

enkele straf wegens verschillende misdrijven werd uitgesproken, is niet ontvankelijk de eis tot verbreking van de beslissing over de publieke vordering, wanneer
die eis gesteuncl is op een middel, dat
slechts enkele van die misdrijven betreft
en de uitgesproken straf door de andere
misdrijven gerechtvaardigd blijft. (Wetb.
van strafv:, art. 411 en 414.)
4 Februari 1952.
279

100. - B·urgerlijlce zalcen.
Middel
dnt, -incl·ien het ·ingewilUgll werd, het disposit-ief zan gerechtvaa1·ll-igd laten doo·r
een -vaststelUng ll·ie niet door de voorziening worclt bestreclen. - Onontvanlcelijlc
miclclel. - Is niet ontvankelijk, bij gemis

95. - Groncl ·van n·iet-ontvanlcel-ijlcheid. - Hlwge·rl-ijlce zalcen. - Groncl van
niet-ont-vctnkelij kheicl z01icler in-vloed 011
de oploss·ing •van het gesch'il. - Niet-ontvanlcel-ijkheicl. - Een grond van niet-ontvankelijklleid die generlei invloed heeft
op de aan het geschil te geven juridische
oplossing kan niet aangenomen worden.
21 Februari 1952.
312
96. - Burge'l"llflce zc~lcen. - A·rrest een
C'is niet ont-va-nkeliilc e·n niet gegToncl ·verlclarend. - M·iddei enlcel tegen de onontvanlcelijlc--verlclaring gericht. M·iddel
niet ont-va·nlcez.ijlc. Is wegens gebrek

aan belang niet ontvankelijk, het middel
dat alleen tegen de verklaring van onontvankelijkheicl van een eis gericht is, wanneer het arrest deze eis ook ongegrond
heeft verklaard.
21 JJ'ebruari 1952.
314
'97. __: Burge1"l·ij7ce znlcen. - Millclel
tegen een ovet·bocUge mot·ive·r-ing ger-icht.
- Midllel n·iet ontvnnkelijlc. - Is wegens

gebrek aan belang niet ontvankelijk, het
middel dat tegen een overbodige motivering gericht is.
21 Februari 1952.
314
98. - Strntzctlcen. - Een enlcele st·mt
wegens ·versch-illenlle tniscl1"ij-ven 1titgesprolcen. - Miclllel clat slechts een van
cUe misclrijven betreft. - St1-af cloot· de
wndere ntisclrijven gerecht-vc~anUgcl.
Midclel onont-vnnlcelijlc. Wanneer een

enkele straf wegens verschillende misdrijven werd uitgesproken, is de eis tot verbreking van de beslissing over de publieke vordering niet ontvankelijk, wanneer
clie eis gesteund is op een middel dat
slechts een van die misdrijven betreft
en de uitgesproken straf door de andere
misdrijven gerechtvaardigd blijft. (Wetb.
van strafv., art. 411 en 414.)
3 M:aart 1952.
346
99. - ZMcen van cl·irecte belast'ingen.
M~idclel ·uUsl·witenll gericht tegen een
o-vet·bollige beweeg·reden. - Onontvankelij lc tn·iddel. - Het middel dat uitsluitend

een overboclige beweegreden van !let be·

aan belang, het middel waarbij, lndien
het ingewilligd werd, het dispositief zon
gerechtvaardigd blijven door een vaststelling cUe niet door elf' yoorziening wordt
bestreden.
2 l\1ei 1952.
471
101. - Stm/ZCllven. - M·iclclel afgeleill
hient.i.t clclt cle rechter een vctststellinrr
heett gednan, zoncler een hiet·op betrekking hebbencl ·verweennidclel te beantwoorden. 0-verboclige -vaststelling. Middel zonller belang. - Is, bij ontsten-

tenis van belang, niet ontvankelijk het
middel dat inroept dat de rechter een
vaststelling heeft gedaan, zonder een
hierop betrekking llebbend verweermiddel
van de beklaagde te beantwoorden, wanneer deze vaststelling overboclig was.
5 Mei 1952.
486
102. Strafzaken. Een. enkele
straf, wegens -verschillencle misdrijven
uUgesproken. - Miclclel afgele·icl uit de
schending ·vnn artilcel 97 van lle Grandwet. - 1liiclclel dat slechts een der in!Jrenlcett becloelt. - Stntf die lloot· de anrlere inlwe-ulcen qerechtvaanli_qd blijft. ~Tiet-ontvwnlcelijlche·id. vVanneer een

enkele straf wegens verschillende misdrijYen wercl uitgesproken, is niet ontvankeli.ik de eis tot verbreking llierop gesteund
drtt het bestreden vonnis de conclnsies fliet
beantwoordde die slechts een van de niisdrijven betreffen, wanneer de uitgesproken straf door de andere misdrijven gerechtvaardigd blijft. (Wetb. van strafv.,
art. 411 en 414.)
26 Mei 1952.
538
103. - Rechtstreelcse belast-inget~. Jiirlclel ge·richt tegen een ove·rtollige be.,,oee,qreden. Niet-ontvanlcez.ijlc middel.

- Is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk het middel gericht tegen een overtollige beweegreden van de bestreden beslissing.
10 ,T uni 19-52.
576
104. - Kies.znlcen.
Gemeente1•erlcie.zingen. - Miclclel hiernU a,fgele·icl dat het
!Jestrerlen Wl"'rest niet bepactlt of het over
een actn·vnwg tot i.nsclwi;ivi:ng op rle defin'itieve z.i:ist of o-ver een -verhactl te{len een
schratwinu van de voorl.op·i.qe Uj8t uitspreekt. - Niet-ontvankeU:ikheicl /lij gebrel,; ctnn belang. - Is bij gebrek aan be-
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lang niet ontvankelijk, het middel hieruit
afgeleid dat niet kan worden nagegaan
of het arrest van het hof van beroep besliste over een aanvraag tot inschrijving
op de definitieve lijst der gemeentekiezers
of over een verhaal tegen de schrapping
van de voorlopige lijst, daar de voorziening in verbreking in beide gevallen mogelijk is. (Koninklijk besluit tot samenordening van de gemeentekieswet van
4 Augustus 1952, art. 6; koninklijk besluit
van 12 Augustus 1928, Kieswetboek, artikelen 29, 46, al. 2, en 71.)
16 Juni 1952.
584
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109. - Btmtzaken. - lVI-iddel a.fgeleid
hier·wit dat een st·1tlc va.n de btmclel niet
in de ta.al va.n cle tJrocedm·e OlJ,qesteld is.
- Stu.lc vreema na.n clc proceau.re die tot
cle besl-issin{! cwnle·idin{! {!C{!even heeft. j]f'iflclel zonder voo·rwerp. Is zonder

voorwerp het middel afgeleid hieruit dat
een stuk van de bunclel niet in de taal
l'an de procedure opgesteld is, wanneei·
nit de verwerping van een ander middel
blijkt dat cUt stuk vreemd is aan de procedure cUe tot de bestreden beslissing aan"
leiding gegeven heeft.
2()8
28 .Januari 1952.

del gericht tegen een overboc1ige beweegreden van de bestreden beslissing, is bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
19 Juni 1952.
592

110. - B·u-rge·rlijlce zalcen. - Miclclel
{!el'icht tege-n een op venv·ijzin{! na vm·bt·eloin{! {!ewezen nr-rest. - M-icldel er· zich
toe beperlcencl cle t·echtsleer te best!'ijden
wa.a.rop cle vet·brelcin,q wenl ffC{!roncl en
weUce het op venoijzing lcennisnem.encl
t·echtsoolle{!e {!eh-uld·igd heett. - ]1iclclel
niet ontvcml.;elijlc. - Is niet ontvankelijk

106. - Btntfzctlcen. - A-rrest waarbi.i
een ve·rzet tegen een st-rafrechtelijlce vet·oor·cleling niet ontvanlcelijlc werrl verlclaard, ornclat de strafnitvoe·ring vet·jaara
wa.s. - Voorziening aoot· cle veroOTdeelde.
-· Miclclel hiem'it afgeleid clat arnnestie
moest verleend worden. - Niet-ontvctnkelijlcheid bij gebrelc aan belang. - Is van

het middel gericht tegen een op verwijzing na verbreking gewezen arr~st, wanneer het er zich toe beperkt de rechtsleei·
te bestrijden waarop de verbreking wenl
gegrond en welke het op verwijzing kennisnemend rechtscollege gehuldigd heeft:
(Wet van 7 Juli 1865, art. 1, al. 2.)
8 Februari 1952.
290

105. - B1t·rge-rlijlce zaken. - Mirlclel
tegen een overborlige beweegrerlen gericht.
- Niet ontvanlcelijk rn·irlclel. - Het mid-

belang ontbloot en, dienvolgens, niet ontvankelijk, het rniddel door de veroordeelde hieruit afgeleid dat amnestie hem
moest verleend worden, dan wanneer het
arrest zijn verzet tegen de bij verstek
uitgesproken strafrechtelijke veroordeling
niet ontvankelijk verklaart omdat de
strafuitvoering verjaard is.
_30 Juni 1952.
616
107. -

St-ratzfllcen. M·iclclel dat
ene vaststelling bestrijdt. - Be8dh-ilclcing wettelijlc doot· ctnflet·e vaststellingen ge·rechtvna·rcl·igcl. 0-nontvanlceli:ilcheid. - Is niet ontvankelijk, het mid-~lechts

del dat slechts een der vaststellingen van
het arrest bestrijdt wanneer de beschikkingen van het .'ln·est door andere vaststellingen gerechtvaardigd zijn.
7 Juli 1952.
640
I-IOOFDSTUK VI.
"i\1IDDELEN VREEJ>ID AAN DE BES'l'REDEN BESLISSING,

108. - M-ilitiezalcen. - Miclclel de
sohencling inroepencl van een niet ·in wet·lc-ing gett·eden wetsbezJaling. -lvi-iddel niet
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het
middel de schending inroepend van een
wetsbepaling cUe op de datum van de beslissing niet in werking was getreden.
12 November 1951.
123

111. - Bw·{!el'lij Ice za.lcen. - M·icldel
{!er-icht te{!en een op verwijzin{! na ve1'b·relcing {!ewezen nr·rest. - Micldel vreernd
aan cle rechtslee'r waa-r011 de vet·br'elcing
we·rcl {Iegrand en wellce het op vet'Wijzinf! kennisnernend r·echtscolle{!e {felmlcligcl heeft. Middel ontvanlcelijlc. -

Zijn ontvankelijk de middelen gericht tegen een op verwijzing na verbreking gewezen · arrest, wanneer zij vreemcl zijn
aan de rechtsleer waarop de verbreking
werd gegrond en welke het op verwijzing
kennisnemend rech tscollege gelmldigrl
heeft. (Wet van 7 Juli 1865, art. 1, al. 2.)
(Stilzwijgende beslissing.)
8 Februari 1952.
2!Jit
112. - Btmtzalcen. - Oorrectionele
zctken. - M·iddel {!e-richt tegen een tussena.r-rest. - Voo·rz·ien·ing slechts tegen het
e·inclwrrest f/C-richt. - Middel niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk, tot sta-

ving van een voorziening die slechts
gesteld is tegen het in een strafzaak
wezen eindarrest, een milldel tegen
tussenarrest gericht.
1l Februar~ 1952.

ingeeeu
293

113.- Bt·mtza.loen.

Voot·zie-nin!J te{!en het a-r-rest van veroordeling. - Micldel {!er·icht tegen cle lieschilcking va.n ve1'·wijzin{! naar de corTectionele r·echtbanlc.
- Onontvcmlcel·ijlcheid. - Is niet ontvan-

kelijk, tot staving van een uitsluitend tegen een arrest van veroordeling ingestel-
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de voorziening het ingeroepen middel dat
tegen de beschikking van verwijzing naar
de correctionele rechtbank gericht is.
24 lVIaart 19'52.
401
114. - Zaken van (U,reote belastingen.
- Miclclel vr·eenul awn cle r·eolamatie cloor·
de belnstingpUoht'ige voO'I' het hof annge·voenl. - E·is versoh'illencle vnn cleze welJce het voonoerp is geweest vnn cle besliss·ing ·V(tn ite cl·ireote·n·r cler belasUngen en
•/JervolrJens vnn cleze van het hof vnn ber·oep. - Mid(lel ono·ntvankelijlc. - Is niet

·ontvankelijk het door de belastingplichtige voor het hof aangevoerd middel dat
vreemd is aan de reclamatie en een eis
uitmaakt die gans verschillend is van
<leze die het voorwerp is geweest van de
beslissing van de directeur vmi de belastingen en vervolgens van deze van het
hof van beroep.
29 April 1!J52.
469
115. -

Str(LjzMcon. Micldelon clio
op het voor'bereicloncl oruler·zoelc
bet·rol.:kin,q hebbon. - Niertwo mi(lclelen.

119. - Dienstplioht. - j,Jiclclel dat cle
bestt·eclen beslissing niet betr-eft. - NietontvnnlceUj Tcheifl. - .Is niet ontvankelijk,

het middel ingeroepen tot staving van een
voorziening in militiezaken clat niet de
bestreden beslissing doch slechts haar betekening betreft.
30 ,Juni 1952.
621
120. - Str-afznken. - 1ldidclel witslnitencl het voomnfle·rzoelc becloelencl. - Awn
hot oonleel vnn cle r·eohtor· over cle gmnd
niet onfler"worpen. - Onontvnnlcelijk mi.cldel. - Is onontvankelijk, het middel dat,

uitsluitend gericht tegen het vooronderzoek, aan het oordeel van de rechter over
cle grond niet werd onclerworpen.
7 Juli 1!J52.
629
HOOFDSTUK VII.
l\1IDDELEN AMBTSHALVE
on' NIE'l' AMBTSHALVE OPGEWORPEN.

.~leohts

- Mid del en cUe slechts op het VOQl'bereidend onderzoek betrekldng hebben mogen niet, tot staving van een voorziening tegen het arrest van veroordeling,
voor de eerste maal v66r het Hof van
verbreking worden voorgedragen.
26 Mei 1952.
547
11•6.

~ Strntz(~/cen.

-

M·iclclel gestertncl

•OP (le sohen(ling V(tn bepnlingen betr·effen-

tle cle ve1'lclar·ing vnn cle overeenkomsten.
An·est (lat V(Ln geen enkele over·eenlwmst melcl·i;ng mnMct. - jJJJ-iclclel n·iet ontvanlcelijk. Is niet ontvankelijk, het

middel gesteuncl op de schencling van
wetsbepalingen betreffende de verklaring
van de overeenkomsten, wanneer het arrest van geen enkele overeenkomst mel·( ling maakt.
26 l\1ei 1952.
547
117. -

Strafza.lcen. - n1icldel slactncle
een nrrest .wnairtegen goen voorzien·ing
·wenl ·i;nyesteld. - Niet ontvankeUjlc. -

1Jp

Het middel slaande op een arrest waartegen geen voorziening werd gericht, is
niet ontvankelijk.
16 Juni 1952.
590
118. - Stntfzctken. - M·iclclel (lnt hot
·ontbreli:en van nntwoonl 011 een notn in·roept. - Geen bewijs van de nee'l'logginy
·fme·r notn. - Midclel clnt in feite n·iet op!/(£nt. - Het middel, afgeleid nit het ge-

brek aan antwoord op een nedergelegde
nota, gaat niet op in feite, wanneer nit
geen enkel stuk der rechtspleging blijkt
·dat een nota door de verdacl1te werd neergelegcl.
16 Juni 1952.
590

121. - M·iclclol vwn nmbtswege. - M'ilit-ie. - Voo·rziening ontv(l;nlcelijlc. - ffii(l(lel dnt vwn nm.btsweue cloo1· het hof mny
opyeworpon wonlen. - In zaken van mi-

litie, inclien de voorziening ontvankelijk
is, mag het hof van ambtswege een midcfel tot verbreking opwerpen.
17 September 1951.
4
122.·- St·i'flftutken.- Voo·rzien·iny vnn
cle pndij (lie brwye1'l'ijlc voor cle Tcosten
Vfln (le pnbUelce vor·det·ing ve;·antwoorclelijlc verlclflanl ~oenl. - Geen rniclclel vnn
n·mbtsweye. - Op cle voorziening van de

partij die voor de kosten van cle publieke
vorclering burgerlijk verantwoordelijk
wercl verklaard, werpt liet Hof geen middel van ambtswege op.
11 December 1951.
165
123. - Miflclel n1i~btshnlve opgewor·pen. - BesUssiny vcm cle gornengcle r·anfl
·vnn ber-oep van de Onle fle1· apothekers.
Voorzieninf! ontvnnlceUjlc. JJ1icldel
rnogencle wmbtshnlve cl001" het Hot opge1V0'1'1Jen wonlen. - Tot staving van een

ontvankelijke voorziening tegen een beslissing van de gemengcle raad van beroep van de Orde der apothekers, mag
het Hof een middel ambtsllalve opwerpen.
(Stilzwijgende beslissing.)
4 Februari 1952.
277
124. - Mifl(lel vctn arnbtswege opgeworpen. BesUssiny vnn cle gemenyde
rn(ul vwn beroep van cle Orcle det" apothoTcers. - Voorziening ontvnnlcelijk . .,-- l!Jen
rnicl(lel V(l;n ambtswege rnag opgeioor·pen
wo;·cle·n. - Tot steun van een ontvanke-

lijke voorziening tegen een beslissihg van
de gemengcle raacl van beroep van de
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Orde der apothekers, 'kan het hof van
ambtswege een middel opwerpen. (Stilzwijgende beslissing.)
13 Mei 1952.
501

van artikel 23 van de wet
1927, nit te sluiten.
7 Maart 1952.
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Vall

12 Mei

5. - Schuldvor'derin{f

lJM~·cle ve·rst·rekYerjnrin{f. Wet -vnn 31 Mei
1948. - Zoncle·1· toepcts8ing OlJ de 1j1'0ege-r·
door verjcwin{f te niet gegnne sch11·ldvo·rArtikel 1 van de wet ·van
cleringen. -

lueJ'. -

MILITAIRE OPEISINGEN.
1. - 'l'ijd Dnn oorloy. - Oz~eis'ing van
een voertuig. - On·mo,qeUjlcheid ter oorznke vnn 's vijnnds toecloen het voertu:i_q
tentg te ge-LJen. - Onm.ogeUjltheid Wctct'l'wi.t niet voort·vloeit dnt de opeis·ing de eigendom tJnn het voertuig betrof. - Uit

de naclien oprijzencle onmog·elijkheicl ter
oorzake van 's vijancls toecloen een voertuig, dat in tijd van oorlog het voorwerp
was van een militaire opeising, terug te
geven vloeit niet voort dat de opeising
niet enkel het g·ebruik maar ook de eigendom van het voertuig betreft. (Wet van
12 Mei 1927, art. 23.)
17 Januari 1952.
241
2. - 'l'ijd vnn oo'l'log. - Opeising vnn
een voe·1·ttti.1J. Tijclsd·wu.r vctn het gebr1tik vcm d-it voe1·tu.ig doo1· de miUtMre
ove1·he·icl n·iet 1Jctn de dng vim de opeis1.ng
nf met nnuwke·wrigheid lcunnenrle bepanlcl
wonleri. OpeisintJ met het oog 011 het
gebru.ili; vwn het voe1·tui{f cloor· die omstnndigheicl n·iet tt'it{fesloten. De omstan-

cligheid dat cle tijclscluur van het gebruik,
door de militaire overheid, van een opgeeist voertuig niet van de clag van de opeising af met nauwkeurigheid kan bepaalcl worden, heeft niet tot gevolg clat de
opeising cle eigendom en niet enkel het
gebruik van het voertnig betreft.
17 Januari 1952.
241
3. - Vervoermicldel. - Geen ·vennoerlen van opeisin,q ht ei{fenclom vnn het
vervoennidclel. - Geen enkele wetsbepa-

ling bevat een vermoeden dat de militaire
overheid, die een vervoermiddel heeft opgeeist, de eigendom ervan opgeeist heeft,
zelfs in het geval waarin cle opeising zonller de reglementaire formaliteiten is verricht geweest en het bewijs van de opeising in genot niet worclt gele-l•erd.
7 JVIaart 1952.
365
4. - 'l'·i:icl ·ucm oorlog. ~ Vervoe·rmiclrlel. - Opeis·in.rf ·in .rJenot. - Verz.ies vnn
het vm·voenniclcleL - Opeisende ove1·heid
niet met zelr.erheicl ae jwiste ant1tm en
mnstnndi{fheden vnn het verUes 1Jepnlend.
- Vreemde oorznctl•: niet nitges~oten. -

Het feit dat de militaire overheid, die
het genot van een vervoermiddel in tijcl
van oorlog heeft opgeeist, niet met zekerheicl cle juiste datum en omstandig·heden van het verlies van de wagen kan bepalen, is niet toereikencl om het bestaan
van een vreemde oorzaak, naar de zin

Mei 1!!48, waarbi.i een eincldatum
wonlt vastgesteld voor het inclienen van
de aanvragen om vergoeding wegens door
de Belgische troepen gedane opeisingen,
heeft niet tot doel een nieuwe termijn te
verlenen aan de verstrekkers wier schulclvordering v66r het inwerkingtreden van
die wet reeclR floor verjaring was te niet
gegaan.
8 Mei 1952.
496

31

6. - TToertu.irJ.
Oenot8opei8iny. Recht van cle ope£sencle OVeJ'lwicl het voe1·ttt'i.IJ ht de clom· de noodwendigheden tJan
c/.e.lnndsverclecl'i{fing vereiste voonrxr.anlen
tot vervoerm·iddel nwn te 1AJenden. - De

militaire opeising van het genot van een
voertuig- brengt voor de opeiseride over'lleid met zich het recht dit voertuig tot
vervoermidclel aan te wenden in de door
de lloodwendigheden van de landsverrlediging vereiste voorwaarden.
3 J uli 1952.
621>

7. - Ann de opeisencle o·verheid vreemde oorznnk. - Is n·iet nooclznlveli}k een
onvoorzienbnre {febenrtenis. De doot·
artikel 23 van de wet van 12 Mei 1927 OJ)
de militaire opeisingen bedoelde vreemde
oorzaak bestaat niet noodzakelijk in een
aan alle voorzienbaarheitl ontsnappende
gebeurtenis.
62(3;
:3 .Juli 1952.

MILITAIR.E PENSIOENEN.
TT e1·hog·iny ten g·wnste Dam bepnnlde oor·lo{fs·inva.liden. - Wet ·vwn 21 Ju.Zi 1930 en
koninklijlc beslwit vcm 12 Novem1JB1' 1930.
- H e·rziening vnn een 1Jes~issi.n.{f wnnt'IJij
een ve·rho_qin_q vcm pensioen wen~ ve·rleencl. - Geschil nan cle b'ijzonde1·e commi.ssie voor{felegcl. - BesUssing vnn deze·
commissie over het 1Je8tnnn vnn cle tot
het verlenen cler ve'l'lw{fin{f ve1'eiste voorwnnrden. - Sonvereine 1Jesl'iss£n{f. - De

bijzondere commissie ingesteld doOl' artikel 5 van het koninklijk besluit van
12 November 1930 tot toepassing· van het
eerste artikel van de wet van 21 Juli
1930 op sommige militaire pensioenen,
v·66r dewelke een vordering tot herziening van de beslissing waarbij de door
deze wet bepaalde verhoging van pensioen wegens oorlogsinvaliditeit werd
aanhangig gemaakt, beoorcleelt op souvereine wijze of de vereiste voorwaarclen
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tot het verlenen van de verhoging vervuld werden.
12 Juni 1952.
580

MILITIE.
I. - Hoge m'ilitiera(~d. - VerpUchting
ae rnilicien, zijn 1·aa(lsrnan of zijn gevolmachtigfle te hm·en. - De hoge militie-

raad mag geen uitspraak doen zonder de
milicien, zijn advocaat of zijn gevolmachtigde gehoord te hebben, indien zij aanwezig zijn. (Kon. besl. van 15 Februari
1937, art. 24.)
62
15 October 1951.
2. - Hoge mUit-ieraad.
Vaststelling
(lat fle mU·icien dom· een advocaat vertegemvoorfligfl is en flat fleze laatste een
mmno1·ie neergelegd heeft. c- Vaststelling
{lat de aavocaat gehoord werd. - Uit de

vaststelling. door de hoge militieraad, dat
<le milicien vertegenwoordigd was door
zijn ndvocaat en dat deze laatste een memorie of schriftelijke verdediging heeft
neergclegd, vloeit voort dat deze advocaat
door gezegde raad gehoord werd. (Kon.
besl. van 15 Februari 1937, art. 24.)
15 October 1951.
62
3. -

Bij lcon·inl.;lijlc besluit 'Van 15 F'e1937 S(~mengeonlenfle wetten. Netto-bedt·ag van de be(lrijfsinlcornsten. Be grip. :_ In artikel 10, litt. b, 1°, van
de bij koninklijk besluit van 15 Februal'i
1937 samengeordende wetten op de militie
~J·rtttl'l"·i

beduiden de bewoorclingen « netto-bedrag
van de voor de bedrijfsbelasting aangegeven bedrijfsinkomsten Jl het bruto-bedrag
van de bedrijfsinkomsten, verminderd
met de door de wet aangenomen bedrijfsuitgaven; cle bepaling van artikel 32, paTagraaf 1, van de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
die toelaat de bedrijfsverliezen van de
twee vorige jaren af te trekken van het
netto-bedrag van de inkomsten van het
jaar, betreft de berekening van de belasting, docl1 niet het netto-bedrag van de
.Han te geven bedrijfsinkomsten.
15 October 1951.
62
4. - U'itzonflerhtgs·uitstel.
Verwe1·p·ing geste!mfl op fle belang'l"ijlcheifl van
<le bestaansrnifldelen van de oufle1·s van
.de rn'il-icien. - Betw·isting van fle in acM
te nernen inlwmsten. Besl'issing niet
toelMenfl te weten of fle in acht genomen
inlcomsten fleze zijn van het jaar flat aan
<le infliening van cle annV1·aag om ~~itstel
voorafgaat. - Niet gernotivee1·de beslis-~ing. Is niet gemotiveerd, de beslissing

van de hoge militieraad die, wanneer de
milicien beweerde dat cle in acht te nemen inkomsten van zijn ouders deze wa-

ren van het jaar dnt aan de indiening
van cle aaiivraag voorafgaat en niet deze
van een vorig jaar, de aanvraag om uitzonderingsuitstel verwerpt om reden dat
de inkomsten van de ouders het wettelijk
maximum overtreffen, doch zonder nader
te bepalen of zij de inkomsten in acht
neemt van het jaar dat aan de indiening
van de aanvraag voorafgaat of deze van
een ander jaar. (Bij kon. besl. van 15 Februari 1937 samengeschakelde wetten, artikel 12, a, en 10, a.)
15 October 1951.
66

5. - Uitzonderingsnitstel.
jJ-Jilicien
(Ue bewem·t de onmisbaTe stemt te zijn
van z·ijn vader, wed!~wnnaT. - Vereiste
vom··wanrde. - Opdat een uitzonderingsuitstel aan een milicien zou kunnen toegestaan worden om reden da t hij de onmisc
bare steun is van zijn vader weduwnaar,
moet deze minstens zestig jaar oud zijn
ofwel, wegens een lichaamsgebrek of omstancligheid "\•oor·zien bij artikel 17, 4°,
van de samengeschakelde wet op de militie en bij de ter uitvoering van deze wetsbepaling genomen besluiten, beschouwd
worden als zijnde voor de familie verloren. (Kon. besl. van 15 Februari 19-37,
art. 11, b, 2°, al. 4, en 17, 4°.)
5 November 1951.
100
6. - Opgave van de inlwrnsten do01·
de contmle·tw der belastingen atueleve1·d.
- Midclel afgeleifl uit cle onj'ltistheid van
cleze opgave. - Mag niet voor de eerste
maal v66r het Hot opgeworpen worden.

- Mag niet voor de eerste maal v66r
het Hof opgeworpen worden, het middel
aanvoerende dat een opgave van inkomsten, door de controleur der belastingen
tot staving van een aanvraag tot uitstel
aan een milicien afgeleverd, onjuist is.
5 November 1951.
101

7. 'J"aad. -

BesUssi.ngen van de herzieningsReflenen. - De beslissinge:ri van

de herzieningsraad die een milicien onder een van de categorien voorzien bij
artikel 31 van de wet op de militie rangschikken moeten gegrond zijn op het geneeskundig onderzoek gedaan overeenkomstig artikel 42 van zelfde wet; zij
moeten geen andere redenen bevatten.
26 November 1951.
142
8. - We1·v'ingsrese1·ve. - Ingeschreven
1Je1·soon (lie voor langer clan een rnaand
het gronclgebiecl ve1·lant. Verplichtingen. De in de wervingsreserve inge-

schreven persoon, clie het grondgebied
voor !anger dan een maand verlaat, moet
er cle burgemeester en de commandant
van het werfbureau kennis van geven;
hij is, bovendien, gehouden een lasthebber aan te duiden, aan wien de voor de
afwezige bestemde en op de toepassing
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van de wet op de militie betrekking hebbende mededelingen moeten toegezonden
worden. (Kon. besl. van 15 Februari 1937,
art. 3, a, en 70, a.)
26 November 1951.
143

4, van de wet van 15 Juni 1951
nitspraak cloet omtrent de geschiktheid
voor de clienst, hoeft zijn beslissing niet
nader te motiveren.
30 .Juni 1952.
621

9. - Voorlopige aflcettdng wegens tijdelijlce ongesehilctheid. - Kan niet meer
dan drie maal worden toegestaan. - De

14. - Liehactmsgebrelcen die m·fjstellvnu t!an de militai1'e dienst 1'eehtvaat·diuen. - Epilepsis. - Om vrijstelling van

voorlopige afkeuring van een milicien,
wegens tijdelijke ongeschiktheid, kan
niet meer dan drie maal worden toegestaan. (Wet samengeschakeld. bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937, artikel 28, b.)
2.5 Februari 1952.
332

de militaire dienst te rechtvaardigen,
moet de epilepsis symptomatisch en essentieel zijn. (Kon. besl. van 5 October

10. - Hoge miliUeraad.
Aanvraag
om ttitstel niet onderworpen aan de militieraad. - Hoge milit-iet·aad niet vermogend lcennis er van te nemen. - De Hoge

militieraad, bij welke ene zaak op boger
beroep aanhangig werd gemaakt vermag
geen kennis te nemen van een aanvraag
om uitstel welke aan de eerste rechter
niet onderworpen werd.
7 April 1952.
434
11. - Hoge milUiemad. - Vaststelling dat een der vm·eiste om ttitstel te
belcomen niet is vet·mtld. _:_ Beslissing
over de gegrondheicl van de aanvraag om
uit$iel uitspraalc doende. - De Hoge mi-

litieraad die een aanvraa:g om u_itstel afwijst om de reden dat de dienstplichtige
een van de vereisten niet vervuld waarvan het toekennen van een uitstel door de
wet afhankelijk gemaakt werd, doet uitspraak over de gegrondheid van de aanvraag.
7 April 1952.
434
~12. Koninlclijlc beslttit van 30 October 1951, artikel 28, 3°. ---' Overgangsbepaling niet toepasseUj lc op de beslissing
gewezen op het hager beroetJ tegen een
beslissing der ueneeshm·en van een wet·fb·ureatt ttitgesprolcen ondet· het t·egime
van het lconinlclijlc besluit van 15 Fe. bntat'i 1937. - De overgangsbepaling van

artikel 28, 3°, van het koninklijk besluit
van 30 October 1951, waarbij de datum
van inwerkingtrecling wordt vastgesteld
en de toepassing van de militiewet van
15 Juni 1951 wordt geregeld, is niet toepasselijk op de beslissing van een herkeuringsraad gewezen op het hoger beroep tegen een beslissing der geneesheren
van een werfbureau, uitgesproken onder
het regime van het koninkli.ik besluit van
15 Februari 1937.
30 Juni 1952.
621
13. raad. -

Beslissi-ng van de het·TceuringsRedenen. - De herkeuringsraad

die in de bewoordingen van artikel 44,

pa~agraaf

1951.)
7 Juli 1952.

645

15. - Dienstpliehti.ge ·m·oeger tti.tuesteld wegens ingewandsttitstm·ting of
bre·uk. - Besliss·inu van de herlceu1'inusraad hem gesehilct voo·r de clienst vet·lclaOntt·end voor de volgende liehting. stentenis van voorafgaande inobservatiesteUing. - Sehencling van het Tconinlclijlc
besluit van 5 Oetobet· 1951. - Wanneer
nit de stukken der rechtspleging blijkt
dat de dienstplichtige wegens ingewandsuitstorting of brenk voor de lichtingen
van 1951 en 1952 is uitgesteld geweest,
mag de herkeuringsraad hem zonder
voorafgaande inobservatiestelling voor de·
lichting van 1953 niet geschikt voor de
militaire dierist verklaren. (Kon. besl.
van 5 October 1951.
7 Juli 1952.
64~
16. - Vet·lies van een oog. - Vereisten opdat zij een oot·zaa7c van vrijstelr
ling weze. Het verlies van een oog·

maakt slechts een oorzaak van vrijstelling van de militaire dienst nit wanneer
de gezichtsscherpte van het ander oog
niet de helft van de normale gezichtsscherpte bedraagt. (Kon. besl. van 15 October 1951, tabel A, 6.)
65[).
14 Juli 1952.
17. - Herke·twingst·aad. - Inobset·va~
t-iestelling van de dienstpliehtige. - Gevallen waarin zij dient te wot·den bevo-'
len. De inobservatiestelling van een

dienstplichtige client slechts te worden bevolen wanneer er twijfel bestaat nopens
zijn geschiktheid of wam1eer die maatregel wordt opgelegd door de in uitvoering van artikel 14, paragraaf 3, van de
wet van 15 .Juni 1951 opgemaakte tabelen
van geschiktheidscriteria. (Wet van
15 Juni 1951, art. 46, par. 1.)
14 Juli 1952.
655
18. raad. -

Beslissingen van de herlcetwingsBeweegt·edenen. - Om wettelijk

met redenen te zijn bekleed, moeten de
beslissingen van de herkeuringsraad de
vaststelling niet inhouden dat de rechten
der verdediging werden geeerbiedigd.
14 Juli 1952.
655
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1:9, HerlGe·nringsnuMl. Voorzieniny. - Dienstplichtige bewerencl clnt lliij
gee'n memorie vo6·r fle he·rlce·n·Pings·raacl
heeft lc·wnnen inclienen. 111·irlclel geen
8tewn ·vinclencl in cle beslis.~ing of in cle
Met en ·van cle proceclure. - 111 iclclel feitelijke gronclslctg ·missenrl. - Mist feitelijke

toekomstige als tegenwoordige tot panrl
lleeft. (Strafw., art. 123rlecies [besluitwet van 20 September 1945, art. 2] ; wc•t
Yan 16 December 1851, art. T en ftl
4 October 1951.
38

gromlslag, het middel waarbij aangevoerd
wordt dat cle clienstDlichtige geen memorie v66r cle herkenringsraacl heeft kunne1i
indienen, wanneer deze bewel:ing steun
vindt noch in. cle bestreclen beslissing,
n.och in een akte der procedure. (Wet van
15 .Juni 1951, art.. 44, par. 2.)
14 .Jnli 1952.
656

MISD~IJF.

1. - Arrest vnststellencle elM rle ve·rschille·nrle feUen ·vcm cle beUchtingen uU
!')en zelftle st:rafbna-t· vom·ne:men · vooTtspntiten. 'l'oez)(l.ssinu van eet} enlcele
strnf. - 8tUzwijyenrle beslissin,q flnt nl
cle fe'iten slechts een miscl1"ijf ziitmrtlcen.

- Door vast te stellen dat de ten laste
van beklaagde gelegde feiten de uitwerking zijn van een enkel strafbaar voornemen, en door een enkele straf uit b~
spreken, beslist de recll ter stilzwijgeml
clat deze feiten de opeenvolgende en doorlopemle uitvoering zijn van een zelfde
strafbaar voornemen en slechts een enkel
misdaad of wanbedrijf uitmaken.
22 October 1951.
85

20. - Hoger IJe·roep ·vctn rle cUenstplichtiue teuen ene IJesUssinu van cle m.ilUienuul. Niet voor echt ve·rklannle
hcmlltelceninf! van rle cUenstzJUchUge. OnontvankeUjk hor1e·r bemep. Is on-

imtvankelijk, het hoger beroep door de
•1ienstplichtige teg·en ene beslissing van
<le militieraacl ingesteld wanneer de handtekening van de <1ienstplichtige op de beroepsakte niet is voor echt verklaard
overeenkomstig artikel 33, paragraaf 1,
:{ 0 , van de wet vm1 1[1 .Jmli 1951.
683
2 September 1952.

2. Gronrl ·van ·reahtvnarfl·iginu.
Oewelrl rloor een ctmbtenaa·r ueb·ntilc.t 011
l1evel vnn zijn meenlere. - Voo1·wruwclen
Het
·vet·eist vom· cle rechtvnn1·fliuing. -

door een ambtenaar gebruikt geweld is
slechts wettelijk indien, toegelaten door
een wettelijk of reglementair gekreg·en
bevel, !let de mate niet overschrijdt welke volstrekt nodig is om cle bevolen daacl
te stellen. (Strafwetbo<'k, art. 70.)
18 Febrnari 1952.
B03

MISDADEN EN WANBEDJUJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
"11·tncel .123deci<'~ vwn het Stntfwetboeh:.
- GelcleUjke veroonleUngen ten bate -van
fle .Stant ten laste vnn cle o·manen of
nnnuestelclen 1;rm ee·n ·rennootsclwp uitJrCSproh:en. B·wryerz.ijlce ve·rwntwoonleU.ilche·icl va-Jt rle vennootschap. - 8ch1tlrlvonlerinu ·vnn cle Btant floor nl cle uoecle·ren ·vwn cle ·vennootschap rJe1.vnnr1Jo·rrJrl.

MUNT.
TVisselcont-role. - Ve·Pvolu·inu rle·r misfl·rif·ven. - Noodzf£/celijlche·icl vwn een vet·zoek · tot vervolyin{l 1titgannlle van het
Helrtisch-L·uxemlJu·r,qs Institmti voot· cle
wissel. - In zaken van misdrijven tegen

Wanne0r, bij toevassing van artikel 123clecies van het Strafwetboek, een
vennootschap burg·erlijk yerantwoordelijk
h; voor de geldelijke veroonlelingen, wegens misdrijven tegen de uitwenclige veiligheid van de Staat, ten laste van haar
organen of aangesteltlen uitgesproken,
bezit de Staat tegen haar tot het bedrag
van lleze veroordelingen een sclmldvordering welke al de goederen van de vennootscllaD, zo onroereilcl<' uls ro<'l'ende, zo

<le besluiten en verordeningen betreffende
de wisselcontrole is de uitoefening van
<le publieke vorclering afhankelijk gestelcl
van een verzoek tot vervolgili.g uitgaancle
van het Belgisch-Luxemburgs Instituut
voor de wissel. (Besluitwet van 4 Juni
1!146, art. 3.)

2 SPJ1tt'mber Hl52.
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ONDE~NEMINGS~ADEN.

1. ~ V e'l'lciezin.rl van; cle nfgevannU.q(/,en. - Klncht. - Beslissin,q van cle we1'lcrechtersnuul of vnn fle -v·rerle1·echter. Kennisuevi.nu. - Vonnen. - De kennis-

geving van cle beslissing van de werkrechtersraad of van de vrederechter over
een klacht tegen de verkiezing. van afgevaarcligden bij de ondernemiJigsraden,
welke bij artikel 30 van het besluit van
de Regent van 13 Juli 1949, gewijzigd

T ---------
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ONTUCHT EN PROSTITUTIE.- ONVRI.TWILLIGE VIDRWOND. EN DODING. 763
door het artikel 9 van het besluit van
11 Januari 1950voorzien is, is een kennisgeving met oflicieel karakter welke moet
gedaan worden, hetzij bij akte van de
griffier van het gerecht waardoor de beslissing werd gewezen, hetzi.i bi.i deurwaardersexploot.
28 1\'Iaart 1952.
421
2. - TTe1·Tc-iez-ing vun de nfgevuet1"digden. - IOucht. - Beslissing. - Hoge1·
be1·oep. - Term·ijn. - Aunvung. - De

termijn van een maand, na het verstrijken waarvan een beroep niet meer kan
ingesteld worden tegen de beslissing· gewezen door de werkrechtersraad of door
de vrederechter over een klacht t_egen de
verkiezing van afgevaardigden bi.i de ondernemingsraden begint slechts te lopen
vanaf de kennisgeving van de beslissing
van de rechter, gedaan door de griffiet•
van het gerecht waardoor de beslissing
word gewezen, ofwel, bij ontstentenis er
van, bij deurwaardersexploot.
28 1\'Iaart 1952.
421

ONTUCHT EN P:QOSTITUTIE.

4. - Ve1·bod van ve1·1coop van spi.izen
en d1·anken in een onttwhthttis. - Niet
opgeheven clo01· de wet van 21 A ttgH-stns19!,8. - Artikel 11, alinea 1, van de be-

sluitwet van 14 November 1939, waarbij
het verkopen van spijze:ll en dranken in
de ontuchtlmizen verboden is, werd niet
opgeheven door de wet van 21 Augustus
1948 tot afschafling van de officicele regleinentering van de prostitutie.
26 ~iei 1952.
552

ONTZETTING.
Wetteli:ilce ontzetting. - Muat1·egel die
cle ontzette van het recht /Je1·oott om tot
·venled·ig-ing van zijn veTmogens1·echten
in ·rechten op te t1·eaen. - Degene die,

ten gevolge van de wettelijke ontzetting,
van de bekwaamheid beroofd is om zijn
goederen te beheren en er over te beschikken tenzij bij testament, mag niet persoonlijk in reehten optreden om zijn vermogensrechten te verdedigen. (Strafwetboek, art. 22.)
16 October 1951.
78

1. - Ontltcht vun minderjurigen. Nulutigheid. - Inzicht om de onttwht te
bevo1·deren. - Begrip. - Het inzicht om

ONV:QIJWILLIGE VE:QWONDJNGEN EN DODING.

de ontucht te bevorderen, bestanddeel van
het misdrijf van ontucht van minderjarigen door nalatigheid, kan blijken uit de
gewone inschikkelijkheid van beklaagde
om aan koppels die zich in zijn inrichting
aanbieden kamers te verhuren om er aan
hun driften te voldoen, zonder zich om
de ouderdom van de betrokkenen te bekommeren. (Strafwetb., art. 380 [wet van
21 Augustus 1948, art. 2, II].)
11 December 1951.
167

1. _: TT e1'lcee·rsongeval. - W un/Jedl"·ijf
niet nooclrzulcelij lc in een inbrettlc op de
Weucode /Jestuancle. - TTe1"0o1·deling weyens onm··ijwillige verivondingen. - Vrijspl·aalc ·nit hoofcle van ·in/Jretr./c op cle W egcocle. - Geen noo_clzulceUjlce tegenstrijdighe-icl. - De bij een verkeersongeval vast-

2. - ]l'eiten vun ont·ucht of vun p1"0stittttie. - WetteUjlce te1·men niet bepaalcl.
- BeoonleUngsmcwht van cle rechte1· ove1·
de g1·oncl. - De rechter over de grond

beoordeelt souverein of de daden feiten
·van ontucht of van prostitutie uitmaken,
voor zoveel hij aan deze bewoordingen,
waarvan de betekenis niet wettelijk bepaald is, hun gewone zin verleent.
24 December 1951.
198
3. - Ontu.chtlwis. - Ve1·bod van verlcoop van spijzen en dranlcen. - Niet afhanlcelijk van de voorwaarcle dat het onttwhthuis wettelijlc gedoogd weze. - Het

verbod spijzen en dranken in een ontuchthuis te verkopen hangt, naar artikel 11
van de besluitwet van 14 November 1939
betreffende de beteugeling van de dronkenschap, niet af van de voorwaarde dat
het ontuchthuis wettelijk gedoogd weze.
26 1\'Iei 1952.
552

gestelde onvrijwillige verwondingen of
doding bestaan niet noodzakelijk in een
inbreuk op de Wegcode. De rechter over
de grond kan, zonder tegenstrijdigheid,
een beklaagde wegens onvrijwillige verwondingen of doding veroordelen en hem
uit hoofde van inbreuk op de 'Vegcode
vrijspreken.
28 .Januari 1952.
266
2. - A·rrest van ve'I'Oo·rcleling twee feiten als ·mogelijlce oonmlcen van het ongevctl uannemencl. - Ar·rest daa1·na vaststellencl dat de we1·Tcelijlce o01·zuulc vun
het ongevul in een gebmlc uun 1J001"Z01"1J
-i-n de doo1· een van cle ee1·st uangenomen
oot·zaken teweeg ge/Jrachte toestund te
·vinclen is. An·est wettelijlc gemotiveercl. - Is wettelijk gemotiveerd, het ar-

rest van veroordeling wegens onvrijwillige verwondingen dat, na de onoplettendheid van de bestuurder ofwel een defect
aan de stuurinrichting van zijn voertuig
als mogelijke oorzaken van het ongeval
te hebben aangenomen, vaststelt dat de
werkelijke oorzaak van het ong~val te
vinden is in het feit dat de bestuurder
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de voorzorg niet heeft genornen te remmen toen de auto ten gevolge van een van
•le twee eerst aangenomen oorzaken naar
rechts uitgeweken is. (Strafwetb., artilrelen 418 en 420.)
10 :Maart 1952.
373
3 . .,--- Artikelen 418, -419 en 420 van het
8trafwetboelv. -

'l'oepassingsvereisten. -

De artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek lnmnen toepassing vinden wanneer er een oorzakelijk verband bestaat
tussen een font begaan door de dader van
een verkeersongeval, hoe licht deze ook
zij, en· de door evengemelde wetsbepalingen becloelcle schaclelijke gevolgen.
26 ~Iei 1952.
541
4. - Do<ling ve·roorzaalct clam· het vm·lies van het rneeste1·schap ovet· het stnut·
wtn een vom·t1tig. - Vet·lies veroorzaalct
<loot· een licharnelijlce inzinlcing. - Inzinking <Ue moest worden voorzien. - Bee
.~tultrder d·ie zich welbew1tst blootstelt
aan het dsico vet·bonclen aan het bestltren ·Pnn een voe1·tttig in dergelijlce om.stnndighe<len. - Strafrechtelijlce vet·ant'WOO'I'(lelij lchei<l. Overtreedt de artike-

len 418 en 419 van het Wetboek van strafrecht, hij clie, omwille van een lichamelijke inzinking, het meesterschap over ~et
stuur van zijn voertuig verloor en z1ch
aldus aan een onvrijwillige cloding plichtig maakte, wanneer die lichamelijke inzinking door hem moest worden voorzien
tengevolge van vermoeienis waarin hij
zich bevond op het ogenblik dat hij achter het stuur van zijn voertuig plaats
nam en wanneer hij zich desondanks welbewust blootstelde aan het risico verbonden aan het besturen van een voertuig
in dergelijke omstandigheden.
26 M ei 1952.
541

5. - Vonle·l"ing van de btwgeTlijlve pat·Uj. Ver<lachte bewet·encle dctt oolc cle
IJ·urgerUjlce pM·ti:i een tou.t, om·zaalc van
de schn<le, IJe,q·ing. - Vonnis dat dit ver<ledig·ingsrni<l<lel niet beant1.ooordt. - V m·oordeling vctn <le venlnchte tot <le algehele ·vergoecling cler scha<le. - Niet-gem~
Uvee'/'Cle ver·oordeling. Schendt artlkel 97 van de Grondwet, het vonnis dat
de dader van een wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen veroordeelt tot de
algehele vergoeding der door de burgerlijke partij geleden schade, zonder een
passend antwoorcl te verstrekken op de
conclusies van de verdachte die beweerde
dat ook de burgerlijke partij een font,
oorzaak van clie schacle, had begaan.
23 Juni 1952.
604

OOQLOG.
1. ·van

Be·raadslagingen van het college
btit·gerneestet· en . schepenen in de

plaats gesteld vnn de gemeentm·aad inge·volge het beslHit vcm 28 Mei 191~. - GelrUgvet·klat··ing bij toepnssin,q van nrU-_
Tcel 2, 1°, van het besl1tit van cle Re,qent.
·IJnn 1 Septembe·r 19-45. Goedlceuring
·verlcregen op 1 Septembet· 1944. Bemculslagin,q vnn het coller1e in de plnats
gestelcl van de raad ·waat·doot· beslist
wonlt een ntttovoert·lti,q in hmw te nemen.
Geen gelcligvm·klnring bij wijze van
uoerllcmwing vnn de begt·oti.ng· van de gemeente wnat·in een Tcmcl-iet vom·zien wordt
vom· de <loot· de ctu.tovoert~tigen verom·zctakte tl-i.tgaven. - Geen geldigverklnring
·vnn het ter ·uitvoer·ing tJctn deze bm·nndslctg·i.ng clam·. het college r1esloten hlttfrcontt·nct V(ln een ltlttOVOB1't•llig. -----, De be-

raadslaging waarbij het college van bur-.
gemeester en schepenen, in de plaats gestelcl voor de gemeenteraad ingevolge het
besluit van 28 Mei 1941, beslist een autovoertuig in lnmr te nemen, wordt niet
gelclig gemaakt door de op 1 September
1944 verkregen goedkeuring van de begroting van cle gemeente waarin een krediet
voorzien worclt voor de door de autovoertuigen veroorzaakte uitgaven. Wordt dus
niet geldig gemaakt het ter uitvoering
van cleze beraadslaging door het college
gesloten huurcontract van een autovoertuig. (Besl. van de Regent van 1 September 1945 betreffende de validatiemaatregelen, art. 2, 1°.)
11 October 1951.
56
2 - W eet·stnnflsgroeperingen. - W egner:.in{J vnn goeclet·en regelrnatig door ot
1Jom· relcening vnn cle w-eet·standsgroepeTen nanzien van de
·r·in,qen gednnn. schadeloosstelli.ng dam· de Stnat met een
militwire ope·ising ,qelijlcgesteld. - De re-

gelmatig door of voor rekening van de
weerstandsgroeperingen geclane wegneming van goederen is, ten aanzien van de
schacleloosstelling door de Staat, met e~n
militaire opeising gelijkgesteld. (Beslmtwet van 19 September 1945, art. 3.)
17 .Tanuari 1952.
241
3. -

Oodo{lswetten en uewoonten.

-c-

De oorlogswetten en gewoonteri beheersen de betrekkingen niet van
een oorlogvoerencle Staat m~t. zijn eigen
organen en cliensten. (Imphc1ete oplossing.)
29 Juli 1952.
673

Bertrip. -

4. - Oo!'logs·wetten en gewoonten. 'l'et·echtstelUng <loor de vijand vctn een
·inwoner vnn het bezet gel!'ied. - At··rest
·iJetststellenfl clnt de teTechtstell-ing_ wenl.
(Jelnst zonder dctt het slnchtof(et' 1ltt{lenodigcl went om z-ich te vm·declwen of zondet· clnt het zijn verdedig·in!J heett lcunnen
vom·stellen te{len een bepnnlde telastleg[Jing. 'l'erechtstelling gelct_st rnet het
oogmm·lc om. het slnchtoftet· mt cle weg te

.. 1

OPEISINGEN (BURGERLI.JKJ<J). -

r----·

OVIDHEENKOMST.

765

1··uimen. - V aststelUngen wellce de beslis.~ing rechtvaa.rdigen dat de terechtstelling
'1-V.erd gelast zonder inachtneming noch
·van het minimmn nan procedtwe dat in
nlle beschnafcle la.nclen wm·dt nngevolgd,
noch van de elementaire regelen vnn het
ve;rded·iginrJsrecht. - Geeft cle reclenen op

wiens onderdaan de de cnj-zts is, als dezes
erfgenaam stelt, wat aangaat de roerende
goecleren, is met de Belgische internatio-.
nale orde niet strijdig.
28 :M:aart 1952.
416

waarom. ene terechtstelling gelast wercl
zonder inachtneming van het cloor alle
beschaafcle landen nagevolgcl minimum
aan proceclure noch van de elementaire
1;egelen van het verclecligingsrecht, het arrest dat vaststelt clat cle terechtstelling
van een inwoner van een cloor een vijandelijk leger bezet gebiecl door een orgaan
va~ de Staat waarvan dit leger afhangt
werd gelast zonder dat die inwoner uitgenodigd werd om zich te vercledigen of
in de mogelijkheicl wercl gestelcl zijn vei;clediging tegen een bepaalcle telastlegging
~'oor te clragen, en met het oogmerk hem
uit de weg te ruimen, omdat zijn aanweJ:en hinclerlijk en gevaarlijk was.
29 Juli 1952.
673

Bt~itenlandse

OPEJSINGEN (BUIWE~LIJKE).
Opeis·ing t·egclrnatig in de vonn.
- Uitvoering dam· de persoon w·iens goed
is opgeeist. - Recht op vergoeding. ·1. -

Wanneer het opeisingsbevel alle uiterlijke
keilmerken van regelmatigheid vertoont,
is de opeisingsvergoeding verschuldigcl
aan de persoon wiens goed is opgeeist.
2_4 April 1952.
466
2. - Opeising ·in hnm· vernnderd in
opeisinrf in eigendorn. - Be1·e1cening van
de vergoecUng. - Een opeising in huur,

Imderhand veranclercl in opeising in eigendo:qJ., geeft slechts recht op een enkele
vergoeding, die berekend wordt op de dag
van de inbezitneming in huur, rekening
ge.houden met cle wegens huur betaalde
of nog verschuldigde sommen. (Reglement,
goedgekeurd bij kon. besl. van 1 Februari
1938, art. 10, 38 en 48, gewijzigd door
Iwn. besl. van 10 October 1939.)
15 Mei 1952.
512
OPENBA~E O~DE.

Belgischc f.nte1·nc~tionnle openbare
or·tle. - V1·eem.de wet rle ·vrcemde Stnnt
nls erfgennnm vnn de de cujus stellend,
wat aanr1nnt de rom·ende goederen. - De
cujus noch bloedvenvnnten in de erfelijTce
yraad, noch een doo1· hem aangewezen
JJfet de BelopvolgeT achterlntend. gische inten~ntionc~le oTde niet st1·ijdige
wet. - Een bepaling van de vreemde wet,

·. 1. -

welke, bi.i gebreke van bloedverwanten in
de erfelijke graad en van een door de de
cu.j·us aangewezen opvolger, de Staat,

2. -

Openbarc intentMionale o1·de. wet die de echtscheiding
ve1·bieclt. ,-- Niet tegenstrijrZig met de Be!gische intm·nat-ionale openba1·e 01·de. -

De buitenlandse wet die de echtscheiding
verbiedt is niet als dusdanig in tegenstrijd met de Belgische openbare orde.
16 Mei 1952.
513
OPENBA~E

ZEDENSCHENNIS.

M·isdrijf verschillend van dit van aanrwnding deT eer·baarheid. - Openbare ze-

denschennis muakt niet noodzakelijk aanslag der eerbaarheid nit.
2 September 1952.
679
OVE~EENKOMST.

1. - Verbintenis iets te doen binnen
een bepaalde ter·mijn. - Vm·tt·aging. Schadevergoeding.
lngebrelcestelling.
'Vereist. - U-itzonderingen. -De schnlde-

naar van een verbintenis iets te doen,
binnen een door de overeenkomst bepaalde
termijn, Iran slechts wegens het niet tijdig uitvoeren van de verbintenis tot schac
devergoeding veroordeeld worden, indien
hij door de schuldeiser ingebrekegesteld
werd, hetzij door een aanmaning hetzij
door een gelijkwaardige akte, of indien
in de overeenkomst bedongen werd dat
de schuldenaar door het enkel verstrijken
van cle termijn in gebreke zal gesteld
worden, of, eindelijk, indien voortvloeit
hetzij nit het voorwerp of de aard van
de overeenkomst, hetzij nit de bedoeling
van de partijen en uit door de rechter
over de grond vastgestelcle omstandigheden, clat, nu het verstrijken van de door
de overeenkomst voorziene termijn, de
uitvoering van de verbintenis materieel
onmogelijk is geworden of voor de schuldeiser geen nut meer bieclt.
20 December 1951.
190
2. - lndeplantsstclling b'ij ove1·eenkomst. - AYtilcel 1250, 1°, van het BurgcrU:ik lVetboek. Ver·eiste voor·waarrZen. - Vorm. -De indeplaatsstelling bij

overeenkomst voorzien door artikel 1250,
1o, van het Bnrgerlijk vVetboek, moet
uitdrukkelijk zijn eu gelijktijdig met de
betaling geschieden; zij is nochtans aan
geen bijzondere vorm onderworpen.
17 Maart 1952.
393
3 . .Tcomst. -

lndeplaatsstelli·ng bi:i overeenOpcenvolgenc/.e bcta,lingen. -

766

OVERSPEL. -

PRE.JUDICIEEL GESOHIL.

wa van indeplantsstelling bij elTce betnling. - Bewijs. - In geval van opeenvolgende betalingen, onderstelt de door artikel 1250, 1 o, van het Burgerlijk W etboek
voorziene incleplaatsstelling bij overeenkomst, dat bij elke betaling de uitdrukkelijke en zekere wil van indeplaatsstelling voorhanden weze; Iiochtans moet het
bewijs van die wil niet noodzakelijk op
het .ogenblik van elk dezer betalingen geleverd worden.
17 :i)ifaart 1952.
393

tot het verhuren van materieel, bij weten
van de partijen bestemd tot het uitvoeren
van militaire werken voor de · vijand,
llCeft een ongeoorloofd voorwerp waarop·
geen vordering kan worden· ·gesteuntl.
(Burg. Wetb., art. 6, 1131 en 1133.)
5 Juni 1952.
558

OVERSPEL.

4. - Ontbinding met toekennilng van
sch(l(levergoed·ing. - Middel hieruit nfgeleid ant de sch·nldennnt· n·iet in gebt·elce
·wet·a gestelcl. - M·iddel rlnt niet voot· cle
ee·rste rnnnl vu6r het Hot lcnn opgeworpen
worrlen. - Kan niet voor de eerste maal

1. - Klncht van de beledigcle echtue"'
noot. - Niet nan bijzondm·e tonna.liteiten
onderwm·pen. - De klacht van de door·

een overspel beledigde echtgenoot wordt
niet door de wet aan bijzondere formaliteiten onclerworpen. (Strafwetb., artikel 390.)
17 September 1951.
2

v66r het Hof opgeworpen worden, het
middel hieruit afgeleid dat de ontbinding
van een overeenkomst, met toekenning
van schadevergoeding wegens gebrekkige
tenuitvoerleg·ging of vertraging in de tenuitvoerlegging, geen plaats mocht vinden
zonder voorafgaande ingebrekestelling
van de schuldenaar. (Burg. 'Vetb., artikelen 1146 en 1230.)
27 Maart 1952.

6. - Verhwring ·vnn mnter·ieel. - Mntm·ieel besterncl to't het 1titvoet·en va.n militaire wer·ken voor· de m:ja.nd . .:.__. Onueoorloofd voonve·rp. · - De overeenkomst

2. - Klacht van de beledigcle eclbtuenoot. ~ Va.ststelling va.n het bestaan van
cle lclcwht. - VoPmen. - Bij ontstentenis

van conclusies, stelt de r.echter over de
grond wettelijk het bestaan vast van de
klacht van cle door een overspel beledigde
echtgenoot, door de betichting bewezen te
verklaren waarvan in de omschrijving
van deze klacht melding gemaakt wordt.
(Strafwetb., art. 390.)
17 September 1951.
2

414

5. - Foutie·ve niet-~l'itvoe·l"ing. - Schnde. - Rechter die een rloo1· een vnn de
pnrtijen voorgestelde t·nmingswijze vet·werpt. - Rnn~ing ex aequo et bono. Geen t'edenen tot t·echtvnnrdiging vnn de
vm·werping vnn de vom·gestelde rnrningswijze. - Beslissing niet gemotiveerd. -

3. - Vnststelling vrrn het bestaan van
de klacht. - Bij ontstentenis van strijdige bewe·ring, geen verplichting haa1·
handhaving vast te stellen. - Om wegens

Schendt artikel 97 van de Grondwet, het
vonnis dat em neq·u.o et bono het bedrag
van de door ·de foutieve niet-uitvoering
van een overeenkomst veroorzaakte sellade vaststelt en, zonder de redenen er van
· op te geven, de cloor een van de partijen
voorgestelcle ramingswijze verwerpt.
16 ~Iei 1952.
517

overspel te veroordelen, is de rechter
over de grond niet gehouden, bij ontstentenis van strijdige bewering, vast te stellen clat de klacht van de belecligcle ee,htgenoot, die bestaat, gehandllaafd wol'dt.
(Strafwetb., art. 390.)
17 September 1951.
2

p
PLEITBEZORGER.

PREJUDICIEEL GESCHIL.

Rechtbnnlc vnn eerste nnnleg. - Is bevoegd orn de b1trgerlijke pnrtij v66r de
correctionele t·echtbnnlc te vet·tegenwoordigen. - Wor·dt vennoecl een regelmntige
lnstgeving te hebben geJM·egen. De

StrafZ(tken. - Jl1idclel dat nwnvoe<rt dat
het (trrest niet over· een prej-nclicieel gesohi! heett bes!-ist. - Prej~td·icieel gesohil
niet bij de l'eohte·l' annhangi.g gemaaTct. Jl1idde! da.t feitelijlce grondsla,g rnist. -

pleitbezorger bij de rechtbank van eerste
aanleg kan een burgerlijke partij v66r de
correctionele rechtbank vertegenwoordigen en wordt vermoed een regelmatige
lastgeving te hebben gekregen. (Wetboek
van strafv., art. 65 en 31.)
15 October 1951.
73

Mist feitelijke grondslag, het midclel dat
aanvoert dat het arrest niet over een pre:judicieel geschil heeft beslist, wanneer
het niet blijkt dat dergelijk geschil bij
de rechter aanhangig· werd gemaakt.
26 Mei 1952.
547'
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R
nAAD VAN STATE.
Beroep tot niet-iyverlclnrhtg vwn een
Mete 'Van een (Ulm:ini.stntUeve o·verheid ot
'IJarC een /JesUssiny o·ver een Vestmwlli,ik
yesehiL - Rechtsmiclclel vwn on/Jevoegclheicl · hiemp geste·ztn(l (l(tt (/.e eis tot ae /Je.,weg!lheia van (/.e ·rechte1·U{ke overheclen
Vehoort. V e·rwwrp·ing ·van het rechtsmidclel. - Verplicht·iny (le •pe1·we·rp·ing zo
te mot-ive·ren cl(tt het toezicht van het H of
-moyelijlc ·weze. De Raad van State,

waarbij aanhangig is een akte van een
administratieve overheid of een beslissing
over een geschil van bestuur, waartegen
een reehtsmiddel van onbevoegdheid is
{lpgeworpen hierop gesteund dat de eis
tot de bevoegdheicl van de rechterlijke
-overheden behoort, mag clit rechtsmiddel
niet verwerpen zoncler zijn arrest zo te
motiveren dat het toezicht van het Hof
mogelijk weze. (Wet van 23 December
l!J46, art. 1!J en 20, par. 1.)
11 Januari 1!J52.
228
~ECHTEN

VAN DE

VERDED~

GIN G.
1. - St·mtrznl,:en. - Ooncl'll.sies W(tn1·7Jij
ile IJelclanpcle .z·ijn sch·ztl.a betw·ist. - Ge7n-elc ann wntwoorcl. - Vonnis vnn vrijsprank. - Geen schen(lina vwn het 1·echt
Het
1mn 1)e1'clediy·in.Q vnn Velclnngcle. -

gebr_ek aan antwoorcl op conclusies waarllij .beklaagcle zijn schuld betwist, kan
geen schending van dezes recht van verde<liging uitmaken, wanneer cle beslissing
zijn vrijspraak nitspreekt.
15 October 1951.
72
2. - Strntz(tken. - 111-icldel. h-ie·r·nit nf-

ge!eill rla.t ae n·iet-i{f heicl ·vnn de ·inleidencle
rln[l'vaa.nl·inrJ 1le ·witoefen·i.ng 1)(tn cle rechten va.n cle ·venZecli{finrt zon ve·rhinrle1·cZ
he/Jben. V eroonleling bij ve-rste1c. Ve·rzet. - Verweer ten {froncle zon(lm· dnt
{mige otnstwMliyheicl ·ingeroepen wenl clie
11elclaagcle in ae onmo{felijlcheicl zou ,l}e;~telrl he/Jben z·ijn venlell:i,l}in,l}sm:iclclelen
te doen _qelclen. TTe1·we·rp·ing. - Kan

niet aangenomen worden, het micldel hieruit afgeleid dat de nietigheid van de inleillende dagvaarcling de uitoefening van
de rechten van verclediging verhindercl
heeft, wanneer lwklaagde, veroorcleeld
zijmle geweest bij verstek en verzet geclaan hebbencle, zijn verdediging ten gronde heeft voorgeclragen zonder enige om,;tancligheid in te roepen, die hem in de
omnogelijklleid zou gesteld heblJen zijn
~·erdedigingsmiddelen te doen gelden.
29 October 1951.
96
3.
B1t,.I'{Jerl·ijlce zalcen. - Oonclusies
ove·r ae lJ'rD'/Ul. -

A:rrest d.e persoonlijlce

·versch·ijn·ing ·'van cle pwrt-ijen /Jevelencl. Geen verplicht-inu ann cle partijen toe te
lnten v61)-r het wr·rest O'lle1· ae ,l}rond opWanneer, na
nieu.w te concl·ncleren. -

conclusies over de groncl, llet hof van beroep de persoonlijke verschijning van de
tmrtijen bevolen heeft, vermag het, na die
verschijning over de grond, uitspraak te
doen, zon.der vooraf aan partijen toe te
laten t.e conclmleren en opnieuw te· pleiten. (Wetb. van burg. rechtspl., art. 119
[kon. besl. nr 300 van 30 :M:aart. 1936, artikel 7].)
3 Januari 1952.
206
4. .,-- St-ra.fznken. - Besoh-ikk·in{! tot
·venv·ijziny van cle •macllca-rne1·. - Notn op
ae cla.t·u.-m vcm cle deba.tten dom· cle bm·{le·rlijlce pwrt-ij n1Ln cle 1·nctcllcame1· opgest·zmrcl. - Nota in ae inventaris van cle
bwnclel op{!enomen. BeschilclcinlJ twee
clayen latet· u.it{fesprolcen. - Geen /Jew·ijs
elM cle nota v66r de witspnta.lc cloot· de
rechter -we·rcl ontvnngen. Geen schentUnf! va.n ae 1·echten van de venle1Uying.

- V66r de raadkamer, die uitspraak
moet !loen over de verwijzing, werden de
rechten van de verdediging niet geschonden door het opsturen, per post door de
lmrgerlijke partij op de datum van de debatten van een nota aan de raadkamer,
indien llet niet vaststaat dat die nota,
allloewel in de inventaris van de bundel
opgenomen, door de rechter werd ontvangen voordat de beschikking tot verwijzing
twee dagen later uitgesproken werd en
indien cle beschikking zonder vermelding
van die nota lle in acht genomen elementen opsomt.
28 Januari 1952.
268
5 .. - St·rnfza.lcen. - TF1.j.z·iy·ing, cloo·r cle
ee·rste rechte-r, van cle om.sch1"ijvin,l}. Beltoltw.gcle cloo1· ile vonl-edng van het
openb1utr min·ister·ie e1· va.n ve,n.vittigcl. Be1cla.a.gcle zich ove·t· cle groncl verclediqencl. N·i.et ontvwnlcel-ijlc om v661' cle
:rechte-r ·in ho,qe·r Ve·roep sta.nnde te hou!len 1lctt tle 1·echten van rle venlecliginrJ
geschonclen werclen.- Wanneer nadat llet

openbaar ministerie hem door zijn vordec
ring verwittigd hacl dat llet in de dagvaarding omschreven feit ook onder toepassing van een andere strafbepaling viel,
de beldaagde zicll v66r <le eerste rechter
over de grond heeft verdedigd, is hij niet
ontvankelijk om v66r de rechter in hoger
beroep staande te houden dat, door hem
op groncl van de in de dagvaarding voorziene straf\Jepaling en van de door het
openbaar ministerie ingeroepene strafbepaling te veroordelen, het bero~p~n vonnis de rechten van de vercled1gmg geschonden heeft.
17 l\iaart 1952.
380
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REOHTERLIJKE INRICHTING.

6.
Stmjzaken.
Neerleyging v6M
het sluiten van de debatten van stukken
·uitgaande van een van de partijen. Geen schending van lle t·eohten van de
vet·delliging. Schendt de rechten van

de verdediging niet de neerlegging van
stukken door een partij, wanneer uit de
rechtspleging blijkt dat die stukken hetzij op de terechtzitting tijdens welke de
zaak in beraad werd gesteld, hetzij v66r
die .terechtzitting werden neergelegd.
17 Maart 1952.
· 386

7. - St·1·ajzaken. - Nota lloot· de beklaaglle na het sluiten van lle debatten
nem·yelegd. ~ Verwet·ping.- Geen schending van de rechten van de verdediging.
- De rechten van de verdediging worden
niet geschonden door de beslissing van de
rechter over de grond waarbij een door
de beklaagcle na het sluiten van de debutten neergelegcle nota verworpen wercl.
24 Maart 1952.
401
8. -

Stmjzalcen. Overlegging van
een nota dom· de raadsman van de burgerlijke partij . ...,. Ove·rlegging op teyenspt·aalc. ----' Verdachte die· het uitstellen
van lle z:anlc niet nnnvrangt. - Toevoeging van de nota bij (le b~tnllel. - Geeri
schencling vnn lle rechten vnn lle vm·dediging. - Het toevoegen bij de bun del

van een nota overgelegd door cle raadsman van de burgerlijke partij schendt
het recht van cle verclediging van de verdachte niet wanneer die overlegging op
de terechtzitting geschiedde, op tegenspraak met cle verdachte, en wanneer
deze tevens om het uitstellen van cle zaak
niet verzocht teneinde die nota te beantwoorden.
26 Mei 1952.
533
9. - Heropening der clebntten bevolen
in nfwezigheill vnn lle vet·dnchte. - Beslissing hem niet betelcenll. ----' Bescheillen
niet op tegenspt·ank doot· de but·yerlijlce
partij b·ij de debatten yevoegll. - Vet·oo1·lleUnysvonnis. - Schencling elm· t·echten vnn de venleclig·ing. Schenclt de

lle procurmw lles Konings inymvonnen.
Processen-verbaal bij de bundel yevoegd
v66r het onderzoelc van cle zaalc lloor de
Beklaaglle n·iet bijzondmt·echtbcfnk. llaarvan verwittigd. Geen schendinf!
van lle rechten ller verdellig·ing. - De

rechten der verclediging worden niet geschonden doordat, na de aanhangigmaking. cler zaak bij de uitsprekende reehtsmacht en zonder clat cle beklaag.de gr;; van
bijzonder werd verwittigd, processenverbaal inhoudende door de procureur
des Konings ingewonnen inlichtingselementen bij de bunclel worden gevoegd, incHen nit de inventaris ]}lijkt clat voor dat
de rechtbank tot het onderzoek der zaak
is overgegaan, deze stukken zich reeds in
cle bunclel bevonclen.
7 Juli 1952.
629
~ECHTE~LIJKE IN~ICHTING.

1. - Hof van beroep. - A·rrest vaststellencle llat lle ottllste t·aallsheer het
voo·rz-itterschap heeft waaTgenonwn. Vermoeden vnn wettelijlc beletsel van de
voo1·zittm·. - vVanneer· het arrest van een

hof van beroep vaststelt clat de oudste
raadsheer het voorzitterschap waarneemt,
worclt er vermoecl, tot tegenbewijs, dat de
voorzitter wettelijk belet was.
15 October 1951.
73
2. - Oo·rrect-ionele rechtbank. -:Macht
vctn de t·echtbanlc om een persoon als
gr·iffier aan , te stellen. - Geen vaststelliny dat d·ie persoon de wettelijke vereisten vermtlt. - Beslissim.g door de rechtbwnlc gewezen. - Onwettelijlce beslissing.

- Is onwettelijk de peslissing gew:ezen
door een correctionele rechtJJank, waar
een aangestelcle griffier cleel uitmaakte
van cle zetel, wanneer noch uit de beslissing, noch uit het zittingblacl blijkt
dat die persoon, beambte genoemcl, Belg
is, ten minste een en twintig jaar oud
is en cle aan cle openbare ambtenaren
opgelegcle eecl afgelegd heeft. (Wet van
18 .Juni 1869, art. 207.)
25 Februari 1952.
325

rechten der verdediging, de rechter over
de groncl, die in afwezigheid van de verdachte, de heropening der clebatten heeft
bevolen, en die zonder clat de beslissing
aan deze laatste wercl betekend, een veroorcleling uitspreekt, clan wanneer de verdachte niet vrijwillig is verschenen en
niet werd opgeroepen ter terechtzitting
tijclens clewelke door cle burgerlijke partij gebruik wercl gemaakt van nieuwe bij
de clebatten gevoegcle bescheiclen.
9 Juni 1952.
566

correctionele rechtbank dat gewezen werd
door rechters die niet allen, al de zittingen hebben bijgewooncl waarop tot het
onclerzoek van de zaak overgegaan werd.
(Wet van 20 April 1810, art. 7.)
·
21 April 1952.
450

10. - St;-njznlcen. - Znalc aanhangiy
gemnnlct bij de ttitsprekende rechtsmacht.
I1ilichtingselementen nndet·hanll door

4. - Samenstelling ·van het 'llvilUair ge-rechtshof. - Inbt·mtlc op aTtikel 115 van
het Stt·afwetboelr-.
Gepleegcl 1166r

3. - SamenstelUng vcm het 1'echtscollege. - Oon·eci'ionele t·echtbanlv. - Rechtet·s die niet allen op al de ziti'ingen hebben aanwezig ueweest. - Nietigheid van
het vonnis. - Is nietig het vonnis van de

RECH'l'ERLI.JKE MACll'l'. -
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!!. Mei 1945. Het mUita·i.-r rJerechtshof
dient te wo·rden S!Lmengesteld overeenT•omstig 1Ze wrtilcelen 7 ·van fle besl·uU1vet
·IJfln 26 M ei 1944 en .S van de wet V!Ln
1 J.ltni 19-'f.9. - Zelfs ·wannee1· zi.i kennis
neemt van een rechtspleging tot he·rziening. - Het militair gerechtshof dat ken-

nis moet nemen van een inbreuk op artikel 115 van het Strafwetboek, gepleegd
v66r 9 Mei 1\l45, client te worden samengesteld overeenkomstig cle nrtikelen 7 van
de besluitwet van 26 Mei 1944 en 5 van
de wet van 1 Juni 1949, zelfs wanneer
zij ingevolge een rechtspleging tot her:r,iening van lleze inbreuk lrennis neemt.
5 Mei 1952.
486

5. - Samenste!Ung ·vnn cle zetel. Strafznlcen. - Vonnis vnn de correcNonele rechtba.nk. - Rechte1·s die niet allen
het onde1·zoeTc •van 1le zaak b'i.jwoonden.
nie- Nietighe·irl vnn het vonnis. -'---

Is

tig, het 1•onnis van de correctionele rechtbank uitgesproken door rechters die niet
allen de terechtzittingen bijwoonden in
oe loov waarvan de zaak onderzocht
werd. (Wet van 20 April 1810, art. 7.)
26 :Mei 1952.
536
6. -

Swmenste!Hng ·vnn de zetel. OndeTzoeTcsGoTrectionele rechtbnnlc. rechte·r die, Ills licl V!ln de ·rechtbnnk
aeelneemt llll'n het behan1lelen van eon
zaalc clie doo1· hem onderzocht wm·d. Wettelijkheid. Geen enkele wetsbe-

schikking verbiedt aan de magistraat die
in een zaak als onderzoeksrechter is opgetreden, in dezelfde zaak als lid van de
correctionele rechtbank te zetelen.
:10 Juni 1952.
618

:QECHTE:QLIJKE MACHT.
1. - Wet.' - Grondwettelijlcheid.
Onbevoegdheicl van cle rechterli.ilce rnncht.

- De hoven en rechtbanken beoordelen
cle overeenstemming niet van een wet
inet de Grondwet.
142
26 November 1951.
2. - 'l'oez·icht van cle hoven en ·rechtbwnlcen. GemeenteTeglementen. - Ge'
meente·reglementen d·ie een aemeentebelasting invom·en. - De hoven en recht-

banken passen een reglement dat een gemeentebelasting· invoert slechts toe, indien de ber>tadslaging van de gemeenteraad daarover door de Koning goedgekeurd werd en indien het reglement tegen
geen enkele wet inuruist, die van kracht
was op het ogenblik waarop het g·etroffen
werd. (Grondw., art. 107 en 110; gemeentewet, art. 76.)
11 December 1951.
174
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3. - 'l'oe.zloht cloo·r de hove1~ en ·rooM~
ban,Jcen. Gerneente1·eglernent een oe~
meentebelasting invoerend. Goedlcew
ring doot· de Koning. De hoven en

rechtbanken passen een reglernent, dat
een gemeentebelasting invoert, slechts toe,
indien de beraadslaging van de gemeenteraacl tot invoering van clie bela sting .door.
de Koning g·oedgekeurd werd en indien
het reglement niet indruist tegen eriige,
toen het werd genomen, van kracht zijn<le wet. (Grondwet, art. 107 en 110; wet
van 30 Maart 183(}, art. 76.)
12 Februari 1952.
298

:QECHTSPLEGING IN_ ST:QAFZAKEN.
1. - BesohilcTC'ing vwn correctionalisatie. - Oo·rreotionele 1·echtbwnTc een veTzwnrende
omstandi[Jheid
aanstitJpencl
1.vanrotJ de ralldlcwmer n·iet uewezen hacl
!loch wnm·v1tn zij Tcenn·is had. Feit
vatbawr blijvencl voo1· oorrectionalisatic
doo·r de ·raadlcarner.
Oon·ectionelc
·reohtbanlc bevoegd. - De raadkamer die,

llij aanneming van verzachtende omstanlligheden, wegens misdaad naar de correctionele rechtbank verwijst, doet uitspraak over het bij haar aanhangig gemaakt feit, afgezien van de qualificatie
die zij eraan geeft; de correctionele rechtbank blijft bevoegd indien zij een verzwaremle omstamligheid aanstivt waarop
de raadkamer niet gewezen hml doch
waarvan zij kennis had, zodra het feit,
met deze verzwaremle omstandigheid aangevulcl, vatbaur blijft voo1· correctionali:,;atie door de raadkamer.
17 September 1951.
1
2.
Onden;oelc in strajz!llcen.
J'rocu.reu·r cles Tcon·i.ngs in kenni.s gesteld
met een Tclacht, een !langifte of eon prooes-verbanl. - M·iscl·dj.f tot .zijn bevoegdh ei!l behorencl. - Recht cLwnv·nllende inlfchtinaen zelfs b'i:i desk-wncUgen in. te
winnen. - De procureur des konings, in

kennis gestelcl met een klacht, een uangifte of een vroces-verbaal betreffende
een tot zijn bevoegdheid _behorend misdrijf, mag aanvullende inlichtingen of
opheldering·en zelfs bij deskundigen inwinnen, ten einde het gevolg te beoordelen dat aan lle klacht, aan de aungifte of
aan het proces-verbaal client gegeyen te
worden. (Wetb. van strafY., art. 22 en
138.).
17
24 September 19,j1.
3. Onclel·.zoel.; (in strn,tza./wn).
Rechte·r in hager beroep die !I.e qnali,fioatie 1vijziat. - Vllststelling d!lt de ver·dedigina vnn belclllngcle ook 011 de n:ier~-we
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qtlalijicatie toetmsseli.ik is. - Onvoldoencle vnststelling. De rechter in- hoger

beroep mag de aan het feit vroeger gegeven qualificatie slechts wijzigen na be,
klaagde ervan verwittigd te hebben; de
mening van de rechter dat de door beJdaagde voorgedragen verdediging ook,
in feite, op de nieuwe qualificatie toepasHelijk is, is onvoldoende.
24 September 1951.
18
4. Oncle·rzoelo, ('in stmtzaken).
Macht ·van fle ·rechtstnacht van tvi.jzen.
- Rechter ·in hoget· bet·oep. - Vet·cmclering van qnnlijicntie. - Voorwfwrclen. -

De rechter in hoger beroep mag slechts in
plaats van de qualificatie van het feit
van de betichting (diefstal) een nieuwe
qualificatie stellen (bedrieglijke verberging) en rle be1daagde op grond van deze
Jaatste verool'delen indien het aldus
weerhouden feit, hoewel anders omschreven, dit . is wellr aan de vervolging ten
grondslag ligt of vervat is in de feiten
die bij de rechter over cle grond aanhangig werden gemaakt, en· indien de be
klaagde er toe aamwcht werd zich tegen
ae aldus omschreven betichting te verdecligen.
1 October 1951.
35

5. -

St·mtzaken. - B·twge'l'li,ilce ·vorcle'l'ing. - Deslc-nndig onclerzoelc. - Artikelen 31/i en 317 van het Wetboelc van burrJet·lijke t·echtspleging. N·iet van toePf£8sing op cle fleslctt.ndige oncleTzoelcen be·oolen cloor een stntf,qerecht clat slechts
nog van cle btWfJedij lee vorclet·inrJ lcenni-s
te nemen heett. - Artikelen 315 en 317

van het 'Wetboek van burgerlijke rechtspleging, in zover zij de oproeping van de
partijen bij de werkzaamheden van de
deskundigen voorschrijven, zijn niet toe_passelijk op de door een strafgerecht bevolen deskundige onderzoeken, zelfs wanneer dit gerecht nog slechts van de vordering van de burgerlijke partij kennis
tf! nemen heeft.
5 November 1951.
102
6. - Strntzalven. - Anntelcening vnn
cle gettti_qenissen. - Vet·plicht'ing cUe niet
·t)(tn toepnss·ing is op cle rechtsmnchten
(z-le in lnntste nnnleg ttitspntnlc doen. ~

De verplichting de voornaamste verklaring-en van de getuigen. op de tekenen is
niet toepasselijk op de strafgerechten die
in laatste uanleg uitspraak doen. CWetb.
van strafv., art. 155 en 188; wet van
1. Mei 1849, art. 10.)
5 November 1951.
108

7. -

Oon·ectionele en politieznken. Rechte·r i-n hor!Cr l!eroep, bi.i wie cle tmlllielr.e vo-rdet·i·n_q nnnhnngi_q is gemnnkt. TTm·hoo·r vnn het openbnn1· m-in.istet·ie. -

Buiten het
geval waarin slechts de vordering van de
burgerlijke partij bij de rechtei' in hoger
beroep aanhangig is gemaakt, is het verhoor van het openbaar ministerie een
substantiele rechtsvorm, waarvan de vervullirrg· door het in correctionele· of in
politiezaken gewezen vonnis moet vastgesteld worden. nvetb. van strafv., art. 153,
190 en 211.)
12 November 1951.
125
S·ubstn'f!,t-iele rechts·vo·nn. -

8. Onderzoelc (vn st1·ntznlcen). Beschilclcin_q 'L'ftn cle ·rancllcnm.er ~VC£(Wb·ij
een ·wnnbeclTijf nnn·r de J)ol-ltierochtbwnlc
venvezen wonlt. - TTerwijz·ing nanr cle
bevoe,qde pol·it-ie·J·echtbank.
D-rnay·wijdte. - De beschikking van de raad-

kamer die, bi.i aanneming van verzaclltende omstancligheden, beklaaglle we gens
een wanbedrijf, naar de bevoegde recl!tbank van politie verwijst, onwat geen
toewijzing van rechtsmaeht; zich na<idzakelijk houdend nan de wet die de plaatselijke lJe'l"oegdheicl van de politierechtbanken bepault, maakt zij de zaak aanhangig bij lle politierechter, die, in llet
arrondissement bevoegd is.
3 December 1951.
158
9. Onclm·.mek ('in st·rntznlcen). Bescli'ilclcinrJ •JJa.n cle rnncllcnmet· wnn-rbij
een {lecontTn·ventionnUseenl ~vanbeclrijf
nnn1· de bevoegde pol-itierechtbanlc vm·wezen wonlt. - Besl-issing vnn onbevoegdve;rlvlnri.n-rt ratione loci 1mn cle t·echtbnnk
vnn politic ·wnnrvoor de l!elclnnrtde _qerlnnycl we·rd. Dagvnnnl'ing v661· een
n·nrle·re lc·ra.chtens cle wet bevoe,qde ·rechtbwJJ,; van pol·it·ie vnn het cwrondissement.
- Wettelijlclte·id. - '\Vanneer de politie-

rechtbank, waarvoor degene gedaagtl
wordt clie van een door de raadkamer gecontra ventionaliseerd wanbedrijf beticht
wordt, zicll ntt-ione loc-i. onbevoegd heeft
verklaa,rd, belet' deze beslissing het openbaar ministerie niet deze beklaagde v66r
een andere politierechtlmnk van het arrondissement te breng·en die krachtens
de wet plaatselijk bevoegd is.
3 December 1951.
158
10. - Onclerzoek ('in .~t·rafzalcen). H·uiszoelc-i:ng zonclet· gerechtsbevel geclnnn.
- 'l'oestetnming 1'nn cle bewoner. - Souvet·eine beooTdel-in[! cloor cle 1·echter ovet·
cle g1·oncl. - De rechter over de grond be-

oordeelt souverein in feite of een zonder
gerechtsbevel gedane huiszoeking inet
toestemming van tle bewone1' is geschied.
24 December 1951-.
198
11. - - Onclerzoel,: ('in st-rntznken). Beoorcleling vnn de vet·znchtende omstnncl-i,qherlen (loor cle onclet·zoeksgerechten. Yoot·wncwclen. - De beoordeling van de

verzachtende omstandigheden behoort al-

::I
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Ieen aan de onderzoeksgerechten toe met
het oog op de verwijzing van een zaak
naar een gerecht van lagere graad dan
dit bij 'hetwelk de zaak normaal aanhangig zou geweest zijn. (Wetten van 4 October 1867, 23 Augustus 1919 en 14 Mei
1937.)
21 Januari 1952.

de vordering gevoegde stukken, heeft de
onderzoeksrechter de macht en de verplichting aile gegevens welke van aa'rd
schijnen die feiten als misdaden of wanbedrijven te kenmerken, alsook aile daders en medeplichtigen er van op te sporen.
3 Maart 1952.
346

12. - Strafza7cen. - Hot van bemep.
Be7claagde ondePvrac~gd. Nieu.w vm·slag, vo1·de·ring van het openbaar rninistm·ie en conclns·ies vctn de btt1'gerlij7ce
pa1·tij, bij atwezigheill van be7claagde. A1Test bij ve1·stek. - Is een arrest bij

16. - OncleJ'Zoek (in strafzaken). l7erzoelc tot cle proc·twetw cles leanings
rJe1··lcht om veYvolging, tegen personen in
beticht-ing gestelcl in de loop van een onclerzoelc nopens feiten van een andere
aard. - Ovennaklng van cUe 7clacht doM
cle pmmwmtJ' des konings aan cle onllm·zoe7cs1·echter. - Ove1·malc·ing gelclend als
vorclering tot onde1·zoek nopens de teiten
die het voo1·wrwtJ V(tn de lcla.cht ttitrn.aken.

verste:k;· het door het hof van beroep gewezen arrest van veroordeling, indien de
beklaagde, nadat hij een eerste verslag,
uitgebracht door een van de !eden van
het hof, gelloord had en ondervraagd
werd, niet meer aanwezig was wanneer
een nieuw verslag door een van de leden
van het hof gedaan werd, het openbaar
ministerie zijn vordering uiteenzette en
de burgerlijke partij gehoord werd en
conclusies neerlegde.
4 Februari 1952.
283
13. -

Burgerlij7ce za7cen. - Zaalc in
staat orn gevonnist te worden. - Partijen
hebbende over de [JI'Ond geconcl1tdeerd
of zijnde aanye.rnaancl geweest om het te
doen. - Partij hebbenlle slechts onvoUecliy de eis van de tegenpartij beantwoorcl.
- ·zaalc niettemin ·in staat van wijzen. -

De zaak is in staat van wijzen wanneer
ieder van de partijen over de grond geconcludeerd heeft of aangemaand werd
om het te doen, zelfs zo een van de partijen slechts onvolledig de eis van de tegenpartij beantwoord heeft. (Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, art. 343.)
14 Februari 1952.
302
14. - St1Ytjza7cen. - Opnarne t•an cle
·rJer7claringen van cle getttigen. VerplichUng niet vcm toepassiny vom· cle ge~·echten clie in laatste, aanley ttitspraak
lloen. - Geen wetsbepaling verplicht de

gerechten die in laatste aanleg uitspraak
doen de verklaringen van de door hen gehoorde getuigen op te nemen. (Wetboek
van strafv., art. 155 en 188 ; wet van 1 Mei
1849, art. 10.)
18 .l!'ebruari 1952.
307
1·5. - Oncle1·zoe1c (in stm,fza7.;en). Onclerzoe1cs1·echtm· floor cle vordedng van
de procwrett~• des konings met een onde1·zoek naar de daarbij bedoelde feiten belast. - JJI[acht en verplichtin.q ctlle gege1Jcns van aard om d·ie feiten als misdallen
of wanbedrijven te lcenmerlcen, alsook
a.lle daders en mecleplichtigen e·rvan op te
spo1·en. - :PJ?.Ol' de vordering van de pro-

cureur des konings belast met een onderzoek naar de feiten uiteengezet in de bij

j
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j
j
j

j
j

- De procureur des konings, die een verzoek om vervolging ont'Vangen heeft tegen reeds in de loop van een onderzoek
in betichting gestelde perso1ien nopens
feiten van een andere aard en deze klacht
aan de met dit onderzoek belaste onderzoeksrechter overmaakt, heeft, zodoende,
blijk gegeven van zijn wil van clie rechter het instellen van een onderzoek te
vorderen naar de feiten die het voorwe1·p
van de nieuwe klacht uitmaken, deze
overmaking als vordering geldende.
3 lVIaart 1952.
346

j
j
j
j

17. - Btwge1'lij7ce zalcen. - Geschrift
r1enaamd « beslwitnota Jl. - Geen lwncltelcening. Gesch1·itt gecn concl'ltsie u.itma7cenll. - Een niet getekend geschrift,

al weze het « besluitnota
maakt geen conclusie nit.
7 Maart 1952.

ll

j

genaamd,
367

j

18. -

Onde·rzoelc (in st·ratza7cen). Rechter ·in hoge·r be1·oep beslissenllc dat
het doo·r cle ee1·ste ,·echte1· omsch1·even
en vct..~tstnand ver7claanl feit (loo·r een anrlere wetsbepaz.ing yestn~tt worclt. - Besliss·iny [feen w·ijzig·i11.g van rle omschrij'IYing inho·uclencl. - De rechter in boger

j
j

beroep die beslist dat het door de eerste
reehter omschreven en vaststaancl verklaard feit niet door de strafbepaling,
welke deze rechter heeft aangeduid, maar
door een andere strafbepaling gestraft
wordt, wijzigt de omschrijving van het
vaststaand verklaard feit riiet.
17 :Maart 1952.
380

j
j

19. - Onclerzoelc ('in st,·atzc~lccn). Rechter in hoger beroep een wnder feit
aannernend clan datgene hetwelk voor
cle eerste 1·ech ter wercl aanlwngig gemaa.Tct. - Oversch1'i:icl·ing va.n maeht. -

j
j

De rechtm· in hoger beroep oversehJ·ijdt
zijn macht door lastens beklaagde een
ancler feit aan te nemen dan datgene
welk v66r de eerste rechter aanhangig
gemaakt werd, dart wanneer de beklaag-

j
j
j
j
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de vo6r de eerste rechter niet verklaard
bad vrijwillig te verschijnen om wegens
dit nieuw feit terecht te staan.
17 Maart 1952.
390

zitter is ondertekencl geweest. (W etb. van
strafv., art. 155 en 189; wet nm 1 Mei
1849, art. 10.)
4[)1
21 April lilli2.

20. - FerSlag ·voor het reehtscoller1e
zetelemle in hoger beroep. - Bewijs. -

25. - Onfle·rzoelc (im 8l·mf,ctcllcen). ~
Beschikli,l"n{! van ven.v'ijzin(! cUe ecn om8C7wijrin{! Htn het feit 1vee1'f. - Beschil•lcing die, te cl"ien OJJZichte, [lecn beschikkin{! t'an buitenve1·vo/,gingstcllin o 1l·itnuutkt. - Rechtsnwcht ·van wi.izen nict
f!Cbonden. - De beschikking van verwij-

I-let bewi.is dat voor een strafrechtbank
in boger beroep verslag werc1 uitgebracllt

moet niet noodzakelijk nit het vonnis of
uit bet arrest zelf blijken; het volstaat
dat zulks cluldelijk volgt nit de samengevoegde en niet tegenstrijclige vermeldingen van het vonnis of nm bet arrest
en van het zittingsblad.
17 Maart 1952.
389
21. - Stra.fzfd.;en. - Yedo;la.ring va.n
hoget· beroep en pt·oces-verbaal van de
tet·echtzitthlff. ~ Niet uoeflgelcenrfle doot·hnlin.r,en. - Niet s·ubstantii.fle vermeldinrlen. Oeen nietigheifl. Niet goedge-

keurfle doorlmlingen, Welke aan de substantiele vermel<Ungen vreemcl zijn, tasten rlu geldigbeicl niet aan noch van de
verklaril-Jg van lwger beroep, nocb ·van
bet proce~-verbaal van c1e terecbtzitting,
waarln zi.i voorkonwn.
24 Maart 1952.
401
22.

-

Strnfzalwn.

-

Decree!

1:nn

.10 Ma.a1·t 1808, a·rtilcel 87. - N·iet vctn
l:oepassing. - Het artikel 87 van !let deereet van 30 Maart 1808, Iuiclens lletwelk,

nadat het opeubaar ministel'ie geboord is
geweest, geen partij het woord nemen
mag, doch slechts nota's mag ueerleggen,
is voor de strafgerpehten niet. van toepasRing.
24 :Mnart 1952.
401

23. - Onclerzoeli ('in stratzrvlt;en). · :.__
DesknnrUg onclerzoelc - Oeneeshee-r druwtoe o.a.·n(!ezocht door fle rechterUj lee o·verlieirl. .A.anl en omstctndigheden vnn
cen misrlactrl of con wnnbeflrijf. - Wei!/C'I'ing vnn de geneesheer. - TTere'iste oprla.t zij strnfbflflr 'liJC.<!C. - De gEmeesheer
clie, regelmn tig door c1e recltterlijke overheid aangezocht om als c1eslnmclige de
nard en rle omstandigheden van een misdaad of een wanbeclrijf te beoorclE~len.
weigert tot deze plicht over te gaan, is
~leehts strafllaar wanneer cle reehter vastNtelt dat hij gehouc1en was deze plicht
te vervullen. (Wet van 1 .Juni 184fl, artik<>l 10; kon. besl. van 31 li1Pi 1885, artiJ;:pl 22, al. 2.)
438
7 A]lril 1952.
24. - . St1'(t.jzalien.
Proces-·De1·baal
·nan de terechtzittiMJ niet ondertelcend
rloor de -voorzUte-r. _:_ Niet·ioheid va.n het
·vomvis. Het vonnis ran de correctio-

nele rccehtbank is nietig wanneer het proees-verbaal ener terechtzitting waarop de
zaak lJPhnnclelcl werc1 niet (]oor de voor-

zing, die bij de rechtsmacht van wijzen
een fett aanhangig maakt, heeft noch het
karaldE~r nocll de gevolgen van een buitenn'rvolgingstelling wat betreft de omstandigheden of de omschrijving van het
feit dat zij weert en bindt dus, omtrent
dat punt, de rechtsmacht nm wijzen uiet.
(Stilzwi:igencle beslissing.)
5 Mei 1952.
485
26. - St·mfzaken. - Verhoot· ·van clc
'VC·rdnchte. in zijn 'Vet·wem·miflflelen. Be·1.vtjs. - Het. bewijs dat de verdachte in

zijn verweermiddeleil gehoord werd moet
niet noo(]zakelijkerwijze uit het procesverbaal van de tereehtzitting blijkeu; bet
volstaat dat llet blijkt uit de door llet
proces-verbaal vnn de terechtzitting niet
tegengesproken vermeldingen van het arrest.
5 l\Iei 1002.

480

St-ra.fznken. Yonnis en pmces-ve1·ba.al ra.n de terechtz'itting. - Riet
rfoerlr!ekeunle lloorhctlin(!en. Yt·eem.fl
aan het nnleven cle1· <:u.bsto.ntWle rechtsvor111en. - Oeen nieUoheifl. - Het gebrek

27. -

ann aanduidiug van het getal der woorclen cloorgellaald in llet vonnis of in het
proces-verbaal van de terecbtzitting en
ann goedkenring van die doorhalingen
maakt nod1 bet vonnis nocb llet procesverbanl van cle terechtzitting ouge1dig,
wal1nt>er die c1oorhalingen geen betrekl>:ing helJl1en op dP vennelcling van substantiele of op straf van niPtigheic1 voorgesellr<>Yen reelltsvormen.
2H l\Ilci 1052.
545
28. ·_ 8t·mf~:a1cell. - C'oncl'll8ies in lle
loop van fle rleliatte'll nee,·ueleocL - Oonclu8iell rZifl zich v66r het 1Jroces-ve1·oaa.l
cler terechfzitMng in cle li'll.nflel bevinden.
- Bewerin(! clat rZe conclusies ·11iet te (!ele.oener tijrl. we·rllen neemele(!(l. - Bewerin[l rlie r;ronrlsln.o i.n jeite m.ist. ~ Mist

feitelijke grondslag, de bewering dat in
de loop rnn de cleJ:mtten v·66r een correctionele reclltbank neergelegcle conclusies
niet tijclig bij de bundel wercleu gevoegd,
wanneer die conclnsies zieh in cle buncle1
bevinclen v·66r llet proces-verbaal van de
terechtzitting in de lOOJl derwellr0 de zaak
w0rc1 onderzocl1t.
547
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29. - Onaer.'!oel" ('in st·rafzMGen). Jlaadkamer. Regeling der·. rechtspleuing. Bericltt over·eenlwrnsUo de wet
ann 1le ·ve·rllnchte oezonden. Ber·icht
nnn de verdnchte niet ter hnnd oesteld
wegens een lutn het toecloen vnn de ftriffie·t: 1Jreemde oo·rznnk. - Geen nieti(Jheill.

- Wanneer <le griffier, <loor bij tijdig aan
het aflres van de verdachte verzonclen
aangetekeml schrijven, <leze bericht heeft
gegeven van. cle terechtzitting waarop de
Raadkamer over de regeling der reclltspleging uitspraak zou doen, spruit er
geen nietigheicl voort nit llet feit clat het
bericht aan de verclachte niet ter hand
werd gestelcl, wegens een aan het toecloen
van de griffier vreemde oorzaak. (Wet
van 25 October 1919, enig artikel, par. XV,
gewijzigd hi.i art. 1 Yan de wet Yan
22 J uli 1927. l
!l .llllli 1952.
5UT
30. -

Onllerzoeh' ('in stmtznlcen). ~
Hechter in hO[!et· 1wroep cle ver·dctchte
·ve·roor·delend ·rve(JenN een cmdeTe ·inbren/,,
rlnn 1leze wcw·r·van de eeTste ·rechter kenwis ·na·rn. Geen vaststelUng dnt het
nlrZns wee·rho-uden [eit tot deze behoor·t
fJP 1lewe1ke 1le ve·rvolrrin(J is .fleste·uncl. Owwetteli:i ke veroorrleU.ng. Toestemming vctn ae venlnchte zich over· de
niwnwe r:nure·nk te venled·i(Jen. Toe'"temn;·ing ·in rwnleg vcm hoger be·roep .Qe{/even. Kan [!een ni.ttve·rkino hebben.

- Is onwettelijk, <le beslissing van de
rechter in huger beroep die de verclachte
wegens inbreuk op artikel 54 van de Wegcode veroordeelt, clan wanneer hij in eerste aanleg slechts ·wegens een inhreuk
op artikel 55 van clezelfde code vervolg·cl
t'D gevonnist wercl, zonder vast te stellen
(lat het alclns weerhouden feit hetzelfde
is als dit ov hetwelk de ve1'volging ge;.:teund waH of dat het omsloten was in de
feiten waarop lleze gesteund was; de ver(le<liging vnn de verclachte ovc~r de nieuwe
inbrenk, in aanleg van beroe11, kan deze
onwettelijkheic\ ni1et rlekken.
2.'\ .11ll1i ] 952.
fi06
31. - Oncler.~·oel.' (in l<trntznken). Znnlc l!ij ae nitsprekencle rechtsmnoht
nnnhnngig rJemcwkt. - l'111.tl'innen. ·z:nn ·in1-ichtin,qen lloor cle procnreuot· rles koll'i'ltf/S.
Wetteli:ikheicl. - Hoewel de zaak bij
-

1lP uitsprekencle rechtsmacht annhangig
werd gemaakt, mag de procureur des lwnirigs in hoedanigheid van officier der
rechterlijke politiP steeds nog betreff'encle
cle telastleggingen inlichtingen inwinnen
nf laten inwinnen.
7 .Tuli 1952.
629
32.

-

8trctfznlcen.
Oo·r·rect-ionele
·reohtiHLHk als beroepsreohter ttits1welcenll
o·ve·r een ·vonnis ·ua.n ae poUtie·reohtbnnlG.
- Bel.:langrle ·ve·rtegenrPoonUycl aoor· een

volrn(tohtdr·a[!e·r, - Niet bet·wiste hoedani[!heirl. - Voo·rle[!(Jing ·vwn de ·volrnacht
niet op strn[ van nieti{fheicl ·vereist. ---.:

De voorlegging van de volmacht van de
bijzondere volmachtclrager die zonder verzet van het openhaar ministerie of van
een, andere partij, ter terechtzitting van
de als beroepsrechthank zetelende colTec'
tionele rechtbank de beklaagcle vertegenwoorcligt, worc1t niet op straf van nietigheicl voorgeschreven. (Weth. van strafY.,
nl't. 152 en 176.)
l4 .Jnli 1952.
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HooFDS'l'UK I. -

A.lgernene nJ.tJe1en.

HommsTUK 11. HooFDS'l'UK 111. Hom'DSTU:K lY. -

In b·!w[/erUjlce za.Jcen.

In st·mtznlwn.
In znlcen

1j0.11·

belasUn-

,qen.

Hoot<DH'l'UK V. - I n mi.lit-ieza.Jcen.
HOOFDSTUK I.
ALGE:MENE IlEGELEN.

1. - Interp1·etatie ·va.n lle bewee{ft'edenen. - NoorJ,zalceU:ikhC'icl ze rnet de telcst
mn de best.,.eden beslissr:nfl in vm·band te
stellen. - In geval van twijfel omtrent

t1e interpretatie van de redenen van een
bestreclen arrest, moeten cleze redenen in
Yerbancl met cle tekst van het arrest ge"
stelcl worden.
2() November 1951.
135
2. ~ Ooncl-nsies rlie zich er toe beper·lcen (Utn te voemn clnt een r.vetsbepalin[!
een f/C.fleven Mnn{fwijdte heeft. - Arr·est
vnststellende da.t de (lntn,qw,i.jrlte van deze
bejJetlin.rJ nnders ·i.s. - P(LSSend nntwom·a.

- Wanneer cle conclusies er zich toe beperken te verklaren clat een wetshepaling
een gegeven c1raagwijdte heeft, zonder
lle rechmen van cleze interpreta tie op te
geven, geeft cle recllter, clie beslist dat
1leze wetsbepaling een allller llraagwijdte
lleeft, welke hij juist omschrijft, een pasReml antwoorcl op de condusies.
20 December 1951.
188
HOOFDSTUK 11.
lX Bl:HGlGRLI.TKE Z!UCEN.

3. - Bu·roerl(ilw .za.J;en. - Arrest dnt
rle nwnspmalc ·vnn een pnrtij -inr.vi.lUr/t. Beslissing op 'l'CI'II!Oedens .!festenna. - A'n'
tT.e·re pcwti:i die tot de nooclznll:el(ilcheid
ra.n een soll'l'iftcU}k bew-i,is 1ws7oten heett.
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- At"rest dat deze concl·usie niet beantwoot·dt. At·rest niet uemotiveenZ. -

Schendt artikel 97 van de Grondwet het
arrest dat, oj) grond van vermoedens,
de aanspraak van een partij inwilligt,
zonder de conclusies te beantwoorden
van de tegenpartij, die beweerc1e clat een
schriftelijk bewijs wettelijk ~'ereist was.
27 September 1951.
28
4 •. - Burgerlijlce zaken. - Eis tot vet·yoertinu werwns vei"ln-elcinu van het dienst
cont1cact. - TTonn·is dat de toepassiny van
de wet op het clienstcontmct afwijst. Geen aanduiclinu van de 1·eclen waa1·om
deze wet niet toepasselijk wordt vm·klaard. ·_ Geb1·ek aan 1·edenen. - Is niet

met redenen omkleed, het vonnis dat, om
een eis strekkende tot toekenning van d(~
door de wet op het dienstcontract voorziene opzeggingsvergoeding overeenstemmende met drie maanden wedde, zich er
toe beperkt te verl;:laren, dat deze wet
in het onderhavige geval niet toepasselijk is, zonder de reden aan te duiden
waarom het er de toepassing van afwijst. (Grondwet, art. 97.)
2[} October 1951.
91

5. - Burye1'lij ke zaJcen.
Beslissiny
op dltbbelzinnige 1·edenen geste·und. - GebTek aan redenen. - Schendt artikel 97
van de· Grondwet het vonnis dat zijn be
slissing op dubbelzinnige redenen grondt.
25 October 1951.
91
6. - BttrgeTUjke zaken. - M.iUtain'
opeising van een vom·tttig: - Staat bewerende dctt de opeising slechts het gebntilc
van de wagen bet·rof. - Bewering gegrond
op aTtilcel 256 va.n het reglement ove1· cle
milita.i1·e opeisinyen. - T1 onnis beslissend
dat de opeisinlJ op cle eil}endom van het
voertuig 1Jet1·elclcin,q had, zonder de betveTing van de Sta.at te beantwoorden. TTonn·is niet l}emot-iveerd. - Is niet inet

redenen omkleed het vonnis dat beslist
dat een aan de wet van 12 Mei 1927 over
de militaire opeisingen onc1erworpen opeising op de eigendom van ·een voertuig
betrekking had, zonder het door de Staat
in conclusies opgeworpen verweer te beantwoorden, naar luid waarvan de opeising krachtens artikel 256 van het reglement over de militaire opeisingen slechts
het gebruik van het voertuig kon betreffen.
9 November 1951.
117

7. - Burl}e?"lijlce zakmL - Vaststellinl} dat een contTa.ct aan geen gebiedencle wetsbepaUng onderw01·pen is. - TTaststelling dat pMtijen linn contract Uftn
deze bepalinll liebben 1villen onderwe·rpen.
- Geen teyenstrijclil]heicl. - Bevat geen
tegenstrijdigheic1, het arrest dat beslist,
enerzijds, dat een contract aan geen ge-

biedende bepaling van de wet onderwoJ·pen is en, anderzijds; dat de partijen
overeengekomen zijn om deze bepaling op·
de overeenkomst die zij sloten toepassPlijk te maken.
.l3 December 1951.

8. - Bw·l}erlijlce zalcen. - Eis ingewilligd. T1 envem·der bewerende dat
door aanle,qyer een bewijs ·door l}esclwitt
moet geleven1 w01·den. '-- T1 onnis dat zich.
er toe beperlct te zeggen dat venveerde1liet tegenbew·ijs niet levert. - Niet pas-·
send antwoord. Schendt artikel 97
van de Grondwet het vonnis dat, dan
wanneer verweercler in conclusies beweerde dat een schriftelijk bewijs door
aanlegger moest geleverd worden, de vordering van deze laatste inwilligt, doorzicll er toe te beperken vast te stellen dat
verweercler het tegenbewijs niet levert en
dat zekere elementen de aanspraak van
aanlegger bevestigen.
192:
20 December 1951.

9. - Burgerlijke zalcen. - Verweer bij
concltr,sies voo?·gesteld. - Zijn voonverp
vet·liezend ten l]evolge vctn een vaststel-·
ling vctn de 1·echter ovet· de lJ1'ond. ·Rechter niet l}ehottclen de conclttsies te
beantwoorden. De rechter over de·
grond is niet gehouden conclusies te bPantwoorden waarbij een verweer voorgesteld wordt, dat ten gevolge van een vaststelling van het arrest zijn voorwerp verliest.
. 242:
17 J unuari 1952.
10. - Btt1'l}erlijke zalcen. - Verweer
bij concl-u.s·ies vo01·gesteld. Zijn voor1Ve1'J) verUezencl ten uevotqe van een vaststelli,ng van de rechter over de rtrond. ~
Rechter niet l]ehouden de conclu.sies te
beantwoonlen. De reellter over de

grond is niet gehouden conclusies te beantwoorden waarbij een verweer voorgesteld wordt, dat ten gevolge van een vaBtstelling van het arrest zijn voorwerp verliest.
17 Januari 1952.
245·
11. - Bttr.qerlijlce zalcen. - An·est de
beschou.wingen van cle eerste 1·echte1" tot
cle zijne makend. - Besch01M.v·in,qen een
passend nntwoord u.itmakend op de 1JOOr
de rechter ·in hol}e1· beToep genomen concl~tsies. ~ Arrest wettelijlc yenwtiveerd ..

- Door de beschouwingen van de eerste·
rechter tot de zijne te maken, beaut-·
woordt de rechter in hoger beroep de·
v66r hem genomen conclusies, wanneer
cUe beschouwingen een passend antwoonl
op gezegde conclusies uitmaken. (Grondwet, art. 97.)
24 J anuari 1952.
263:
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1.2. - Btwgcdiflcc zal.-cn. - llcchtcr
·o·ver de groncl de {/1'0'11 clslag vctn cen vc·rwee·r weerlerf{fend. Geen vcrplichting
rle ge·uolutrelclcing' (lie de pa.l·ti.i ·uit
verweer (Ljle·irlcle, ·witd·nt.lclceU:il.; te liewnt·woorden. -- De reellter over de grond,

au

cloor de grondslug van een bij conclusies
voorgebracllt verweer te weerleggen,
wijst af en, dienvolgens, beantwoorclt de
gevolgtrekking, dh~ dE• partij ujt clit verweer afieidde.
290
8 Febrnnri 195:!.
13. -

Bw·r!c·rli;ilw znlcen. -

ltechtcr

in hoge·r liemep cen flispos'itief ·van het
IJCToepcn ·voHn·is liwuestigencl. - N och ver1.1!·ijzinu n(UW cle motieven ·van clc eerste
Techte;·, noah eiycn motieven. - Beslisl<ing niet ,qemotivcenl. Is niet gemoti-

veerd de beslissing van de rechter in lloger beroep, die een clisvositief van llet beroepen vonnis beyestigt, zomler naar de
motieven van dit vonnis tP verwijzen en
zonder eigen motieven in de plants ervan
te stellen. (Gronclwet, art. 97.)
22 Februari 1952.
319
14. - BuruerUjke zakcn. - PJili o-trelckencle tot vern·ietiging of herroe]J'iny van
·t~echten sp·rwitencle ~tM (LWn overscll'l'i;iv·ing
oncle;·w01·pen alcten. - Fonnis clnt (le cis
ontvangt.
Rechter nict rNhOtulen
amlitshal·ve V(tSt te stcllcn fl(Lt (/,e cis regelmat-ig inueschreven is gewecst. - De

recllter, bij wie een eis aanllang·ig· is
strekkende tot de Yernietiging of !le herroeping van rechten spruitende uit aan
overschrijving onderworpen akten, is er
niet toe gellouden, wanneer dienaangaancle geen betwisting 011geworpen worclt.,
rimbtshalve vast te stellen clat de cis regelillatig overeenkomstig· artikel 3 van de
wet van l(l December 1851 inge.schreven
werd. ·
28 M.aurt 1952.
418

15. - Hwrgerlijlce zalcen. -Grona van
niet-oittvanlceUi l•he·ia om o:ncler el/c(utr
tegenstdjcl'ige ·lieweegreclenen venvorpen.
Niet nemotivee·rcl vonnis. Schemlt
llet artikel 97 van cle Grondwet, het vonnis clat om onder elkaar tegenstrijdige
IJeweegTedenen een gTond van niet-ontvankelijkheicl verwerpt.
3 April 1!152.
433
16. -

Echtsche·irling. - .tlwnlegste·r cUe
Ar·rest (lie rle cis
a.fwijst om ·reclen. flat de fl'l"ief ten clelc
n'iet steekhomleml ·is en ant geen ,qenoeu:zaam... erg feit ten bewijze 1oonlt liijrJelwacht. - Gepast nntwoonl 011 de conclnsies. - Verstrekt een gepast antwoorcl op

een gr·ief ·inlirenyt. -

lle conclusies waarbij een eiseres in echtscheiding een grief inbrengt, llet arrest
tlat, de cis afwijst om de reden dat de
· grief ten dele geen steek houdt en dat

77fi

geen bewijs van een genoegzaam l'l'g feit.
wonlt bijgebracht.
2J Avril 1952.

4!i8

17. -

BuryerU;il.:e znli:en. - "'irrest elM
vnststelt elM cle ontle·ners .zich er toe ·wr·IJorHlen de fHJel·ecn7,:om8t sti.pt hoofcleUjl,:
elt. rmdeeliHL·U·r n-it te voeren ~·o 'l{)at hen.wlven (Lls .llu.n cl'f[!cnn·men en rer:.llt·rerli'·rijyenclen betreft. - A·rrest clot de recht'l'erkri:i.ffcnclc, rUe het t:ruclttyeliruil.' ·ran
nl de floor ee·n ·vwn ae ontlene1·s unueln-.
ten yoecle·ren ·vm·J•reey, tot l1et betnlen
vnn het l.on]Ji.tcwl •vwn cle sch·ulrl veroorrleelt, cloch tevens ·ved•:lanrt da.t rle ·alflem.ene le,qnta·ris vwn hot ·rru.cll.t.f!eliru.ilc
slechts rJclwuden is tot llet lwtalen vnn de
i.nteresten vwn cle o-chu.ld en 'IJ(L'II rle nnla.tenschnp. vYanneer clP ontll'ners zich

er toe hehben verbonden <le on•J'ePnkomRt
hoofdelijk en omleelbam• uit tp voeren,l'
zo wat ·henzelven als hun· erfgennmc.'n l'lr
reclltverkrijo'ellllen betreft en clat ceil
reclltverkrijgende llet vrucl1tgebrnik ve1tl
kreeg van al dP door een van tle ont\'
leners nagelaten goederen. llonclt llet aPi·
rest geen tegenstrijclig'lleiil in waar hef,
op gront1 van de 'vaststelling nm de~
feiten, !le betrokken n~chtverkrijgenc!J;'
tot het betalen nm het kapitaal van cj~
sdmld veroorcleelt, clocll tevens verklaal:t.
dat de algemene legatnris Yan l!et. vruchtgebruik slecllts gellomlen is tot het betalen ''an de inteJ·e-stPn vnn de Hdml!len val).,.
tle nalatenscllap.
2 Mei 1!l52.
18. - B·tt·l'l/CI'Hjlce znl,:en. BeslissinrJ tv(wrlli:i een opvorcle·ri.nrf worclt afge.,.vezen op u·roncl 'iHLn het uwwijscle in een
·coo·rf!(U/!IHle vorcle·rinu tot afpaHng.
Besliss·in,q wnwrlJ·i:i minstens impliciet en
zonae·r tegenst·rij clirJhe·i(l wonlt vctst,qe8telcl . clat de ·voorgesclwe·ven. voon.vnnrtlen tot het ,rJmvi,'isde veren'i,qrl zijn. Wctt'i.,q yemot'i·veenle lleslissing. -,Is wet-

lig gemoti veerd, cle beslissing die een op-.
yorclering afwijst op grond van llet gewijsde op een voorgaande vonlering tot
nfpaling, wanneer zij, minstens impliciteit en zonder tegenstrijdigheid, vaststelt
dat in llet onclerhavig geval de voorge~chreven voorwaarden tot het gewijscle
wrenigd zijn.
2 Mei 1952.
473
19. c- Bu.r{/erli;il.:e znl.:en. - Conclns·ics
ID(UM'lii:i worclt cw·nuevoenl clnt, te·r plnnts,
twee oMle·rsche·irlen kru.ispunten liestnan.
A·r·rest d.CLt vnststelt cl(Lt cle /cruising
nt.n ·~:erschi.llenrle wegen slechts een en/eel
l.'rwispu.nt ·witm(HLkt.- Passencl nntwooHl.

- Het arrest, dat vaststelt !lat de kruiNing van vm·schillende wegen slecllts een
l'nkel .kruispunt uitmaakt, geen een passl'nd antwoord Ofl de conclusies waarbij
wordt aangevoerd dat op de plaats van
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een verkeersongeval twee onderscheiden
kruispunten bestaan.
8 :Mei 1952.
498
20. - Bu.rgerli.il,;e znlcen. - Inwilli!Jing, vnn de in hootdorde genornen concl1tsie. V erweermicldel tegen een in
subsidinire orde genornen oonclu.sie. Moet niet wonle·n. be1~ntwoord. -De rech-

ter die een in hoofdorde genomen conclusie inwilligt, is niet verplicht antwoord te verstrekken op een verweermicldel dat slechts tegen een in subsidiaire
orde genom en conclusie opgeworpen wordt.
3 Juli 1952.
627
HOOFDS'l'UK III.
IN S'l'RAFZAl(EN.

21. -. St;·nfznlcen. - Ar;·est dnt 1Ve·i.gert toepnssing te rnnken vnn een door
belcln(tgde ingemepen wetsbepnling.
Onzelce;·heid of het nn·est op een feitelijlce vnststelling of 01J een reohtsg;·ond
8trJu.nt. ·- An·est niet gernot'iveerd. Schendt artikel 1!7 van de Grondwet bet

at•rest dat weigert toepassing te maken
een door beklaagcle ingeroepen wetsbepaling, onzeker latencl of cleze weiget·ihg op een feitelijke vaststelling of op
een rechtsgroncl steunt.
24 September 1951.
19
VIm

22. - St·rnfza.lcen. - Vonnis vnn veroo;·deling. Geen nnndu.iding vnn de
wet8bepnlinr; rUe rle · stntf oplegt. - Gebrelc nnn rerlen. - Is niet gemotiveerd in

rechte bet vonnis van veroordeling clat
er zich toe beperkt de wetsbepaling aan
te duiden die bet misdrijf omscbrijft,
doch verzuimt deze aan te duiden die de
straf oplegt. (Grondwet, art. 97.)
1 October 195l.
37
23. '--"- Str1tfznlcen. - Vonnis vnn veroordelinrJ ·wegens inb;·eulc op de ve;·Tceerspolitie. - Annd·uiding van !le nrt-ilcels vnn
het nlgerneen reglement !lie !le inln·eulcen
omsoh1'ijven en vnn de wet vwn 1 Ang1t8t1t8 1890. - Vonnis in ;·echte genwt-iveenl.

- Het vonnis, dat wegens inbreuken op
bet algemeen reglement op bet vervoer en
bet verkeer veroordeelt, is voldoencle naar
recht gemoti veerd, indien het de artikels
van dit reglement aall(luidt, die de inbreuken omschrijven en de wet van 1 Augustus 1899, waarvan een enkele beschikking de op deze inbreuken toepasselijke
straffen bepaalt.
1 October 1951.
37
. 24. -

f::U·ra.jz·nken. - B·n·rger/.ijlce vo;·Bes/,·niten vnn belc/,aagde. de·ring. Beslissinr1 'V(tn ·oe·roordez.ing die een ver·weermid!lel n·iet beantwooHlt. - Niet gem.otlveerde liesUs8inrt. - Is niet gemoti-

veerd de beslissing die, uitspraak doell(k'
over de burgerlijke vordering, ingesteld
tegen degene die van onvrijwillige verwondingen beticbt wordt, door de verzekeringsmaatsclmppij die !let ond~rne
mingshoofd van bet slaclltoffer dekt 'tegen
de risico's die nit arbeidsongevallen
voortspruiten, de beklaagde er toe veroordeelt aan de maatschappij bet kapitaal te betalen dat tot !let verzel~:eren van
de dienst van de toegekende · rente bestemd is, zonder de besluiten van- beklaagde te beantwoorclen waarbij aangevoercl wordt dat de geeiste soni een voorlopige mathematisclle reserve uitmaakt
waarover de maatscbappij de bescbikking
niet !weft verloren. (Grondwet, art. 97;
samengeordende wetten over de vergoeding van de scllade nit arbeidsongPvallen
voortspruitende, art. 1.2, 2°.)
8 October 1951.
4(i
25. - Strafznlceu. - Yrijspraa,fc geste1tn(l Of! 1le afwezi_qhei!l vam. een bestnnddeel vnn het m·isdi'ijf. - Oonclusies·
vctn het openbacw ·minister-ie een nnder·
bestan1ldeel bet;·effend. - Geen r;erplichUng ze te beantwoorrlen. ~ Wanneer de·

rechter over de grond de vrijspraak van
beklaagde steunt op de afwezigbeid van
een van de vereiste bestanddelen opdat
er misclrijf weze, is llij niet gehouden nader de conclusies van het openbaar ministerie te beantwoorclen die op een ander
bestanddeel van het misdri.if betrekking
hebben.
lil October 1951.
72'
26. - St·mfznken. Oonolu.s·ies.
Beschowwingen die noch een eis, noch
een ·verweer, noch een emoepUe ·n'itmnlcen.
- Geen verpUchting voor· de reohter ze
te benntwooTden. - De rechter is niet ge-

houden in conclusies voorgebracllte besclwuwingen te beantwoorden, die nocb
een eis, nocb een verweer, noch een exceptie uitmaken.
15 October 1951.
73
27. - StT(t/za.lcen. - Nota. door beklangcle na cle slu:iting deT debcttten . nan
de voorzUter vctn de zete/, gericht. - G-een
'l!erpUchUng e.,-op te antwoo·r!len. - .,De

rechter is er niet toe gehouden een v~r
weer te beantwoorden dat in de vorm van
een scllriftelijke mededeling na de sluiting van de debatten aan de voorzitter
van de reclltsmacht gericllt werd.
22 October 1951.
88
28. - Stratznken. - Arrest dnt belc/,aag!le van de bet-icht-ing vnn vnlsheid
·in geschriften vr"i.jspr·eelct. - Aanb·i.edin{l
van !le stuJcken, voon.verp van de lietioht-in.Q vron valsheid, als bestnnddee/, van een
opUohting weerhouden. Geen tegenst'l"ijrUgheid. - De rechter mag, zonder-
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zich zelf tegen te spreken, beslissen clat
de uitgifte van wisselbrieven, door beklaagde, niet al de bestamldelen van 'de
valsheid in gescllriften verenigt en dat,
niettemin, de aanbieding van deze wisselbrieven llet aanwenden nm bedrieglijke
llandelingen, bestancldeel van llet wanbe- drijf van oplicllting uitmaakt.
22 October Ul51.
88
29. - Strnfznlc.en. - Ooncl·ns·ies van
lielclaagllc betwistencl d<tt rle .feiten llcwezen zoijn. - Arrest vnn ve·roonleUng ae ·in
rle bewoor1lingen ·van rle 1vet op{festelrle
IJeticht'ingcn lwwezen verlcla1·ende. - Be-~Ussin{f .wettelijl,: ,1/CIIInf'i·veenl. ·wan-

neter de conclusies van beklaagde zich er
toe beperken te bdwisten, clat de ten zijnen Jaste geleg!le feiten bewc-'zen zijn,
stelt bet arrest, <lat de in de bewoordingen van de wet opgestelcle betichtingen
llewezen verklaart, voldoendt' het bestaan
vast van de !Jestamldelen Yan dp misdrijven die het aanneemt.
22 Oetoller 1!l5l.
85
30. - Stra.f.(?J<Lken.. - Conclusies Vltn
liclclaagcle 1lie zich er toe llcperlcen' het
·11estaan ·vwn een ·vnn de bestnncl!lel-en vwn
het -rnis1lr-i:i.f te ontlcennen. - Mlsclrijf ht
(le bewoonl-in{fen 1!Wn rle wet omschreven.
- Ar·rest clcLt het misd·l"ijf bewezen ve·rIGlat~r·t. A·rrest met 1·erlenen omkleea.
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33.- - StmfzCLlcen. - Vaststelling dnt
een meaebelclnlt{fde · ·verlcllt~t·ra heeft alleen
besUssingen get·roften te hebben. - VnststeUing ant, ·vol{fens ae aeuevens vcm het
onaerzoelc, n<tnleg{fer, v<tnnf een bepanW.
tij1lstip, oolc zelcem 11eslissingen getrotfen heeft. - Geen te!fenstrijcl-i{fe vnststellin!fen. - Er bestaat geen tegenstrijdig-

beicl in de redenen van een arrest dat
vaststelt, enerzijds, dat een medebeklaagde verklaard beeft alleen beslissingen getroffen te he!Jben en, anderzijds, dat, volgens de gegevens van het onderzoek, de
itanlegger in verbre~ing, vanaf een bepaald tijdstip, ook, beslissingen getroffen
heeft.
7 .Januari 1952.
208
34. - St·mtznlcen. - Besli-SS'ing ·van
·ve1·oonleUng. - Een verweenniaael niet
1Jennt·wooraenrl. ~ Besl-iss"i'lt(J niet gemoti.,;eera. - Is niet gemotiveerd, een beslis-

sing van veroordeling die een door de beklaagde regelmatig voorgebracht verweermicldel niet op nassencle wijze .beantwoordt.
7 .Tanuari .1!)52.
218

35. - 1:-Jt·rn/znlcen. - Tfe·roorael-in{f van
een beklnn(Jrle ·wegens hoofllznlcelijlce aeelnem,ing nan een m·iscl1'ijf. - VennelainrJ
·vnn nrtilcel 66 van het St-rn,t~vetboelc n'iet
ve·re,ist. Wauneer ·een lleklaagde ver-

W anneer !Jeklaagde zich in zijn con- ' oordeeld wordt wegens hoofdzakelijke
clusies er toe beperkt het !Jestaan van deelneming aan een misdrijf, deelneming
een van de bestanddelen van bet misclrijf <lie in de ·termen van de wet omschreven
te ontkennen, wordt er wettelijk op ge- worclt, is cle vermelding, in de beslissing,
van artikel 6G van het · Strafwetboek niet
an twoord door de vaststelling cla t het in
vereif;t.
c1~) bewoording·en van de wet omschreven
14 Januari 1!l52.
233
misdrijf bewezen is.
29 October 1951.
96
~

31.. -

Stra,fznl,;eiL
Verkeel·son{feva,l.
- Conc/.ns,ies vnn belclanulle (l-ie beweert
:Z·ich 1!66r een onvoo1·zienbn-re h'inae-rnis
te hebben bevonllen. - Vonnis fla,t in .feite op de onj-wlstheitl vnn aeze bewer-ing
wijst. - Beslissing 'WetteUjlv gemotiveerd.

- Beantwoordt op passende wijze, de
conclnsies van beklaagde, die beweert
zich vo6r een hindernis te hehhen bevonllen die niet kon voorzien worden, het
vonnis clat tegenover deze bewering een
feitelijk element stelt, dat er de onjuistheid van bewijst.
3 December 1951.
156
32. - St1·ntzMwn. - Arrest vnn veroorclel-ino. - Geen nnt-woonl op een rloo1·
11elclaag(le ·regelmcLt-irJ vool'{febntcht verweer.- Ar,rest niet uemot-iveerd. Is

niet gemotiveerd, het arrest clat een beklaagde veroordeelt zonder een door deze
:regelmatig voorgebracllt verweer tp beantwoorclen. (Grondwet, art. 97.)
11 :Qecember 1951.
165

36. - St,ratzMwn. - Ooncl·zts'ies zich
er toe beperlcenrl het besta(m te betwisten vnn om het even wellc bewijs vwn het
mi-Bikijf.
Vonnls t'nn. ve,roorde/.inf!
'IXLStstellena ll.nt ·uit lle elementen va.n lle
lilUlllel en !le !lebntten geblelcen is flat
het fe-it be~vezen 'iS. - BesUssinrJ 1Detteli:ik gemoti·vee'l"ll. - Beantwoordt ov pas-

~encle wijze cle conclusies waarin de lleklaagcle zich er toe beperkt het bestaan
van om het .even welk bewijs van bet misdrijf te betwisten, het vonnis van veroorcleling dat vaststelt clat uit cle elementen van de bundel en de debatten gebleken is dat het feit bewezen is.
28 .Januari HJ52.
269

37. - Stmfzalcen. - Ooncl-ttsies ae .OJlrechtheicl ·vnn zelcere get·uiuen·issen bef'lvistenll. - Ji-1'-/'est nlleen cloo1· wnae1·e {fe(Jevens uestnata. Ooncl'USies n.iet aienena te ·worden llennt'Woonl. - De recb-

ter over \1e grond hoeft de conclnsies
die de oprechthcid van zekere getuigenissen betwisten, niet te beantwoorden, wanneer zijn beslissing uitsluitend door an-
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tlere glegevens van de zaak wordt gestaafd.
4 Februari 1952.
278
38. - Stratzalcen. - Fonnis vnn ·ve·roordeling. Oonalnsies nanvoe1·encl dnt
een bepnling van de st·mtwet om rellen
·vnn de nfwezighew vnn een in die aonclu.s-ies ftangefl'!tide omstanfligheifl niet
toepnsselijk is. - Vonn·is ziah beperlcenll
b'i.i lle besahomv·inrJ llnt de telastlerming
bewezen ·is.
Vonnis ni.et !Jemoti.·t!ee!·d.- Schendt artikel 97 van de Grond-

wet het vonnis van veroordeling dut zich
beperkt bij de beschouwing· dat de telastlegging bewezen is, wunneer de bekluugde, bij regelmatig genomen conclusies,
aanvoerde dat de bepaling van de strafwet, waarop hij beticht werd inbreuk te
hebben geclaan, om reden van de afwezigheicl van een door hem aangeduide
omstandigheid op hem niet toepasselijk
4 Februari 1952.

281

39. -

St·rafznlce#. - Yonnis ·vnn verom·deling. Geen aanrl!!tifl'iny ·vnn de
·wettelcst flie fle toe te pnssen st1·a.j bepanlt. - Vonnis niet _qemotiveenl. Is

niet wettelijk gemotiveerd het vonnis
van veroordeling dat de wettekst, die de
toe te passen straf bepaalt, niet aailduidt.
11 Februari 1952.
294
40. - St·rafznl.:en. - Oonal·ttsies ·van
belclaagde m· ziah toe beperlcenfl te betwisten dat fle hmn ten laste gelegde
feiten vnn meflepliahtiglwifl bewezen zijn.
- An·est van ve1·oo·rdelinr1 de teiten bewezen veTlclnrenfl en, bovenflien, de ltls
bestandclelen vnn de medepliahtigheid
ftangenornen elementen bez)(l.lend. A·rrest wettelijlc gemotiveenl. vVanneer

de conclusies van de beklaagde er zich
toe beperken te betwisten dat de hem
ten laste gelegde feiten van medeplichtigheid bewezen zijn, is wettelijk gemotiveerd het arrest van veroordeling da t de
feiten bewezen verklaart en, bovendien,
de als bestanddelen van de medeplichtigheid aangenomen elementen bepaalt.
11 Februari 1952.
294
41.
Stratzalcen.
Verpliahtin,q
voor de ~·eahte1· z'ijn beslissing te motiveron. Geen veqJliahting de motieven
vnn zijn motiverin,q te geven. Zo de

rechter de verplichting heeft zijn beslissing te motiveren, is hij ertoe echter niet
gehouden de motieven van zijn motivering· op te geven.
11 Februari 1952.
294
42. - Stratzaken. - Ar·rest ltlleen. de
sttbSiflin·ire betiahting annnemend. - A·r~·est op impliaiete wij.'<!e vaststellend dnt
de hoofdbetiahtin,q niet aa.ngenomen wm·d.

- Door de subsidiaire betichting aileen
aan te nemen, stelt het arrest op impliciete wijze vast clat de hoofdbetichting
niet , bewezen is.
25 Februari 1952.
323.
43. - Stm.fzaken. - Noah schrifteli:ilce, noah monclelinge aonal·us·ies. - Onfletekencle nota. - JJ,eahtm· ni({t gehouden
ze te benntu,oonlen. - De recllter is niet

gehouclen een tijdens de debatten neergeleg!le ongetekende nota te beantwoorden,
wanneer noch uit het arrest, noch nit
het proces-verbaal val't de terechtzitting
blijkt clat schriftelijke of monclelinge conclusies genomen werclen.
25 Februari 1952.
32fi
44. - St1·atzalcen. - Ooncl-nsies vwn
ae belclangde. - Z·iah m· toe beperlcend
de mnte1'inliteit •vftn de feiten va.n de betiahting te l!etwisten. - An·est in de be·woonz.ingen Vftn 1le wet lle feiten bewezen
verlclfwend. An·est gemoUvem·d.

vVanneer de condusies van de beklaagde
zich er toe beperken de materialiteit van
<le feiten van de betichting te betwisten,
is het arrest gemoti veerd indien het die·
feiten bewezen verklaart en ze in de bewoorclingen van de wet bepaalt. ·
25 Februari 1952.
330
45. - Stratza.lcen. - Oonalitsies van
d;e 'belolfutgde. Aanvom·end -dat het
enig elente·ILt van bewijs, wnn!'OlJ de telnstle,q:q·ing oe·rustte, niet wettelijl!; leon
wm·den nnngenomen-. - An·est de teiten
l!ewezen verlclcwend. Besli.ssing niet
gemot'i·t;ee1·d. - Behelst dubbelzinnige mo-

tieven, wat gelijkstaat met afwezigheid
van motieven, het arrest !lat ziclt er toe·
beperkt de feiten van de betichting bewezen te verklaren, wanneer de beklaagcle, in regelmutige conclusies, aanvoerde
clat de telastlegging op een enig element
van bewijs bernstte en dat dit element
niet als wettelijk bewijs kon gelden.
25 Februari 1952.
331
46. - St1·ajznken. - A·r·rest enm·zijds
1;nststellenfl flnt cle onderzoelcs1·eahter be/.nst was 1net Tiet ondeTzoelc nanr feiten
1.vellce een verhnndelin,q ttitm.alcen van etteaten die niet overeenlcornstig de !leslu.itwet vnn 6 Oatol!e·r 1944 aanr1egeven weTflen. - AncleTzijds beslissend dat de da.flen vnn onflerzoelc betreffende rnet een
vnlse nnnd·wicling 01nt·rent ae eigenaa.1·
nnnge,qeven effecten !"e,qelrnatig zijn. Geen te,qenstTijfligheid. Is niet door

tegenstrijdigheicl aangetast het arrest dat,
vaststellend cla t de onclerzoeksrechter belast was met het onderzoek van een samenstel van feiten gekenmerkt door het
binnenvoeren, in de financH~le omloop,
van effecten die niet .overeenkomstig de·
besluitwet van 6 October 1944 betreffende
de telling van de effecten aangegeven wer-
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<den; . beslist dat de claden van onderzoek
:aangaande effecteil die met een valse aan<duiding omtrent cle eigenaar en, dienvolgens, in strijd met artikel 7 van de besluitwet aangegeven werden regelmatig
zijn.
.3 Maart Hl52.
346
47. - Strnfznlcen.
Onvrijwil!ige doArbeidsonuev(tl. ~ Bm·gerUjlce
-ding. vot·deringen ·mm de wedttwe vnn het
8lctchtoffet· en ·vctn de ve·rze7wnw·r vwn
zijn werlcuever. Arrest tle ·vonle·ring
·vnn_ de we(l·uwe ctftviJzend om de reden
-rlnt _het ongevnl nwn hct(£1' mnter-Wle toe-~tnn!J,
geen wi.jziuing heett _ teweegge1Jrct_dht. - Ar'rest nwn de ver·:;;:elcenw·r (le
teru{)betnling ·vnn de door hem uityelcee·r·de vergoed·ingen toelcennen(l. - Geen teuenstr·ij(Ughe·i.a. - Is door geen tegenstrij-

digheid aangetast het arrest dat, enerzijds, weigert de van onvrijwillige docling
beklaagde tot de betaling, aan de weduwe en het kind van het slachtoffer, van
de minste verg·oeding wegens materiele
schade te veroorclelen omdat het overlijden geen wijziging aan hun materU~le toestand heeft teweeggebracht en dat, antlerzijds, die beklaagde veroordeelt tot de
terugbetaling, ann de verzekeraar, van
de door deze ingevolge de wet op de arbeidsongevallen uitgekeercle vergoedingen.
10 Maart 1952.
375
48. - Stmtznlcen. - Ooncl·usies v66r
de rechter ·in hoger· beroep. - Besl-iss·ina
·van de ee·rste _r·echte·r een JJassend ·nntwoord op die concl'ltsies u.itmalcend. Rechter in houer· ber·oep rwa·r de •re(lenen
van de eer·ste ·rechter· ver·wi:izencl. - Geen
verplif,Jht·ino cle conclus-ies nnder· te be(tntwo"onlen. - Door te verwijzen _naar

de· redenen van de eerste rechter, beantwoordt .de rechter in hoger beroep de v66r
hen(_.genomen conclusies, wanneer clie redenen een passenc1 antwoord uitmaken
op de door het verweermiddel in de condusies voorgestelde vraag.
17 Maart 1952.
382
49. - Str·ntza7cen. - Beslissing honflende ·ve·J·oonlel-ing, d·ie he~ misd·l"ijf in
de bewoonlinuen ·V(tn (le wet omsclwijft.
Geen conclms·ies. - WetteUjlc oemotivee·rde besliss·inu. - Bij gebrek aan con-

clusies, motiveert cle rechter over de
grond op wettelijke wijze de schuldverldaring waar hij de bestancldelen van het
misdrijf naar cle bewoordingen van de
wet vaststelt.
19 Mei 1952.
522
50. - StntjZ(LJwn. - liof V(tn be·roep.

- A·1·r~est vnn ve-roonleling ant cle inbr·e·nk
·in de bewoo·rdingen vnn ae wet omsch-rijft. - Geen conclns·ies. - Wettelijlc
gernot-iveercle besl-issina. - Bij gebrek aan
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conclusies motiveert het hof van beroep
wettelijk de schuldverklaring van de verclachte door de vaststelling, in de bewoordingen van de wet, van het bestaan
van al de bestanddelen van het misdrijf.
2(i Mei 1952.
552
51. - Stmtzaken. - Bm·oet·lijke voraerino. - Bekl(HI-flcle wegens heling ve·roonleeld. Vaststelling flat er tussen
hem en zijn me(lebelclaauden ueen soUcleti-re annsp·mkelijlcheicl bestnat. - Vm·oonlel-inu tot geaeeltelijlce tnssenlcomst
·in het her·stellen vnn de ten laste de-r meclebelclna.qclen aeleg(le Schade. - Geen teoenst-rijd·iaheia. - Bevat geen tegenstrij-

cligheid, het arrest dat de beklaagde nit
hoofde van heling veroordeeld, en dat,
oordelencl over de burgerlijke vorderingen, enerzijds, vaststelt dat er tussen deze
beklaagde en zi.in- medebeklaagden geen
soliclaire verantwoordelijkheid bestaat,
en, anderzijds, hem veroordeelt om gecleeltelijk tussen te komen in de ten laste
van cle meclebeklaagden gelegde herstelling van de gehele aan de burgerlijke
vartijen berokkende schade.
7 Juli 1952.
629
52. - Stntfznlcen. - Ooncl·nsies nwn·tJoer·end dat een r""ijwielpacl over een lcntisp·unt niet voo·rtloopt en aat, bij belemme·rina van de openbare weg cle wiekijder·
(tfstappen moet. A-r-rest •IJctststellend
(la.t op het Jcntispwnt, cle ·in beweoiny
z·ijn,Ze wielr-i_j(ler, die r·eoelnwti_q het he·m
voorbehouclen rtecleelte vcm de -weu berijdt
voo·JTwng ueniet ten opzichte vctn cle weggebntilcer· (l-ie ·rijrnwnamvres qt.itvoert. ~
Gep(tst (tntwoonl. Verstrekt een ge-

past antwoord op cle conclusies waarin
beweerc1 wordt dat op de gTond van een
luuispunt een rijwielpad lweft opgehouden tP bestaan en dat; bij het doorrijden
van het ln·uispunt de wielrijder bij belemmering van de openbare weg afstappen moet, het arrest dat vaststelt dat de
wielrijder die regelmatig het hem voorbehouden gecleelte van de rijweg bereed, op
het kruispunt ten opzichte van de weggebruiker die rijmanceuvres uitvoerde
voorrung genoot.
7 Juli 1952.
639
53. - Strntznlcen. - A·/"J·est cle be·wijselernenten bepnlen(l waar·otJ het is _qea·rond. - Implic·iete ventJer·pino van de
conclnsies ·wctn·rin een str··ij dia feitel-ijlc
element wm·dt ·u-iteengezet. - Wanneer de

rechter over de grond de bewijselementen
nader bepaalt waarop hij zijn beslissing
steunt, verwerpt hij tevens impliciet doch
zekerlijk de besluiten waarin een strijdig feitelijk element wordt voorgedragen.
7 Juli 1952.
640

54. - . .lliisar··ij-ven in znlcen van dotwnen en nccijnzen. - Besl1titen tv(LaTin be-
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·tr·eerd 'IVOI'(lt flat het bewijs li((,/1 sl·uikinvoe·r niet is IJijgebmcht. - A-rrest besUssend dat een wetteliik oermoeden vwn
sluilcing bestaM voor alle ao,r1. de douwlierechten onrlenvorpen wa.-ren rUe zonder
bescheiden in het voorbehonden gebied ·in
omloop worden bevonrlen. - Gepast antwoord. - Verstrekt een gepast antwoord

op de besluiten wuarin beweerd worclt
dat geen bewijs van sluikinvoer wordt
bijgebracllt, llet arrest dat beslist dat
door de wetgever in algenwne regel aangenomen wordt <lat de aan <le doumwrecllten onderworpen voorwerpen die zonder de vereiste besclleiclen binnen het
voorbellouden gebied in omloop won1en
hevonden, van sluikinvoer voorkomen.
7 Juli 1952.
643
5:5. - Strafza.Tcen. - Burge·rUjlce ·vorllet"in[!. - An·est dat rleze vorde1·in[! ·inwilligt om reclenen rUe met het beschilcli:end gerleelte der besUssing str·ijdi[! zijn.
- Gel!rek rum wntwoonl op een venveermillclel van de beklaagrle. Schendin[!
·van art-ilcel 97 1mn de Grondwet.
Schemlt het artikel !J7 van de Grondwet,
het arrest dat de eis van de burgerlijke
partij inwilligt om redenen die met het
beschikkend gedeelte zijner beslissing
strijdig zijn of zonder een verweenniddel van de beklaagde te beantwormlen.
14 Juli 1952.
661

.56. -

St'l'ntzrtken. Wegcode, artllcel 36. Vonnis •vnn veroonleling. Gonclu.sies van de belclntr.gcle. - Uit verscheirlene feiten de schttl(l vwn de b1t1'gerlijlce prwtij rtfleiclenrl en een omstandirJheirl inroepencl die zifn eigen sch·ulcl uUslu.U. - Geb;·elc ann wntwoord. - Niet genwtiveerrl vonnis. - Is niet gemotiveercl,

het vonnis dat uitsluitPncl op grontl van
llet onclerzoek en de behandelingen van
de zaak de beklnagde nit hoofde van
overtreding van artikel 33 van <le "Vegcode veroordeelt, hoewel beklaagde bi,i
conclusies nit verscheidenP feiten afleidde dat de burgerlijke parti,i aileen enP
font had begaan en een omstamligheid
inriep die, naar zijne mening, zijn eigen
schuld uitsloot. (Grondwet, art-. IJ7:)
l4 Juli 1952.
666

57. - StrafzMcen. - B-urgerlijke ·vorderiny. - V erwerping vnn lle vonleriny
van de l!urgerU;ilce pwrti;i. - Gehele of gedeeltelijlce ve1·-wertJing. - Vonni8 de ·reden dezer beslissinrt niet anngevencl. Schenrling van adi1cel .'1"1 vnn de Gro·nrlScllendt het artikel 97 van de
·wet. Grondwet, het vonni,; dat, zonder enige
reden daarvan aan t<e geven de vordering
van de burgerlijke pa rti,i ten gehele of
gedeeltelijk verwerpt.
29 Juli HJ52.
673

:ss. - Strafznke·n. - Be11lissi:ng 1JU:n
veroo;·deling het misdrijf omsclwijvencl
in (le l!e,woonlinuen d.er wet. - Gebrek
nan conclusies. - WetteUjlc rtemotiveerde
besl-issing. Bi,i ontstentenis van conclusies, motiveert de rechter over dP
grond wetteli.ik clp schuldigverklaring
floor het bestaan van de bestandclelen van
het misdrijf in de hPwoordingPn tlrer wet
vast te stellen.
!l79
2 Reptemher 1952.
HOOFDS'rUK IY.
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:59. - Beslu-it vnn de /Jestenrligc de1mtatie van de provinC'iernrul u:itsprank
doenrle o·ver een be.zwnM·sclwift teuen een
gem.eentebelnst-ing. - Verplichting te_ m.oti·veren. - Het besluit waarbi.i de besten-

clige cleputatiP van een proviucieraatl
uitspraak cloet over een bezwaarschrift
tegen een gemeentebelasting moet geinotiveerd zijn. (Grondwet, art. IH.I (Rtilzwi,igencle beslissing.)
11 Dec•pmber 1951.
172
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60. - 1li-iliUe. - Annsprnak vwn de
mU-icicn ·venvoqJen. Rerlenen van de
besUssing van de hogere -mUitiemad onzeker la.tend of hi) hecft wlllen l!eslissen
dnt rle a.anspraa.l,: onr;eg1·oncl was i:n
rechte ofwel of zi;i onye(!mnrl W(l.N in feite.
- Beslissing niet ye·1not-iveenl. - Is niet
gemotiveerd de heslissing· van de hogerP
militieraad die bij het verwerpen van een
aausvraak van de milicien, onzeker laat
of <le rand lweft willen beslissen dat dezt~
aanspraak ongegroncl was in n~chte ofwel of dat zij ongegroiH1 wns in feite.
17 Sc>ptember 1951.
4
61. - JJ£ilitie. - M'ilUieraad een nan·1;-rnay om. uUzonrlerinrJI!H:itstel 'IJenNYI'penll
om ·reflen rl(tt zi;i 011 uertroncl is. - Alctc
vwn beroep 1;nn rle miliden na,wwlceurige
f!C,(Jevens inmepenfle om te l!e·wijz·en drtt hij
fle onmisba·re stewn van zijn uweder is. Besl·issing vwn cle hogere m·iUti.enw.d zich
er toe beperkenrl (le rerlenen ·va.n de IJesl-iss·in,q vltn lle udlitienwrl awn te nemen.
- Beslissinr; 1xr.n de 710{/CI'C mll-iti.eraad
niet gemot'iveerrl. - It-~ niet gemotiveerfl

de beslissing van !le Iwgere militieraall
die, bi.i aanneming van de re<lenen van dP
beslissing van de militieraad, zich et' toe
!Jeperkt de aanvraag om uitzonderingsuitstel ongegrond te verklnren, dan wanneer, in zijn akte van beroep, de milicien
nauwkeurigt> gpgevens inriep om te be-
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wijzeu dat llij de onmisbare steun van
zijn moetler was.
17 September 1951.
<i

of de In annmet·TcinrJ genomen 'inkomo·tmt
rleze z·ijn die lc-rnchtens de wet in aanmet:lc·ing nwesten genornen worden. - Besliss1n.q niet met ·rerlenen omlcleed. - Is

62. - Militie. - l'erpUchtina voor de
n!chte·r zijn beslissina te ·motive·ren.
Geen verplichti-lt[J de ·redenen •van zijn ·redenen te ue1;en. - Indien de militierechts-

niet met reclenen omkleed de beslissing
van de hog·e militieraacl die, wanneer de
milicien staande llield dat de inkomsten
van zijn ouclers, die bij het verwerpen
van zijn aanvraag om onbepaalcl uitstel
door de militieraacl in aanmerking werden genomen, deze niet waren waarmede
krachtens cle wet rekening moest gehouden worden, de beslissing van de militieraad bevestigt om de· enkele reden dat
de inkomsten van de ouders het wettelijk
maximum overschrijclen, het Hof aldus in
de onmogelijkheid Htellend nu te g·aan of
zij cle inkomsten nm het jaar dat nan clP
aanvraag voorafging of cleze van el'n
under janr in aannwrking g·enomen heeft.
(Wet samengeschakelfl door koninklijk
beslnit van 15 Februari 1!JB7. art. Hl. n eil
rl; Grondwet, art. 97.)
~
12 NOV{~mber 1\)51.
]24

machten de verplichting hebben hun beslissingen te motiveren, zijn zij niet gehouden <le redenen vnn hun rPtlenen ov
te geven.
17 September HJ5L
6
63. - Redenen ·tot verbrel,ing. - MiliUe. - JJfiddel rla.t ·wegens zijn ondnirleli.jlcheid n·iet lean beantwoonl worden. Niet-ontvrtnlcel-ijlcheirl. Het hof houdt

geen rekening met een tot staving van
een voorziening in militiezaken ingeroepen midclel, inclien clezes omluidelijkheid
ziju onderzoek onmogelijk maakt.
17 September 1951.
6
64. - MiUtieza.l;;en. - Besliss·ina ·va.n
de hoge m-ilif'iemrul. Venver·p·iJng ·va.n
een hoaer beroep. Niet bewntwoor·de
aanv·ma.a. - Niet aemotiveerde besUssinrr

- Schenclt artikel \17 van de Grondwet,
de beslissing van de hoge militieraau die
het door de milicien ingesteld hoger beroep, tegen een beslissing van de militieraad die hem een uitzondering·suitstel
weigert, ongegroml verklaart, zoncler uitspraak te cloen noch over de ontvankelijkheid, noch over de gegrondheill van
een aanvraag tot ,·ergunning van een gewoon uitstel.
15 October 1951.
fi4

65. - MiUtie. ·- Ve·nverpinrJ van een
nnnvr·aau om onbeprwlrl nitstel ·inged·iend
in 1951. - Beslissina vwn de hoae m'ilitiemad onzelwr lntend of hi.i heeft ~villen be8Ussen in recltte dat hij het ·inlwmen vrm
.1950 niet moest ·in na.mlterlclna nemen of·wel in feite rint rlit Inlcomen ·nfet lnger
wns drtn dit van .l.'J-f9. - Beslissin!J niet
met rerlenen ornlr.leed. - Is niet met retlenen omklc,ed, de beslissing van de hog·e
militieruad, cUe een in 1951 ingediemle aanvraag Dm onbepaalde uitstel verwerpt, onzeker latend of de rand !weft willen be~lissen, in rechte, dat hij het inkomen
van Hl50 niet moest in annmerking· nemen, ofwel, in feite, clat dit inkomen niet
lager was dan cUt van HJ49.
2\1 October HJ51.
99
66. - ;JiUitie::::·r~la;n.
Ho!!e miUtiernad. Verr.O(l/'piny nu1 een nnnvnwa
om onbeprwlrl u.itstel. /Jesliss'iny rte.~tennrl op rle llelnngrij J.:Twitl Dan fle inTwn~sten ·vwn rle o·ttrlers ·van rle rniUc-ien.
- Geen a.ntwoonl op tle be·wering ·uwn rle
miz.icien.~ Omnoyelij/,:heirl nn te grutn

67. - M iliUeznken. - /Jeslissin{t ·mtn
rle hoae militienwrl. Y en.verp·ina van
een nnnvnu~a tot ·uitstel. - Bes/.issin.,q ,qeurond otJ het bedmg van het inlwmen va.n
rle ouders vnn rle m.ilicien. - OnmortelijT,:heid vnst te stellen of het bedoeld inlcornen wel fl-it ·is ·well" in finmnerlcin[J dient
.rtenomen, zoa/ls rle wet het vereist. - Beslissino niet uemofi.veerrl. - Is niet gemo-

tiveercl de beslis~ing van (le hoge militi!'mad cUe, om een aanvraag tot uitstel te
verwerpen, op llet beclrag van het inkomen van cle ouclers van de miliden steunt
wanneer zij niet toelau t vast te stelll'J~
of het bedoelcl inkomen dit is welk in
aanmerking cliende genonwn, zoa ls <h•
wet llet vereist, (Kon. besl. van l;) JPPbruari 1937, art. 10; Grondwet, art. !l7.)
21 .Jnnuari 1!l52.
254
68. - JJiilUie.<:nl."en. - 13eslissin!J Pnn
VerweqJin!f vnn
rle hooe mil·itiemnd. een nwn·vnutrJ o·m ldtzonde·l"ingsui.tsteT. Beslissina aer1rond op het bedra.g vnn het
inkomen ·vr~n tle oHrle·rs ·van de udTiC'ien.
- Onnwaelijlc nn te rtnwn of het in aa.nme'l'lcina · oenomen inl.:omen rUt is well,,
het krnchtens rle wet liehoort te z·ijn. Bcsliss·ino niet uemotiveenl. - Is niet gP-

motiveerd de beslissing van cle huge militieraacl die een aanvraag ·om uitzoncll'ring·suitstel verwe1·pt rloor op llet bedrap;
van het inkomen van de ouders van de
milicien te steunen, wanneer zij niet toPlaat na te gaan of llet inkomen dat zij
in aanmerking hpeft genomen cUt iR Wl~lk
het krachtens de wet belwort te zijn. (Koninklijk besluit van 15 Februari 1937, artikel 10, a. 11, li, :!". en 12, n ; Grondwet,
art. H7.)
ll Februari l\152.
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1. St1·atzaken.. Rechtsmachten
t·nssen welker 1Jesliss·ingen een geschil,
(lat tot regeling van. rechtsge1Jied aan~
leitl11ng geett, lean oprijzen. - Elen rege-

ling van rechtsgebied, in strafzaken, onderstelt een geschil tussen de beslissingen
hetzij van twee onderzoeksgerechten
hetzij van twee rechtsmachten van wijzen
hetzij van een onderzoeksgerecht en van
een rechtsmacht vim wijzen.
24 September 1951.
21
2. - StntfZ(l,/cen.. - Besch'Vlcking va.n
(le ra(ul/c(l,11W1' (Ue 1Jij aannemvng van. ve1··
zachtemle omst·andigheden ee·1~ pe1·soon
van een mi8d(£(Ul 1Jet'icht (lie niet voo'r
om-rectionalisntie .doo1· de omzm·zoeksge·
reohten va.tlJU(£'1' ·i.s, nawr cle oor-reoUonele
1'eohtbrmk veniJ!ijst. - Vonnds vnn. onbe·
1JOC{Jil·1Jerklnring. - Regelinrt vnn 1·eohts·
gebied. Ve1·nietiaing vnn cle 1Jesoh'ilc·
lc-inrt en ve1·wijzinrt 1uuw een lcamm·
Wmmeer
·vnn vnbesoh1tldirtingstelz.ing,. -

het doc beschikking en verwijst het de
zaak naar dezelfde raadkamer anders samengesteld.
8 October 1951.
51
-4. - Geschil t·u.ssen. een 1Jeschiklcin.g vnn.
·ven.v·ijzi'ng n·ant' de 1JOI!it-iet·echtbnnlc en
een vmvnis vnn fle politi.erechtban.Jc. Y 011111fis va1~ on.bevoegdverlcl(tr1~ng. Ti·ierop
ae.q1·onfl (lat het (tnn de tJoli.tierechtbnnk
onfle1'W01'pen miscl·nijf gamenhangend is
met een tvanbecl1'idt da.t bij de omTectionele mohtbwn Jc. nwnhwngig is aemankt.
- NnstJo1·vng vm~ het Hot. -· Fonn.is van
o·nbe<Voegflverlclcwing dnt aeg1·oncl blijlct.
TTernieUginrt van fle beschiklcing,. Perlcen-. ~ Om het rechtsgebiecl te regelen,

een beschikking van de raadkamer bij
aanneming van verzachtende omsta~dig·
heclen, een persoon beti'cht van een mis·
daad die niet voor correctionalisatie door
de onderzoeksgerechten vatbaar is naar
de correctionele rechtbank verwezen
heeft, en de correctionele rechtbank zich
onbevoegd heeft verklaard, vernietigt het
hof, het rechtsgebied regelende, de be·
schikkh1g en verwijst cle zaak naar een
kamer van inbeschuldigingstelling.
1 October 1951.
36

wanneer cle politierechtbank zich onbe·
voegd heeft verklaard on1 kennis te nemen
van een door cle raaclkamer naar de poHtierechtbank verwezen wanbedrijf en
van een misclrijf clat tot har:e bevoegdheid
behoort, omclat cleze misclrijven samenhangeml zijn met een wanbedrijf dat bij cle
correctionele rechtbank aanhangig is ge·
maakt in eerste aanleg, gaat het Hof na
of clit laatste '\vanbedrijf regelmatig bij
cle correctionele rechtbank aanhangig is
gemaakt, alsook of al de misdrijven sa·
nrenhangend blijken; in beve§!tigencl geval,
vernietigt het de beschikking van de raacl.
kamer, doch enkel voor zoveel deze be·
schikking de politierechter als zijnde cle
bevoegcle rechtsmacht aanwijst en ver·
wijst het de aan cle politierechter onclerworpen mi!sdrijven naar de correctionele
r.echtbnnk waarbij het wanbeclrijf aan·
llangig is gemaakt.
19 November 1951.
129

3. - Strntzalcen. - Beschilclcinrt va.n de
1"aa(llcamer (lie een 1.vanbed·1•ijf naa.1' de
pol-it-iereohtbnnlc ve1·wijst. - Yonnis V(tn
onbe·voegave·rklft·rinf! gestmmcl 011 het be·
stawn van een omstamligheia, late1· aan de
beschUcking van verw·ijzvn,q belcena ge·
mac~lct en op gmn(l ttxta1'vwn het te-it met
een zwa(wfle·re cor-recUon.ele st·raf 1Jestratt
wonlt. - Regeling V(tn 1·echtsge1J·ied. V mwieUgimg V(£n ae besoh,ilclcing. - TT e1··
wiJjz·bng, V(l,11 ..de zanlc 1UHt1' (lezelfde lcamer
a.n(lers samenaestel(l. - 'Wanneer, na aan·

5. - Strntzalcen. - 111iscladen en e1··
merle sa:menh((!ng,end wanbeclrijf. Be·
sohiklcing van (le ntadlcnme1' ve·rzachtende
omstanflirtheclen bepalen(l en de belclangde
1haa1· cle oo1'reotionele 1·echtbnnlc verwii·
zen.fl, wut fle m.isflaflen. bet?·ett. - Vonntli
van onbevoeg(lhefd ,qesteu.nd 011 het feU
dnt het a/.s tva·nbefl1'{if vennelfl 1wisdri if
een nwscla(ul nitmaa.lct. V envi.etig·i1ig
vnn fle lieschilck-ing. - Perken. YeT·
w~jzing newt· fle lcwme1' vnn inbesohuldi·
rt·inrtstell'it1.tJ. Wanneer de raadkamer

neming van verzachtende omstandigheden,
de raadkamer de dader van een wanbe·
drijf naar de politierechtbank verwezei1
heeft en clat door deze laatste een vounis
van onbevoegclv,erklaring gewezen wordt,
om I'eclen dat, later dan de beschikking
van verwijzing, een omstancligheicl aan
het licht is gekomen, op groi1cl waarvan
het feilt door de wet met een zwaardere
correctionele straf bestraft worclt, gaat
het hof na, op een verzoekschrift tot re·
geling van rechtsgebied, of de vaststelling
van de recllter over de groncl juist
schijnt; in bevestigencl geval, vernietigt

een beklaag~le naar cle corectionele recht·
bank, wegeils g>ecorrectionaliseercle mis·
daden en een ermecle samenhangend wan·
beclrijf verwezen heeft en de correctionele
rechtbank zich voor het geheel onbevoegd
heeft verklaard, omclat het nls wanbeclrijf
vermelcl misclrijf eigenlijk een misclaad
uitmaakt, vernietigt het hof, het rechtsgebied regelend, cle beschikking, behalve
voor .zoveel zij voor de misdaclen verzacbtencle omstandigheclen aangenomen heeft,
en verwijst het de zaak naar cle kamer
van inbeschulcligingstelling.
217
7 Januaril 1952.
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6. ~ Stmjzalcen. - MUitair rn we·rlwlijke d·venst. en mUita.ir met onbepaal.d. verloj vm·volgd wegen.s onv1·i,iwilUge ·verwondinrJe'/b en inu1·e-nken 01J de 1~re.qcolle. Beschilclping van ·venvijz·ing na(lr de cor·recPionele ·re;chtiJank. - Von·mis ·v(ln onbevoegdhC'ill. Beschilcking en vonnis -in
kmcht van gewijslle gegctwn. Vonn·is
·1;an on/Jevoegdhe·id g£grond. Ve·rn·ictiging vcm de beschilcldn,q. - Ve1•w·ijz·in{J
/1(l(l!" lle Twij{JsancUteur. Wanneer de

7811

na te gaan of. de publieke vorclering al
clan niet hetzij ten overstaan van al de
misdrijven, lletzij ten overstaan van enl;:ele ervan verjaanl is.
25 Februari 1952.
332

9. - StratzMwn. - A·rrest ·vwn het militCI!ir gerechtshof. An·est vctn on/Jevoeg.dheid gegToncl op cle ve1·Tcnochtheifl
t·ussen m:isclrijven ·vallencle binnen cle IJevoegclhe·icl van het miUtai·r gerecht en miscl!'i}'ven vallencle Mnnen cle /Jevoegdheicl
Vll!lb het g,ewoon ge1·echt. - Late·r gewezenIJeschilcT~ing van cle !'aadkamM' . ....,. Beslissende dat de pu/Jlielce vo·rder·ing ontstaan
uU cle mi.sd'l"ijven ·vallencle binnen de IJevoeg.dhe·icl vnn het gewoon ge·recht verjawrcl of nifJt ou.tva.nlceli.jlv is. - Zich onIJevoegcl verlcln·rencl voor het ove1-i_qe. BesUssingen hebbencle Tcracht vct11. gewijscle -ve1·Tc1 egen. - Re{Jeling van !'echtsgebied. - Er is aanleiding tot regeling

raadkamer twee venlacilten naar de correctionele recil tbank verwezen ileeft onder
de telastlegg·iing van onvrijwillig~e verwondingen en in brenk en op de W egcode en
wanneer cle correctionele reciltbank zich
onbevoegd ileeft verklaard omdat een van
de verdacllten, militair in werkelijke
clienst :<ijnde, de feiten tijdens de dienst·
lleeft gepleegcl en de andere milituir met
onbepaald verlvf is, bestuat er grond tot
regeling· van reclltsgebied; inclien uit de·
stukken van de reclltspleging scllijnt te van reciltsgebied, wanneer llet militair
blijken clat een van cle verdacllten militair gereclltsilof, bij een kracllt van gewijsde
in werkelijke dienst is en de andere mi- verkregen llebbencle arrest zicll onbevoegd
Jitair met onbepaald verlof, dat de eerste boe:eft verklaard om van een reclltspleging
de feiten tijdens de clienst lleeft gepleegcl kennis te nemen, om reden van de veren dat de misdrijven samenllangend ziljn, knoclttlleicl tti.ssen m}sdrijven vallencle
vernietigt llet Hof tle bescilikking· van tle binnen ' de bevoegcllleid van llet militair
raadkamer en verwijst llet cle zaak naar gerecilt en misdrijven vallencle binnen de
de krijgsauditeur.
bevoegcllieid van het gewoon gerecht, en
18 Februari 1952.
305 wanneer bij een later gewezen bescllikking
llebbencle insgelijks kracllt van gewijscle
7. - St·rnjzalcen. - A·rrest van o·nbc- verkregen, de raadkamer na beslist te
voegdheicl V(ln het hoj vcm ueroep, Mm·o1;
hebben dat de publi'eke vorclering uit de
g,egrond flat cle zaalc tot cle lievoe{Jdheitl
binnen de bevoegdlleid van llet gewoon
van de m'ilitai·re !'echtsrncwht IJehoort. gerecllt vallende misdrijven ontstaan door
- Arrest van onbevoegdheicl van het miverjaring te niet is gegaan of niet ontvanlitwirr ge·rechtshoj, h·iemp gerrroncl dat de
kelijk is, zicll voor het overige onbevoegcl
zaalc tot ae /Je'voegdheid van de gewone
lleeft verklaarcl.
1·echtsnwcht liehoort. Besl'issimg ·in
17 Maart 1952.
387
Tcnwht van gwwijscle gegaan. - RegeU11fJ
·van 1·echtsge1Jied. - 'Vanneer llet llof van

beroep, bij een in kracht van gewijRtle
gegaan arrest, zicll onbevoegd verklaarcl
ileeft, omdat de zaak tot cle bevoegdlleicl
van de militaire reciltsmacllt behoort, en
Willihlteer het nlili~air gereclltsllof zi<cll
daarua bij een insgelijks in kracllt van
gewijscle gegaan arrest onbevoegd verklaard lleeft, om reden dat de tot de bevoegdlleid van cle militair~ reclltsmacht
behorende misdrijven samenllang·end zijn
met een tot de bevoegdheid van de gewone rE'clltsmacllt bellorend nlisclrijf, is
er grond tot regelfu1g van reclltsgebied.
25 Februari 1952.
332

8. - Hof ·wnn·r/Jij een ·verzoelcschl"'ift
aanhwng·i[J is .. - Macht O'ln nn te gaan of
rle pt~blielce vorcle1·ing al clnn n·iet verjaarcl
is. - l]!fa.cht hetz•ij ten ove·rsta((,n van al
rle rni!sdrijven, hetz'iJj ten ove·rstaa.n Ntn
enlcele erva;n. - Het Hof van verbreking,

10. - Stra_fzc~k;en. - BeschUcTC'inl! van
venv·i.iMng, cUe twee m:isdaclen correcUonnHsee·rt. Rechtsma.cht van wi;i:wn die
z·vch on/Jevoegd ve'/'Tclaa·rt. - On/JevoegdTwid hierop gestmtncl rlat cle omsclwi,ivinrJ
clie aan het ee·rste ndsclrf:if moet gegeven
worclen cleze 1s 1j(t'n een mrisclancl clie cloo·1·
cle 'l'ltctellca;mer niet CO!'I"ecti01WUsee1"7Ja(W
is en clat cle twee nvisdrijven verltonocht
zi,in. BesUssi1ngen i:n kTacht van gewijscle gegacvn. - Regel'in_q vwn ·rechtsgeIJ·iecl. Jttist schijnende ·va.ststellimg.en
vwn cle ·rechtsnwcht van wijzen. - TTe1··ruietirring van cle beschilcking behalve in
zo,uer zij voo·r het tweecle m·isclrijf ve1':vachtende omstcmcz.i,{Jheclen a·anneen~;t. TT erzcwhtencle on~;sta.nd·igheclen niet gehnnclhaafcl wat uet·1;eft cle 1nisclaa.a cUe
door cle nu~dlauner n'iet leon yeco·rrectlonaUseenl wonlen, Ve?·wijz'i-lt{J nacw cze
Tcame·r vwn ·in.lJeschnlcl'i{Ji'II[JStelHng.

W anneer cle raadkamer, bij een in krnellt
waarbij een verzoekscllrift tot regeling· van gewijsde g·egane bescllikldng, de vervan reclltsgebied aanliangig is in straf- dachte naar de correcti'onele reclltbank
zaken, is bevoegd om in de reclltspleging , verwezen lleeft uit hoofde van tweP mil'-
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<laden, die zoals zij omsehreven zljn door
cle raadkamer eorrectionaliseerbaar zijn,
en wanneer de rechtsmaeht van wijzen
zieh, bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, voor llet geheel onbevoeg<l
verklaard heeft, omclat aan cle ene zijde
de omsellrijving cUe aan een van de misdrijven client te worden geg.even de.ie van
een misdaad is,. dan doet llet hof, bi.i
hetwelk een verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied aanhangig gemaakt is,
indien de vaststellingen van de rechtsmaellt van wijzen juist scllijnen, de besehitkking van de raadkamer te niet, be'
halve in zover zij voor de door de rechtsmacht van onderzoelr voor correctionalisering vatbare misdaad het bestaan van
verzaclltende omstandigheden aangenom£•n
heeft en verwijst llet de zaak naar de
kamer van inbesclmldigingstelling.
1i llfei J!J52.
II. -

Strafza./cen. -

maclk((/lne;· de 7Jelc7aa-ucle vom· cle cmTectionele 1"echt/Jwnlc vm·wijzencl w.·it hoofcle
van een als waubeclrijf omsch1·even feit.
- F'ei•t clat een m·isdaacl ;r.Umaa.lct. - RerteUn.u vcvn ;-eehtsgebiecl. Vernietiu·i'Jig.
va.n het bevel. Verwijzinu naar de
Tcame1· van in-/Jeschnlcligingstellinu.

vVanneer een bevel van de raadkamer een
beklaagde nit hoofde van een als wanbedrijf omschreven feit nnar d.e correctionele reclltbank heeft verwezen, en. de
correetionele rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard om reden dat het feit een
mi-sdaad nitmaalrte, vernietigt het Hof
waarbij een verzoek tot reg~ling vnn
rechtsgebied aanllnngig werd g,Elmaakt llet
bevel van de raadkamer en- verwijst het
de zaak naar cle kamer van inbesclmldigingstelling, indien beide beslissingeu
kracllt vvn gewijsde hebben verworven
em imlien llet feit een mi'sdn ml blijkt uit
te maken.
14 Jnli HJ52.
667

Bevel van cle

s
SCHENKINGEN EN TESTAMEN·
TEN.
I. Hche·nkinu oveF cle h(tnd ·vooT het
ove;·sehot. - M·i(lclel hienr.it afueleid clat
de sehenlcer niet m.au beschilclcen ove·r
uoeclwren (/.ie cle /Jertiftigcle late;· zal /JezUten. - Jl1-itlclel (lat n·iet voo;· cle eerstc
'ln(Wl ·1J66r het H of ;nag 01Jg,ewoqJen wm·c
Mag niet voor de eerste maal
den. v66r llet Hof voorgesteld worden, clHn

wanneer cle etser het v66r de rechter over
cle grond hacl kunnen opwerpen, llet midclel hieruit afgeleid dat, in zake schenking
over ·de hand voor het overschot, de schenker Rlechts over de goederen die hij zelf
bezit mag beschikken, en geenszins over
goederen die de begiftigde later zal hezitten.
22 Nmr.ember 1951.
138
2.. - F ermoeden •van g·ift ·1xtstuestelcl
rlou·r art-ilcel 918 van het B;wg,eTlijk Wetlioek. Fennoeden teni1et gecla(tn cloo1·
de toesten~ming tot cle 'L'erm·eenuli.ng gegeven door cle andere erfue·reehti,qcle in de
rechte Unie. - Het vermoeden dat de ver-

koop onder voorbelwucl van vrnclltgebruik
nan een der erfgerechtigclen in de rechte
linie een gift uitmaakt, wordt te niet gedaan door de toestemming tot de vervreemcling gegeven door de andere erfgereclltigde in de r.echte lijn. Het is zo11der
belang llat cle verl~oOJlprijs werd vastgesteld als betaalbaar niet aan de verkoper, maar, na het overlijden van deze
lantRte, aan de andere erfgerechtigden in

de rechte linie. (Bnrgprlijk 'Vetboek, artikel 918.)
595
19 Jtmi 1952.
3. - Verkoop ·Dam. om·oe?'e/lcle goede·ren
a.a·n een erfopvoluer in rechte linic. Bedonrten pdjs lager clan cle we;·lcebijlce
waa.nle. Ferschil. Onrechtst;·eelcse
uiift. - Geldsom ann inlweng onde1·hevig.

- vVanneer een verkoop van onroerende
goederen aan een e.rfopvolger in reclitP
lijn noel! mits een spotprijs gedaan wenl
noch met de becloeling het voorbellouden
gecleelte vv~1 de medegerechtigden van de
koper in de nalatenschap nm de verkopers aan te tasten, is zij een reclltsgeldige
verkoop, alhoewel de werkelijke waarde
van llet goecl hoger is dan de bedongen
prijs; de geldsom, die het verschil uitmaakt tussen de 'verkelijke waarde en
de bedongen prijs, is als onrechtstreekse
gift a an inbreng onclerhevig.
1!J Juni l%2.
Gll6
~ TTe1·1wop va-n o·n-roe·rende u.oecle1·e·n
een ertopvolger in cle ;·echte lijn. Beclongen prijs lage;· (la.n de we;·Jcelijlce
wa.a;Yle. - TTe1·schil i:n te 1J1·enuen als oni'echtstreekse gift. - Beflrag van dit vm·c
schil vnstgestelcl zonde;· clat tot het /Jepalen van de /Jeclongen tJ1'1.js relcen,i.n.y wenT
geho·u.clen met eon voorbeho!td vnn vnwhtgebntUc noah met een aa.-n cle 1w1Je1· 01J.(Jelegcle l-i.,if;·ente. - TToor:ziening cloo1· d.e nnclere erjopvoluers ·in 1·echte Ujn. - Mi.clclel
hieruit ftjgeleicl clat cle inbreng ni·et ove;·eenlcomstiu artilceZ 918 van het B1wge·rUjk
Wetboelc ,qe1·egeld weHl, alhoewel 21ij in
de 1;e·rlcoop niet toestemden. - JJihlcle/. bi.i

-4.
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SCHIP-SCH.IDEPV AAR'l'. _qe-b·rek au.n belanu rl'iet ontvwnlceUjlc. -

Wanneer een verkoop van onroerende.goederen aan en erfopvolger in recllte lijn
wenl toegestaan tegen een lagere prijs
{]an de werkelijke waarcle en het bedrag
van (le geldsom clie het verschil tussen de
werkelijke w:uu·de en de- betlongen prijs
nitmaakt, welkP som als onreclltstreekse
gift dient te worden ingebmcht, vastgesteld. werd zonder dat tot llet bevalen van
de bedongen prijs rekening wercl gelwu<len met <le omstandiglwd'Cl tlat de verkopers Y..icll bet recht hadden voorbehouden
hun leven lang een gedeelte van de verkochte plaatsen te bewonen en dat de koper zich er toe had verbontlen hen te
onderhouden, zijn de nndere erfgerechtigdeJJ, bij gebrek nan belang, niet outvanJ>elijk een midtlel hieruit af te leiden
<lat <le inbreng niet overeenkomstig· nrtikel 91R van hct Burgerlijk WetboPk
werd ger.egeld, alhoewel zij, met de verkoop niet instemden.
11) .:Jm1i 1952.
5!J6

SCHIP-SCHEEPVAART.
]. • -- i'Jcheepvawrt o·ver ·neerue7clrt1Jt_e
, .~t·u·wen 011 lle llicW/i, - Belgische Sta.at
pan alle ve·mnt·woonleUjl"heicl ·v'l'ijuestelcl.
voorwaanle11. De vrijstelling van
-

a He verantwoordelijkheid ten voordele van
tle Staat wegens de ongevallen die ten gevolge van het varen op de Maas over neergeklapte stuwen zich .zomlen kumwn voortloen, WPlkp cloor artiik.el 10te-r van bet
koni-nklijk beslui.t van 13 October 1!J3[)
voorzien wonlt, lwn volgen:,; lle bewoor<lingen zelfs dezer bepalingen, slechts toegepast wonlen inllien de technische inrichting waaruit de stuw bestaat op de
bodem van d.e stroom, onder bescherming
van de selmtrand neerg·eklapt ligt en alclus
voor de scheevvaart geen hindernis meer
oplevert. (Kon. besl. van 15 October 1935,
art. 10ter, in het Stacttsblaa bekend gemaakt op 15 October 19:16.)
24 April 1952.
464
2. - ,lrtiJ;el 18 1;nn het l.;oninklijk bel<ln'it :1;wn. 15 October 1935. - Beschikld11U
/,;rachtens cle·wellce acm cle uebrn·iker •v((.n
een ·waterloop alle ·recht op schculeloosstelUng 011 tl.:encl wonlt -wegens cwe·r-i:i of
8Cheepvaal·tst·I'C"Inm-i-lllf ·ve·roo"l·zaa.l;;t cloo1·
uebrelc aan voecliHg,wwate·r, cloor een onge~Jal ot llom· i:n het alrJemeen belwnu uetmt_ten rnaatreaelen. - Beschi-kkina niet toeJinsseUjl,, '1.Vc/.1vneer rle a:verij het uevolu 18
nvn een -nal-c•t-iolwicl ·va-n de D·ienst cle1·
scheep1;a.a·rt. · - Zo bi'j artikel 48 van het

koninkli.ik beslnit van 15 October 1935
nan de gebruiker van een waterloo]) alle
reebt op schadeloosstelling ontkend wordt
wege11s nverij of scheepvaartstremming
v<>roorzaakt door gebrek aan voeclingsVERBR. ,

1 !J52. -
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water, door een ongeval of door in bet
~lgemeen belang· getroffen maatregelen,
lS cleze beschikking niet toepasselijk wan-·
neer de averij het gevolg is van een nalatigheicl van de Dienst der scheepvaart in
bet uitvoeren van zijn opdracht van beheer der waterwegen.
2G Juni 1952.
613
.3. - Dienst aer scheepvcwrt.
Opllracht hern toerwwe.ze-n l!ij cwtiloel .f, l-itt. e,
vnn de wet vcm 18 A'li·U~tstus 1928. - OmvnnrJ 1j(MI• deze owlnwht. Artikel 4,
litt. e, van de wet van 1.3 Augustus 1928,
<lat aan dt.~ Dienst der scheepvaart opllracbt g.eeft het baggeren van cle waterlopen oncler zijn beheer te ver.zekeren, beperkt cleze opclrach t nipt tot de strom en,
rivieren en bijwateren, lloch brengt voor
lleze clienst de verpUchting mecle uit (]p
waterlopen •Ie hindernisseu weg te ruimen
'vaarvan ch~ aan~vezig·heid in geval van
claling van bet waterpeil gevnar voor cle
g.eobruikers kan opleveren.
26 .T uni 1!!52
6111

SEQUESTER. ( GER.ECHTELIJKE).
Bevoeuclheirl 1Je1Jerlct tot bewa·rtnusnw.atregelen. - Omsclw·ijvinu clo01' de rechte1·
o·ver de g1·ond. ~ Inclien cle gerechtelijke

sertnester• slechts handelingen tot bewuring
mag verrichten, betmalt geen enkele wetsbepaling op beverkende wijze welke deze
handelingen tot bewaring zijn; net belwort aan de rechter over de grond ze
te bepalen door beschonwingen die souverein zijn, van zodra de bevoegdheden
clie hi.i aan de sequester toekent niet met
het bezwareml knrakter vnn !lezes zenlUng strijdig ZIJn.
11 October 1951.
58

SEQUESTER. DER. GOEDEREN
VAN DE PER.SONEN AAN WIE
MISDR.IJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN
DE STAAT
WORDEN TEN
LASTE GELEGD.
1. - Niet-nam.g·ifte. - MiiScli'ijf llat een
·werkeU:ike lcen!lllis cle1· oncle1' seq~t-este1· gestellle _qoecleTen vereist. ~ Het kennen van
het bestaan van oncler sequester gestelde
goederen, rechten of belangen hetwelk een
bestanddeel uitmaakt van het wanbedijf
van niet-aangifte voorzien door artikel 7
van de besluitwet van 17 Januari l\l45 betreffencle het sertuester cler goecleren van
cle verclachten van misclrijven i.egen de
nitwendige veiligheicl van de Stant, ·i's ePn
werkelijke kennis.
402
24 Maart 1\l52.
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2.
Ve'l"lGoop door de D'ienst vwn het
seqtteste·r van een onder seq1teste1· _qesteld
om·oeTenrl _qoerl toebehorend arl!l~ een doo1·
'Wettelijl"e ont.eettinr1 .rJet,rofjen ve1·om·deelde. - Ve1·1coop niet onderworpe·n aan de
liet)(bli1~.Qmb va;n de wet van 12 Juni 1816.

-

De scllikkingen van de wet van 12 Jnni
1816 betreffende de verkoop van onroerende goecleren toebehorende aan minderjarilgen of onbekwamen zijn niet toepasselijk op de verkoop door de Dienst van
bet sequester van een onroerend goed dat
onder sequester werd gesteld krachtens de
l)esluitwet van 17 Januari 1945 betreffende
de sequester van de goecleren van personen aan wie misdaden of wanbedrijven
tegeu de uitwendige veiligheid va'n de
Staat ten laste worden gelegd en toebellorende aan een door wettelijke ontzettiug getroffen verDordeelcle. (Besluitwet
van 17 Januari 1945, art 6, gewijzigd door
art. 1 van de besluitwet van 1,0 .Tain1ari
l!l46; wet van 12 .Tun~ 1816, art. 1 en 2.)
10 .Juli HJ52.
649

SEQUESTER VAN DE GOEDEQEN VAN VIJANDELIJKE ONDERDANEN.

S'l'RAl!'.

belrtn.,q van rle Belyische Staa.t, aan hem
rUe met rle vijanrl een cont1·act aanye,qawn
heeft, om 1·eden van rle on,qeom·lootd'heia
'Van .de ove·reenkomst het 1·echt ontze_q,t de:
nieti_qheirl vnn deze laatste in te roepen.

- Door aan cle Staat, bij wijze van panel,
de schulclvorcleringen toe te kennen welk"'
ten bate van cle vijancl nit hoofde met
hem gesloten overeenkomsten ontstaan
zijn, heeft de besluitwet van 2i1 Aug-ustus
1944 110odzakelijk aan dergelijke schulclvorderingen een wetteli,ik bestaan erkend,
alclus, in het J)()Utiek en hoger belang van
de Belgische Staat, aan hem, die met de
vijand een contract aangegaan heeft, mn
reden van de ongeoorloofdheid van d<>overeenkomst het recht ontzeggend, de
nietigheid van deze hmtste in te roepen.
29 Februari 1952.
340

SPOORWEGEN.
Nat-ionale marttscha.ptJij der BeltlisclMc·
spoorwe,qe·11.. - J1widisclie lcenmerlcen. Is yeen ozJen.barw llest1t1W 1Wa1· de zin van
rUe termen in de m·_qanlielce wet op llewerlcrechte·r81'arlen.- Inclien de Nationale·

1. - Goerle1·en. rwn de Dttitse vemwot.whap toebehorende. :--- 'l'itels van de vennootschap aw1~ Bel,q~sche omle1·danen toebehomnde. - Omstw/Uli_qheid die het ondel' seq1teste1· stollen n.iet 1ti•tsl1tit. - ,

maatschappij cler Belgische spoorwegen
verwantschappen met een openbaar bestuur vertoont maakt zij nochtans geen
openbaar bestuur nit, als clusdanig, aan
de bevoegdheid van de werkrechtersraclen
onttrokken.
287
8 Februari 1952.

Krachtens artikel 1 van de besluitwet van
23 Augustus 1944, worden de goecleren in

STRAF.

Belgi:e van een vennootschap naar Duits
recht onder sequester gesteld, zelfs indien
de titels van gezegcle vennootschap aile
aan Belgische staatsonclerhorigen behoren.
13 December 1951.
183
2. - Besl1tritwet vrw 23 A·u,q·ust·u..~ 1944Besl·uitwet b'ij wijze va111 een economische pand van de Nrttie, on.de1· meer
alle ar/!11· de vijanrl ve1·schuldi,qde ,qeldsmmnen onde·r seq·uester stellend. De

1. - Ve1·bettnlverlr;la1'in_q. - Geen betwisfJin,q van de dam· de wet ve1·eiste voo1·waanlen. OnwetteUjke /Jeslissiny. -

Is onwetteli.ik, de beslissing die een verbeurdverklaring beveelt zonder het bestaan vast te steilen van de voorwaarden.
waarvan de wet de toepassing van deze·
Rtraf afhan\.eli.ik maakt. (Grondwet, artikel 97.)
_
15 October 1951.
70
2,. Voorwartl'delijlw iwm·ijheidstellilll·.o. - Geen scho1·sin,q van de wettelijlce·
ontzettin,q. - De voorwaardelijke invrij-

besluitwet van 23 Augustus 1944, waarvan
artikel 4, op straffe van de bij artikel 6
bepaalcle strafrechtelijke sancties, de
aangifte bij de Dienst van het sequester
beveelt van. aile verbintenissen jegens vijanclen, aangaan.de enigerlei sommen,
waarden of voorwerpen, alsook van aile
overeenlwmst waarin een vijand, nit wellren hoofde ook, belang lweft, wil daardoor bij wij.ze van een economische panel
van de Natie, onder meer aile aan de
vijand verschuldigde gelclsonnnen onder
sequester stellen.
29 Februari 1952.
340

- Wegens Dvertredingen mag de verbeurclverklaring slechts uitgesproken worden
wrumeer een bijzonclere wetsbepaling ze
oplegt of toelaat.
14 Januari 1952.
239'

-~ Besluitwet vnn 23 Att_qustus 1944.
Beslnitwet (/.at in het politielr; en ho_qer

4. - 1,Vanberkijf. - Yerza,chtende om.stnnrli_qheden. - Ve1·wijz•i,n_q 1iaar de po-

3.
-

heidstelling schorst de wettelijke ontzetting niet.
16 October 1951.
7R'
.3. rl'iny. -

Ve·rbettrdverlclarin,q.
OvertreBijzonrlere wetsbepalin_q vereiQt.
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8. -

Utierechtbamk. - Uitgesproke'l!· geldboete
Jwger (lan 25 fnl!nJc. - OnwetteUjlcheid.

sing

Geldboete. - Geb1·ek aan toep~s"
cle deaimes. - Onwettelijklwiit.

V(tn

- Is onwettelijk, de beslissing waarbij
een aan verhoging met decimes onderhevige strafrechtelijke geldboete wordt
uitgesproken, zoncler dat wordt vastgesteld dat die geldboete aldus worclt verhoogcl. (Wet van 24 J'nli 1921, art. 1; wet
van 14 Augustus 1947.)
26 Mei 1952.
547
9. ~ Vervangenae gevnngenisst1·at -

~ Wanneer een beklaagde uit hoofde van
ceen wanbeclrijf van onvrijwillige slagen
1)f verwondingen naar de rechtbank van
volitie verwezen werd ingevolge een beschikking van de raadkamer waarin verzacbtencll) omstancligheden vermeld werllen, ·mag hij noch door tle politierechtbank, noch door de correctionele rechtbank
uitspraak doencle in hoger beroep, wegens
dit misdrijf tot een hogere gelclboete dan
25 frank veroorcleeld worden. (Wetboek
van strafrecht, art, 38, 418 en 420; wet
van.~ October 1867, art. 4 en 5.)
4. Februari 1952.
281

5.- Opcleciemen.- Wet van 14
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Misrlrijf rloo·r het stmtwetboelc voor!!)ien.
- A;Test rlat voo;· rle gelcl.boete geen ve;··vange,ncle gevangen,isst1·at nitsp1·eelct. Omvettelijlcheirl. - Is onwettelijk, de be-

slissing· waarbij eellJ g·eldboete wegens een
bij het strafwetboek voorzien misdrijf,
wordt uitgesproken, zonder dat terzelfclertijd een vervangende gevangenisstraf
worclt uitgesproken. (Strafwetb., art. 40.)
26 Mei 1952.
547
10. ~ W(mbe(l'f·ijf. - Pobitiestrat uit-

A~tg·ns

tus 1947. ~ Onzelwrheicl nopens cle m·aag
of net ·rwitscldjf ·v6M of na het ·in werlcing
t;·eclen ·van d·ie wet gepleegcl we·rcl. - Toepassing cleze;· wet n·iet ge;·echtvawrcligd. ~

Is niet wettelijk gerechtvaardigd, de toepassing op een geldboete van de door artikel 12 van de wet van 14 Augustus 1947
voorzien!l 90 cleciero, wanneer de vaststellingen van het arrest onzeker laten
.of het misdrijf gevleegcl wercl v66r of na
27 Sevtember 1947, datum van het in werldng treclen van clie wet.
24 Maart 1952.
402

_qespmken. - Nooazalcelijkheid ve;-zachtencle omstrtnrligheclen op te geven. - De

rechter, bij clewelke een wanbedrijf wordt
aanhang'ig gemaakt, kan slechts een politiestraf uitspreken wanneer hij verzachtencle omstancligheclen aangeeft en deze
wettel~jk
kunnen aangenomen worden.
(Wet van 23 Augustus 1919, art. 3.)
23 Juni 1952.
608
11. ~ Misrl·l"ijf nawr cle poUtie1·echt-

16. Ve·rvallen•ve;·klwr·ing ·van l~et ;·echt
een rijt·n~g te voemn. - Besta~t(lcleel van
cle hoofclstra,f. ~ De bij artikel 2 van de

7Janlc veTwezen. - A.anneming van vm·z·achtenrlc omstr~na,igheclen. Oor;·ectionele boete. - Onwettig,heid. - Wanneer

wet van 1 Augustus 1924 voorziene vervallenverklaring van het recht een rijtuig
te voeren, is geen van de hoofdstraf on{lerscheiden straf, maar is een bestanddeel
ervan. (Stilzwijgende oplossing.)
476
5 Mei 1952.

een misclrijf van onvrijwillige slagen en
verwondingen naar de politierechtbank
werd verwezen door een bevel van de
raadkamer waarin het bestaan van verzachtende omstancligheden nader wordt
bepaalt, mogen noch de politierechtbank, noch cle in hoger beroep oordelende
correctionele rechtbank, wegens dit misdrijf een correctionele boete op de beklaag·de toepassen. (Strafwetb., art. 38,
418 en 420; wet van 4 October 1867, art. 4
en 5.)
14 Juli 1952.
657

7. ~ 'l'nchtska.ffen door het m'ilitair
gerecht ·nitgeB1J·rol;;en. JJ1ilitai~· strat·wetboelc. - Aanl. - De tuchtstraffen, bij

toepassing van cle artikelen 24, 25 of 59
van het · Militair Strafwetboek door het
militair gerecht uitgesproken, zijn correctionele straffen.
26 Mei 1952.
535

T

11.. - Ji'·mnse ta(tl-Ne(le·rlcmase taal (Ge7Jruik 'V(!'n cle). ~ Stntfznlwn. - Voo·rzie1tingsalr.te ·in een anae;·e U!Ctl opgestela
rlan cleze V(!'n (le 7Jest;·erlen 7Jeslissing. Nietigheicl. - Inclien de eiser in verbre-

verklaring ontvangt er, op.straffe van nietigheid, akte van opmaken in de taal van
de bestreden beslissing, mits hij in de
akte de verklaring weergeeft in de taal
waarin zij werd afgelegd. (Grondwet, artikel 23; wet van 15 Juni 1935, art. 21
en 30.)
8 October 1951.
50

king zijn verklaring van voorziening in
de nationale taal die zijn voorkeur heeft
afleggen mag, moet de ambtenaar die deze

2. ~ Duitse taal (Gebnt..ilc van de).
Stmtznlcen. Rechtspleging v661· het
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'l'USSENKOMS'l'. -

UITVOEBENDE .MACH'l'.

Hot. ---,-- Bestreden lwslissin,q im. ae Dwitse
f(tal opgesteld. - ~Macht van het Hot om
te bevelen dat vooT het oncle·r.'Zoelc en cle
bet·echting van de zanl<: de l/'1'(tnse (of cle
Nederlamlse) taul zal gebe.'Zigcl .worden. -

Wanneer de door de l'oorziening bestreden
beslissing in de Duitse taal is opgesteld,
mag llet Hof, door een eerste arrest, bevelen da t, voor het onderzoek en de berecllting van elf~ zaak in aanleg van verbreking, de Franse tnal zal gebezigd worden. (Wet van 15 .Juni 1935, art. 27.)
51
8 October 1951.

!Jeslissing in de Duitse taal is gesteld,
mag het Hof bevelen dat voor het onderzoek en llet beslecllten van de zaak in
verbreldng de Franse taal zal gebruikt
worden. [Wet van 15 .Juni 1935, art. 27.)
17 l\'Iaart 1952.
390
5. -· Ji'oJ·ctnse tanl-J.Vecle'l'la.ndse .ta.nl (GeIJ·ntik va.n de). - ;_lfUUieznlcen. - BesUssing van de hoye ntil#ieraa.d. - In de
Nededandse tanl gwwezen. - Voorzienin[!
in fle Ft·anse tan/.. - NieU[!he·ifl. - Is nie-

tig, de voorziening opgesteld in de Franse
taal tegen ene door de hoge militieraacl
in de Nederlandse taal gewezen beslissing. (Wet van 15 .Jnni 1935, art. 40.)
14 Juli 1952.
657

3. -

lt'ranse tanl-Nefle'i'lnndse tnal (Gelirwik Vfl'f! de). Al'rest in (Ze Nede·rlnndse taa.l gewezen. Voorziening. Jli emorie in ae Ji'ranse tnal. opgesteld. Nieti,qheid. - Is nietig, de memorie in de
~'ranse taal opgesteld tot staving van
voorziening ingesteld tegen een in de
derlandse taal gewezen arrest. (WPt
15 .Juni 1935, art. 27 en 40.)
12 November 19i3l.

een
Nevan

TUSSENKOMST.
HnrgerUjke znlcen. Geflwongen t?~<.~
wnlwmst rlienstig tot het lJeslechte;l
v(tn geschil. Smtvereine lieoordeliny
rloor de rechter ove;· fle (f1'0ncl. - De l'ech-
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4. - Du.itse trwl. ~ Rechtspleging ·v66t·
het H of. Best1"eden besHssing in de
D·uitse taa/, r;esteld. - V ennogen voo·r het
H of te bevelen dnt voor het onderzoel;; en
het beslechten van de zaak (le Ji'·ranse of
Nerle'l'lnnclse tanl za./. [!eli·ntikt worclen. -

ter over de gTond oordeelt souverein in
feite, of er aanleiding bestaat tot oproeping van een dercle tot geclwongen tussenkomst ten einde het beslechten van een
geschil te vergPmakkelijken.
·
3 .Juli 1952.
62T

Wamwer de door de yoorziening bestreden

u
UITVOE.QENDE MACHT.
I. - J£-iniste1·ie vnn openlJnre werken.
- Bevoe[!clheden lJetrejfencle de gebO'ltwen
·t!an rle St(Utt. - Besl·uit ·vwn 2.1 October
191,6. - Vet·schillencle concess·ies en ·vm·g'lf.nningen. - Betekenis ·va.n die termen.

- 'V aar artikel 2, 9°, van llet besluit van
de Regent van 23 October 1946, de bevoegdheden hetreffende de gebouwen van
de Staat op het J\IIinisterie van openbare
werken samenbrengend, beschikt clat dit
departement gelast iS' «met de verschillende concessies en vergunningen >> aangaande die gebouwen, worden door clie
termen bedoeld de vergunningen betreffende de houw, cle verandering, de geschiktmaking of het betrekken van deze
gebouwen, maar niet die aangaande <le
bellrijvigheid "'elke door de betrekker iu
gezegde gebouwen wonlt nitgeoefencl.
7 Januari 1952.
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2. -- Ministerie rnn openlJare 'tverken.
- Be'I)(Jeyclheflen 1Jet1·ejjende cle r1eliouwen
·t!an (le Shutt. - Beslu.it vnn 23 OctolJet·
1.9.46. - M.natregelen te·r ·V001'lwm·in[! vctn
Betekenis va.n die tet·l;rnnctgeva.nr. men. - 'Vafn· artikel 2, 10°, van het be-

Nluit van de Regent l'illl 23 Odober UJ4fi,
de bev{)egdheden betreffende de gebouwen
van de Staat op het Departement van
ovenbare werken samenbrengencl, de last
« om maatregelen te treffen ter voorkoming van branclgevaar » aan het Ministe.
rie van openbare werken oplegt, wordt
met die termen JJedoeld de last om de
1·ereiste veiliglleidsmaatregelen te n~men
ten einde brand in die gebomven te vermijden, maar niet <lie om de wette!ijkt•
vereistce verguuning aan te vragen opdat
<le betrekker van eeu gebonw er e(m bedrijviglleicl moge uitoefenPn. we lire. bramlgeva ar medebrengt.
7 .Jmmari 1952.
208
3. - Voortdn·rlny ·van (le f:Jtaat, voorwa.anle vnn zijn lJestna.n. - Am.lJtenan1·,
(lie er toe [!e1·echti.gcl -is in ncwm ·vnn de
Sta(tt te hanrlelen, ve·rh-indercl .'Zifn fttnctie
11it te oefenen. - FeU dnt cle Stnat niet i·n
rle :iuridische onmogelij khe-i(l stellen lean
.::lin opclrncht te ve;·mmen. - Recht een
rui(/er nHrlJtencuw te 'llwcht'igen mn ([r; titulnris um het (Unlit te ve;·vnn[!en. - De

Yoortduring van de werking- van de Staat,
wezenlijke voorwaarde van zijn bestaan,
vergt · dat de Staat nooit in de juridische
onmogelijkheid worde gesteld zijn opdracht te vervullen, ter oorzake van het
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VALSHEID.- VENNOO'J'SCHAP.
feit dat de ambtenaar, die er toe gereclltigd is in zijn naam te llan<lelen, '•erhinderd wordt zijn functie uit te oefenen,
hetgeen llet recht insluit een ambtenaar
te machtigen om de titularis van llet mnbt
te vervangen.
R Januari 1952.
223
4. -

Opeit1mwr

IJe.~tn-u·r

789

lCeiWWI"lt:en. - De hestemming
tot het algemeen nut welke een inrichting
kan opleveren volstaat niet om flit laatste
tot een openhaar hestuur ov te. ricliten,
welks kenmerken onder meer zijtl een
deelneming in het uitoefeneu van de openbare macllt, het niet-hegrem!(l zijn in d<'
tijd en het ontbreken van allp winsthejag.
8 Fehrnari 1952.
~87

stellin!f. -

of openlm-re i.n-

v
VALSHEID.
1. - Va.lslwid i.n uesch-r1ften. - Fe·rvalsi?!ff vrm rle waa-rheid. - ·wezenlijlc bestanrideel. - De vervalsing van de waar-

heid is een van de wezenlijke bestanddelen van de valsheid in geschriften bestraft
door artikelen 194 en 195 van llet Strafwetboek.
2--l SeptemlJer 1951.
9

2. - A:uthentielce nkte. - Inlass·ing
nchte1·aj' van een ·melding rUe de draagwijdte van de alcte beperkt. - Fe1·vnls'ii11J
va-n de wnnrheid. - Een authentieke alde
opgemaakt en afgesloten zijnde geweest,
maakt de latere inlassing· in de tekst van
deze akte van een melding·, die er de
di·aagwijdte van heperkt, een vervalsing
van de waarheid uit, zelfs indien deze
melding met toestemming· van de partijen
gemaakt werd en voor gevolg heeft aan
deze akte cle draagwijclte te geven, die zij
volgens de bedoeling van partijen moest
llebben; in dergelijk geval bestaat cle vervalsing van de waarlleicl in de valse vaststelling dat de akte, in al llaar elementen, de ttcllteraf ingelaste mellling inbegrepen, opgemaakt wercl op de datum
aangeduid als deze van de sluiting ervan.
2+ September 1951 .
9
3. - [n.~chrij-ving vnn Dnlsheid. - TTe-reisten tot ontva.nkelijl.:l1eicl v66r het Hoj'
vwn verb-rek·ing. De inscllrijving van

valsheid v66r het Hof van verhreking· is
niet ontvankelijk zo de partij geen verlof
tot inschrijving van valsheid bekwam en
niet vooraf de geldboete van 100 pond in
consignatie stelde. (Reglement van 28 Juni
17il8, 2c cleel, titel X, art. 1.)
26 Mei 1952.
533
4. - Nauemru!l,;te stempel. - Geb·rnUr,.
Berl·riegUjlv opzet of oorrmerlc om te
schnrlen. Essentieel bestnnrlfleel ·van
het misclrijj'. - Het cloor artikel 184 van

llet Strafwetboek bedoeld gebruik van een
nagemaakte stempel is slechts strafbaar
wanneer het gepleegll worclt met bedrieg-

lijl,: opzet of met oogmerk om te schnden.
(Strafwetb., art. 213.)
(168
14 Juli 1953.

VENNOOTSCHAP.
1. - N a.n·mloze ·vennootschnp.
Ven-noot. ~ Be_qrip. - In artikel 29 van de

samengeschakelde wettcn op de handelsvennootschappen, dat llet vereist minin'nun nantal vennoten, voor de oprichting
van een naamloze vennootschap bepaalt,
evenals in artikel 104 van dezelftle wetten, dat een geval van ontbincling van !le
vennootschap voorziet, duidt de term
<< vennoot ll degene aan die de rechten uitoefent en de verbintenissen op zicll neemt
van een vennoot, het is te zeggen van eeu
werkelijke vennoot.
1:\9
22 November 1951.

2. - Na.wmloze ·ven-nootschap.
Overneme-r nm een armrl-eeL - Ove1"d1·arter die
slechts eigenanr in het onve-rdeelfle is van
rlit nwndeel. - Overnenwr d-ie fle hoeclnnigheid ·van vennoot n'iet verwo-rven heej't,
- Is geen vennoot, naar de zin van artikelen 29 en 104 van de samengeschakelde
wetten op de hanllelsvem1ootschappen, de
overnemer van een aandeel van een naamloze vennootschav, waarvan de ovcrdrager slechts nog maar medeeigenaar in het
onverdeelcle is, omclat het aandeel aau
een onverdeeldheid toebehoort en een verlleling tot hiertoe het aandeel in de ka vel
van cleze medeeigenaar in llet mn'PnlePlde
niet llleeft geplaatst.
22 November 1951.
139
3. -

Nanmloze ''ennoot8clwp.

,twn-

tal vennoten serlert wee-r dwn .<·es rnaa-nrlen op m:in rlnn ze-ven IJC1"1111:nuenl. - Ontbinrli.-n[! op nanvmar1 'VWn een bel-am-uheb-

llen(/e. - Daar de ontllinding- van een
namnloze venuootschap np anuvrattg van
elke belanghebhemle moet uitg·esvrolwn
worden, wauneer zes maanllen verlopen
zijn sedert de dag waarop het aantal vennoten ov min dan zeveu verminderd is geworden, mag de rechter, bij wie derge-
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lijke aanvraag aanhangig is gemaakt,
niet. weigeren ze in te willigen onder voor~
wendsel dat bet mogelijk is dat, ingevolge
·een latere verdeling, een zevende persoon
zou geacht worden gedurende gezegde periocle aandeelhouder te zijn geweest. (Burgerlijk vVetb., art. 883; samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen, artikel 104.)
22 November 1951.
139
4. - Berl?·ijfsbelast'ingen. - Zogenoem.(le um·ger·Ujke ·vennootschap onder de
vonn mte1' personenvennootschap · met beperkte rtanspt'ftkelijlcheid. Aa1·d. B-urgerli:ike vennootschap of ni:iverheifls-,
ltandels- of landbowwbedr·ijf. Verwi.izing nnnr het V001'toe•J'P van de bedrijviglte·ifl 1Jnn rle vennootschnzJ zoals het wit
het cont·rnct is geblelcen. - Om, wat be-

treft de belasting in de bedrijfsbelastin,gen te bepalen of ene vennootschap, burgerlijk vennootschap genoemd onder de
vorm ener personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werkelijk een
nijverheidsc, handels- of lanclbouwbedrijf
uitmaakt, client het voorwerp van de be~lrijvigheid van de vennootschap in aanmerking te worden genomen zoals het nit
.de overeenkomst is gebleken. (Stunenge{)rdende wetten betreffende de inkomstenl)elastingen, art. 25; samengeordende wetten betreffencle cle vennootschappen, artikel 212.)
8 Jnli 1952.
648

VE:QANT W OO:QD ELIJKH EID
(BUITEN
OVE:QEENKOMST
ONTSTAAN).
1. - Bttroerl-ijlce vonlering op een mis(Zr·ijf gestetmrl. - An·est vaststellende ant
het misd·rijf de oo·rznnk niet is van de
betaz.ing ·vrm de somrnen waar·vnn tentgbetnling geiHst wordt. - Ar·rest daro-nn
·IJnststellende dat deze betnlinr; het m·is(l1'ijf tot OO'J'Zftak heejt. - St·rijdige vaststelUngen. ----' Is met tegenstrijdigheicl be-

hept, bet arrest clat vaststelt, enerzijcls,
dat de betaling van zekere sommen door
de bnrgerlijke partij aan haar aangestelde, gedurende dezes werkonbekwaamheid,
bet door beklaagde gepleegde wanbedrijf
van verwondingen door onvoorzichtigheid
niet tot oorzaak heeft, en, anderzijds, dat
de nitbetaling door de burgerlijke partij
van deze sommen, dan wanneer haar aangestelcle niet in staat was om zijn dienst
te vervnllen, gezegcl wanbedrijf tot oorzaak heeft. (Gromlw., art. 97.)
24 September 1951.
10
2.
Gemeente-nmbtenrta1" tijdeUjlc
·tverkonbekwnam. Ongeoorloojde hnndeUng vnn een denle. - Reglement be-

treffende het strtt·lt!tt va.n d13ze ambtenanr
wa.urbij de gemeente v01·pl·icht is de wedrle van deze a.mbtena.n1· te blijven betnlen.
V onlering vnn de .r;emeente tegen de
denle. - Ve1·eiste voorwam·den. - De ge-

meente, die een weclcle nan een gemeenteambtenaar nitbetaalt, ter uitvoering van
een reglement dat het wettelijk statunt
van deze ambtenaar bepaalt en gednrende
dezes werlwnbekwaamheicl welke aan de
ongeoorloofde handeling van een derde te
wijten is, mag van de clerde het bedrag
van deze betaling niet eisen, tenzij llet
slaclltoffer haar in zijn rechten geplaatst
heeft; de gemeente zon van de derde ook
schadevergoeding mogen eisen, indien zij
bewees dat wegens de werkonbekwaamheicl van het slachtoffer, cle cliensten van
de gemeente niet meer op behoorlijke
wijze hebben kunnen verzekercl worden.
24 September 1951.
10
3. - A·r·rest ·vnststellen(le rlnt belclnagrle rle ·re.r;elen van de nicest elementn·i1·e
voo-r.-z·iaht-ighe·irl venonnrloosd heejt.
Vaststell-ing ·van een zwm·e jout. - Stelt

het bestaan vast van een zware font het
arrest, dat er op wijst, dnt beklaagde !le
regelen van de meest elementail•e voorzichtigheid verwaarlooscl heeft.
24 September 1951.
12
4. - .11-JTcst vrtststellende (lrtt een nfln·ri.:i (ling aan een bepnalde font van belclangde b·i:i het nn(le1·en van een a.a.nsltt·it·ing te ·wijten ·is. - Vaststellino dnt rle
nanrijrling n·iet te wijten is a.nn een door
beklangde ten la.ste vrtn rle burge1·l·ijlce
part-ij aa.ngevoenle en voorbij rle nnnsluitin{! geplee{!rle tout. Vaststelling va.n
het ve·r/Jnnrl van oorza.ak tot gevolg t·ussen fle to·ut van belclartgrle en de !tit rle
rtwm··ijrling voortsprwitende schrlde.

Door vast- te stellen cla t een aanrij cling te
wijten is aan de font van beklaagde, die
op een voor het verkeer hinclerlijke wijze
de hoofclweg kwam opgereden, stelt de
rechter vast dat de aanrijcling niet aan
een door de bnrgerlijke partij vooi·bij de
aansluiting uitgevoerde beweging te wijten is en dat er verband van oorzaak tot
gevolg bestaat tussen de font van beklaagde en de uit de aanrijding voortspruitende schade.
24 September 1951.
15
5. - Stant. - Ongevnl veroor·za.a.kt
doo·r een soldnnt die een v1·a.ahtwa.gen
va.n het leger bestn~t1·t. - Arrest so~lve1'cin vaststellenrle rlnt ten tijde vnn rle
jeiten rle druler zich ontclnnn ha.d va.n zi:i-n
hoednnighe·id va.n o1·gnan vnn de- Sta.a.t.
Gee·n vernntwoorrlelij lcheid vrm rle
Sta.at. - De Staat is niet verantwoorcle-

lijk voor de schade voortspruitehd nit
een ongeval veroorzaakt door een solclaat,
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die een militaire vrachtwageil bestuurt,
indien uit de beslissing van de rechter
over de groncl, welke de feiten van de
zaak souverein beoordeelt, voortspruit dat
op het ogenblik van de feiten de soldaat,
- ,dader van het ongeval, de militaire op<lracht niet meer vervulde, waarmede hij
was belast geweest, en zich bijgevolg van
zijn hoedauig·heid van org·aau van fle
Staat ontdaau had.
·
25 October 1951.
93
6. - Stnnt. - Agent [Jebczigd tot de
uitoetenin[J vnn poliUeTce 1Je1Joegdheden.
- Solllnnt. - Ve·mntwoot·delijlche-ill vnn
d.e nnnstelle·r niet toepnssel-ijl;;, De

Staat is uiet als aansteller verautwoordelijk voor de ougeoorloofde handeling·eu
van zijn agenten welke hij tot uitoefening van zijn politieke bevoegdlieden hezigt.
25 October 1951.
93
'7. - Schadelijke hwnlleling, - Ve'l'(mtwooTdelijl.;heid. - Voo-rwnnrden. - Op-

dat een handeling een onvoorzichtigheid
naar de zin van artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek zou uitmaken en aanleiding geven tot verantwoordelijkheid
krachtens artikelen 1382. 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek,· moet zij niet van
aard zijn zekerlijk schade te veroorzaken; het volstaat dat zij de schade veroorzaakt heeft en dat haar dader gehouden was ze te voorzien en de nodige maatregelen te treffen om clit gevolg te voorkomen.
12 Novemuer 1951.
118
8. - CJell-l'niT;; ·voo·r hct ve·rTt;ee·r op een
no·rmnal aangele[Jde openbnre weg vnn
een t1·nmwnyen met een onvoldoenae vm·Font. ·wijde1··ino van rle g1·onrl. -

:M:aakt een font uit het gebruik van eeu
tramwageu, waarvan de verwijdering van
<le grond onvoldoende is voor het verkeer
op eeu uormaal vlakke openbare weg, rekeniug gehouden met de in de streek gebruikelijke wijze van aanleg van de openbare wegen.
29 November 1951.
150
9. - Ve1·keerson[Je·]j([.l.
Ann1·i.idi.no
tu.sse·n een op een hoofrlweg 1'i.i dena voe1·t·nig en een ·u.·it een secnnclai1·e 1.veg komenrl voertuig. Bestmwde1· vwn het
tweerle voert·nirJ weyens overmacht vnn
alle ve1·n111twoorrlel-ijlcheirl ontlast. - Ve1·oo1·deliny vcm de 1Jesttttt.1'der van het eerste voe·rtuig tot volleclige verooedino van
de schnde. - Wettelijlcheid. - Is wette-

lijk gerechtvaardigcl de beslissing, waarbij, naar aanleiding van een aanrijding
tussen een op een hoofdweg rijdend voertuig en een uit een secundaire weg komend voertuig, de rechter de bestuurder
van het eerste voertuig veroordeelt om de
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tweede van het geheel van de door deze
onclergaue schade te vergoedeu, om redeu
rlat eeu geval van overmacht, waarvmi
<le rechter souvereiu het bestaau beoordeelt, de tweecle van alll' vc;rantwoOl'clelijkheid outlast.
3 Decem her 1951.
15810. - Schacle op de open1Jwt·e weg onctm·gncm. - W eoenis zich -in de door de
1Jevoegrle overhe-id voo1'[Jeschreven toes-tnnd 1Je-vindenae. - Geen WJ·rantwom·deUjlcheid va.n rle oemeente ot van rle Staat.
- D-itzonam··in{f i.n oeval de ove1·heirl het
wetti_q vertmnwen '[)nn de weurJe1Jnr.ikers11e·rschnl.Tct heeft. - Iildien cle Staat en de

gemeente niet verantwoordelijk zijn voor
de door een gebruiker van de openbare
weg ondergane scllade, wamw.er clie weg
in de toestand is waarin cle bevoeg<le
overheid beslist lle~ft clat hij zicll moest
bevinclen, mag deze overheitl noclltans het
wettig vertrouwen van de weggebrnikers
niet verschalken.
20 Decem her 1951.
18811. Vernntwoo1·deliilr,heicl ·t,nn de
annstelle1·. - Ver1Jand vnn aanste/.U.n,q. Beg1'i1J. - 'l'ot het bestaan van het ver-

bancl van afhankelijkheicl of van onclerg·eschiktheicl, dat door artikel 1384, alinea 3, voorziene verantwoordelijkheicl onderstelcl wordt, volstaat het dat de burgerlijk verantwoordelijk verklaarcle persoon in feite het recht heeft ·aan clegene
die de scliade veroorzaakt bevelen of onderrich tingen te geven; het doet er niet
aan toe, clat hij niet werkelijk zijn gezag
of zijn toezicht nitgeoefencl heeft, of dat
cleze niet nit overeenkomst voortkomen.
24 December 1951.
196
12. - Vem.ntwoo1·delijTcheid van de
nnnstelle·r. - Voo1·-waa1·uen. - Bepaalt al
cle elementen die de door artikel 1384,
alinea 3, van het Bnrgerlijk vVetboek
voorziene verautwoorclelijkheid uitmaken,
het arrest clat vaststelt dat de dacler van
cle schacleberokkenencle en foutieve claad,
op het ogenblik ervan, in dienst van cl~>
als lmrgerlijk verantwoordelijk gedaagrle
partij was, zich onder haar gezag, leiding
en waakzaamheid bevond en cle claacl in
de uitoefening van zijn becliening heeft
bedreveu.
237
14 Januari 1952.
13. - CJe1J1·e1c vnn tle zaak tl-ic men
oncle1· z·i.jn bewa/,;i.ny heeft. - Be1.vijs van
het _qelweTc ·n-i.t cle we1·Tcin[! zelve vnn d-t~
.<Jaalc nfgele-id. - OnwetteU:iTce 1Jeslissinfl.

- Het bewijs van het gebrek van de
zaak, die een schacle veroorzaakt heeft,
en van de verantwoordelijkheid van degene clie de zaak onder zijn hewaldng
heeft, kan niet nit cle werking zelve van
de zaak afgeleid wordl'n; cle omstan<ligheid dat cle luchtdrukremmen van een
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vrachtwagen niet hel.JIJen kunnen dienen
tot het normaal gel.Jrnik waartoe zij bestemd waren en dat men er van verwachtte, volstaat niet om te l.Jewijzen dat
(,lie remmen door een gelJrek aangetast
waren. (Burg. Weth., art. 1384.)
31 .Januari 19.)2.
274
14. - Jl1I8d·rijven en oneigenUjke ·misdr'ijven. - Ve·rgelclende interesten. -BeRtandclelen ·vnn het nncleel. Oon1;aaic
11-ie ·vnn vroeyer (lnn cle cis tot ·vergoedinlf
dagtek.ent. - Inzake misdrijven of onei-

genli.ill:e misdrijven zijn de vergeldende
interesten een bestanddeel van het veroorzaakt nadeel en llelJben zij, dienvol_gens, een oorzaak welke, naar de zin van
die termen in artikel 22 van de wet van
25 l\1aart 187{), van vrot>ger clan dP eis tot
w~rgoefling c1agtpkent.
22 Ft•l.Jruari 1952.
319
15. - Strafznken. - BurrJe'l'lijke ·vorde·rin[J. - Miul·rijf · rloo1· rle lieklna[Jrle rJepleeyrl. Oonmrtk vrm het ongeval. fi'o·ut ·&nn ecn 1lerde. - BelclnnrJrle ·niettemin tot yehcle lwrstelliny vnn de sahacle
jegens het slachtojj'cr (Jehourlen. - vVanlWf'l' het <loor hem gepleegde misdrijf de
door <le lmrgerlijke partij geleden schade
veroorzaakt lweft, is de beklaagde, jegens
het slachtoffer, tot gehele herstelling van
d1~ schade gehouden zelfs zo ae schade
{Jol; samenlopende fonten nm een derde
tot oorzaak kan hebben. (Burg. vVetb.,
art. 1382 en U183.1
25 J<'e !J.rna ri J 97i2.
322

],6. -

Tlcroonlelin[! we[!ens onvrijwil/.i.l]e dorl-in{l. - Wei[!eri.·n[!, 'V(tn ellce ve1·goed'in[! tve[Jens ·m.nteriele schade cum de
·wed·uwe en het kind vnn het slnchtoffcr.
T1 nststclUng flat het overUj den ucen
w'ijz-i[!·inrf nnn h11n mntcrii!le. toestarul
heeft teweermei!J'naht. WetteUjke /JeNlissing. - Het arrest clat uit hoofde van

ouvrijwillige doding veroortleelt vermag
dke vergoeding wegens materiele schatle

mw de wednwf' en het kind van het
slachtoffer te weigeren, indien het vast.st<olt flat het overlijden nan hun materH~le
toestaml geen wijziging lweft teweeg gel.Jracllt, wijl het slachtoffer zich anthonden heeft. hun het minste steungelcl te
Htorten ondanl;:s een rechterlijke beslis.sing, waardoor hij daartoe wert! yeroor·<lePJd. (Burg. Wetl.J., art. 1382.)
JO Mnart J9ii2.
375
1'7. -

Bernmi-ny vwn de schnrle·veryoel~ntere gebeurtenissen. GelJeu·rtc·nissen waa.rmecle geen ·rekening lcnn
gehowlen wonlen, indien zij vreenul zijn
awn de j'out en nan het narleel zeTf. - In
~l'ing.

de beraming van t1e vergoeding welke wegem; herstel nm het door een misclrijf

veroorzaakt nadeel client toegekend, kan
er geen rekening gelwuden worden met
latere gel.Jeurtenissen, welke de toestand
van de benadeelde persoon zouden verbeterd of verergerd J1ebben, indien zij
vreemd zijn aan de font en nan het narleel zelf.
31 Maart 1952.
423
18. - Oveorz.ijclen, ·in lle loop vnn ltet
rJerUn(J, ·van de l!uryedi.i ke pwrtij, werlltWe
·1Jan het slaahtoffm· vnn een on,qevrtl. Be1·wmin,q vfm fle schaflcve1"[!0erlinu, we. ge'its stoffeUj J.; nnrleel. An·est weigerenrl met cUt overl-ij (len 1'Clcenin[J te houden, (loo·r ·va.st te stellen flctt het rtnn ltet
misflri:i! vreemcl is. Arrest niet nn!Ja.nncl of het nan het n(uleel vreemd i8.
- OnwetteUjl,;heid. - vVanneer l1et over-

lijden van de burgerlijke partij, weduwe
\'an het slachtoffer, in de loop van het
geding voorvalt, 1·ermag het aiTest niet
te weigeren ermede rekening te houden.
in de beraming der schadevergoeding
welke wegens stoffelijk nadeel client toegekeml, door er zicll toe te l.Jeperken vast
t:e stellen dat dit overlijden aan het mistlrijf Yreemd is; het moet nagaan of dit
overlijden jn dan neen ook nan het na<leel vreemd is.
:JJ Manrt 1952.
423
1'9. - f:Jtrnf.$rtlcen. - B'llrflerl-ijke vm·llerin.fl. - F'ont van de /Jeklna[!rle_ - Om·zrutk ·vnn cle saluule. Font van een
clerclc. - Beklna{fcle niette·win tegenover
het sla.ahtoffe·r ve1·pUcht de schacle gcheel
te ·oer[!oellen. - vVanneer de door hem

!Jegane font het door de burgerlijlm partij
ondergaan nadeel heeft veroorzaakt, is de
lJeklaagde tegenover het slachtoffer verplicht de schade geheel te vergoeden, zelfs
tlan wanneer clit nadeel ook door de samenlopende font van een dm·de veroorzaakt werd. (Burg. 'Vetl.J., art. 131\2 i>n
1~8~L)

ill Manrt 1952.

427

20. -

Nnt'ionnle landbo·uw- en 'IHH'(Ungsco·rporatie. - Benmlite van cle co1·poratfe, (lie in het n-itvoeren ·Dan cen poUtieOtJ(lHwht ·iemancls rloorl '/Jeroorzankt_ Fo·nt-ief [!eb·ruik ·van cle mnahtigin[J om
.~:ich ·rwn een W(tpen te /Je(Uenen. Ve'l'nnt1.ooonlel-i;ikheicl ·vnn cle co1·porat-ie. -

De Nationale lai1dbouw- en voedingscorporatie is verantwoordelijk voor de schade
lJerokkend door de lui.ndeling van een harer beambten die in het uitvoeren van een
politieopdracht welke hij als orgaan van
de corporatie waarnam en waartoe hij gemachtigd was om in geval van nood een
vuurwapen te gehruiken, bi.i een verkeerde opvatting van deze noodwendigheid cUt
wapen heeft gelJruikt en alclns iemands
tlood heeft veroorzankt.
430
3 April 1952.

VI<JRANTWOORDFJLI.TKHI<JID (BUI'l'EN OVFJIUJENKO:\Hl'l' ON'l'S'l'AAN).

21. V emntwoonlelij lche·icl VCLn de
DCLder. - Niet ontvoogd minderjCL1'iU lcin11
rlCLt rnet hem sCLmenwoont. - SchCLde doo-r
een ongeoorloofd teit CLCLn een de·rde berolclcend. - VCLder niet vertonend het vereist gezCLg en de vereiste wa,(l],;zCLCLmheid
ovm· zi,jn zoon te hebben ·uitgeoetend. A.tTest wa-CL·rbij hij bu.rget·lijlc ve·mntwoo·rrleUjk wordt 1Jedda-cbt'd, - Wett'iue beslisging. - Is wettelijk, het arrest waarbij

de vader voor de schade aan een derde
berokkend door een ongeoorloofde daad
van zijn met hem samenwonend niet ontvoogd minderjarig kind, burgerlijk veruntwoorclelijk wordt verklaard om de reden dat de vader niet bewijst het vereist
gezag en de vereiste waakzaamheid over
zijn kind te hebllen uitgeoefend. (Burgerlijk Wetb., art. 1384, al. 2 en 3.)
±43
7 April 1952.
22. - Persoon door· een ongeooTloofde
dnad VCLn een zaalc bet·oofd. Herstel
·waa1·op hij recht heeft. - De door een

ongeoorloofde daad van een zaak beroofde persoon, heeft recht op het herstel van
zijn vermogen door de t~ruggave van de
zaak waarvan hij beroofd werd.
8 Mei 1952.
499
23. - Pe·rsoon ao01· een ongeoo·rloofae
!land vCLn een znalc be1'0ofd. - 'l'en1.ggave
in nat1~rn onmouelijlc. - II eTstel moet in
p1'incipe ·gelij k zijn rnet de wnnTde .vnn
de zaMc op de dag van het herstel. - De

door een OI1geoorloofde daad van een zaak
beroofde persoon aan wie de zaak niet
kan worden teruggegeven, moet in principe van de dader van de ongeoorloofde
daad een herstel ontvangen dat gelijk is
met de waarde van de zank op de dag
van het herstel.
8 Mei 1952.
499
24. - Pe·rsoon dooT een ongeoorloofde
rlnarl vnn een znalc beroofrl. - II et·stel. in
e·venwCLardi.g geldbearng .· Berlra,y knn
woraen be·tnvloerl door ae omstCLnaiyheirl
acbt het slnchtoffet· zelf, v66i' het lwrstel,
de znnlc vm·viny. - De schatting van het

herstel, verschuldigd aan hem die door
een ongeoorloofde daad van een zaak
werd beroofd, kan worden beinvloed door
de omstandigheid dat het slachtoffer van
cUe daad, omwille van het in gebreke blijven van de verantwoordelijke dader, zelf,
v66r het vonnis, tot de vervanging van de
zaak oyerging of door de omstandigheid
dat het een nalatigheid beging met daartoe niet over te gaan. ·
8 Mei 1952.
499

25. -

Persoon aoor een onyeoorloofde
rlana vnn een zaa,lr, bet·oofd. - Geldelijlc
hm·stel in principe gelijlc met ae waat·ae
·pan cle znak op de dag 11nn het vonnis. -

793:

Zank die uiteHtn-rd beae·rtelij k is en aie·
op ae rlng van ae ongeoorlootae daaa een
minaet·e waarcle heett dnn op de dag van.
het vonnis. - Omstnndirt heid zondeT invloea op het het·stel. - De regel dat de

persoon, die door een ongeoorloofde daad
van een zaak beroofd werd en aan wie
· de zaak niet kan worden teruggegeven,.
een herstel moet ontvangen dat gelijk is
met de waarcle van de zaak op de dag·
van het vonnis, lijdt geen uitzondering in
geval de zaak, omwille van lwar bederfelijke aard, omstreeks de tijd van de ongeoorloofde daad moest worden vervreemd
aan een lagere prijs dim deze op de dag·
van het vonnis.
499>
8 lVlei 1952.
26. - Stantsa-uent, slachtoffe·r ·van een-m·isdrijf. - Voraering tot schaaever·goea-intJ u.-it hoofae van weaaedervi-ng tijdens·
ae wer·lconbelc-waa,m.heid. Ar1'est dat
a<m het slnchtojfer· het ve·rschil toelcent
t~tssen cle 1'oUe weclde en ae hem als verm·inae·rae weaae betnnlae bed·ragen. Wettelijlce beslissing. Wanneer het

slachtoffer van een inbreuk, schadevergoeding tot herstel van het ondergane
stoffelijke nadeel vordert· uit hoofde van
derving zijner wedde als Staatsagent tijllens de duur zijner werkonbekwaamheid,.
is het arrest wettelijk gerechtvaardigd
dat, vaststellend dat het slachtoffer gedu-rende dit tijdperk eerst de voile wedde
en daarna de drie vierden zijner wedde·
heeft ontvangen, hem ten titel van schadevergoeding een bedrag toekent, overeenstemmend met het verschil tussen zijn
voile wedde en de bedragen die hun werkelijk werden betaald.
9 Juni 1952.
568
2.'7. - Gem.eente. - Politienyent die
een we1'lcwe-ige1·na1· opstJOot·t. - Doodsla,rr
ple(lencl bij gebt·elc nan lcoelbloediyheia ..
OpaTacht yegeven door de gem.eentelij lee overheia, aie aeze zelf vCLn een
<< fela(lenawrm ll hna ,qekt·egen. Vet·CLnt1voonlelijkheia ae1· yemeente. - De poli-

tieagent die een werkweigeraar opspoort
en tracht aan te !louden, en door gebrek
aan lwelbloedigheid, doodslag pleegt, handelt in de uitoefening zijner lJediening en
brengt de verantwoordelijkheid der ge\neenten mede, wanneer vaststaat dat. de
gemeentelijke overheid hem tot opspormg:
en aanhouding opdracht gaf, na deze zelf
van een « feldgendarm ll ontvangen te
hebben.
19 Juni 1952.
592·
28. Scheepvrtwrt. Dienst det·
scheepvanrt hebbende na.qelnten u.-it de
bedd-ing van een vart-r(le-ul in ae MaCLS,.
wnnt·o·ver hij het behee1· hCLd, een wralr.
-weg te n1:i-rnen wanrop bi.i een dctUnu vnr1-
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Yl!JRBHEKING.

het wnterpeil een ·vee·r1JOot {!espietst werd.
- Venmtwoo·rdeUjlcheid. - Begaat op ei-

HOOFDSTUK I.

gen verantwoordelijkheid een font de
Dienst der scheepvaart die. nalaat nit de
bedding van een vaargenl in de Maas,
waarover hij het beheer had, een wrak
van een tijdens de OOl'log opgeblazen brng
weg te ruimen da t in de bedding lag,
wrak waarop, bij een daling van het waterpeil die Iiiet aan de dienst toerekenbaar is doch die door hem kon worden
voorzten, een veerhoot gespietst werd.
26 Jnni 1952.
613

BEVOEGDifEID.

2'9, - Bch(ule be·rolckend doo·r een ongeoo·rloofde hnndeUnrt. - M·iddel hier·nU
afgele·i(l dnt cle schn(lcloosstelli·ng hct(l
-moeten wonlen nnnge·vrnngcl ove·reenlcornRtig met cle ·reglernente·rin{f nnn{fn(tnrle cle
in·vnli(Uteitspensioenen rnet betreklc·ing tot
de oo1·lo{f vnn 1940. - Miclrlel fl(Lt ·voor· cle
eerste mnnl voor het Ho.f vnn ve•rb1·ek·ing
n·iet rnn{f voor{fedrn{fen wo·nlen. Mag

voor de eerste maal v66r het Hof van
verbreking niet worden voorgedragen, het
middel llieruit afgeleic1 dat het slachtoffer
van een door een ongeoorloofde handeling
berokkende schade, schadeloosstelling had
moeten aanvragen overeenkomstig de reglementering aungaande de invaliditeitspensioenen met betrekking tot de oorlog
van 1940 en niet overeenkomstig de regelen van het gemeen recht. (Besluiten van
2 en. 20 September 1940.)
3 Jnli 1952.
625
30. B·wrgerUjk ve·rnntwoordeUjlce
annstelle·r ftehonrlen rle cl001' zijn CLangeStclcle beroklccn(le schcule te her·stellen. V erhaal vnn de nnnsteller tegen cle anngestel(le. - De bnrgerlijk aansprakelijke

aansteller mag verhaal instellen tegen
zijn aangestelcle wiens sclmld de schade
heeft berokkend welke hij gehouden is te
herstellen.
10 Juli 1952.
650
31. - Bm·ge·rl'i:ike vemntwoonleU]Tce
en nan{festelcle ple{fcrs van een rniscl1'-ij.f.
JYiecle,wlwlrlenawrs in soli<lnm. De

lmrgerlijk verantwoor<lelijke en zijn aangestelde die een misdrijf heeft gepleegd
zijn jegens het slachtoffer schuldenaars
in soUclnrn voor de herstelling tler door
clit misdrijf berokkemle schade.
10 Juli 1952.
650
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I. -

HooFDS'l'UK II. HooFDS'l'UK

streekse belastingen, werpt het Hof van
verbreking ·vim ambtswege geen middel
op.
25 September 1!J51.
22
2. - Bevoegclheid vnn het Ho.f.- Btr·atzCLTcen. - l!'eUeUjlve beschou.winge-n. - Onbevoegclheicl. - Het Hof mag geen ken-

nis nemen van feitelijke beschouwingen
<lie tegen de bestreden beslissing worden
aangevoerd.
8 October 1951.
49
3. - Be·voe(fclheicl. - Hot vwn uer·oep.
- 'l'elcst cle clienstonler ·re{felenae. - lV et
vnn 18 J·uni 1869, cwUkel 193. - Bevoe(fclTwicl vnn het Ho.f om nc£ te {faan of een
nwrtisf'rnnt cuuwewezen ·wercl voor een bcpnnlrle kam.m· vnn de ·rechts·rnacht WfL(Wtoe Tl!i:i /Jehoo1·t . .- Het Hof van verbre-

king heeft de macllt om na te gaan of
een lid van een llof van beroep, volgeus
de cloor nrtikel 193 van de wet van 18 Jnni 18()9 voorziene lijst welke de dien:;;tortler regelt, aangewezen is om in een
gegeven kamer van deze reclltsmacht te
zetelen.
15 October 1951.
73
4. - OJHl·racht ·vcm het Ho.f. - Bt·rnfznlven. Best1·eflen besUssin(f wnarva·n
lwt lleschilclcenrl ueaeelte op een. (loor de
voorzien·inrt
yec1·Uiseenle
lleweegreclen
stewnt. Mncht vnn het Hot om een
wetteU]ke ·reclen IJ·ij te voe(fen. --c- Wan-

neer het beschikkend· gedeelte van de bestretlen beslissing op een door de voorziening gecritiseerde beweegretlen steunt,
mag het Hof een rechtsreden bijvoegen
<lie het beschikkend gecleelte rechtvaardigt.
iJ November 1951.
108

5. - Be·voegclheicl.
Stmfzalcen. JJ1 ctcht vwn het H o.f om in de 1'echtspleyin{f nn te {!nan of rle p·ubl'ielce vorclerin(f :in (tan neen ve1·jnnnl is. - Het Hof
van verbreking is bevoegd om in cle
rechtspleging na te gaan of de publieke
vordering ja dan neen verjaard is.
19 November Hl51.
128
•6. -

Bevoe{fdheid.
Tiit{festrclttlleid:

III. -

Vcru;ijzinrJ nn rerure-

IY. -

Rechtsplertiny.

king.
HooFDS'l'UK

1.
Bevocgclheicl.
Zalccn van
rechtst1·eelcse IJelnstingen. - Gcen mhldel
·1mn ,nmbtsweye. In zaken van recht-

Be·voeyclheicl. - 111iUUe. - Bcuij afweziyheicl vwn cle m'il·icien
!/C'Wezen. - MUicien ctctnvoe·renrle elM de
oproepingsiJrle.f voo·r cle ·rechter ove1· cle
[!TOnrl sledhts nn rlezes lleslissi:ng door·
hern ontvnnyen '/Vercl. - Bevoeuclheicl van
het H of orn clit j'eit vnst te stellen en te
beoonlelen. - 'Vanneer de eiser, tot sta~<l'issin{f

I

F
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VERBREKING.
ving van een voorziening tegen een bi.i
verstek gewezen beslissing van de hoge
militieraad, welke nochtans definitief en
vatbaar voor voorziening is, beweert dat
de hoge militieraad bij zijn afwezigheid
wettelijk niet vermocht uitspraak doen,
omdat de eiser slechts na cle beslissing
cle akte, die hem voor de raacl opriep,
ontvangen heeft, heeft het Hof de macllt
om na te gaan of dit feit bewezen is en
te oordelen of llet de nietigheid van de
beslissing medebrengt. (Stilzwijgende op·
lossing.)
26 Noveii1ber 1951.
143
7. - Bevoeg,lheid. - Ve·t·beter-i.ng door·
het Hot van een mated.Cle ve·rgissing in
een van zijn arTesten. Het Hof, op

vordering van zijn procureur-generaal,
verbetert een materH~le vergissing waarmede een van zijn arresten is behept.
3 December 1951.
152
8. - Bevoegdheid. - Zalcen van gemeentebelastingen. T' oo·rziening tegen
een beslttit vMt de bestendige dep~ttcttie
van een pr·ovincieraad. .Middel van
ambtswege. Het Hof van verbreking

is bevoegd om van ambtswege een middel
van openbare orde op te werpen in geval
van voorziening tegen een besluit van de
bestendige cleputatie van een provincieraad, uitspraak doende over een bezwaarschrift tegen een gemeentetaxe. (Besluit
van 15 Maa.rt 1815, art. 9.) (Stilzwijgende
oplossing.)
174
11 December 1951.
9. - Bevoegdheicl. - B1wgedijlce zaMiddel af,qeleid !tit een gebr·elc
ken. aan antwo01·d op een verweer·middel. Passend antwoord. - Onder·zoek naar· de
gegrondheid, in r·echte, van het antwoord.
- H of onbevoegcl om claar·toe van ambts1.vege over te gaan. - Wanneer een mid-

del, tot staving van een voorziening in
een burgerlijke zaak, een vonnis enkel
verwijt een verweermiddel niet beantwoord te hebben, is llet Hof niet bevoegd
om, na vastgesteld te hebben dat het middel op passende wijze beantwoord werd,
van ambtswege te onderzoeken of clit antwoord naar recht gegrond is. (Stilzwijgende beslissing.)
18 Januari 1952.
249
10. - Wederzijdse IJevoegclheirZ van de
!!er·en-i,qde lcamers en van iecle'l' van de
twee lcamer·s. Voorziem:ng tegen een
op verwijzin,q na veriJ·rel<;in,q gewezen
a1·r·est. - Middelen cle 1·echtslee1· 1Jest1'iiclend waa1'0p de ve1·1Jrelcing werd gegrond en welke het op verwi-izing lcennisnemerul 1·echtscollege geh·ttldi,qd heeft. JJ{iddelen vreemcl aan clie 1·echtslem·. Voor·ziening niet dienencl voor de ver~
eni,qde lcamers geb1'acht' te wor·den. _:__

Behoort niet voor de verenigde kamers

795.

van het Hof gebracht te worden, cle voorziening tegen een op verwijzing na verbreking gewezen arrest, wanneer zij er
zich toe beperkt hetzij de reclltsleer te
bestrijden waarop tle verbreking werd
gegrond en welke het op verwijzing kennisnemend rechtscollege gelmldigd heeft,
hetzij middelen in te roepen .die aan die
rechtsleer vi·eemd zijn. (Wet van 7 .Juli
1865, art. 1.) (Stilzwijgende beslissing.)
8 Februari 1952.
29()
11. - Bevoegclheicl. - GemeenteiJela.stingen. - Voor·z·iening tegen een IJesltt·tt
·van de IJestencUge dep!t.tatie van een pmvinciale raad. - Middel amiJtshalve .lfenomen. - Het Hof van verbreking is be-

voegd om een middel van openbare orde
ambtshalve op te werpen in geval van
voorziening tegen een besluit van de bestendige deputatfe van een provinciale
raad, uitspraak doende over een bezwaarscllrift tegen een gemeentebelasting.
(Besluit van 15 Maart 1815, art. 9.) (Stilzwijgende beslissing.)
12 Februari 1952.
298
12. - Bevoegclheicl. - Vonnis gewezen cloo·r de Rechtbanlc va.n. IJer·oep van
R7tancla-UntncU. - Eis tot ver·IJ·relcing. Onbevoegdheicl van het Hot. - Het Hof

is niet bevoegd om kennis te nemen van
een eis tot verbreking ingesteld tegen een
door de Rechtbank van beroep van Ruancla-Urundi gewezen beslissing.
14 Februari 1952.
301
13. - Be·voegclheid.
Stnt.fzalcen. Uittrelcsel !tit een v66r· de IJestreclen IJeslissing gewezen vonnis. - Niet aan de
1'echter· over cle ,qmncl over·gelegc/.. - H et
Hot mag er· geen acht ov slnan. - Het

Hof mag geen acht slaan op het uittreksel uit een tot staving van een voorziening
in een strafzaak overgelegd vonnis, wanneer v66r de recllter over de grond noch
van clit uittreksel gewag gemaakt werd,
noch van llet vonnis zelf, dat v66r de
bestreden beslissing gewezen werd.
25 Februari 1952.
328
14. - Bevoe(fclheicl. - Bevoegclheid orn
net te gaan of de door· de r·echter- over de
m·oncl vast(festelcle feiten de ,qevolgtr·elclcin.qen, wellce hi.i er in r·echte !tit afie·idt,
Techtvaardigen. - Indien llet aan de recll-

ter over de grond behoort de feitelijke
omstandigheden vast te stellen waarop
hij zijn beslissing steunt, is llet aan het
Hof van verbreking voorbehouden na te
gaan of deze feiten de gevolgtrekkingen
rechtvaarcligen welke de bestreden beslissing er in rechte uit afleidt.
11 Maart 1952.
376

15. - Voo1'z·ien·in(f door ae proc·!tre!Wgenenw.l op 1Je1!el van cle 1l!l inister van

796

VFJIWIUDI~TNG.

j-ustitie. - 8tnttznlcen. - Yonnis dnt eeu
belclangde reroonleelt die reed.s te voren
·wegens hetzeltde teit vemo1·deeld ·1.verd.
Vernietiuinu. Op voorziening van

de proenreur-generaal, ov bevel van de
Minister van justit.ie, Vernietigt het Hof
!Jet vonnis waarbij een COlTPctionele
rechtb:mk een bekluagde veroordeelt wegens een fpit nit hoofcle waarvan clezelfde
lJ<ek Juagde reeds teYoren cloor een in
Jn·acht van gewijscle gegaan vmmis ver<lonle<eW wenl.
24 Maatt HJli2.

405

1cl·rresten ·vnn de If(UHl V(tn Stnte.
UUyestrektheid ·vwn (le cont·role van
het llot. - Jl.rrcst 1/!(tn;·b'ij een rlecl'inato'in; emceptie opgeworpen torten een verzoek om. nieti_q•perklnring afgewe.zen ·1venl.
Jl!i'iddel hiernit nf(!elehl dnt de overlwirl, ·van wie (le nief'ig ve1'7clannle nlcte
·nUurwt. lfCen ad·ministnttieve overheicl is.
- AJi(lclel rlnt slechts knn '!VO·nlen (Umgenomen. inrUen rle Rnnrl ·vwn State, doo1·
rte nieti(!t•e1·7•larinf!, zich de bevoegdheid
1Jrtn een mchterl·ij lee overheicl tOef/eeigenrl
heett. 'Vnnneer de Rand van State,

16. -

u llloew<'l ~~Pll !ll?elina to ire exel?ptie tPgen
!Jet verzoek om nietigverklnring werd ovgeworpt~ll, rh• akte van een overheid-nietig verklaard !weft, zon het Hof het micldel, IJieruit gPnonwn dat <lie overlleid gePn
adminiRtrati€>ve overheicl is, sleehts kunnen aamwmen, inclien de Raacl van State,
door dP nietigvc~rklaring zich de bel•oegdheid van een rechterlijk collegP toegeeigell(J lH~Pft, doordat llet~ij de overlwid
wit>r aktf' nit>tig. werd verklaarcl Zl?lve l1et
l<araktf'J' nm rechterlijke overheid heeft,
hetzij een rPcht£•rlijl;:e overheid de macht
heeft harp aktl?n nietig te verklnren. (Wet
van 2,'1 DecPmlwr 194(1. nrt. 9 Pll 20. paragraaf 1.)
-to{l
2(; llofnart 1\Jli:!.
17. - Be·r,oeadheid. - Jl1 a.teriNe l'er!tissinu in het ·lwstri'/den ltrrest. Be·noegrlheirl ·ran het Hot om :::e te ·verbete1'en. -- Het Hof heeft, ter bpoordeling

van een midclel tot voorziening, I.Jevoegdlleid om in het lJestreden vonnis een nuJi~~riel<' vergissing te verbet.eren, waarvan
<le cluirlelijklleid nit bet tel,stverbaml van
cle lw~>liRHing blijkt en, meer bepaalrl, lwt
vermog(•n vast t<' stellen dat « eeu ver(jordcling, in bet geheel geschat op ... >> een
veroordPling; is to1- (( de kosten. in het gelH;<;I ,!!;CfWhat OJ) ... ll.
2(i Mei 1!l52.
545
18. - Be·weurlhei.rl nm het Hof. Straf;w.l,:cn. li'eUeUjke bcscllo-nwi.·nrJcn.
Onlwvoegcf.he'irl. - Het Hof kan geen

]{ennis nemen van de tegen de bestreflen
aang-evol?rde besdwnwingen.
H .lnni 195~.
561

1J<~slis,;ing

19. - Bewcgdhehl. - Stmlttalceu. Jf nte,riele 1n:iss-i-ng in rle best1'eden beslis8inrt. - Vennorten tot verbeter·ing. - Het

Hof heeft ter beoorcleling van een voorziening het vermogen een materii!le missing van cle bestreclen beslissing te herstellen, wanneer cle vergissing ldaarblijkE'Il(l nit <le rechtspleging voortkomt.
D .Juni 1952.
567
20. - Be·voer;rlheirl utn het Hot. 8trntznken. - Fe'itelijke beschouwinr;en.
- Onbevoegcllte-icl. - Het Hof heeft niet

te kennen over feitelijlw beschouwingen
ingeroepen tegen de bestreden beslissing.
16 Jnni 1952.
590
21. -- Bevoeyclheicl. - Die-nstplicht. Vonlel'inu tot toepnss-in(! van rle oveTf/(t'11(!SlietJalin.q opgenom.eu in wrt-ilcel 103
1Xt'11 rle wet vnn 15 Ju.ni 796.1. Onbenoegdheirl ·vwn het Hot. Het Hof is

niet bevoegcl om kennis te nemen van een
vor<lering tot toepassing· van cle overgangsbepaling opgenomen in artikel 103
'·an- de c1ienstplichtwet van 15 .Tuni 1951.
:10 .T uui HJ52.
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22. - Uitrtestrekthe'irl.. - Bn-rrte1·l'ijke
.zrtl,;en. - Ferbrelcinu vnn een eerste vonnis. - Bren(!t rleze merle Ntn een 1Jonn·is
rlnl slenhts het (!CVOl(! ·i.s vam het eerste.
- Ve1·brel.'inq vnn een vonnis o·ver rle bevoertdhwid. - IJ.renut cleze nwcle 1;an het
ronnis o-l!er rle groncl flat er het [JeVoly
Hr.·n ·i-'<. - De verbreking nm een vonnis

brengt rle verbreking mede van de latere
yonnissen die slechts het ge1·olg zijn van
tle wrbroken beslissing. - DP beslissing
on•r rle groml alrlus het ge1·olg zijndP
van cle beslissing over cle bevoegclheicl,
ln·c•ngt de YE'rbreldng van deze laatste d~~
n~rbreking nwde nm flp beslissing over
de grond.
20 l':pptPmber 11151.
8
23. - JJnut(J'I.vij(lte. - 8trnfzctken.
Jlirlrlel ran rlie-n nnnl rlnt het een 'f.erbreJ.:inrt :umaer -r:erwijzin(l Jc(tn merleb-rengen.
- A'll(ler m.irlrlel (lnf slechts een ·veFb·re/,:ing met venm}ztng ~·ecl!trannli-(lt.
Voor.zienin.g vnn rle 1Je·roonleehle. - Eerste midrlel moet lJeantwoonl1GOnlen, zelts
in(lien het t·r.veerle (!e(!1'01Ul ·is. - De om-

1-ltnndigheill dat een middel, clat tot stal'ing van de voorziening van beklaagcle
wordt voorgeclragen en van clien aarcl is
cln t het een yerbreking met verwijzingkan medei.Jrengen, gegrond is, ontslaa t
het Hof niet nm het onclerzo(~k van c~en
nndpr voorgerlragen middel flat, inllien

,..._-_.

YERBHI~KIN G.

het gegroml is, de verbrekiug zunder ver-

wijzing meclebrengt.
24 September 1951.

19

24. - U i lf}C8trektlwifl.
Strnf:m,Jcen.
- B·u·rverl'i.il•c vonlering. - Vorcleriny teuen 1Jel,,lnayrle -inyestelrl en ·vo·rrle1·iny
rloo·r he·w. i:n[lestehl. - 1'eroordeUng OlJ de
eerste. V cn.IJe·rpin{} nm rle tweede. Op llczeljrle ·rcflen yeste-nnrl. - Onwettige
reqen. - Reirle beslissinuen best·rerlen. De 'I!CYIJrel.:i ny ·Pa.n rle eerste bren{}t rleze
ran de t·weer/.e m.ede. ~ Wanneer de veroonleling van beklaagde op de vordering
nm oe lmrgerlijlw parti.i en de verwer~
ping van de door beklaagde tegen deze
vartij ingestelde burgerlijke vor<lering
beide floor de voorziening van, beklaagcle
bestre<len worden en beicle uv rlezelfdp rPden st<~nnpn, brengt cle verbreking van
de eer·ste beslissing wegens onwetteli.ikllel<l van tle <loor cle ·rechter gegeven redt>n <le verbreking merl!' nm de tweede
lleslissing.
8 October HJ51.
42

25. - U itpestrektheirl.
Uitgwn{}Spunt vnn lle st·ra.f ·Pnn ·ve'l"va.llen-rerklrwin{}
,·an het recht om een voel'twio te besturen onwettelij k ·wstoestelrl op rle flao{t vrm
rle vermelrlill{l op rle eenzelvigheir/.skrHti't.
- GedeelteUjlce ·verlH·elcinu. - vVnnneer
;le verbreking sh~ehh; uitgesproken wordt,
omtlat het vonnis beveelt dat de straf van
n~rvallenverklaring van het recht om een
voertuig te bestun~n slechts aanvang zal
nemen op de clag, waarop Iilt>llling van
<ll~ze vervallenverklaring op' de eenzelvigheidskaart van dt> veroordeelde zal gemaaJ{t zijn gew<>t>st, gt>sehiedt zij sleehts
g;(~deeltelijk.

8 Oetober 1H51.

45

26. -

Uitgestrel"thei£1.
Stratznlt:en.
- Bur·yerli:i Ice von~eri:nrt.
F oorz·i.en-i.ng
nm de bel.'lnngde. - Yerllrelri.ng. - T'e·rnonlel-inrJ 't'a;n rle 1~tt·rrte'l'lifke vem.ntwom·rlelijlce pru-Uj zonrler ·voorwerp. - BWI'(Ie!'l{jlc -vernnhooorr/.eli,jl;'e JJa.-rtij rlie zich
onreuelmntig 'IJoor.zien hec.tt. Kosten
ten ha·ren ~a.ste. - Wmme!'r de beslissing

,·an veroorcleling· van ell' beklaagde ovPr
<le burgerlijke vorclering op zijn voorziening verl1l'oken worclt, wordt cle veroordeling van de burgerlijk verantwoorclelijke
vartij zoncler voorwerp, zelfs inclien de
voorzi<ming· van cleze laatste partij niet
ontvanlwlijk is, !loch, in clit geval clraagt
<1(~ burgerlijk
verantwoordelijke partij
rlP kosten van ha:u voorziPning.
R Oetobt>r lH51.
4()

27. -- Burrtei·l-ifke za.ken. - Eis tot
tu.ssenlco·mst en l!'inrlenrlverkln·r-inrt va.n
1/.et wrrest. - FertveJphtrt vnn rle ·uoo1·.ziening. - E-is 1;a.n belwn{} ontbloot. - Ten
gpvo.lge van de verwerving van de voor-

7!)7

zit>ning, wonlt <le eis tot gedwongen tusHPnkomst en bimlendn.~rklaring van het
arrest zonder belang.
1l Oetober l!J51.
58

28. - Uit[festrektheirl.
.'Jtmjza.lcen.
- 0 nm orteli.) /,:11 cia ·roor hct H of zi.jn toez-icht 11it te oefenen o·ver rle wette~ijlcheirl
va.n r~c reroonlcli n!f tot verbeurdverlvl-a.'l'inu. - Ferbrckiny tot rleze 1Jeroordelinff
bcped;t. - '\Vanneer cle verbreking bevolen wordt om de enige reclen clat het beHtreden vmmis aan het Hof niet toelaat
zi.in toezieht ovt~r cle wettelijkheid van
clt~ veroordeling tot verbeurclY(~rklaring
nit te oeft>nen, is zij tot dez!' be,;lissing
beperkt.
1G October UJ5l.
70
29. - Uit[Jestrektheid.
St1·a.jzalcen.
- Ycrlwekin.rt ·ra.n rle beslissin{} vnn vm·oonlelinu ·va.n r~e bek~na.yr~e. - Niet ont·va.nkeli.il"e 1Joorzienin[J vnn rle 1mrye1·lij k
vemntwoorrlelijlce prwti.i. Gevolu va.n
rle ve-rlwekinu ten opzichte va.n deze 1JM'tij. - vVanneer de verbreking van cle beslissing van veroordeling op cle voorzi!'ning van de bt>klaagcle uitgesproken
worclt, en wanneer cle burgerlijk verantwoonlt>lijke partij zich niet voorzien
heeft of onregelmatig voorzien heeft,
worclt de bt>slissing van het arrest of van
ht>t vonniR waarbij deze partij burgerlijk
Y!'rantwoordelijk verklaarcl wordt voor
cle neroonleling van de beklaagde, zonder voorwerp.
12 November H151.
120
~0. Uityestrcl,:theirL
Stra.jznlcen.
Bekla.a.rJrle tot twee stntjfen vei·om·rleelrl ·wertens t·wee ·1wisfl·ri;iven en tot het
!fehee~ va.n rle l"osten va.n de pnblielce vorrleriuo. - TTerlirclcin{} vwn rle veroonlel'i!t!J
we yens ecn 1'an lle -misrl-ri)ve-n. - TT erbrel.:inu vwn rle ·ve·roorrlel-in{f tot het uehee~
·nrtm £lr! lcosten ·van rle pnblielce vo1·rle·ring.

- W anneer een arrest, clat een beklaagcle
>vegens twee misdrijven tot twee strafft>n veroorcleelt, verbroken wordt met betrekking tot een van deze misclrijven,
brengt die verbreking clez!' mecle van cle
veroordt>ling tot het geheel van rle kostt>n van de publieke vordering.
11 DP('ei\Iber 11151.
l6i:i
31. - U itr,estrektheirl.
Donwnen en
accijnzen. - M.·isrlrijf stra.jbrtwr ·met {}Cvrm.qenis en lwete. - TTri.jspmaJr,. - Gef/1'0ncle ·worzie·nintt vwn het beheer der
rlona.nen en nccijn.zen. - BesUss-in_q slechts
verliroken -in ZO'IJC·r zij de vorrlerin!J va.n
het lwheer betreft. - In zaken van dou-

anen en aceijnzen, wanneer aileen het beheer zich voorzien heeft tt>gen een arrest,
dat degene die beticht is van een met
gevangenisstraf en boete strafbanr mis<lrijf vrijspret>kt, verbreekt het Hof het
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arrest slechts in zover het over de vordering van het beheer .uitspraak gedaan
heeft, indien het het arrest verbreekt.
17 December 1951.
185
.32. - Draagw·i.idte. - Om-reoNoneleen. politiezalcen. - Vet·brelcing wegens onwetteUilcheicl van de straf. Vet·niet-iging v(m de beslissinrl ove·r de straf/Jant·he·id. - De in correctionele- en politieza-

ken 'uitgesproken verbt'eking, wegeils de
onwettelijkheid van de straf, strekt zicll
uit tot de beslissing over de strafbaarlleid.
212
7 Jaunari 1952.
33. - Dntagwijdte.
Stratzalcen. VooTzien·ing clooT de belclaagde. - Verbt·eltcinrl vcm cle besz.issing gewezen ovet· de
pztblielce vonlering. - Brengt de veTbTelcinrf mede van de besz.issing gewezen over
de vordering van de bur.qerlijlce pnrtij. -

Wanneer, op de voorziening van de beklaagde, de over de publie)l:e vordering
gewezen beslissing verbroken wordt,
brengt deze verbreking de vernietiging
niede van de beslissing gewezen over de
vorclering van de burgerlijke partij en
die het gevolg van de eerste beslissing
is.
7 Januari 1952.
218
34. - Draagwijdte.
Stmtzalcen. Voarz·ien·ing door cle belclaagde. Verbrelcing 1>an de besUssing vnn vet·oordeling ·van rle belclnagde. - Btwgerlijlc verantwoonlelij Ice pnt·t·ij z·ioh onregelnwt1.g
Kosten ten lnste
voorz·len hebbende. van deze pa-rtij. - Wanneer de beslissing

van veroordeling op de voorziening van de
beklaagde verbroken wordt, wordt de beslissing van het arrest of vonnis, waarbij
een partij burgerlijk verantwoordelijk
voor de veroordeling van de beklaagde
verklaard is, zonder voorwerp, zelfs indien de voorziening van die partij niet
ontvankelijk is; maar, in zulk geval, blijven de kosten van hare voorziening ten
laste van deze partij.
7 Januari 1952.
218
3,5. - Drangwijclte.
Stt·Mznlcen. Verbrelcing sleohts ztitgesprolcen omdat de
bevolen 1Jerbeu.nlverlvlet1'ing onwettez.ijlD
is. - VerbTeldng bepet·kt tot clit tmnt vnn
het besohiklcend gedeelte. - Wahneer een

vonnis van veroordeling verbroken wordt
om de enkele reden dat een verbeurdverklaring onwettelijk uitgesproken werd, is
de verbreking tot clit punt van het beschikkend gedeelte beperkt.
14 Januari 1952.
239
:3·6. - Dnwgwijflte. - Annvang vnn
de stt·at vnn vervnl van het recht een
voertttig te besttwen onwettelij lc 01> cle
dag van de vermelcl-ing op de iclentiteitslcanrt vastgestelcl. Gedeeltelijke vet·-

bt·elcin_q. - Wanneer de verbreking uitgesproken wordt om de enige reden dat
het vonnis beslist dat de straf van verval
van het recht een voertuig te besturen
slechts aanvailg zal nemen op . de dagwaarop de vermelding van het vehal Ol}
de identiteitskaart van de veroordeelde
zal worden gedaan, is de verbreldng gedeeltelijk.
18 Februari 1952.
309

37. - Dmagwijdte.
St-ratzalcen. Voomien-ing doo·r de verdcwhte. VeTbr·elc-ing van de besliss·ing ove·r de publieke vot·det·-ing. --'-- Heeft de vet·bt·elcing voot·
uevolg vcm cle n·iet-definit-ieve beslissin(J
ovet· de vonler-ing van de bttr(Jerl-ijlce parti:i, zelts zo cle verdachte vm·lclaarde zich.
n-iet te,qen die beslissing te voorz-ion. -

De verbreking, op de voorziening van de
verdacllte, van de beslissing van veroordeling over de publieke vordering, heeft
de verbreking voor gevolg van de nietdefinitieve beslissing over de vorderingvan een burgerlijke partij, zelfs indien de
verdacl1te uitdrukkelijk verklaarde zich
niet tegen lantstvermelde beslissing te
voorzien.
5 Mei 1952.
4'17
38. - D-rangwijdte.
Stmtzalcen. ·Vom·ziening dam· de verdachte. Vm·lwelcing van cle besUssing over de pu.blielce
-not·dering. - Yerdachte d·ie zoncler voorbehottd vedclaarde zich niet te voorz.ientegen cle definitieve beslissing over de vordering van de lntrgerlijlce partij. - Verklat·ing die met een bet·rr.st-ing geli.ikstaat
en d·ie een einfle stelt aan het geschil tussen de verdnchte en de burget·lijlce partij.
- Vet·brelc·ing vcm de beslissing over de
pttblielce vonlerin_q heett niet de verbrelcing vcm de. besUss·ing over de vm·dering
van de bur,qet'li.flce partij voor· r1evolg. -

De verbreking, op de voorziening van de
verdachte, van de beslissing van veroordeling over de publieke vordering heeft
niet de verbreking van de definitieve beslissing over de vordering van een burgerlijke partij voor gevolg, wanneer de verclachte zonder voorbehoucl verklaarde zich
niet tegen Ia a tstvermelde beslissing. te
voorzien, daar dergelijke verklaring
slechts kan uitgelegd worden als een berusting in de definitieve beslissing over
de vordering van de burgerlijke partij
die alclus een einde stelt aan het geschil
tussen die partij en de verdachte.
5 Mei 1952.
477
.39. - Draagwijdte. - Bnr·r1erlijlce za,.
ken. - Vo·rdet"ing vcm het slcwhtoffer· van
een nr/Jeiflsongeval tegen de verzelceraar.
- Yot·de·r·ing tot vrij-wnrin(J van de verzelcentnt· tegen het onden~emingshoofcl.
- Hoofdvonlerin_q in_qewilUgd. - Yerbrelc·ing van de beslissin(l 01!e1· de hootd-nor-

--~

VERBREKING.
{];e·ring. - Heeft de ·verl!·relc-ing voo·r ge~Jolg van de OLJ de vm·dering tot ·vT'ijwa·ring t~itgesprolcen verom·deUng. - De ver·

breldng van de beslissing waarbij cle verzekeraar tot betaling van de wettelijke
forfaitaire vergoedingen aan llet slachtoffer van een arbeidsongeval veroordeeld
·.werd, heeft de verbreking voor gevolg
van de· veroonleling uitgesproken op de
{loor (le verzekeraar tegen het ondernemingshooftl geriehte Yordering· tot vrijwaring.
29 Mei 1!152.
555
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in bellanlleling heeft genomen, wordt de
verbreking zoncler verwijzing· uitgesproken.
15 October 1951.
64
43. - Oorrect'ione/.e- en poUt'iezalcen.
- Verb·rekiliU wegens om.vettelijkheicl van
cle stmf. - Jlechter vwn venvijzing. verplicht opnieuw over cle stratl!aa·1·heicl itf.tspnwk te rloen, zoncler cle.ze a/.s defi1titief
~:nstuesteld te mo,qen bescho-nwen. -Wan-

neer, op cle voorziening van cle beklaagcle
tegen een vonnis clat hem wegens verschillende misdrijven tot straffen en schaclevergoedingen veroor<leelde, het Hof, om
40. - Dn~agwijdte.
St·mfzalcen. de rellen dat de wegens een van de misVoorZ'iening door de 'venlachte. - VeriJJ·ellrijven opgelegde straf onwettelijk is, het
lcin!l vnn cte o·ve·r ae pnl!lieke voJ'(le·l'ing
gewezen l!esl'iss·iny. - B·renyt •l;erl!!'Cldng vonnis verbreekt tloch slechts voor zoveel llit vonnis cle straf uitsprak en over
mede ·vnn de o·ver de ·vonle·ring cle1· l!twcle burgerlijke vordering strekkende tot
f!Crlij Ice pnrtij gewe.zen niet-dejln'itieve
herstel van cle cloor deze inbreuk veroor·lieslis~in,q, niettegenstannde cle floor cle
zaakte schade uitspraak deed, is de rech'IJ(3·rdachte oeawne nfstwna vwn cle voorziening teoen clie besUssino. De verbre- ter van verwijzen, tot het berechten, zoking, op voorziening van de verdachte, wel in feite als in rechte, van de Imblievan <le over de publieke vordering gewe- ke vonlering en van de bui·gerlijke vordezen beslissing van veroordeling·, brengt ring betreffemle dat misdrijf, in de plaats
verbreking mede van de over de vordering . gesteld van tle rechter die de vernietigcle
der burgerlijke partij niet-clefinitief ge- beslissing· heeft gewezen; hi.i moet opwezen beslissing·, zelfs wanneer de ver- nieuw over de strafbaarheW van de bedachte afsUmcl van zijn voorzipning te- klaagde beslissen en vermag niet die
strafbanrheicl als definitief vastgesteld te
gen clie beslissing heeft gedaan.
beschouwen. (Wetb. van strafv., arti!l .Juni 1952.
561 kel 427.)
7 Januari 1952.
212
HOOFDSTUK Ul.
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41. - GeaeelteUike ve'l'lwelC'ing omdat
l~et ·uitgnn,qszmnt vct:n ae st·raf vnn ve·rval, ).enverlclariny van ,het 1·echt om een voert'ltig te bestnren onwettelijli; 011' cle dag
11an ae vermelcling ozJ ae eenzelvigheiasl•ant·t ·vc~stgesteld we'/'fl. V m·b·reTC'inu
.zonder ·ver·wijzinu. Er is geen reden

tot verwijzing wanneer cle gedeeltelijke
verbreking slechts uitgesproken wordt,
omdat het vonnis beveelt, dat de straf
van vervallenverklaring van het recht
'om een voertuig te besturen slechts aanvang ·zal nemen op cle dag, waarop melding van cleze vervallenverklaring op de
eenzelvigheiclskaart van de veroordeelcle
zal gemaakt zijn geweest.
8 October 1951.
45
42. - MU'itie. - BesUss·i.ng vnn cle Twrke·a1"in[Jsrnaa. - Verbrolcen omclcLt de herkeu-rin[}srcuul onwetteUjlc een 1·eeas aefinitief uevonnist ho[JC1' be1·oep opn·ienw
in belwndeUn[J heett uenomen. - Verbrelcin[J zoncle·r ven.vijzinu. - Wanneer het

Hof van verbreking een beslissing van
een herkeuringsraad. verbreekt, omdat
deze, na een hoger beroep, waarmede hij
in kennis was gestelcl, te hebben beslecht,
onwettelijk zelftle hoger beroep opnieuw

pe·rlct tot het p·nnt vwn het lieschilclcend
oecleelte dnt cle verbetwclver'lcla!"ing 1t.itspreelct. - Verbreli;ing zoncle1· venvi.izino.

- vVanneer een vonnis aileen verbroken
wordt in zover het een verbeurdverklaring· bevolen heeft en die verbreking hierop gegrond is clat de rechter die straf
niet vermocht nit te spreken, geschieclt
de verbreking· zonder verwijzing.
14 .Januari 1952.
21!9
415. - GccleelteUjlce ·verlweki.nq amant
rle nanvang vnn cle st1'a,f va.n 've·rval van
liet ·recht een voertu.ig te bestm·en onwetteUjlc 011 cle r/.nrJ 1;a,n ae vennelclinu op ae
·iclenUteUsknwrt wenl vnstuestela. - Ve!-lwelviurl zonder verwijzin[l. Wanneer
tle gedeeltelijke verbreking uitgesproken
worclt om de enige reden clat het vonnis
beslist dn t lle strnf van venal van het
recht een voertuig te besturen slechts
aanvang zal nemen op de dag waarop de
Yermelding· van het verval op de identiteitslmart van de veroordeelcle zal worden
ge<laan, geschiedt zij zonder verwijzing.
1R Februari 1952.
309
46. - Venv·i:izing na vm·b1·elcing. Stratznl.:en. - Rechter in houer beroep
cle 1Jeklaaude ve1·oorclelend weuens een
feU ant v661· de eerste rechte1· aanhan{fifl
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_qmriaakt -wenl. - 1I ern '/Jeroonlelena, bo'IJendien, weoens een feU flat •[)oar de eerste rechter niet annhan_qi_q _qemaakt werd.
Ver/JrelC'in.Q vcm cUe laatste veroordelin[! zonrler ve·rwijzin_q. Wanneer de

ten door lijfsdwang invorderbaar zoudeir
zijn, worden de verbreking en flf' verwijzing tot clit punt beperkt.
26 l\fei 1952.
547

beslissi11g van de rechters in hoger beroep verbroken wordt om de reden dat
zij, na de beklaagde veroordeeld te hebben wegens een feit dat v66r de eerste
rechter aanhangig gemaakt werd, hem,
bovemUen, onwettelijk veroordeelt we~
gens een feit dat v66r de eerste rechter
niet aanhangig gemaakt wercl, wordt de
verbreking van deze laatste veroorcleling
zoncler verwijzing uitgesproken.
17 Maart HJ52.
390

151. - Btmtznken. - VeriJ rekirt.g. V:M"
de /JesUssin{l over rle pu.bl'ielce ·voTcleri;nfl_
F eTbJ'eldnq {!Cf/'I'Oitcl op de 1Jer·jarinf!
van ae tmbVeke vonlerinu op rle .da._q · deT
.1/eVelfle IJeSliSSi'lt[!. ~ T1 Cl'brelcin[!., ZOndeT
venvi:iz·inf!. - Wanneer de over· de pu-

47. - Btrafzaken. - Fonnis vcm ver·oor·rlelin_q. - Ferbreldng om ·rerlen flat het
telastgele.Qfl feU geen misrl-rijf ·n#maakt .
...,... Ferb·relcinrJ .-.onder· ver"'wijzin.Q. ~Wan

nee!' een vonnis van veroordeling verbroken wordt omdat het telastgelegd feit
in de bestaancle toestand van de wetgeving geen strafbaar misdrijf uitmaken
kan, namelijk wanneer het besluit waartegen inbreuk werd gefileegd nog niet in
werking is getreden, wordt de verbreking
zoncler verwijzing uitgesproken.
7 April 1952.
440
48. - Stratzalwn. - Yoo·r.zienin_q rloo·r
het openbaa·r ministerie. Ver·brel•in{!
hierop gesteu.nd flat een ,qelrlboete niet
met de clecimes wenl verhoogd. ~ Tot
rZU p·nnt beperlcte ver-wi#inf!. - vVanneer,
Ol) de voorziening door het openbaar ministerie, het Hof een arrest verbreekt
omdat de rechter onwettelijk naliet vast
te stellen dat de gelclboete met clecimes
werd verhoogd, worden de verbreking en
de verwijzing tot clit punt beperkt.
26 Mei 1!152.
547

49. - Btratzaken. - Yoo·rzien·in{l door
het openbaa·r mi·nisterie. .:.__ Yer·brelcin{!
hiemp .Qesteu.nrl cla.t de rechter geen ver·vangenrle uevcm_qen·isstrnf 1tUszwnk. ~ Tot
flit zmnt beper·kte venvijzin.Q. - Wanneer

het Hof, op de voorziening door het openbaar ministerie, een arrest verbreekt omdat de rechter onwettelijk naliet voor de
opgelegde geldboete een vervangende gevangenisstraf nit te spreken, worden de
verbreking en de verwijzing· tot rlit pnnt
beperkt.
26 Mei 1952.
547
!50. - Bt·mtzaken. - Yoorzienin_q clOO'I'
het openbacw ministerie. Fe'l'brelcinu
hierop uesteu.nrl fla.t bepaalcle kosten niet
b'ij lijfsrl·wan{l invorcler·baar werclen verkla.an/.. - 'l'ot flit punt betJerlcte verwijzin{l. - Wanneer het Hof, op de voorzie-

ning van het openbaar ministerie, een
arrest verbreekt onH1at de rechter onwettelijk naliet te bevelen dat bepaalde kos-

blieke vordering gewezen beslissing verbroken wordt omdat nit de stukken van
de procedure blijlrt dat de publieke vordering op de dag der bes'lissing door verjaring vervallen was, wordt de verbreking zonder verwijzing uitgesproken.
2 September 1952.
677
HOOFDSTUK IV.
RIWHTSPLEGING.

:52. - Rechtsplegi•J1f1. - Bu.·rgerlijke
zctlcen. - Awn·vullende me·morie. - Memoric cUe noch rle ·niteen.zett'in,q van rle feiten
noch de o·ntwiM.;eUn{l van cle miclrlelen
bevat. - Over,qeleurl m.et het enlcel doe/.
om nieuwe stukken neer te leugen. -·
Niet-ontvankelijkheicl. - Is niet ontvankelijk de aanvullende memorie die, noel!
een uiteenzetting van de feiten noch d<~
ontwikkeling van de in llet verzoekschrift
ingeroepen middelen bevattend, met het
enkel doel om nienwe stukken neer te
leggen overgelegd worclt. (Wet van 25 Februari 19-25, art. 13.)
:t8
4 .october 1951.
:53. - Rechtspleuin{l. - Art-ike/. l4:1
vnn het TVetiJOel,, van /JU!I'lJCt'lijl,:e r·cehtsple,q·in,q. - Niet toepasselijlc op cle mchtsplertin{l in ·verbreldn{l. - Artilrel 143 van

het vVetboek van burgerlijke rechtspleging (kon. besl. n"' 224 van 24 December
1935, a~·t. 1) is niet toepasselijk or~ de
rechtspleging in verbreking.
4 October 1951.
38
!54. - Ver{!OefUnu ·in lJC·t;a.l va;n ver·werpin,q van cle 1JOor·z·ie·winrJ. - F oorzienin.Q terten een nrrest ·va;n rle Rand va.n
Stnte. Geen verrJoecUn,q. In geval

van verwerping van een voorziening tegcn
een arrest van de Haad van Sttlte, veroordeelt het Hof niet tot de vergoeding. (Wet
van 4 Augustus 1832, art. 58.)
26 Maart 1952.
406
:55. - K·iesznken.
Gemeenteverlciezin{!en. - Btu.kken waarop het Hot acht
Det"ntct{l te slctan. Bi.i, het beoordelen
van cle voorziening ingestelcl tegt~n het
arrest van het hof van beroep waarbij de
schrapping van aanlegger van de voorlopige lijsten der gemeentekiezers behou-

-- -

r----

----

-~

-

-- [

VERDELING. den wordt, vermag het Hof slechts acht
te slaan op de stukken die ter griffie van
het hof van beroep tot staving van zijn
verzoek tot verbreking overgelegd werden.
(Kon. besl. tot samenorclening van de gemeentekieswet van 4 Augustus 1932, artikel 6; kon. besl. van 12 Augustus 1928,
Kieswetboek, art. 72.)
lG .Juni 1952.
584

VEQDELING.
vm·del'ing tot vemietiging. - Optie van
aankoop v66·r het openvallen van de nalatensehap 1Jerleend ctan de eehtgenoot
van een van de toelcomstlge medeerfgenamen in het onverdeelde. - Liehting van
rlie optie. -. Liehting geen verkoop uit·
malcend ten doel hebbende de onve1·deeldheid onder medeerfgenamen te beeindigen. - Ver-Twop niet zoals de verdeling
Vl£tbaa1· vom· ve·rnieUging. - De lichting

van een v66r het openvallen van de nalatenschap am'l de echtgenoot van een van
de toekomstige medeerfgenamen in het
onverdeelde verleende optie van aankoop
sluit het onroerend goed uit de te verclelen
boedel, met het · gevolg dat clit goed in
die massa door het beclrag van de prijs
vervangen wordt; zij maakt geen verkoop
uit ten doel hebbende de onverdeeldheid
onder medeerfgenamen te beeindigen en
is niet zoai.s de verdeling vatbaar voor
vernietiging. (Burg. Wetb. art. 888.~
21 Februari 1952.
312

VEQJAQING.
HooFDSTUK

I. -

HOOFDSTUK

II. -

In burgeTlijke znken.
In strafzaTceiL.

HOOFDSTUK I.
lN BURGERLIJXE :ZAREN.

1 . - B·urger·lijlce zalcen. - Stwiting. ~
Afstand van aanleg. - Atstand gegrond
op de vermoedelijlce onbevoegdheid van de
reehtsmaeht aan wellce het gesehH onderworpen we1·d. - Stuiting van de verja1'ilng. ~ Indien de afstand van aanleg
principieel de door de dagvaarding in
rechte voorgebrachte stuiting van de ver·
jaring te niet doet, geldt zulks niet wanneer de aanlegger slechts het geding verzaakt wegens cle door hem vermoede onbevoegdheid van de rechter aan wie hij
het geschil- heeft onderworpen en met het
voornemen zijn rechten voor een ander
gerecht te doen gelden. (Burgerlijk Wetboek, art. 2244 en 2247.)
14 Februari 1952.
302

2. het

Bnrget·lijk verantwoordel-ijlce die
bedn£g heett betaald van de we-

vERBR.,
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ge·ns een door z~Jn aangestelde gepleegd
misdrij t vm·schulcligde schadevergoeding.
- Bet1visting do01· de C£angestelde, m.edeschuldenaa;r, van het bedrag der voor zijn
·relcening betaalde som.. - De door· artikel 22 van de wet van 17 Apr-il 1878 voor·ziene verjar-ing mag tegen dit ver·weerwidllel niet opgewo·rpen wor·den. - Wanneer

de burgerlijk verantwoordelijke het bedrag der wegens het door zLjn aangestelde
gepleegd misdrijf versehuldigde schadevergoecling uitbetaalll heeft, mag de door het
artikel 22 van de wet van 17 April 1878
voorziene verjaring bij de regeling van de
onderlinge bijdragen van de schuldenaars
in de schuld niet ingeroepen worden tegen
het verweermiddel uitgemaakt door de be·
twisting door de schuldige aangestelcle,
van het werkelijk bedrag cler voor zijn
rekening uitbetaalde som.
10 J uli 1952.
650
HOOFDSTUK II.
IN STRAFZAKEN.

3. - PnlJlielce vo-rde-ring. vention,aUseenl Wltnbedr-ijf. -

GecontraTer·mijrL.

- De publieke vordering wegens een door
aanneming van verzachtende omstandigheden gecontraventionaliseerd wanbedrijf
van vrijwillige slagen, is verjaard wimneer zes maanden verstreken zijn sedert
de laatste daad van onderzoek of van vervolging die binnen de zes maanden te rekenen van de dag van het feit heeft plaats
gehacl, indien geen reden tot schorsing van
de verjaring bestaat. (Wet van 17 April
1878, artikelen 23 en 26.)
22 October 1951.
84

4. - P·nblielce vor·der··ing ·verjaard.
Ornstarulighei!d zonder invloecl op cle te
bekwame·r tijd ingestelde bur-ger·Ujke vor·dering. ~ De verjaring van de publieke
vordering is zonder invloed op de verjaring van cle te bekwamer tijd ingestelde
vordering van de burgerlijke partij. (Wet
van 30 Maart 1891, art. l.)
22 October 1951.
84

.5. - Verschei.dene rnisd·l"ijven die een
zelfde rni!sda.ad of wanbedrijf ttitmaken.
- Verjar'ing, vlm cle publielce· vor~der-ing
d·i>e slechts op de aaturn van het lnatste
m.isd·rijf aanvang heett genomen. - Wanneer verscheiclene misclrijven de uitvoering zijn van een enkel strafbaar voornemen en aldus een enkel misclaacl of wanbedrijf uitmaken, neemt de verjaring
slechts een aanvang vanaf het laatste
misclrijf.
22 October 1951.
85
6. --=- Vm·scheidene -misd-rijven die een
zelfde misdaad of wanbedri1f 1~it-rna1cen.
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- Dcw.a vwn O'l~cle·rzoelc clie op een van cle
misdrij·ven betrelclcing heeft. - St1titin!l
'IJCW cle · ve·rjar·bng ten opzichte van heel
cle ·nvisclaacl of heel het wwnbecl1'ijf. -

11. - Buruerlijke ·vonlering op t·ijd ·inuestelcl. - V eTja1·ing van cle publielce V01'de1'i:ng. - Zonde1· nitwe1·Tcinu op cle b1trDe verjaring van
g,e·rUjlce 'i:OTdeTilng. -

Wanneer een enige misdaad of een enig
wanbedrijf uit verscheidene misdrijven
bestaat, stldt de daad van onderzoek, die
een van de misdrijven tot voorwerp heeft,
de verjaring ten opzichte van heel de misclaacl of heel bet wanbedrijf.
22 October 1951.
85

de publieke vordering brengt de verjaring
niet mede van de op tijd ingestelcle vordering van de bnrgerlijke partij. (Wet van
30 Maart 1891, art. 1.)
12 November 1951.
120

7. - Ve·rjcwing ·wn cle zmbUeTce ·vo·rcle'l'ing,, Schot'sing. ~ Negatiet ueschil
ove·r rechtsmacht. - Verjaring geschorst
van cle dag at wactrop cle beslissing cUe
het geschll cloet on.tstctwn in Tcmcht van
gewijscle ~s gegacvn. - In geval van negatief gescbil over rechtsmacht welk, tot
regeling van rechtsgebied aanleiding geeft,
is de verjaring van de publieke vordering
gedurende het gecling tot regeling van
rechtsgebied geschorst, clit is van de dag
af waarop de beslissing cUe het geschil
over rechtsmacht doet ontstaan in kracht
van gewijscle is gegaan tot de datum van
het arrest van regeling.
·
5 November 1951.
105
8. - F erjnri'I![J IXtn de pn/Jl'ieke vonle1'i;ng, ~ Oo1·zaTcen va1~ schorsing. ~ Vom-zieninu i1t ve1'b1'e1ci'ng. -De verjaring van

de publieke vordering worclt geschorst
vanaf de verklarimg van voorziening in
verbreking tot aan het arrest dat over de
voorziening uitspraak cloet.
5 November 1951.
105
9. - Verjwrino vnn de zmbl'ieke vo·rclerlng. Schors·ing. ~ Negatief geschH
ovm· ·rcchtsmncht. ~ Ve1·jcwing geschorst
van cle dctg at ~vcw1·op de beslissing clie
hot {Jesch'il doet ontstnnn in Twncht vnn
[lewtijscle is {Jegawn. - In geval van nega-

12. - A.postU t'an rle ao'/nbteuanr va.n
het open1Jna1' mtimisterie ctc£11 cle gi·i!tie1·,
deze nwnzoeTcende een vonqti's bij verstelc
te beteTccn.en. ~ Ma.aTct geen. claacl uit clie
de verjari;ng 'IJ(Vn cle tntblielce vonlering
stwit. - De apostil, door de ambtenaar

van llet openbaar ministerie aan de griffier gericht en cleze aanzoekende een vonnis van veroordeling te betekenen, stuit
de verjaring niet van de publieke vorclering.
HI November 1951.
128

13. - Bnryerl'ijke vo·rdel'i·ll,ff. - Vonle1•ing te belcwamer tijd ingestel.d. - Sch01'sing van cle verjcwing gedtwencle het gecling, 7Jehomlcns vm·val. ~ Betelcends van
deze ·nilclr·nlclving. - Artikel 1 van de wet
van 30 Maart 1891, luidens hetwelk de verjaring van de te bekwamer tijcl ingestelde
burgerlijke vordering, behoudens verval,
gedurende het geding betreffencle het herstel van de door de :inbreuk veroorzaakte
scbade geschorst is, bedoelt lwt verval van
het gecling dat beheerd was door de artikelen':n9 en 491 vanliet Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ingetrokken bij
artikel 4fl van llet koninklijk beHluit ur BOO
van 30 Maart 1!}36, en niet het ve1-val dat,
kraclltens artikel 156 van het W~tboek
van burgerlijke rechtsvordering, de vonnissen bi;j verstek treft die niet binneri
het jaar van hnn uitspraak werden uitgevoerd.
I
30 Juni l952.
616

tief geschil over rechtsmacht, dat tot regellng van rechtsgebied aanleiding geeft,
14. - Miscl'l'ij·ven. in .<Jnken van clirectc
is de verjaring van de publieke vordering belastfm.gen e11 crmede gelijlcgestelcle taxes.
geschorst gedurencle het geding tot rege- - Verzending va11 het pmces-verbaal na.a1·
ling van rechtsgebied, 't is te zeggen van cle wetsovm·t1·ede1·. ~ 111anlct geen stttitende dag af, waaroi) de beslissing die het cle dacul cze·1' vcrjct1 1in[J ttit. - Het opzengeschil cloet ontstaan in kracht van ge- clen onder aangetekend schrijven door de
wijsde j.s gegaan tot de clat'nm van het ''vervolgencle overheicl naar de wetsoverarrest van regeling.
trecler van het proces-verbaal waarbij eeri
5 November 1951.
108 .misdrijf in zaken van directe belastingen
en ermecle gelijkgestelcle t!L'CeS' vastgesteld
10. - Verlceer. - 'l'ermijn. - De pu- -Wordt, maakt geen stuitencle claacl der
blieke vordering vooi'tspruitende nit een verjaring uit. (Wet van 17 April 1878,
Inbreuk op de wetten en verordeningen art. 26; kon. besl. van 22 September 1937,
op de politie van het verkeer verjaart na artikel 91.)
.verloop van een jaar te rekenen van de
7 Jnli 1952.
644
dag waarop het misdrijf bedreven werd
of van de laatste binnen deze termijn
115. - Pnbl'ieke vonle·J"ing. - UitoefegesteWe stuitingsclaacl, behalve verlenging n.ing vnn de pttblieTce vorcle?,ing a.thanTwvan de verjadngstermijn ten gevolge van lijTc uesteld V((Jn het vemoeTc tot vervoleen wett~lijke oorzaak van schorsing.
uRng. ~ Dctden van oncletzoeTc of vm·vol12 November 1951.
120 goim.g wellcc het verzoclc tot; ve1·volginiJ

... ··r

VERKEER.
·voo·rafg,culin. niet st1titen. -

Daclen weUce de ·ve·rjaring

vVanneer de wet de uitoefening van de publieke vordering afhankelijk stelt van een verzoel{ tot vervolging, wordt de verjaring van de publieke
vorclering niet gestuit dool' de daclen van
onderzoek en vervolging welke het verzoek
tot vervolging voorafgaal1.
2 September 1952.
677
16. - St·witencle dactcl. - Wwnbed·rijf.
Opckacht cloo1· de procwre1w des Kon·i1nys ctctn de bevelhebber van een q·ijks·waehtb1'ignde y,eyeven en streklcencle tot
wi-tvofwi:ng vcm1 een inlichtringspZicht. Ondenzoelcsdctad wcwnloo·r ae ve1·jwl"iny
worclt gest1Lit. - Het schrijven van de
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laat op zich zelve niet toe aan de weg het
lmrakter te ontkennen van weg die verder
dan cle aanslniting loopt. (W egcode, artikel 51.}
8 October 1951.
42
4. - Samenlo011 vwn ee·11 hootclweg en
VU11 een semtndai1·e weg. - lle1'7ceersvoo1·rang voo·l' de gebntilce·r va11 de hootdweg.
- Gebntike1· vwn cle hootd1neg.- Gebntike'l' vam. -cle hoofclweg .die rle rechtenz1.jde
nfet houdt em b~i het nade1·en van een
knvisp1tnt vooTbijsteelct. - Omstcw~cligheirl
clie de inb1·ejtlc iln hoofcle vc~n de ·geb1"itike1·
vw11 cle seeundavre wey n:iet 11itslnit. -

Overtreeclt de Wegcode de wegg·ebrniker
die, nit cle sectmdaire weg· op een hoofdprocureur des Konings waarbij de bevel- weg nitkomende, cle verkeersvoorrang van
hebber van een rijkswachtbrigacle gelast de gebruiker van deze weg niet eerbiedigt;
wordt tot een inlichtingsplicht betreffende · cle omstandigheid dat laatstgenoemde zijn
een wanbedrijf over te gaan is een claad rechterzijcle niet hield en bij het naderen
van onderzoek waardoor de verjaring der van em1 krnisDunt voorbijstak shut cle inpublieke vordering kan worden gestuit. brenk niet nit in hoofde van de eerste.
(Koninklijk besluit van 1 Febrnari 1934,
2 September 1952.
678 art. 29, 36 en 54, 1°.)
8 October 1951.
43
VE~KEE~.

1.

~

BesHss·ing, dat een openba~·e weg
ove;· een ctansl·niting cle ve1·lenging is ot
·niet van een ancle·re weg. Beslissing
gesteuncl 011 een onderzoek van rle plaats.
- Geen ntislcewniny van het wetteUjlc begri1J van 01Jenbcwe weg cl·ie ~·ich ove-r een
roan.sln·i1ting_ voortzet. - Sonve1·eine beo01·aeUng doo·r de q·eehte·r over· de g1·oncl. -

De rechter over de groncl beslist souverein, op groncl van een onderzoek van de
lllnats, dat een openbare weg over een
nansluiting de verleng·ing .is of niet van
een andere weg, zodra llij het wettelijk
begrip van 011enbare weg die zich over
een aansluiting verlengt niet miskent.
17 September 1951.
- 3
2 .. -

Mislo;C'nn-ing cloo'l' een weggebrwilcm· van een bepaling v·ci;n cle Wegcoae. Maalct n·iet nooclzc£7wl-ijk een aebeu..rten-is
1t'it d·ie 11iet Javn vao1·zie1t wonlen. - De

miskenning, door een gebruiker van de
ol)enbare w~g, van een bepaling van de
Wegcocle is voor de anclere weggebruikers
niet noodznkelijk een gebeurtenis die
niet kan voorzien worden.
1 October 1951.
33
3. -

de

Openbare weg die venle1· loopt da-n
ctansl1tri•t-ing. - Beg-rip. - Voor de toe-

passing van de bepalingen van cle Wegcode, is een openbare weg de verlenging·
voorbij een aansluiting, van een aan deze
zijcle gelegen openbare weg, wanneer hij
hoofclzakelijk als normale uitweg client
voor het verkeer op laatstgenoemde weg;
de omstandigheid .dllt cle wegge·bruikers,
om hun weg voorbij de aanslniting te vervolg·en een munomvre moeten uitvoeren,

5.

~ M·iske·nm:mg door een weggebnt•ike·r
bilpalitng,en van cle Wegcode. - j]l{aalct
n:iet nooclzctlcelijlc voo1· al de ancle1·e weugebntilcers ee•11 gebe~wtenlis ~bit d·ie niet
lean voorzien wonlerv. ,_ Beoonleliny i1v
fe-vte. - Sonve·,:eine beoo1·deUmg aoo1· de
rechte;· ove'l' cle grond. - De miskenning

·VU11•

cloor een gebruiker van de openbare weg,
van bepalingen van cle Wegcode, in het
bijzomler van artikelen 29 en 36 van clie
code, is niet noodzakelijk voor cle andere
weggebruikers een g·ebeurtenis die niet
kan voorzien worden; de rechter over de
groncl beoorcleelt souverein of zij, in feite,
al clan niet clit karakter vertoont.
8 October 1951. ,
43
·6. - Straf van vervullmwe'l'lcla1'ing, van
het ·recht ont e&IL voe-rt·niy te best1wen. Uitgany.s1nmt. - De straf van vervallen-

verklaring van het recht om een voertuig· .
te bestm·en neemt aanvang op het ogenblik waarop het vmmis clat ze uitgesproc
ken l1eeft in kracllt van- gewijsde treedt,
en niet op de dag waaroD melding van
clie vervallenverklaring. op de eenzelvigheidskuart van de veroordeelde gemaakt
worclt. (Wet van 1 Augustus 19-24, art. 2.)
8 October 1951.
45
'7. - IT ervallenverlclar·i1vg va~1 het ·recht
een i'ijtn:ig te voeren. - Ove1·t1·ed·i~1y va.n
het ve-rborl. - Voo1·waa1·rlen van de verbe1wclve·rlclcwing va~t het 1'-i}t1t.i{f. - Opdat

de rechter wettelijk de verbeurdverklaring van het rijtuig zou bevelen ten opzichte van degene die een rijtuig op de
openbare weg voert, ondanks de tegen hem
uitgesproken vervallenverklaring, volstaat
het niet dat hij vaststelt dat beklaagde
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dit voertuig gebruikte; hij moet vaststellen dat het voertuig eigendom is van beklaagde of van een persoon die hem zijn
voertuig heeft toevertrouwd, wetende dat
beklaagde vervallen verklaard was van
llet recht een rijtuig te voeren. (Wet van
1 Augustus 1924, art. 2.)
15 October 1951.
70
8. - GebntUc van een 1"ijh~tig op cle
openbctm we({. ~ N_tet f{e.delr,t aoo1· een
sohowwingsbewi~s. ~ VoonAJa-a1·cZen van cle
1Jerbe-unlverlclaring,. - Opdat de rechter
de verbeurdverklaring zou mogen bevelen
in geval van gebruik op de openbare weg

ctfhanlcelijlc vwt, het n.aleven van ltet t·e,
glement d6or deze la.atsten. De ver-

plichting, die artikel 57, 1°, littera a, van,
de '\Vegcocle oplegt aan de weggebruiker,
die na een stilstall(l weder aanzet, de
dom·gang vrlj te laten voor de reeds in.
beweging zijnde weggebruikers, is niet
afhankelijk van de omstandigheid dat
tleze luatsten rijclen overeenkomstig de bepalingeu van het Algemeen Reglement op
de politie van het verkeer.
.'l December 1951.
154
1-3. - Yl·uchtmisckijj. - Bestaat zeljs
i,n.clidn het ongeval slechts m-atenli:!le scltaclo ve1·oo-rza-alct heejt, zondet· annslag, op
do phy[,•ische integri1teit van een persoon.

van een rijtuig clat onder toepassing valt
van het reglement gevoegd bij het besluit
van de Regent van 22 Mei 1947 en dat niet - Het vluchtmisdrijf bestaat, hetzij het
gedekt is door een schouwingsbewijs, moet verkeersongeval de physische integriteit
hij vaststellen dat in het onderhavige · van een per soon geschonden heeft, hetzij
geval het gepleegde misdrijf zwaar is. het slechts een louter materiele schade
(Beslnitwet van 24 Febrnari 1947, arti- veroorzaakt heeft. (Wet van 1 Augi1stus
1899, art 2/Jis [wet van 1 Augustus 1924,
kel 5.)
15 October 1951.
70 art. 3] .)
11 December 1951.
169
9. - Ornuekeenle cl1·iehoek. - Dom·uangs·voonwno voo1· cle gebntilcers ·vwn (]e
1-4. ~ TTe1'1cee1·svomTa·nu ondm· voerweu wacwop 1nen a-anlwmt. ~ De omgetu.igen. - lVordt soms doo1· de wet get·ekeerde driehoek legt cle weggebrniker op gelcl a.jpezlen van het bestaan van een
de doorgang vrij te laten voor de voer- annsl'ltiting, 1Xtot een splitsi111g of vnn een
lwwlsPn-g. De wetsbepalingen die een
tnigen die de weg berijden waarop hij
aankomt; de aldus aan de gebruikers· van verkeersvoorrang onder voertuigen op de
de weg, waarop men aankom:t, toegekende op,enbare weg invoeren, maken niet alle
verkeersvool'l'ang- is onafhankelijk van de de alclus ingevoerde voorrang afhankelijk
aard van cleze laatste weg alsook van de van het bestaan van een aansluiting, van
vraag of de weggebruikers van rechts of een splitsing of van een kruising. (Weglinks aankomen. (Wegcode, art 5, 131, 50, code, art. 26; kon. besl. van 27 Jannari
1931, art. 12, al. 2.)
ill, 54 en 55.)
13 December 1951.
181
211 October 1951.
97
10. - Omgelceerile cl1·-iehoelc. - Gebiedend ka1·a1,oter. - Voonvctctrden. Het
gebiedend karakter van de omgekeerde
clriehoek dringt zich op, zodra llet teken
regelmatig naar vorm' en het op zulk een
afstancl en hoogte geplaatst is, dat het
voor de weggebruiker normaal mogelijk
is zich naar de aanwijzing ervan te gedragen. (Wegcode, artikel 51, 4°, en 131, 4°.)
29 October 1951,
97
11. -

U itvoervng, vctn bewegi:ngen. Achter·uitr·ijdende beweging ttitgevoMd
dtvars over t:le openbn1·e weg. ~ Betoegvng
naa.r rle Z'in vn-n wrt'ilcel 5'1, 1°, c, vct-n de
1Veucode.- Maakt een beweging uit, naar

15. - ll'liskennin[! vnn een ·wettelijlce
·vootTangsreqel. - Ann overrnacht te wijten. - Geen schu.lcl. - De gebruiker van
cle openbare weg, die_ een wetsbepaling,
welke eP.Jl verkeersvoorrang invoert, niet
ge.eerbiedigd heeft, begaat geen font, indien hij zich in een geval van overmacht
bevond. (Stilzwljgencle oplossing.)
13 December 1951.
181

16. - Eruisingsschi,inwerpers.
AgglomernUe ·voorzien van een openbctre vet·lichtinu. Vm·bod.. - Voonvnctrden. -

Het verbod de kruisingsschijnwerpers ·te
gebrniken in cle cloortocht van een agglomeratie voorzien van een openbare verde zin van deze term in artikel 57, 1 o, c, lichting is bij mistig wecler niet van toevan de '\Vegcode, het feit tt een achternit- passing; llet is evenmin van toe passing
rijdende beweging dwars over de weg uit op plaatsen waar de open):lare verlichting
niet toelaat gemakkelijk een voertnig op
te voeren ll.
26 November 1951.
146- 100 _meter · te onderscheiden. (Wegcode,
art. 85, A, 9, 2°.)
121. - Weggebntilce·r die zich weer in
17 December 1951.
187
bewegiJJl[l stelt. ~ Verpliohting de doorf{ctng ·vl'ij te lnten vooT de in /Jetveuing
zi,in{le ·weuge/Jnti'lcet·s. - Vet·plichti-ng niet

17. - Kntis·lngsschijnwet·pe-rs.
Auglomem.tie voot'zi,en va-n een openba.t·e ver-

r----·
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licht'ing. - VeTbod. - Openba;re verlichtiny die toelaat een vom·tuig op 100 rnete1·
te onderscheiden. - lVerlcelijke en niet
theoretische zichtbaa1·heid. In artilrel 85, A, 9, 2°, van de Wegcode, dat het

gebruik regelt van de kruisingsschijnwervers in de agglomeraties voorzien van een
openbare verlichting, beogen de woorden
<< waar <le ovenbare verlichting toelaat
gemakkelijk een voertuig op 100 meter
te onclerscheitlen ll niet een theoretische
zichtbaarheicl, het is te zeggen al de
vlaatsen wanr, in normnle atmosferische
omstandigheden, de openbare verlichting
llaartoe bij machte is, doch de werkelijke
zichtbaarheicl, het is te zeggen de plaatt>en, wnar, in tle atmosferische omstundigheden van het ogenblik waarop cle weggebruiker rijdt, cle ovenbnre verlichting toelaat een voertuig gemakkelijk op 100 meter te onderscheiden.
17 December 1951.
187

18. - Ve·rlcem·svoo·1-rang van de weggebruilce·r die op de hootdweg rijdt. Voorran,q die niet ontslaat van de nale·IJing 'l)(tn wrtikelen ~9, 4°, en 31 van de
Wegco1le. -De verkeersvoorrang, die aan
de gebruiker van de hoofdweg behoort,
ontslaat deze er niet van de verplichting
de voorschriften van artikelen 29, 46, en
m van de W egcode na te leven.
24 December 1951.
200
19. - Openbunr plein. - Beurip 1loor
de W egcoae n·iet bep~tltlll. - Bepe1·1cing
voo·rtvloeimill ltit wrtilcel 3, 1°, vnn de
Wegcolle. - Dmnrrwij1/.te. -De Wegcode

bepaalt de betekenis van de woorden
« openbnnr plein ll niet. Hij beperkt zich,
in haar artikel 3, 1 o, te beschikken clat
zekere plaatsen, samengesteld nit verschillende rijwegen, het karakter van
openbaar plein niet vPrtonen.
14 .Januari 1952.
232

20. - 'Voon·ung. - Hintlern.is die ae
weg.gebrwilce1' zou lv'ltnnen opgeme1·1ct hebben. - Geen onvoorzien.blwe hintlernis. Maakt geen onvoorzienbare hindernis uit,
die bet niet-eerbiecligen, <loor een weggebruiker, van een verkeersvoorrang zou
rechtvaanligen, die hindernis die deze
weggebruiker zou lmnnen opgemerld hebben, indien hij de hoofclweg, v66r hij deze.
opreed, naar behoren had onclerzocllt.
(W egcode, art. 54.)
238
14 Januari 1952.
21. - Wegcoae, nrtilcel ,q,QJ. - Bepalino
slechts op het Jwjtisen en niet op het
·voorb'ijstelcen toepnsseUjlc. - De regel clie

uan de weggebruikers, clie elkaar inhalen
of ontmoeten voorschrijft, elkaar weder-l,erig de helft van cle rijweg vrij te laten,
iR Rl<>chts op het kruisen en niet op het
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voorbijsteken van toepassing. (Wegcode,
art. 32.)
28 J anuari 1952.
267

221. - Lan·n met twee rwweuen. Weg deze 1"ijwe{fen -ue·rbi1tllend, maar bovenllim~ als on1~erscheMen bawn lanr1s
wee·rslcnntmt VCMt de (t~tnslttiting ·ve1·ae·1'
lopen.a. - llTeo geen .cl~varsve1·b·in1Nng, u'itnw.kencl. De weg die twee rijwegen
van een laan verbindt, maar welke bovenLlien uls een onclerscheiden baan lungs
weerskanten van de aansluiting vercler
loopt, maakt geen dwarsverbinding uit
tussen de twee rijwegen van de laan.
(VYegcocle, art. 51, 3°.)
18 Februari 1952.
308

23. - Skat va1t vervnl
een. voe·rt•tt11fJ te best1wen. -

het 1·echt
Aanvanf},. -

'Vlt-n

De straf van verval van het recht een
voertuig te besturen neemt aanvang op
het ogenblik dat het vonnis, waarbij zij
uitgesproken wonlt, kracht van gewijsde
verkrijgt en ntet op de clag waarop dit
verval op de inclentiteitskaart van de
veroorcleelde vermelcl worclt. (W' et van
1 Augustus 1924, art. 2.)
18 Februari 1952.
309

24. - Ongevnl. - Conclusies van de
belclnltf}de aanvoe1·end artt het ongeval
aoo1· een nn,aere weoo,eb'Pttilce1· op de
Weocode beonne inbmttlcen te wijten is.
- An·est vnstuesteld dnt belclanode ilfl1we'ltl.; op wrtilcel 54 van de Weocolle oeAn·est vaststellend dat
pleef}(l heeft. d•ie fottt het onoeval vm·oo1·zanlct hee.ft en
flat de teo en de antle·re wegoe bruiJcm· altnoevoenle misdrijvf!ln cle belcla.ag,de niet
-van lle hem aoo·r voorrnekl artilcel 54 op{!eleolle ve·rplichtiny Z01tde11 ontSlltf}en heb1Jen. Pa.sseml an.twoora. Beant~tctn

woorclt op passende wijze cle conclusies
waarbij de beklaagde aanvoert dat een
verkeersongeval te wijten is nan een verboclen oversteken en een overclreven snelheid, inbreuken die een andere weggebruiker zou gepleegd hebben, het arrest
van veroorcleling clat, uitspraak doencle
over de publieke vorclering, vaststelt dat
de beklaagcle inbreuk op artikel 54 van
de Wegcode g·epleegcl heeft, clnt clie font
het ongevnl veroorzaakt heeft en dat de
gebeurlijk door een andere weggebruiker
gepleegcle misclrijven cle beklaagde niet
van de hem door voormelcl artikel 54 opgeleglle verplicllting zomlen ontslagen
hebben.
322
25 Februari 1952.

25. - 'Wegoeb·rwilwr 1Ne ZI.Jn vom·tuig
1wbij een spoo'l'lwwn tot stilstnnd b1·enot
om z·!jn vool·t·nnd 1wanclstot op te doetl.
- V erplichtinrl het voert-ni[l de1·wijze te
plantsen 1lat de spoo,rlijonen •vrij 1JHjven.
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- De weggebruiker, die, om ZIJn voorraad branclstof op te doen, zijn voertuig
nabij een spoorbaan tot stilstand brengt,
moet het derwijze plaatsen dat de spoorIijnen voldoende vrij blijven om de voertuigen op rails gemakkelijk door te laten.
3 lVIaart 1952.
345
2·6. ~ St·raf V(tn ontzetUng van het
recht een vom·t1tig te bestur·en. Aan·vang van de ontzetting. - De straf van

ontzetting van het recht een voertuig te
besturen neemt aanvang op het ogenblik
dat bet v01mis hetwelh: ze uitspreekt
kracht van gewijsde verkrijgt.
10 lVIaart 1952.
370

27. - Inbrettlc.en op artvlcelen 36, .qo,
en 29, .qo, op de Wegcocle clam· een weggebntiket• gepleegd. ~ Sluiten de onvom·zichtighei(l van ee1~ anclet·e weu,qeMu•i'lcet·
n·iet uit. ~ De omstandigheid dat een
gebruiker van de openbare weg inbreuken
op artikelen 30, 4°, en 29, 4° van de Wegcode. heeft gepleegcl en dat die inbreuken
een verkeersongeval hebben veroorzaakt
sluit 1iiet uit dat dit ongeval ook door
de onvoorziclltigheid van een andere weggebruiker kan veroorzaakt zijn geweest
en namelijk door andere, door deze laatste
weggebruiker gepleegde inbreuken op de
Wegcode.
17 Maart 1952.
384
28. - InbTettlc.
Proces-vet·/Jaal tot
tegenbewijs bewijslcrachtig. ~ Ve·reiste
voorwaarden. - Bij afwijking van artikel 154, lid 2, ·in fine, van het Wetboek

van strafvordering en allloewei, krachtens
artikel 4 van de wet van 1 Augustus 18ll9
op de politie van het verkeer, de ambtenaren en agenten door de Regering aangesteld om over de uitvoering dezer wet
te waken cle bevoegclheid hebben om door
prooes~verbaal de inbreuken op clie wet
vast te stellen, hecht dit artikel 4 aan
clie processen-verbaal slechts bewijskracht, zolang bet tegendeel niet bewezen is, inclien een · afschrift er van binnen
de acht en veertig uren na de vaststelling
van de misdrijven aan de overtreders
werd gestuurcl.
17 Maart 1952.
386
29. ~ Mislcenn4ng door een weggebrui7ce1' van een bepaling van de Wegcode. Maakt niet noodzalcelijlc voot· de ande1'e
weggebntilce1's een onvoorzienbat·e geomwtenis ttit. - Souvet·eine beoonleling dam·
de rechter· over· de g1'0nd. ~ De misken-

deelt souverein of, in feite, deze ja dan:
neen dit karakter heeft.
17 Maart 1952.
38g..
30. - TVeggeb·Pu.iker schuld·ig va.n op
een lcr·zdosp1mt gepoogcl tc hebben ·vom·bij'
te steken. ~ Omstandigheid n-iet vm·hinclet·etul cl(tt een a.ndere weggebnti.lcer oolc
een tout zo1t begaan hebben om, op dJit
l"ruisp,ztnt, zijn 1'ichtl:ng zondet' venvi.ttirting gewijzigd te heb/Jen. - De .omstan-·

digheicl clat een weggebruiker schulclig is.
om op een kruispunt ·gepoogcl te hebben
een under voertuig voorbij te steken verllindert niet dat een andere weggebruiker
oak een font zou llebben begaan om, <nv
dit kruispunt, zonder verwittiging v.i,iu
richting gewijzigcl te hebben.
31 Maart 1952.
424
31. - J.liotorvoet·tttig op nwc1· (~Wn twec
·wielen, niet van een reglementa.ire a.chter1t,itlc4j7cstJiegel voorzien. - De straft·echteUjlce veTaottwoonlelijlchei:d lCftn oiJ de 6est1f,1t1'de·r 1"ztsten, zelfs dan wanneer hij'
geet~ oigenaa.1· van het voertu.ig i.9. -

De strafrechtelijke verantwoonlelijklte1(1
voor llet in verlreer brengen van een motorvoertuig op meer dan twee wielen, dat
niet van een reglementaire achteruitkijk..:
spiegel voorzien is, kan op cle bestuurcle1;
rusten, zelfs wanneer llij geen eigenaar
van het voertuig is. (Wegcode, art. 104.)
31 J\iaart 1952.
424
32. - Inbrmt/v op de wetsbepaMrngen
bett·ef!ende de vom··rang van doorgang. JiJerste rechter de betichting van inbt·eu./r,
op (trfilcel 54 vnn de H'egco(le vet·van..:
gende doo1· .die vmz. in-b1·eztlc op wrtilcel 55- Hoger beroep vwn de bekla.a,qde alleen.
- Verplicht·vnu voor de r·echter aan het
feit zijn wetttelij lee omsclwijving te geven
en 1tit hoofcle van at·tikel 54 te vei·oordelen, indien h·i:i z;aststelt flat het feit een
i:nbreztlc op dit art'ilcel, .nituuwlct. - Eet·lJiediging det· ·rechten van (le verdedt:gin,q-

- vVanneer cle aan beklaagcle verweten
inbreuk bestaat het enig feit is tie wetsbepalingen betreffende cle voorrang van
dom·gang overtreden te hre,bben en de eerste rechter cle betichting van inbreuk op
artikel 54 van de vVegcocle door die van
inbreuk op m·tikel 55 vervangen heeft,
moet de recllter in lloger beroep, op het
enkel beroep van de beklaagcle, aan het
feit zijn wettelijke omschrijving geven
en, inclien hij vaststelt dat dit feit een
inbreuk op artikel 54 uitmaakt, de beklaagde uit clien hoofde veroordelen, mits
eerbiediging- der rechten van de verdecliging.
31 lVIaart 1952.
427

ning, door een gebruiker van de openbare
weg, van artikei 57, 1°, van de Wegcode
maakt niet ·noodzakelijk voor de andere
33. - Venttuleri!ng va~~ richtil/lf/. ·weggebruikers een. onvoorzienbare gebeur- Richtingsa(tnwij.'?!e1'. - Derwi:lze gehantenis nit; de rechter over de groncl oor- , teenl (lat een anae1·e weggebt·uilce1' misl.eia

----~
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~vent. F'ei.telii/ce beoordel'ing.- B'inclen.de beoonleling ·(l.Oo·r a.e rechte·r ove1· rle
ur·ond. - De rechter over de grond be-

oordeelt sonverein of de bestnurder van
een voertuig die op de openbare weg zijn
richting wil wijzigen, derwijze daarvan
bet door artikel g6, 1 o, van cle vVegcode
voorgeschreven teken heeft geg·even dat
een andere weg·gebrniker betreffende de
bedoeling·en van lle <>erste weg·gebruil;:er
is misleid geweest.
.. ?' April 1952.
438
.34. -

Art.i/cel ii7, 1°, va•n rle Wegcocle.

~ Be8t1w:rrle1· rZ.ie z·lfn voe·rtwi.g tot stil.~tl.lll'ul 1Jren.gt.- Voe·rt geen, malvW1tvre
~ Voert geen manceuvre uit naar de zin

wit.

van urtikel 57, 1°, van het koninklijk
beslut't van 1 Februari 1934, de bestuur{ler die zijn voertuig tot stilstancl ·brengt.
21 April Hl52445

35. - Afwisse/.enrl Uehtse·im. - Groen
Uchtse-in. - ToelaHng om doo·r te ricjrlen.
- 'l'oelating cUe niet Olvtslcwt vcm rle verplicht·in.!J cle cloorgcmg v1ij te /.etten voo1·
rle am1J·nlnncievoert·u:iuen en rle rloor cle
jJOliltie of rloo1· de 1Jmnclwee1· ge1Jntilcte
voert1Muen. ~ Het groen lichtsein ontslaat
de. weggebruikers aan wie het de cloorgang
toelaat niet van de verplichting de cloorgung vrij te laten voor de ambulancie-,
politie- en bramlweerwagens waarvan het
naderen regelmatig aangekondigd wordt.
(Koninklijk besluit van 1 Febrnari 1934,
art. 57, 3°, en 137.)
21 April 1952.
448
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dat op het kruispunt waur een aanrijcling
zich heeft voorgedaan, de weggebruiker
die van links uitkwam er op reken~n
kon dut geen voertuig van rechts zou
nitrijdon omdat lmt claartoe in <>en verboden ricbting ri:jden zou, en waar het bo:
venclien sonverein in feite vaststelt dat
het oplwmen van een van rechts uitrijdend
voertuig· voor de van links komende weggebrniker een onvoorzienbare hinclernis
heeft uitg·en1aakt, heeft de rechter over
de grond de beslissing wettelijk gerechtvaunligd waarbtj hij de bestuurder van
het van rechts uitrijclencl voertuig ver:mtwoordelijk heeft verJ;:laard; (W egcode,
artikels 54 en 55.)
28 Apdl 1952.
468
38. - ACtnslu.iUIIg. - Bcst·n1tnle1· die
nncw links wil atslact:n. - .Di'ent zoveel
mog,el!ijlcs nmvr Hnltos 1i'it te wijlce1v. Dn~agtvijdte clezer verpUchting. ~ Ar-

ttkiel 31, 2°, van de Wegcocle, clat de bestuurder van een voertuig, die, bij bet
naderen van een aansluiting naar links
wil afslaan, verplicht zoveel mogelijk
naar links uit te wijken, verbiedt slechts
aan deze bestuurcler over de middellijn
van de door hem gevolgcle weg te komen,
wanneer deze rijbeweging·en het uit de
tegenovergestelcle richting komencl verkeer hi\ndert.
5 Mei 1!l52.
475
39. VC'rvnllenve!·Tcla!'ing ·va·n het
recht een ?'ijtu•ig te vom·en. - Uitgangszmnt .,;an de vel·vc~lle'ltVel·lcZwring. - De

vervallenverklaring van het recht een
rijtuig te voeren, voorzien bij artikel 2
van cle wet van 1 Augustus 1924, neemt
aanvang op de dag waarop het vonnis of
het arrest dat ze nitgesproken lleeft,
ambulancie-, politie- of brandweervoer-. . kracht van gewijsde verkregen heeft.
tuigen, waarvan het naderen door een
5 Mei 1952.
476
ldol;: of een bijzondere schelsignaal wordt
aangekondigd, zijn niet g-el10uden zich te
410. - Artnslltiti-ng.
Weggeb·r·wilver
geclragen naar <le aanwijzingen van de rUe Unlcs ·wil a,fclnta·ien. - Tweecle weggekleurde Jichtsei'nen bestemd om het ver- .rJebrui/c.er cUe tJoogt cle ee1·ste binlcs voo1·
},eer bij afwisseling te regelen. (Konin- te steken. ~ Wegge,bntilce1· clie niet lca.n
klijJ;: beslnit van 1 Febrnari 1.!134, art. 5, IJeschontva. tvm·rlen als cen weggebnt.ilce?·
rUe zi.in weg ·ve1·volgt, ·in cle zito va.n a.-~·
2°, 57, 3°, en 137.)
21 April 1952.
448 tilcel 57, 2°, vnn de Wegporle. - Jln·est
3·6. -

lla.mvijz·ingen door afw-isselerJ:rle
lichtseinen gegeven. - Niet ve1·plichtend
·IJOO·r ae a·mb·nlctncie-, tJOUtie- en 7Jrancl!Vee1·voel't'ltigen. De bestuurclers wm

37. -

Aam··ijcUng op een lcntispwn,t. Linlcs 'lt~tlijclen(le weggeb1'11!ilce1' e1· op
lvunnmule relcenen clnt rJeen voel'tnig van
·reehts zmt oplconw~1 mnfl.nt het clcuwtoe
in. een. verboden 1'1\oht-itn,rl 1·i.irlm1 zott. Souve-re·t'ne feiteU,ilce vaststelUng dat het
oplcomen vcm e•en Vl1!1v 1·echts ·ttitPijdencl
·vo&rt'Wifl• een voo1· (le wegge7J?·uilce1' clie
van linlcs lc·wa~m een OIWOOI'zienbare hinrlernis heett ~t'lltgemaalct. - v erantwoo1·rlelijkhefi1 -ua·n cle vCtn nchts uitl'ijclende
·u,eggebntillce?'. - Wettelijlce gm·echtvCta?·il'iyde besUssing. ~ Waur hij er op wij:4

rlnt cle eerste weggeb1·nilcer sch1~lclig vei·.Tclcta·rt de ri.ibewegvngen Vl1!11 de a.ndere
te · heb ben yestoonl. - Geen va.ststelUng
fl(~t cle ee·rste '/.oeggebnt:ikM zi.clo e·r ann
m.oest ve·1·wachten op onwetteU.ilce wijze
te wonlen voorgestolcen. On.wettebijlc,
rwrest. Is niet wettelijk, llet arrest.

clat een bestuurder van een voertuig, die
op een uansluiting links wil afdraaien,
uls een font aanrekent llet feit van, met
hlet innemen van een sclmine positie op
de weg, de rijbeweging· van een andere
weggebruiker te lleblwn gestoonl die poogde hem links voor te steken eu die aldus
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geen weggebruiker was die zijn weg vervolgde in de zin van artikel 57, 2°, van de
Wegcode, zonder op enige omstandigheicl
tB wijzen waaruit kan worden afgeleid
dat de eerste -weggebruiker zich eraan
moest verwachten op aldus onwettellijke
wijze te worden voorg·estoken.
5 Mei 1952.
477
41. - ilanrijiJ;irng op een lcntispunt. Voo'ranu hebbende weuuebntilcer, dt'e onmogelijk lca1~ woTden ge::;ien door de weggebruilce·r d-ie vomvrang vm·solmldigd is,
vooralee1· deze zioh op het kntispunt beV'indt. Vonmis dat deze laatste vom·
cle aanrijdinu verantwooTdelijlc stelt. BesUssing gesteuncl op het jeit dat deze
weg.gebntilcer n•i1et lanuzaam genoeu het
lcruispunt heejt umwderd. WetteliJjlce
bf!'slis~,ing. Is wettelijk, het vonnis dat

om de weggebruiker die voorrang verschuldigd is verantwoordelijk te verklaren
voor een aanrijding op een kruispunt wanneer deze weggebruiker, ingevolge de gesteldheicl van de plaats de weggebruiker
die voorrang heeft ni'et kon zien, steunt
op het feit dat de weggebruiker die voorrang verschuldigd is, ingevolge de gesteldheid van de plaats, . het kruispunt zeer
langzaam had moeten natleren, en niet
met de snelheid waarmede hij het voertuig bestuurde.
5 Mei 1952.
481
421. - Aa,nslu.iting. - Plaats waa1· een
dwarsve1·binding uitloopt. Maalct een
aansluitia~u t~it. Maakt een aansluiting
nit, in de zin van dit woord in de Weg-

code, de plaats waar een dwarsverbinc1ing
tussen de rijwegen van eenzelfcl~ openbare weg uitloopt.
5 Mei 1952.
484
Wegoode, artilcel 5'1, 2°. Weggeb1·uilcer die zijn weg vervolgt. Zin van deze bewom·dingen. - De weggebruiker die zijn weg vervolgt, :is, in

43. -

de zin van die bewoorclingen in artikel 57,
2°, van de Wegcode, deze die zijn weg
overeenkomstig het reglement vervolgt,
zonder -een verboden rijbeweging nit te
voeren, zoals het links voorbijsteken aan
een aansluiting.
5 Mei 1952.
484
44. Vlttohtmisd1'ijf. -Begrip.
Het vluchtmisclrijf bedoeld door artikel 2bis van de wet van 1 Augustus 1899
(wet van 1 Augustus 1924, art 3) veronderstelt dat de voerder van het rijtuig die
de vlucht nam wist dat zijn rijtuig een
ongeval verorozaakte of daartoe aanleiding gaf en dat hij aldus handelcle om
niet bij de nodige bevindingen aanwezig
te zijn.
13 Mei 1952.
509

45. - St1·at van ontzettinu ·van het
reoht een · voert1tig te bestm·en. - Aan~
·vangsdattttn. - De straf van ontzetting
van het recht een voertuig te besturen
neemt. aanvang op het ogenblik waaropde beslissing die ze uitsprak kracht van
gewijscle heeft bekomen, en niet op dedag waarop melding van die ontzetting
op de identiteitskaart van de veroordeelc
de gemaakt-wordt, (Wet van J Augustus
1924, art. 2.)
19 J\llei 1952.
522.
46. Vlttoht·misddjf,
Oonolttsie~r.
van de venlaohte die ttit bepa.alde jeiten
ajleidt dat hij zioh niet aan ae nodige/Jevindin,qen wilde ontt1·elclcen. - VOimis
van. veroordeling dat ongeaoht de zwaa.1·wiohti,qheid van het ongeva.l sleohts vast-stelt dat het m.isd1·ijj besta{l.t. - Vonm:S:
·/l!i.ot wettellijlc gemotiveerd. - Geeft geen

passencl antwoorcl op conclusies die nit
bepaalde feiten afieiden dat de verdaehte
van een vluchtmisdrijf zich niet aan de
nodige bevinc1ingen wilde onttrekken, het
vonnis van veroordeling dat er zich toe·
beperkt vast te stelLen dat het misdrijf
ongeacht de zwaarwichtigheid van het
ongeval bestaat.
26 J\!Iei 1952.
538

47. - St1·at van ontzetting, _van net
1·eoht om ee-n voe1·t·uig te bestm·en. i!a'fi/Da.ngsdatztm. - De straf van ontzetting van het recllt om een voertuig te besturen 11eemt aanvang op de dag waarophet vonnis die ze uitspreekt in kracht van
gewijsde is getreden. (Wet van 1 Angus-' ·
tus 192±, art. 2; besluitwet van 14 Novem- ,
ber 19-39, art. 10.)
26 Mei 1952.
538
48. - ilansl-ltit·ii/~U van een Twofdweg
wwt een seoundaire weg. - lVeggebn~ikef·
van cle hoojdweg, die sleohts 01J lcorte atstand lean wm·den opgem,erlct. - l'onm:sdat besUst aat de weggeb1··uike1· van de seomulai1-e weu zo snel mogeUjlc dient voorttit te 1'ijden om de hoofdweu over te
stelcen. - Sohmzding van a1'tilcel 54 van
de Wegooae. Schendt artikel 54, 1o,,

van de Wegcocle, het vonnis clat beslist
dat cle weggebruiker van de secundaireweg, bij cle aansluiting met een lwofdweg, de gestelclheid in acht nemende van
de plaats die hem slechts mogelijk maakt
de weggebruikers van laatstgemelde weg
op korte afstand op te merken, .zo suet
mogelijk moet vooruitrijden om deze over
te steken, na zich er van te hebben vergewist dat geen enkele weggebrniker kon
ontwaard worden.
26 Mei 1952.
544
49. - Berm. - Bepa1ing. - In het
algemeen reglement betreffende het vervoer en het verkeer, betekenen de woor-

·-·--

· .. 1

I

VJDRKEER.
'dei1 «berm ll en « niet verhoogde berm'll
gecleelte van de openbare weg, die
Tangs de rijweg loopt, maar die niet voorczien is van een hard wegdek, noch speciaill voor het voertuigenverkeer is ingeTicht. (Kon. besl. van 1 Februari 1954,
.art. 3, 2° en 3°, 22, 1, 4° en 2, 25 en 32.)
H Juni 1952.
563

een

510. - Openbwre weg bestaande uit een
'!TObetmwwerde stroolc, en een geplaveide
8trook flie haar ve1"1weedt. - He~ geheel
vonnt fle ?'ijweg. - Wanneer een open-

bare weg bestaat nit een gebetonneercle
strook en een geplaveide stl·ook die haar
·yerbreeclt, vormt (li:t geheel de rijweg.
\i Juni 1952.
563

51. - Best·wunler vam, een voertuig
tl'ie z·ijn ·l"i'aMinrJ wil 1.vijzigen. - Teken
nan de wndere weugebntilce?'s te geven.. Verpliahtend niette.qenstaande cle ve·rkee·rsvoo·rnvnu 1XMt de bestmtrcler. - De
·omstandigheid dat de bestuurcler van een
voertuig, die zijn richting wil wijzigen,
verkeersvoorrang geniet, ontslaat hem
niet van de verplichting deze rijbewegingen aan de andere weggebruikers kenbaar
te maken. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
art; 96, 1°.)
·
9 Juni 1952.
564

52. ~ Ve1·oonlel!ing 1tit hoofde van
1.n1n·e·ul.; op wrtUwl 57, .1°, b, ·vfm de Weucocle. - Verclaahte d·8e cle noodzakeUjlcheid ·bnroept cle openba.·re weg in te 1•ijclen,
om ll'l" zich van te ve·rzelce1·en claf geen
anclere 1.veugebrwilcer -i>lb a.a.ntoaht is. VfMtstellvng clctt ae verclcwhte anclere voo?·zorg,~maat?·egelen hacl clienen te nemen en
Wettelijlce
deze niet uenomen heeft. ve,roo·nleHn[/. - Imlien het noodzakelijk
is uat een weggebruiker, wanneer hij een
a ail de openbare weg gelegen eigendom
uitri;jclt, zich op cleze weg moet begeven
om er zich van te verzekeren dat hij de
weg van de in beweging zijnde weggebruiker niet zal afsnijden, slnit deze omstandigheid de inbrenk op artikel 57, 1 o,
7!, van cl.e Wegcocle niet uit, .zodra er vastgesteld worclt dat verdachte andere voorzorgsmaa tregelen had kunnen nemen en
deze niet genornen heeft.
16 Jlmi 1952.
588

53. - M·icldel nanvoe·rencle c~at het vonrmls awt een openbcwe weg het 1cc~1·alcte?·
van hootcl·weu niet edcende. Vanni's
wadrbij cz.it knmkter ann de 01Jen1Jn1·e
weg ·Met ontlcencl wonlt. - Midclel dcrt
jeitel'ijke gmndSla,q, m.ist. - Mist grondslag in feite, het middel aanvoerencl clat
het vonnis aan een openbare weg het
karakter van hoofdweg niet erkende, dan
wanneer het vonnis dit karakter aan de
.openbare weg niet ontkende, doch vast-
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stelt dat de aanlegger ZIJn voertuig met
een gevaarlijke snelheid bestuurde en l:lij
het naderen van een kruisplmt niet de
rechterzijde van de rijweg volgde. (Wegcode, art. 41 en 29, 4°.)
23 Juni 1952.
600

54. - TekeA wa.a·rbij een beperlcing
·vwn het rww·icht am· voert·wiuen wm·dt aamged·wicl. - Ve1·plichtende a(wd. - Voorwactrden. - Het teken dat een beperking
van het gewicht der voertuigen aanduidt,
voorzien bij artikel 132, 2, A, 6°, van de
W egco~le, is verplichtend wanneer het regelmatig is naar de vorrn en op zulke
hoogte geplaatst dat een voorzichtige en
oplettende weggebruiker het gemakkelijk
kan ontwaren. CWegcocle, art. 136.)
23 Juni 1952.
604

5'5. - Wiekijcle1· cloo·1· een autobestmwcler aang.ereden.. - OnopZettende a.!ltobest·ntwclm· en ·in overt1·ed•ing van artilcel 42 V(~n de Weucode. - Fout van de
w·ielr-ijcle·r. - Sl·nit de schuld vnn de cwtobestnnrcle?" niet nit. - De omstancligheid dat de wielrijder die aangereden
wercl door een antobestuurder die hem
achtemareed, een font beg"ing, sluit de
schultl niet uit van de autobestnurder die
ono})lettend was en die de snelheid van
zijn voertuig niet regelde, zoals voorgeschreven bij m-tikel 42 van de Wegcocle.
23 Juni 1952.
609

56. - Bestmwcler van ee·n 'VOertuig. Heett tot verpZichtin,q meeste1· van zij?t
snelheicl te blijven om. v66t· een hinclerni,s
te ktm,nen stiZsta.an. - In1J?·eu7c niet tot
stan.cl gekornen door om. het even welke
schok tegen een nnclm· stilsta.and vom·tuig.
- De bestuurcler van een voertuig, die
bij het uitvoeren van rijbewegingeri om
een ander stilstaand voertuig op de openbare weg voorbij te rijden, deze aanrijdt,
pleegt niet onvermijclell:jk een inbreuk op
artikel 42, alinea 1, van de Wegcode.
21l Juni 1952.
610
'57. - Awnslwiti1tf1. - Plctatsen wa.amp
een clwcwsverbincling 1t,itloopt. - Malcmt
nnnslu:itin[fen nit. -- Maken dwarsverbinclingen nit, naar de .zin van deze term in
cle W egcode, de plaatsen waarop een.
clwarsverbinding tussen de rtjwegen van
eenzelfde openbare weg uitloopt.
30 Jtmi 1952.
618
,58. - ·wer!fleb·rnike1· die ?"'ijbmveg·ingen
nitvoe·rt.- Ve1·pZichting ae doorgang voot·
1:1! beweuing zijncle weg,qeb?·uilce?·s vrij te
lctten. - Dra.auwijclte. - De beschikkin-

gen van artikel 57, 1°, c, van het Algerneen Reglement betreffende de verkeerspolitie, waarbij aan de weggebruiker die
rijbewegingen uitvoert wordt voorgeschreven de doorgang voor de in beweging
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:,Gijnde weggebrnikt;rs vrij te Iaten, zijn
niet van toepassing wanneer de nitgevoerde rijbeweging beheerd wordt door
bijzondere beschikkingen van het reglement met dewelke zij niet verenigbaar is.
30 Jnni 1952.
G18
59. - 11enlivvjnen va:n het kurakte·r
-~;un hoofdweg ft/gel.ei'cl 1.tit het ophouden
·Va?1 het bestaan van een spoorweg op de
opBnb&re weu. ...:___ TwijfeJ ornt1"f31J.t het
punt te ~veten of de spoorwert de openbat·e
weg volkomen !weft verla.ten ofwel of hij
slechts het deel va.n cle openba1·e weg
heett verlaten flat vom·behmtden is voo1·
de wew;ebntMce1·s flie in en.e richti•ng 1ijden. ,.._. Dttbbelzinnige motiveriQtg. - Is

met dubbelzinnigheid in de beweegredenen behept, het vonnis clat het verdwijnen van het karakter van hoofdweg van
een openbare weg afleidt nit de omstandigheid dat de weg opgehonden heeft door
een spoorweg doorlopen te worden, wanneer het onzeker laat of de spoorweg de
ri,iweg helemaal heeft verlaten ofwel of
hij slechts dit deel van de rijweg heeft
verlaten dat worclt voorbelwnden voor <le
weggebruikers die in ene richting rijden.
(Wegcocle, art. 52.)
7 J.uli 1952.
63G
60. - 1l1iskennin·u rloo1' een weggebnt'ike1' vun ene beschilcking vw1 de TVegcode.
- Maakt niet noodzakelijle een onvoo1·zienbare gebettrtenis ttit. - De misken-

ning door een weggebrniker van ene beschikking van de vVegcode maakt niet
noodzakeltjk een onvoorzienbare gebenrtenis nit voor de andere weggebrnikers.
7 Juli 1952.
G38
Overt1·eding vw1 artilcel 42, ulinea 1, vun de Wegcode. ,.._. Ontsnapt
slechts ua11 bete·ugeling in gevul vun vastgestelde onrnogel;ijlcheid 01n de hinde1•nis
te voo1·zien. - De miskenning van de door
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'63. - Veroo1·fleling tJ~t hooffle ·va-n ·inbrenlc op U1"tilcel 29, q0 , van de Wegood_e- Voorzienin. g van de beh,lactgfle. - Millflel aanvoerencl clctt het weerhouden felt
een ancler inbreu.lc op clezelfde code -ui-t'1/UbUkt. ,__ Ou.ontva;nkel:i;jlc middel. Is

onontvankelijk, de eis tot verbreking iugesteld door de nit hoofde van inbreuk op
artikel 29, 4°, van de vVegcocle veroordeelde beklangde, die hierov gegrond is dat
het aangenomen feit een inbrenk uitmaakt niet op clit artikel maar up ene
andere bepaling van clezelfde code. (vVetboek van strafv., art. 411. en 414.)
14 .Juli 1952.
6G4
64. - Fm·Jceersvooi'HIIItg.
Begele'/1...
Toepassing fl-ie twee _oncle1~sch0iden openbiJ;re wegen onde1·ste1t. - Tot toepassing

van de dDor artikelen 50 en 55 van de
W egcocle gestelde regelen van verkeersvoorraug wordt er gevergd dat onderscheeiden open bare wegen en niet eenzelfde openbare weg door de weggebruikets
worden bereclen.
14 Juli 1952.
669
·65. - TViel·r·tjde1·s. ,._ A1·tilcelen 34 e·n
20, 1°, van de T.Vegcode. - Oncle1·scheiden
draagwijdte. Het artikel 24 van deW egcode is toepasselijk op de weggebrtiikers die, een motorloos ri.iwiel berijdeni}';
een gelijkvloerse berm van de weg of' eeil
rijwielpacl volgen, wijl het artikel 20, 1°,
het geval voorziet waar .een rljwielpatl
bestaat.
·
14 Juli 1!J52.
GG9
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'61. -

artikel 42, alinea 1, van de Wegcode aan
cle weggebruiker opgelegde verplichUng
ontsnapt slechts aan beteugeling wanneer
de onmogelijkheid om cle hindernis te
voorzien wordt vastgesteld.
7 Juli 1952.
G38
62. - JJ1tsdr·ijf. - Ontzetting vun het
recht een voe1"t·uig te sturen. - Vom·wertJ.

- In geval van overtreding van de wet
of de verordening betreffende de verkeerspolitie, wanneer de wet toelaat ten laste
van de veroordeelde de ontzetting van
llet recllt een voertuig te stm·en uLt te
spreken, mag de rec!1ter bovendien de
ontzetting niet uitspreken van het recht
een luchtschip te besturen, lletwelk geen
vervoermiddel te laude nocll een rijclier
is. (Wet van 1 Augustus 1899, art. 1 en 2;
wet van 1 Augustus 1924, art. 2.)
14 Juli 1952.
661

Strafzulcen. - Beoordel-ing 'in feite. Sou.vere·ine beoonlel-ing cloo·r de 1·echte·r
over cle gTond. - Is sonverein, de beoor-

deling· in feite door de rechter ovet· de
grond dat er tnssen verschillende misdrijven geen verband van samenhang lwstaat.
2G Mei 1952.
547
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1. - Niet zichtl!a.1·e gel!·reken ·va.n de
:zaalc. - A.rt-ilcel 1642 vun het Bwrgerlij 7v
Wetboelc n·iet Vf£n toepussing. Arti-

kel 1642 van het Burgerlijk Wetboek is
niet van toepassing op de niet zichtbare
gebreken van de verkochte znak.
15 October 195l.
73
2. - TT1"ijw-illige openbfwe ve1·lcoop van
·roerende goecleren. - Daud clie vePricht
'Wordt door cle flettnvaftnle1· flie tot dergeUjlce verlcoop overguat. - Daud zonde1··
ve1·bunfl met een rechterU}lce procetl-ure_

--------1
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VERKOOP.
- Door tot vri:iwillige openbare verkoping van roerencle goederen over te gaan,
ver:tichten de deurwaarders geen daden
van hun ambtsbediening die met de ene
of- andere rechterlijke procedure in verband staan.
126
16 November 1951.
3. - Yrijwilliue openba·re vel'lcoop van
·roerenrle uoerle·ren. - Bezoldi[J1~nu van rle
de•wrwaarde·1· die tot am·gelijlce verlcoop
rwcrurtat. - Be:zolrlirtinu niet onrle·1· de ge·rechtslwsten beg1·epen. - De bezoldiging

van de deurwaarders, die op hun tussenltomst in de vrijwillige openbare verkoven van roerende goederen betrekking
heeft, is niet onder de gerechtslwsten begrepen.
16 November 1951.
126
4. --1'1"ijwilUge open1Ja1·e verlcoop ·van
'I'Oe·rende goederen. - Bezold·ig·inu van de
1leu-rwaa1·rler 1Ue tot rlergeHjke ve1·1coop
01JCr'f/IULt. - Ta'l'ief •vnn rleze bezolrli.qinTa1'ief rlrtt 1"1·nchtens rle wet
qen. 'IJan 16 Juni 19.19 aom· ae 1·e.qe·l'ing niet
leon gewijzi,qrl -wonlen. De wet van

16 Juni 1919 machtigde de regering niet

om bepalingen in te voeren tot wijziging
van het tarief van de aan de deurwaarders verschuldigde bezoldigingen, wegens
hun prestaties bij Lle vrijwillige openbare
verkopen van roerende · goecleren.
Hl November 1951.
126
5. ·- l'·ri:i~vilUue openbn1·e ve'l'lwop van
roerende goerleren. - Bezolrliu·inu vnn de
rleurtv(Utnle·l' rlie tot dergelijlce ve1·1coop
01Jergant. - Beslniten 'IJWn 1le Regent vnn
15 li'erwunri en 12 Jl1.nwrt 1946. - Bepnlinuen betreffende rleze bezold:iging. - Onwettelijlce bepnUn,qen. De bepalingen

van de besluiten van Regent van 15 Fe·lJruari en 12 Maart 1946 betreffencle de
nan de cleurwaarclers verschuldigde bezol,digingen wegens hun prestaties bij de
vrijwillige openbare verkopen van roel'emle goecleren, zijn onwettelijk. (Stil:t.wijgencle l1eslissing.)
16 November 1951.
126
6. - Ye·rkoop m.et voo1'1JChoua ·vnn nnnwijz·inu vnn lnstue·ve1·. - Gevolg vnn rle
ll·innen de te1·m'i.jnen gerlwne en lloor ae
J.n.~tge·oer nwnv(HH'de opgave vnn lnstgevet', - Lnst,qe•~Jcr vnn de verlcoop nt ,qencht 1'Cchtst·reelcs de e-i,qenclom vnn rle ve1·kope·r te ho·u.d.en. - Door cle binnen de

voorziene termijnen geclane en door de
lastgever aanvaarcle opg·ave van lastgever, neemt deze de plaatR in van de aanwijzer van lastgever en wordt geacht
rechtstreeks van de verkoper cle eigen<lom van de verkoop af te houden.
6 December 1951.
162
7. - Ve'l'lwop rnet .voorbehona vnn ftcm·m-ijz·ing Vftn.lnstgevet·. - Opgnve vnn lnst-
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.Qever. - Ve·rlwijge·r ·vnn een nnae1· lcnveling zonae1· 1·echt om nit de bedingen van
de nlcte lwt bewijs M te le'i.den vwn een
persoonlijlce verbintenis jegens hem van
lle nnngewezen lnstgever. - Wanneer in

een openbare verkoop bij verkaveling,
voor een lot een aanwijzing van lastgever geclaan wercl, mag de verkrijger van
een andere kaveling nit de bedingen van
de akte het bewijs niet afleiden, dat de
aanwijzer van lastgever het gemeen karalder van een weg erkend l1eeft, en zich
er persoonlijk toe verbonden heeft, deze
mecle,eigendom te eerbiedigen. (Burg. Wetboek, art. 1165.)
6 December 1951.
162
8. - Ve·rlcoop 1n~j het aetnl. - Eigenclom op cle lcope1· bij 1le telling ove·1·ged1·ar1en. - 'l'elling niet op tegensprank met
!Ze lcoper ver·richt. - Gelll·ige telUng. -

De bi:i het g·etal verkochte koopwaren
worden het eigendom van de koper en komen voor dezes risico, wanneer zij zijn
getelcl geweest; er wordt niet gevergd dat
cle telling· op tegenspraak met cle koper
verricht zij geweest. (Burg·. Wetb., artikel 1585.)
3 .Tanuari 1952.
206
·g. - Ve1·1coop bij het getnl. - Koop.,.vnren net de telling te·rwJ in ae tnbr-iek:
Omstnnll·igheid zonde1·
ove1'!Jebnwht. ·nit1.verlcse!. 01J ae ovenkncht vnn lle eigenflom op de 1cope1·. - vVanneer bij het ge-

tal verkochte koopwaren, na de telling,
terug in cle fallriek overgebracht werden,
blijft die omstandig·heid zonder invloed
op -het juriclisch uitwerksel van de telling, zijnde de overdracht van de eigendom op de koper. (Burg. Wetll., art. 1585.)
3 J anuari 1952.
206
10. - Overarncht ·vnn een hutwo·ve1·eenlcom8t doo·r cle lmunler. · Behelst
ovenlnwht vnn een sclmlrlvonlerings·recht. De overclracht van een huur-

overeenkomst door de lnmrder, behelst
een overclracllt van het schuldvorcleringsrecht van cle huurder tegen de verhuurder.
319
22 Februari 1952.
11. Ovenlnwht ·vcm sohu.J.dvm·ae'l'ing. - At·tilcel 1690 vwn het Btt.rgerlijlc
1Vetboek. - Vctn toep1tssing op rle ovet·clnwht vnn hnnmvet·eenlcomst. .Arti-

kel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, dat
de voorwaarclen bepaalt, welke vereist
zijn opdat de overnemer van een schulllvorclering het bezit verkrijge ten opzichte
van clerclen, en namelijl;: van cle overgeclragen sclluldenaar, io; vnn toepnssing op
de overclracht Yllll een lnmrovereenkomst
tloor de lnmrder.
319
22 Fehruari 1952.
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12.
Overd.racht ·van schuld·vorde··ring. ~ Ge/JreJ;; a(m betel;;eti'inrt aan de
o·I!C1'!Jedrayen schuldena(M'. - E1·kenning
·pan het lwstaan van de ovenvntcht door
de schuhlenawr of een andere de'l"de. IVie de ovenlracht m·Jcend heeft kan het
ueorek nan /Jetelcening niet 111ee1· im·oetJen. - Ret gebrek aan naleving van de

rechtsvormen voorzien bij artikel 1690
van het Burgerlijk Wetboek kan niet
meer ingeroepen worden door de overgetlragen sclmldenaar, no ell door elke andere derde, die, zelfs op stilzwijgende tlocll
op zekere wijze, llet bestaan van cle overdracht van de sclmldvordering erkend
heeft.
22 Februari 1952.
319

VEHZET.

vervoer aanvaarcle colli mag uit gewiclltige, bepaalcle en overeenstemmemle gegevens worclen afgeleid.
29 Mei 1952.
554

VE.QZEKE.QING TEGEN DE GEL·
DELIJKE GEVOLGEN VAN OU·
DE.QDOM EN V.QOEGTIJDIGE
DOOD.
1. '- Yerjnring ·vnn ae buruedijlce. vorclering en van cle p·ublielce vm·aering lti.t
hootcle van inlweu.ken OJJ ae wet van
15 Decernbe1· 1937. - YerjrM'i.ng 1.1an rlrin
jna1·. - De burgerlijke vordering en de

13. - Ve'l'lwop met term·ijn. - Roerend goed. - Goea in het oezit van ae
koper gesteld. - Ont/J'inding van ae verlwop na. het in.(Uenen, clam· de Tcope1·, vnn
een ven::oek tot (ferechtelijlc a.klcoord. f(an niet nnn de schu,/.ae·isers vnn ae Jcoper te(fengewm·pen woraen. - Wanneer

publieke vordering wegens inbreukeu op
de wet van 15 December 1937 \Jetreffendr'
de verzekering tegen de geldelijke gevolg·en van ouderdom en vroegtijclige dood
verjaren na een jaar. ('Vet van 1G December 1937, art. 69.)
28 Februari 1952.
334

de ontbinding, wegens wanbetaling van
de prijs van de verkoop met termijnen
ter afbetaling vun een roerend goed, dat
in bezit van de koper gesteld werd, slechts
geschiedt na llet indienen, door de koper,
van een verzoek tot het bekomen van een
gerechtelijk akkoOI'd, kan zij niet aan andere schuldeisers van de koper dan de
verkoper tegengeworpen worden.
27 l\laart 1952.
412

2. - B·ijzonclere retJd ·voorz,ien bij at·tUcel 69 van ae wet van 15 Deoembm· .l9:17
voor (le 1'erjaring ·vctn de publielce vorrlerinrt en van ae btrr(fe'f'lij ke V01'derin.Q pe-:_
(frond op een rloor de we·rlcgever of :l!fjn
Reuer ·
a.an,qestelcle /Jegnne inbreu.Tc. slechts van toepass·ing in het gevnl waarin cle ve·rzelce'}'(_te niet meet· in rUenst va-a,
zi:in '/.verk(fever 'is. - De regel vootzieli,

VE.QVOE.QOVEIWENKOMST.
Spom·u;eu. Internationale Overeenlwmst betreffenae het (foeaerenvervoe1·
per spoonveg op 23 Novembe1· 1933 te
!lome oncle·rtelcena (I. 0. G.). - Goecle1·en
doo1· de atzencler (feladen. - Vrachtbrief
·wnat·oij het nazioht, door cle spoorweu van
het nnntnl en van het ge·wicht cler tot verl!oer anngenomen coni niet worclt vastgestela. - Bewijs vnn het aantal en het ue·wicltt 11utg naa·r ae .Qewone wijzen woraen
rtan(febmoht en afgeleirl uit gewichf'iue,
lJepanlcle en ovet·eenstemmencle ge(fevens.

- De Internationale Overeenkomst betreffende llet goederenvervoer per spoorweg (I. 0. G.) op 23 November 1933 te
Rome ondertekend en goedgekeurd door
rle wet van 6 1\iei 1936, waar zij in haar
artikel 8, paragraaf 4, bepaalt dat wanneer tle goederen door cle afzender werden
geladen, de opga ven in de vrachtbrief van
het gewicht of het aanhtl der tot vervoer
aangenomen colli slechts tot bewijs tegen
<le spoorweg strekken, in zover de spoorweg cle zendiug heeft nagewogen of nageteld en cUt op de vrachtbrief heeft vastgesteld, sluit echtm· ter zake het aanwenden van de gemeenrechtelijke wijzen van
llewijsvoering niet uit; het bewijs van
het aantal en van het gewicht der tot

\Jij artikel 69 Yan de wet van 15 December 1937 betreffende de verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtijdige doocl, krachtens welke, bij
de publieke vordering en de burgerlijke
vordering, voortvloeiE>.nde nit een door de
werkgever of zljn aangestelde llegane
overtreding, de verjaring .intreedt, na verloop van een jaar inguande met de dag
waarop het clienstcontract ophouclt, en,
ten overstaan van de werkgever die, bij
het eindigen van het clienstcontract, het
bedrag van de afhoudingen nog geheel of
gedeeltelijk bij zich heeft, na verloop van
een jaar ingaande met de dag waarop de
afhoudingen aan de verzekeringsinstelling
overgemaakt .werden is slecl1ts van toepussing in geval de verzekerde niet opgehouclen heeft in dienst van 7.iju werkgever te zijn.
28 lJ'ebruari 1952.
334

VE.QZET.
Stntfzal;;en. - Get·wige v6rlr cle veroMcleling bij ve1·stelc op ae teTeohtzitti.ng van
de cmTectionele rechtbank (lehom·rl. Lezin(f vnn het proces-ve,rbaal ·van rlie te- _
rechtzitting tijclens ae debatten op verzct.
- Yonnis aat zij·n ooraeel op iJ.It 'Perzet
stetmt. - TVettelijklwicl. - Na llet ont-

vangen van het verzet tegen een bij ver-

'·---·.

VONNISSEN EN ARRESTEN.

stek gewezen vonnis, kan de rechtbank
haar oordeel steunen op een verklaring
van een getuige, die op de terechtzitting
·voor cle veroorcleling bij verstek gehoord
werd wanneer tijdens de debatten op het
verstek lezing van het proces-verbaal van
die terichtzitting gegeven werd.
19 ~Iei 1952.
521

VONNISSEN EN ARilESTEN.
1. - Awrd. -- Stt·ajzctlwn. - An·est
_qewezen ten gevolge van een! onderzoelc
op tegenspraalc. - Arrest op tegenspmalc.

- W orclt ten opzichte van beklaagde op
tegenspraak gewezen het arrest uitgesproken ten g·evolg·e van een in zijn aanwezigheid gedaan onderzoek, tijdens hetwelk
hij het verhoor van de getuigen alsook de
vorderingen van de pnblieke · partij heeft
!Jijgewoond, en zelf gehoord is geweest.
1 October 1951.
32
2. -- Vonn·is van ·veroo·rdel-ing. - Strajzalcen. - Dwal-ing in fle ve·rmelding van
de telcst van fle toegepaste st·raj. - Wet
bi:i vet·gissing lconinlclijlc besl-Ltit genoemd.
- Wettelijlw straf wit{fesproken. - Geen
nietigheid. - De benaming van konink-

lijk besluit bij vergissing ann de wet van
1 Augustus 1899 gegeven, in een vonnis
dat veroordeelt wegens inbreuken op het
algemeen reglement op de verkeerspolitie,
brengt de nietigheid niet mede van deze
heslissing, inclien de uitgesproken straf
degene is die deze wet voorziet. (Wetboek
van strafv., art. 411 tot 414.)
l October 1951.
37
3. - B·zwgerlijlce zalcen. - Macht van
1le 1·echter ovet' de gmnd om ·ztit de ctan
zijn oot·deel ondet'worpen jeiten j-nridische
_qevolgtrelclo;ingen C£j te leiclen die vet·schillen van clie wellce fle pa1·tijen hem voorsteUen. - Geen schending van de alGten
die het ge·rechtelijlo; contt·act uU·rnalcen. -

De rechter over de grond schendt noch
het gerechtelijk contract, noch het geloof
dat aan cle akten die dit contract uitmaken is verschuldigd, wanneer hij uit de
nan zijn o01·deel onderworpen en door
hem vaststaand bevomlen feiten juridische gevolgtrekkingen afieidt die verschillen van die welke de partijen hem
voorstellen.
203
3 J anuari 1952.
4. -

Oo·rrectionele- en politie.zaken. Verbocl dOO'I" verschillende beslissingen
ove·r de stntfbaat·heid en ove1· de stt·af
nUspraalc te doen. - In correctionele- en

politiezaken mag door geen verschillende
beslissingen, enerzijds, over de strafbaarlleicl en, anderzijds, over de straf uitspraak gedaan worden.
7 J anuari 1952.
212
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5. - B·zt·r{ferlijlce zalcen. - D·ispositief.
- Besliss-ing van de ·rechte·r. - Plaats in
de telcst van het ·vonnis. - Zander belang. - Maakt een dispositief uit, ell•e
beslissing van de rechter, welke ook de
plaats moge wezen die zij in de tekst van
het vonnis inneemt.
31 J anuari 1952.
270
6. - St·rajzaken. - Omsch'l"ijving doorflo ·rechtm· aan z·ijn beslissing gegeven. Zander ·invloecl op fle al£1"d VfLn cle beslissing. - De omschrijving van beslissing

op tegenspraak, cloor ·de rechter aan zijn
beslissing gegeven, kan de werkelijke
aard van de beslissing niet wijzigen.
A Februari 1952.
283
7. - Stntjznlcen. - .d.Prest verschillencle blnclen becl·ragend. Onfle1·telcewing op het lnntste blnfl £loot· ae rechters
d·ie het arrest gewezen hebben. - Bladen
een yeheel ~titmMcend. - An·est 1"egelmatirJ. - Is regelmatig llet in een strafzaak

gewezen arrest, dat, allloewel verscllillende bladen bedragend, alleen op llet
laatste blad door cle rechters die het uitg·eRproken hebben ondertekend is, indien
die blaclen voorkomen als een geheel uitmakende. (Wet van 18 Juni 1869, art. 164.)
25 Februari 1952.
323
8. Burgerliflce Zftken. Geschil
wnnrvan het bestnan floor het nlckoord
tnssen pnt·tijen ~t'itgesloten wot·dt. - j]fet
het _qebiedenfl 'recht niet strifd'ig alclcoord.
- Rechte,r n'iet vm·,mouenfl het oeschil in
1Jehnndeling te nemen. - De rechter over

de groncl vermag niet een geschil in behancleling te nemen, waarvan het bestaan
cloor een tussen partij en bij conclusies
vastgestelcl akkoord, dat niet met enige
bepaling van gebieclend recht strijdig is,
uitgesloten wordt.
27 Maart 1952.
409
•9. -- St·mtzMcen. - Ve·rg'issing i-n het
nnnhnlen van de toegepnstf! wetsbepnUnrJ.
Geen rerlcn
- Wetteliflce 1Jesliss·ing. tot ·ve·rbrelcing. - Wanneer de door een

strafrechtbank uitgesproken beslissing
wettelijk is, is cle vergissing in het annhalen van 'de wetsbepaling waarvan toepassing werd gemaakt geen reden tot yerhreking. (Wetb. van strafv., art. 411 en
-U4.)
li Mei 1952.

480

10. - Stt·atzalccn. - Nietig vonnis vwn
de cor-rectionele 1·echtbanlc. - A·l"rf!st t'f£n
het hot van beroep. - Veroorclelino (!f!ste'ltnfl op fle beoo1·aeling en de motieven
vwn cle ee,rste t·echtet·. - AtTest clnt zich
de n·ietiahe,icl van het vonnis e·igen maa.lct.

- Het door het hof van beroep uitgesproken arrest van veroorcleling gesteuml otJ
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de motieven en de beoordeling opgenomen
in het nietig vonnis van de correctionele
rechtbank, maakt zich de nietigheid van
llit vonnis eigen.
26 Niei 1952.
536

zoek aoor een (tndC'I' rechte1· moet vom·tgezet wm·den. Aanhoudingsbevel onm:iddellijlc do01· deze lctatste t·echter verleencl.- Be·vel ann cle voorwaa1·den, vom·z·ien bi.j a1·tilcel 8 van de wet van 20 April
187h, niet onderworpen. - Wanneer llet

11. - Btrafzalcen. - Aanrl!tid·ing van
de terechtzittingen tot on(leTzoelc van de
zaalc. - Niet vereist in het von'fl!iB. -De

onderzoeksgerecht belast met het onderzoek van een vervolging ten laste van een
beklaagde die onder aanhoudingsbevel in
hechtenis is, verklaart zich te ontlasten
om reden dat het onderzoek voor een ander rechter moet voortgezet ""'orden, is
het door deze rechter onmiddellijlr na de
verklaring van outlasting verleend aanhoudingsbevel geen aanhoudingsbevel verleend ten laste van een in vrijh~id gelaten of gestelcle beklaagde, naar de zin
van die bewoorclingen in artikel 8 van de
wet van 20 April1874; het moet bijgevolg
niet op nieuwe omstancligheden gegrond
zijn.
24 September 1951.
21

aanduiding van de terechtzittingen in de
loop derwelke de beteugelende rechtsmacht van wijzen de zaak l1eeft onder.zocht, hoeft niet noodzalrelijk in het vonnis te worden gedaan; het volstaat dat
deze blijkt uit de ])ij de rechtspleging gevoegde processen-verbaal van cle terechtzittingen.
26 llfei 1952.
545
12. - Btrntznlcen. - Ve·rstelcvonnis in
polit-ieznken. Betelcening op vet·zoelc
1!an het openbncw rninisterie. - Betelcening ge(lnnn op een lcopij vnn de rnimmt.
:- Regelmatige betelcening zelfs zo zij ge(ln(~n wenl bttiten het lcnnton wa(W cle
zetel is vnn de rechtbnnlc d·ie 1Ze beslissing
yewezen heeft of dnt £le £leu.nvn(w£ler ze
niet zelf overgesclweven heett. - Is re-

gelmatig, de op verzoek van het openbaar
ministerie, gedane betekening van een
verstekvonnis in politiezaken, op een kopij van de minnut; llet heeft geen belang
dat cleze betekening gedaan werd buiten
het kanton waar de zetel is van de rechtbank die de beslissing gewezen heeft of
clat de cleurwaarder ze niet zelf overgescllreven lleeft. (Tarief in strafzaken, koninklijk besl. van 28 December 1950, artikel 126.)
586
16 Juni 1952.
13. - B·nrgerlijlce znlcen.
Geen veTplichtin,q (le in conclttsies ontwilclcelde
nrgwnenten te bennt1voo1·den. -De rech-

ter is niet verplicht de in conclusies ontwikkelde argumenten te beantwoorden.
19 Juni 1952.
592
14. -

Bt·rntznken. - Door de rechte1·
zijn besliissing gegeven omschri.iving.
- Zonam· invloed op de n(Wd vnn de beslissing en op (le hoget·e bemepen. - De
(Utn

omstandigheid dat de rechter zijn beslissing vonnis op tegenspraak of vonnis bij
verstek lweft betiteld, brengt geen wijziging aan de werkelijke aard van de beslissing noch aan de llogere beroepen
waartoe zij aanleiding kan geven.
14 Juli 1952.
064

VOOnLOPIGE HECHTENIS.
Onderzoeksgerecht verlclnrende zich te
ontlasten V(tn een onderzoelc ten laste van
een belclaagde ondet' aanhottdingsbevel. Ontlnstinrt hierop gestetmd (lnt het onder-

voonw AAnDELIJKE
DELING.

vEnoon.

1. ~ Vroegere veroonlel'tng tot een
Blijlcen<l slechts
coJTect-ioiwle stra[. 1tit een ttitt1·e1csel ttit het stmf1'eg,ister en
een t1J.itt1·eJcsel 'll.i.t een vonn•i:s. - Uittt·elcsel n-it een vonnis niet a(()n de 1·echter ove·r
cle g1'01tcl overgelegcl. - Veroordeling tot
een voorwaa1'clelijke strwf Jean niet onr
wettel'ijlil verlclnCtnl woHlen. - Het Hof
mag een veroordeling tot een voorwaar-

delijke straf niet onwettelijk verklaren,
om reden dat de beklaagde vroeger
tot een correctionele straf veroordeeld
wercl, wanneer, om het bestaan van deze
latste veroordeling vast te stellen, de
voorziening van het openbaar ministerie
slechts een utttreksel uit een vonnis, welk
aan de rechter over de groncl niet overgelegd werd, en een uittreksel nit het
strafregister inroept.
25 Februari 1952.
328
2,. ~ Int1·eklc·ing" rloor de 1·echter in
hoge1' be1·oep, van de floor de ee1·ste 1·echte1' toegest(tne schorsing. ~ Beslissing die
niet llient met 1·eclenen te tvonlen. omlcleecl. - De rechter in hoger beroep is

niet verplicht de redenen te geven van
de beslissing waarb1j hij de door de eerste rechter toegestane schorsing intrekt.
(Wet van 31 1\'Iei 1888, art. 9.)
24 Nlaart 1952.
402

;a. - 01JSclwrsing do01' de ee·rste rechter toegestaan. - .Rechter in hoge1· beJ"Oep
oordelend in feite (lat m· geen aiJJI~leiding
bestaat om cle opscho1·sing, te handhaven.
Geen verplichting (le 1·edenen aan te.
geven W(fa1·op (leze beoonleling gegrond is.
-

De rechter in hoger beroepdie in feite

VOORZIENING IN VERBREKING.

oordeelt dat er g-een aanleiding bestaat
om de (loor de eerste rechter aan de beklaagde toegestane opschorsing te handhaven, is niet verplicht de redenen aan
te g-even waarop deze beoordeling is gesteund.
7 April 1952.
442

VOORZIENING. IN VERBREKING.
HommsruK' I. -

Door -wie en tegen -w·ie
een ·voorz·ie·nin.lf kwn -worclen ·ingestelrl.

HOWDSTDK

II. '- BesUssin,qen wrw.·rtegen

voo1·zien-inr1 nwgelijlc
HOOFDS'fUK
HOOFDSTUK
HooFDS'l'UK

1.~.

III. - 'l'e·rm·ijne11.
IV. - Vonnen.
V. - Afstancl.

HOOFDSTUK I.
Doon

WIE EN 'l'EGEN WIE EEN VOOllZIENING
KAN

WORDEN

INGES'l'ELD.

1. - Personen ·wanrtegen men z·ich lcnn
'IJ001"Zien. - B·wrge·rUjke znken. - Voo1·ziening gericht tegen een pn·1·Uj ten voo·rdele vnn -wie e·iser tot de lcosten veroo·raeelrl wenl. - Vo01·Z'ie·n-i-ng ontvnnlc,elijlc.
- Is ontvankelijk de
tegen een partij ten
eiser door de rechter
de .kosten veroordeeld
4 October 1951.

voorziening gericht
voordele van wie
over de grond tot
wenl.
40

2. - Personen wcutrtegen men zich lcwn
·voM.zien. - St·mtzrtlcen. - Publielce ·vo·rder"'ing. - Voo·rz'iening vnn belclcutgde tegen een mede-belclartgde en tegen de voo1·
deze b-wrgerUjlc vemntwoonlelijlce pnrt-ij.
- Niet-ontvanlce/!ijlclwid. - Is niet ont-

vankelijk de voorziening door de beklaagde gericht tegen de beslissing gewezen
over de publieke vordering jegens een mede-beklaagde en de voor cleze burgerlijk
verantwoon1elijke partij.
24 December 1951.
201
3. - Beslissingen waarteyen men z·ich
lean voorzien. - VrifspnuLlc. - Voo·rz·iening vwn belclaagrle. - Niet-ontvanloelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de voorzie-

ning van beklaagde tegen eeil beslissing
tHe hem vrijspreekt.
24 December 1951.
201
4. - Personen cUe uerechtiyd zijn om
.zich te ·voo1·z·ien. - Stntfzt£1cen. - B1w.1Je'/"lijlce pnrt-i:i eiseres. - Voorziening gericht tcgen de beslissiny over de p-nblieloe
·vonler·ing. - Bw·gerl-ijloe 1Jartij n;iet tot
de lwsten clezer ·vonle·l"iny ve·roordeeld.
- Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ont-
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vankelijk de voorziening ingesteld" tegen
cle beslissing over de pnblieke vorclering,
door een burgerlijke partij die niet tot
de kosten van cleze vordering Yeroordeeld
werd.
24 December 1951.
201

5. - Personen wcta·rtegen men zich lca.n
voo·1·z·ien. StratzMcen.. B1W[!edijloe
·vonlerin,q. - Geen yeschil annhrtn.rtig voor
de ·rechte'l" ove1· fle [1'/"0nd t1tssen ftanley[/er en de partij waarteyen rle voo?·zienin[l ,qe·l"icht is.
Niet,ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk cle voorzit'ning gericht tegen een partij, waarmede
aanlegger voor d<.)_ rechter over de grorul
geen geschil aanhangig lleeft g·ehad.
24 December 1951.
201
6. - Pe·rsonen rlie bevocurl zijn om zich
te voorzien. - St·mfznlcen. - Voo1·z·ieninrt
floo·r belclrtagde tegen cle besUssiny gewezen ten aanzien van een merlebelclaa.[Jde
of ten aanz·ien van de bu.·rge'/"lijlv vm·ant1.voonleliflce 1JfWt'i:i. Voo·rz·iening niet
ontvwnh:eUjlc. - Een beklaagcle is onbe-

voegd om zich in verbreldng te voorzien
tegen de beslissing welke gewezen werd
op de tegen een medebeklaagde ingestelde
publieke vordering of op de burgerlijke
vorclering van een clerde of tegen de ten
aanzien van de burgerlijk verantwoordelijke partij gewezen beslissing.
14 ,Jnnuari 1952.
231
7. - Pe·rsonen clie hoedaniyhe-i.rl hebben om zich te voorz·ien. - St·ratz·alcen.
- Pleitbezorge·r ·verlclrwende z·ich numen8
een ·vennootsclwp te ·voorz·ien. - Ve?·lr,la·n:ng verwijzenrle 1wcw een lustgeving d·ie
ueen mrwht-i..lfiny ve'/"leent om een voo1·zien·ing in ve1·brelcing in te steUen. - Voo·rzieninrJ niet ontvunlwlijlc. - Is niet ontvankelijk de voorziening namens een vennootschap. door een pleitbezorger ingestelcl, wanneer de verklaring van voorziening naar een lastgeving verwijst
waarbij geen machtiging worclt verleencl
om een voorziening in verbreking in te
stellen.
3 Maart 1952.
343

8. - Bu.·l·gerlijke zttken. - Gemttchtiy~
de yemeenschftp]Jel·i:ilce lefts van vemelcerim..IJen teyen ftrbeiclsonyevftl.len. - Voo·r:
ziening op ve-rvo1.[Jinq en ten ve-rzoelce van
rZe 1Jest·wnrde1·. - Ve·rweenler betwi.stena
flat rle inrl-iener van de voorz·ien-iny die
hoerlaniyheid zo1t hebben en zon lJelast
zijn om ·in ·rechte op te t·rerlen. - Bewij8
ntftiJ b innen de b·i.i rtrtilcel 17 vnn de 1.vet
vwn 25 Feb1··uMi 19'25 yestelde tenwijn geleverd wonlen. - Wnnneer een voorziPning door een gemachtigde gemeenschavpelijlre kas van verzekeringen tegen arbeidsongevallen ingesteld wordt en <h'
verweercler de hoedanigheid vrtn <1e in<lil'-
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ner van de voorziening en zijn macllt om,
namens de kas, in recllte op te treden betwist, vermag de aanlegster llet bewijs
van die lwedanigheid leveren door overlegging, binnen de door artikel 17 van de
wet van 25 Februari 1925 gestelde termijn, van een uittreksel uit het Staa.tsblad, dat de statuten van de kas inhoudt
en de lastgeving van de bestnurder bepaalt.
27 Maart 1952.
415

9. - B-wrge'l'lij lee zaken. - Personenvennootsahap met beperkte aans}l'takeUjkheid, aanleuste·r. - Middel him·nit a.fgeleid dnt (le ·voorz·ien·ing niet door de znnkvoercle1· ·i-nge(Uend is. - SWkken V(tn cle
reahtspleuing W(tetr'ttit blijkt dat de physielce persoo·n die de ·voo'l·ziening ·inged-iencl heeft beheercler of znalcvoerder van
(le ·vennootsah(ttJ is. - Jllfid(lel 1)etn onont·vanlcelijkheid 'feUelijke grondsla.g 1nissend. Mist feitelijke grondslag, het
middel hieruit afgeleid dat de voorzielling nm de persmwnvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, aanlegster in
verbreking, niet door de zaakvoerder dezer vennootschap werd ingecliend, dan
wanneer nit de stnkken van de rechtspleging blijkt dat de physielre persoon,
<lie de voorziening namens de vennootschap ingediend heeft, beheerder of zaakvoercler Yan deze is.
28 Maart 1952.
418
10. - B'ltrgerl-i:ike zaken. - Pe1·sonen
tegen wie voorziening mogelijk is. Voorziening geriaht tegen een pa1·tij tegen -welke nanlegger geen conalttsies neergelegd heett en in voonleel vnn wellce de
best;·e(len besl-issing ueen enlcele verom·deling ten lnste van a(tnlegge;· ttitspreekt.
- OnontvnnkeUjkheid. - Is niet ontvankelijk, de voorziening gericht tegen een
partij tegen welke aanlegger geen conclnsies neergelegd heeft en in voordeel
van welke de bestreden beslissing geen
enkele veroordeling ten laste van de aanlegger uitspreekt.
28 Maart 1952.
418
11. - Vonne-n. - Strafzalcen. - Lnsthebber aan w'ie -sleahts opcka.aht werd ge_qeven om belcl(tagde voor rle 1·eahter ovm·
rle g;·ond te vertegenwoordigen. - Voo1·zien·ing doo;· deze lasthebbe1· ·lngesteld. Onont·vankel-ijlcheid. - Is niet ontvanke-

{Jerlijlce pnrtij (tetnlegster. - Yoonz:iening
ger,iaht tegen de besli-ssi:ng over de 1J11blie7ce vorde'l'ing. B1wgerlijlce part·ij
ni,et vemonleeld zijnde geweest tot de
lcosten (leze1· vordering. Onontvankelijlcheid. - Is niet ontvankeli.ik de voor-

ziening ingesteld tegen de beslissing over
de publieke vordering door ene burgerlijke partij die in de kosten dezer vordering niet verwezen werd.
21 April 1952.
447
},3. - Voorzieniny ,qe·l"iaht tegen hat a;·.
rest dat n·itsp·rnnk (loet over het bemep
van versahillende ~·eaht·ver7c1'ijgenden tegen de annslng vnn hun ovedede1~ 1'eahtsVoorzieni·ng sleahts aan
·wor_qnnge1·. een V(tn hen betelcend. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - ·wanneer verscl1illende recht-

verkl'ijgenclen vmieen overleden belastingsplichtige tegen de aanslag in de belasting
op de inkomsten van hun rechtsvoorganger beroep hebben ingesteld en dat de
Yoorziening gericht tegen het arrest, dat
over hun beroep uitspraak doet, slechts
aan een van hen werd betekend, heeft
het gebrek aan betekening aan de anderen, oin reden van de ondeelbaarheid van
de zaak, de verwerping van de voo1·ziening tegenover de eerste voor gevolg.
fi Mei 1952.
492
14. - Personen ge-reehtigd om ziah te
voorzien.- Kieszalcen. - Kiezerslijsten.
- An·est dat O·l)er een inselwijving, een
wegla.ting of een sah1·ap]Jing beslist. Yoorziening sleahts mogel-ijl;; (l001' de proa·uren·r-_qeneraa.l bij het hof van beroep
en floor de ·in zalce bet·rolclcen partijen. -

In kieszaken zijn slechts de procurenrgeneraal bij het hof van beroep en de in
zaire v66r hetzelfde hof betrokken partijen gerechtigd zich in verbreking te
voorzien tegen een arrest waarbij over
de inschrijving van een versoon op de
kiezerslijsten, over zijn weglating of
over· zijn scllrapping beslist wordt. (Kieswetb., art. 71; Gemeentekieswet, art. 0.)
26 Mei 1952.
553

15. - Pe1·8one-n die {fe-reaht·l,qd zijn om.
z-iah te voorz,ien. - St-ratzaken. - B1wge-rl-i.ilce 1HM't-ij aanlegster. - Vom·ziening
r;e1"iaht tegen cle beslissing ove1· de pttblieke vo1·dm·-ing.- - BnTgerlijlce pn-rt-ij niet
ve1·oordeelcl tot de kosten va-n die vorde1"i:ng. - N-iet-o-ntvnnkeUjlcheid. - Is niet

lijk de voorziening namens de beklaagde
ingesteld door een lastllebber aan wie
slechts opdracht werd gegeven de beklaagde voor de rechter over de grond te
vertegenwoordigen. (Wetb. van strafv.,
art. 417.)
7 April 1952.
443

ontvankelijk, de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering g-ericht door een burgerlijke partij clie niet
tot de kosten van die vorclering- werd veroordeeltl.

12. - Personen gereahtigcl O'Jn voorziening in te stellen. -- St1·atzaJcen. - Bur-

1'6. MiUtieznken.
Yoo1·zieni-ng
door cle vader van de miliaien -in d·iens

9 Jnni 1952.

559
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-rtaam ingesteld. - Geen b'ijzondere volmacht. Niet-ont·vanlcelijkheid.__ :J;s

niet ontvankelijk, cle voorziening tegen
een beslissing van de herkeuringsraad namens de milicien door dezes vader ingesteld indien cleze niet blijken laat van
een ;Jaartoe gegeven bijzondere volmacht.
(Wet van 15 Juni 1951, art. 52.)
23 .luni 1952.

600

Personen bevoegcl om zich te
voo·rzien. - Gemeente aanlegster. - Gebrelc aan mctcht'iging. - Voo;·ziening niet
ontvan7celij7c. - Is niet ontvankelijk, de

17. -

voorziening ingesteld namens een gemeente die niet doet blijken van een door de
gemeenteraad verleende machtiging. (~~
meentewet, art. 90, par. 9, en 148, geWlJzigd bij art. 1!0 van de wet van :10 Decemller 1887.)
ilO .Tnni 1952.

615

18. - Znh:e·n ·van clirecte bela.stingen.
- Neerlegging der voorzieni-ng ter g1'iffie 1Jct-n het hof t7ctn beroep. - Nee·rlegg·in,q
cUe aoo·r rle pcwt-ij zelf of cloo·r Twar bij_c;ondet·e ·volm-nchtcl·ra.ge;· moet geclaan
wonlen. - De neerlegging ter griffie van
het hof van beroep van het verzoekschrift
tot voorziening tcgcn een in zaken van
-clirecte belastingen gewezen arrest moet
door de partij zelf of Lloor haar bijzonrlere volmachtdmger gedaan worden.
R .1uli 1952.

647

19. - Personen ·well.;e hoecla.n·ighe·icl
hebben o·m. voo;·zien·inu ·in te stellen. Stratzalcen. - Voo;·zien·inaen van de beklaaade en van de 1mrue·rlij7c a.ansp;·a7;;elij7ce pa·rt·ij tegen c7-e ten opzichte van een
medebeklaaacle ove·i· ae pttbliek-e vm·de;·ina
rteezen besliss·inf!. - Onontva.n7celij7cheid.
- De beklaagcle en de yoor deze burgerlljl' a:msprakelijke partij zijn niet gerechtigd om tegen een over de tegen een
me<lebelrlaagde uitgeoefende publieke vordering gewezen beslissing voorziening in
te stellen.
2 September 1952.

681

20. - Persoue-n hoeclnnioheicL hebbenrle orn voo·rzienvna ·in te stellen. - Strafzalcen. - B1W{te'l'lij7ce pa.;·tij a.anleaste;·.
Voo·rzienin{f tegen cle besl-issin{f over·
B·u.;·de publ·ielce vorde;·inrt ael"icht. rtwrlijke pct·rtl} niet z1-:inc/.e .,·e·J·wezen in de
T..:osten cleze,- vonlel"iny. Onontva.nlce1-ijlvheid. - Is onontvankelijk, de voorziening, ingesteld cloor ene burgerlijke parti.i die in de kosten clezer Yordering niet
werd verwezen, tegen de over !le Dnblieke
vordering gewezen beslissing.
2 September 1952.
YERDR., 19iJ2. 52
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21. ~ 'l'e·nnifn. - Str·af:::·ctl;;en. - Ve·r1Ve·rp·in,q ·ucm een aan-m·actg tot inob~e-r
·unt-iestelling. - Voorzienina v66-r de et-nc/.besl-issing. Niet-ontvan7.;elij7;;heid.
Is niet ontvankelijll: de voorziening ingesteld v66r de eindbeslissing, tegen een ·arrest clat lle inobservatiestelling weigert
te bevelen. (v'iTetb. van strafv., art. 416.)
8 October 1.951.
49

22. - 'l'enn'ijn. - Stntfzctken. - Ar-rest een exceptie teaen cle bu.;-gerli.j7w
vonle;-inrt venverpencle. Voon:·ienin!t
·v66r cle e·indbesl-issinu. - Niet ontvan7celii7..:. - Is niet ontvankelijk de voorzienlng vuor de eindbeslissing ingesteld Jegen een arrest, llat een excevtie van ueldaagde tegen de vordering van de burgerlijke partij verwerpt. 'nvetboek van
stranr., art. 41G.)
8 October 1951.
50
23. Beslissi.naen walM'teaen men
:z·ich kan ·voo·rzien. - Milit·ie.<::nlcen. -Beslissina -va.n een aerweshee·r-clesJ.;-nncl-iae. De wetten op
Niet-ont·van7celij7cheicl. de mili tie, smnengeordend bij koninklijk
besluit van 15 Februari 1937, laten clP
voorziening in verbrelring niet toe tegen
een beslissing van een geneesheer-cleskundige.
15 October 1951.
62

24. - Besl·iss·inaen 1varwteaen men zich
knn voorzien. St·rafzalcen. ~ Beslissin!J nn verwijz·ina doo;· het Hot va.n ve;~
brekinq rwwezen. Beslissina met het
nn-est · vwn het Hot va.n verb;·e7cing ove;·eenstem-mencl. - BesUssina n·iet vatbaa.;·
voor voo;·ziening in verbrelci.ng. Er
wonlt geen voorziening· in verbreking toegelaten tegen een na verbreking· gewezen
beslissing, indien deze tweede beslissing
met het eerste arrest van het Hof van
verbreldng overeenstemt. ('Vet van 7 Juli
1865, art. l, al. 2.)
29 October l9iJl.
97

25. - 'l'ennijn. - Stnt,fznT.;en. - A.·r·rest besl-issend clat e·r r·eclen ·is o-m tot
oncle-rzoek van de zanJ,, over te aaa.n. TT oorzienina v66·r het eincla-rr·est niet ontvcLn7ceUj7,;. Is niet ontvankelijk v66r

het eindarrest, de voorziening tegen een
anest dat zoncler uitspraak te doen over
een recht~milldel van onbevoegdheid, beslist cla t er reden is om. tot onderzoek van
de zaalt over te gaan en de conclusies van
beklaagde verwerpt die de vernietiging
aanvroegen van de beschikking van verwijzing, van het schriftelijk onderzoek en

VOORZIENING IN VERBRliJKING.

818

van een deskundig onclerzoek. (\Vetb. van
strafv., art. 416.)
19 November 1951.
129
26. - Beslissingen wnarteuen men zioh
kwn voorzien. - Beslissing van ae mil'i·
tiernnd. - Voorzien·ing niet ontvnnkelijk.

- De beslissing van een militiernad kan
niet door een voorziening bestreden worden.
26 November 1951.
141

27. - Strctf.'utlo;en.
Voorz·len·ing na
Doorziening n'iet ontvnnkelijk. - Drangwi,idte van de regel. - VUzoncleringen. Een partij mag zicb geen tweede maal
tegen een zelfde beslissing voorzien zelfs
inclien de tweede voorziening ingesteld is
voordat over tle eerste uitspraak werd geclaan, tenzij cle eerste voorziening wegens
scbending van de wet van 15 .Juni 19il5,
betreffencle bet gebruil' van de talen in
recbtszaken, en om deze reclen alleen nietig zou zi.in, ofwel tenzij eiser er regelmatig afstand van gedaan lleeft, ofw<>l
einclelijk, tenzij het een arrest van verwijzing naar het assisenhof geldt.
2() November 1951.
lH
28. -

'l'ennijn. - Stmtzalven. - Arrest Vftn het hot Vftn beroep beslissende
(lat cle feiten vnn flo vervoluinu niet clezelfde zHn nls vroeger gevonn·lste feiten.
Arrest clat clo01· geen onmicldellijlce
vom·ziening lcnn uet·roffen wo1·den. -Is

niet vatbaar voor omniddellijke voorziening het arrest van een llof van beroep
flat er zich toe beperkt te beslissen, dat
cle feiten van de vervolging niet dezelfde
zijn als vroeger gevonniste feiten en dat
bijgevolg· de publieke vordering ontvankelijk is. (Wetb. van strafv., art. 416.)
26 November 1951.
146
29. Yervnl ·van ·Jutt'ionetlciteU. Yoor.':liening ·ingestelcl tegeUjk tegen een
'IJOorbereiclend arrest of een ft1'·rest vnn
oncle1·zoelc en tegen een eindwrrest. Foorzien-ing tegen het e·indnr·rest niet ontvanlcelijlc. Niet-ontvnnlceUjlclwld Vftn
de ·vom·ziening tegen hot eerste mTest. -

Inzake verval van de staat van Belg, is de
ontvankelijkheicl van de voorziening tegen
een voorbereidencl arrest of een arrest van
onclerzoek aan dezelfde voorwaan1en· als
die van cle voorziening tegen het eindarrest onderworpen. (Wetten ov cle nationaliteit samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 14 December 1932, art. 18b'is,
par. 5, al. 2 [wet van flO .Tuli 1934] .) ·
21 .Januari 1952.
252
30. Tenn'ijn.
Voorzien'ing aoo1· de
tvoorcleUjlce pnrUj. Voo·rziewin{! v.oo1·
Niet-ontvnnlceUjlche'icl.

-

St·ratzalcen.
b·wrgerl'ijlc verantArrest b'ij verstek.
fle betelcen·ing. - Is niet ontvan-

kelijk de voorziening door de burgerll.ik
verantwoorclelijke partij ingesteld vo6r
de betekening van bet tegen haar bij verstek uitgesproken arrest.
28 .Tanuari 1952.
26fi
31. - Besliss'ingen wanrtegeu ·voorzienvnrJ rnogelijk is. - lllil'itie. - Beslissinu
vnn het 1ve·r[b1weau. - Foor.~iening niet
ontvanlcelijlc. Is niet ontvankelijk cle

voorziening tegen een beslissing van het
werfbureau.
4 Februari 1952.
283
32. - 'l'enn:ijn. - Stntfznlcen. - Besaltilvkiny vct1~ de ·rctafllcnnW1'. - Verwijz-inp va;n de belclaagfle nanr de correntionele 1·eahtbnnlc n'it hoofde van een wanbedrijf. - \ Yoorziening vo01' fie eindbeslissin,q. Niet-ontvanlcelijlcheifl. Is

niet ontvankelijk de voorziening ingec
steld, v66r de eindbeslissing, tegen eetl
beschikking van cle raadkamer die de beklaagde nit hoofde van een wanbedrijf
mtar de. correctione.le reelltbank verwijst.
4 Februari 1952.
284
33. - Beslissinyen wawrtegeu voorz'iening moyeUjlc is. - Stretfzalcen. - Beslissin,q de tYltbl'iel,;e vonle·rin{f dom· ·verjarirw
ve1·val.len verlclcwend. - FoMz1ening doo1;
cle lJelclaetgfle. Niet-ontvnnlr,elijfcheid.

- Is niet ontvankelijk de voorzi.ening'
door beklaagde ingesteld tegen een beslissing die de publieke vorc1ering door·
Yerjaring vervallen verklaart.
U Februari 1952.
296
34. - 'J'ennijn. - St1·atzct1r,en. - Beslissing ove1· cle bnr{fe1·lijlce voTflet·ing. Fonnis zioh ertoe beperlcend eon pmvisionele ve1·goeding toe te lcennen en een
fleslcu:l~cliu onfleTzoelc te bevelen. Voo1·:::?ieniny •voor de einclbeslissing. - Onontwmkel'ijkheid. - Is niet ontvankelijk de

voorzit>ning v<lor cle eindbeslissing ingesteld tegen de beslissing die, uitspraak
doende over de burgerlijke vo1;dering,
zich ertoe beperkt aan de burgerlijke·
partij een provisionele vergoeding toe te
kennen en een deslmndig onderzoek te
bevelen. (Wetb. van strafv., art. 416.)
·3 lVIaart 1952.
343
35. - BesUssingen. WfMwtegen voorz·ien:ing mogelijk ·ls. - Stl'nfzctlcen. - Voorzien·lng van fle beklaagfle tegen cle ove1·
rle pubUelce ·vorcle'l"ing ten opziahte ·van
een medebelclan[Jde gewezen beslissiny.
- Onontvnnkelijlcheicl. - Is niet ontvan-

kelijk de voorziening van een beklaagdf>
tegen de over de publieke vordering ten
opzichte van een medE'bPklaagde g-ewezen beslissing.
·
3 i\iaart 1952.
36. -

Beslissingen 'WfUtrteuen ·morzie-
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wing ·1nogeUjk 'is. - Strntzaken. - Von·nis. •van (le politierechtbanlc in ee1'Ste aanleg gewezen. - Voorz·iening niet ontvanlcelijlc. Is niet ontvankelijk de voor-

ziening gericllt tegen een in eerste aanleg
gewezen vonnis van de politierechtbank.
17 Manrt 1952 .
389
37~ Besl-iss·ingen ~!j(L(brtegen vo01"Zien-ing mogeU:ik isc- Stl'atzalcen. - Beslissing gwwezen 'IUb verwijzin.Q rlo01· het Hof
•vfm ·ve·rb·relcing. -BesHss·ing gelijlcvQrmig
met het Wl"1'est van het Hot ·van ved>relc'ing. Besliss1:ng n·iet vatbaa1· voor
'IJom·ziening ·i1t verbrelcing. - Geen voor-

ziening in verbreking wordt aanvaard tegen een na Yerbreking gewezene beslissing, w~inneer die beslissing met het eerste arrest van het Hof van verbreking gelijkluiUend is. (Wet van 7 Juli 1865, artikel 1, lid. 2.)
24 Manrt 1952.
404

.38. - j]f'ilit-ie. - Venwek slechts st~·elc
J,;ende tot geneeslmnd·,:r; onde1·zoelc.
Jf aalct geen vooYzien·in.Q 1tit. Maakt
geen voorziening nit het verzoek waarbij
een rnilicien, wiens aanvraag om uitstel
gegrond op de ziekte van zijn vader afgewezen werd, enkel een geneeskunclig onderzoek aanvraagt.
24 Manrt 1952.
406
39. - 'l'ennifn. - StnLtz;alcen. - Bnruerlijke ·uo·trle1·ing. - Geen betw·ist-ing be ..
tl·ef!enrle (le bevoe.qclheicl. - Schalle welh:e onde·rscheillen bestanrlrlelen omvat. Arrest flnt slechts o·ve·r een enkel rleze·r
l1estandclelen uUszwnalc floet. ___: Voorziening 1Jou·r het einrlfMTest. - Onontvanlcelijlcheid. Is onontvankelijk, de voor-

ziening, ingesteld voor het arrest waarcloor llet geschil volledig door de rechter
over oe grmu1 wordt afgeham1eld, tegen
Pen arrest clat zoncler een geschil betreffende r1e bevoegcllwill te beslechten,
slechti-< over een enkel der bestandclelen
van d<' door de beklaagcle aan de burgerlijke partij berokkende schade uiteindelijk uitspraa:~: doet. <VVetb. van strafv.,
nrt. 41G.)
7 April 1952.
441

40. - 'l'erm·ijn. - Stmtzalcen. - Blwgerlijlce. ·vorde'l"inu. - An·est clat fban de
1J·urgerl!ijl"e t>a1·t-i:i slechts een fleel van
haa'l' eis toelcent. ATrest bij ve1·stelc
ten opzichte vcm rUe pcwti.i gewezen. F oor·zien:ing van cle '/Jenlachte v661' het
ve·rstr·ijlce1t van cle te·r'mijn vnn ve1·zet.
- Niet-ontvcmlcelijlvheirl. - vVanneer een
arrest bij verstel~: ten opzichte van de
burgerlijke partij g·ewezen vanwege deze
voor verzet vatbaar is, omdat haar slechts
een deel van llaar eis wordt toegekend, is
de voorziening van de verdachte, ingesteld
tegen de burgerlijke partij gedurende de

819

termijn van verzet, niet ·ontvankelijk.
(vVetb. van strafv., art. 416, wet van
ll Maart 1908, art. 3.)
5 Jliiei 1952.
483
41. - .il1ilit-ieznlcen.
1' oo·rziening na
ven.verping vcm een ee1·ste voo1·ziening onontvcbnlceUjk. - Draagwijclte van deze 1'ef1Cl. -In militiezaken mag een partij zich
niet een tweecle maal tegen dezelfde beslissing voorzien, zelfs zo de tweede voorziening ingesteld ·wenl v,66r dat over de
eerste werd beslist, belloudens indien de
eerste voorziening nietig is wegens scherrding van cle wet van 15 Juni 1935 en aileen om deze. reden, of dat aanlegger regelmatig er van had afgezien.
23 Juni 1952.
599

42. - BesUssinyen vntbaa·r voo1· voo1·.zi.ening:- Stmtzalcen. - Belclaayde naar
het hot van assisen verwezen. - Besliss·iny van ile bestmwde1' rle1· gevangenis
nan fle bekla.cL.orle ve1·biedend zi.ch in vm·binrliny te stellen met zijn 1·aallsman of
met clenlen. - Yoorz·iening onontvanlceUjk. - Is onontvankelijk, de voorziening

door dl; n~tar het hof van assisen verwezen beklaagcle ingesteld tegen de beslissing van de bestuurder der gevang·enis
waarbij hem verboden wordt zich in verbincling te stellen nwt zijn raadsman of
met llerden.
29 .Juli 1!l52.
672
43. - BesUssinyen 1Joor V001'Ziening
vntbatw. - Stratzalcen. - Beslissing rle
p1t.lJl-ieJ,:e vonle/"i,n,q -1iervallen ve1·lclarenll
flom' ver}fwin(f. - Voorziening van de beklanprle. - Onontvanlceli.ilcheid. - Is on-

ontvankelijk, de voorziening van cle beklaagcle tegen ene beslissing waarbij de
publieke vordering door verja ring vervallen werd verklaard.
2 Septen1ber 1952.
681
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44.- MemoPie.- St1·atzak;en.- Yoo1·zien·ing van het openbaa1· m.i.nistm··ie. .Memo1·ie nee1"[Jeleyd te·r g·l"iffie van het
1'echtscollege flat rle bestrellen beslissing
ue~vezen heett. Neerleyg·iJng na de ter·mijv, voo·rz·it:Jn bij artilcel 422 van het Wetboelc vnn stratvonle1·ing. - Niet-ontvanlcel-i.ilche·ill.. - Is niet ontvankelijk de me-

morie door het openbaar ministerie tot
staving van zijn voorziening neergelegd,
ter griftie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing gewezen heeft, meer
dan tien dagen na deze van de voorziening. (Wetb. van strafv., art. 422.)
24 September 1951.
9

45. -

Te1·m.i.in. -

Stratzalcen. -

Be-
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sUssiny -van veroordeUng op tegenspraalc
Voorziening meer dan tien
,qewezen. -vr·ije dagen nn lle -uitsprnnk ingesteld. Niet-ont1;nnlcelijlcheid. Wordt te laat

ingesteld en is, bijgevolg, niet ontvankelijk de voorziening tegen de beslissing
van een arrest van veroordeling op tegenspraak, over de publieke vordering gewezen dan wanneer deze voorziening meer
dan tien vrije clagen na de uitspraak van
het arrest ingestelc1 wercl. (Wetb. van
strafv., al't. 373.)
24 September 1951.
12
46. -

Term·ijn. - St;·afznlcen. - BeBUssing vnn ·veroordeUng op tegenstJm.nlc
gewezen ove;· de p·ttbZielce vordering. TT oorzien·ingen vnn lle ·veroonleelde en van
de b!trgerlijlc verantwoot·delijlce pnrtij
meer dnn t-ien v;·ije dlt[Jen na de uUspraMc
ingesteld. - Niet-ontvanlceli;ilchelcl, zelfs
inflien de besUssinu over de vorderiny van
de burgerU.ilce pltrtijen niet omniddelUjlc
-1;oor voo;·.'<liening vatbaar is. - Gescllie-

den te laat, en zijn bijgevolg niet ontvankelijk, de voorzieningen van de veroordeelde en van de burgerli.ik verantwoor!lelijke partij die meer clan tien vrije dagen na cle uitspraak, tegen een beslissing
van veroorc1eling op tegenspraak over de
publieke vorclering ingestelcl worden.
zelfs indien de beslissing over cle vordering van de burgerlijke partijen niet onmiddellijk voor voorziening vatbaar is.
(Wetb. van straf\'., art. 373 [wet van
5 Juli 1939, art. 1] .)
8 October 1951.
't6
47. - Tennijn. - St·mf.'<!a.lcen. - Ar·rest b-ij ·ve;·stelc gewezen. - Yoorzieni'll.fJ
van belclnaglle yedltrencle de ,r;ewone te·rmijn van ver.'<!et. - Niet-ontvanlcelijlclwirl.

- Is niet ontvankelijk de voorziening
door de beklaagcle ingesteld geduremle
de gewone termijn van' verzet. (Wetboek
van strafv., art. 413.)
8 October 1051.
49
48. - Termijn.- Militie:<;·aken. -Be8Ussing van lle ho(fe militieralul. - Voorzlening -ingesteld meer llnn vijftien llagen
na ontvangst van lle not-ifiaatie. 'l'e
laat ·ingestelde •t;oorzieniny. - Geschiedt

te lnat en is bijgevolg niet ontvankelijk,
de voorziening door de milicien ingesteld
tegen een beslissing· van de hoge militieruad, meer tlan vi.iftien dagen na ontvangst van de notificatie van deze beslissing. (Bij kon. besl. van 15 Februari 1937
samengescllakellle weten, art. 44.)
15 October 1Jl51.
67
49. - Tennijn. - 1viilUie. - Yijjt-i0n
rlnyen na. ontvnngst Vltn de noUfiaatle van
de beslissing vctn de hoge militieraad. -

De voorziening tegen een beslissing van
de hoge militieraad moet naar de griffie

van het Hof gericht worden binnen vijftien dagen van de ontvangst van de noti11catie van de bestrec1eu beslissillg. (Kon.
besl. van 15 Februari 1937, art. 44. l
5 November 1951.
102
50.- .Jienwrie.- Stnf.fznl•e-n. -VOOTziening van de bu..rye1'lijl<;e partij. - Memorie nede1'(Jele(Jd te1' gr·i!fie van het
1·echtsaoUege lla.t de best1·eden beslissing
getvezen heeft. - N·iet vast(festelde datu-m van nederleggin[J. - Memorie niet
ontvftnlcelijlc. - Het Hof lloudt geen t·ekening met een memorie door de burgerlijke partij nedergelegd ter griffie vall
het rechtscollege dat de bestreclen beslissing gewezen heeft, indien nit geen enkel
stuk van de reclltspleging blijkt dat de
neclerlegging geclaan werd binnen de door
artikel 422 van llet Wetboek van strafvordering bepaalde termijn.
5 November 1951..
107

51. - Gemeentebelastlnff.
Voorziening te(!en een besl1tit va.n de bestendigr~
dep·atatie van lle tJrovincie·ruad in zalcen
van soortgelijlce !!emeentetumes als het
patent. TTerpUchtin(t, op stratfe van
veTval, de voorZ'iening b-innen de tien dayen aan lle ct(l!nstaa.nde vm·weenler· te betelcenen. - De voorziening gericht tegen
een besluit van de bestenc1ige cleputatie,
uitspraak doende over het bezwaarschrift
van een under belastingpliclltige dan een
naarnloze vennootscllap of een cornmanditaire vennootscllap op aandelen, tegen
een soortgelijke gemeentetaxe als het patent, moet, op straffe van veri'UL binnen
de tien dagen betekend worden aan df•
partij waartegen zij gericllt is. (Wet van
22 Januari 1849, art. 4; wet Van 22 .Tuni
1865, art. 2; wet van 18 Maart 1874, i!rtikel 9; wet van 22 .Juni 1877, art. 11L l
11 December 1951.
l7G

52. - St·mfzalcen. - Yoorzieni,ng door·
/Jelclaft{ffle. TTe·rzoelcscht'ift inuediend
tm· grijji,e vun de rechtsmncht die lle bestrellen besU8sin(J gewezen heeft. - Geen.
vaststellin[J dnt het vm·zoelcschrift binnen lle wette/.i,ilce termijn neergele,r;dwenl. - Niet-ontvanlceUJ-klwid. - Is niet
ontvankelijk_ het verzoekscllrift tot verbrekiug door beklaagde ingecliend ter
griffie van de rechtsmacht die de bestreden beslissing gewezen heeft, wannef~r
niet worclt vastgestelcl dat het neergelegcl
werd binnen de termijn van tieu dageu
na de verklaring tot yerbreking, gebeurlijk verlengc1 overeenkomstig artikel 7 van
de wet van 22 Juli 1927.
23~
14 J'anuari 1952.

53. - Strntzalcmt. - Ar·rest ·van ve;·oonleUng b'ij verstelc gewezen. - Voorziening van beklaa.yde binnen lle gewone termijn voor verti::et. Jlliet-ontva:nkelijk-
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heid. - Is niet ontvankelijk de door de
beklaagde binnen de gewone termijn voor
verzet ingestelcle voorziening. (Wetb. van
strafv., art. 413.)
4 Februnri 1952.
283

54. - Hurgerli:il•'e .zalL:en. - Voonz;·ienina ingeste/.rl meer a.an drie voll.e maanden na tle lietelcen·ing 1JM~ de liest·reclen ·liesUs<~ing. Beslissinu op teuenspraak geivezen. - Te laat ingestelde voorziening.
- Is niet ontvankelijk de Yoorziening
ingesteld meer dan drie volle maanden
van de dag af wnarop de betekening van
de bestreden, op tegenspraak in een burgerlijlre zank gewezen beslissing aan aanlegger werd gedaan. (Wet van 25 Februari 1925, art. 1.)
7 Februari 1952.
286

'55. -

Stra,fzM.:en. - Voorzienin,q door
de lielclaaude. Memo·1·ie toegezonden
nan de grijfie van de ·rechtlianlc wellce rle
liestreden lieslissing gewezen heeft. Nee1'le,qg·ing, liinnen de t-ien dagen na !lie
·unn de voorz·iening, niet vastoesteld. Jiemot'ie n·iet ontvankeHjlc. - Is niet ont-

vankelijk de memorie door de beklaagcle,
aanlegger in verbreking toegezonden, aan
rle grifiier van de rechtbank welke de bestreden beslissing heeft gewezen, zonder
dat werd vastgesteld clat de neel'legging
van het stuk ter griffie is geschied· binnen
rle termijn van tien dagen na die van de
voorziening, termijn gebeurlijk overeenkomstig artikel 7 van cle wet van 22 Juli
1927 verleng·d.
25 Februari 1952.
32!l

56. -

Bwraerlij/,;c zal.'eu. - Foo·rziening inoesteld mee1· d1tn tl1'ie ·valle rnaanrlen na de bete kenin.!J van tle licstretlen lie.~lissing. Besli.ssin{J op teoenspmak. Voonz·iening nict ontvunlceli.ik·. - Is niet

ontvankelijk, de voorziening, in burgerlijke zaken, ingesteld meer clan rlrie volle
maanden te berel;:enen van de dag waarop
de beslissing op tegenspraak, die bestreden wordt, aan de aanlegger betekend
wel'Cl. <'Vet van 25 Februari 1925, art. 1.)
28 Maart 1!J52.
421

57. - 'l'ermijn. - StrafzMwn. - Beschilclcino van bijlijfneming bevest-iod
rloor clc Ieamer van inbeschnldi,qin,qstelUng. Onrnitlclclll:il.:e tennit,voe·rlerlrtin,r/.
Voo·rzienin(J . cloor rle belclungde ·in,qestclrl binnen !le tUm 'VrUe rlaacn. nn ae betekeniny vctn het nn·est. - Ontvunlcelijlcheid. - De bel!:laagde is tot verstrijking·
van de tiende Yrije dag nu cle betekenine;
van het arrest ontvankelijk om zich te
voorzien teg·en het arrest van de kamer
van inbeschuldiging·stelling waarbij een
floor de raadkamer gevelde beschikking
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van bijlijfneming met bevel van onmidclellijke tenuitvoerlegging bevestigd werd.
21 April 1!l52.
444

58. - Straf;w.lcen. - Voorzieniny va.n
tle venlnchtc. - 111erno-rie tot stavino van
rle voorzieninu 11eeryeleoa te1· g·1ijfi.c vnn
rle rcchtsmacht clie cle best·reclen besUssinrt
,qewezen hceft. - Nec1·legg·ing nwe1· ann
tien cla{fen na. !le voo·rz'ieni.ng. - Onontvnnl.oel-ijlclwirl. - Is niet ontvankelijl!: de'
memorie meer dan tien dagen na de verldaring· van voorziening door de verclachte, aanlegger in verbreking, neergelegll
ter griffie Yan tle rechtsmacht die· de best.reden beslissiJig gewezen lleeft. (Wetb.
van strafv., art. 422.)
453
21 April 1!J52.

59. - St·mfznlcen. - _Voorzienino cloo·r
tle b'ltrgerl-i,ike pa1·tij. ~ .iliem.or-ie gm·i.cht
tot ae m·iffi.e vwn cle 1·echtbunlc !lie rle bestrea.en besUssino yewezen heeft. - Nem·leouiny niet va,stgesteld binnen de tien ·
lln[Jcn volgende op aeze van clc voo?·zieMemm·ie niet ontvanl.:eUjlc. nilng. Is niet ontvankelijk, de memorie door de
burgerlijke partij, aanlegster in yerbreking·, g·ericht tot de griffie van de rechtbank die de bestreden beslissing gewezen
heeft, wannet~r niet vastgesteld werd dat
<leze neerlegging gedaan werd binnen
de termijn van tien dagen volgendE>
op rleze van de voorziening en gebeurlijk
verlengcl overeenl!:oUJstig artikel 7 van de
wet van 22 .Tuli 1927. (Wetb. van strafv.,
art. 422.)
5 :Mei 1952.
484
·60. - StmtzaT.;en. - Voorzien·ing cloorae 1;erdachte. - Memo1'ie nee1·gelegd tct·
.(JI'ijfi.e 'VW/1. fle ·rechtban/c fl1:e fle best1'Cflen
liesl-issing hectt gcwezen. - Neerlegginrt
mcer . dan tien !lnoen net de ?Joorzieninu.
- Nwt-ontvnnkeUjlcheicl. - Is niet ont-

vankelijk, de memorie door de verdachte,
aanlegger in verbreking, neergelegd te1·
griffie van de rechtbank die de bestreden
beslissing heeft gewezen, na het verstrijken van de termijn van tien dag·en volgencl op de verklaring· tot verbreking.
(Wetb. van strafv., art. 422.)
n .Tuni 1!J52.
561
61. iJ1·iUi'ieza7cen. TT oo1·zienin.if
floor de rl'ienstplicht·ioe in{/estelfl 1/We·1· flnn
vijft-ien rlgnen nu de lietelcenino va:n debesUssi.no van cle herlcenrinasruacl. - Onontvanl.ocU:il.;hcicl. - Is te laat ingecliend

en derhalve onontvankelijk, de voorziening tloor cle dienstplichtige inge~telcl
meer tlan vijftien dagen van cle dag af
waarop de be~lissing van de herkeuringsraa<l hem betekend werd. (Wet van
15 Juni 1!J!'i1, art. 52, par. 2.) ·
7 ,J nli 1!J52.
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62. - Hurge1'lijl.:e zMcen. - Exploot
van betelcening van de bestreden /JesUssing. - Exploot een andere woonplaats
ve1·meldenrl dwn het rlmn·ioiUe 'van rle verzoelcer, aanstrwnfle venveenle1·. Exploot flat rle termijn om zioh te voOTz·i.en
niet doet lopen. - Doet de termijn om

voorziening in te stellen niet aanlopen,
l1et exploot van betekening van de bestreden beslissing waarin een andere woonplaats dan het clomicilie van de verzoeker,
aanstaande verweerder is vermeld, ·wanJleer deze onregelmatigheid de belangen
van aanlegger heeft geschaad. (Wet van
25 Februari 1!!25, art. 1; Wetb. van burgerlijke rechtspl., art. 173.)
fl50
10 Juli 1952.
HOOFDS'l'UK IV.
VoRMEN.

63. -

Stratzalcen. Bij te voeoen
.~t·u1c7cen. Bm·ge1"lijlce pa1·Nj eiseTes. .Oeen n'itgifte bijye·voegd van ae best1·eden
beslissinrJ. - Niet-ontvankelij lclwicl. - Is

niet ontvankelijk, de voorziening van de
lmrgerlijkc partij waarhij geen authentieke nitgiftP van de hestreden heslissing
gevoegd is.
1 October 19:J1.
33
64. - Form.. - JlfiUtiezalcen.. - Beslissing van de lwrlcetwingsraad. - Voo1·zien·in.IJ bij niet-aanyetekenae brief. Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvan-

kelijk, de voorziening tegen een beslissing
van de herkeuringsraad, die bij niet-aangetekende brief ingesteld wordt. (Bij koninklijk besl. van 15 Februari 1937 samengeorclende wetten, art. 44.)
Hi Octo!Jer 1951.
63

65. - Form. - MilU·iezalcen.
GeBolwift tot staving van de vom·zienin,q
neergelegd. - Niet voor eoht verklnanle
hancltekenino. - Het Hot hottdt e1· geen
relcening mede. - Het Hof hondt geen
Tekening met een geschrift dat tot staving van een voorziening in militiezaken
is neergelegcl en waarvan de handtekening niet voor echt verklaard is. (Op
15 Fehrnari 1937 samengesclwkelde wetten, art. 44.)
22 October 1951.
89
66. -

Fonnen. - Jl£Uit-ie. - Vom·z·iening tegen een beslissinu vcm de herzieninysrnad. - Hnndtelcenin.IJ van de milioien voor eoht verlclarwcl /J'ij mirlclel van
een naamstem.pel. - H andtelcening niet
-voor eoht vcrlclnnrd. - Opdat de voorzie-

uing van de milicien tegen de beslissing
van een herzieningsraacl ontvankelijk
wezc, moet de handtekening van de eiser
door een lid van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

voor echt verklaarcl' ZIJn; maakt geen
echtverklaring nit de melding (( Gezien
voor echtverklaring. De burgemeester >>
welke niet door de handtekening van de
lmrgemeester, cloch door een naamstempel gevolgd is.
26 November 1951.
141
·6'7. - Vonnen. - 1liilUie.
TToorzieniny teyen een besl-issiny vnn rle hoge
m-ilitienuul. - Hnncltelcenin,q vnn de mi.liO'ien niet voor eoht ve1·Jclnanl. - Foo1'zieniny ni.et ontvnnlcelij Jc. - De voorziening

van de milicien tegen een door de hoge
militieraad gewezen beslissing is niet ontvankelijk, indien de handtekening van de
eiser niet door een lid van het college
van burgemeester en schepenen zijner gemeente voor echt is verklaard. (Kon. besluit van 15 Februari 1937, art. 44.)
141
26 November 1951.
68. - lTormen. - Stntfznken.- Voo1·zienin.IJ inyestelrl floor een bijzonder gevolmnohUgde. Fervolyencl beheer. Volmnoht bij cle verlcln1·ing gevoeyd gebleven. - ReyelmnUue voor.ziening. - In

strafzaken, is regelmatig de voorziening
1
ingestelcl n;amens
het vervolgend beheer
t1oor een bfizonder gevolmachtigde, wiens
volmacht !Jij de verklaring gevoegd is gebleven. (Wetb. van strafv., art. 417.)
17 December 1951.
185
69. - Fo1·nwn. - B·wr[!e·rl-ijlce znlcen.
- F eTzoelcsolw-ift door twee ndvoonten bij
het H of van ve1·brelcing ondertelcencl. Foorz·iening 1·egel1natig. Ret verzoek-

schrift tot verbreking moet, in burgerlijke
zaken, door een advocaat bij het Hof van
verbreking ondertekend zijn; geen wetsbepaling verbiedt dat het door twee advocaten bij llet Hof van verhreking ondertekencl weze. (Wet van 25 Fehruari 1925,
art. 9.)
203
::l Januari 1952.
'70. - Bij te voegen stukken. - Stmfznlcen. - A1Test vnn ve1·brelcing. - Voo1·zieniny dom· de btwye1·lij lee pnTtij teyen
een beslissin.IJ vun de 1·eohte1· van verwijz·ing ingesteld. Verpliohting een 1tityi.fte vnn het (Wrest van verb1·elo·ing bij
te voeyen. Is niet ontvankelijk, de

voorziening door de burgerlijke partij tegen de beslissing van de rechter van verwijzing, ingesteld indien er geen uitgifte
van het arrest van verhreking bijgevoegd
is.
215
7 .Januari 1952.
'71. - Voo'rziening cloor cle btvi·ge1·l·ijlc
venmtwoonlelij lee pcu·tij ni.et betefcend. Niet-ontvunlcelijl,,heid. -'- Is niet ontvan-

kelijk, de voorziening ingesteld door de
!Jnrgerlijk verantwoordelijke parti.i die
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niet betekeml werd aan de partij waartegeh zij gericht is. (Wetb. van strafv.,
art. --418.)
7 Januari 1952.
218
72. - Z<Lken v<m rechtstn3elcse belasf'in{Jen. - Nefle'l"le[J{Jing van fle voorz-iening ter wr·ijJie van het hof van bemep
<lom· een atnbtenaa-r cla<wtoe gemacht-igfl
floor een floor fle <lir·ecter.w ·van fle belastingen zelf afgevaanligfle inspecterw. Nefler·legging r·eoelmat'i[J. - De volmacht

om de voorziening· ter griffie van het hof
\ran beroep neder te legg·en, aan een ambtenaar ver leend docir een inspecteur, zelf
gemachtigd door de directeur van de
rechtstreekse belastingen, worclt vermoed
regehnatig te zijn.
8 J anuari 1952.
223
'73. - Vo·i·men. - Stmtzaken. -Beslissin[J van <le militni·re Techtsrnacht. 'Voorzieninfl floor het ozwnbaar m·ioliisterie.
- Belclnaofle n·iet a<m[Jehort<len. - VaTmen van fle betelcening. -De voorziening

van het openbaar ministerie teg·en een beslissing van de militaire rechtsmacht mag
aan een niet aangehouden beklaagde niet
bij eenvoudig·e voorlezing van de voorziening betekend \\rorden. (\Vetb. van strafvordering, art. 418, al. 2 en 3; wet van
29 Januari 1849, art. 9.)
· 14 Januari 1952.
240
74. - Vorrnen. - StntfznJ.;en.
Onwettelijkheifl hierin bestnnnfle <lat snmen
met fle nfrtifte vnn een afsch-rift ·vwn fle
·voorzien·in[J geen nlcte opgesteld wenl van
de betelcening vnn een voor·z-ien·in{J. Eenvortd-ige voo·rlezing vnn de voo·rz·ien·ing. - Onwettelijlc-he-icl vr·eema ann wrtUcel 1'13, alinen ·1, van het Wetboelc vnn
brwoer·Ujlce r·echtspleging. - Artikel 173,

alinea 1, van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, naar luid waarvan geen
nietigheid van een akte van rechtspleging
zal worden aangenomen, tenzij zij de belangen van de tegenpartij schendt, is niet
van toepassing wanneer de nietigheid
hierin bestaat Llat geen akte van betekening van een voorziening· werd opgesteld,
gepaard met de aflevering aan de betekende van een afschrift zowel van de
voorziening als van haar betekening, en
men zich tot een eenvouclige voorlezing
van de voorziening beperkt heeft.
240
14 Januari 1952.
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wanneer uit geen enkel stuk blijkt clat dit
afsehrift het betekend afschrift van cle
beslissing ·is. (Wet van 25 Februari 192G,
art. 8 en 10.)
18 J anuari 1952.
:!51
'7·6. - Voo·rzieninu teuen een <tn·est
flat rle vervnUenve1·Jclarina van nationaHteU ·witspreelc,t. - Ar·tilcel 18bis ·v<m ae
sconenrteschakelde wetten. Ontvanlcel-ijlche'i.<l. - Voo·rwnnl·flen. - De voorziening teg·en een arrest dat over een vordering tot vervallenverklaring van de staat
van Belg uitspraak uoet is slechts ontvankelijk indien al cle voorwaarden bepaalcl door paragraaf 5 van artikel 187Ji.svan cle bij konihklijk besluit van 14 December 1932 samengeschakelde wetten lletreffende de nationaliteit vervuld zijn.
(Wet van 30 Juli 1934.)
21 Januari 1952.
252
77. - Vorm .. - Bu.-meTlijke zalcen. Annrl·niclino vnn ee11 wetsbepaling flie zo'!l
geschon<len z·i.in rJeweest, wnm het micldel
geot·oncl. - Schenfling van <£ara <le ve1·1J1·eJcin.q vnn het best·reclen <lisposit'ief
merle te br·engen. Volcloencle aandrtirl·i.ng. - Voldoet aan artikel 9 van de wet
van 25 Februari 1925, in zover het in de
voorziening de aanduiding· vereist van de
wetsbepalingen, waarvan tle schending
ingeroepen wordt, het middel dat eeu
wetsbepaling aanduidt Llie · zou g·eschonden geweest zijn, ware het middel gegrond, inclien die schending van aarcl is
de verbreking van het bestreden dispositief mede te brengen.
31 Januari 1952.
274
'78. - l'o·rnL - lToorzi.enin[J tegen een
beslissing van <Le Gemeng<le r·aad •van be·roep v<m ae Orrle rler aeneesheren. - V e·rzoeJ,;sch·l"ift ntiet onclertelcenfl aoor een acl·vocnnt bij het H of ·vnn ·ve·ror·eJcing. - Onontvanlce/.-ijlcheia. - Is niet ontvankelijk,

de voorziening tegen een l1eslissing van dt~
Gemengde raad van beroep van cle OrciP
der geneesheren, indien het verzoekschrift
niet door een advocaat bij het Hof van
verbreking ondertekend is. ('Wet van
25 .Tuli 1938, art. 11; wet Yan 25 l!'ebruari
1925, art. 9.}
3 Maart 1952.
:J-H}

7·9. - Vonn r;wn rle voo·rz·iening. Znlcen vnn £Lirecte belast'ingen. - Betoke75. - Vonnen. - Bnr[JeTUjJ.;e Z<Llcen. ning vcm het verzoelcschi'ift. - Betelcend
atsclwift. - Atsch·rift voo·1· eenslu.r:flena
- Ve·rzoelcsclwift. - B·ijrJoegina van een
afscht'ift vnn ae best-reaen besUssinl}. - . met het oorspronlceli:ike getelcend. - Niet
aoor cle wet ve·miste pleertvonn. - Als
Afsc/wift niet betelcenrl. - Voorzienin[J
voorwaarde voor de regelmatigheid van
niet ontV<Lnlcelij lc. - Is niet ontvankelijk,

de voorziening· in verbreking, in burgerlijke zaken ingesteld bij overlegging van
een verzoekschrift waarbij een afschrift
van cle bestreden peslissing gevoegd is,

de betekening van een verzoekschrift tot
verbreking· ter zake van directe belastingen vereist de wet niet, clat het betekend
afschrift voor eensluidend met het oor-
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spronkelijke zij getekencl. (Wet van 0 September 1895, art. 14.)
4 Maart 1952.
357
SO. - Vo'l'1n vcvn de 1Joorziening. Zaken ·van d·irecte belastingen. - St1tklcen
in atschrift tot staving van de voo1'zie·n·ing o·Dergelegd. - Stnkken niet hoeveno~le voor eensluidend met het oorsp1·onkeUjke •verl.;lctanl te wonlen. - De wet ver-

eist niet clat cle cloor een aanlegger in
verbreking tot staving van zijn voorziening in afschrift overgelegde stukken, ter
zake van directe belastingen, eensluidend
met het oorspronkelijke zouden verklaarcl
zijn. (Wet van (l September 1895, art. 14.)
4 Maart 1952.
357
81 . - V o·rm van de voorziening. Zn/cen vnn clirecte belasf'lngen. - BeteJcencl afsch:ritt van het ve·rzoelcschrift. ""lfschr·ift niet hoevende te vennelden dat
{le floor de ncmle,qger in verb1·eTC'ing in afsch1·itt overgelegcle stu.Jclcen eensl·uiclend
met het oorspronkelijke zijn. - In het

betelrend afschrift van het verzoekschrift
tot verbreking, ter zake van directe lJelastingen, lweft de verklaring niet voor
te komen dat de door aanlegger in afschrift overgelegde stukken eensluidend
met het oon;pronkelijke zijn. (VYet van
.Q September 1895, art. 14.)
4 JVIa art 1952.
357
82. - ZnJ,;e·J~ 17Ctn cUrecte belnstingen.
- Annclnicling, 1m het venl!oeksclwitt tot
uerb'l'elcing, van de bepnlingen, wnnrvan
rle schencling ·worclt ingeroepen. - Voo·r·wnnnle voor de ontvnnkeVijlcheid van de
Is niet ontvankeli.ik, de
vom·zie·ning. -

voorziening inzake directe belastiugen die
de bepalingen, waarvan de schending
wordt ingeroepen, niet aancluidt. (Wet
van 6 September 1895, art. 14.)
4 :Maart 1952.
/ 357
83. - Zctlcen van cU1·ecte belasUngen.
- Aandnicling, in het verzoeksclwitt tot
verb·re/l!in.IJ, 1Xtn cle bepalingen, toctM·van
cle schencUng ·ingeroepen ·wordt. - Voorwa,ctrcle van cle ontvankelijkheid vnn de
voot·zien·inu. Is niet ontvankelijk, de

v oorziening inzake clirecte bela stingen die
1le bepalingen, waarvan de schending
wordt ingeroepen, niet aanduiclt. (Wet
ran (l September 1895, art. 14.)
4 Maart 1!>52.
300
8-4. - Form. - Zalcen vun directe bela.stingen. St·nklcen waarop het Hot
acht ·ve·1·mng te slnan. - In zake directe

belastingen vermag het Hof van verbreking geen acllt te slaan op andere stukken dan deze die door de aanlegger tot
staving van zijn voorziening binnen de
termijn van veertig tlagen te rekenen van

de datum van het bestreclen arrest ter
griffie van het hof van beroep werden nedergelegd en cleze clie, binnen de maand
te rekenen van cle cloor de griffier van het
Hof van verbreking aan partijen gedane
kennisgeving van de nederlegging van de
stukken van de aanlegger, door de verweercler ter griffie van dit Hof nedergelegd werclen. (Wet van (l September 1895,
art. 14.)
11 i.VJ:aart 1952.
378
85. - B·ttrgerl-ijlce lHtTtij nnnlegste·r. Verplichtin[! een 1titgifte van de bestreclen beslissing bij cle stu./clcen te voegen.
- Xennis van het beroepen vonni'!l ve1·eist om rle voorgestelde middelen te bennt·woot·den. - Vm"Plicht-ing ook een ttitrtifte vwn het beroepen vo·111nis bij de st·ulcken te voe,qen. - Zelfs wnnneer ae bnr_qm·U,ilce part-ij zioh ook in hoedanigheid
Dnn belclnn,qde heett voorzien. - Is niet

ontvankelijk, de· voorziening van de burgerlijke partij, die, al heeft zij een authentieke uitgifte van de bestreden beslissing overgelegd, geen authentieke uitgifte
van het beroepen vonnis heeft bijgevoegd,
dan wanneer · de kennisneming van dit
laatste vereist is opdat het Hof door cle
voorziening voorgestelde middelen zou
lnmnen beantwoorden; de burgerlijke
partij is van die verplichting niet ontslf\·
gen, wanneer zij zich bovendien, in hoe.:
daniglleid van beklaagde, tegen een ander
beschikkend gedeelte van het bestreden
arrest heeft voorzien. (Wetb. van strafvorclei·ing, art. 418.)
17 :Maart 1952.
382
8'6. - B-ij te voegen stnlclcen. - Znken
vnn directe belnsUngen. - Vom·zieningen
ingestelcl cloo1· rle beide pcwt-ijen die. in cle
Zllalv v6,6r fle 1·eohter over de umnd zijn
ot)(Jetrecle1i. Beoordeling van de ont·vnnlceHjlclwicl vcm ieclere voorz-iening op
(f1·ond ctlleen vnn de stuklcen welke tot
stctv·in,q vnn deze vom·z·ien·in,q werden ove·rgelegd. - Wanneer beicle v66r de rechter

over de grond in de zaak betrokken partijen voorziening hel.lben ingesteld, wordt
t1e cmtvankelijkheid van ieder voorziening
uitsluitend beoordeeld op grond van de
stukken die tot staving dezer voorziening
regelmatig werden overgelegd en niet op
grond van de stukken welke tot staving
van de andere voorziening overgelegd
werden.
22 April 1952.
460
87. - Form. - B·ij te voegen stu./c7ce·n.
- Zalcen van directe belastingen. - Uitgifte vctn het best1·eden an·est. - U#gifte
al de nocUge vennelwingen bevattend opclnt het Hot in de mogeli.ikheid gestelcl
-wonle om cle best·reden beslissing te beOntvnnlcelijlcheid van cle
om·delen.
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vom·zien·ing.
Volstaat, naar de wens
van de wet, de door de aanlegger tot staving zijner voorzieni.rig in zaken van directe belastingen neergelegde uitgifte van
het bestreden arrest indien zij al de nodige vermeldingen bevat om aan het Hof
van verbreking toe te laten al de bestanddelen van de bestreden beslissing te beoordelen. (Wet van 6 September 1895, artikel 14.)
22 April 1952.
460

de venlachte tegen de li!wgm·lijke pat·tij.
- Vom·ziening door cle ve·rdachte. - Niet
betelcend. :_ Niet-ontvankelijkheid. - De

88. - Vorrn. - Bij te voegen stuJcken.
- Zalcen van directe belastingen. - Uitgitte doo1· de g1·ijji.e van net hot van beroep gelijlcluidencl vet·TclaMd. Regelrnatige uitgitte. - Een uitgifte van het

z·iening na 28 Maart 1952. - Geen vm·ineldinrJ van de geschonden wettelijlce bepaUng. - Voo·rz·ien·ing n·iet ontvanlcelijlc. -

bestreden arrest, gelijkluidend verklaard
door de griflie van het hof van beroep die
het arrest gewezen heeft en welke tot staving zijner voorziening in zaken van directe belastingen door de aanlegger overgelegd werd, is een regelmatige uitgifte
welke aan de vereisten van artikel14 van
de wet van 6 September 1895 beantwoordt.
22 April 1952.
460
89 •. - Vo1·rn. - Bij te voegen st·nkken.
- Zaken van directe belasUngen. - Door
de g1·ijJier van het hot van beroep gelijklltidend vet·klaarde uitgitte. Middel
1Jan niet-ontvanlcelijkheid hiet·op gegrond
dat de 1tit.Qitte niet rnet de rnimmt gelijkluidend zo1t z·ijn. - Gebrek aan rechtspleging tot bet-ichting van valsheid. Ontvankelijlcheid van de voot·ziening. -

Is ontvankelijk, de voorziening tegen een
in zaken van directe l)elastingen gewezen
arrest waarbij een door de griflie van dit
hof gelijkluidend verklaarde uitgifte van
het bestreden arrest is gevoegd, niettegenstaande een grond van niet-ontvankelijkheid gegrond hierop dat die uitgifte
niet gelijkluidend is met de minuut tegen
de voorziening opgeworpen wordt, indien
de verweerder, eiser over de grond van
niet-ontvankelijkheid, niet tot betichting
van valsheid is overgegaan.
22 April 1952.
460
·90. - Vonnen. - Bnt·gerlijlce zalcen.
---'- Aand-uiding van de geschonden wetsbepalingen. Onder zelcere opzichten onvolledige opgave. - Kan de onontvanlcelijlcheid van de voorziening niet voo1· .Qevolg hebben indien deze aand1tidin.q ovm·toUig is. - De vermelding, in de aandui-

ding van de geschonden wetsbepalingen,
van verschillende wetten zonder bepaling
van de geschonden artikelen, kan de onontvankelijkheid van de voorziening niet
voor gevolg hebben indien de vermelding
van die wetten overtollig is.
16 ~ei 1952.
513
91. deelte met

Stratzalcen. BesUssend gebetrekh~ing op een tegeneis van

voorziening door de verdachte tegen het
beslissend gedeelte van het arrest met betrekking op een tegeneis van de verdacht<~
tegen de burgerlijke partij is niet ontvankelijk indien zij aan die partij niet werd
betekend. (Wetb. van strafv., art. 418.)
26 Mei 1952.
533:
'92. - Vorrn. - MiliUezaken. - Voot·-

De voorziening ingesteld na 28 ~aart 1952.
tegen een beslissing van de herkeuringsraad is niet ontvankelijk zo zij, namelijk, niet de wettelijke bepaling vermeldt
waarvan de schending wordt ingeroepetL
(Wet van 19 Juni 1951, art. 52.)
23 Juni 1952.
599
93. - Vorm. - Dienstplicht. - Voorziening niet aan· de griffie van het Hot
van ve·rlwek·ing toe.qest'/l.nt·d. -,- Niet-ontvankeli:ikheid. De voorziening tegen

een beslissing van de herkeuringsraad,
die niet aan de griffie van het Hof van
verbreking werd gericht, is niet ontvankelijk. (Wet van 15 Juni 1951, art. 52,
par. 1 en 4.)
30 .Juni 1952.
623
'94. - Vorm. - DienstpUcht. - Beslissing van de herlceuringsdienst. - Voorziening lii.i niet-aangetelcend schrijven. Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvan-

kelijk, de voorziening ingesteld bij nietaangetekend schrijven tegen een beslissing van ue herkeuringsraad. (Wet van
15 Juni 1951, art. 52, par. 2 en 4.)
30 Juni 1952.
623

95. - Vorrn. - Voorz·ien·ing te.qen ene
besliss·ing van de gemengde t·aad van be1"0ep van de Onle det" apothekers.- Voot·zien·in.Q door middel van een bt·iet. - Onontvanlcelijkheid. Is onontvankelijk,
de voorziening door middel van een brief
ingesteld tegen ene beslissing van de gemengde raad van beroep van de Orde der
apothekers. (Wet van 19 Mei 19±9, art. 12;
Wetb. van strafv., art. 417.)
644
7 Juli 1952.
'9'6. Militiezalcen. Voorziening
niet ye·richt tot de grijJie van het Hot van
verbrelcing. Voot·.ziening onontvanlcelijlc. - De voorziening tegen ene beslis•

sing van de herkeuringsraad is niet ontvankelijk, wanneer zij niet tot de griffie
van het Hof van verbreking is gericht.
(Wet van 15 Juni 1951, art. 52.)
7 Juli 1952.
645
97. - Zaken van dit·ecte belastingen.
-

V et·pUchting al de st1l1clcen nodig tot
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r·echt·vnnHl-irtiny vnn rle ·regelmnt-ighci.lZ
der ·vom·z·ien:ing b'i:i het ve·rzoeksch·rift te
voegen. - In zaken van directe belastin-

gen moet de aanlegger in verbreking nl
de stukken noclig tot rechtvaarc1iging van
de regelmatigheid zijner voorziening bij
zijn verzoekschrift voegen. (Wet van
6 September 1895, art. 14.) .
8 .Juli 1952.
647
98. - Znl0en ·vwn rU·recte belasUngen.
- Recht·l!awrrUginy van cle ·rerJelmntigheicl
·van de voorziening. - StnJ,;ken te·r grijfie
-vnn het hot ·van beroep neergelegcl tot
.~tnviny van rle ·Door·z·ieming. - Eni[te st·nleleert waa-r-van tot lJeoor·cleling van cle regelmatigheicl der 'IJOo·rzienin,q r·ekening mag
tvonlen gehomlen. - De rechtvanrc1iging

van de regelmatigheid van ene tegen een
in zaken van directe belnstingen gewezen
arrest ingestelcle voorziening, knn slechts
voortvloeien nit de tot staving van het
vet·zoek ter griffie van het hof van beroep
neergelegde stukken. (Wet van 6 Septemher 1895, art. 14.)
8 .Juli 1952.
647
99. - Zaken ·1Jan rli·recte belast-inyen.
- Nee'i'legging ·vnn het verzoeksclwi.ft te·r
gr·ijjie ·van het hot '/Jltn be·roeJJ. - Ilandeling ·lVlULJ'cloo·r het -voo·rnernen orn z·ich te
-voon;ien op anthentieke 1-vijze geopenbnanl ·wonlt. Het is door de neerleg-

ging zijner ~·oorziening ter griffic van het
hof van beroep clat de aanlegger op authentieke wijze zijn voornemen te kennen
geeft tegen een in zaken van directe belastingen gewezen arrest voorziening in
te stellen. (Wet van 6 Septemtuer 1895,
art. 14.)
8 Juli 1952.,
647
100. -- Vo·rm. - Yoorziening vnn de
clienstplicht·ige.
H arultelcen ge-volgcl
door een nncler hanrltelcen en het lULnIJrengen -vnn het zegel vnn het ,qemeenteNiet voo·r echt ver·Jelnnnl
llestn·wr. hnnllteken. Onontvanlcelijke voorzienin[J. -- De voorziening van de dienst~

plichtige tegen ene lleslissing van de herkeuringsraad is niet ontvankelijk wanueer aanleggers hanclteken niet voor echt
verklnard is door een lid van het college
van burgemeester en schepenen; maakt
geen voor echt verklaring nit het louter
aanbrengen op het verzoekschrift onder
het handteken van de clienstplichtige van
een ancler handteken en van het zegel der
gemeente. (Wet van 15 Juni 1951, art. 52,
par. 1.)
14 Jnli 1952.
657
101. - Vonn. - 8trnj'znli;en.- Plwt-ij
lm·rgerlij k
ve!Ymtwoonlelij Tv
ve-rklcuwcl
voor cle Ieos ten cler p·ublielce vonler·in{l. Y oo1·zien·ino cLnn hei · openbanr· ministe·l"ie
niet betelr,ena. - Onont1)(lnJr,eUjkheicL -

De voorziening van de partij die burgerlijk verantwoordelijk verklaarcl werd
voor de veroordeling van de beklaagde
tot de kosten der imblieke vorclering is
slechts ontvankelijk indien zij aan het
openbaar ministerie is betekencl geweest.
(Wetb. van strufv ., art. 418.)
14 Jnli 1952.
659

102. - TTo·rm. - St·mfznlcen. - Vom·zien·ing WLn cle bwr[Je?'li-:ik nnnsp·rnlcelijke
pnrt-ij. - Memm·ie ter· gr··ijfie vnn het Hoj'
neergelegcl. Nooclzakelijlchei.cl vnn de
t-nssenkomst VlLn een lHl-vocnnt bij het
Hoj'. Is onontvankelijk, de memorie
door de bnrgerlijke aansprakelijke partij,
aanlegster in verbreking, ter griffie van
het Hof van verbreking neergelegd zoncler tussenkomst van een advocaat bij clit
Hof. C'Vetb. van strafv., art. 424.)
2 September 1952.
681
103. - Vorm. - StHLfznken. - TToo1'ziening vlm cle b-nrgerlijke tJlt!'tij. - Memar-ie ter· gr·ijjie vnn het Il of neergele[Jcl.
- Noocl.zlLlceliikheill vnn cle t1tssenkomst
vnn een nclvocnnt bij het Il of. - Is on-

ontvankelijk, de memorie door de burgerlijke partij, aanlegster in verbreking, ter
griffie van het Hof van verbreking neergelegd, zonder tussenkomst van een advocaat bij clit Hof. (Wetb. van strafv., artikel 424.)
2 September 1952.
681
HOOl!'DSTUK Y.
AFS'l'AND.

104. -

Afstancl. St·mfznken. Nooclznkelijlcheid van
Pleitbezat·ge!·. een b·i:izonller·e volnuwht. De afstand

van een voorziening, in strafzaken geclaan, namens eiser, door een pleitbezorger die te clien einde niet van een bijzondere volmacht laat blijken, is nit>t gelclig.
2() November 1951.
144
105. Atstnncl. StnLtznJcen. Foorz·ie·nin[J clam· het beheer· vnn jinancien tegen een an·est vnn vPi:isp1·nalc. .•lj'stcmcl ll'ie rJeli:ilcstlULt met cle njstnncl
vnn cle 1Jorlle-l"ing. - Decreternent. - Het

I-Iof clecreteert de afstand van de voorziening ingesteld door het beheer van financH\n, vervolgende partij, tegen een arrest
Yan vrijspraak, deze afstand met de afstand van de vordering gelijkstaande.
21 .Januari 1952.
254
106. Atsta~ul. Strajznlcen. B·m·ge-rlij lue vo·rclering. Plei.tbezot·ge1·
niet cl'l·agm· vnn een b·ijzondere volmncht.
- A_fstnnll zoncler 1titwerlr,sel. - Het Hof

houdt geen rekening met een afstnncl van
Yoorziening tegen een in strafzaken gewezen vonnis, zelfs inclien de afstand en-.

----------__ 1

VREElVIDELING. -

kel de burgerlijke vordering betreft, wanneer deze afstand vo01'tspruit nit een verlrlaring van een pleitbezorger, die te dien
einde nietdrager is van een bijzondere
volmacht.
-! Februari 1952.
279

WEGENIS.
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VllEEMDELING.
V1·eemcleling,enpolitie. - Ve-rzni•me-n be~
pa.alcl cloO'I· cwtilvel 16, 4°, vcm het lconinlc,lijlc beslwiit va.n 14 Ang11St11s 1933. Voor-waanlen van het m:isdl"ijf. - Opdat

107. - .fl/stand. - Stmtzalwn. - Atstand van een niet-ontvanlwlijl,,e voo·rziening. - A/stwnd gelclt niet als bernsting.

- De afstand van een niet-ontvankelijke
voorziening omdat zij v66r de eindbeslissing tegen een voorbereidende of onderzoeksbeslissing gericht werd, mag niet
als een berusting in de efndbeslissing
worden beschouwd.
9 Juni 1952.
561

de verzuimen, bepaalcl bij artikel 16, 4°,
van het koninklijk besluit van 14 Augustus 1933, hondende samenschakeling van
de versclleidene reglementen betreffende
de vreemdelingenpolitie gewijzigd bij koninklijk besluit Il'' 100 van 15 Februari
1935, strafbaar zouden zijn, lllOl't lmn
dader een vreemdeling zijn en in Belgie
ver)Jleven hebben gedurende de tijclspanne
bepaald, volgens llet geval, door artikelen 1 en 2 van het koninklijk beslnit.
15 October 1951.
72

w
WEGENIS.
1. ~ Koninlcl!ijk beslwit tot het opmctTo;en van een plan vu11 uanleg besl1titend.
Besl·tt·itwet vwn 2 Decembe-r 1946. ~
Toelating vun de JJiiniste1· vun openbu1·e
werlcen. - W e1·1cen waM·voo1· zij vereist
is. - De besluitwet van 2 December 1946,
genomen nit kracht van artikel 1 van cle

wetten van 7 September 1939 en 14 December 1944 welke, in zekere gemeenten,
de bouwwerken aan een voorafgaande
toelating van de Minister van openbare
werken onderwerpt, is niet alleen van
toepasing op de wederopbouwwerken van
de geteisterde onroerende goederen, doch
op gelijk welke bouw van onroerende goederen, gedurende het tijclperk van wederopbouw van de door de o01·log geteisterde
onroerencle goecl£i·en.
24 September 19'51.
14
2, ~ Genwenterijlce ma.cht. - Ve1pl-icht.ing voo1· cle veiligheicl ·vun het ve·rlceer
op st1•aat te zorg,en-. - De gemeentelijke

overheclen hebben niet aileen de macht,
cloch ook de ver-plichting voor cle veiligheid vail het vei·keer op straat te .zorgen.
(Decreet van 14 December 1789, art. 50;
wet van 16-24 Augustus 1790, titel XI,
art. 1 en 3, 1o.)
20 December 1951.
188
-3. - Gemeentelijlce -nwcht. --'-- Ve·rplichting vo01' cle veiligheicl va-n het verkee1·
op st?-aat te zo1·gen. '--- Verpliohting van
toepassing zelfs op cle openbcwe we,qen die
cle gemeente cloo·1·lopen en aan de l::itaat
toebehoren. De verplichting van de

gemeentelijke overheden voor de veiliglleid. van het verkeer op straat te zorgen
is van toepassing zelfs op de gedeelten

van de openbare weg·en, die aan de Staat
toebehoren en de gemeente doorlopen.
20 December 1951.
·
188
-4. - Weg va,n cle
·inzalclcing vertoon-t. rleze ·in.zalclc;iqtg tziet
Ve-rtJUchting vnn de
z·n-im vcm cleze, vn1~
he·iclsmant-l·egele-n te

Stcw.t clie ee-n d-iepe
1'V eggeb1'Uilcers cUe
lc·nnnen voo-rzien: Staat, en, bij ve-rcle gemeente vei/.igt-J·etten-. - W am1eer

de gebrnikers van een openbare weg, die
tot llet domein van de Staat behoort, er
zich niet aan kunnen verwacllten, dat
deze openbare weg, op een gegeven plaats,
een cliepe inzakking vertoont, zijn de
Staat, en, bij verzui:m van deze, de gemeente er toe gehouden, indien derger·
lijke inzakking bestaat, de maatregelen
tot verzekering van de veiligheid van de
weggebruikers te treffen.
20 December 1951.
188
~ Kon·bn-lcl-ijlc besl-nit tot het 01J11W-van een plan vwn aa.nle·g, besluitend.
-----: Besluitwet van 2 December 1946. AcMwrnag om toelating tot het 1t-itvoe-ren
vnn werlcen. - Te-r-mi•.in b·innen wellce de
Ministe-r va;n 01Je·nba:re we1·lcen ·u:itspm.ak
moet cloen. - AcMtvnng van die te1·m.ijn.

5.

7ce1~

- De termijn van een maan<l binneu
welke de Milvister van openbare werken
uitspraak moet doen over een aanvraag
om toelating tot het uitvoeren van werl"en, voorzien bij artikel 18 van de besluitwet van 2 December 1946 betreffende
cle ste{lebouw, vangt aan op de datum
van de ontvangst van de aanvraag om
toelating. (Besluitwet van 2 December
1946, art. 18, al. 4.)
25 Februari 1952.
327
6. -

KoninJcU,.ilc beslnit tot het opnw-
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ken va•n een plan v(t;n aan-le{t besl?tftmul.
Be.sl?titwet van 2 December 1946. A(tn•vrctag orn toelaHng tot lwt ·ttit1;oeren
·vwn werken-. - Ten11'ijn va·n
1'/l({,(MUl
blnne·n 1.oellce rle 1l£-iniste·r ·van openba·re
wet·lcen ·wit.spraak m.oet cloen. - Term·ijn
een rlejinitief inyediende rwn·L·may onder-~tellenrl. D~' anvraug om toelating tot

een

uitvuering vm1 werken, waarvan de ontvungst de tenniju van een maand, voorzieu bi:j artikel 18, ulinea 4, van besluit ..
wet van 2 December 1946 betreffende de
st.edebouw, doet lopen, is een definitief
ingediende aanvraag.
25 J<'ebruari 1952.
327
7. - Beslu:itwet ·vftn .'2 December 1946
liet·rettende de steclebouw. ~ Scht'ijven
tot de M·i:nister van open./){t1'e werlcen gen'cht. - BesUssing ·v(f;n de rechter dftt fl.it
Rclw-i}'ve•n ·niet als een nie11-1ve amwraag
lcrtn ruwuez·ien. wonlen. - BesUss1ng met
de bewoonl-ingen van flit sclw-ij-v~Yn vere·nrigbnrw. - Sowvet·e-ine besz.issiJng. De
rechter over de grond beoordeelt souverein of een tot de Minister van openbare
werl,ell gericht schrijven als een nieuwe
aanvraug knn aangezien worden, indien
die beoonleling met de bewoordingen van
dit schrijven verenigbaar is.
25 Februari l!J52.
327

WETTEN EN BESLUITEN.
1. - Wet waa·rbij de wetgever tot een
nJenwe materic de toepasstnu 'li>an bepa.tmg,en ·va.n een besl·uitwet omtTent de belVet waa1·bij rle
·voegd1wid 'ltitb1'eidt. wet(levm· cle geldigheifl Vfl!n deze bepalin ..
rwn erlcent. - Wanneer de wetgever tot

cen nieuwe materle de toepassing van be:
palingen ''an een. besluitwet ointrent de
beYoegdhe.id nitbreiclt, erkent hij, daarrloor, de geldigheicl van deze bepalingen.
20 September 1!J5l.
8
2,. - 'l'entgwerlcenfle lcracht. - Strafmfuttregelen. - Feit beuann v661' cle 1n-wet·7o-ingtreding van de wet waarbij die
stnt.f'nuwtregelen ingevoerd weTflen. La.ter ontstane ge·t;olgen. - N emen van
een stmfn~aa.tregel. Geen toelcennin·o
vrvn te·ru.gwet·lwnrle lcnwht a.ft.n de wet. -

Kent geen terugwerkende kracht toe aan
cle wet van 19 1\'Iei 1949, tot oprichting
van de Orcle cler apothekers, de beslissing
die een bij die wet becloelde strafmaatregel toepast op groncl van een feit begaan
,·our !le inwerkingtreding van cle wet,
maar >vaarvan de gevolgen naderhancl
zijn ontstaan of blijven bestaan.
4 Februari 1952.
277
3. -

'l'erugwe1'7cende Jct·ncht. - 'l'oepasvan ee·n IJesvzti,t op een toestanfl welJce, voo1· z·ljn in-we'l'lcingtreding rteschapen,
nrule·rhancl is bloijven voortlJesta.an. - Beslu'it fle·rgebiljlce toestand tot doel hebbend.
- Toepassi1~g a.an het besl1tit geen tentg-we·rkenrle kracht gevend. - Het feit een
sill~g

WE.QK.QECHTE.QS.QAAD.
1. - 117 etsbepal-ing fle open lnwe bestu'l'en. uwn de bevoegdhe·irl Vfl!n de werlwechte·rsraden onttrekkenrl. Jn.te1"1J'I'etatie
op beperkende w·ijze. - De wetsbepaling

1lie, in principe, de 011enbare besturen aan
de bevoegdheid van de werkrechtersraclen
onttrekt behoort op beperkende wijze te
worden geinterpreteercl. (Wet van !) .Tuli.
J!}26, art. 5.)
287
8 Februari 1952.
2.. - JJiicldel hieruit njgeleirl flat de
l!esliss·vng V(l!n rle ·werlc·rechte1'81'fta·d van
l!eroep noch de ·uMeenl!)etting van de
m·rw.g, noch rleze vnn de venlerli-,qin·g beDM. - Bescho1tw-ingen v(l!n de besUss-ing
wellce de wedet·zijrlse aanStJntlcen van rle
JJ.Nddel fC'lteUjlce
pwrt-ijen. a.fvrul'ltiflen.. Mist ft!itelijke
wrondsla.g m.issend. -

gronclslag, het middel hieruit afgeleid dat
de beslissing van de werluechtersraad
van beroep nocll de niteen:uetting van de
vraag, noch deze van de verdediging bevat., wam1eer de beschouwingen van de
beslissing de wederzijdse aanspraken van
de partijen kenbaar maken. (Wet van
H Juli 1926, art. 77 en 123, voorlaatste
alinea.)
287
8 FebruariJ 1952.

besluit toe te passen op een toestand welke ''66r zijii inwerkingtreding geschapen·
nn cleze blijft voortbestaan, komt er niet
op neer aan clit besluit terngwerkencle
kracht te verlenen, indien cle bepalingen
van het beslnit dergelijke toestand tot
doe! hebben.
334
28 Februari 1952.
4. - Wet van 7 Septernber 1939. - Het
tiljdve'l'l.ootJ bepe·rkenrl gefllu·en.fle hetwellc
rle koning IJeschiklc-ingen lean tretfen. clle
kmcht van wet hebben.. - Het tijrlvet·loop
n'iet bepet·lcfm{l gefl1trC'rule hetwellc clie beslu.itwetten b-bnrlende lwncllt ;:mllen hebIJen. De wet van 7 September 1!}39,

waarbi.i aan de Koning bnitengewone
macllten worden toegekencl, -beperkt het
tijdverloop gedurende hetwelk de Koning
beschikkingen kan treffen die kracht van
wet hebben, doch niet het ti,idverloop geclurencle hetwelk die besluitwetten binclende Iu·n~ht zullen hebben.
26 Mei 1952.
538

5. - Verkl(wing. - HelcleTe te1cst. Telcst fl-ie geen ve1'1clnring, '1Jf31'gt. - Wanneer de tekst van de wet helder en nauw-
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keurig is, vei"gt tleze geen enkele verklaring.
10 .l1mi 1952.

6. tm·rn. -

U75

Jnter1wetat'ie. Niet bCJJU.alde
Gebntikelijlve z,in. - Wanneer

de wet een term aanwendt zonder deze
te bepalen, dient deze term in zijn gebruikelijke betekenis verstaan te worden.
12 .l nni HJ52.

580

7. - Jlfoiniste·rN-ile besluiten genornen
krachtens ad·tikel 2 van cle beshtitwet van
2.8 Jawnar·i ·1945. - Besl·uiten genornen na
verloop ·van de bij ae wet van 7 September 1939 ·vastgestelcle Pijclntim.te. - Miclclel h·ie1·op gestewna clnt deze m.i•nisteTiiile
besluiten onwettelijlc zi.in ornclat de machten 1lom· cle Kon4Jng aan de n~iniste1· ovel'gedrage•n geen la~lg~He llmM· Tcu.nnen heb-
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1wn llm~ lleze van de a.an lle Koning zelf
toegelcende machten. - An·est llat Z'ich
e1· bi:i beperlct te beslissen clat de fJI'ens
va1~ de cloo1· ae wet van 7 Septen~be1· 1939
b~paalcle clmw cle ~eschiklcinge11 niet t1·ett
clle te gelegener Njcl wenlen genome11. Geen passencl antwoonl. - Verstrekt geen

passend antwoord op cle conclusies waarbij beweerd wordt clat ministeriele besluiten niet meer wetteli.ik krachtens artikel 2 van de besluitwet van 22 Januari
1945 kunnen genomen worden, na cle clag
waarop cle Koning zelve geen besluitwetten meer krachtens cle wet van 7 September 1.939 had kunnen. nemen, het arrest
clat zich er bij beperkt te b~slissen dat
de grens van de door cle wet van 7 September 1939 bepaalcle duur de beschikkingen niet treft cUe te g·elegener tijcl werclen genomen.
23 Juni 1952.
603

