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ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING
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Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
A
Aanranding der eerbaarheid
en verkrachting.
Afstamming.
Arbeidsongeval.
Assisenhof.
B
Belastingen en taxes.
Belediging en smaad.
Belgisch-Congo.
Beril.sting.
Bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen (Wet tot).
Bevoegdheid en" aanleg.
Bewijs.
Bezit.
Bindende beoordeling door de
rechter over de grand.
Bossen en wouclen.
Brand.
Burgerlijke vordering.

c
ConLrole op de wissel.
D
Desku11dig onderzoek.
Diefstal.
Diefstal en afpersing.
pouanen en accijnzen.
Dronkenschap.

E
Echl:scheiding
en
scheiding
van tafel en bed.
Eerherstel.
Eet- en koopwaren (Misbruik
in de handel van).
Eigendom.
Epuratie inzake burgertrouw.
Erfdienstbaarheid.

Hoger beroep.
Hoofdelijkheid.
H uurovereenkoms t:.
Huur van werk en van diensten.
Huwelijkscontracl:.

lnternationale verdragen.

Erfenissen.

J
F

Fabrieks- en handelsn1erken.
Faillissement.

Jachl.
I{

Koophanclel-Handelaar.
(i

Geestrijke <lranken.
Geldinzameling en op de openbare weg.
Gemeentelijke ma,cht.
Gemeentereglemeut.
Geneeskuude.
Gerechtelijke iuteresten.
Gerechtskosten.
Gewijsdo.
H

Heling.
Herlmling·.
Herzieuing.

L
Landwetboek.
Laster en eerroof.
Lastgeving.
Leurhandel.

Maatschappelijke zekerheid.
Medeplichtigheid.
Middelen tat verbreking.
Militie.
Misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat.
Misdrijf.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van bet arrest en de bladzijde, waar bet
hJ de verzameling gedrukt staat, vermeld.
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Redenen van de vonnissen en
arresten.

N ationaliteit.
Nieuwe eis.
Nijverheidstekeningen en -modellen.

0
Onteigening
te
algemenen
nut.te.
Onvrijwillige slagen en verwondingen.
Onvrijwillige verwondingen en
doding.
Oor!og.
Opeisingen (Btu·gerlijke).
Opeisingtm (Militaire).
Openbare orde.
Openbare zedenschennis.
Oplichting.
Overeenkomst.
Overspel.

p
Pensioenen.

Raad van State.
Recht en van de verdediging.
Rechterlijke' inrichting.
Rechterlijke interesten.
Rechterlijke macht.
Rechtspleging in burgerlijke
zaken.
Rechtspleging in, strafzaken.

Regeling van rechtsgebied.
Rekenhof.
Request-civiel.

s
Samenloop.
Scheidsgerecht.
Schenkingen en testamenten.
Seq nester van de goederen
van personen verdacht van
misdrijf tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat.
Sequester van de goederen
van vijandelijke onderdanen.
Sequester van vijandelijke
goederen.

Spel en weddenschap.
Straf.

T
Talen (Gebruik van de).
'L'erugbetaling van het onverschuldigde.
Terugvordering
Tramwe,gen (Politie der).
Tussenkomst.

u
U itviudingsoctrooi.

Veunootschap.
Verantwoordelijkheid (buiten
overeenkomst ontstaan).
Verbintenis.
Verbreking.
V erduistering~
Verjaring.
Verkeer.
V erkiezingeu.
Verknochtheid.
Verkoop.
V m·nieling van bundels.
V ervoer door mid del van
tramvoertuigen, autobussen
en autocars.
V erz ekering.
Verzet.
v onnissen en a'i~resten.
Voogdij.
Voorlopige hechtenis.
V oorrechten en hypotheken.
Voorziening in verbreking.
V rijheid van mening.

w
Waren en goederen (MiRbmik
in handel van).
Wegenis.
V\T erkrechtersraad.
'~T etten en besluiten.
Wisselcimtro\e.

v
V alsbeid en gebruik van valsheid.

z
Zegel.
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A
AAN:RANDING DE:R EE:RBAA:RHEID EN VE:RK:RACHTING.
'
Verzwa-rencle omstand;igheclen. M·isbruilo van yezag. - Bey1·ip. - Beom·cleling cloo·r de rechter o·ver cle gmnd. -

Het misbruik van gezag, dat door artikel 377 van het Strafwetlloek als een verzwareni:le omstandigheicl van de aanranding der eerllaarheid en de verkrachting
beschouwd wordt, hangt niet noodzakelijk af van de macht om aan het slachtoffer llestraffingen toe te passen, maar
kan insgelijks nit feitelijke omstamligheden sprniten, in welk geval het misbrnik
van gezag sonverein door de rechter over
ile grond lleoordeeld wordt. (Strafwetboek, art. 377.)
24 mei 1954.
623

AFSTAMMING.
1. -

Natnwrlijke ajstamm·ing. - E1'kemving van een overspelig kincl. - Nietigheid. - De erkenning van een natuur-

lijk kincl door een man clie op het ogenblik van de ontvangenis van het kincl met
een anclere vronw dan cle moecler gehuwd
is, is nietig. (Burg. Wetb., art. · 335.)
21 juni 1954.
684
2. - Natu;wrUjlce aj'stam·ming. - Er1cenn·ing van een natwnrlij k lc·ind cloor cle
vader. - Aanw·ijz·ing en belcentenis va.n
cle moecler. Gevolg ten opzichte va.n
cle moerle·r. - Bwwijs va.n cle belcentenis.

- De erkenning van een natunrlijk kind
door de vader, met aanwijzing van de
naam van cle moecler, gelclt als anthentieke erkenning door cle vader en cle moeder, wanneer er bekentenis vanwege deze
laatstP bestaat; die bekentenis mag cloor
alle rechtsmiddelen bewezen worden.
(Burg. Wetb., art. 334 en 336.)
21 jnni 1954.
684
3. - Nat:u.w·lijlce a.j'sta.rnm·iny. - E1·1cenniny van een ove1·speliy lcincl doo1·
tlegene clie bewewrt va.de1· e1· va.n te zijn.
- Ar1n-wijzing en belcentenis van de rnoeiler.· Nietigheicl. Indien de erken-

ning van een natuurlijk kind door de vader, met aanwijzing van de moeder, als
anthentieke erkenning door de vader en
de moecler gelclt, wanneer er bekentenis
van deze laatste llestaat. is znlks niet
meer het geYal wanneer de erkenning en
de aanwijzing van de moeder njtgaan van
eeu man die 01) het ogenblik van de ontvangenis van het kincl met een andere
vrouw clan de moecler gelmwd is. (Burg.
Wetll., art. 334 tot 336.)
684
21 juni 1954.

ARBEIDSONGEVAL.
1. - DO£lelijk ongeva.l nan. een 1.ve1·Jcnemer ve·roo1·zaalc;t tlOOi' een a.nclere we1·lcnemer ·va.n het becl·ri.ifshooj'd. - Onyeval
toe te wijten. tum cle cl1·onlcen toestand
va.n de tlade1·. - Omsta.ncliylwid wellce het
/Jestann van het wrbe·iclsongeval niet u.it8lwit. - De omstancligheid dat een docle-

lijk ongeval aan een werknemer door een
andere· werknemer van het lledrijfshoof(l
n~roorzaakt, aan de tlronken toestancl van
de voortbrenger van het ongeval te wijten
is, volstaat niet om het bestaan nit te
sluiten van een arbeidsongeval naar de
zin welke aan deze llewoorcling wordt
gegeven in de door bet koninklijk besluit
vau 28 september 1H31 samengeordende
wetten.
.34
28 september 1953.
2. -- Doclelijlo onge'val aan een wedcneme1' veroorzaalct lloo·r een ande·re we1·7cnemer vnn het beclrijfshooj'cl. l'oortIH'enyeT van het on[!evnl (lie slechts een
niet opzettelijlw j'o·ut of een onvTijwilUg
mistlrijf begnnn heej't. ~ Rechtheb bencle
van het slachtotte1· niet oveT de ve1·hnlen
van yemeen 1·echt tegen de vom·tbl'enger
va.n het on,qeval beschiklcentl. - De ver-

haler van gemeen recht tegen de voortbrenger van een ongeval, worden door
artikel 19, alinea 3, van de samengeordende wetten betreft'encle het herstel van
nit arlleidsongevallen
voortspruitencle
schade aan de rechthebbenden van het
slachtoft'er van een cloclelijk ongeval niet
toegekend, wanneer de voortbrenger van
het ongeval werknemer is van hetzelfde
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beclrijfslwofll en slechts een niet opzettelijke font of een onvrijwillig misclrijf
he eft begaan, met eli en verstanc1e da t hij
het ongenil niet gewild heeft.
2R september 1953.
34
3. Ongevnl z·ich V001'{!ellnnn hebbenae 011 cle weg nna;r of vnn het werk
Dnlle1' en slnchtojje1·, wrbeilleTs in
tlienst •vwn eenzelfrle beck·ijfshoofcl.
A1·tUcel 19 ·vcm cle swmenqeonlenlle wetten
t;oepnssez.ijlc. - De bepalingen der wetten

betreffem1e de vergoeding der schade
voortsprnitende nit arbeiclsongevallen zijn
van toepassing op de ongevallen die zich
ov de weg naar of van het werk voordoen; al bepaalt artikel 19 van de samengeordem1e wetten betreffende die ongevallen dat het slachtoffer van een arbeit1songeval de. gemeenrechtelijke vor<lering
tegen de voor het 011g·eval verantwoordelijke personen behouclt, het evenwel uitdrukkelijk te cHen aanzien llet geval uitsluit waarin die verantwoordelijke persoon het lJPdrijfshoofll is, diens arheider
of aangestelde en enkel onvrijwillig een
font of teen wanbedrijf begaan lleeft. (Bij
koninklijk beslnit van 28 september 1931
samengporclencle wetten, art. 1H; beslnitwet van 13 december Hl4ii, art. 1, verlengd
bij beslnitwet van 17 december 1946.)
5 october 1953.
58
4. - Bns·isloon. - Arbeiclster te werl,:
r1estela cum seizoen·we1·ken in een lnnrlbonwbeclrijf. - ToetHbss·ing vnn pcwngrn.fen 3 of 5 vnn wrUkel 6 vnn cle snnwngeonlencle wetten betreffencle cle ver{foerUng cler scluule spntUencle tbit M'be1.clsongevnllen. - Beoonlel'ing cloo1· cle 1'echte1'
ove1' lle grana. - Pe·rken. Door vast

te stellen clat de hoevewerken niet die
zijn van een onderneming waarin slecllts
gednrem1e minder clan een jaar worclt
gearbeic1, en dat een arbeic1ster, slacht~
offer van een arbeidsongeval, bij tussenpozen werkte in een voortdurenc1e onclerneming, alclus aan de seizoenwerken,
waaraan die arbeidster werc1 te werk gestelcl, llet karakter ontzeggencle van een
ondersclleiden niet voortdurende onclerneming, wemlt de recbter over de groncl
de beoordelingsmacht aan welke hem verleencl wortlt bij artilcel 6, paragrafen 3
en 5, van de samengeordende wetten lletreffencle de vergoec1ing cler scllacle spruitende nit arbeiclsongevallen en reclltvaar!ligt bij wettelijk, ter zake, de toepassing
van paragraaf 5 van cUt artikel. (Samengeorc1enc1e wetten betreffende de vergoecling der scllade spruitende nit arlwidsongevallen, art. 6, par. 3 en 5.)
5 november 1953.
142
5. - Annsprnkelijke clercle. - Ve·rbocl
va;n swrnenvoegin,q vnn schcule en intm·es-

1

ten met cle forfni.tMre ve1'{JOeclingen. V m·oo1·clelin{f vnn cle rlenle tot het herstel
vwn cle q·noUteU rle'l' stoffeHjlce schnrle
~VCUb'I'V001'
M:i ctnnsp?·aJceH.ilc ve1·lclan1·cl
·wonlt. Oeen vergoecling, tot hers tel
vnn cUt cleel vwn rle schcule, aoo1· het 011cleornem·ingshoofrl of rlezes verzelceracw
·nit/Jetna.lrl. - Er bestaat geen door arti-

kel 19, laatste alinea, van de samengeorc1enc1e wetten betreffPnde de vergoeding
der scllade voortspruitende uit de arbeiclsongevallen verboden samenvoeging wanneer de ten laste van de aansprakelijke
!lercle gelegde vergoe!ling toegelcencl wordt
tot llerstel van de qnotiteit der · stoffelijke
scbade waarvoor hij aansprakelijk verklaan1 won1t en waarvoor g·een vergoeding tot llerstel van cUt !leel van de
scllade, door bet onclernemingslloofd of
t1ezell verzekeraar uithetaal!l werr1.
1G november 1953.
181
•6. - AnnsJWnkeUjlce clenlc. - VergoerlMw ove1·eenkomst-ig het yemeen recht
nwn het sla.chto.ffer verschulcUyrl cl001' cle
annsp·mlcelijlce de·rcle. - V wn clie •vergoecling client het n:iet gevest-irJrl lcnpitaa.l
niet te ·wonlen nfget1·o7clcen rlctt cle als
fo·r.fwitni·re 1!e·rgoetliong ve1·sch·ulcliurle li.if1'ente moet vertegenwoonligen. - Van de.

nit hoof!le van stoffelijke scllade, aan hPt
slacbtoi't'er van een arbeidtmngeval ten
laste van de gedeeltelijke aansprakelijk!~
clercle toegekenc1e vergoeding t1ient het
kapitaal dat de door bet ondernemingslwofcl versclmldigde lijfrente vertegenwoorcligt niet te worden nfgetrokken,
wanneer !lit kapitaal niet gevestigd is.
(Op 28 se11tember 1931 sameng·eordencle
wetten, artikelen 12 en 19.)
1G llOYember 1!!53.
1l:l1
'7. On!fevnl veroorzankt door een
we'l'lcmnn of eeit nangestelcle van het befl1·ijfshoofll. ~ Uitsl1L#inr1 va.n cle op clc
qemeeTwechtel'ijlce nnnsprnlcelijlcheicl qeg·roncle ·voJ·cle!"inq. TT o01·wannlen. ·
Artikel 19, lid 3, van de samengeordencle

wetten betreffencle de vergoeding dPr
schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, aan het slachtoffer van een
arbeidsongeval het instellen van fle op
de gemeenreclltelijke aansprakelijkhei!l
gegronc1e vordering tegen de werkman of
de aangestelcle van llet bedrijfsllooffl ontzegt, . wanneer het scllacleveroorzakencl
feit door voormelcle werkman of aangesteltle verricht wercl in de nitoefening
der functies waarmecle llij belast werc1.
30f):
4 jannari 1954.
8. - Awnsp·mkelijke denle. - Ve?·zelve'l'nwr ·vwn het onclenwm·ingshootcl. Vonlering tot tern{flJetnUng vwn tle 1!er·.rtoeclingen teoen cle nMtsp1·nlceUjke derclec
·inqestelcl. - Oetroj]ene clie voo'l't een loon
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ASSISENHOF.
ontvanqt dnt qel'ij 7c ·is met dit wellc hij
·IJ66r het onqevnl belcwnm. De verze-

keraar ·die in de rechten van het hoofd
van de onderneming en van het slachtoffer. van een arbeidsongeval wordt gesteld, mag tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval, de terugbetaling eisen van de vergoeclingen welke
hij ten voordele van de getroffene werkelijk heeft uitbetaald zelfs zo rleze laatste voort het loon ontvangt hetwPlk hij
voor het ongeval ontving. CWet van
11 juni 1874, art. 22; samengeschakelcle
wetten nm 28 september 1931, art. 19,
lid 7.)
15 maart 1954.
487
9. ~ TVet,qevinq voorntqnwrHle nrm lle
wet vnn 10 ju.li 1951. Verboll ·van
samemJoeqinq van schalleverrJoeclinq en
tortaitai're ve1·,qoellinyen. - D•raagwij£lte
vnn au verbocl. - Artikel. 19, lid 8, van

de samengeschakelcle wetten betreffende
de vergoecling van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, in zijn
tekst cUe aan de wet van 10 juli 1951
voorafgaat, verbiedt slechts de samenvoeging van de schadevergoecling van gemeen
recht met de forfaitaire vergoedingen,
voor zoveel een zelfde clt;el van de schacle
tegelijk floor ene overeenkomstig het gemeen .recht berekende vergoeding en door
de toekenning van de forfaitaire vergoecling vergoed worat.
5 juli 1954.
723

ASSISENHOF.
1. - A.-r1'Cst ·vwn verwijzing. - Voorz·iening inqesteld b-i-nnen de tien v·rije
1lngen net lle betekeninq. N-ietigheden
nnn het onde1·zoelc vnn het hot onller·t.V01'pen. - De voorziening tegen het ar-

rest van verwij.zing naar het hof van
assisen, door de beschulcligde ingesteld
binnen de tien vrije dagen na de betekening van !let arrest, maakt aanhangig
bij het Hof van verbreking de schendingen van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen,
alsook het onderzoek der nietigheden vermeld in artikel 299. van het vVetboek van
strafvorderiug of voortvloeiencl nit de
niet-naleving der wetten die een debat
op tegenspraak v66r ck kamer van in!Jeschuldigingstelling he!Jben ingevoerd en
er het gebruik der talen he!J!Jen geregeld.
19 october 1953.
109
2. - Ar·rest ·vn-n -verunjz·mg.
Voorzieniny i:/trJestelrl binnen de t·ien •vn,1e
lletgen ·na. rle beteken·iny vwn het nn·est
van ve1'W!JZtng. - Voo-rzien·ing verwo1·pen
om een anllere 1·eden detn .een n·iet-igheill

-
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volgenlle ltit de ·wet ·vnn l;i j-uni 1936. 'Fweecle voorz·iening inqestelfl 1Jinnen (/e
v-ijt llagen voluenrle op (le oncler-v·retp·in[J
doo1· lle 1JOOi'Zitte·r. - N·iet-ontvwnlcelijkhe·irl. vVanneer de voorziening door

een beschulcligde ingesteld tegen een arrest dat hem naar het llof van assisen
verwijst, binnen de tien vrije dagen na
de hetekening van dit arrest, verworpen
wercl om een andere reden dan een nietigheid volgemle nit een schending van
de wet van 15 jnni 1935, is niet ontvankelijk een tweede voorziening door dE'
beschuldigcle tegen hetzelfcle arrest ingestelcl !Jinnen tle vijf clagen volgende ov
de ondervrag·ing v66r de terechtzittinp;
door cle voorzitter van llet hof van
assisen.
21 december 1953.
289
-

-3. - N·iet -uerschi:inen vnn een r;etuJge.
Y erwijz·iJng •vnn het [!erlinr! nnwr een

volgenrle z-itt·ingst-i:irl lloo·r cle besch·ulcliglle nwnrJev1·nngcl. Geen verpUcht-in!l
voor het hot cle '!Je·rwijzing te bevelen. Het hof van assisen is niet verplicht elf'
aanvraag van <le beschnlcligtle in te wil-

ligen strekkencle tot verwijzing van het
gecling naar een volgende zittingstijd,
wegens het niet verschijnen van een getuige. (Wetb. van strafv., art. 354.)_
25 januari 1954.
366
4. ~ Moncleli.nqe debntten.
Alcte
van liesclmldiqin{! tvnetrin teiten •vennelrl
zijn, :zonder llat -verduiclelijkt wonlt wetn1·nit het bewijs erva.n blij'kt. - Lezen flat
niet het lezen vnn de yeschreven verlcla.rinrt ·v(f!n een get1ti11e ·witmaMrt. l\iag·

niet beschouwd worden als het lezen van
cle door een getuige tijclens het voorlwreiclemle onderzoek afgelegcle verklaring,
llet lezen van cle akte van beschulcliging,
waarin gewag· gemaakt wordt van materiele feiten, zontler dat verduidelijkt
wordt waaruit llet bewijs ervan blijkt.
25 januari 1954.
366

5. - Getnige onwettel-i:ik zoncle·r eetl-nflegqin_q verhoo-rcl. - Niet-igheid vwn lle
getn·i[!en:is doo·r het hot van nssisen vnst!fCStelcl. - Getu:i.ge OJJnimtw net eeclettle,qg·inr) verhoorrl. - Wettelijlcheicl. - Nadat
het de nietigheid vastgesteld heeft van
llet verhoor van eE'n getuige die onwettelijk zonder voorafganncle eetlaflegging
zijr. getuigenis uitbracllt, vermag het hof
van assisen voormelcle uietigheid te herstellen door clie getuige mits voorafgaancle eedaflegging opnieuw te verhoren.
l maart HJG4.
442
·6. - Proces-verbanl van cle te·rechtz-itting. F aststelli.nq llctt cle gezwomnen
overeenlcom.st-ig rle wet op rle hdo[!te z·ijn

BELASTINGEN IDN TAXIDS.
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qe8telll !/C'!Veest tloo-r lle voo·rzUter·. ~
V aststelling flat lle rtez~vor·enen er vnn
'Verwitt-i,qll ·wenlen llnt 1!-ij yel-ijlr,heill vnn
.stemmen lle men;inrt cUe lle beschullliglle
g'unst-i{J 'is, ove·rweyenll zijn znl zonls
·voo·rzien bij nrt-ilcel 81,7 vnn het Wetback
vwn stntf'uonlerbny. Het Droces-verbaal

stig artikelen 344 en 347 van het Wetboek
van strafvordering cloor cle vooriittet op
de hoogte zijn gestelcl geweest van de
manier waarolJ zij bij het uitbrengen van
hun stem dienden te handelen stelt aldus
vast dat de voorzitter de gezworenen
heeft verwittigd dat bij gelijkheid van
stemmen, de mening die de beschuldigde
gunstig is, overwegeml zal zijn_
l maart 1954.
442

van tle terechtzitting, waarin vermeld
wordt dnt de gezworenen « · overeenkomstig de wet JJ en dienvolgens overeenkom-

B
voorrechten, ZIJn het ook ten opzichte
van zijn cm·ator.
28 januari 1954.
377

BELASTINGEN EN TAXES.
AlgC'fllcC'ItC 1'C!/r3lCn.

HOOFDSTUK

J. -

HooFDHTllK

II. -

GronclbelasUng.

HoOieDS'l'UK

III. -

Jnlwmstenbelnstingen.

HooFDS'l'UK

IV. -

Belldjfsbelasting.

HOOI<'D8TUK

V. -

Annvullenlle pm·sonele

belltst-ing.

VI. - Ea:t'l'(l,belnsf'iong op ae- ·in
·oof'logsti;icl behnnlcle except-ionele inkomsten.

HoOFDS'L'UK

VII. - Specinle belltsUng OlJ
lle -winsten vom-tvloeienll wit leve·r·bnfJCn en P'I'Cstnties nnn lle v·i.iwncl.

I-IooFDSTUK

HOOFDS'l'UK

VIII. -

Belasf'i.ng 0]1 het lcnvi-

tlwl.
HooFDS'l'UK

IX. -

Met het zegel gelijlcge-

stellle tltxes.
HOOFDS'l'UK

X. -

Tnxe 01J lle llntnlcsUjte-

1'ijen.
HooF!lsTUK

XI. - ·Pt·ov·1:neiale en gemeen-

tetnxes.
HOOI!~DSTUK

I.

.ALGEMENE REGELI~N.

1. - Belnst-i-nu. - '1'-itel van lle nwnslag
·in lle belast-ing. - Het lwhier· m.anlct lle
titel 1t-it. - Het kohier mnakt cle titel uit

van de aanslag in de belasting.
27 october 1953.
2.

.124

-

Belast-ingen. Fwill·ietve'l'l;;lnriny
lle belnstingsc/w.lll·iae. - 'l'enietgniLn ·vnn lle selwl,vordedngen en voor·;·eehten ten opZ'ichte vwn rle gefcdlleenle.
- InsgeUjlcs ten opzichte vnn rle cwmto1·.

vcm

- De ten opzichte van de belastingschuldige te niet gegane schuldvorderingen en

-3. - InlcomstenbeliLsti-ngen.
Be1·oep
vooT het hof viLn beroep. - AlGte -waarbi:i rle geTechtelijlce p-rdcell7wc ·in.gesteld
wo·rllt. Hot ·ran. ber·oep uitsprnal•'
lloenlle in eet"Ste en ·in laiLtste ILILnleg. -

In het geschil tm'1sen de administratie en
de belastingplichtige betreffencle het vestigen van de belasting, wordt de gerechtelijke procedure in de loop waarvan het
hof van beroep in eerste en laatste aanleg
uitsvraak doet, door het beroep van de
belastingplichtige v66r het llof van beroep ingeleid.
29 september 195/l.
48
4. - Inlcornstenbelnstinuen.
Reclrimnt-ie. - Be.~l'iss·inu 'own rle flh-ecteur. Besliss-inu een einde stellenll aan lle 1Lllmin·ist·mt·ieve 1Jhnse vwn het _qesch'il tnssen lle culrninistntUe en cle beliLsUngplichUge. - De administratieve phase van het

geschil tussen cle administratie en de belastingplichte betreffende het Yestigen l'an
cle aanslag in de belasting eindigt met de
beslissing van de directeur.
29 september 1.953.
48

5. - Inlcomstenbelnst·M~ge!L
Beroep
voo1· het hot viLn beroe11. Last.qeving
tot instellen vnn het be·roep lloor de be-·
liLst-ingpUchUge rtefJC'uen. ' - Lastgeving
einlle nemencl rnet het overlijclen 'Van cle
l1Lstuwve1·. De lastgeving toegekend
door een belastingpliclltige tot inleiding
van een beroelJ tegen het bedrag zijner
belasting, neemt eimle met het overlijden
van de lastgever.
29 sel)tember 1953.
48
'6. - Inlwmstenbelast-irnoen.
Beroep
voo1· het hof vcbn beroep. In,qestelll
cloo1· een volm~LchtllriLger· niL het overUj ·
llen 1!1Ln rle beliLstinplichtige. ErfgeniLmen VILn lle belnstinoplichtige. - Onmogelij lcheill voor lleze m·jgeniLrnen een
instantie 'V001't te z·ettml. clie n·iet gellli{l

;~~---

----- ---------- ---- r
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Wanneer. een beroep tegen de beslissing waarbij . de: directeur der belastingen uitspraak
heeft gedaan over een reclamatie van de
belastingplichtige tegen !let bedrag zijner
belasting, is ingesteld geweest (loor een
volmachtdrager namens een belastingplichtige die op de dag van het instellen
van het ·beroep -overleden was, vermogen
·de erfgenamen van de overledene belastingplichtige de instantie voor !let llof
welke niet geldig is ing<eleid geweest niet
voort te zetten.
48
29 september 1953.
voor het hof is in{leleid geweest. -

7..' · -' Inkmnstenbelastinyen.
Aany·ifte in de belast-in{len. - 'L'enn-i}n binnen
.dewelke de lUlny·ifte moet ·in.qellienll worden. :__ Aanlwenyen o·m het even waa1· op
de a.anyifte van een daytelcen·infl lloor ·de
alln~inist1·atie, zonae~· verkm·te hwndtelcening en zonller anlleTe ·ve1·rneld·in.q. ~
Geen atlloeml bewijs van het te laat indienen van rle a.an,q·itte. - Een dagtekening, door de a(lministratie om het even
waar aetngebracht op de aangifte, zonder
verkorte handtekening en zoncler andere
vermelding, maakt op zich zelf, bet_ bewijs ervan niet nit dat de aangifte te
laat werd besteld wanneer die dagtekening jonger is clan de uiterste datum van
de dienstige tijd. (Saniengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
art. 53, paragraaf 1.)
'
74
6 october 1953.
8. - Jnlcomstenbela-sf'in.Qen.
Belastinpglichtige. - Begrip. - In het stelsel

der samengeschakelde wetten, client men,
om « belastingplichtige >> (redevable) te
zijn, althans theoretisch de vereisten voor
het versch uldigd zijn van de belasting te
vervullen, dit wil zeggen, aan de belasting te zijn onderworpen of een derde te
zijn die de belasting verschuldigd is.
17 november 1953.
185
9. - Inlcornsten/Jelasf'inyen.
Schatplichtige. - Beg1·ip. - In het stelsel der

samengeschakelde wetten, is de 1< schatplichtige » (contribuable) slechts een virtuele belastingplichtige, dit wil zeggen
een natuurlijke of rechtspersoon die zich
in de toestand bevindt waarin nog niet
is uitgemaakt of hij ofwel aan de belasting is onderworpen, ofwel een derde is
die de belasting verschuldigd is.
17 november 1953.
18G
10. - Inlcornstenbelast·ingen.
A.anslagb-iljet.
Belastingplicht-ige ove-rleden.
-- Aanslagb-iljet ·gezonden naar de woonplaats van de overleden lielastingpl-icht-i,qe, rnet vermelding van lle naam. en
·vOot"'/Lanwn ·van ellc- d.e-r erfgenamen. -

Ilegelmatiye procell·n-re. vVanneer het
gaat om een overleden belastingplichtige,
is de aanslagprocedure regelmatig waarbiJ het aanslagbiljet, Oil naam van de nalatenschap, gestuurd werd naar de wDonplaats van de overleden belastingplichtige, waar de nalatenscliap. opengevallen
is, met vermelcling van <le naam en voornamen van elk der erfg<~namen. (Kon.
besl. van 22 september 1\137, art. 3S
·~n

l

JO.)
decembc~r

l9.Gii.

2.'l0

11. - Inl;;omstenbelastinye-n.
Don·r
cle rulministnlt-ie verbete·rde aangifte. _:_
B11.itenr~ewone tenn·i}nen /Jij a1·t-ilcel .74
van lle samenyeschakelde -wetten vom·zien. Term.ijn /Jij de besluitwet •van
17 decembe-r 1942 gescho1·st tot de da.tmn
·wa.a-rop een lconinlcl-i:i 7c bes/.u.it het legm·
tentg op m·edes-voet zal b1·en_qen. DP

besluitwet van 17 october 1942 heeft de
bij artikel 74 van de samengeschakelde
wetten voorziene buitengewone aanslagstermijnen gescllorst tot de datum van het
koninklijk besluit dat het leger terug op
vredesvoet zal brengen.
274
21 december 1953.
12. - Inlco·mstenbelastinyen. - Reclamntie. - Besl·issina van de llireotem· deT
/Jelastvngen. - Ym·plichtin_q de beslissing
/Jij te1· post aa-nyetelwnlle /J-rief te /Jetelce-nen. ~ Bestctwn vwn d·ie beslissing niet
afhankelijlc van lleze fonnal-iteit. -Door

voor te schrijven dat de met redenen omklPde beslissing van de bestuurder der
belastingen bij ter post aangetc~kende
brief aan de belastingplichtige client betekend te worden, heeft de wet het bestaan van bedoelde beslissing niet van
deze formaliteit afhankelijk gemaakt.
(Samengeschakelde wetten betreffende <lP
inkomstenbelastingen, art. 65.)
22 december 1953.
293
1:3. Inlcomsten/Jelastinyen.
Buitenae-wone te1·mijn tot het nwvo-rde1·en
van ontdolcen 1·echten. - Schorsing van
lle tennijnen lii:i a1·tilcel 74 ·van de samengeschalrfellle wetten /Jepaalll. Yerlen_q·ifng vmL die te-r-mi}nen tot 31 deoem/Je-r
.l954 'in zove1· zi.j bet·relclcin_q he/Jlien op liij
a1·tilcel 25, pa?'Mtm.a-f 1, der sainengesclwlcelcle wetten bepaallle inlwmsten. - De

bij artikel 47, eerste lid, van de samengeschakelde wetten tot het navorderen
van de ontdoken rechten bepaalde termijnen, na door de beslnitwet van 17 december 1942 geschorst te zijn geweest tot de
datum van het koninklijk besluit die het
leger tei·ug op vredesvoet brengt, zijn bij
artikel 1 van de wet van BO juli 1947 tot
31 december 1954 verlengd, in zover ZlJ
betrekking hebben op bij artikel 25, pa-
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I'agi"aaf 1, van 'de samengeschakelde wetten bepaalde inkomstE'n.
12 jannari 1954.
322
14. - lnlwmstenbelastingen.
B·nitenum.uone tennijnen voor het nnvorderen
van ontdoh:en •recthen. - Tern~ijnen b'i;i
lle besluitwet 1xtn 17 !lecemlie1· 1942 gescho·rst en l1i.;i cle wet vwn 30 juli 1947 tot
:H rlecemlie·r 1954 verlengd. - De buiten-

paling tot het indienen van een reclamatie omschreven termijnen behoudens overmacht, nocll voor verlenging, noch voor
schorsing vntbaar.
9 februari 1954.
412
1:8. - Inko-mstenbelnstinyen. - Reclamnt·ie. - 'l'erm,ijnen. - J!Irtgenamen en
a.nrle·re rechthebbenflen. - Geen termijn
wellw onfle·rsche·iclen is van flegene die
cloo·r cle wet nan h·un ~-echtsvoorgnnyer
wonlt toegestnwn. De erfgenamen en

gewmw termijnen bepaald bij artikel 74
der samengescllakelcle wetten tot het navorderen van de ontdoken belastingen,
werden door de besluitwet van 17 december 1942 gescllorst tot de datum van het
besluit dt1t llet lpger terug op vredesvoet
brengt, en werden vervolgens door artikel 1 van de wet van 30 juli HJ47; tot
;}1 december 1954 verlengd, in zover zij op
de inkomsten nit de jaren 1940 tot 1!l44
betrekking hebben..
26 januari 1954.
370

andere rechthebbfmden van een overleden
belastingschuldige genieten geen termijn
die onclerscheiden is van degene die. tot
het indienen van een reclamatie ann hun
rechtsvoorganger toegestaan werd. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
~) februari 1954.
412

15. - InlcomstenlielnsUngen.
B1vitengewo11e tenlt'ijnen tot nnvonlerinu vctn
ontrlolcen lielusUnyen bij wrUkel 74 vnn
de srtmenge.mhukellle wetten 7Jepnalcl. Tennifnen lJ·i:i de beslu:itwet vnn 17 decmnbe·r 1.91,2 yeschorst. - Artikel 1 van

lastingschuldige bij de clirectenr der belastingen moet met redenen omkleed zijn.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelasting·el!, art. 61, par .•'l.)
16 februari 1954.
428

de besluitwet van TI december 1942
schorst tot de datum van het koninklijk
besluit waarbij llet leger terug op vredesvoet wordt gebracht de bij artikel 74 van
de smnengeschakelcle wetten bepaalcle
buitengewone termijnen tot navor<lering
van ontdoken belastingen.
26 januari 11154.
373
116. - Inlcomstenbela.sUngen.
Aa.nb·if nwuorde·r·ing •uwn 1·echten krachtens nrt-ilcel 7 vnn rle wet vwn l(i october
1945. - Annsla.g fl-ie fle bif a.rtUcel 57 de1·
swmengeschnlcelfle wetten bepnnlfle verho.o·inyen slechts •tt:itsl·nit wanneer hi.i nn
het ·uerst'ri:ih:en 'Vftn de in nrtilcel 74 fle1·
.~amengesalutl.;elrle wetten r~estelfle bn'itenge·wone teTmijnen ye•lJestigfl 1.VOi'dt, flit is
net het ·verst·l'i:il,oen van rle bij fle besln'itwet van 17 cleae·m1Je'l' .1942 aeschorste te1·mijnen. - V\Tanneer de wetgever, in de
~la.g

wet, zonder voorbehoud, naar t'en bepaling van de vigerenclE' wetgeving ~~erwijst,
becloelt hij nooclzakelijk die bepaling zoals zij gebPnrlijk fl angE'Ynlll of gewijzigd
wercl.
26 jannari 1iliJ4.
1'7. - Inlwmstenlielastinuen.
Reclama.t-ie. - Tennijn om een ·reclwmntie
in te flienen. Te·rmi}n ·welke, bclwnflens ovel"rnacht, stipt cl·ient toegezmst. Term(in n·iet 1;atbna.r voo1· ver-lenging
noch ·voo1· schm·siny. - Daar artikel 61,

paragraaf 3, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelasting·en van openbare orde is en clerhalve
~tipt client toege})ast. zijn cle bij die be-

1'9. - Inlt:o·mstenlielnsfoingen.
Reclnm.nt'ie. - Ve·rplichf'ing fleze met Teclenen
te omholei.len. - De reclamatie van de be-

210. - Inlcomstenbelnstin{!en. - Beroep b·ij het hot vnn bemep. - Be1·oep
'WftnnlooT en/eel hetgee·n clnt het voorwerp
'l'nn d·e beslissing vnn fle cl'irecte~w fler
1Jelnstingen. heett u'itgemflnlct bij het hot
'l!nn bemep aanhwnrtirJ wonlt ,qenwakt. -

Door het beroep }Vordt enkel bij het hof
van beroep, aanllangig gemaakt hetgeen
llet voorwel']} van de beslissing van de
rlirecteur der belastingen heeft uitgemaakt, hetzij de aan de directeur door de
belastingplichtige voorgelegde betwisting·pn en de gebeurlijk ambtshalve door de
directeur aan de aanslag aangebrachte
wijzigingen.
16 febrnari 1954.
428
21. - Inkomsten1JelctsUnyen.
Proaeflwre v66r het hot vcm be1·oep.
A.mbtshfllv·e OtJfJC1VOi'J<en ·1n-iflflelen.
i1Iirlclelen welk:e enkel binnen fle {f1'enzen
·uwn het b·if het hot 'Vfln 1Je1·oep nf£nhan!l'iue uesehil m.ogen opgewo·rpen worclen.

- Hoewel llet lwf van beroep, wegens
llet karakter van openbare orde der belasting, ambtshalve middelen mag opwerJ1en, moet llet nochtans, indien het zulks
tloet, binnen de grenzen van het bij het
hof aanhnngig gescllil blijven.
16 februari 1954.
428
.22. - Inh;omsten1Jelf£stingen.
Ve·rbeterinrJ van een a.anuitte. - Rclaflpleyen
vfln fle fiscale commissie. - Recht voo1·
de flrlministntUe ondni~ks het vemet vnn
fle belnstingplichtiye flic commi.ssie te
·ranflplegen. - Vermits dE' wet nan de be-
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lastingplichtige het recht niet verleent
zich tegen het optreden van de fiscale
commissie te verzetten ontneemt de door
hem kenbaar gemaakte verzaking van dat
optreden, aan de administratie het recht
niet desniettemin het geschilpunt aan
voormelde commissie voor te leggen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inlwmstenbelastingen, art. 55, paragraaf 2.)
2 maart 11J54.
447
23. - Jnkomstenbelasth~_qen. - Aan.sln_q bi.i navo·rde1:iny van rechten. - B·witen_qewone tet·mijnen bepnnld 1Jij wrtikel 74 de·r samengeschnkelde wetten. ~
Tennijnen IJij rle IJesluUwet vrm .l7 decembe1· 1942 _qeschorst tot de dnt·u1n van
het lconinlclijlc 1Jesl·uit wnn1·1Jij het le_qer
terng op vredesvoet znl _qebmcht wor-den.

- De besluitwet ,van 17 december 1942
heeft de bij artikd 74 van de samengeschakelde wetten bepaalde buitengewone
aanslagtermijnen geschorst tot de datum
van het koninklijk beslnit waarbij het
leger. terug op vreuesvoet zal worden gebracht.
16 februari 1954.
428
24. - lnlcmnstenlielnstin_qen.
Beroep te_qen de 1Jesz.iss-inp van rle directe·ttr.
- Procedm·e v66r het hof vnn 1Jeroep. ~
I<,epliek op de memorie in nntwoo1·d 1nUs
toelatiny ·vnn het hof vwn 1Jeroep. Recht dat niet nlleen ann eise1·, rloch oak
ann het behee·r vooTIJeho·ltrle·fl, -is. Ofscho~m artikel 10 van de wet van (i september 1895, krachtens hetwelk eiser bij
nederlegging van stukken en bewijzen,
met toelating van het hof van beroep, op
de memorie in antwooru wederantwoord
verstrekken mag, clit recht slechts uitdrukkelijk ten voordele van eiser voorziet, nochtans wordt door dit artikel hetzelfde recht aan het beheer toegekend.
9 maart UG4.
474

2'5. - lnlwmstenbelnstingen. - INscnle cornmissie. - PToces-ver/)(tctl rloo·r de
leden vnn rle commissie ·in blanco onrle1·telcenrl. - Naderhand rloo1· de 'IJOo·rzitte1·verslaggeve·r op het proces-ve1·1Jnal ingemtlde redenen. - NieUge ,procedw·e. De voor cle fiscale commissie gevoercle
. procedure is nietig, wanneer het procesverbaal van de beslissing van de commissie door de leden ervan in blanco wercl
ondertekend en het slechts nadien door
de voorzitter-verslaggever met de motivering ervan werd ingcyuld.
23 maart 1954.
507
2'6. - Inkomstenbelasf'iongen.
Opcentirnes. Rcclctmntie ove·r de opcentimes, die lle basis vnn lle nan de Staat
1Je1·sch!tlrligde belasting, wam·op de opcentimes 1vorden geheven, te1· discussie doet
komen. - Reclanwtie bij de provinciale
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rl'i.,.ectem- der belnstingen 'in te dienen. -

Uit artikel 21 van de wet van 6 seDtember 1895 blijkt dat de gevallen waarin de
betwisting betreffencle de door een proyincie of door een gemee.nte bepaulde opcentimes. aanleiding geeft tot betwisting
van de gronclslag zelf van de aun de
Staat verschuldigde belasting, 'waarop bewuste opcentimes' worllen geheven, tot· dP
bevoegdheid van de uirecteur der belastingen beh01·en.
(i april 1954.
53~
2"7. ~ lnlcomstenlielastingen. - Opcentimes. - .Reclamntie over de opcentimes,
'l()elke rwnleidin{f geeft tot IJetwisUng van
rle rrrondsln{f van de rut.n de Stant 'L)e1·schu.lrUgde 1Jelnstin.IJ, waamp de OtJcentimes wonlen {feheven. - .Reclamatie bij
de di1·ecten·r fler 1Jelrh~tin.IJ in fle vonnen
en te·rm:ijnen bepnnlrl b·ij nrtikel 61, pwrnyraa.f 3, ·vnn rZe snmengeschnkelfle wetten.

- Wanneer de reclamatie van een belastingplichtige de cloor een provincie of
door een gemeente bepaalde opcentimes
bedoelt en wanneer die betwisting, welke
nanleiuing geeft tot betwisting van de
gromlslag van de aaii de Staat verschulrligde belasting, waarop de opcentimes gelleven worden, alclus binnen de bevoegd!Ieid valt van de directenr der belasting,
dient de redamatie bij deze in tle bij artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten bepaalde vormen en termijnen aan!1angig te worden gemaakt.
(l april 1954.
532
,2·8. Jnlwrnstenliela.sti:ngen.
Reclamntie. - 'l'epm;i,jn 1Jinnen dewellce zij
moet wonlen i.ngeflienr/.. - Overeenkom-

stig artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, kunnen de schuldenaars van direC'te belastingen uiterlijk 011
31 maart van het tweecle jaar van het
clienstjaar op straffe van verval een
schriftelijke reclamatie tegen het beclrag·
van hun aanslag indienen, zonder dat dP
termijn nochtans minder dan zes maan<len mag bedragen vanaf de datum van
het aanslagbiljet of van de kennisgeving:
van cle aanslag, of vanaf de datum van de
inning cler belastingen op een andere
wijze dan per kohier.
(i april 1954.
532
29. - lnlcomstenbelnstingen.
Recln·mnt'ie. - Aanvangsdnt!tm vnn de 1"eclwma.tietenn·i)n. - Dnags na lle dntnm
welke op het awnsla{fbiljet als dnWm van
rle toezencling vennelll i.s. - Overeenkom-

stig artikel 1033 van het Wetboek van
burgerlijke rec!Itspleging, neemt de in artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten bepaalde termijn aan-
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vang daags na de datum van het aanslagbiljet, zoals deze blijkt uit ·de ver·
melding op clit biljet van de toezending
t>.rvan of op de kennisgeving van de aanslag, en niet ten dage waarop de belastingplichtige heeft g·enomen.
6 april 19G4.
532
30.

~
~

Jnkomstenbelnstingen. - ReclnrnnUe.
BesUss-ing v£m de flvrectmw. Beslissinq clienencl gemotiveenl te t.vor-

,zen. - De beslissing waarbij de direc-

teur der belastingen uitspraak doet over
<le reclamatie van Cle belastingschuldige
tegen het bedrag van zijn aanslag dient
gemotiveerd te worden. (Samengeschakelde wet ten, art. 65.) (Impliciete oplossing.J
27 april 1954.

551

31. ~ hl.komstenbelnst·iJnqen. - Recl££·rnnUe. - ilnnvnngS1JWnt mm fle termijn.
Dat·wm op het aanslngbiljet vermelfl
a.ts £llthtm ·v£m fle toe.zenfl·inq. - Het aan-

vangspunt van de termijn tijdens llewelke
de reclamatie, op straft'e van verval, aan
de clirecteur der belastingen moet voorgelegd worden, i~ de datmn ov het aanslagbiljet vermeld als datum van de toezenlling. (Samengeschakelde wetten, art. 61,
par. 3.)
573
4 mei i954.
3.2. - Inkomstenbelnst'in,qen.
Ontlast-ingen. - Moqcn floor het hot van beroep slechts toeqestftan wo·rflen in het .Qe·onl fle reclamntie binnen lle ~vettcHjke
tennijnen went ove·rqenwnlct. - Het hof

van beroep mag aan de belastingschulclige
geen ontlastingen toestaan, wanneer de
reclama tie tegen het bedrag van cle nanslag niet binnen cle wettelijkc~ tennijnen
.aan de directeur werd overgemaakt.
4 mei 1954.
57B
33. Inh;om.stenbelastinrJen. Bc·roep tegen lle besUssing van ae cli-rectetw.
- Termijn. ~ Het verzoekschrift tegen

de beslissing van de clirecteur over de .
reclamatie van een belastingplichtige tegen het bedrag· van zijn aanslag, moet
binnen de termijn van veertig dagen, te
rekenen van de kennisgeving van cle beslissing aan belanghebbentle, ter griffie
van het hof van beroep wonlen neclergelegd. (Wet van (j september 18!Ji:i, art. 8.)
11 mei 1954.
588
34. -

InkomNtcnl!ela.st'inqen.
Bet·oep teqen rle besUssing •unn ae cz.i1·ecte1w.
~ Neclcrlegg'i;ng va.n nienwe stttldcen doo·r
rle verzoelce-r. - Te·rm·i,in. - Overeenkom-

Htig artikel 9 van de wet van 6 september
moeten cle nieuwe stukken, waarvan
de belastingplichtig-e, die v66r het hof
van beroep tegen de beslissing van de directeur beroep instelt, gebruik wil ma18~5,

ken, door hem binnen cle maand na afioop
van de termijn van beroep ter griJf!i'e van
het hof van beroep worden neclergelegd.
(Wet van 6 september 18!l5, art. 9, lid 2.)
11 mei 1954.
588

35. - Inlcomstenbelctst'ingen. - Recla.mnl'ie. - Besl'issin[J ·vwn· lle cl'irectmw de·r
Dient met t·eaenen ombelnsl'intJen. kleerZ te ·wonlen.. - De door de clirecteur
C[pr belastingen over de reclamatie van de
belasting-plichtig-e teg·en het beclrag van
zijn aanslag getroffen besli~sing client met
reclenen te worden omkleecl. (Samengeschakelcle wetten, art. 65.)
589
11 mei 1954.
.3•6. - Tnkomsten1Jelastingen.
ilnng·itte ·in rle belnst-ingen. - ilnnqifte floor
lle ·rechts1Jersonen op te mnken. - Aanq·ifte hebben£le lcmcht van bewijs, behottDe overeenkomstig
clens tegenbewijs. -

artikel 54 van de samengesclmkelde wetten door een rechtspersoon opgemaakte
en ingediende aangifte in de inkomstenbelastingen heeft kracht Ynn bewijs belloudens levering van het tegenbewijs,
hetwelk client te worden bijgebracht door
middel ·van alle door het gemeen .recht
toeg·elaten bewijsmicldelen, cle eed hitgezonclerd, onvermindercl de in artikel 55
bedoelcle tekenen of indicioen.
18 mei 1954.
605
·3"7. ~ In7wmsten1Jelctstingen.
Annqltte in cle belasUngen. ~ VeTrnoellen van
op1·echtheicl ll·ie op g·rond ·van feitelijlve
vennoeclcns mng wonlen orn,qe·woqJen. - '

In cle mate waarili eenvouclige beweringen ten gromlslug liggen van de aangifte
in de inkomstenbelastingen en van de tot
staving ervan overgelegcle docmnenten,
mag het daaraan gehechte vermoeden van
oprechtheicl door cle administratie op
gToncl van feitelijke vermoedens omgeworpen worden.
18 mei 1954.
605
38. - Jnlcomstenbetnsfoi'ngen.
Be·roep v661· het hof van beroep. - Be·voegll"
he·icl vnn hct hot vnn bet·oep om zelf fle
belnstingschttlcl ·mtn cle belnstingpl-ichti,qe
te beoorclelen, zoncler gebonllen te zijn
cloo1· lle tcUel'ijlve ot :ittriflische beschott·winqen wnnmp fle nanslng en cle beslissing van cle fl·i·recte·ztt· gestenncl zijn. -

Wegens het karakter van openbare .orde
der belasting beoordeelt het hof van · beroep zelf, in feite en naar recht binnen
de grenzen van het aan het hof vooi·gelegtle geschil, de belastingschuld van de
belasting-pliclltig·e, zonder gebondei;l te
zijn door de feitelijke of juridische beRclwuwingen waarop de aanslag en de
beslissing van de clirecteur g-esteund zijn.
18 mei 1954.
609
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39. - Inkomstenbelastingen. - Reclarnatie. - Beoo1·deling 1!U'n de in de ·reclamatie ingeroepen grieven. - BeoordeUng
ondm·geschilct aan het regelmatig overleggen van de 1·eclamatie v66r het Hot
van verbi'elc-ing. ---, Gaat in feite niet op

het· middel gesteund op de in de reclamatie tegen de aanslag ingeroepen grieven,
wanneer de reclamatie niet regelmatig
v6or het hof is overgelegd.
15 juni 1954.
664
40. - Inkomstenbelastin,qen.
Buitengewone aanslagsterm·ijn. - Schorsing
van die termijn b·ij de besl·wltwet van
.l"' december .1942. -De bij artikel 74 van

de samengeschakelde wetten bepaalde termijnen werden door artikel 1 van de besluitwet van 17 december 1942 geschorst
tot de datum van het koninklijk besluit
uitvaardigend dat het leger terug op vredesvoet wordt gebracht, dit is tot 1 juni
1949...
29 juni 1954.

711

41. - Inlcomstenbelastin,qen.
BH.iSchorten,qewone aanslagstermijnen. sing van die tennijnen lcrachtens de beslu-itwet van 17 december 1942. - Schm·sing terzelfclertijcl op de belastingsaanslag en op de verhogin,qen toepasselijk.
- De besluitwet van 17. december 1942,

waarbij de bij artikel 74 der samengeschakelde wetten bepaalde buitengewone
termijnen geschorst werden tot op de da'tum van het koninklijk besluit uitvaardigend dat het Ieger terug op vredesvoet
wordt gebracht, is van toepassing terzelfdertijd op de belasting en op de verhogingen welke een veelvoud van de versdmldigde belasting uitmaken.
29 juni 1954.
711
42. - Inkomstenbelast-ingen.
Aanslag. - Melding « aanslay tot bewa1·in,q ll
op het aanslagbiljet aanyebracht. - Melcling die de ,qelcligheicl van de aanslag niet
we,qneemt. De door de administratie

op het aanslagbiljet betreffende de aanslag in de gewone belastingen aangebrachte melding « aanslag tot bewaring ll,
neemt de geldig)leicl van de a anslag niet
weg.
6 juli 1954.
740
HOOFDS'l'UK II.
GRONDBELAS'l'ING.

43. - Inlcomstenbelastinyen. - Gronrlbelasting. - Perceel toebehorenrl aan een
lclooster en bestemrl voor rle ,qerl·ur-iye
aanbidrling, rlie een vonn van openbare
e1·edienst is. - Pemeel v-rijyestelrl van de
Is voor een openbare
.Qronrlbelast-iny. <~reclienst

bestemcl en, clienvolgens, van de

795

gronclbelasting vrijgesteld, het perceel
toebehorencle aan het klooster van een
zelfs aan clausuur onderworpen orde,
wanneer clit aan cle kerk palend perceel
op zoclanige wijze ingericht is clat van
claaruit cle binnenruimte der kerk zichtbaar is, en bestemd is om het voor dekloosterzusters mogelijk te maken de ,gedurige aanbidding te beoefenen, waarbij
de kloosterzuster het altaar moet kunnen
aanschouwen, hetwelk zich in de voor het
publiek- geopende kerk bevindt. (Samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 4, var. 3.)
27' october 195iL
12&
44. - Inlwrnstenbelast-ingen. - GTondbelast·bn,q. - H n·is bewooncl cloor rle 1·ecto·r van een lclooster die oolc kapelaan
van een hnlplcerk ·is. - E1·edienst niet
vereisenrl rlat de pdesteT een bepa.alfl
h·u.is bewone. - Huis door die 1wieste1·
bewooml niet vctn gron.clbelasting v1'ij{JeWanneer de noodwendigheden
'"telrl. -

van de eredienst niet vereisen dat de rector van een kloster, cUe ook kapelaan van
een hulpkerk is, voor het vervullen van
die zencling, een bepaald huis bewime, is
het huis dat hij bewoont niet van de
gronclbelasting vrijgestelcl, daar het noch
bsetemd, noch noc1ig is_ voor de openbare
dienst.
27 october 1953.
123.
HOOFDSTUK III.
INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN.

45. - Inlcomstenbelastin,qen. - Bijzonrle1·e aanslctysteTmijn. OveTlegging
van een onvollerlige of onjttiste aangifte.
- De administratie is onder meer in geval van overlegging van een onvolledige
en onjuiste aangifte gerechtigcl een aanslag in cle belasting ten kohiere te brengen binnen de bijzondere aanslagstermijn
voorzien bij artikel 74, a linea 1, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen.
22 september 1953.
2(i.
46. - Inlcomstenbelastingen.
Fe1·betering van een onjttist bevonrlen aan,qifte. - FeTbeteringen gestennrl op teitelijlce verrnoerlens ttitgemaalct door rle activa in gelrlspecien en andere inlichtingen
verstrelct rloo1· rle m.nntsaner-in,qsrnaatreflelen yenornen l;wachtens rle besluitwetten
van 6 october 1944. - Wettelijkheirl. -

De activa in geldspecH!n en de andere inlichtingen verstrekt door de krachtens de
besluitwetten van (J october 1944 getroffen muntsaneringsmnatregelen, mogen als
ieit.elijke vermoeclens tot g-rondslag die-
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nen voor cle vestiging bij verbetering van
de belasting.
30
29 septelllber 1933.
•<f'7. - InlcornstenbelnsUngen.
l'erbete·J"ing vnn een onjwist bevonclen nan[!ifte.
- InnchtneminrJ •vctn teltoenen en incl·icUin
·vnn welstnncl. - G-lobnle ·mm·ing 1own cl·ie
telcenen en ·imlicUfn. - VerpUcht·ing voo;·
het hof ncht te slnwn. op nl. cle telcenen en
inclicWn tvCLft1'0tJ cle adm:in·istrntie yeste·uncl heeft. - De rallling van cle belast-

bare grondslag welke de adlllinistratie gemachtigd is in .de vlaats van de aangegeven inkolllsten te stellen wanneer de aangifte onjuist bevonden wordt, een globale
nnning naar tekenen en indici.en van weistand zijncle, het arrest dut enkel het bedrag van de huishoudelijke uitguven •in
acht neelllt zoncler cle door de administratie naar andere tekenen of indicten
gedane rallling in uanmerking te nemen,
;;chendt het al'tikel 55 der samengeschakelcle wetten.
51
29 septelllber 1953.
4:8. - lnlcomste·nbelastingen.
Annslng bi:i nwvonlering vwn ·rechten binnen
rle b·ttitengewone termijn. - Annslng niet
mtllencle oncle1· ae voo1·wan1·cle clnt ·vooTcl·ien een 1utnslag ·in clezelfcle belnstinu op
·inlcomsten vnn hetzelfcle clienstj nn;· gevest·igrl weze. - De aanslag· bij navorde-

ring van rechten binnen de in artikel 74
der samengeschakel<le wetten bepaalde
buitengewone terlllijn is niet ufhankelijk
van de 1•oorwaarde clat voorc1ien een aanslag in clezelfde belasting op inkomsten
van hetzelfde dienstjaar werd gevestigcl.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkolllstenbelastingen, art. 55, par. 1,
en '14.)
17 november HJ53.
185
49. - Inlco,mstenbelnst-inuen.
.4nnslng bi:i nctvonlering ·vnn rechten b'innen
cle b·witengewone te·rmijn. - Awnvttllencle
nnitslnu gevestiga met behnlp van n·ien1ve
berekeningen en annneming vnn en ni.euw
w·instzJe?·centage, gesteu.ncl 01J nie·uwe veryeUjlc-ingszmnten.
Onwettelijlce nanslng, clan1· zijn oorzanlc n:iet vn een nwn cle
.schntpl-ichtige te wijten Jeit {felegen is. -

De administratie verlllag niet ten laste
van een schutplichtige een aanslag te vestigen bij navonlering van recllten binnen
de buitengewone terlllijn, wanneer zij de
aanvullende aanslag · slechts gevestigd
heeft met behulp van nieuwe berekeningen en uanneming van een nieuw winstpercentage, gesteund op nieuwe vergelijkings}mnten, daar, in dit geYal, de
oorzaak van de aanslag niet ann de schatlllichtige te wijten is.
189
1.7 november 1953.
~0.

-

Inlcomstenbelnstingen.

lle-r-

bete·l"in[l •vctn een on:i'lt'ist bevonclen nmJr!Jifte. ---.,. Aanslct[l b·i.i nc~vonlering '!)Un
rechten gevesf'iycl ;w het •ue'rstrijl"en '!onn
rle bu.itenge·wone tenni:in 'L'Oorzien bij ctrtikel 74 ·vcm lle sa.menueschah:elfle wetten,
ctoch binnen de cloor ile ·wet 'Dnn 30 j1tli
1947 vel'lenucle tenwijn. - Belasf'in{fen flie
mo{fen ·venlri.eclnbbelcl ·wonlen. Wan-

neer een belastingplielltige, in zake ge...vone inkomstenbelastingen, bij navordering van · recllten aangeslagen wordt na
llet verstrijkcn van cle buitengewone termijn voorzien bij artikel 74 van de samengeschakeltle wetten, docll binnen de
door de wet van BO juli 1947 tot B1 decembel' 1.954 verlengde terlllijn, is cle administratie gerechtigcl die belastingen te
Yel·clriedubbelen in de voorwaanlen voorzien bij artikel 57 van de snmengeschakelde wetten.
24 november 1953.
203
'51. - Inlco·m.stenbelnstinuen. - Reclnmat'ie vnn ae sohatpl'icht-iue teuen het bellrag van zijn aa.nslng. - F e·rzoelc om inlichtingen llom· cle nclministratie. Gevolg, cutnganncle cle toelcomst 1-'Wn cle 1·eclamntie, vnn het n·iet 1-'001'leu.rJen, aoor
de schnttJlicht'ige, vam, ae ,1;evn~agde gegevens: - Het niet verstrekken van nnt-

woorcl, door de scllaplichtige, op de verzoeken om inlichtingen cloor lle administratie welke tot hem gericht zijn ten gevolge van zijn reclumatie tegen het bedrag van zijn aanslag, of het niet voorleg'
gen van de hem ten gevolge van die reclamatie gevraagrle gegevens, verlenen
aan de administrutie htet recht niet tot
een aanslag van ambtswege over te gaan,
cloch aileen het recht, voor de directeur,
<le reclamatie te verwerpen, voor zoveel
zij betrekking hceft op de elementen van
de aanslag welke het voorwerp van het
verzoek om inlichtingen uitmaken. (Samengeschakelcle wetten l.Jetreffende de inkolllstenbelastingen, art. 5\i en 61, paragraaf 3.)
Het Jiiet verstrekken van antwoord,
door de schatplichtige, op cle verzoeken
Olll inlichtingen welke door de a clministratie tot hem gericht werden om de gegrondheid van zijn reclama tie te beoordelen, kan enkel de gegronclhcill van de
reclalllatie en "niet hare ontvankelijkheid
in het geclrang brengen.
1 december 1953.
226

52. - Inkomstenbelc~stingen.
Verbete·Ping, cloor cle nclmin·ist-rntie, vnn een
onju,ist bevonclen nnngifte. - Rcnn-ing vol{/0118 cle geznrnenlijlce in nnnrne1'lcind genomen telcenen of vncliciiin van gegoeclheicl. Aangezien de rallling welke de
alllllinistratie gerechtigcl is in de plaats
van de aangifte van de schatplichtige te
stellen een globale rallling is volgens de
gezamenlijke lloor de adlllinistratie in
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-<lilrilllerking genomen tekenen of indie1en,
mogen tle door tle uitgaven voor het gezin
opgeleverde tekenen of inclicHln niet afzonderlijk genomen worden, onafllankelijk van de· ramingen welke de administratie volgens andere tekPnen of irHlicien
gedaan )leeft.
22G
1 december 1953.
53. - JnJ.;omsten-be/(tstimgen.
Doo1·
rle administraUe ver/Jetercle aangifte. Vestiyiny va,rt een aanslay bi:i navordering van rechten. - Aan·mr.llende aanslag
niet bepe1·Jct tot het fleet van de wi.nst dctt
ndet in de extrabel(tst·ing belastbaar is. -

Geen bepaling, nocll van de samengeschakelde wetten, noclr van de wet van 16 october 1945, beperkt het vestigen van aanvullende aanslagen in de gewone belastingen tot het deel van de winst dat niet
in de extrabelasting belastbaar is.
21 december 1953.
274
54 •. - Inlcomstenbelustinr;en.
17 e·rbetering floor de aclministratie vwn de
uun.qifte vun een belustinr;plichtige. Aunslag in een (tan·mr.Uende belast-ing. Aa-nvullende a(mslay niet lwpe1"1ct tot het
door de extm.belast-iny niet yetroffen deel
-van de winst. - Geen bepaling, noch van

de samengescllakelde wetten, noch ·van de
wet van 16 october 1945 beperkt het V0stigen van a an vulle~ncle a an slag en in cle gewone belastingen tot het niet oncler cle
-extra belasting vallende deel van cle winst.
12 januari 1954.
322
'55. - Inlco-mstenbela.sti.nr;en. - Ye·rbetcring cloOT de adm·in;istTctt-ie ·van de aangifte van een uezast-ingplichtige. A(mslag tot uan-vnllende belasting. A anmtllende aansla.g niet bepeTkt tot dat deel
van de winst flat niet ontle1· de extrabelasting valt. - Geen bepaling, noch van
de samengeschakelcle wetten, noch van de
wet van 16 october 1945, beperkt het vestigen van a an vullende aanslagen in ric gewone belastingen tot het niet ondel" de
extrabelasting vallende deel van de winst.
26 januari 1\J54.
370
·5·6. - Inl.;omstcnl!elnst·inyen. - Fe1·1Jetering tloor de a(lminist1·ntie van tle
<bangijte vcm een belastingplicht·ige
.Aanslag tot aan1J1tllenae belastingen. Aanvttllende aq.nslctg niet beperl"t tot het
niet onder (le extntbelasUng -vallen(le deel
vun tle winst. - Geen bepaling noch van

<le samengesclmkelde wetten, noclr van de
wet van 16 october 1945 beperkt het vestigen van a an vullende aanslagen in de gewone belastingen tot het niet onder de
lextrabelasting vallende deel van de winst.
2G januari 1954.
373

57. - Inl,:om.stenbelastingen. - N·iet
nangegeven inlcomsten. Vertl1"iedubbe-
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ling van ae belnstin[J. - Belastin.g wellce
echte1· het l!edray va-n de inlco-msten niet
J/Hbff oveJ·sclwij rfen. Doel van die l!epal-inr;. - Door te bepalen dat bij niet-

aangifte 6f in geval van onvolledige of
onjuiste aangifte de op het niet aangeg-even gedeelte der inlwmsten verschuldiglle belastingen verdiedubbelcl worden,
zonder, het bedrag van tlie inkomsten te
mogen overschrijclen, beperkt artikel 57
cler samengesclwkelcle wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen niet enkel het
beclrag van de op de niet aangegeven inlwmsten verschulcUgcle belastingverhoging; dat artikel bedoelt dat de op f!ie inkomsten versclmldigde belastingen met
inbegrip van de wettelijk vastgestE'lde
verhoging, het bedrag van clie ink'omsten
niet mogen overscllrijden.
8 februari 1954.
404

s,s. - Inl.;om.stenbelastinr;en.
Yerbetet""ing aoo1· de atlministratie van de
aanrtifte van een belast-ingplichtige; ~
.danslnr; tot aanv-ullencle l!elastin[J.
A.wnv-nllencle aanslag n·iet bepe1·kt tot het
rleel van ae ·uJ'inst clat niet oncle1· rle extmbelast-ing valt. - Geen enkele bepaling
noch van de samengeschakelde wetten,
noch van de wet van 16 october 1945 beperkt het vestigen van aanvullende nanslagen in de gewone belastingen tot het
niet onder de extrabelasting vallencle deel
van de winst.
1G februari 1954.
428
-59. - Jnkomstenbelast·ingen.
Raming van de l!elastba1·e gronclslag volyens
telcenen of vntlicien. - Act·iva. van de belastingplichtige op 9 octobe·r 1944.
Yoor-waa.nlen. De activa van een belastingplichtige op 9 october 1944, zoals
zij kraclltens de besluitwetten van 6 october 1944 zijn gebleken, kunnen tekenen
of indicien uitmaken waarop de admmistratie steunen mag om een onjuist bevonclen aangifte te wijzigen, inclien, behou<lens het tegenbewijs, nit die tekenen of
indicten een hogere graad van gegoedheid
<lan uit de aangegeven inkomsten blijkt.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 55.)
447
2 maart 1954.
'60. - Jnl.;omstenbelastingen.
Raming vnn cle belastl!n1·e g1·ontlslag volgens
telcenen of intliciiin. - Gezinsnitr;aven. Voorwannlen. De door de belasting-

schuldige voor zijn onderhoud en voor het
onderhoud van zijn gezin gedane uitgaven kunnen tekenen of indici-en uitmaken
waarop de administratie steunen mag om
een onjuist bevonden aangifte te wijzig·en, indien, belloudens het tegenbewijs,
ult die tekenen of inclicien een hogere
graad van gegoedheid dan uit cle aange-
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geven inkomsten blijkt. (Samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 55.)
2 maart Ul54.
447

{!elij Tcing ·vwn ae telcenen oj' indiciiJ·r~
met. de bela.stbare rt·ronasln[J. Voor-'l.vnwrclen vnn a·ie wettelijlcheicl. - Eerste
l-icl 'VW/1. ae 'Ve'l"f/Cl'ij Jc·in_q eli en t het [Jeheel
·vwn ae telcenen oj' indiciii-n te begdjpen.

· '61. - TnlwrnstenbelasUngen.
Ve·l'betet'ing van een awng·i,fte. - Indeling bij
!Jel-ijlc,e schijven, voo;· ·iede;· v~n de betrolcken boelcjnr·en, ·vnn .het beckng am·
winsten wctarvcm de ontcl'lt'i!cing ontclekt
·wercl. ,Wettel-ijlcheiclsvoonvcuwden. -

- De raming die volgens artikel 55 van
de smnengeschakeltle wetten in de plaats
van de onjuist bevonden aangifte van de
lJelastingplichtige kan gesteld worden,
kan niet clol~lmatig bestreclen worden,
door tle vergelijking van het bedrag van
elkeen der afzonderlijk beschouwde tekene~l of indicten, met het totaal bedrag
van de aangegeven inkomsten, wanneer
de globale raming volgens het gehePl del'
tekenen of inclicien hoger dan dat bt~drag
is. (Samengeschakelde wetten, art. 55.)
572'
4 mei 1954.

Warineer de administratie, na een aangifte onjuist te hebben bevonden, tot de
ijzig"ing ervan overgaat, mag· zij, bij inaclltneming van een ononderbroken rc>eks
dienstjaren, vermoeclen dat de niet aangegeven inkomsten in een gelijke maat in
de loop van elk der met bedoelde dienstjaren overeenstemmende jaren werden behaalcl, wanneer de feitelijke elementen,
die onder meer uit de jaarlijkse aangiften
in de belastingen blijken, van een bestendige en geregelde beroepsbedrijvigheid betuigen.
447
2 maart 1954.
'6,2. - Inkornstenbelnst-ingen.
Gronclslng vwn cle be;·eTcening cler in te Tcohie·ren.
inlcornsten n(t •ijerbete'l'infl vwn de anngifte. Cl"ronclslag wawPin het totanl
cler inlcornsten van het jnn;-, zoals het
·nit cle verbete;·ing ·van cle ctangitte
bUjlct, beg·repen worclt nn nttrelc vnn
cle inkornsten cl·ie vroeger ten kohier·e
werclen f!ebrncht op gr·oncl van cle aan·vankelijke anngitte. - Ret is het totaal

der inkomsten van het jaar zoals het onder voorbehoud van het recht tot reclamatie - uit de verbetering der aangifte van de belastingplichtige blijkt, dat
tot grondslag moet clienen van de berekening van de inkomstenbelastingen welke
zullen worden ingekohierd, mits· aftrek
van de inkomsten die v·roeger reeds ten
kohiere werden gebracht op grond van de
aanvankelijke aangifte. (Samengescllakelde wetten, art. 25, 35, par. 1, 42, par. 1,
en 55.)
550
27 april 11154.
63. - Inlcomstenbelnstinyen.
TT e·rbetering vnn een onj-wist bevonclen annpifte. - Raming ·VCtn ae belnstbare g;·onclslCL{/ volgens tekenen oj' indicien van
welstancl. - Rnming volgens een geheel
;;nn telcenen oj' ·india-ten. - De raming die

volgens artikel 55 van de samengeschakelde wetten in de plaats van de aangifte
van de belastingplichtige kan gesteld
worden, is een globale raming volgens
het geheel van de door de aclministratie
in acht genomen tekenen of indicien.
4 mei 1954.
572
164. lnlcomstenbelnstingen. Tfe;·1ietering ·vnn een onjnist bevonclen annyifte. Ra.ming ,volgens tekenen oj'
Wettelijkheicl vwn cle ·veri:ncl-icU!n. -

16S. - Inlcornstenbelni!t'in{JI3'n. Verbetedn[J •van een on;iu:ist bevonclen aan_q ifte. - EenrJo·nclirJe ove·rwe_qin_q vnn. de·
belnstingpl-ichtige ·in nntwoot·a op het veTO·venve_q1Jng wa.aTbete·rin_qsbe-richt.
bij yeen bepnalcle r11"'iej' yeotJpet·d wor·dt,
die floor ae clirecten1 · zo·n m.oeten beantwoot·cl 1.voraen. - vVanneer de belasting-

plichtige op een bericht, waarbij de administratie een onjuist bevonden aangifte
verbetert, antwoordt door een overwegfng·
waarbij geen bepaalde grief geopverd
wqrclt, is de clirecteur cler belastingen
niet gehouden die overweging in zijn beslissing te beantwoorden.
i1 mei 1~54.
589
•6'6. - Inkom.stenbelnst-ingen.
Wijzigin{! clo01· cle aclrninist·mtie ·van eer~
onj'l.tist 1Jevonden fUmgij'te.
Raadpleg·in{! vnn ae fiscnle cotnmissie.
Niet verplichte t·nculpleging. - Het init-intlej' vnn cle rnnapleging be/wort aan de
nclrn-inistrntie nlleen. - Raadpleging van

de uit kracht van artikel 55, paragraaf 3,
<ler samengeschakelde wetten ingestelde
commissie is niet ·verplichtend, in gevaT
de belastingplichtige verldaart niet aklworcl te gaan met het cijfer, dat de administratie voornemens is in de plaats
van dat der aangifte in de inkomstenbelastingen te stellen. Aileen de administratie vermag die raadpleging tewP!~g te
brengen.
18 mei 1954.
605
167. - Inkomstenbelnst-i-n_qen.
Wijzi_q·inrl floor cle ndtwinistt·ntie ·van een
on]'1.d8t bevonden awnf!ifte. Bm,vij8lctst b'ijvenae r·usten op cle nclrninistratie aie cle w-i_izig·in{! (loet, zelj's imaien
zi:i het .r;eschil niet ann cle fiscnle cornmissie voo1"legt. - Bij gebrek aan voorleg-

ging door de administratie aan de fiscale
commissie van het niet akkoord gaan van
de belastiugplichtige nopens het cijfer
lla t de administratie voornemens is in de
plaats van dat der aangifte in de inkomstenbelnstingen te stellen, kan de admi-
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nistratie niet ervan worden vrijgestelll de
door haar verrichte verbetering te rechtvaardigen en kan zij mitsdien niet bevrijd wordc~n van de bewijslast, welke op
haar rust, wanneer zij de werkelijke aard
van tot staving van cle aangifte in cle
overgelegde boekhomlingsstukken vermeld(e operaties wil bewijzen. (Samenge.scliakel<le wetten, art. 55, varagraaf 2.)
· 1& mei 1054.
605

68. - In kornstenlJelastingen.
Ihtitengewone te·rmJjn tot 'ltaV01'dei"ing van
de oelast-ing. Onvrijw'illig onvolledige
of onj·uiste awngifte. - Tenwijn van d·r'ie
jaar·, - Krachtens licl 1, ·in fi:ne, van artikel 74 .cler samengeschakelde wetten,
mag·· bij onvrijwillig onvolledige of onjuist(~ aang·ifte het navorcleren van de
belasting geclnren<le een termijn van drie
jiuir geschieden.
18 mei 1954.
609
69. - Inkom.stenbelctsUnuen.
.danslag 'IJa.n arnbtsweue. A·rrest dat het
vestigen ·van nmbtsweye vnn de annslag afle·i(lt ·n'it de enlcele 'tJCtststelUng
dat hij 01Je1·eenlcomsti,q n1·tUcel 65 bepaald werd. - Onwettelijlclcheid. - Het

hof van beroep mag het vestigen van
ambtswege van een aanslag in cle gewone
belastingen niet afleiden nit cle enkele
vaststelling clat hij overeenlwmstig artikel 55 bepaalcl wenl.
15 juni 1954.
663
710. -

Jnlcomstenbelnst'inuen.
ilanBewijs vwn het j1t·iste 1Jedmy
der inlcomsten ten lnste 'VCtn de 1Jelnstingsclwlcli{fe. T' erplicht-inu vo6r het
hof van benJep te bepnlen of de vestigint! bi:i ve·rbete·l"ing is geschied overeenlcomsti,q nrt'ilcel fi5, ofwel vnn nmbtswege ove1·eenlcomstiu nrUlcel 66 der samenrJestelde 'lovetten. Het arrest, dat
-~lag.
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is een globale raming gedaau op grond
van het geheel van de tekenen of -indicil~n.
15 juni 1954.
665
'72. - In/,:omstenbelnstinuen. ~ ~'1-Vij
.:·irting rloo·r cle arlm.inistrnt·ie vun de nangifte vwn een belnstinrJplichtige. - T' estiuen ·vnn een nnnmtllende nwnsla{J.
Annvnllende nwnslng niet bepe1·kt tot het
fleeT vnn de winsten wellc dom· de extrnIJelasf:oiny wiet 'Wenl uetrojfen. Geen

bepaling, noch van de samengeschakelde
wetten, noch van de ·wet van 16 october
1945, beperkt het vestigen van aanvul-.
lent1e aanslagen in de gewone belastingen
tot het deel van de winsten welk <loor de
Pxtrabelasting niet werd getroffen.
15 juni 1954.
665
'73. - Inlcomstenbelnst-ingen. - T' e1·beter·iny
vwn
een
onj·wist 'bevontlen
ltttn{f'ifte. Ve1·plichte ver·wijzing naa1·
het ,qeheel de·r ·inlcomsten dat te vm·geli,ilcen is met het geheel de1· nangegeven
inlcomsten, en niet naa1· enlcele vnn die
inkomsten. Daar artikel 55, para-

graaf 1, der samengeschakelde wetten,
door te beschikken dat het beheer tot de.
wijziging van het cijfer der aangegeven
inkomsten zal mogen overgaan, enkel de
grondslag heeft bedoell1 die tot de vestiging van de belasting c1ienen moet, dit
wil zeggen het geheei der belastbare inkomsten, kan de onjuistheid slechts blijken nit <le vergelijking van het cijfer der
aangegeven inkomsten met dat welk het
beheer in de plaats wil stellen, en, derhalve, valt elke andere vergelijking, hetzij van zekere bestanddelen dezer bedragen onder elkaar, hetzij van zekere inkomsten met het geheel der aangegeven
inkomsten, buiten het toepassingsveld dezer bepaling.
22 juni 1954.
692

74. - Inlwrnstenbelnst-in{Jen.
IVijaan cle belastingschulclige het bewijs van ' z·iging 'IXtn een onj·wist bevonden aanhet juiste beclrag der belastbare inkom- rtifte. - Noodznlcel'ijke ver'Wijzin{J naM
sten of baten oplegt, en dat niet bepaalt het geheel der inlcornsten die met het
of de aanslag bij wijze van verbetering r1eheel de1· nanyegeven inlcomsten moeovereenkomstig artikel 55, of wel van ten ver{Jelelcen wonlen.
Geen ver-.
ambtswege overeenkomstig artikel 56 der 'ID·ij zinu nnM· enlcele vwn deze nfzonde1·samengeschakelde wetten gevestigd werd, Uilc /Jeschon'Wde inkomsten. - Naardien
laat aan het Hof van verbreking niet toe ai·tikel 55, paragraaf 1, der samengeschazijn controle u1t te oefenen.
kelde wetten I.Jetreffende de inkomstenbe15 juni 1954.
663 lastingen, door te bepalen dat de administratie tot de wijziging van het cijfer der
7!1. - Inko-msten/Jelltst·ingen.
·1-Vi,iaangegeven inkomsten zal mogen over-.
ziging 'Vetn een onj·uist 1Jevontlen nnngaan, enkel de grondslag heeft bedoeld
gifte-. Rn1wing volgens telcenen of
cUe tot het vestig·en van de belasting moet
·inrlici.i:in. Globule ·rnmin{J. De ra- dienen, dat wil zeggen het geheel der beming van de belastbare grondslag, die lastbare inkomsten, kan de onjuistheid
de administratie overeenkomstig arti- slechts blijken nit de vergelijking van het
kel 55 der sameiigeschakelcle wetten in de cijfer der aangegeven inkomsten met dat.
plaats van de aangegeven inkomsten mag hetwelk de administratie in de plaats er
stellen, wanneer zij de aangifte van de van wil stellen, en valt mitsdien aile anbelastingplichtige onjuist bevonden heeft, dere vergelijking, hetzij van sommige. ele-
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menten van deze bedragen onder elkaar,
hetzij van sommige inkomsten met bet
geheel der aangegeven inkomsten, buiten
het toepassingsveld .. van deze bepaling.
22 juni 1954.
6B3

'75. - Inlcomsten.belastinrJen.
Vestiyin{f van aanvullencle bela.sUnyen b-i:i
-w·ijZ'ig·in.q.
Door cle ndrninistmt-ie
aan{fevoenZ 'tJermoeclen van f!lObanl voo·r
een yeheel van
vi:if jawr
bepaalde
in7wrnsten, en vervol{fens omclelin{f vctn
dit ylobanl berlHL{/ over elk deT dienstjaren. Daar artikel 32, paragraaf 1,
van de samengeschakeltle wetten bepaalt clat de belasting op de vastgestelcle of vermoedelijke inkomsten gevestigd wortlt, gedraagt zich de administratie naar deze llepaling door de inkomsten,
welke volgens haar oordeel, globaal voor
een geheel van vijf jaar moeten toegekend wor<len bij vermoetlen te bepalen,
en door vervolgens dat globaal bedrag
over elkeen der dienstjaren om te delen.
22 juni 1954.
693

7'6. - Inlcomstenbelns#ngen.
Belastvnyaa·nslaf!
bij
1;e·rgel'ij Jcim.y · rnet
lle norrnnle -winsten 1XI·n som·tyeUj7ce
lielnst-inf!pl'ichti{fen. Benntti{fcle cki.jf7cTacht en te-werT,;gestelll personeel.
Door de -wet bedoelcl element ·vn-n ver·geBij gebrek aan bewijskrachlijlc·inf!. tige gegevens worden de krachtens het 1 o
van paragraaf 1 van artikel 25 van de
samengeschakellle wetten belastbare winsten bepaald naar de normale winsten
van soortgelijke l)eJastingplichtigen en
met inachtneming, volgens het geval, inzonderheid van de benuttigde <lrijfkracht,
van het tewerkgestelcl personeel alsmede
van alle andere nnttige inlichtingen. (Samengeschakelde wetten, artikel 28.)
29 juni 1954.
715

77. -

Inlcornstenbelast-ingen. Ye·rbeter·ing ·pan een onj·wist bevonden nan!lifte. NooclznkeUj7ce venvijziny nnct~·
het !fCheel cler inlcomsten. dnt met het
.rJeheel 'IXtn cle aange{feven inlcornsten
moet ·ve·ryele}wn -wal·clen en geen ver·wijziny nnwr slechts enlcele van die in7con~sten. Naarclien het artikel 55, pa-

ragraaf 1, van de sameng-eschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
door te bepalen dat de administratie tot
verbetering van llet cijfer van de aangegeven inkomsten zal mogen overgaan, alleen de gronclslag die tot vestiging van de
belasting moet dienen, 't is te zeggen het
geheel van de belastbare inkomsten, bedoelll heeft, mag de onjuistheicl van de
aangifte slechts voortspruiten uit de vergelijking van het cijfer van de aang·egeven inkomsten met elit wellr cle atlministratie in de plaats daarvan wil stellen,
en bijgevolg valt elke andere vergelij-

king, hetzij van sommige elementen dier
beclra gen onclereen, hetzij van sommige
inkomsten met de gezamenlijke aangegewn inkomsten, buiten het · toepa'Ssingsvelcl
van cleze bepaling.
(i juli 1!)54.
735
7·8. - Inlwmstenbelnstinyen. - SahntNny ·vnn cle belastlmre ymnclslnfl liij
wijze vnn ·ve·rliete·rin!f. RechtstJlegin{l
voorz·ien door· nrtilvel ti5 ·vnn cle snrnen[/escha./wlrle ·wetten, het-wellv niet afwij let vnn lle TC{fel rlnt in. clit gevnl cle
bewijslnst op cle aclm:inistn~tie t"ttst. -

Artikel 53, paragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten heeft in het algemeen
niet afgeweken van de J•egel, dat de bewijslast op de aLlministratie rust, wanneer zij het cijfer der anngegeven inkomsten meent te moeten wijzigen.
G juli 1!154.
735
'7'9. - Jnl.;otnstenbelasU:ngen.
. Ra.m.iny 1;wn lle belnstbare !Jr·onllslng lcrachtens wrtilcel 5ti, pwrnrwa.at 1, vwn de sa.·nwnrJeschnlcelae ·wetten.
l1 eT·moeclen
rl!Lt lle f!Clllen, clie gecliena hebben orn de
welstwna vcm lle belnsti.nmJl·ichtiye te ver.zelce·ren, •van belastbare ·inlcomsten voor·tkwanwn. - Artikel 55, paragraaf 1, vall.

de samengeschakelcle wetten vermoeclt
clat, behoudens bijbrenging van het tegenbewijs, cle gelden clie gedieml hebben
om de welstancl van de belastingplichtige
te verzekeren van belustbare inkomsten
voortkwamen.
fi juli 1954.
735

.so. - lnkont.stenbelastinrJen.
Ra,miny
·t;nn
lle
belctstbare
gnmd.sla(J
'IJolyens telcenen en incl·iciiin vcm gegoellhe-icl, 7cnwhtens ar·tilcel 65, pnra,qr·nnf 1, vwn cle sa,-men{feschn7cellle teetten.- Wettelij7c vermoeaen juris tantum.
- Hoewel het artikel 55, paragraaf 1,.
van de samengeschakelde wetten aan cle
ucbninistratie <le last oplegt van het bewijs, onder meer cloor midclel van feitelijke ve11noe!lens, van de omvang van cle
sommen clie de welstand van de belastingplichtige verzekercl hebben, voert het
nochtuns een wettelijk vermoeclen juris
tantnrn in betreffende cle oorsprong Vl.lll
tleze sommen.
G juli 1954.
735

:81. -- InlcomsteniJ(J/nst-inuen.

TTercloor lle ll·i-rectetw van het 1Jelln~y vwn
de nansln{f vnn nrnbts-wege
op rle ·reclwnwt·ie ·vwn !le bel!Lstingplicht·i.,qe. BesUssinf!' rUe n:iet a.ls nienw(;
nwnsln,q ·van amlits-wege {felllt, onller- rneer,
ten opzichte vwn het be-wijs ant clesbetrettend op cle l!elnstingpl'ichti{fe zan rnsten,
rloch het kcwnlcter· ver-toont van een
lcrnchtens nrUkel 65 vnn de snm.engeschnDe
lcelcle wetten ,qenomen besl'issiJng.
ho,qin,q

directeur der belastingen die, op de
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clamatie van de belastingplichtige, het
bedrag van de ten laste van deze laatste
ingekohierde aanslag van ambtswege verhoogt, vestigt geen nieuwe aanslag van
ambtswege ter uitvoering van artikel 5G
van de samengescllakelde wetten, welke
de_ belastingplichtige slecllts zou kunnen
bestrijden door van llet juiste cijfer van
zijn belastbare inkomsten te doeu blijken.
G juli 1954.
741
82. -

Inkomstenlielctstin_qen. - A.an.~lag van amlitwe_qe. Geldigheid van
het vet·moeden welk voot· een lielastvnuplioht'ige landlio·uwer « de torfaitaire ntm.ingsg-rondslau ·1Ja:n de _qntsstt·eelc >> van
een andet·e prov-imC'ie lean tt-itmalcen. -
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-85. - Inlcom.stenlielast·ingen.
Bedrijfsbelftstin,q. - Bezold·iu·ingen aan de
vennoten ener nanrnlo.ze vennootsohap
toegekenrl we_qens rle wezenli.:i lee 'ltitoetenin_q ·in fle venootsohappen •van werlcelijlce
en vnste twwfi.i!n. - Bed·rag flezer bezolfli_qingen dienenfle te worden gevoeud bi.j
de belnstbnre ·w·insten vnn de 'vennootsolutp. - De aan de vennoten toegekende
bezoldigingen wegens de effectieve uitoefening in de vennootschap bi.i wijze van
opdracht of contract van werkelijke en
vaste functie worden, in de in parag-raaf 3 van het artikel 35 der samengeschil kelcle wetten betreffencle de in de belastbarP winstPn van de venootscllap begrepen.
22 september 1953.
26

Wanneer de administratie een belastingplichtige lanc1bouwer van ambtswege aanslaat, mag zi.i zulks doen op grond van
'86. - Jnkornstenbelast-inuen.
Behet vermoeden uitgemaakt door de for- drljfsbelrMtingen. - Door rle naamloze
faitaire ramingsgrondslag van de gras- vennootsolutp ·in te d·ienen aang·itte. streek van een andere provincie dan deze Annuifte 1.vnarin het berzm.y niet 1vot·dt
waar de landbouwexploitatie van de be- ver-melfl van de ten nnnzien ·van hun hoelastingplichtige gevestigd is.
rlnni_qheid ·van 'vennoot nnn de besttt1Wders toe_qelcende bezoldig·inuen. - Onvol6 juli 1954.
741
, lefl-iye en o·u,j-1ilste aunuitte. - Op g-evaar
83. - Inkornstenbelast-ingen.
Eronvolledig of onjuist te zijn, moet de aankennin_q door de belastin_qplioht-i,qe, ·ln
gifte ener naamloze vennootschap in de
zijn t·eolfttnatie, dftt de ·ln zijn aftninkomstenbelastingen het beclrag- vermeluifte aangewezen C'ijfers onj·wlst waclen vnn cle wegens hun hoedanigheid van
ren •veJ'tnits zij la.qet· dan de werlceaamleelllouders aan de bestuurders· toelijlce uxwen. An·est niettem•in besU.sgekende bezolc1igingen.
sende dat de administt·atie in rJeb·relve
22 september 1953.
26
!Jlijft te bewijzen dat de ftwng·lfte onj-wist is. - An·est de be·wijslvTaoht sohen(Zend van rle verbeteTde aanslagsalcte en
vnn de besllssing van de fl-lt·eoteur, die
vaststelden dat de ·aangifte onjuist was.

- ·wanneer de belastingschuldige, in zijn
reclamatie tegen het bedrag van zijn verbeterd aanslagbiljet, erkent dat de in zijn
aangifte aangewezen cijfers onjuist waren, vermits zij lager dan zi.in werkelijke
winsten waren, wordt de bewijskracht,
zowel van de verbeterde aanslagsakte als
van de beslissing van de directeur, c1ie
vaststelden dat het bedrag van de· aangegeven inkomsten onjuist was, geschonden
door het arrest dat beslist dat de administratie in gebreke is gebleven te bewijzen, dat de door de belastingschuldige
gedane aangifte on.iuist was, omdat zij
het juiste bedrag van de inkoinsten niet
vastgesteld heeft.
13 juli 1954.
756
HOOFDSTUK IV.
8-4. - Inlcomstenbelastingen. Bed;·ijfsbelast-ing. Aatuleelho;tders ener
-nnamloze vennootsohap. - Zijn. vennoten.

- Ten aanzien" van de toepassing- van de
bedrijfsbelasting zijn de aandelhouders
euer naamloze vennootschap vennoten.
22 september 1953.
26
VERBH.,

1954. -51

87. - Inlcomstenl!elast-ingen.
Bedrijfslielnsting.
Yet·enig·lng zonder
·winst_qevenfl doel. - Ontvftngsten prinoip·ieel, niet aan de liedr·i-:ifsbelast·ln_q ondet·hevl_q. - De ontvangsten van een vereni-

ging zonder winstgevend doel zijn, princivieel, niet aan de bedrijfsbelasting- onder.
hevig, omdat clergelijke vereniging, luidens artikel 1 der wet van 27 junl 1921,
noch aan haar zelve, noch aan haar leden
stoffelijke voordelen mag verschaffen.
27 october 1953.
121
'88. - Inlcomstenbelast-in_qen. - Bedrijfsbelastin_q.
Yereni_qinu zondet·
lVinsten voot"tlco·winst.qevend doel. mend van een bijlwmstige bedt·ijvi,qheid
van de verenigin_q. - Winsten aftn rle l!erl-r-ljfsbelast-ln_q ondet·hevi_q, behnlve zo die
lJedrijvighe·ld tot venvezenli;ilcing vftn het
onliaatz-uchtig doel det· 1Jet"eniyin_q nood_;:nlcel-ijlc is en deze w·insten _qeheel te flien
einde worden besteed. - Wanneer een ve-

reniging zonder winstgevend doel een bijkomstige bedrijvigheid uitoefent die haar
winsten verschaft, zijn die winsten aan
de bedrijfs'IJelasting onderhevig, behalve
zo die bedrijvigheid tot verwezenlijking
van llet onbaatzuchtig doel der vereniging noodzakelijk is en cleze winsten gelleel te dien einde worden besteed.
27 october 1953.
121
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89.
l·nh:om.stcnbelnst-ingen. BeIJrijfsbclnsti:nu.
Ve·ren-ig-ing zoncler
·win.~tge·vena cloel. V eren-iging heb bencla
als aniga bacl·l"ij·v-i.gheicl hat i1wiohtan vcm
tlrnverslcoarsen. - Beckijv·ighe·icl clie aan
cle vareniging en ann lwa·r leclen winstan
varsclwj't. TV.insten niat van cle baclrijfsbela.sting vrijgesteZ.CL vVanneer

een vereniging zonder winstgevencl doel
als enige bedrijvig·lleicl het inrichten van
tlra verskoersen he eft en die beclrijvigheid, zowel aan de vereniging zelf als
ann haar lellen, winsten verschaft, zijn
die winsten niet van de bedrijfsbelasting
vrijgestelcl.
27 october ]fli"iB.
121
90. - Tnlcomstenbalnst'ingcn.
Bedr'i:ifsui.tgwvan of bed1"i,jfslnsten die aft·rckiHU/.1" z'ijn. Gecl1t1·encle hat belctstbaar tifdpadc ·toerlcelijlc bekost'igcle letsten. - De enige bedrijfsuitgaven, welke

van de in artikel 25 van de samengeschakelde wetten vermelde inkomsten mogen
worden afgetrokken, zijn clegene die gedt1renlle !let belastbaar tijdperk gedaan
wenlen, clit wil zeggen de lasten die ge<lurencle die tijd werkelijk belwstigcl werllen.
21 clecember 1953.
274
91. Inlwm.stenbclnstiJngen.
Aftre!Gbct·re bedr·ijfsnitgaven ot bedrijfslnsten. - Kwi.iting vnn met het zegal geUj/cifestalcle taxes. - Aft1·elclG'ing van die
taxes slechts 1:oor zoveel zi.i gaclttrande
hat belctstbacw tiiclJJerlv [Jelcweten warden.

- Hoewel cle met het zegel gelijkgestelde
taxes verschuldigc1 zijn wegens het geschieclen van de levering· wellte tot heffing van cle taxe aanleiding geeft, clit wil
zeggen wegens het feit zelve van de overgang, en aldus in de boekhouding in het
J)assief worden opgenomen, blijft er nochtans dat, ten aanzien van de belasting op
de inkomsten, die tax!~S enkel aftrekbare
lasten uitmaken voor zoveel zij binnen
het belastbaar tijclvak gekweten werden.
21 december 1953.
27 4
92. - Inlwmstenbelnstinyen.
Balln::ifsbetasting. Verbeter·in_q, door .cle
nd1n·inistrnUa, vnn een onjt~ist be1;o1ulan
nnng·itta. U·itgctven met telo01·gaande
penn·ingan voo1· het hu.ishottclen. - Elementen clie tot betJnling van de belctst1Jar·e
gronaslnu cloor cla culmin·ist-ratia als takanen of 1:ndicien ·Pnn (Jcgoaahaicl mogen
weerhouclen ·wonlen. - De nitgaven ge-

daan met teloorgaande penningen voor
het huishouden mogen cloor de administratie als tekenen of indicien van gegoedheicl weerhonden worden, tot bepaling
,;an !le belastbare gronclslag. (SamengeschakelclP wel:ten betreffende de inkom:-;tenbelnsting·en, art. 55.)
:!2 !lecember Hl53.
293

9.3. - Inl.:omstenbela.sUngen. - BalnsHng op ae becl1:f.jfsinlwmsten. - Wijz·iiJinu floor tle nflmin·istrnUe vctn een onjtt·ist bevonclen anng·ifte. - U'itgn·ven tot
ae behoaften ·va.n hat uez·in a.angewencl. Elementen tl'ic ctls tclcenen of indic'ii!n van
·welstwna tot het vestigen van cle balnstinrt floor cle nclmin-ist-rat·ie lcunnen
in acht genomen worclen. - De tot c1e

behoeften van het gezin aangewende uitgaven kunnen door de administratie tot
llet yestigen van de belastbare grondslag
als tekenen of indicien van welstand in
acht genomen worden. (Samengeschakelde wetten betreft'ende de inkomstenbelastingen, artikel 55.)
5 januari 1954.
30U
94. - InlcomstenbelasUngcn. ·- Balnstin,ff op cle beclrijfsinlcomsten. - Hnnclelsof lnndbouwexploitnf'ie. E'igenaar flie
z'i,in f1"ttitboomgncwaan te·r basohilclcin[J
stelt van can clanle, aie nlleen en op eigen ·risioo cle 'VTttohten zal doan voo1·t/wengen. - Eiucnna·r niet aa.n cla beclrijfslielnsting OZJ d·ia inlwmsten onder·w01"1Jen.

- De eigenaar zonder recht van inmenging, noch recht van toezicht in de exploitatie van zijn eigendom bestaande
nit fruitboomgaarden die ter beschikking
worden gesteld van een derde die alleen
en op eigen risico ze vruchten zal doen
voortbrengen, is· g·een handels- of land"
bouwexploitant, en is clerhalve ten op·
zichte van die inkomsten niet aan cle beclrijfsbelasting onclerworpen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1., 1".)
12 januari 1954.
327

9·5. - Inkomstenbela.sl'ingen. - Belnstinrt OZJ lle beclri,isinlcomsten. - Aftrelc/)(WC lnsten. 1lfet het zegel yelijlcgestelrle tnxes. - Bearng. ctftralcbcta1·, rnits
hat N,iclens het balnstbanr f'ijclpa1·1c wen1
yelcwetan. - Al is de met het zegel gelijkgestelcle taxe versch ulcligcl cloor het
feit zelf van de overgang die tot de taxe
aanleicling geeft en al mag ze in de boekhouding in het passief worden opgenomen, clan toch blijft dat, ten aanzien van
de inkomstenbelasting, die taxe enkel een
aftrekbare last is voor zoveel zij tijdens
het belastbaar tijdperk werd gell:weten.
(Samengesehakelde wetten, art. 2G.)
2G januari 1954.
370
9'6. - Inlcomstenbelns#ngen. - BelastiniJ op cla becl1"i.ifsinlcomsten. - BetJnz.ing
·van ae bela.stbare · g1·onclslau bi._i va1·geli.ilv'in.g met soo1·tgelijlcc belastingplichtigen.
BelnstinuvUcht·ige llie a1"ie 1Wrsohi.lle1ule betkiiven '/l.itoefant. - Gean soo1·tgelijlce bel(t.sUnosclmicUge wellce te1·zelfrlC1·t'ifrl cUe fl1··ie bed1"ijven ·u:itoefent. 1' a·rneUj kinn ·met cl1"ia bela.sUngschuldigen
wnctr·van ·iede1· ean vnn aeze beclrijven

- -----------
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~- Wettclijlcheid. ~ Om de
krachtens bet 1° van paragruaf 1 van artikel 2ii dt>r sampngeschnkt>llle wetten in
!le bedri.if~>belasting belnstbare grondslagen te bepulen, wanneer bet om een belastiniwlichtige gaat die drie verschillende
bedrijven uitoefent en wanneer in de omHtreek niemancl te vinden is <lie samen
flrie soortgelijke bedrijven uitoefent, mag
de administratie verwijzen naar drie beJastings-chuldigen welke ieder een dezer
bedrijven uitoefenen. (Samengeschak<~lde
wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, artikel 28.)
413
9 februari 1954.

u.itoefcnt.

97. - Inlcomstenbelast-ingen. - Belasting op ae beckijfsinlcomsten. - AfkelcIJaTe 1Jed1'ijfsnitgaven.
Gratijicaties
u'itbetaalcl aan het pe·rsoneel van een nij·t!erhe·ids- of hnndelsonae·rneming.- Voo·rwannlen -vnn de nft-relclcing. - De gratificaties uitbetaalll aan het personeel van
een ·nijverheids- of handelsonderneming
mogen in betrekking met de belasting op
de bedrijfsinkomsten, als bedrijfsuitgaven van de belastbare gronclslag afgetrokken worden, mits de betaling er van gedurende het belastbaar tijdperk geschied.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelasting{m art. 26.)
2 maart 1g54.
446
9-8. - Inlcmnstenbelnstingen. - Belnsting op de beclr'ijfsinlcomsten. - Aft-relcbare bedl"ijfs·uit.qn1Jen. - Afsoh-rijvingen.
- TToorwaarden 1!an de aftrelclc-ing. - De
afschrijvingen, die geen aanleiding geven
tot werkelijke betaling, mogen niettemin
bij wijze van beclrijfs-lasten van
gronclslag van de belasting op de bedrijfsinlmmsten worden afgetrokken mits zij beantwoorden aan de voorwaarden gesteld
bij paragraaf 2, 4°, van artikel 26 der
samengeschakelde wetten.
2 maart 1g54.
446

ve

99. - Inlcomstenbelast-in.l]en.
Bed·rijfsinlcomsten. - Reolamnt-ie. - Reolumutie doo-r cle belust·ingpliohtige tegen een
1net zijn insternming gedune wijziging gericht. - Ontvunlcelijlce 1·eclumutie ind·ien
de ·insternming met een dwul-in.!J omtrent
de feiten of omt1·ent het ·reoht behept ·is.
- De door cle belastingplichtige tegen een
met zijn instemming · gewijzigde am:igifte
gerichte reclamatie is ontvankelijk wanneer de door hem over de wijziging gegeven instemming met een dwaling omtrent
de feiten of omtrent het recht behept
was.
23 maart 1g54.
508
100. - Inlcomstenbelc~stingen.
Bed1"ijfsinlcomsten. Ramin.IJ vc~n de belastbure .!Jt"Ondsluy b·i:i vergelijlcing met
soortgel-ijlce lielustingplichtigen. Tijcl-
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perk ·weUc uun het ·in werlc-ing t1"eden van
rle 'Wet vwn 20 u·ztg,ust·tts 1947 voorafgaat.
.Ram·ingp-rocedtwe voo-rbeho1tden voor
rle i.n-lcomsten vun n·ijverheids-, hundelsof lunabonwbeckijve-rt-. ~ Tot het in wer-

king tretlt>n van de wet van 20 augustus
1947 was de ramihg van de belastbare
winsten bij vergelijking met de normale
winsten van soortgelijke belastingplich.
tigen slechts toegelaten ten aanzien van
inkomsten van nijverheids-, handels- of
lanclbouwbedrijven.
23 maart 1954.
508
101. - lnlcomstenlielnst·ingen.
Bed-rijfs·inlcomsten. Rcw~·ing van cle liel(t,~tbum g1'0ndslau b·ij vergeli:ilc-ing met
soo·rt[Jel-ijlce bclustingpl-ichtigen. ~ ToetJctssing V(tn die p-roceclnre op de liaten
•uwn v-rije lie-roepen. - 'l'oepuss·ing slechts
·wettelijk secle·rt het in ·werlcing treden
vwn cle wet vwn 20 u-u-.v·nst·us 191;1. -:- Met

betrekking tot de baten van vrije beroepen, is de raming van de belastbare winsten bij vergelijking met de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen
slechts toegelaten met ingang van 28 augustus 1947, dag van de bekendmaking
in llet Stuntsblucl van de wet van 20 augustus 1947. (Samengeschakelcle wetten,
art. 28; wet van 20 angustus lH47, art. 5
en ii5.)
23 maart 1954.
508
102. - Inlcomstenbelustingen.
Be£lrijfsin7wmsten. - Aanslag bij navm·del'in.IJ vcm reohten. - Vergel-ijlcin.!J met de
no·nnale w·insten van soo1·tgelijlce belastingpl-ichUgen. - Beclrijfsbelust-ing OlJ de
Oaten 'UW/1. 'l!'l'ije beroepen. - 'f'oepussin{f
'I!Wn cle wetsbepulingen met betrelclcing op het !l·ienstjuur wunrtoe de (~unslagen nor·-m.cut-7 cl-ienden te behm·en. - Voor het ves-

tigen bij navorclering van rechten van de
bedrijfsbelasting op de baten van vrije
beroepen, door middel van de vergelijldng
met de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen, client toepassing gemaakt te worden van de wetsbepalingen
betreffencle llet dienstjaar waartoe de
aanslagen normaal belloren. (Samengeschakelde wetten, art. 28 en 55 ; wet van
20 augustus 1047, art. 55, par. 3.)
23 maart 1g54.
508
103. - Inkomstenbelastingen. ' - Belnstin.IJ op de bed-rijfs·inlcomsten.. - Split8'ing vnn toinsten. Gemeenschappelijlr,
bedr·ijf. - Be,qrip. - Het feit dat samen-

wonencle broecler en zuster een molen en
een grondeigendom exploiteren, maakt'
een gemeenschappelijk bedrijf nit, wanneer de bron van hun bedrijfsinkomsten
in deze tweevoudige bedrijvigheid gelegen is, het tot het bedrijf dienende kapitaal onvercleelcl is, de kasmiddelen op een
gemeenschamJelijke rekening woi·den ge-
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stort en de bellaalde winsten niet werkelijk in hnn gelleel verdeeld. wm;~en .. (~a
mengeschakelde wetten, art. 21, paragraaf 3.)
UO maart 1954.
521
1104. - Inlcontstenbelast-inyen.
Belastiny op de berki)fginlcomsten. - A1"t·i7ceZ 27, 1)(b1"ayrnaf 3, der swn~en_.qescha7celde wetten betTeffende de spl~tstny 'Dan
door yemeenschappeUjl.;e . bedrifv~?t beluwlde winsten. Bepahny nf'WtJlcende
van lle ·reyelen vnn het bnTyeTUjlc ·recht
rliiJ rle venlelin.f! ·vnn de rlooT het yemeensclwppel'ijlc berlrijf behcwlrle winsten .toe8tnnn. - Met betrekking tot het vestigen

van de belasting op de bedrijfsinkomsten
wordt door artikel 27, Daragraaf 3, eerste
lid van de samengeschakelcle wetten afo·e~eken van de regelen van het burgerlijk recht die cle venleling van cle door
het geme~nschavvelijk ber~rijf ~ehaalcle
winsten toestaan, waar cllt artlk~l bepaalt dat geen splitsing van wmsten
voortkomencle van gemeenscllappelijke beclrijven toegelaten worclt onder samenwonende letlen van eenze lfcle familie, noch
onder cle le.den van een Yennootscbap, vereniging of enige gemeem;clmp.
30 mar,rt 1954.
521
1105. -

Inlcomstenbelnslinyen.
Ra'ln·iny vcbn rle belastbare rrronclsln_g. - Vermoeclen van omclel'ing vrm rle tnlcomsten
van de yehele oorloystijrl over ellc cler
TTTetterlienst.;rbren vwn rlM t-i,idperlv. lijlcheicz. - Aangezien de belastin~. op .cle

bedrijfsinkomsten op de vermoedellJke mkomsten mag worden geheven, mag de administratie. na het bedrag van de niet
aangegeyen. inkomsten voor bet geheel
van een ononderbroken tijdperk zoals de
oorlogstijd bepaald te hebben, w~tteli.jk
. de omcleling ervan over elk der chenstJaren van dat tijdperk vermoeden.
18 mei 1954.
G09
1106. - Inlcomstenbelast·in[!Cn.
Belast·iny op rle beclrijfsinlcotnsten. Raminr; vnn rle belastbwre rrronrlslny.
TT1·i}rlorn van cle 1·eterentiewinst voo1·zien
floor rt1·tikel 4 vrm cle wet vwn .16 october·
1945. - Vrijrlom eiyen aan de ewtrabelasting en bijyevolg q;reem.d aan rle [Jewone
belast-inrJen. - De vrijdom van de refe-

rentiewinst voorzien l1ij artikel 4 van de
wet van 16 october 1945 betreffemle de extrabelasting, clie slechts op bet ~xcedent
van de gedurende de oorlogspenode behaalde inkomsten op deze van een genaamde « referentieperiode ll gevestigd
wordt, is eigen aan de extrabelasting en,
bijgevolg, vreemd nan de gewone belastingen en in llet bijzoncler aan de belasting op cle bedrijfsinkomsten.
6 juli H154.
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HOOFDSTUK V.
AAN\'ULLENDJc PEHSONELE DELASTING.

107. - Jnlmmstenbelru;tinyen. - Aan·vullenrle pe·rsonele 1Jelns#ng. - Fe1·niet'iyiny, door het hot vnn beToep, vcm fle
annsl.ny ·in cUe belnst-i:ny, wellce enkel yeste'nnrl ·is op cle nietiyheicl van cle rtnnslnuen ·in de berl·rijfs- en nnt'ionnle crisisbelnst-inqen. - F erMekiny van het clispositief v"an het nrrest, rlnt rleze lcwtste n·ietiyheirl 11·itszwee7ct. - Ferb1·eldny rUe van
het ee1·ste rUstJosit-iet merlelwenyencl. -

'Vanneer de vernietiging, door llet hof
van beroe]J, van een aanslag in de aanvullende personele belasting enkel gesteund is op de door hetzelfde arrest uitges1Jrolwn nietiglwid van cl!e aanslagen in
d<~ bedrijfs- en nationale crisisbelastingen, brengt de verbreking van clit laatste
dispositief die van bet eerste clispositief
mede.
21 october 1953.
124
HOOIPDSTUK VI.
EXTHAllELAS'l'ING OP DE IN OORLDGS'l'IJD
BEHAALDE EXCEPTIONICLE INKO~IS'l'EN.

1108. - Inlcomstenbelnstinyen. - FJwtmbelastiny OJJ rle in oorloyst'ij rl behnalrle
ewceptionele ·inkom.sten. - Hoeclnniyhe·id
van belnsUnyplichtiye 'LJnn die belctsting.
- Hoeclaniyheicl die best1wn lcnn zelfs bi:i
afwez·iyheirl ·vwn alle eioene berlrijviyheicl
vnn cle schatpUchtiye, cloor het feit alleen
elM fleze ewceptionele w·insten heeft cc verk1·eyen ll wellce vnllen binnen cle g1·enzen
bepncbld in rwtUce/, 2, pa1·ngntaf 1, van rle
wet vrr.n 16 october 1.945. Opdat een

persoon belastingplichtige weze van de
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten en dienvolgens verplicht zij tot het indienen van
cle aangifte omscllreven in artikel 17, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945,
worclt niet vereist dat bij door eigene bedrijvigheirl erceptionele winsten behaalcl
heeft; het volstaat dat hij die verkregen
heeft. (Wet van 1(3 octobcer 1945, art. 11,
par. 1, en 17, par. 1.)
6 october 1953.
74
109. - InlcomstenbelasUnyen.
EwtmbelasUn.f! op cle ·in om·loyst'ijd behnalde
ewceptionele ·inlcmnsten. - H oerlnn'igheicl
vrtn belnsUnyplichUye van (z,ie belnsUny.
- Betvijsmiddelen "'oaanloo·r cle rulministTntie ven1W[J van die hoerlnniyheirl te
cloen bl'ijken. - Om van de hoeclanigheid

ven belastingplichtige van de extrabelasting op de in oorlogstijd bellaalcle exceptionele inkomsten te doen blijken behoeft
de administratie slechts door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigenissen,
de eed uitgezondercl, te bewijzen dat dee
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schatplichtig·e, gednrende het belastbaar
tijdperk, winsten heeft verkregen vallende binuen de grenzen bepaald in artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 octob<er 194;) eu clie, wegens llun omvang,
ltuu aanl of wegens enigerlei omstandigheid, ''en exceptionee1 karakter vertonen.
(Wet van 1() october HJ45, urt. ll, par. 1.)
U october Hl53.
74
1110. - Inlwmstenbelnstingen.
ExtrabelaNtiny op de ·in oo'i'logstijd behanlde
exceptionele inlcomsten. - lVijze vnn bepnUng, 1Jij ,r;ebrelc nan 1·echtvnc~rdigende
elementen, vnn het cwtiva vnn de schntplichti,r;e 011 .10 ·rnei .1940. - vVanneer door

·de natuurlijke persoon, die de extrabelasting versclluldigd is, geen rechtvaardigend<e elementen wor<len voorgelegd,
wordt llij geacht op 10 mei 1940 te hebben bezeten, behomlens een bedrijfskapitaal, elen activa in biljetteu ''an de Nationale Bank van Belgie en amlere Belgische
munttekenen overeenstemnwnd, voor een
der dknstjaren 1938 tot 1940, met de llelft
van het netto globaal inkomen dat tot
grondslag van de aanvullende personele
belasting heeft gediend, dit vermoed activa vastge;;teld zijnde niet up een forfait
van 100.000 frank, maar op een minimum
van 25.000 frank eu beperkt tot een maximum van 100.000 frank, met verwijzing
naar het hierboven bepaald netto globaal
inkomen. (\Vet van 16 october 1945, art. 3,
par. 2.)
77
111. - I nkomstenbelnstingen.
Ewtrnbelnsting op cle ·in ool oyst'ij cl behanlcle exceptionele inlcomsten. - F erbetering ·vnn !le nnngifte, ove·reenlcomsUg
nrtilcel 55 der samengeschnkelde wetten.
- Vm·plichtin,r; voo1· de belnstingpUchfoige,
die de rnming vnn de nd1win'istratie wil
bestrijclen, posit-ieve en contToleeTbnTe 1Je.,.vijslcrnchti[Je gegevens aan te voeren. -

Wanneer de administratie, een onjuist
bevonden aangifte verbeterend. overeenlromstig artilwl 55 der samengeschakelde
wetten !Jewijskrachtige gegevens voorlegt
ter VPrantwoording van lmar raming der
belastbare inkomsten, rust het op d<e
belastingplichtige de gevolgtrekkingen,
welke de administratie nit cle ingeroepen
tekenen of indicien afleidt, te bestrijden,
niet door daartegenover eenvoudige verklaringen te stellen, maar door positieve
en eontroleerbare bewijskl'aehtige gegevens aan te voeren.
6 october 1953.
77
112. - Inlcomsten/Jelnstin{Jen.
Extrnbelnst'in[J op de in oo'l'lO[JSt'ijd 1Jehaalt.le exceptionele bnten. - Belastba·re
inlcomsten. - Inlcom.sten wanronder be,qrepen zijn, boven de vnstgestelde ver·mogensncc1·essen, oolc de sommen wellce

-I
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tot het delclcen 'Vl~n lle ·u.Ugnven « ri fonds
penlns ll besteed ·werden en ncmwliilc tot
(ze ,r;ezins·nit[Jn•LJen, al wezen zij a:l dnn
n iet no·rnwnl. - 'l'ot wedersamenstelling

van het gelwel van de in de extrabelasting belastbare inkomsten van llet belastbaar tijdperk, dienen bij de vastgestelde
vermogensa~cressen de ter dekking van
<le uitgaven (( a fonds perdus )) gebruikte
:,;ommen gevoegd te worden en namelijk
· cle uitgaven voor het gezin, al wezen zij
nl dan niet normaal. (Wet van lfi october
1!145, art. 2.)
l december 1953.
22()
11·3. - Inlcom.sten/Jelnstingen.
Do01·
cle c~dm;inistrntie ·lje?·lJeterde anng·ifte. Tlest-iging vnn een awnm~Uenlle cumslng. Aanmr,llende nnnsln[J niet beperlct tot het
lleel van de winst dat niet in cle ext?·abeGeen bepaling,
lnstin,q /JelastbnaJ· is. -

noch van de samengescl!akelde wetten,
noch van de wet van lG october 1945, beperkt het vestigen van aanvullende aanslagen in de gewone belastingen tot het
deel van de winst dat niet in de extrabelasting belastbaar is.
21 december 1953.
271
114. - InlcomstenbelnsUngen.
Extmbelnstin,q op de in oorlogsf'ijd behanlde
e;rcepUonele 1Jaten. - Artilcel 7 vnn de
·wet van .16 octo1Je1· .1945. - Doel en cl1·nauw·ijclte. - Het enig doel van artikel 7 van

lle wet van 16 october 1945 is geweest te
voorzien in de gebeurlijkheid van het
verstrijken, in geval van terngbrengen
van het leger op vredesvoet, van de in
:utikel 74 van de samengeschakelde wetten omschreven bnitengewone aanslagstermijnen, en, in clit geval, de inkohiering van gewone aanvullencle aanslagen
nwgelijk te maken zo lang de extrabelasting geldig kan worden gevestigd, onder
llet enkel voorbehoud dat geen verhogingen of boeten mochten worden toegepast .
21 december 1ll53.
271
115. - Inlcomstenbelnstin,qen. - Extra.belasting OZJ de in oorlogsti:id 1Jehanlde
e.vceptionele 1Jctten. - A1·U1cel 6 vnn het
lJesluU vnn de Regent vnn 26 ntJ-ril .1946.
- Yoorwerp en dmcww·ijdte. - Artikel 6

van het besiuit van de Regent van
2() avril 1()46, krachtens artikel 13 van de
wet van 16 october 1945 genomen, staat
terugbetaling of outlasting toe volgens
een daarin nader omschreven equatie van
de in artikel 1, paragraaf l, van clit beHluit becloelcle en OJl 7 november 1945 niet
betaalcle belastingen, zodra de extrabelasting volledig betaald en aan de Schatkist clefinitief vervallen is.
21 december 1953.
27l
116. - InlGomstenbelusUn,qen.
Ex·
tn~belnsting

op de in oo1·logsti,id behnalde
exceptionele llaten. - Belnstbn1·e .IJI'OJ~dc
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slag. - O·verschot ·•;an cle onam· cle ext•·abelasting vaZlenrle baten op cle ·inlwrnsten
van het ·rete1·ent-ietijdpe·rlc. - .Regelen tm·
bepalinr1 van ell" clie·r gehelen. - Hoewel,

plichtige niet op tle inkomsten << over de
dienstj aren 1940 tot 1!145 ll is aangeslageri
geweest voor een bedrag gelijk a:m de
gezamenlijke geclurencle het referentietijdperlt behnalde baten, welke, bi.i toepassing van de artikelen 4 en 5 vnu voormelcle wet, worden afgetrokken.
21 december 1953.
274

ter zake van de extrabelasting·, de belastbare grondslag wordt uitgemaakt door
het overschot dat bekomen worclt na van
de in de extrabelasting belastbare baten
<le inkomsten van het referentietijclperk
te hebben afgetrokken, blijft er nochtam:
dat elk fiier gehelen afzonderlijk volgens·
bij de wet gestelde regelen client te worden
bepaalcl en dat, ter bepaling van de nit
kracht van artikel 2, paragraaf 1, van de
wet van 16 october 1945 aan de extrabelasting onderhevige bedrijfsinkornsten, de
bij de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingcn voorge:;chreven regelen krachtens artikel 19 van
de wet van 16 october 1945 toepasselijk
zijn om het beclrag der aan de belasting
onderhevige bellrijfsinlmmRten te bepalen.
21 december 1953.
27 4

staansbehoeften besteed werden dienen,
zowel als cle vermogensaccrcsRen, in acht
te worden genomen tot raming van de in
de extrabelasting belastbare grondslag.
(Wet van 16 october 1!146, artikel 2, paragraaf 3.)
22 december 1953.
29:5

117. - Inkomstenbelast-ingen. - Extrabelnstin[! op cle in oorlogstijcl behnnlcle
exceptionele ba.ten. Ar"tilcel 7 va.n cle
wet va.n 16 october· 1945. ~ DoeZ en clra.a.g·•.vijate. - Het cloel van artikel 7 van de

1:210. - Inkomstenbela.stinpen.
Ext·mbelast-in[! op ae in oodoust-ijcl behnnlrle
e:rcepUonele bnten. Bea1··i:ifs-n'itgnven
cUe van <le belnstbcwe gronclslng mogen
a.f{!etrolt-ken 'l.IJOnlen. Be,qTizJ. D<e

wet van 16 october 1945 is geweest te
voorzien in de geheurlijkheicl van het
verstrijken van de in artikel 74 van de
samengeschakelde wetten omschreven buitengewone aanslagstermijnen, in geval
van terugbrengen van het leger op vredesvoet en, in dit laatste geval, de inkohiering van gewone aanvullende aanslagen mogelijk te maken zo lang cle extrabelasting geldig kon gevestigd wonlen.
Artikel 7 van de wet van 16 october
1945, verre van enige beperking in de toepassing van het stelsel der gewone inkomstenbelastingen aan te brengen, heeft in
het daarin omschreven bijzoncler geval,
bij uitzondering dit stelsel uitgebreicl,
niettegenstaande het verstrijken van de
termijnen binnen welke toe11assing van de
samengeschakelde wetten mogelijk was,
oncler het enige voorbehoud tlat er noch
verhogingen, noch geldboeten mochten
toegepast worden.
21 december 1953.
274
1118. - Inkomstenbela.stin,qen.
Extra.bela.stin,q op cle in oo·1·logst'ijcl behnnlcle
Artilcel 7 vnn cle
except-ionele bnten. tvet rJwn .16 octobe·r 1945. - Bepnling enlcel toepasseT!i:ilc ingeval ae voor extnLbelnsUng in nnnrnerlc·ing komencle 1Jelnst-inyplichti[!e niet 011 cle htkornsten. << o'ver cle
a·ienstjwren 1940 tot 1945 ll ·is aam-rJCBlcL[!en
rteweest voo1· een bedrag aM [!elijk ·is nwn
de geznmenlij Ice gecl1wenae het ·refe·rent'ietijclperlc behnnlae baten. - Artikel 7 van
,Je wet van 16 october 1.945 is cnkel toepasselijk ingeval de voor de extrabelasting in aanmerking komencle belasting-

11·9. - JnkornStenbelcLstinuen.
Extrnbelnst-in[! op cle in oorlogst-ijcl behaa,lcle
exceptionele bnten. - Tnh:omsten 1Jesteert
nan cle 1Jestnwnsbehoetten. - Inlcomsten
wellce tot 1·nming VM! cle belast1Jare
[!ronclslag clienen in cwht ,qenomen te worclen. De inkomsten die uan de be-

wet laat slecllts .toe van het bruto bedrag
der in de extrabelasting belastbare baten
de bedrijfsuitga ven af te trekken welke
geclurencle het belastbaar tij<lperk W(~rden
geclaan om de belastbare inkomsten te
verkrijgen of te behouden. (Samengeschakelde wetten betreffencle de iukomstenbelastingen, artikel 19.)
22 december 1953.
293
:t21. - Inkornstenbelnstingen.
EmtrnbelnstiJn{! op cle in oorlo,qst-i:icl belwalcle
except-ionele baten. - Aft1·e1cbwre lasten.
- Belnsting op het knp-itnal. - Gee·n aft·relcbcwe lnst. ~ Aangezien de belasting

op het kapitaal geen beclrijfslast is, mag
zij niet worden afgetrokken van de inkomsten clie belastbaar zijn ln cle extrabelasting op cle in oorlogstijd behaalcle exceptionele baten. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
artikel 26; wet van 1() october 1945, artikel 19.)
22 tlecember 1953.
293
122. - Inkomstenbelctstin[!en.
Extrabelasting op cle ·in oo'l'lo[!stija llehanlcle
except-ionele bnten. - Besl·nit van cle Regent ·vwn 26 cwril 1946. - Wettelijlcheicl.

- Het besluit van de Regent van 26 april
1946, genomen in nitvoering van artikel 13, paragTaaf 3, van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalcle exceptionele baten, is wettelijk.
22 december 1953.
293
1'23. - InlcO'Instenbelnst-ingen.
Ext·ra.belnst-ing op cle in oo1·logsf-i,icl behaalde
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-exceptionele baten. - In.Jcornsten aan bestaansbehoejten besteed. ~ Inlcomsten in
acht te nemen tot ·raming van de belast-bare urondslaa. - De aan de bestaansbe-

hoeften bestede inkomsten dienen, evenals de vermogensaccressen, tot raming
van de in de extrabelasting belastbare
grondslag in ach t genom en te worden.
(Wet van Hi october 194i5, art. 2, par. 3.)
309
5 januari 1954.
124. - Inlcomstenbelastvnuen.
Emtrabelast-in.Q op de -in oorlo,qstijd behaalcle
·emcept-ionele baten. - AftTelcbcwe lasten.
- Belastimr; op het kapitaal. - Niet attrekbare la.~t. - Daar c1e belasting op het

kapitaal geen beclrijfslast is, mag ze niet
afgetrokken worden van de in de extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele baten belastbare inkomsten.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26; wet van
1{) october 1945, art. 19.)
5 jannari 1954.
309
125. - fnkomstenbelastinaen.
Emtrabelast-inr; op de -in oorlogsU.icl behaalde
emceptionele baten. - Besl·wit van cle Regent van 26 april 1946. - Wettelijlcheid.

- Is wettelijk het besluit van c1e Regent
van 26 april 1!146, genomen in uitvoe.ring
van artikel 13, varagraaf 3, van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijtl behaalde exceptionele baten.
5 januari 1954.
309
·126. - Inlcomstenbelastin,qen.
Emt1"abelast1JJt(! 011 cle ·in oorlogst-ijcl behaalde
emceptionele baten. Art·il.:el 7 vnn cle
wet van 16 oct()ber 1945. - Doel en clmngwijdte. - Artikel 7 van de wet van 16 oc-

tober 1945 had tot enig doel in het gebeurlijk verstrijken van de bij artikel 74
der samengeschakelde wetten gestelde
buitengewone terrnijnen te voorzien, in
geval van terugbre11ging van het leger op
vredesvoet, en in cUt geval het inkohieren
van nanvullende gewone belastingen mogelijk te maken, zolmig de extrabelasting
kon gevestigcl worden onder het enig
voorbehoud dat noch verhogingen, noch
boeten mogen worden toegepast.
12 januari 1954.
322
"12'7. - Inlco-mstenbelastingen.
Emtrabelast-ing op cle in oorlogstijd behanlde
emcept-ionele baten. - Y ennoeclens b-ij a1'ti7cel 2, pam{!rnaf 3, t)an de wet van
16 october 1945 omschTet)en. - Fer-moedens die enlcel tot het vestigen van de
aanslau mo{!en worden aangewend nctdat
de hoeclcmighe-icl van belast'inr;sehu.ldi.Qe
De bij artikel 2, parageblelcen is. -

graaf 3, van de wet van 16 october 1945·
omschreven verrnoedens, mogen enkel ingeroepen worden tot het vestigen van een
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aanslag in cle extrabela!>ting op de in oorlogstijd bellaalde exeeptionele buten, nadat hd gebleken iR dat de belastingplichtige de lwedanigheid van belastingschulllige lweft.
12 jannari 1954.
32.'3
12·8. - fnlcomstenbelnstinrJml.
Emtrnbelnstino op de In oorlo[Jst-ifcl behaalde
emcept-ionele baten. - Hoednni[;heid vnn
behtst-ingschu.lcl'igc van de emtntbelasting.
- Bewijs1niddelen omtrent die hoeclnnigheid. - Om te bevinden dat de belasting-

vlichtige de hoeclanigheid heeft van belnstingschuldige in de extrabelasting op
<1e in oorlogstijd behaalcle exceptionele
baten, volstaat het dat hij gedurende het
belastbaar tijdperk baten heeft belmalcl,
cUe in artikel 2, paragraaf 1, van de wet
van 1G october 1!145 bedoeld zijn, en die~
wegens hun belangrijk bedrag of elke andere omstandigheid een uitzonderlijk karakter vertonen. (Wet van 16 october
1945, art. 11, paragranf 1.)
12 januari 1954.
323
129. - Inlcomstenbelastingen.
Emtrabelasting.
Ye1·moedens bi:i aTtiJ.;el 2, 1Jrtntgraaf 3, van cle wet van 16 october 1945 omschreven. - Elementen dooT
rlc belast-ingschttlclige inge1·oe1Je1t om d·ie
·nennoeclens te niet te doen. Bewijslcnicht. - Bottvereine 1Jeoo1·deling door de
·rechter ove·r de orond. - De recllter over

de grond beoordeelt souverein de bewijskracht van de elementen die door de aan
de extrabelasting onderhevige persoon
worden ingeroepen tot het te niet doen
van het bij artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 1() october 1945 ingevoercle vermoeden.
12 januari 1954.
323
130. - InlcornstenbelasUnuen.
trnbelastin.Q. - Aftrelcbare lnsten. cl,rij.fsbelast-in{! bttiten het belastbaar
perlc ,qelcweten. - Niet aftrelclla.re

EmBetijdlctst.

- Het bedrag van de buiten het belastbaar tijdperk gekweten bedrijfsbelasting,
mag niet worden afgetrokken van de exeeptionele baten van hetzelfde tijdperk
<lie in de extrabelasting belastbaar zijn.
(Samengeschakelde wetten betreffenc1e de
inkomstenbelastingen, art. 26; wet van
1G·october 1945, art. 19.)
12 januari 1954.
327
131. - Inlcomstenbelastingen.
Emtmbelasting. - Bepctlingen van de samenf!CSchalcelde wetten betreffende de berlri.jjsbelnsti.nu va:n toepassing behonclens
n.twijlcing. - De bepalingen van de sa-

mengeschakelde wetten betreffende de be<lrijfsbelasting zijn, in zover de wet van
Hi october 1945 desaangaande geen afwijking inhoudt, van toepassing op de extra-
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belusting. (Wet van 16 october 1945, artikel 19.)
26 januari 1954.
370
132. - Inlvornstenbelastingen.
Ext·rabelasUng. - A1·til;;el 7 van de wet V(£'11
7 octobe·r 1945. - Doel en clmagw·ij(lte. Ret enig voorwerp van artikel 7 van . de
wet van 16 october 1945 was te voorz1en
in het gebeurlijk verstrijken van de bij
artikel 74 der samengeschakelde wetten
gestelde buitengewone termijnen, in geval van terugbrenging van het leger op
vreclesvoet, en, in dit geval, het inkohieren van annvullende gewone belasting·en
mogelijk te maken zolang de extrabelasting kan gevestigd worden, onder het enig·
·voorbehoucl clat noch verhogingen, noch
boeten mochten worden toegepast.
26 januari 195•1.
370
1·3-3. - Inlvo-mstenbelastingen.
Extrabelast'ing. Draagwijdte van (t-rt-ilcel 13, pantgt·aaf 3, van cle wet van 16 october .1945. - Bepaling (l'ie inslu'it dat !le
van het be(kng cler emt1·abelnsUng at te
t?·elclcen gewone belustinuen ·voo1·at zijn
ge•vesf'igd. - Artikel 13, paragraaf 2, van

de wet van Hi october 1945 bermalt clat de
gewone belastingen van het beclrag van
de extrabelasting afgetrokken worden,
hetgeen nooclzakelijk insluit dat het bedrag van cUe gewone belastingen vooraf
gevestigcl werd.
26 januari 1954.
370
1.34. - Inkornstenbelnst-inuen.
Emtmbel(LStinu op de in oo-rlogstijcl behanlcle
emcept-ionele baten. Artikel 7 van !le
wet van .16 october J945. - Doel en !lmngwij!lte. - Artikel 7 van de wet van 16 oc-

tober 1945 had als enig doel te voorzien
in het gebeurlijk verstrijken van de bij
artikel 74 der sameng·esclmkelde wetten
bepaalde buitengewone aanslagstennijnen
in g·eval van terug·brenging van het leger
op vredesvoet, en, in clit gval, het inkohieren van aanvnllende gewone belastingen mogelijk te maken zolang de extrabelasting kon gevestigd worden, onder het
enig voorbehoud dat noch verhogingen,
noch boeten mochten worden toegepast.
26 januari 1954.
.373
1:35. - Inlvomstenbelast-ingen. - Emtmbelnsting op ae in oor-logstij tl behaalcle
emcept-ionele bctten. P.rovis-ie tot ·instanclho·ucling van ae stocks. - TV·i,ize van
bepalinrJ. - De provisie tot instandhou-

ding van de stocks, welke van tle extrabelasting 011 cle in oorlogstijd behaalde exceptionele baten client vrijgesteld, wonlt
uitsluitend vastgesteld door vergelijking
tussen de twee waarden welke onclerscheiclenlijk onder cle letters n en b van
paragraaf 1 van artikel 6 van de wet van
16 october 19,15 bepaalcl worden.
9 febrnari 1954.
411

1.36. - lnlcomstenlielastinrte·n. - Emtrnbelasting op cle in oo1·logsti,i£l llehaalde
e'ccept'ionele baten. P.rov·is·ie tot insta.ntlhoucUng van tle stocks. - GenerlM
1Jepe'l'7ving ten cumz·ien van ae pe1·iode
wa.antit ae tot het vonnen van cle 1Jrovi8ie gebt'wilcte gelaen zijn voo1·tuelcomen.

- Generlei beperking werd door de wetgever gestelcl ten aanzien van de periode
'vaaruit te gelden zijn voortgekomen,
welke gebruikt werclen tot llet vormen
nm <Je provisie tot instaudhou<ling der
stocks, cUe van cle extrabelasting op de in
oorlogstijcl behaalcle exceptionele baten
<1ient vrijgesteld. (V\Tpt van Hl october
194fi, art. 6, par. 1.)
!J februari 1954.
411
1:37. - Inlcomstenbela~<t·in!fen.
Emtmlielctstin.q op £le ·in 001'lO.qstijcl behna.lde
except-ionele bnten. P1'01j'isie tot ·instwn!lhomling vwn ae stoclvs. - TTrijstelling toepasseli:ilc op a·ie welke geen ?"ege/,ma.Uge 1Joekho-nainu voeren. - Ji;elfs voor

ae belastingplichtigen die geen regelmatige boekhouding voeren en die clerhalve
geen deel van hun bezit tot reserves rnaken, worclt de provisie tot instanclh~:mding
van de stocks van <le extrabelaRtlng op
<le in oorlogstijd behaalde exceptionele
baten vrijgestelcl. (Wet van 16 october
1945, art. 6, par. 1.)
H februari 1954.
411

1:3,8. - Inkomstenlielnst·in{len.
Emt-rabelasting op ae vn oorlogstijd beht~alde
emceptionele baten. P·ro·visie tot instancllwu.tlinu va.n rle stoclcs. - Einde van!le vriistell-ing in geva.l een cle1· doo·r lJara.urnaf · 3 vnn nrt-ikel 6 van de wet va.n
Hi octobe1'· .1945 be]Jnnlcle onaerstelUnuen
z·ich voonloet. - In de in paragraaf 3

van artikel 6 Yan de wet van 16 october
1945 omschreven g·evallen houclt de uit
kracht 'van paragraaf 1 van dezelfde
wetsbenaling verleencle vrijstelling tot instanclhouding van de stocks op te bestaan,
met het enkel gevolg dat de extrabelasting geheven wordt op de voorlopig vrijgestelcle exceptionele winst, alsof er geen
provisie tot instandhoucUng van de stocks
bestaan hacl .
9 februari 1954.
411
1:39. - Inlcomstenbelnstin.IJC'It.
Extra.belnst·bng. - Belast-in,q wellce zelf niet
als berlri.ifslast vctn cle in !le emkabelastin,q belastba1·e g1·on£lslag ma.g afgetrolGlr.en wor·aen. De extrabelasting mag·

niet als bedrijfslast van de in de extrabelasting belastbare grondslag afgetrokken worden. (Wet van 16 october 194fi,
art. 12.)
16 februari 1954.
426
1410. - Inlcomstenbela.stinuen.
EmtrabelnsUn.q. - Aft1"elcba1·e lasten. - Belr~stingen
op de be£lrijfs·in7cornsten.

---~--------
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BelasUng wellc,e als bedrijfslctst van de
'in de extrabelast'ing belastbare grondslag
.sleahtN •vermng te worden afgetrokken
voor zoveel clie belnsting ·inrlerdactd [Jerlu.rende het belnstbctar tijdperk is gekweten. ~ De belasting op de bedrijfsinkom-

sten mag slechts als bedrijfslast van de in
.c]e extrabelasting belastbare grondslag afgetrokken worden, wanneer zij inderdmul
gedurende het belastbaar tijclperk gekweten wen1. (Samengeschakelcle wetten
betreffem1e de inkonistenbelnstingen, artikel 20, var. 1; wet van lfi october 1945,
art. l!J.)
l() februnri 1954.
42G
141. ~ Inlcomstenbelast-ingen.
Ex:trabela.sti-li[J op de ·in ooJ"logsU;id behctnlcle
-exaeptionele baten. ~ Arf'il,;el 7 van cle
met 1Ja-n. Hi ootobe·r .1945. ~ Draa[Jw·ijclte.
~

Waar hij lli.i artikel 7 van de wet van
octolJer UJ45 in het vestigen van aanvullende aanslagen in de inkomstenbelasting· en in <ll' nationale crisisbelasting
voor <k dienfoltjaren 1940 tot 1945 voorzien
heeft, !weft de wetgever bedoeld de in oorlogstij<l verwezenlijkte winsten niet aan
het stelsel van de gewone inkomstenbeInstingen te onttrekkt>n, zelfs· ingeval die
wins ten a an de extra bela sting- onclerhevig
zijn.
1G februari 1954.
428
](l

1·4;2. ~ In/,;ornstenbelastinrten.
Exl•rabelnsfi.nl! op rle ·in oo'l'logst·ijrl 1Jelwnlde
ea•ceptionele /Jnten. -- ArtU.-al 7 vnn de
1vet 1Jnn .16 october .H!4:J. ~ Voon.ve1·p. ~

I-let enig voorwerp van artikel 7 van de
wet van 1G october 1!J45 is geweest te
voorzien in het gebeurlijk verstrijken van
de bi.i artikel 74 cler samengeschakelcle
wetten gestelcle buitengewone termijnen,
in geval van terugbrenging van het leger
op vrer1esvoet, en, in dit geval, zolang de
extrabelasting kan gevestigcl worden, het
inkohieren van aanvnllencle gewone belastingen mogelijk te maken, onder het
enig voorbehoud clat noclt verhogingen,
noch boeten vermogen toegepast te worden.
Hi febrnari 1954.
428
14.3. ~ InkomstenlJelnst·in[!en.
Exlrabelnstinfl op 1le ·in oo'l"logst'ijrl /Jehaa.lcle
IJaten. ~ Bela.st·ing _qehe?Jen n:iet c~lleen op
rle doo·r rle peTsoonl!ijke beckijvigheirl /Jehaa.lde bnten, cloch oolc op degene 11-ie
rloor rle belnsUngschu.lclige ·werden << verkregen >>. ~ De wet vnn lfi october 1945

<loet niet alleen de inkomsten en bnten
welke door de persoonlijke bedrijvigheid
van de belastingpliclltige werden «behaald >> onder de extrabelastiug vallen,
cloch ook die welke door hem werden
« verkregen ». (Wet van 16 october 1945,
art. 2, par. 1 en Cl.)
4 mei 1954.
574

~~--
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144. ~ InkomstenlJelcLstin,qe?L
ExtrnlJelnst-ing op de ·in oodogsU.ill belHLalde
VeLten. ~ Hoellnniyheicl vnn acm de extrnlJelnsUny onderlwvi.ge pe1·soon. -Hoerlnni[Jlwicl cUe ·v6M de vnststelUng van de
belnstlmre fJTOnrlsla.g rz.ient vast[Jestelcl. ~
Bew-ijs tta.t niet ve1·eist rlcLt bepnnld wordt
tot -wellce ca.tegode cle lJnten behoren. ~

Om van de lweclanigheid van voor de extrabelasting in aanmerking komencle belastingplichtige te cloen blijken, hoed anigheid die v66r het vestigen van de vaststelling van de belastbare gromlslag dient
bewezen en omlersclteiclen ervan is, volstaat het tt> bewijzen clat de aan het licht
gekomen inkomsten of baten binnen de
bi.i artikt>l2, paragraaf 1, van de wet van
1G october 1945 bepaalcle grenzen liggen
zoncler clat het noclig zij te bwijzen tot
welke bepaalcle categorie zij behoren.
4 mei 1954.
574
145. ~ fnkom.stenbelnstin,qen.
Extra/Jelnstinu op cle emceptionele /Jctten. 'f'e!lelrlemnlcin,q tijclens het belnstbnaT tijclped; ·vnn een on·roeTend goed wna1-van cle
uma1·cle in cle lnntstc ·inventaris v66r
10 mei 1940 lcLger clan de we1'1ceUjlc,e
·wnarde ·ux~s. ~ Belnstinrf verschnlcligd op
het ·versch-il t'Ussen rle omzett-ingswaanZe
en cle werlcelijke wannZe. Krachtens

artikel 5, paragrnaf 4, van de wet van
16 october 1945, wanneer een onroerencl
goetl, waarvan de waarcle in de laatstt>
inventaris v·66r 10 mei 1940 lager was clan
de werkelijke waarcle, tijclens het belastbaar tijdperk tegelcle gemaakt wercl, is de
extrabelasting op het verschil tussen de
omzettingswaarcle en de werkelijke waar<le verschulcligcl.
18 mei 1!J54.
()12

14:6. ~ Inlcom.sten1Jelnstingen.
Extrn/Jelnst-in[J op cle exceptionele liMen.
'L'oepnss-ing vnn cwt-il"el 5, 1JCLrng1·nnf 4,
va.n rle wet va.n .l6 october 1945 op cle in
een n-ij·verheicls-, hwnclels- of landbouwonclenwm.inrt belegrle l-icha.meli_ilce en onlichnnwlijl;;e bestnnclrlelen cUe ti_idens het
belcLstbnrtr Ujdpe·rk ·in de Mj de wet bepa.nlcle omstnncligheclen ·in gelden werden
omuezet. ~ Artikel 2 van cle wet van

;:o mei 1949 maakt artikel 5, paragraaf 4,
Yan <le wet nm 10 october 1945 is toepas~•elijk 011 de lichamelijke en onlichame
lijke bestamldelen, met uitzondering van
<le in cen nijverheids-, hanclels- of landbonwomlerneming belegcle gronclstoffen,
proclucten en goecleren, die tijclens· het
belastbaar tijclperk in de bij de wet bepaaltle omstancligheclen in geld werclen
omgezet.
18 mei 19i34.
(\12
1•47 .· ~ lnkomsten1Jelnstingen.
Extra./Jela.sf'in!l op cle exceptionele bnten. ~
li'isonle meen.vna.nlen in cle relceningen

810

BELASTINGEN EN TAXES.

mtn eon oorlOf!S!Uenstjaa.r in het Uoht yelcomen, rloch ·v66r 191,0 cloo;· de belasUngpl-ichtige 'IJerwo'nJen.
Meenvna;·den
welke in rle ext·rabelastiny belastbncw z·ijn
overeenkom.st(q art·ikel P:l, pa1·agntjen .l
en 2bis, van fle samengesclw.kelfle wetten,
behot((lens in fle bij fle wet omsclweven
gevallen. - De fiscale meerwaarden die
slechts in de rekening·en van een OOl'logsdienstjaar aan llet Jicht zijn gekomen, al
waren zij reeds v•66r 1940 door de belastingplichtige verworven, zijn in de extra!Jelasting belastbaar overeenkomstig artikel 27, paragrafen 1 en 2bis van de samengeschakelde wetten, behomlens in de
bij de wet van 16 october 1945 uitdrukkelijk omschreven gevallen en inzonderheid
in de in artikel 3, v::nagraaf 4, 1" en 2" lid
omscllreven gevallen.
18 mei 1954.
612
1418. - InlvonL~tenbelastingen.' - Ewtrabelctstiny. Vennoeclen be1J(tctlfl bij
n;·tUcel 2, puntgranf 3, vwn lle wet van
16 ootobm· 1945. Bewijselenwnten bepaald ·in pwmy'l'aa.f 3, litteTa c, a.linea 2,
'IJnn hetzelfrle wrtilcel en bestemd om de
veTnweaens om te lceren. Sonvereine
beoonleliny door de ;·eohte;· ove.,. cle
yroncl. - De bewijswaarde van de bij artikel 2, paragraaf 3, littera c, alinea 2,
van cle wet van 16 october 1945 bepaalde
bewij selementen, bestemcl om het bij paragraaf 3, alinea 1, van hetzelfde artikel
ingesteld wettelijk vermoeden om te keren, wordt aan de souvereine beoorcleling
van de rechter over de grond overgelaten.
15 juni 1954.
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14'9. - Inluomstenbelctstingen.
Extrubelastiny op de in oorlogsti.i(i behualfle
excepUonele bnten. A;·tUvel 7 van de
wet van 16 ootolJer .1945. - Doel en cl1·aagw·ijdte. - Het enig doel van artikel 7 van
de wet van Hl october l!J45 is de gevolgen
te voorkomen van llet verstrijken van de
bij artikel 74 der samengeschakelcle wetten bepaalcle buitengewone aanslagstermijnen, in geval van het terugbrengen
van het leger op vreclesvoet, en, in clit geval llet vestigen van aanvullende aanslagen in de gewone inkomstenbelastingen
toe te laten, zolang de extrabelasting kan
worden gevestigcl, onder llet enig voorbel!oucl dat geen verhoging noch boete zal
worden topgepast.
15 juni 1954.
665

1:50. - Inkomstenbelastinyen.
Extrabelctstin.!f. Ligyend geld op 10 ;nei
1940. - Ve·rmoeden. - Wanneer de belasiingplichtige het bewijs niet geleverd
lleeft van het beclrag liggend geld dat op
10 mei 1!J40 in zijn bezit was, wordt hij
vermoecl O]} die datum in het bezit te zijn
geweest van de llelft van het netto glolmal inlwmen dat tot grondslag van de

a an vullende personele bela sting voor een
ller llienstj aren 19-38 tot 1940 gediend
heeft. (Wet van 16 october 1!J45, art. 3,
par. 2.)
22 juni 1954.
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1'51. - InlwmstenbelusUngen.
IffwtralJelnsUny.- Vrij not-ief op .lO mei 1940.
- Berl·my ·vnn de 'IJennoedelijk bestaanrZe
sommen. - ·wijze vnn berekening. - Om
door een belastingplichtige, het wettelijk
vermoeden betreffencle het vrij actief dn t
op 10 mei 1940 in zijn bezit was tot beloop van het bij de wet bepaald minimum
van 100.000 frank te doen genieten. worclt
er vereist clat de llelft van llet netto globaal inkomen dat voor een der clienstjaren 19-38 tot Hl40 tot gronclslag van de
aanvullencle personele belasting heeft gediencl of zou gecliencl hebben, gebeurlijk
vermeerclertl in de bij artikel 3, paragraaf 2, letters a en b van de wet van
Hi october 1945 bepaalde voorwaarclen.
llet bedrag van 100.000 frank zou bereikt
hebben.
22 juni 1!)54.
69il

1 15.2. - .lnl"omstenbelastinyen.
Mxtmbelnsti-ny. W·ijze om het exceptionoel karakter vwn het onder lle extrabelnst1ny vallencl befl·rag de•r wvnsten van
eon •nfWilnloze vennootschup te bepalen. vVmmeer de belastingschuldige een naamloze vennootschap is, worden lwt nitzon<lerlijk karakter van de winsten en llet
beclrag ervan bepaald bij vergelijking van
cle winsten, met inbegrip van de eli videnllen, alsmecle van de onder meer aan lle
beheerclers toegekencle bezoldigingen, zelfs
inclien deze geclurencle het belastbaar
tijdperk die hoeclanigheid llebben verloren, maar in clienst van de vennootschan
zijn gebleven. (Wet van 16 october 1945.
art. 4, .par. 5; samengeschakelde wetten,
art. 25, paragraaf 1, litt. b.)
:W jnni 1!154.
710
115:3. - Inlcomstenbelusf'i-nyen.
.lilxt·ralielasUng. Ye;·yeU.jlc·bng t'l/.ssen ae
winston 1Jnn het belastbua;· Ujflperlc en
cUe 'IXtn het TejeTent·ieU,idpe1'lc. - Veryez.ijk'ing wctndJ'i:i met het geheel de;· na.n ae
beheenlers ·nityelceenle bezolcUyinrten. rekeninu client te ·wo1·£len rJehonflen. - Uit
cle parlementaire voorbereiding vau de
wet van 1.6 october 1945 blijkt 'dat, wat
cle naamloze vPmlootschappen betreft, tot
de vergelijl;:ing tnRsen de winsten van het
belastbaar tijclperk en clie van het referentietijdperk, er aan beide zijclen, rekening client te worden gehonden met het
geheel der aan tlc l1eheerders toeg·ek!"llfl!~
bezoldigingen.
29 juni 1954.
710

1154. - Inlcomstenbelnstinyen.
Ext;·ubelnsUnf. - Artilcel 4 va.n cle wet 1Ja;n
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16 octobe-r 1945. - A-rtilccl af-wijkcna ·va-n
a·rtilcel 35, pwrnumfen 3 en 3bis, vwn ac
samengeschakelae wetten. Door arti-

kel 4 van de wet van 16 october 1945, inzonderheicl door paragraaf 5, wordt afgeweken van de bepalingen van artikel 35,
paragrn1'en a en :JI!-is van de samengeschakeldc" wetten, welke derhalve ter zake
van extrabelasting gl~en toevassing kunnen viiH1Pn. (VVet van 16 october 1945,
m-t. 19.)
:w jnni 1934.
'710

155. -- Inkomstcnl!el(tsti·ugen.
E:vtrabelastin.r;. U-itzonaed-ij lc lcantli,te·r
·oan ae l!elnstlmre l!aten: - Kwmlcter l!epaala l!ij ·Peruel.ijkin.IJ tnssen het geheelrler liela.stliwre -wi.nsten va.n het l!ela.stlia(/.1'
tijdpe1·1.". en- ltet uehecl vnn rle ·w·insten rUe
tijrZen.1
liet refe1·ent·iet·ijrlper7,, 1oenlen
Het uitzondernnnoe!feDen of IJcla.st. lijk knral;:ter van de onder de extrabelasting vallende baten worclt bepaald, onder
meeJ·; bi j vergelijking tussen eensdeels
het gehePl !ler tijclens het belastbaar tijdperk verkregen belastbare inkomsten en
anclfmll'ell' het geheel van die welke tijdens een voorgarmcl tijdverk, referentietijdperk genoemcl, werden uangegeven of
beiast. (Wet van 16 october 11f45, art. 4. l
29 juni 1954.
710
1'5·S. - Inkomstenl!elastinuen.
E;ntraliela..~ting. - Laatste k.1oa·rtr~nl van het
ja.ar 1.'144. - Vennoecle-n tot vestirrin.!J van
de belnstin.IJ Op!feleDenl cloo·r het gen~irl
aelde ·1Xt-n de negent-ien tl'·imeste·rs van
1 jawttrLt·i 1940 tot 9 octol!e·r 1944. - Gevnl
in feite -wna·rin ant ·verrnoeclen n·iet passend ka-n zijn. - Wanneer uit feitelijke
bestanddelen blijkt clat, in een bepaald
Iandbouwbedrijf, de winsten niet doorlovend dag per dag, maar voornamelijk
door de Y<~l'kOOlJ van cle oogst werden be-.
haald, en wanneer niets er op wijst clat
die verkoop tussen 9 octoller en 31 december 1!144 zou geschiecl zijn, mag het hof
van lleroe11 oordelen dat de tijclens het
tijdperk van 1 januari 1940 tot 9 october
1044 behaalde winsten geen passend vermoeden opleveren voor de l'aming van de
in de extra!Jelasting belastbare winsten
-van het laatste kwartaal van 1944.
29 jlmi 1H54.
711
1:57. -

Inkomsten·belastbngen.
Extrnbelnstinu. - Bij n1·t-ikel 7 V(m rle wet
vnn 16 october .1945 toeuelaten nanvu.llende aanslngen. Aftnslagen enlcel te
LJestigen Tm-cwhtens (l-ie bepnling nn het
verstrij Teen de1· in a;rt-ikel 74 rle1· snmengeschalcelrle befloelde bnitenge-wone termijnen. - De bij artikel 7 van de wet

van 1() october 1945 bedoelde aunvullende
aanslagen lnmnen, niettegenstaande het
verstrijken van de bij artikel 74 van de
:-;a mengeschakelde inkomstenbelastingwet-
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ten voorzieue tennijnen, gevestigd wor<len zolang de extrabelasting gelclig kan
worden gevestig<l, zonder echter dat verhogingen of geldboeten mogeu worden
toegepast, wanneer die aanvullende aanslagen na het verstrijken van gemelde
termijnen gevestigd worden.
29 juni 1954.
711
15:8. - InlcoJnsteniJelnst·ingen.
Extm/Jelnst-ing. - Vermoeclen V£m vrije act iDfL (l·ie fle l!elast-ingpl-ichti(fe Oll 10 ·me-i
1940 be.za.t. - Yermoeflen ant rle schu1£l·vonleJ'ingen niet IJet-rett. - De vrije ac-

tiva, waarvan vermoea wordt dat de belnstingplichtige 11e 011 10 mei 1940 bezat
en cUe bij p[u·agraaf 2 van artikel 3 van
de wet vnn J(j october 1!l45 .tot invoering
van de extrabelasting voorzien worden,
worden in deze bepaling op be11erkende
wijze opgesomd. De schuldvorcleringen
worden er niet in begrepen.
!i juli 1954.
7il5
1'5'9. - Inkomstenuela.sti-nuen.
Extrnbelnsting. Goede·ren rUe vermoed
-worden 'IJCLn lielastbare ·inkomsten vooTt
te lcomen e-n in nrtilceZ 2, parngrna.f 3,
'V(tn de wet v-an 16 october 1945 zijn opgesoma. - TTennoeden flnt slechts aangenomen -woTrlt ·indien rle ct(l'rninistl·atie ge·wng gernaalct heeft V(tn (le ncc1·essen
wellce deze goerleren -v661· 1 jnnnari 1950
nitm.a.ken. Het bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945,

tot invoering van de extrabelasting, bedoeld vermoeden met betrekking tot de
goecleren die vermoetl worden van belastllare inkomsten voort te komen, mag
slechts toegepast worden inclien de administratie v66r 1 :januari 1950 van deze accressen jegens de belastingplichtige gewag gemaakt heeft. (vVet van 16 october
HJ45, art. 111, lid. 2.) (Stilzwijgende oplos~ing.)

6 juli 1954.
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11.-60. - Inko1nstenbela.stin_qen.
Extmbelastin{l. - W etteUilc vennoeclen va,n
oorspmng van fle op 9 'october 19114 vnstgestelae ftccressen ·vnn act-ivn. Artilce/. 2, pa1·agrnat 3, v£m cle wet van 16 octobe1· 1945. - Bepnl-ing (Ue ann ae belast-in[JlJl-icht·ige het tegenuewijs toela(tt. Lnidens artikel 2, pai·agraaf 3, van de
wet van 16 october 1945, is het aan de belastingplichtige toegelaten, het wettelijk
Yermoeden van oorsprong van de vastgestelde vermogensaccressen omver te werpen, door te bewijzen dat de Terrichtin·
p.;en met betrekking tot deze accressen
niet door mitlclel van in artikel 1 aangewezen inkomsten gedaan werden.
6 juli 1954.
735
1'61. -.: Inkomstenl!clastingen.
ExtmlJelast-ing. - Wet vnn 16 octobe·r 1945.

BELASTINGEN EN 'J'AXES.

812
~

Wet cUe andere baten clan a·ie vcm cle
beroepsoearijvi.ghe·ic/. vnn cle bclasUngplichtige aan ae belast-ing onclerwe·rpt. ~

Artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october Hl45 onderwerpt aan de extrabelasting, onder meer, de andere inkomsten, winsten en baten dan degene die
nit een beroepsbedrijvigheid van de belastingplichtige voortkomen.
6 juli 1954.
742
HOOFD8'L'lJK VII.
SPECIALJc DELASTING OP DE WINSTEN YOORTVLOEIEND UI'l' LEVER.INGEN EN PRESTN!'IES AAN
DE VIJAND.

Jn7wmsten1Jelnstingen. ~ SpeC'icLle 1Jelasting op clc winsten voortvloe·iencl uit levedngcn en p1·estCLties aan
cle vijancl. ~ Toeifigcniny cwn cle Scha:tTcist van clc u.it het 1Jlegen van een ?n-~s
aaad ot een ·wan1Jecl1'ijf tegcn llc ~~-itwen
dige vciligheicl van cle Stnnt ontstcme
sommen, goecle'/"cn ot voonlelen. ~ Belast'ing die swrnen met de toei:H.gening ann de
Schatlcist lcwn 1Jestaan. ~ De speciale be-

1'62.

~

lasting op de winsten voortvloeiencl nit
leveringen en prestaties aan de vijand,
die ertoe strekt aan de Schatkist het
voile bedrag toe te kennen van de baten
welke hun om·sprong in zodanige leveringen en prestaties vinden, kan samen bestaan met de toeeigening aan de Schatkist van de sonunen, goederen of voordelen van om het even welke aarcl, die de
winst nitmaken die ontstaan is uit de
bedrijvigheicl van een persoon die aan een
misdaacl. of wanbedrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat schnldig bevonden wercl. (Wet van 15 october 1945,
art. 1; Strafwetb., art. 123ter.)
24 november 1953.
201
HOOFDSTlJK VIII.
BELASTING OP HE'l' KAPITAAL.

1163. ~ Beg1·ip. ~De belasting op het
kapitaal maakt een afneming nit op het
vermogen van de rechtspersonen en van
cle natnurlijke personen om cle enige reden clat zij op 9 october 1944 eigenaars
van goederen waren. (V'Tet van 17 october
1945, art. 1.)
22 decen1ber 1953.
293
1164. ~ BegTip. ~ De belasting op het
kapitaal mnakt een afneming nit op het
vermogen van cle rechtspersonen en vail
cle natnnrlijke personen clie gegrond is op
de enige reden dat zij op 9 october 19-!4
eigenaars van goederen waren. (Wet van
17 october 1945, art. l.J
5 jannari 1954.
30!)

1·65. ~ Belnstingen. ~ Belasting op,
het Tcnpitnnl. ~ Wet 'van l7 octo1Jm· 1945.
~ E-iyenna1· ove'l'lerlen op 9 octo1Jm· 194Jr
·u66r het ·in we1"/c·inu treclen vctn de wet.
~ Belc£st'in(J ten laste van rle e?f{fenamen
of rechthe1J1Jenflen. ~ De belasting op het

kapitaal wordt, kraclltens de wet van
17 october 1!)45, gevestigd op de goederen
welke op H october 1944 aan de natuur-

lijke en reclltspersonen toebehoorden, eu
client door de eigenaar ofwel, in geval
llij v66r llet in werking treden van de
wet overleden is, door zijn erfgenamen of
reclltheb!Jenden betaald te worden. (Wet
van 17 october 1945, art. 15, par. 1.)
ll februari 1 !lil4.
415
1'6'6. ~ lnlcomsten1Jelast-inyen.
Beslnit va.n cle Regent 'va.n 27 nove·m1Jer 1945
1Jetreffenfle cle toepass·ing 01J cle lwnrl1Jonwexploitat1es van 1le 1Jelast-ing op het Tcapitfwl. ~ N·iet toetJassel-ijlc 1J66r cle vesti.rtin,q vnn cle 1Jelnst-ing op cle 1Jedrijfsinkon~sten. ~ Het besluit van de Regent
van 27 november 1945, betreffende de toepassing op de landbonwexploitaties van
de belasting op llet lcapitfml, is vreemcl.
aan de vestiging vnn de belasting op de
beelrij fsinkomsten.
fi juli 1954.
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HOOFDSTlJK IX.
JVlET RET ZEGEL HELIJKGESTELDE TAXES-

16'7. ~ TJTeelcletaxe. ~ Ve1·schnlcliginq
van fle taxe. ~ In ovenoerping te nemen
ogenblilc. ~ Aangezien de weelcletaxe bij

de levering nan de verbrniker client te
worden gekweten, behoort dat ogenblik in
nnnmerking te worden genomen om te
bepalen of zij opeis!Jaar is, terwijl alle
latere gebeurtenissen in cUt opzicht zonder invloed zijn. (Wetboek betreffende de
met het zegel gelijkgestelcle taxes, art. 1,
84 en 85; algemene verordening betreffende evengemelde taxes, art. 15G.)
2!) april 1954.
55S
1•6:8. - TVeelcleta.xe. ~ Leve1··ing !£an
cle verlw1t-ilce1· 1;wn losse stnlclcen, garnitu.ren en toebehoo·rten ·van cmtorijtwigen.
~ Voo·l"/.oerpen clam- cle lcope1· lwsterncl en
1Jesteecl tot het ve-rva.nnUgen en het oncledwnflen vnn aan ae toeelfletnme niet oncle1·wo·r1Jen voe-rtnigen. , ~ Weelcletame
nochtnns opeis1Jna1·. ~ De weeldetaxe is

verschulc!igd op de levering aan de verbruiker van voorwerpen welke om reden
van hun aard en van het gebruik waartoe
zij normaal bestemd zijn ~ clit is volgens
llet meestnl gewoon gehrnik ~ losse stnkken, garnituren en toebehoorten van autorijtuigen nitmaken, lloewel de koper
die voorwerpen bestemd en ze daadwer~
kelijk gebrnikt heeft tot het vervaardi-

J -;: -.-
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gen en het onderhouden van voertuigen,
zoals trolleybussen, welke niet aan de
weeldetaxe ondenVorpen zijn. (Wetboek
betreffende tle met het zegel gelijkgestelde taxes, art. 1, 84 en 85; algemene
verordening
betreffende
evengemelde
taxes, art. 15G en 179, tafel A, par. XIV.)
:W april 1954.
553
1'69. - Taxe op cle beu;rs·verrichtingen.
W etgev-iny in voe,qe v66r het besl·wit
va1o 9 me·i .1941. - F erricht·inyen bet1·eftencle openbcwe effectw• yeclaan zonde·r
t·ussenlco-mst van een valcbe·m·iddel(UW. Niet aan de taxe onclerworpen. - Krach-

tens de artikelen 120 tot 12G van het ·wetboek betreffende de met het zegel gelijkgestelde taxes, vooraleer zij bij besluit
van 9 mei 19-U op de beurs- en verlengingsverrichtingen werden gewijzigd, waren
de verrichtingen op openbare effecten zonder tussenkomst hetzij van een bankier,
wisselngent, commissionnaris of makelaar, hetzij van een under persoon clie geTi'oonlijk nls bemiddelanr voor die verrichtingen optreedt, niet nan de taxe op
cle benrsverrichtingen on~lenvorpen.
(i mei 1954.
577
170. - 'l'ctxe op cle be·u·rsven·icht-ingen.
W et_qcviny in voe11e v66r het bcslttit
·van 9 mei .1941. - YetTichtinyen betretfende openbare effecten yeclaan floor tttssenlvomst van een ·valcbemiclclelaar.
l'alcman wellce -in e-i.yen naam. handeU. TTt·ijstell-in!J ·van rle ta.xe. - Kraclltens de

artikelen 120 tot 12G van het vVetboek betreffenlle de met het zegel gelijkgestelde
taxes, voornleer zij bij beshlit van 9 mei
1941 op de beurs- en verlengingsverrichtingen werden gewijzigd, was elke valnnan
van de taxe op de beursverrichtingen
vrijgesteld, wanneer hij in persoonlijke
uaam was opgetreden, zelfs indien de verrichting wercl gedaan door tussenkomst
hetzij van een bankier, wisselugent, commissionnari~; of makelaar, hetzij van een
ander persoon die gewoonlijk als bemiddelaar voor die verrichtingen optreedt.
6 mei 1954.
577
1'71. - 'l'axe OZJ cle bew·sverr·icht-inyen.
Wet11evin_q ·in ·voer1e v.6M het besl·wit
l!an 9 mei .194.1. - F Me man wellce als een
optt·edende partic·nlie·r hanclelt. Niet
ven~nt·woorrlelij k voor het betalen van rle
tawe ·ve·rschnlcU,qcl cloor rle partic·ul'ier met
clewellce hij _qehnnrlelrl heeft. Krach-

tens d<~ artikelen 120 tot 12G van het Wet·
lJoek betreffende <le met het zegel gelijkgestelde taxes, vooraleer zij bij besluit
van 9 mei 1941 op de beurs- en verlengingsverrichtingen wer<len gewijzigd; was
de vakman welke in versoonlijke naam
en niet als bemidclelaar was opgetreden
niet verantwoordelijk voor de taxe op de
beursverrichtingen welke rlesgevallend

813

door de particulier met welke hij gehanclelcl had verschultligd was.
(i mei 1954.
577
172. - 'l'ctxe op aanneminyscont·racten. - A1·t·ikel 60 ·van het TV etboelc cle1·
met het zeyel yelijkyestelcle taxes. - Reyime 1x)6·r cle wet vwn 27 jnli .1953. P restaties van inteUect-nele awrd cmde1·e
rlrm cleze Op!Jesomcl in art-ilcel 75'. - Aan
£le taxe niet ondenoorzwn. - V66r de wet

van 27 juli 1953, welke bij haar artikel 7
het artikel 60 van het ·wetboek der met het
zpgel gelijkgestelcle taxes heeft gewijzigd,
trof de door die bepaling ingevoerde taxe
op de aannemingscontracten niet de intellectuele prestaties andere clan deze opgesomcl in artikel 75" van clit vVetboek.
24 juni 1954.
6!lfl
HOOFDS'J'UK X.
TAXE OP DE DRANKSLIJ'l'EHIJEI\".

1'7:3. -

Taxe cloor een wet yevest-i_qcl.
E·is tot ter·uybetal'in!J van het bedt·a,q
'!Jcm een betaa.lcle taxe. ~ E·is ye,q1·ond op
een onj1tiste toepassiny van cle wet die cle
taxe ·vesti!Jt. Geschil ·vallenae bniten
cle yewone bevoegclheicl van cle hovm~ en
rechtbanken. - Valt niet binnen de ge-

-

wone bevoegdheid van de hoven en rechtbanken de eis tot terugbetaling van een
betaalcle openingstaxe van een clrankslijterij, wanneer hij gegrond is niet op het
gebrek aan wettelijke titel clie de openingstaxe op de drankslijterijen vestigt,
maar op de onjuiste toepassing op aanlegger van de wet waarcloor de taxe gevestigd wordt.
1 october 1!JiJg.
52
HOOFDS'l'UK XI.
PROVINOIALI!:. EN GEM:EEN'rE'l'AXES.

174. - Prov·inciale en ,qemee·ntebelasUnyen. - Yoot·zieniny te,qen een besluit
vctn cle bestenlliye clepntatie van cle provinciale 1·aacl.
Yoo1·zien·inr1 clie, 011
sintffe vwn verval, moet inr1erZ·iena wot·rlen binnen de tennijn van een 1JUtancl
vanaf cle beteken·in!J ·van de best1·eaen beslissin!J. ~ De voorziening tegen cle be-

slissingen gewezen door de bestenclige devutatie van cle vrovinciale raacl in zake
provinciale en gemeentetaksen moet, op
straffe van verval, ing·ediend worden binnen cle tennijn van een maancl vanaf de
betekening van cle bestreden beslissing.
(Wet van 22 januari 184!J, art. 4, gewijzigcl bij artikel 2 van de wet nm 18 maart
1874.)
24 november 1953.
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17:5.
Gemeentetaxes.
Rechtstr-eelcse taxes. - Verja1·ing van rle 7·echten en voo7·rechten van de gemeente. F'aillietve7·klaring van de 1Jelast'ingsch1(,ldige. Eenvo1uU[Je rtwnvnHL!f tot 1JetftUng, 1Jij aangetelcende lwief (tan de c1wato7· toe{festmt.·rd. - Y er:ifwin{f n·iet gestu.it.

- Met betrekking tot de uienstjaren die
aan het dienstjaar Hl37 voorafgaan, hebben niet het karakter van daden van vervolging. cUe de verjaring zouden gestuit
hebben nm de aan de gemeente toebehorentle rechten en voorrechten tot opvorclering van rechtstreekse gemeentebelastingen, de aanvragen tot betaling die de
bevoegclE' ontvanger bij aangetekende
brievfon aan de curator van de belastingschuldige heeft toegefltuurd, zonder zijn
toevlncht te nemen tot de bij artikel 48
van het koninklijk besluit van 30 augustus 1!l20 bepaallle formaliteiten. (Samengeschakelcle wetten betreffemle cle inkomstenlJPlastingen, artikel 71; koninklijk besluit van 30 augustus l920, ar.tikelen 44 en
48; lwniuklijk besluit van 22 september
19il7, artikelen 74 en 111; gemeentewet,
art. 138; wet van 11 april 1895, art. 4)
377
28 januari 1954.

BERUSTING.

weld kind een vordering tot het hekomen
van een uitkering voor zijn onderhond en
zijn opvoeding toestaat tegenover cle man
tlie, gedurende het wettelijk tijclperk cler
bevrnchting, met de moeder overspelige
hetrekldngen lleeft onclerhouden, is een
beDaling door de Koning nitgevaardigd
binnen de grenzen van de hem bij het
lwloniaal Charter toegekende machten.
(Wet van 18 october 1908, art. 7.)
112
22 october 1953.
.2. - Eigenl!ijlce ·tnagist·raten. - Wet
·pan 27 j·nn·i 1935, ft7·tilcel 1. - Doel. -

Artikel 1 van de wet van 27 jnni 1935,
tot wijziging van de artikelen 18 en
11l1Jis van de wet van 18 october 1908 op
het gonvernement van Belgisch-Congo,
!weft tot enig doel, ten aanzien van de
eigenlijke magistraten in Belgisch-Congo,
de bepalingen van de koloniale keur te
wijzigen welke voordien van kracllt waren met betrekldng tot lle dunr der looplman, het getal clienstjnren na welker
yerstrijldng aan cle loopbaan een einde
kan worden gemaakt en het ter toelating
tot het pensioen vereiste getal flienstjaren.
3 december 1953.
234
3. -

BELEDIGING EN SMAAD.
1. - Ojficier van de T'i.ikswacht aesmaa.d ~o'ijl hij ·in flienst 1oas tot het handhaven van fle onle OJJ fle openlJaTe wert.
- Gesmaad ·in lle u.itoeten·i!ILU zijner /Jedien'i?tg. - vVerd gesmaad in de uitoefe-

ning zijner bediening naar de zin van
artikel 275 van het Strafwetboek, de oflicieren van 'de rijkswacht die gesmaall
werd, wijl hij op de openbare · weg in
dienst was tot handhaving van de orcle.
28 september 195H.
2. - TVoonlen rUe fle wrtanUglwid aantasten ·va1L een nm1Jtenna1· flntger van fle
ge·wftpenfle rnrwht. ~ Woo1·den die snuwd
·nitnwlcen. Maken de smaad uit aan

een mnbtenaar drager van de gewapende
macllt, cle woorden die de waardigheicl
van deze ambtenaar aantasten. (Strafwetlloek, art. 275 en 276.)
28 september 1953.
.J6

BELGISCH-CONGO.
1. - B·nTgerl'ijlc Wet1Joelc. - Bepa.li-lt{J
£Me ann een ·in ove1·spel venvelct lcinrl een
'VOTde·ring tot het 1Jelcomen van een onde1·houdsgelfl toestnat. Bepaling ·n'itge·vaat·rl·i[!fl b·innen fle grenzen van fle awn
lle Koning toegelcende rnachten. Arti-

kel 210/J van het boek I van het Congolees Bnrgerlijk Wetboek, getiteld << Des
pen;onnes ll, tlat aan een in overstiel ver-

EigenM.flce nutrtistm.ten. Tf!et
27 ,ilmi 1935, a.-rtil.:e/, 2, Ufl 1. - Doel.
- Artikel 2, licl1, van de wet van 27 jnni
Hl'35 kent aan de reeds voorgoecl be'l'ftn

noemde cigenlijke magistraten alleen het
recht toe te verzoeken en te verkrijgen
dat cle bij artikel 1 aan de vroeger gelllende wetgeving toegelH"achte wijzigingen
op hen niet worden toegepast.
234
3 december 195il.
4. - E·igenlijlce mngist-raten.. - Dem·eet
·uwn .l2 novem1Je1· 1935, wrtilcel 4. - Bepaz.ing nruw lni£l ·wa.{(,·rRtn £le 11W{Jist·rate11,
flie het v66r de wet vwn 27 :runi. .l985 ge1£l.en£l stelsel verlc'ie.zen, geen 1Jevo·rcle7·ingen noch wedfleverlwginuen mee1· uenieten. - Bepnlin{l £He fle g·renzen ·ua.n fle
a.wn cle Koning 1J·i.:i a?·tilcel :2, U£l 2, van
1Jerloelfle wet verleenfle maclt ten niet ove7·sclwijflt. - Artikel 4 van het decreet van
12 november 1935, naar luid waarvan de

eigenlijke magistraten in Belgisch-Congo,
die het v66r de wet van 27 juni 1935 geldend stelsel verkiezen, geen bevordering-en noch weddeverhogingen meer genietlm, gaat de grenzen niet te buiten van
de machten die door artikel 2, lid 2, van
bedoelcle wet aan de Koning beslissencle
bij wege van clecreten verleencl werden.
:J december 1953.
234

BER.USTING.
1. - Stilzwi,igende be1·ust'ing in een
Een
7'echteTlijlce beslissing. - BegriJJ.
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I

stilzwijgende berusting in een vonnis kan
slechts worden afgeleid uit daden of feiten die op een zekere en niet dubbelzinnige wijze 'cloen blijken van het inzicht
van cle partij om zich aan de bewezen
beslissing te onderwerpen.
156
12 november 1953.
2. - UUvoedng vrvn een ·reahterlijke
beslissing, oncler de beclr·eig·ing van een
gedwongen tennUvoedegging. - Geen be·msting. -De uitvoering van een rechterlijke beslissing door de partij tegen welke
zij gewezen werd, wijl die vartij met een
gedwongen tenuitvoerlegging bedreig·d is,
brengt niet noodzakelijk berusting in die
beslissing met zich.
10 december 1953.
2-!4
3. - StUzwijgencle be·rnsting ·in een
reahterlijlce besUssing. - BerwiZJ. ~ Een

stilzwijgende berusting in een reellterlijke beslissing mag slecllts worllen afgeleid uit alden en feiten welke een zekere
en niet dubbelzinnige toestemming tot die
beslissing openbaren.
632
.'l juni 11}54.

BESCHER.MING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNOR.MALEN (WET TOT).
1. -

Terbeschiklc'ingste7l·i11g vnn cle
1·ege1·ing nitgesp1·olcen tVe!Jens niet swmenlopencle inb·rettlcen b·ij twee opeenvolgende
beslissingen. Tern~ijn vnn rle eerste
mnntregel niet ve1·st·reken .b'ij de Mloop
·van cle bij rle tweecle besl-issing ·witgesrwolcen st·raj'. - Aanvnng vnn de tweerle
terbesahiklc-ingstell-iny. Wanneer een

veroordeelde bij twee oveenvolgende beslissingen wegens niet samenlopende inbreuken ter beschikking van de regering
gesteld werd, neemt de bij de in de tweede
plaats uitgesproken beslissing gelaste
maatregel slechts aanvang na afloop van
de eerste, indien deze haar eindpunt niet
heeft bereikt bij de afloop van de bij de
in de tweede plaats gewezen beslissing
uitgesproken straf. (Wet van I} april 1930,
art. 24 en 25.)
5 october HJ53.
60
2.

~

1'erbeschU;;7cingstelUng ·va1f rle
regering ·nityesprolcen wegens niet samenlopende inbrenlcen bij twee opeenvolgende
beslissingen. 'l'tveede te1·besahi7Glc·ingstelling slechts na aj'loop vcm de ee·rste
aanva.ng hebbenrle genomen. - Aanvnng
van rle tm·nvi.jn voo•r het inclienen vnn
een awnvrnng tot onthejfing. In het

geval waarin een veroordeelde bij twee
opeenvolgende beslissingen wegens niet
samenlopende inbreuken ter beschikking
van de regering- gesteld werd, wanneer
de tweede maatregel niet bij de ·afloop
van de bij de in de tweede plaats gewezen beslissing uitgesproken straf, doch
bij de afloop van de door de eerste beslissing gelaste terbeschikkingste lling van de
regering aanvang genomen lleeft, is l1et
vanaf die laatste datum dat de termijn
na welks verstrijking de veroorcleeld<>
een aanvraag tot ontlleffing vermag in te
dienen aanvang neemt. (Wet van I} april
1!130, art. 28.)
5 october 1953.
60
3. Terlwsch-ikldngstelli;ng va..n lle
rege1·in,q. ~ Gevnllen wcw.dn rle mantregel niet d001' cle wet ·is voo1·gesalweven.
- TTerpliaht·ing voor rle 1·eahte1· rle beweegredenen van cle besliss-ing te om.sclwijven.

- De beslissing- die het stellen van een
veroordeeltle ter bt~schikking van de reg-ering beveelt, in een geval waarin deze
maatregel niet door tle wet is voorgeschreven, moet op nauwkeurige en vaste
wijze de beweegredenen omschrijven
waarom rle rechter geacht heeft van het
llem door lle wet verleencl recht gebruik
te moeten maken. (Wet van I} april 1930,
art. 25 en 26.)
30 november 1953.
219
4-. - Inte·r-nering -ran een k1·nnlcz·inniye
of nbnonnale lielclnngrle. - Noah voorat{factnrlel-ijlce inobse·rvatiestell-ing, noah geneeslctvnrl-ig ve·rslag in rle loop van fle
rechtsplegin[l. ~ TI'ettel-ijkheitl. ~ De in-

ternering van een beklaagde welke bij
toepassing van artikel 7 van de wet van
!l april 1930 gelast wordt, hoeft niet noodzakelijk te worden voorafgegaan door een
inobserva tiestelling of door een in de
loop van de rechtspleging 011gesteld geneeskundig verslag.
225
30 november 1953.

5. - GeTnterneenle rlie een n'ie·u.w misrl·r-ijf pleegt. - Geen beslissing vnn invrijheiclstelling, zelj's niet op proej', uitrtaancle
1Jnn cle bij de psych·intdsahe afdeling
ingestelrle aommissie. Omstandigheirl
d·ie de toepnssing vnn een skaj' op het
niettw n~isrl1·ijj' n·iet tt.Usl·wit. Uit de
loutere omstancligheid lla t een beklaagde,
wiens internering bevolen werd en die
een nieuw misdrijf pleegt, zelfs niet op
proef door de commissie ingesteld bij rl<'
psychiatrische afdeling in vrijheid werd
gesteld, mag niet afgeleid worden dat hij
wegens dit misdrijf niet tot een straf
vermag te worden veroordeelcl.
l maart 1954.
-1-!2
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I. -

HoOFDSTUK.
HOOFDS'l'UK

h~

bn1·gerlijlce zalcen.

II. - I n St·rafznlcen.
HOOFDSTUK I.

IN

BURGERLIJKE ZAKEN.

1. - B·urgerUjlce znlcen. - Vonle1·ing
tot nfpaling vnn nanrN·enzende eigendornmen. lionle1··ing stTelclcende tot het
hot·en •IJe•rbod doen geb·ruilc te mnlcen van
een ~titweu, op annlegge1·s eigendmn. Beide pu.nten van cle vonle·ring hebbentle
eenzelfde 001'ZCULk, in cle zin vcm art·ic
lcel 23 van fle wet van 25 rnaar·t 1876. -

De eis tot afpnling van twee nnngTen~ende eigenclommen en de eis strekkende
tot het horen verbod doen ann verweertler gebruik te mnken van een op nanleggers eigendom gelegen uitweg beb!Jen
eenzelftle oorznnk, in de zin van nrtikel 2B van de wet van 25 maart 1876, te
weten bet juriclisch feit' wanrdoor aanlegger het recht van eigendom over het
erf lweft verkregen; die twee pnnten van
de vorclering moeten, clienvolgens, worden
samengeVoPg<l tot vnststelling Yan cle aanleg.
!J october 1953.
85
2. B·urue'l"lijke znken. Burge!·Ujlce reehtbcmlc van eerste aanle[J, cum
dewellve een awn rle vreclerechte·r toeberleeld uesch'il opgecl·rn{fen is. TT erwer·encle tHtrU:i het 11.it hnnden geven vwn
rle rechtbnnl;; n·iet nanvrnuencl. - Fer·boa,
·Poor· ae •rechtbnnlc, z·ullcs vwn wmbts'We{fe
te doen. - De reclltbank van eerste aan-

leg, nan dewelke een aan de vrederecbter
toe!Jecleelcl geschil opgedrngen is, kan de
~aak slecllts uit de handen geven inclien
tiP verwerencle pnrtij het vraagt. (W<'t
van 25 mnart 1876, art. R, gewijzigcl bij
de wet van 15 manrt 1932, art. 1.)
1G october 1953.
90
.3. - AwnlerJ. - B'lt1'[Je1'l·i.i7w zaken.
Arbeirlson{fevaT. L-ijfrente n-it hoofde
·uwn bl'i.ivencle cM·be,iclsonbelcwanmheia a.nn_qevnwgcl. - Grnnfl vwn onbelctvanrnheifl
betwist. Berl-rny vnn het ueschil bepnalcl clam·' cle anrvn'i:te'it doo1· tien te ve·rmenigvu.ltl'i{fen. --' Wanneer de graad van

een uit een ntbeidsongeval voortspruitencle blijvende arbeidsonbekwnnmheicl en
aldus !le titel van de lijfrente wordt beetwist, wordt het be!lrag van bet geschil,
voor de nanleg, llepuald door ~le unnui:teit
t1oor tien te vermenigvuldigen.
165
13 november 1953;
4. - But·gerz.ijlce zalcen. - AdJeirlsongeval. Vonlering met bet·reklcinu tot
de vergoecz.ing vm·schulcl·igd cum een wrbeiclet·, slnchtoffer· van het nt·beiclsongevnl.

- TT1·eflerechte1· in lnntste ncLnle{f slechts
tot een berlrng van 2.000 frank ~r,itspt·nnk
aoencle: - De vretlerecllter, bij wie een

vordenng nnnhnngig is betreffende de
vergoecling verscllulcligd aan een arbeider
slachtoffer van een arbeidsongeval waar~
van !let herstel door de op 28 set;tember
1931 samengeonlende wetten beheerst
wordt, rloet slecllts tot een bedrag van
2.000 frank uitsvnmk in laatste aanleg.
(Samengeordende wetten, art. 24· wet
van 10 juli 1951, art. 11.)
'
13 november 1953.
, 163
5. - Hzwgerz.ijke znken.
Wetterijke
ur·ondslag vnn rle schntt'ing vnn het berl·Jy{f vnn cle ei s. - lV ncwrle van het ue·
rltn{f. - Wanneer, in burgerlijke ~nken,

de annleg volgeps een door de wet vnstgestelde gronclslag· van schatting bepnald
1':on1t, hang~ clc~ waarde van het gecling
met af vn~.l llet gelclelijk belang, welke
het werkeliJk voor een der partijen vert?ont; zij wonlt vastgestelcl tloor toepas,;mg Yan de door cle wet opgelegde wijzte
van schatting.
4 juni 1954.
63[)
1,6. Bnrgerz.ijke zal;;en.
Gevo·rclenle
sam wellce fleel ·ztitmanlct vnn een hoqere
schulflvonleTin{f rUe betwist is. ---' o"nbepncLlfl beflr·n.u vnn cle sclmlclvonle'l"in.rJ. BeflHL.rJ vntbcuw voo1· schattin_q. - Wan-

neer de gevraagde som deel uitmnnkt van
een bogere schulclvonlering, wanrvan het
ll_eclrag onbepaalcl is, is de eis voor scllnttlng vntbaar.
4 juni 1954.
635
'7. - B·zu·.r}erz.ijke zctken. - Yonnis 17a.n
fle 'l?refleJ·echteJ·.
H O{fer· beroep.
Rechtbnnk vnn eerste a.nnle{f het vonnis
a quo vernieUgencle weyens onbevoe{fdlwicl vnn cle vreclerechter. - 1?echtbanlc
vwn eerste aanle_q clie nls r·echte·r in eet·ste cumle{f fle znalc weerho·nclt en over rle
Ho{fer bemep
g·rond witsprank cloet. voor het hot ·vwn be·roep teuen be·irle beslissingen vnn cle ·rechtbank ·van ee·rste
cLanley. - Hoger ber·oep tegen cle eer·ste
liesUssing niet ontvanlveUjlc. Hot vnn
beroetJ, rlnt op het hoyer· be·roep tegen fle
t,weecle besliss·ing, n·iet vennocht te beslissen flat de vrederechter bwuoeufl ·wns.

- Wanneer de rechtlmnk van eerste aanleg, na als rechter in hoger beroep, een
vonnis van de vrecler<:'chter vernietigd tP
hebben, om reden dat deze onllevoegd was
rntione mnter·Ine, cle zaak nls rechter in
eer!Jte nnnleg weerllonden heeft, en over
de groncl uitsl)raak gedaan heeft, moet
het llof van beroel), wnarhij een lloger
beroep teg·en beide beslissing·en van de
recht!Jank van eerste annleg nanhangig
is gemaakt, het hoger lJeroep tegen de
eerste beslissing niet ontvankelijk verklm·en, omdnt deze in laatste annleg is
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.:gewezen geweest, en uitspraak doende
over llet boger lleroep tegen de tweede
beslissing, kan llet niet zonder scllending
van het gewijsde· lleslissen dat de vrederechter bevoegd was om van de eis kennis
tP nemen.
719
1 juli 1954.
HOOFDS'l'UK II.
IN STRAFZAKEN.

8. - StntjZ(tli:en. - Commissn1"is vnn
de ve'iligheicl vnn cle Stnnt. ~ 1l'anbedrijf gepleegcl ·in de 11--i.toetenin,q vnn z'ijn
nmbt. Except-ionele bevoegclheid vnn
het hot 'IJa;n 1Je1·oep, ·ind·ien het 1vnn1Jerl1·ijf
qepleegc/. 1ve·rd in (le ·nitoetenin,r; vnn de
ftmctie -uan ojficie·r vnn gerechtelijlce
politie. - Vallen binnen de uitzonderlijke

bevoegdheid van het hof van beroep, niet
alle door een commissaris van de veiligheid van de St:1at in de uitoefening van
zijn functie gepleegde wanlledrijven, doch
aileen clie welke door hem in de uitoefening van zijn functie ·nm gereclltelijke
politie gepleegd werden. (Besluitwet van
9 maart 1!l40, art. 1 en 8; Wetlwek van
strafv., art. 479 en 483.)
67
5 october 1953.
9. -

St·rnfznli:en.
PoU.t-ie1·echtlJnnk.
PTctntselijke 1Jevoegclhe·icl. - Is on!Je-

voegd wegens de plaats <le politierechtbank die noch degene van de plaats van
het misdrijf is, noch de gene van de plaats
waar de beklaagde verblijft of aangetroffen wercl. -(Wetboek van strafv., artikel 139; kon. besl. nr 59 van 10 januari
1935, art. 1.)
179
lG november 195C1.
10. - Stm,fzctlcen. - Besch'ilclc'i-1~[/ wellce een wanbecldjf contrnventionnliseert.
- Omstun(l'i_qhe·icllnter nnn het Ucht uelcomen, ·wellce de, toepnssing medeurengt vnn
-een stra.f wnnrvnn het mnx·imnm hoge·r
·is. - Onbevoeuclheid vnn de rechtunnlc
van polit·ie. - De rechtlmnk van politie

is niet !Jevoegd om een betichte te beoorlielen, die voor haar door een beschikking
van d<' raadkamer met aan<luiding Vall
verzachtende omstamligheden verzonden
werd, wanneer na tlie heschikking een
omstamligheid aan bet licht komt, waardoor het misdrijf verandenl wordt in een
misdrijf voor hetwelk de wet een lloger
maximum stelt.
11> januari 111134.
:J47
i 1. - JJona.nen en lWC!J nzen.
Bu.rrwrlijke vonlerinrt vnn het ueheer tot beialin,r; vwn ontcloken ·reqhten. YorlleT'ing -i nycstelll tegen een niet besclmlllig£le
JJartij, doch geznmenlijl!; met een st1·afVERBR.,
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vorcle-rin,(J ·uit hoofde vnn sl7tiki-nvom·. Bevoe,r;dhe·id van cle st-rnjrechte1·. - De

strafrechtbank, bij wie een strafvordering uit hoofde van sluikinvoer aanhangig is gemaakt, is !Jevoegd om kennis te
nemen van de llurgerlijke vordering tot
lletaling van de ontcloken rechten tegen
een niet lleschul<Ugde parti.i, terzelfdertijd als de strafvonlering ingestel<l.
1!_1 januari 1954.
360
1,2. - 1•Verlwechte-rsrancl.
TTo1·cle1·ing
vwn een uedienrle tot tentggave van yeleende so1mnen. - Lening cl.oo1· de wel'lcgever annge_qna.n o·m een a.ntovoe-rtni,q te
!copen. Om awn een becUende toe -te
lnte·1i z·ijn we·rl.; a.ls hwnclels1·eiz·ige1; ttit
te voe-ren. - Yaststelling ·welke niet volstctat o-m de lJevoeydhe·ill van lle werlcrechte-rs-ra.ad te -rechtvnnTdi{len. De

werkreclltersraad voor dewelke een door
een becliende tegen zijn werkgever ingestelde eis tot teruggave van geleende
sommen wordt aanhangig gemaakt, reclltvaardigt zijn door de werkgever lletwiste
bevoegdhei<l niet door de enkele overweging dat de sommen geleend wenlen voor
het aankopen van een autovoertuig dat
<lienen moest om aan <le becliende toe te
laten zijn werk als hanclelsreiziger uit te
voeren. (Wet van \J juli l\J2G, art. 43, 2°.)
25 maart 1954.
512

IS. - Strafznken. - Inb-re·nlc OZJ nrtilcel 4 van de wet va.n 1 telwna1·i 1844 011
cle stnwttJOlU·ie. - Inli1"eu.lc op de 1Je1;oeuclheid va.n de polU·ie-rechtuank. - De inllreuken op de wet van 1 ·februari 1844 ov
de politie der wegenis en namelijk op
artikel 4, llehoren tot de bevoegliheid van
cle politierechtllank. (Wetb. van strafv.,
art. 1C18, 6°, gewijzigcl door het kon. besl.
n" 252 ,yan 8 maart 1ml6, art. 1.)
3 mei 1!154.
558
14. - St1'nfzaken.
On.£leelllaarheir].
van cle twee misll-ri.j·vcn.
Onllevoegclheid vcm de rechtua.nlc ·met bet·reklcing
tot
va.n de 1111isll-rij•ven. ~ Onbevoegrlheirl ttitgelweill tot het a.ncle'l' m·isdrijf. -

een

De recllter die onbevoegll is om kennis
te nemen van een mis<lrijf is insgelijks
onbevoegd om kennis te nemen van een
ander mislirijf, da t door een band van
ondeelbaarlleid ermede verlmocht is.
28 juni 1954.
705

15.
Onde1·.zoelcsge·rechteu.
Beschikk-ing
vnn
1Jn-itenve1'VOl(J-i.llfJStel7-ing
dOO'I' de ra.adknmeT of lloo1· cle !came'/' 11nn
·inbeschttlcli(Jingstelli·nu gewezen. 0ZJ1'ijzen vnn nie-nwe llezwnTen. ~ So-nvc1·eine vnststelling van het onde,rzoelc8f/CTecht onde1· het toez-icht ctlleen van het
Hot vnn ve1·1Jrekinu. De raadkamer
of de kamer van inbesch ullligingstelling

REWI.TS.
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die wegens de ontstentenis van bezwaren
of <le ontoereikendheid ervan een beslissing van buitenvervolgingstelling gewezen
hebben, hebben alleen de macht om later,
onder toezicht van de wettelijkheicl van
rleze nieuwe beslissing door het Hof van
verbreking, vast te stellen dat nieuwe
bezwaren, die de heropening van het on<lerzoek en de verwijzing van de beklaaglle naar het gerecllt van WlJzen
r"clltvnarcligen, al clan niet opgerezen
zijn. (Wetb. van strafv., art. 24G en 248.)
29 juli 1954.
766
1:6. ~ RechtlJanlcen.
Bt•rafzalcen. Oe!·echt va·n w·ijzen waarlJij de zc~alr, dOO!'
een liesch'ilclcing of een a!'!'CSt van verw·ij.z·ing ·pnn het onclemoelvsge!·echt nanhangig
is gemnaJct. ~ Beslissing van ·ve·rwijz·i.ng
!/CfJ!'O!Ul op het oprijzen van nie1~we liez:wwren. GeTecht van ·wijzen zonrler
nuwht om te 1Jeoo1·delen of rle rloor· de
!'nndlcamer of de Ieamer vrm inbeschttlrUr!'inf!stelUng nls nie·uw erlcende bezwni·en
'/IJerlcelijk rlit kn·rakter hebben. ~ Het

gerecllt van wijzen, waarbij een vervolging door een bescllikking· van verwijzing
van .de raac1karner of floor een na een
heslissing van lmitenvervolg·ingstelling g·ewezen arrest van verwijzing van de kamer van inbt"sclluldigingstelling aanllangig is gernaakt, heeft de rnacllt niet om
na te gaan of te beoor<lelen of de door
het ontlerzoeksgerecllt als nieuw erkende
bezwaren werlmlijk clit karakter hebben.
29 juli 1954.
766

BEWIJS.
1. - St1·nfznken. - Geval wnwrin geen
blfzondere liewi.jsvoering dom· rle wet
·worrlt opgelegrl.
Vermogen vwn rle
I'Cchte1· om .<:elcere bewijselernenten rnee·r
ovm·tttigenrl dnn anrlere te lJescho-nwen.

- In strafzaken, indien de wet geen bijzonclere bewijsvoering oplegt, beoordeelt
de recllter souverein of enkele bewijselementen zoals getuigenissen of besluiten
van cleskundigen meer overtuigencl clan
andere voorkornen.
28 september 1953.
32
.2. - Schenrling vnn het geloof te /techten awn cle nlcte rlie een t1tssen pn·tti.ien
nrMI{/e(/Wite veTb·intenis vnststelt. lV ettelijlce .f/1'0nclslng van clie grief. De

tegen de rechter aangevoercle grief het
geloof te hecllten aan een akte die tussen
partijen aangegane verbintenissen vaststelt te llebben geschonden lleeft tot wettelijke grondslag de artikelen 13Hl en
1322 van llet Burg·erlijk Wetboek.
1 october 1953.
54
3. -

Bm·gerlijlce za.ken. -

Pm·soon-

Ujlce ve,rschijning cleT pa!·ti:ien. - Nnt. So,uvere·ine beoonleling clam· de rechte·r
over rlc {f!'Onrl. De recllter over de

groncl oordeelt souverein, in burgerlijke
zaken, of llet al clan niet nuttig is de
persoonlijke verschijning van de partijen
te bevelen.
!l october 1953.
80
4. - Gcloof versclwlcligrl nnn rlc nkten.
B'lwged·ijlce zalcen. Exploot 11nn
1·echts·inynng. Intenwetatie floor de
1'Cchter. - Intenwetatie verenigliaa,r rnet
rle bewoorrl·ingen vrm het exploot. - Geen
schenclinf! vnn het aan lle akten ve·rsch1Llclif!fl geloof. ~ Scllenclt het g·eloof niet
~

dat verschuldigd is aan een exploot van
rechtsingang de rechter die aan clit exploot een interpretatie geeft die met de
bewoorclingen ervan verenigbaar is.
!) october 11l53.
83

5. - B'n!·ge1·lijlce znlven. - IJesk'lt!lrUgenve!·slng. Beoonlelingsmncht van
rle 1·echter ove1· rle gron.rl. - Het deskun-"
digenverslag lleeft slecllts de waarde van
een advies overgelaten aan de beoordeling
van de rechter, onder clit voorbelloud dat
cle recllter niet vermag aan de cleskundige een mening toe te scllrijven cUe deze
niet lleeft uitgeclrukt, of vaststellingen,
welke hij niet heeft geclaan.
9 october 1953.
87
6. ~ Bnrf!edijke znken. - Deslcnnrligenve-rslnq. ~ Vonnis rlnt nwn llc lleslcmul-i_qe een mening toesclwiftt rlie rleze
niet heett 1tityedrulct, of vnststeUingen,
wellce hi:i niet heeft f!eclnnn. - Bchendinrr
vnn het ann het ve1·slwy vcrschnldigrl.
f!eloof. - Scllendt het geloof verscllulcligcl

aan een clesknndigenverslag, !let vonnis
clat aan de clcskundige een mening toescllrijft, die deze niet lleeft uitgpdrukt.
of vaststellingen, welke !Jij nle't heeft
gedaan.
9 october 1953.
87
'7. Strntznlcen. V ervolginu 'ltd
hoofrle vnn valse nnngifte met berloeling
een vm·goeclingspensioen ten la,ste 'JJan rle
Stant te vedcdjgen en nit hoofde van
opz.ichting ten nnrlele vnn rle Btaat. ~
St·rafgerecht niet gelJonrlen rlooT de besl·uiten vnn cle liij a!·tilcel 45 vnn lle 1AJet
vnn ~6 nugt~St'lts 1947 in(festelrle cornm.issies. Het strafgerecllt, waarbij een

vervolging uit lwofcle van valse aang'ifte·
met bedoeling een vergoeclingspensioen
ten laste van cle Staat te verkrijgen en
nit hoofde van oplicllting ten natlele van
de Staat aanhangig gemaakt wcrd, doet
uitspraak over cle vvaaraclltigheid der
feiten welke cle beklaagde tot staving van
zijn vergoeclingspensioensaanvraag -heeft
doen gelden, zoncler gebom1en te zijn door

-- - -r
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de besluiten van de bij artikel 45 van
de wet van 26 augustus 1947 op de vergoedingspensioenen ingestelde comrnisRies. (Wet van 17 april 1878, art. 15.)
;{ november 1953.
135
8. - Stntfzaken. - Geval wnwri·n tie
·wet yeen b·ijzonllere betvijsvoe·rimrt oplertt.
Gewicht-i-rte, bepaalfle en ove·reenstmnrnenfle ·vennoeclens. ~ Son·ve1·eine beoo·rdeling rtoo1· lle 1·echter ove1· fle g·rond. -

In strafzaken, wanneer de wet g~en bi;j'zondere bewijsvoering oplegt, oordeelt de
rechter over de grond souverein of de
bern voorgelegde elernenten gewichtige,
bepaaltle en overeenstemmende vermoetlens riitmaken die het bewijs leveren van
het bestaan van het misdrijf en van rle
Hchuld van tle beklaagde.
3 november 1953.
135
L'lan rle M~ten verscl/;ttlrl-igrl geloof.
B-u.1·gerlijlce znlcen. Uitvindingsoctrooien. - J-nterp1·etatie ve1·enigbna·r met
cle termen van de oct-rooien. Geen
schenrling vnn het ann rle oct·rooien ve·rscll/u.lrli{fd qeloof. - Schendt niet bet aan

9. -

uitvindingsoctrooien verschuldigcl geloof
het arrest dat er een interpretatie van
geeft, welke met de termen van de o~
trooiPn verenigbaar is. (Burgerlijk vVetlJOcel\, art. 13111 en 1322.)
;, november l%3.
138
10. - Stratz·nJcen. - Aan lle akte te
hechten {feloof. Overrlnwht ·van handelstonds en alcten van -rechtsple{f·in{f tl-ie
.:~e inroepen. Interpretatie .IJerwontl op
de terrnen lle·r ulcten en OJl nan tl-ie nlcten
-ewtri1~s-iel.:e pe{fe·vens. Geen schentl-inp
·van het nnn tl·ie a.lcten te hechten {feloof.

- Schemlt het gc-'loof nil~t dat te hecllten
is aan een akte van overdracht Yan een
llandelsfonds en aan de akteu van rechtspleging die zt' inroepen, llet arrest !la t
m·van ecn interpretatie geeft die gegroml
is op de termen tler akten en op aan die
aldPn extrinsieke gegevens.
lG november 1953.
17:1
11. - Aun tle n/,;ten -veJ·sch·ulcl-i{fll- rtnJ.oof. - Ounolns-i.es ·in ltoofclonle en s·ulJsi(liui·re couclusieli.
Gei>nt·imeenle in
hoofdonle ooncl·nrlerende tot de bevest-i!lin_q van een ·vonnis llat 1JeroeJJm· zijn
Donler·in,ll ontzeode e-n, -in sttbs·icl-ia-ire
OTlle, tot het nnnnemen -unn d.e ve·rja1"ing
tl-ie ([e oe'l'ste ·reohte·t' luul ·ve1·wo·rpen. Ueroeper conol·tulerenlle tot lle bevest-i{fin{f
·van tle beschiklc·in{f V(l;n het vonn·is cl-ie
cle emoeptie ·vnn ·ve-rjcwinrJ •verworpen
heeft; en tot de lwrvorm·in{f ten rJrOncle. Arrest da.t rle vorrle·rin,q -ue·rja.a.-rll ve-rkla.an.Z. Geen schentli!/1-tf ·van het nan
de concl'ltsies vnn lle 1J(tTt-ijen veJ·schnl<Z-igd geloof. Schendt het aan de con-
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819

elusies van partijen verschuldigd geloof
niet, de rechter in boger beroep die, erom
verzocht zijnde, llij conclusies van de
geintimeerde, in hoofdorde, het vonnis
te bevestigen da t beroeper zijn vordering
ontv.egde en, in subsicliaire orde, de exeeptie van verjaring, in hoofdorde opgeworpen v66r de eerste recllter doch door
deze verworpen, aan te nemen en tevens
verzocht zijncle bij conclusies van de beroeper de bescllikking waarbij die exceptie verworpen werd te bevestigen en bet
vonnis ten gronde te hervormen. de vortlering verjaanl verklaart en geen uitspraak doet over de grond van het geschil.
ZG november 1953.
204
12. - B·u,J·geJ"lijlce zulcen. - InteTJJ-retat-ie van een clttbbelzinn·ifl becl-in.IJ vnn
een contract. - j]incht vwn lle rechter. ~

HoPwel de rechter, om een dullbelzinnig
heeling van een contract te interpreteren,
steunen kan op aan de akte extrinsieke
gegevens, vermag bij ook op andere betlingen van dezelfde alde te steunen.
3 december 1953.
230
},3. - Vonlerinrt {fe{f·ronrl op het rtelwelc
aa.n n-itvoering vcm ee-n verbinten-is tot
ttitsln{f. - Doo1· aanle{fge'r te levm·en be-wijs. - De partij, die schadevergoeding
vordert Oll grond van llet gebrek aan uit-

voering van een verbintenis tot uitslag,
llient niet aileen het bewijs te levercn
van bet bestaan van cUe verlJintenis doch
ook nog te bewijzen ,dat de beloofde nitslag niet bereikt werd. (Bnrgerlijk ·wethoek, art. 1147 en 1315.)
10 december 1953.
244
14. - B·nr{fel"l-ijke zalce-n. - Op een
one·igenU:i k 1nisllr-i,if rJe.q·ronlle vo-rcler·i;ng,
Groncl ·vwn ontlast-in{f ·uwn nansprnlcel-ijlcheicl nnn{fevoenl floo·r cle venveenle·r.
Bewi-islast ·vnn het bestctwn vwn cl-ie
rwonll o1J lleze ·r-ustentl. Is wettelijk

llet arrest dat beslist dat. wunneer een
verweerder tegen een op een oneigenlijk
misdrijf gesteunde lmrgerlijke vortlering
een grond van outlasting van aansprakelijkheid aanvoert, <le bewijslast van het
bestaan ervan op hem rust. (Hurgc"rlijk
\Vetboek, art. 1147.)
253
11 december 195:-:.

15. ~- Skatzaken. - jJi·isclJ'ijf llat {feen
·verbantl- hou.dt rnet de ni.tvoerin,q van een
aanrtevoe-rll contract.- Geen veJ·plichtin{f,
'IJ001' tle -rechte-r, ·nitspntak te .lloen o·ve1·
het bestaan en lle ·inte·rpretat-ie van het
contract. - De strafrechter is niet gebonden uitspraak te doen over het bestaan
en de interpretatie van een door een lwklaagde tot zijn verclc!liging ingero<~pen
contract, wanneer het rnisdrijf geen verlmncl llomlt met de uitvoering van dit
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contract. (Wet van 17 april 1878, art. lG.)
14 december 1953.
258
1'6. -

B'ltrge1·lijke znlven. Be·w(is
rlOO'I" 'lJermoerlens. Verlcln,ring vnn een
pn,rtij, n·iet tegengesprolcen cloo1· cle teuenwwti]. ~ Elementen als feitelijlce ve,rmoeSouve,reine 1JeooTflens aangenomen. IleUng floor de 1·echte'r over rle rproncl. -

Door acht te slaan op een niet tegengesproken verklaring, vermag de recllter
over tle grond, zonder llet gemis aan betwisting als een vermoeclen aan te nemen
welks bewijsJn·acht zich voor hem opdringt, maar door een feitelijke toestancl
te beoordelen, daaruit llet bewijs van het
verklaanle feit wettelijk af te leiclen.
(Burg. Wet!J., artikel 1353.)
264
17 december 1Hii3.
17. -'--- Aan lle akten verschnlcligcl _qeloof. - StTafzalcen. ,~ Ooncl·nsies. - Ve·r/r;laring door cle 1'cchteT ove,r lle grand. Veren·ig1Jawr met ae 1JewoonUnuen ·van cle
conclnsies. Oeen schemUng ·Pan het
nan rZe nlcten ·vc1·schu,lcli!Jll getoof.

Scllemlt llet geloof niPt dat aan de conclusies van een partij versclluldigcl is lwt
arrest cia t van cleze conclusies een verldaring geeft die met dP bewoorclingen
ervan verenigbaar is.
21 december 195.'3.
279
18. - St,rafzaken. - Bew·ijslcnwht elm·
alcten,_ - JIIiclllcl nwnvoe,rencl dnt een 1Jeoonleling vnn cle 1Jest1·ellen 1Jeslissing niet
met de 1Je·wijs7cracht vnn ve1·sclwWene
BeJWocesscn-ver-1Jaal ve1·enig1Jna,r ·is. oorlleling wellce op anlle1·e elemen,ten
heeft lcunnen steunen. - Geen schenclin_q
van cle aan clie processen-ver1Jaal VC1"sclwlcl-igcle 1Jew,ijslc1·acht. - Gaat in feite

niet op het middel waarbij aangevoerd
wordt dat een !Jeoorcleling van de bestre!len beslissing niet verenigbaar is met cle
bewijskracllt <lie verschuldigcl is aan een
proces-verbaal van de rijkswacllt, aan
een proces-vprbaal van de on<lerzoekscommissie en aan het proces-verbaal van
de terechtzitting van llet militair gerechtslwf, clan wanneer uit llet arrest
niet blijkt da t die beoordeling op evengemelde processen-verbaal steunt en dan
wanneer zij op aan clie processen-verbaal
vreemde elementen kan steunen.
11 jannari 1954.
320
1'9. - B·nruerUjlce zalcen. - Overeenlw-mst. Intertwetutie 1mrenig1Jaa1· met
lle 1Je·woo'l'llingen van cle ove,reenlcomst. Geen schenlling van het ann lle akten
verschnllligll geloof. - Schendt niet het

aan een overeenkomst te herhten gdoof
de beslissing die a an cleze een interpretatie geeft die verenigbaar is met de bewoordingen van de alcten waarbij ze

vastgestelcl. (Burg.
en 1.'322,)
14 januari 1954.

~wordt

~Wetb.,

art. 1319,
329

20. - Btt1'fJC1"li.i7ce zctlcen. - Gct1tigen'IJU'i"lwm·. - Rechte·r ove1· de g•ronll vaststellenlle llat het ,niet mogeUjk schijnt;
cZoo1· een get1t.i[!cnve1"1wor· fe-iten te lJewi.izen wellce te lang gelellen zifn. - VaststelUnu 1vaant1:t 7Jlifkt dat, voluen.s lle
rechte1·, het 1Jewijs lloor uetniuenverhoo,r
onmogelijlc is. - Door vast te stellen· dat

llet niet mogelijk schijnt thans door een
getuigenverhoor gestelcle feitPn te J)ewijzen welke bijna veertig jaar geleden zijn,
beslist de recllter ovPr de gronll clat, wegens de sedert de feiten afgelopen tijd,
!let bewijs er van door getnigenvPrhoor
onmogeli;jk geworden is.
16 januari 1954.
334
,21. - Awn cle alcten vcrschnlcl'i[!cl geloof. - Strntzalcen. - Inteqwetatie ?Jan
li-e 1J1'0CC88Cn-verbaal clOOT lle 1'GChter 01.'6'1'
lle rwonll. Uitle_qg,inu ve-ren,iglJu,~tt· rnet
de lJewoo-rllingen e·rvan. - Geen 1111islc'enning van het aan cle alcten ·versch1rldi,qrJ.
yeloof. - Het aan processen-verbaal ver-

sclmlcligcl geloof worclt door cle rechtcr
over de groncl niet miskend wmmPer deze
er een 1iitlegging van geeft welke met
hun bewoordingen verenigbaar is.
388
1 februari 1954.
22. - A.wn de alr;ten ·ve,rsch7t,ldirJd ucloot. - BnruerUflce zalcen. - Beslissinu
niet 1Jc1·enig1Jnar met een vr·oege1·e ilejinitieve lJeslissin,q en met cle ove1·eenlcomst
jJ£-islcenniny
well.;e cle pa1·t-i,ien lJinllt. van het aan de M"ten ve?·sch·nlcl'i[!ll yeloot
en vnn het uewi.islle. - De beslissing die

niet verenigbaar is met een vroeger in dP
zaak gewezen definitieve beslissing en
met de overeeukomst welke cle rmrtijen
hinclt miskent llet aan de akten versellultligd geloof alsmetle het gewijsde. (Burg.
Wetb., art. 1.'319, 1322 en 1351.)
.391.
4 februari 1\J54.
.23. - Aan lle alcten ve•rschu,lcligrl gelooj'. - B1wge-rUjlce zalcen. - A,uthentielw
l£7cte. - Verlcladng vnn lle ve1·schijnenile
tJwrtijen. - Denle toegelaten cle ·vr.tlsheirl
er ·vwn floor alle •m.'iaclelen van gemeen
'l'echt te bewijzen. - De autllentieke ak-

ten leveren geen bewijs van de opreclltheicl tot inscllrijving van valsheitl toe van
door clp partijen afgelegcle verklaringen
welke zij vaststellen. De onopreclltheid
van clie verklaringen mag bij alle micldelen van gemeen recll t en onder meer bi:i
vermoeclens door derdPn llewezen worden.
4 februari 1954.
391
.24. loof. -

Aan lle Mcten verschttlclipli _qeBn1·gerU.ilce zalcen. ~ Dag1Ja,wr~
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dingsexploot. - An·est -wawrblj de vo·rdering niet, ontvanlcelijlc -wonlt verklaard.
Arrest waarbij 'L'ervolgens de vonle1'ing, zonde1· instemm.ino van de verwee1·de1·, doo1· een ande·re vonle1·ing ·vervangen
·1,()01'dt. OntvanlceUjklwi.d. Miskent

het artikel· 61 van het Wetboek van
rechtspleging in burgerlijke zaken en het
aan de inleillende dagvaarding versclmlaigd geloof het arrest dat, na de er in
vermelde vordering niet ontvankelijk te
hebben verklaanl, ze zonder instemming
van de tegenpurtij, door een andere vordering vervangt, a:l ware deze zelfs diegene die aanlegger, in feitle, had will en
instellen.
11 februari 1954.
417

25. - B-u-rgei'lijlce zaken. - Inte1'1J·retatie van een dttbbelzinn·ige ove1·eenlcomst.
- Interpretcttie geg1·01Hl op verrnoerlens.
- W ettelij lcheid. - Om een overeenkomst
waarvan de termen dubbelzinnig zijn te
interpreteren, vermag de rechter zich op
vermoedens te beroepen.
18 februari 1954.
431
26. - Aan de alcte-n ve1·schulrUod geloof. - Z-itt-ingsblad. ~ Geldt als bew-ijs
tot inschrijv·ino weoens valshe-id. De

vermeldingen, welke het zittingsblacl van
het hof van beroep tot doel strekt vast
te stellen, gelden als bewijs tot inschrijving wegens valsheid, zodat geen acht
vermag te worden verleend aan een door
de griffier afgeleverde terechtzetting.
43(i
22 februari 1954.

2'7. - Geloot aan de nkten ·versch'Uldigd. - Emceptie ·van gew·ijslle zanlc afoeleid nit een beweegTellen ·vwn een v1·oeoe1·e
beslissing. - Arrest hetwellc besl-ist dat
die beweeo1·eden niet onctfscheidbaa-r met
het llispos-it-ief verbonden is. - APrest oegrond op een ·uitlegoing van lle VTOe.IJe·re
besliss-ing. - U·itlegg·ing 'L'e'l'enigbaa·r met
de bewoonZingen ervan. - Geen m·iskennino van het aan lle alden versch·ullli,qcl
,qeloof. - Bet geloof verschuldigd aan de
beslissing, die tot staving van een exceptie van gewijsde zaak wordt ingeroepen,
wordt niet miskend door het arrest, dat
op grond van een met haar bewoordingen
verenigbare verklaring beslist, dat, het
dispositief van voormelde beslissing niet
onafscheidbaar verbonden is met de beweegreclen waarop de exceptie gegrond is.
11 maart 1954.
476
28. - Strafzalcen. - Gevallen waarin
rZe wet geen bijzonder bewijs oplegt. De ·1·echte1· vennao zijn ove1·tuio·iny op
anllere bew·ijsm-illclelen clan op onder eea
ter zittiny yedane yetu.igen·issen te .(/1'011rlen. - In de gevallen waarin de wet geen

bijzonder bewijsmidclel oplegt, vermag de

r
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rec)lter, in strafzaken, ZlJn overtuiging·
op andere bewijsmi1l<lelen dan op onder
eecl ter :dtting ge!la ne getuigenissen te
gronllen, zo die\ middelen ann een, op
tegenspraak gevoerd lle!Jat, werden onderworpelL
22 maart 195±.
504
,2'9. - Aan rle nkten veTschulcUycl aelooj'. - Emploot •IJan dagvaanl-iny en 0011clusies. Yonlednu tot niet-iglwid ·vn-11
een veTlwop om ·reclen llat cle aeleve1·cle
znak aan rle verlcoopsvoonvaaTclen n·iet
benntwoonlt. - YorcleTino lloo·r cle rechter ·ve·rlclaa1·r1 ctls /Jedoelencle ae ontbincl'ing van cle ·verkoop n·iet alleen weue11 g
yemis awn oveTee-nlcomst·igheicl maaT oolc
wer1ens ·~:e-rbo1·yen oeb1·eTcen. -· Geen mislcenninq vnn cle 1JctvijslcTacht vwn rZe nkten. - De bewijskrucht van het exploot

van !le dagvaarcling en van de conclusies
naar luid waarnm de koper cle « vernietiging van lle verlwop '' aanvraagt om
reden clat « een groot gecleelte van (}p
levering aan de voorwaarden van de verlwop niet beantwoordde '' wordt niet miskend door het arrest waarbij die eis
verldaard wordt als een vordering tot
ontbinding van de verkoop bedoelen<le
niet aileen wegens gemis aan overeenkomstigheitl van de geleverde met de verkochte zaak maar ook wegens verborgen
gebreken.
25 maart 1954.
511
-30. - Deslc·uncl·iq onclenzoelc in strntzalcen. - Doo1· cle oncle-rzoeksrechte1· aanyestelcle deslcmul-iye. - Doo1· lle rechter
over cle y1·ond niet alleen als yetu:iye maa1·
Ye1·oolc als lleslcundiye verhooTll. plichtiny de cleslc~m.cligeneea at te lermen.
- Zo een deskunclige aangesteld door de

ontlerzoeksrechter ten overstaan van wie
hi.i cle in artikel 44 Ynn het Wethoek van
strafvordering omschreven eed heeft afgelegd niet enkel als getuige docl1 ook
als deskunllige door de rechter over de
grond verhoord wonlt dient hij opnieuw
de deskundigeneed af f1; leggen. (Impliciete heslissing) .
515
2H maart 1954.
31. - 8t1·atzalcen. - Aan lle akten
versch1tlcliycl yeloof. - Akte van lle eeclnfleyoin,q ten overstaan vnn cle oncle1·zoelcs1·echte1· en anavaa:rcliny vwn ae deslcnnd·iye om als yetui.ye te·r zitt-iny te veTschijnen. - Vaststelling cloo1· cle rechter
in hage1· be1·oep ant cle rZeslcmuUye v661·
cle ee-rste 1·echte1· als clesl•mnrUye is opgeGeen miskenn·ing vwn lle bet?·eclen. 1,tJijslc·mcht deT alcten. - De bewijskracht

van de akte van eeclaflegging van een
deskundige en cle bewijskracht van de
aau de lleskundige gedane dagvaarding
om ter zitting van de eerste rechter als
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getuige te verschijnen worden niet miskencl door de rechter in hoger lleroep ·die
vast8telt dat de deskundige v66r de eerste
rechter ook als deskumlige is opgetreclen.
29 maart 1954.
515
32. - Aan lle akten verschnltligrl ue~
toot. ~ B·urger·Ujlce zalcen. - Deslcnmlig
ve1·sZnrt. - V er·lclar·ing tUe met cle ter·men
van het verslay st·roolct. - Geen mislcenniny ·van het awn het ver·slag •persclHtltUyll
J!Cloof. - Bet aan een deskunc1ig verslag
vc~rsclmldigd geloof wordt niet miskend
door !let vonnis lletwelk er een verklaring
l'an g-eeft clie met cle termen van !let
vershig verenigbaar is.
1 n.vril 1954.
524

33. - Awn 1le aJ;,ten ·versch·ulll'i{!cl geStntfznlcen. V e'fl.;la•ring van
i.oot. processen-verbnnl en ·van concl·ns·ies aoor
tle rechter over· lle g·roncl. - TT erlclnr·i.ny
Dereni.qbawr m.et cle bewoo·r·cl'i·ngen ervnn.
- Geen ·miskenniny van het cuvn cle a.lcten
·IJer·sehulcz.iycl geloof. - Het aan lle akten
ver~elmltligd geloof wordt niet miskend
door de rechter die vnn processen-verbaal
en eonclusies een VN"klaring geeft welke
met cle bewoordingen ervan strookt.
(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
'I april 1954.
530

34. Bew·i:islc·racht cle·r rtlcten.
P-roces-ver-bntll ·vwn cle terechtz'it#nu. Hof ·vnn ass·isen. Heett l.;nwht van
bcwif,s tot insclw·i:iv·ing vnn 1Jctlsheill. ~
De vermeldingen welke het proces-ver-

banl vnn de terechtzitting tot voorwerp
llebben vast te stellen llebben kracht van
llewijR tot inschrijving van valsheicl.
2u april 1954.
550

Schenclt niet de bewijskracht der voor
llem genomen conclusies de recllter die
de grond niet nagaat van een juridisclt
gevolg chtt uit de conclusies had kunnen
afgeleicl worden, maar clat de conclutlerencle eruit heeft afgeleic1.
·
7 mei 19[)4.
581
37. - Strnfznken. -~ Geva.l 'I.Dctctrin cle
tvet yeen bi:izonfle1· bew·ijsm·iclclel oplegt.
- JJ1cteht vctn cle ·rechter· om z·ijn overtnirring op nmler-e bestcmllclelen cla.n een 1J1"0ces-ve'l"lmnl te stetr.nen. - Behoudens het

geval waarin de wet een bijzonder bewijsmhlclel oplegt, mag 1le rechter in strafzakcn zijn overtniging steunen op andere
bewijsgromlen dan een proces-verbaal
waarllij het misdrijf wordt vastgestelcl.
10 mei 1954.
584
38. - Za.lcen vwn ·reohtstreelcse IJelnstinuen.- JJi·itlllel '/.Dctnrb-ij lle bewijslcrnoht
·1xtn een yesch'rift ·worclt ingm·oepen. ~
M·illtlel clctt het geschrift n·iet ttanam:at
wtutr-·vttn lle bww·ijslwacht zo·u. rnislcena
zijn. - JJJ-illdel- ni.et ontvnnlcez.ijlc. Is

niet ontvankelijk het mitldel waarbij de
schencling van de artikelen 131!) en volgende van het Bnrgerlijk 1Vetboek wordt
ingeroepen, da t noch tans de geschriften
niet aanduidt welker llewijskracht het
arrest zou miskend hebben.
18 mPi 1954.
608
3'9. Bew·ijslcracht {le·r ctlcten.
B·wruerUjlce znlcen. Ooncl·u.s'i.es weUce
cle bekentenis van een afstnncl antler· ontliinclencle voorwttwrclen ·ver·melllen. ~ A·rTest vnststellenll llnt tl'ie •voo1·wcuwde ver-mtlcl is. - Besliss·ing llnt er· yeen atstwncl
is. - Geen schencling vnn cle bewijslc·moht
vnn cle conclns-ies. - Schenclt niet de be-

35. - Bewijsknt.cht vnn lle Mcten. .A·rrest yestennll op cle omstnntUyheill !lett
<le eer·ste reclrte·1· z·ich onbe-voegll heett
verklannl. Ooncl·tts'ies vnn een part#
vuM de ec·rste reohtcT 1.vnarbij een millllel
·van onbwvoeyllheitl is opgewor-pen ye·weest. - Schen{Ung ·uwn lle bewijsknteht
vnn <le oonclusies. Scllenclt cle bewijs-

wijskracllt van de conclusies, welke cle
bekentenis van een afstnncl onder onthinclende voorwaarde vermelden, het arrest dat, vaststellende dnt die voorwaardc~ vervnld is, lwslist clat er geen
nfstancl is.
2{) mei 1954.
617

kracllt van tle door een partij v66r de
eerste recllter genomen conclusies llet arrest dat steunt op de omstundigheicl dat
!lP rechter zicll amutsllalve onbevoeg"Cl
lleeft verlclaard, tlan wanneer voornwlde
conelusies cle door het lleroepen vonnis
aangenomene onbevoegclheicl opwierpen.
7 mei 195~.
580

40. -,- Krctoht vnn bewi.js. - B•u1·geTUjl.;e znlcen. ~ Deposito- en Oonsignntiekcts.
Oertifionnt vctn borgstelling
vennelclencle tlnt tle be'Wtta·rgever ctls gelclsch·ietm· ·vctn een clenle heeft verlclawrcl
te hwnclelen. - Ar·r"est beslissentle clat lle
bewnwrgever Utrt.lctris ·is vnn tle IJewafM"uevin{!. - Arrest welk cle kra.oht vnn het
bwwi.js vwn het cert-ifionnt ni.et schenrlt. -

36. ~ Bwwi.j~>lc·rncht vwn rle a.lcten. H•twyerlijlce znlcen. ~ Ooncl-u.s·ies. - J·wri.disch ye,;oly ·well.: e·rwit hncl lc'll:nnen ltfyeleirl wonlen. Gevolrt lloor fle conolnllerentle niet lLfgele·itl. - Gevolg n·iet l/.oo1·
de rechter 1W[tefflUtn. Geen schentUng
vwn rle bewijsli,raoht 'l'Wn lle conolus·ies. -

Schenclt niet de kracht van het bPwijs
van het certificaat van borgstelling, betreffende een voor rekening van cle Deposito- en Oonsignatiekns verrichte bewaargeving waarin venneld worclt clat de bewaargever verklaard heeft als gelclschieter
van een clercle te hanclelen, het alTPst dat
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dit certificaat interpreteert in die zin dat
de titularis van de bewaargeving de bewaargever en niet de dm·de is.
4 juni 1954.
638

voo1· rle toepass·ing 'Pnn cl-ie bepaUng. ~
V aststell-ing clat het 'in genot treclen het
rtevolg was vnn onueoorloofcle ove?·eenkomsten. ~ F aststellinr1 clie cle goerle
t?'o·nw n'itsl-wit. ~ Aange:den llet bij arti-

41. ~ Bew·ijsk•racht cle·r akten.
Bttrgerlijke zalcen. ~ BesUss·ing gestmmcl
op de afwez·igheicl van betwist-ing beti"ef·
fende het lierkag van de vordedng. ~
Oonclttsies van de ve·roonleelde J)art-i:i
wellce het liestann vwn ellce ve1·b·intenis
jegens annlegge·r bet·wi.sten. ~ Schending
·vnn de bewijslcnwht 1Jan de alcten. ~

kel 2279 van het Burgerlijk vVetboek voorzien bezit de goede trouw on<lerstclt.
wordt die wetsbepaling niet gescltonden
door het arrest clat weigert ze toe te
passen op clegene die slechts in llet gcnot
van de zaak is getreden ten gevolge van
overeenkomsten welke gesloten werden
in weerwil van artikel 46 van het bij het
verdrag van Den Haag van 18 october
1907 gevoegcl reglement en van de hevalingen van de besluitwet van 10 jannari
1941 in zake de door cle vijand genomen
maatreg·elen houdende ontheffing uit l1et
hezit.
13 november 1953.
162

Schendt tle bewijskracht van de conclusies van een partij cle beslissing welke
het bedrag van de veroonleling van die
partij vaststelt, door te steunen op de
overweging dat die partij het bec1rag van
de vordering niet heeft betwist, dan wanneer in die conclusies het bestaan van
elke verbintenis jegens aanlegger betwist
was.
24 juni 195±.
695
4.2. ~ Bewijslwacht ·vwn de alcten: ~
Stratzaken. ~ Schending van cle bewi.;islcracht van een nlcte. ~ Schenrling zonde1·
invloed OZJ ae besUssing. Midclel van
belang ontbloot. Is van belang ont-

bloot, en bijgevolg niet ontvankelijk, het
middel waarbij de schending van de bewijskracht van een akte wordt aangeklaagd, wanneer deze schending zonder
invloed is op de beslissing van de rechter.
2 september 1954.
775

BEZIT.
1. ~ Rechter bi:i ·w·ien floor annlegger
als bez'itsvonlering beUtelcle e·is ter lcenn:is wonU gebracht. ~ Vel"weercler betwistenrl clat het rloor nanlegge·r aange'VOenl 1·echt cloo1· 1Jerjadng zott lc·ttnnen
'VC·rkregen worclen. ~ liorclering ingew'ilUgrl orn ·rerlen da.t het om een ttitbaUurJsweg ga.nt. ~ Du.bbelzinnige reclen. ~

Wanneer hem een eis ter kennis wordt
gebracht die door aanlegger als bezitsvordering betitelt wordt en verweercler
hetwist dat het door aanlegger aangevm~rd recht door verjaring kan verkregen worden, mag de rechter zich niet
beperken tot de vaststelling dat de weg,
op het bezit waarvan aanlegger aanspraak maakt, een nitbating·sweg is;
!lergelijke vaststelling laat immers onzeker of de rechter in gezegde weg een
medeeigenclom ziet of slechts een weg
waarvan verweer!lers uitsluitencl eige·
naar zou zijn, doch waarov aanlegg01·
enig ancler zakelijk recht zou hebben.
1 october 1!)53.
56
2.

~

1lrtilcel 2279 Dan het B-urge?·lijlc
Wetboelc. ~ Goecle tro·nw. - Foonoa.arrle

.3. ~ E·Jjgenamen beme1·ende ant roe·
1·e·ncle goecleTen aan cle overleclene toebe·
hoo·rclen . .~ A?Yest, hetwelk 'VrJ.ststelt rlat
een clerrle het wettelijlc lJezU ove'l' d·ic
goecleTen heett aeharl tot op een latere
da.tum cla.n cleze waar011 rle ?'echtS1JOOrgcmge?· ·own cle e·rfgenamen ove?'leclen is.
~ Nalcomencle verzakino van zijn rechte-n
floor rlie clerrle. ~ Draa.yw'i,iclte 1!an de
'VerzalC'ing. ~ W anneer erfgenamen bewe-

ren clat roerende goecleren aan hun
rechtsvoorganger toebehoorclen, mag het
arrest, hetwelk vaststelt clat een derde
over <lie goecleren hf~t wettelijk bezit
heeft gehacl tot op een latere datum clan
cleze waarop cle rechtsvoorganger van dP
erfgenamen overleclen is maar vervolgens
zijn rechten verzaakt heeft, niet wettelijk beslissen dat ingevolge cleze verzaking· die goecleren, op de clag· van het
overlijden, van de nalatenschap van de
overleclene deel nitmaakten.
11 februari 1954.
41:~

BINDENDE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVER
DE GROND.
1. ~ St1·atrmken. - Ferkeer. ~ Voorz·ienbawr of on,vo·o·rz·ienlia.ar knra.lcte?" vam
een rloo1· een tveggelwnilwr begane inli·re·ttlc op rle Wegcocle. ~ BeoorcleUnrJ in
teUe. ~ Sott'Vere·ine beoorcleU.ng. ~ De

rechter over de grond oordeelt Honverein
in feite of een door <~en weggebruikerbegane inbreuk op de Wegcocle een voor
een andere weg·gebruik~.er onvoorzienlmre
him1ernis uitmaakt.
5 october 1953.
61
2. - Stm,fzaken. ~ Groncl vnn ?·echt'VnnrcUging. ~ TTnststelling 'in feite. ~
Smwereine 'VnststelUng. ~ De rechter

ROSSEN EN WOUDEN.- BRAND.
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Dver cle groncl stelt souverein in feite
vast clat geen clienstnooclzakelijkheicl een
rijkswachter tot het begaan van inbreuken op cle ·wegcocle genooclzaakt heeft.
5 october Hl58.
68
3. - Roekeloze en. te1·ge1ule vonle'l"ing
-in hoge1· beroep. - Beoonleling 'in fe'ite.
~ Sonvereine beoonleUng. De rechter

over cle grond beoorcleelt souverein in
feite het roekeloos eli tergencl karakter
van een vorclering en van een hoger bel'oep.
78
8 october 1953.
4. - Oorznkeli.i/,: verbnnrl tussen een
tottt en een scluule. - .fi'eiteliike beoo1·rleliny. SO'ltVC'reine beoortlelinrJ. Is

souverein, ck feitelijke beoorcleling, c1oor
{]e rechter over cle groncl, dat een font
<'en <ler oorzaken vnn een scluule is.
22 octolwr 1953.
ll!J
5. - StHt/.zrtluen . .~ Verkeer. - Al dan
niet voorz,ienbruw lwrnkte1· vnn een schenlliny vnn de Wegcode lloo,r een tveurJefH·wilcer.
Feitez..ijke beoonleUng.
Souvereine beoonlelinrJ. De rechter
over cle groncl beoordeelt souverein in
feite of cle schentling van de Wegcocle
door een weggebruiker al clan niet een
onvoorzienbnar vom·val voor een ander
weggebruiker uitmaakt.
-l jnnuari 1954.
303
•6. - Sknfznken. 0'/jermncht.
Ji'e'i.telij lee vaststell'ing.- Sou. vereine vnstBtelUng. - De rechter over cle groncl be-

oor<leelt souverein in feite het bestann
van een geval van overmacht waanloor
een strafbaar mis<lrijf uitgesloten worclt.
320
l l jannari 1954.
'7. - B'twgerlijke znlcen. Ot,e1·eenkom.st:. . - Interpretnt'ie 'Ve'renigbnrw met
lle bewoonlingen '!Xtn cle nkte. - Sonvere-i'/'le -interpretntie. Is souverein, de

tloor cle rechter over cle gronfl-- van het
llecling yun een alde gegeven interpretatie cUe niet in strij<l is met cle bewoordingen vnn <lit becling.
18 februari 1954.
431
8. -

Straf~nken.

Y(tststellhl!J tlat
eon des kmuUye n'iet alleen in hoerlnn,ighe-id 'van yet,wige ma(tt' oak in hoeclnn'igheid vnn cleslcundige (l0o1· de eerste ·rechter 'Verhoonl werrl. Y nststelliny veren'iylmnr met ae lJewoonUnyen vnn cle
tHoce8sen-veTlmnl cler terechtzUUugen. ~
Sowve,reine 'IHtststelUn[J. V\Tnnneer cle

cloor lle recllter in lloger lleroev gedane
vaststelling dat e'en cleskundige v66r cle
eerste rechter niet aileen als getuige cloel1
ook als clesknmlige is opgetreclen met cle
lJewoorclingen vnn dP processen-verbaal

cler terechtzitting verenigbaar is, is deze
vaststelling sonverein.
29 ma:ut 1954.
515
9. Bewi;is.
Getui_qsclwitten. Bwwijskrncht en OJWeehthei(l. Feiteli;ilw lieoonleUng. Sonve1·eine beoo?·rleUnq door cle Techte1· over lle yronll. -

De feitelijke beoorcleling, door de rechter
over de groncl van cle llewijskracht en clP
opreclltheicl van de getnigschriften is souV(:!rein.
3 juni 1954.

BOSSEN EN WOUDEN.
1. Boswachte1· 'Vnn lle Btnnt. Bevoertrl orn een .iftchtmisd1"i.if in cle velden vnst te stellen. Een boswachter

van de Staat is llevoegcl om, in het arrondissement van llf~ rechtllnnk bij clewelke
llij beedigll is, llij tot levering van het
tegen!1ewijs geloofllaar proces-verllaal een
in de velclen gepleegcl jachtmisclrijf vast
te stellen. (LamlwetboPk, art. 67; Boswetlloek, art. 121; wet up de jacllt, art. 24.)
!J november 1958.
147
2. - Proces-'verlJnnl vwn een boswachter. - Niet overgen/. a,akt binnen tle V'i:if
rln{!en nnn cle hifintrch'ische overheic/..,
noch l!innen lle cl'l"ie cln[!en ann lle proC7£'ren1' des 7con'i1ws. - Proces-ve-rlmal niettem,in gel(lig. - De termijnen van vijf en
van llrie clagen voorzien voor ltet overmaken van het proces-verhaal ovgemaakt
door een boswachter lletzi;) nan zijn hH~r
archisclle overheicl, hetzij aan de bevoegcle procureur fles konings zijn niet
Ofl straf van nietigheicl voorgeschreven.
(Wetll. Yan strnfv., art. 15 en 18; wet
van 30 januari 1924, art. 2; koninklijk
besluit van 20 december 1854, art. 22.)
H november 1953.
147
B~AND.

1. - Brancl clo01· het (l1'nrten of nchte1'laten vnn mwen zonrle1· volcloencle voo1·Z01'[J. BegriJJ. Artikel 519 van het

Wethoek van strai'recht is van toepassing
op de brand van een anclers eigenllommen
veroorzaakt door alle feiten vnn onvoorzichtige verspreiding van vuur, zelfs wanneer cleze feiten zicl1 voordoen llij micldel
van machines of tuigen onder menselijke
leicling.
9 november 1953.
147
2. - Onv,r-i.iwilli[Je bntnrl. - Ann een
nncle1·s 1·oerenae of om·oerenrle eigenclomnwn. - Be,qrip. Artikel 5Hl van het
Strafwetboek straft .zoncler Oll(]erscheid
de onvrijwillige brand van een nnclers
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roerende of onroerende eigendommen, en
dienvolgens zelfs van struikgewas, clat
op een anclers erf groeit.
21 juni 19114.
682

82f>

hoellan·ighc·icl van aanstelle1· te bewijzen.
Niet {JemoUveercl ar·rest. - Is niet ge-

~

motiveercl llet arrest dat, in strijd met dP
stelling van de burgerlijke partij, beslist
dat een partij niet de aansteller van de
!Jeklaagde is, zonder de conclusies te beantwoorden waarbij de lmrgerlijke partij
aanvoerde dat de beklaagde regelmatig
Ran de als aansteller gedaagde partij verslag deecl, dat cleze !Jevelen gaf aan dt~
!Jeklaagcle en dat haar hoeclanigheicl van
aansteller zowel nit haar eigen verl;:laringen als nit een geschrift van cle beklaagde
!Jleek.
:Jo november 1953.
209

BUIWER.LIJKE .VOR.DER.ING.
Htrafzaken. - Fonlering van de bu.1·ge1·lijlce part'ij tegen de aanstelle·r van de
A·rrest besUssend clnt de
belclangde. veTweenle·r yeen a.ansteller ·is. - An·est
dnt niet ·in{JnM op cle reclenen 1~Jellce de
bu.r[Jm·lijke paTtij bi.i conclusies deer! uelrlen ant in hoofcle 1xm (le tJerweenler de

c
scllreven bij de sectie III van voormeld
besluit, aan de toelating van !:let Instituut
van cle wissel onderwerpt, is van toepassing zelfs wanneer de uitvoer niet gepaard gaat met een overdracht van kapitalen of wanneer de uitvoer niet clraagt
op koopwaren die op onregelmatige wij~T.e
werden ingevoercl.

CONTR.OLE OP DE WISSEL.
Besluit -vnn lle Re{Jent van 6 october
artUcel "1. - Ferbocl ·ttit te voeren
zonder toelating van het Institmtt -van llc
wisscl. Uitgestrelcthcill. Het arti-

1944,

kel 7 van het besluit van de Regent betreffende de controle op de wissel, hetwelk elke uitvoer van om het even welke
goederen, behoudens in de gevallen om-

8 maart 1954.

460<

D
DESKUNDIG ONDER.ZOEK.
Btt~gcrUjlce zalwn. -

OntbTelccn van
eellaflegging clooT de aeslMtnclige. - Nietigheicl llie geclelct lean toonlcn cloo1· lle
partijen clie OtJtJcTrnachtirJ ove·r httn Techten beschilclcen. - Het ontbreken van de

eedafiegging van een door de vrederechter
in burgerlijke zaken aangestelde cleskundige brengt de nietigheid van het deslnm<Ug verslag met zich niet mede wmmeer
de partijen, die oppe~·machtig over hun
rechten beschikken, hetzij uitdrukkelijk,
hetzij stilzwijgend er van hebben afgezien
zich op voormelde nietigheid te beroepen.
(Wetb. van rechtspleging in burgerlijke
zaken, art. 43bis.)
5 februari 1954.
400

DIEFSTAL.
Geplee{Jcl met beh·ttlp van een ontvreemcle sleutel. - D·ictstal {JeplecrJd met
behttlp vwn valse sleutels. ~ De cliefstal

gepleegd met behulp van een ontvreemde
sleutel is een diefstal gepleegcl met bellulp
van een valse sleutel. (Strafwetboek, artikelen 467 en 487.)
26 april 1954.
547

DIEFSTAL EN AFPER.SING.
H·ttiscliefstal.- Bccl·l"ieglijlce wegncntin(f
van gelclen clam· cen loonclii.enaar. - 'I'oeeigen·in.CJ ten voo1·clelc ctlleen -van de belclaagcle niet' vereist. - Het bestaan van

de huisdiefstal vereist niet, dat de door
een loondienaar bedrieglijk weggenomen
gelden het voorwerp zonden uitgemaakt
llebben van een toeeigening ten voordelP
aileen van cle daller van de wegneming.
(Strafwet!Joek, art. 4G1 en 464.)
727
5 juli 1954.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. - Doo1·voe1·. - In lloor·voe·r in.(Jevoe1·d.c en niet weclerwitgevoerlle koopwa.ren. InvoeTrechten ve1·schuldigd. VerantwooTclelijlcheid van lle {Jrensexperlitetw die de clooTvoersaangiften onam·telcencl heett. - Uitlietalin,q lle-r doo1· cle
gcstortc bo·rgsom _qcwa.wrb01'!lde rechten.

- vVanneer in doorvoer verzonden lwopwaren niet !Jinnen de bepaalde termijn
wedernitgevoerd zijn geweest, is de grensexpeclitenr die cle cloorvoeraangifte heeft
ondertekend, behoudens het geval waar
lle koopwaar onder het toezicht van het

DOUANFJN EN ACOIJNZEN.
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tolbeheer ZlJil vergaun, voor de betaling
van tle invoerrechten verantwoordelijk,
;tfgezien van welkerlei be!lrog of overtreding van de strafwet, welke ook <le oor·zaak van cle nietwelleruitvoer is geweest
en zelfs onclanks elke outlasting welke
<mregelmatig zou worclen verleencl; het
uitbctulten clezer rechten wonlt door de
door hem gestorte bestenclige borgsom gewaurborgcl. (vVet van () augustus 1849,
art. 15, 27 en 2!l; wet van 27 clecember
1.!JD2, art. G.)
17 september 1953.
4
2. -

lnb1·eu,l.;, .- Vroces-ve·rbanl van
·de IL[/Cnten va.n het bestunr. - Bewijskracht. - Al lleeft, op het stuk van in-

1Jreuken op de wetten betreffende de
!louanen en accijnzen, het door de agenten van het bestuur regelmatig opgemaalde proces-verbaal kracllt van bewijs
tot dat de valslleid ervan bewezen worclt,
ten aanzien van de materHHe cloor die
agenten binnen de perken llunner bevoegdlleid gedane vaststellingen en oncler
meer ten aanzien van de waaraclltiglleid
~'ner n angifte welke zij vaststellen cloor
de beklaagde te zijn geclaan geweest,
deze bewijskracht noch voor Lle oprechtheid of de jnistlleid clier aangifte geldt,
nocll voor de gevolgtrekking welke de bekenl'flers nit hun vaststellingen afieic1eri.
(Wet van 26 augustus 1822, art. 239.)
57
fl october 1953.
KoninkUjlo; besl·ni.t n'· 6 vnn :B2 a7tBepaling 7Vaarl!i.i •IJOOI'flesclweven wonlt de g·rensewpeclitmt-r van ae veTvol,qing te ontslaan indien
hi.i.. na ·voo1· ae awng·ifte bij cle cl07tanen
tle onclen'ichtinpen van zijn client pevolgcl
tc heb/Jen, wepens sl·wilve1·1) ve1·volpd
wonZt. - BczmUng 1viet toetJa.sscUjlv op
rZe p1·ensewpeclitetr.r tegen w'i.e 1JetnUnr1
wordt ,qevo'l'(lenl vwn ~ve,qens het niet
wedentU·voeTen van in cloorvoe·r cu~nge
yeven yoecleren verschulcligae rechten. -

.3. -

f/'U.sWs

193-'!, a1·tilcel 14. -

\Vanneer in doorvoer verzonden goederen
niet binnen de bepaalde termijn wederuitgevoerd worden, zijn de invoerrechten
versclmldigd, welke ook de oorzaak weze
waarom de uitvoer niet gesclliecl is ; de
overmacllt kan slechts cle vrijstelling van
recllten meclebrengen wanneer goederen
te niet zijn gegaan terwijl zij zicll onder
toezicht bevonclen. (VVet van 6 augustus
18·W, artikel 27 en 29; wet van 27 december 1902, art. 6.)
·
l!l januari 1954.
348

5. - Doorvoe·r.
Wecle-ru.itvoer op
·va.lseUjlc voo1· wawr vedcla.anle clocumenten. Voor 7VCUM' ve1·1cla-ring clie geen
·v·ri.istelUnp van 1·echten medebrengt. Het op douanedocumenten valselijk voor
waar verklaren van cle wederuitvoer van
in cloorvoer zijnde goederen ln·engt geen
vrijstelling van invoerrechten mede.
19 januari 1954.
348
•6. - Goecle-ren
- Vctlselijlc voor
n-itvoer op de
Sl'll.i7cinvoe1', -

·in clom·vom· aange[leven.
wa.n1· vedclaarde wederclo7wnecloc7trnenten.

Sluikinvoer van onder
dekking van doorvoeraangifte staande
goederen geschiedt wanneer hun wederuitvoer valselijk in de douanedocumenten
voor waar verklaard werd, terwijl zij
niet nit het rijk uitgevoerd zijn geweest.
(Wet van () april 1843, art. 19 tot 25;
wet van 6 augustus 1849.)
19 1januari 1954.
348
'7. - Accijns·recht OJJ b1·andewijn. Gmnclsln[f van het nccijns1·echt. - Rt~w
na.t. - Bem·ip. - Ret accijnsrecllt op de

in llet binnenland vervaarcligde brandewijn wordt geheven op de voortgebracllte
lloeveellleden ruwriat, dit is op het pro·
duct van de eerste alcoholische distillatie,
met inbegrip van de onzuiverheden welke
naderhand door de overhaling worden
verwijderd. (Wet van 10 augustus 1!l48,
art. 1, dat artikel 3, par. 1, van de wet
van 15 april1896 wijzigt; wet van 15 april
1896, art. 5.)
25 januari 1!l54.
3G8

Artikel 14 van het koninklijk beslnit nr 6
van 22 augustus 1934, waar!Jij voorgeschreven wordt de grensexpediteur van
de vervolging te ontslaan, inclien llij, na
voor de aang'ifte bij cle douane de onderTiclltingen van zijn client gevol~ll te lleb!Jen, wegens sluikeri.i vervolgd worclt, is
niet toepasselijk op de grensexpe<liteur
tegen wie betaling gevorclerd worclt van
wegens llet niet wecleruitvoeren van in
doorvoer aangegeven goederen verschul-cligde rechten. CWet van 6 augustus 1849,
art. 27, par. 1, en art. 2&.)
l!l jannari 1m'i4.
348

publieke vordering in zaken van douanen
en accijnzen brengt de verjaring niet
mede van de vordering tot inning van <lP
ontdoken recllten. (Wet van 26 augustus
1822, artikel 249.)
1 februari 1954.
390

4. - Doorvoer. Goecle1·en met het
oog op cle cloo-rvoer ingevoerd en niet
wedentit[!evoerd.
Rechten verschulcligd. ---,-. VTijstellin[f. - VoMwaarden. -

9. l!i:wvoer of voo·rhctnclen hebben
van alcohol zonder gellliue clocu.menten.
- T7 onlering tot innin[f vcm cle met alcohol verbwncl hottdencle ·rechten en tawe~.

8. - Verjarinp van cle 1J7tblie7ce vorde·
·rht{f. Bren[lt lZe verjnrinp niet mede
·van ae vo·rdedng tot inn·iny van de ontclolven ·rechten. De verjaring van de
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DOUANEN EN ACCI.JNZEN.
Reeds lJeta(t/,de rechten en tame8. Onqe{fronde vorder'in,q. vVanneer de

met alcohol verband houdende recllten en
taxes reeds werden gel,weten, is de administratie van douanen en accijnzen niet
gegrond de inning te vorderen yan de
accijnsrecllten en van de verbruikstaxe
met betrelrking tot dezelfde alcohol bij
gelegenhei!l van het vervoeren of van het
voorllanden hebben ervan zonder geldige
bescheiden. (Wet van 12 decem her 1912,
art. 12; wet van 6 april 19~3, art. lD en
22 tot 2i).)
1 februari 1954.
390
10. ~ Ve1·volging van het openlJ(Ul'/'
ministm·ie skelclcende tot toepassing van
hoofdzalceli]lce
gevan,qenisstmffen.
Voorziening van het lJeheer van finanC'ien.
~ Niet-ontvankeUikheid. ~ Doordat het

recht om, in zake 'van douanen en accijnzen, de toepassing van hoofdzakelijke gevangenisstraffen te vervolgen enkel aan
het openbaar ministerie toebehoort, is het
beheer van financien niet ontvankelijk
om een voorziening te steunen op de niet
gerechtvaan1igde weigering die straffen
toe te passen. (vVet van 26 augustus 1822,
art. 247.)
562
3 mei 1954.
11. -In- en nitvoer. - Ve·rpl'ichUng
mn ellce nnn do-nanerechten onde·rWo!·pen
koopwna1· ann te geven. ~ Kleinigheaen.

- De verplichting om bij in- en uitvoer
in en nit bet koninkrijk de aan donanerechten onclerworpen koopwaren aan te
geven strekt zich nit tot aile koopwaren,
welke ook hun waar<l~~ weze, erin begrepen de kleinigheden. (Wet van 6 april
1843, art. HI tot 22.)
3 mei 1954.
562

1:2. - Regelmatig proces-verlJanl vnn
ae adm·in·ist1·nt·ie. ~ Mctte'l'iele vaststellin,qen. - Be-wi.fskracht. - Beperkingen.
In zake inbreuken op de wetten betreffende clouanen en accijnzen, heeft het
regelmatig opgestelde proces-verbaal van
de beambten van de administratie kracht
van bewijs tot vaststelling van de mate~
riele feiten clie l1innen de perken van hun
bevoegdheid door de beambten gedaan
werd, totdat de valsheid ervan door een
wettelijk middel lJewezen wordt, 't is te
zeggen door een in strafzaken toegelaten
llewijsmiddel. (Wet van 2() augustus 1822,
art. 23\J<.)
3 mei 1954.
562

~

13. B-ijzoncle·re anng-ifte voo1· rle
statist·iek. TVet 'l!an 31 d.ecembe1· 19.~7,
a.rtikel 5. ~ Ve-rlcee1· in BelgW met een
door een denle weden·echtelijlc ·ingevoe-rrl
1·i]tuia. - A_angifte voor de stnt·ist·ielc niet
·vereist. De bijzondere aangifte voor

-,------===---------------
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rle statistiek, voorzien bij artikel 5 van
de wet van 31 december 19'47 betreffemie
de clouanen en accijnzen is niet vereist
in geval van louter verkeer in Belg·ie van
een koopwaar, nopens dewelke het vaststaat clat zij aan de bij invoer, uitvoer
of vervoer voorgeschreven aangifte onttrokken werd. (Wet van 6 april 1843, artikel 25.)
17 mei 1954.
600
14. ~ Invoe1· van goerle·ren nfhanlcelijk
vnn ve·r,qnnn·ingen. - Goecle1·en ingevoenl
onrle-r rlelcking van vergnnningen -wellce
z·e n·iet lJet-reffen. Misarijf. - Pleegt
inbreuk op artikel 1 van het besluit van

de Regent van 15 clecem!Jer 1944, welll:e
lle invoer, uitvoer en doorvoer van aile
goederen van een voorafgaande vergunning, afgeleverll door het Ministerie van
economische zaken, afhankelijk maakt.
hij die goederen invoert onder llekking
van een vergunning, afgelever<l voor een
ander contract dan datgene ter uitvoering
waarvan de invoer geschiedt.
31 mei 1954.
629
15. - Ven~nt~voonlelijlcheia van' de
aa11.stelle-rs. - 1·Vet van 26 ang1tstu.s 1822,
n1·tilcel 231. Strajrechte!'lijlce vernntwoordelijkheid. De verantwoordelijk-

heid bepaald door artikel 231 van de wet
van 26 augustus 1822 ten laste van de
aanstellers uit lwof<le der door hun aangestelden gepleegcle feiten is een strafrechterlijke verantwoorclelijkheid.
629
31 mei 1954.
116. - M·isd·rijf geplee,qd cloor rle nan{!estelrle van een vennootschap, ~·echts
persoon. - Ventntwoordeli.jlcheid van rle
aansteller. Verant-wooraelijlclwi({ ntstende op ae o1·.qanen van de vennootschap.

- vV anneer een inbrenk op de wetten
betreffende de clouanen en accijnzen door
de aangestelde van een vennootschap,
welke de rechtspersoonlijkheid geniet,
gepleegd is geweest, rust de door de wet
van 26 augustus 1822 ten laste van de
aansteller ingestelde
strafrechterlijkP
verantwoordelijkheid op de physieke personen door wier bemiddeling de vennootschap handelt.
62\l
31 mei 1954.
1'7. ~ Be-wijsk·racht vwn rle p·rocessenverlJa;al 1!Wn de arlrninist1·atie. Mate·riele vnststellin,qen. ~ Gevolgtrelclc·in,qen
cloor de lJeamlJten van ae ad1nin·ist1·ntie.
Onrle-rscheid met lJekelclc-ina tot rle
lJewiJslc-racht van het p1·oces-ve·r1Jaal. ~
?;o, in zake <louanen en accijnzen, het

door tie beambten van de administratif'
regelnmtig
opgesteld
proces-verbaal
kracht van bewijs heeft, totdat de valsheid ervan bewezen wordt, van cle door

828 DRONKENSCHAP. -

ECHTSCH. EN SCHEIDING VAN 'l'AFEL EN BED.

·de beambten binnen de perken van hnnne bevoegdheden gedane vaststellingen,
wordt zulke bewijskracht niet gehecht
aan cle gevolgtrekkingen welke de opstellers van het vroces-verbaal nit die
vaststellingen afieiclen; de rechter over
tle grand beoordeelt souverein de waarde
der vermoedens die door die gevolgtrekkingen worden uitgemaakt. C"'"et van
2() augustus 1S22, art. 239.)
21 juni 1954.
680

DRONKENSCHAP.
1. - nesl~titwet van 111 novembe·r 1939,
<wtilcel .1, 3 en 10. ~ TTenlachte veroo?·lleelcl om in staat van cl?'onlcenschap een
voertu·ig te hebben gestmwcl. - D~tbbel
z·innige vnststelUng van cle stant 1Jan
llronkenschap. Onwettel'ijlce ve?·oonleling. - De door de artikelen 3 en 10 van

de besluitwet van 14 november HJ3H voorziene betengeling is slechts toepasselijk
wanneer de staat van dronkenschap van
de bestuurder van een voertuig vaststanmle is; clit bestandcleel van het misdrijf is niet bewezen wanneer de rechter
er op wijst dat de bestuurder zich in een
gevaarlijke toestancl van alcoholische intoxicatie bevond welke een vermindering
zijner psychomotorische retlexen medebracht, en deze toestand tegenover een
kennelijke staat van dronkenschap stelt.
21 september 1953.
10
.2. - InbTeuJc op ctrtU.;el 3 vnn cle besl-witwet ·uan .14 novembe•r 1939. - Openbn·re plnnts. - Bestet·nclcleel •uwn het ·misrt·rijj'. - Het misdrijf voorzien bij arti-

kel 8 van de wet van 14 november 1939
betreffende de betengeling van de dronkenschap is slechts strafbaar wanneer
het in een openbare plaats bedreven is.
(Besluitwet van 14 november 193!J, art. 1.)
24
21 september 1953.

vember 1H39 l>etreffende de beteugeling
van de <lronkenschap wordt door o·een
wetsbepaling opgelegtl.
"
7 december Hl53.
242
4. -~ Beslwitwet ~Jan 14 nove·rnber 1939,
a1·Nkelen 1 en 8. - Beg·rip. - Zo in arti-

kel 1 als in artikel 3 van de besluitwet
van 14 november 19::1!) betreffencle de beteugeling· van cle clronkenschap, hebben
cle woorclen « staat van dronkenschap ))
hun gebruikelijke betekenis, en becloelen
zij de toestand van een persoon die niet
meer de blijvende controle van zijn claclen
heeft, zomler clat hij nooclzakelijk de bewustheid ervan verloren 11ee1't.
18 januari 1954.
345
5. -

Inb-renk. -

Bew·ijs. -

Gemeen

Het bewijs dat een persoon, die
een rijtuig op cle openbare weg bestunrt,
in staat van dronkenschap is wordt aan
geen bijzonclere regel omlerworpen, het
kan namelijk blijken nit een overdreven
verbruik van alcohol en nit het percentage alcohol welk in het bloecl is bevat.
14 juni 1954.
()60
·recht. -

6. - Beslu.itwct van 1,'J. november 193D.
wrt-ikel 3. - TTnststetlingen 'Vltn fle elemen~
ten van het m·isadjf in cle be1.ooo-r£lvngen
vwn cle wet. - Oncle-rstelt wetteUjke ·vnststell·ing vctn cle stant van tl?·onkenschctp.

- Bij afwezigheid van conclusies van
de verdachte, stelt. de rechter die in de
bewoorclingen van de wet cle overtre<ling
van artikel ::1 van de beslnitwet van 14 november 1939 vaststelt, daarcloor vast dat
de staat van dronkenschap van de verdachte beantwoonlt aan cleze die door de
wet voorzien is.
21 juni 1954.
691
'7. - Inbre·uk op cle besl·ttitwet van
.1!, novembe'r 1939, artilcel 3. - Bewijs.
Gemeen recht. - Bij gemis aan, bijzondere door de wet opgelegcle wijze van
bewijsvoering mag de rechter, bij dewelke
een inbreuk op artikel 3 van de beslnitwet
van 14 november 1939 aanhangig is, cle
staat van clronkenschap afieiclen nit alle
gegevens welke zijn overtuiging kunnen
staven. (Besluitwet van 14 november 19::19,
art. 1 en 8.)
21 juni 1954.
691
-

3. - Inbrwulc op art'ilcel 3 vwn cle beslu:itwet vnn 14 novembe·r 1939. - Proces·ve·rbnnl clat het miscl?·ijf vnststelt. ~ P-roces-ve'i'l)(tnl clnt nnn cle o·vert?·ecle1· niet
dient betelcencl te wonlen. - De beteke-

ning, aan de overtrecler, van het procesverbaal van vaststelling van een inbrenlr
op artikel 3 van de besluitwet van 14 no-

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG
VAN TAFEL EN BED.
1. Echtscheicling
toeste·mn1ing. Geen

cloO?" onderUnge
?nachtiging van

g-root•unaers en grootmoecle·rs. - Bew-ijs
vnn overlij llen slechts bi:i cle tweecle Ve1·schijning van cle echtgenoten ove?·gelegcl.
- Te lnnt overgelegcl bewijs. - ·wanneer

de echtgenoten die de echtscheiding door

EERHERSTEL. -

EET- EN .KOOPWAREK.

on<lerlinge toestemming vorcleren hij hun
verschijning v66r de voorzitter van
cle reelltbank van eerste aanleg noch de
machtiging van hun grootvaders en grootmoeders, noch het llewijs van dezer overlijden overleggen, is de procedure :uietig
•m lmn deze nietigheid :uiet worden gedekt
door de overlegging bij de tweecle verschijning van het !Jewijs van llet overlijclen.
•~erste

16 januari 1954.

336

2. - An·est wnarb-ij een echtscheid·iny
weyens een bepnetlde OO!"Znnlc wordt toegestaan. Vennelding in het beschikkend gecleelte van de 1Jlnnts en de datu.m
·1Jan de geboo1·te vnn de partijen en vnn
de voltrelclcing van het h7twelijlc. - Doel.

- De vermeldingen van de plaats en de
datum van de gelloorte van de partijen
en van de voltrekking van het huwelijk
in het bescllikkend gedeelte van een vonnis of van een arrest, waarlli.i de echtHcheiding wegens een bepaalde oorzaak
worclt toegestaan, dienen om de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat
te stellen slecllts een deel ·v~n het vonnis
of van het arrest over te schrijven. ("Wet
van 21 mei UJ51, art. 2.)
4 maart 1954.

451

3. - Vo1·deriny gegro·1ul op belecU.qi·n.IJCn 1Jan eTge aard. - Arrest hetwellc de
echtscheiding op g1·ond van belecligingen
en O·IJerspel toestant. - Onwettelijlce beBlissinq. - De rechter over cle groncl bij

wie een eis tot eclltscheiding wegens een
bepaalde oorzaak, namelijk wegeris belecligingen van erge aard, aanlumgig wordt
gemaakt vermag niet een andere wettelijke oorzaak in de plnats te stellen nod1
een andere bij te voegen, nnmelijk overspel. (Burg. WetlJ., art. 23(i.)
4 maart 1954.

452

4. - FervaJ VIM~ de vorde·riny tot cchtscheidiny. - Fe1'Zoening der echtgenoten.
- Begrip. De verzoening der eclltge-

noten, welke, luidens artikel 272 van llet
Burgerlijk ,;.;retlwek, llet verval van de
eis tot eclltsclleiding medellrengt, is geen
eenzijclige daad van de beledigde echtgenoot; zij llestaat in een wilsovereenstemming van partijen, waarbij de beledigde
echtgenoot vergiffenis schenkt en cle
schuldige eclltgenoot deze aanvnarclt en
de wil kenbaar maakt niet meer in zijn
vorige dwalingen te vervallen.
14 mei 1954.

592

5. - Yaststelling dat belecligingen ·u.-itgeloTGt wenlen. - bnpliciete vaststelz.in,q
dat rle beledigingen cle door lle wet ve·reiste

829

zwaanv·ichtigheicl niet vertoonden. - Beslissing wellce geen o1ulerscheicl ·invoe1·t
t·u.ssen 1titgelolcte en n·iet u.it,qelolcte belediginrJen v((.n e·rge awnl. - Door aan te

nemen tlat beledigingen door de eclltgenoot werclen uitgelokt stelt cle recllter
meteen vast <lat clie beledigingen de
zwaarwiclltiglleicl niet vertonen · welke
door <le wet vereist >vonlt om een rechtsgroncl tot echtschei<ling of tot scheiding
van tnfel en lled ui t te maken en voert
llij geenszins een omlerscheid in tnssen
uitgelokte en niet uitgelokte beledigingen
van erge aard.
2:5 februari 11154.
436

EE:QHERSTEL.
Zwn1wwiehtigheicl de1· feiten. Jfaat
wnM·in zij ·in nnnmerlciny lcnn lcomen. -

De zwnarwiclltiglleid der feiten die annleiding ga ven tot cle veroordeling, ten
aauzien van clewelke eerherstel wordt
nnngevraagd, kan weliswaar in aanmerking komen om llet gedrag en de verbetering van verzoeker tijdens de bij artilrel 1, 3°, van de wet van 25 april 189fi
voorgescllreven termijn te beoordelen,
maar lle enkele bescllouwing van de
zwaarwichtigheid dezer feiten is onvoldoende om het afwijzen van het verzoek
te rechtvaardigen .
2?. nov em her 1953.
197

EET- EN KOOPWA:QEN (MISB:QUIK IN DE HANDEL VAN).
1. - Handel in zu;ivelp·roducten. -N oodznlcelijlcheicl e1w1· jaadijlcse verg·unning afgeleveTd mits betalinq e1w1· ja.nTlijlcse verqelclin[J aan de Nntionale Z1rivelclienst.
Ministe1·ieel beslu.'it van
19 nu.ynst1ts 1946.- TVetteli.ilce q1·ondslaq.

- Het ministerieel besluit van 19 augustus 1946 betreffende de verdeling van de
zuivelproducten in zover het de koophandel in deze proclucten afhankelijk maakt
van de afievering ener jaarlijkse vergunning door de Nationnle zniveldienst en
van de betaling nan deze Dienst van een
janrlijkse vergel<ling, is wettelijk gegrond
op het artikel 3 van de besluitwet van
22 januari 1!145 betreffende de lleteugeling
van de overtreclingen van de reglementering aangnande de bevoorrading van
het land en niet op de wet en het koninklijk besluit van 15 januari 1938 lletreffende de ins telling van een na tionale
zuiveldienst nocll op het lroninklijk besluit nr 19 van 27 juli 1939 betreffende de
koophnndel in land- en tuinproducten.
21 september 1953.
19

EIGENDOM. -

830

2.
Z'tti'IJelpmd'lrcten. Niet-gepnstelwiseerde en niet-geste'l"iliseenle melk.
- Ve1·deling 'VOorbehouden cum cle 1J1"0d'ltcenten-'ventm·s, behalve af~vijkingen. Min,isterieel beslnit van 20 april 1949..
nTtil;;el 3. ~ TVettelijlce rtrondslau. 'foepa,sselijlce swncties. Artikel 3 van

het ministerieel besluit van 20 april 194fl,
<lit wijzigencle van 19 augustus 1946 betreffende de verdeling van de zuivelpro(lucten, in zover het aan de onder littera's A. tot D van artikel 8 van het besluit van 194G bedoelde hanclelaars, groothanclelaars, kleinhandelaars en venters
de uitcleling van niet-gepasteuriseercle en
niet-gesteriliseercle melk verbiedt en deze
nittleling, behoudens afwijkingen, alleen
aan de onrler littera E van dit beslnit
bedoelcle
producenten-venters
voorbehoudt, heeft zijn wettelijke gronclslag in
artikel 3 van de besluitwet van 22 januari
1945 betreffencle de. bestraffing van de inbreuken op cle reglementering betreffencle
de bevoorrading van het land.
De inbreuken op die bevalingen zijn
met de bij fle artikelen 5, g. en 10 van cleze
besluitwet voorziene straffen strafbaar.
5 juli 1954.
733

EIGENDOM.
VeTlcoop 'Van een onroerend ei,genrlom
lJij overgeschTevene a'ltthentieke akte. AanJcove·r niet ·wetenlle flat ll?ijn rnerlecontTnctnnt v1·oege1· reeds het goell bij onderhnndse nlcte nwn een rlenle hnrl vorlcocht.
- Aa;nlcoper e-i,qenawr erga mimes. - Annleaper het goed opni.e,ztw verlwpemle, bi:i
ove1-ftesc7wevene n1tthenUelce nlcte.
Nie'ttwe annlcoper eigennnr_. zelfs indien
hij Tcennis heett vnn de b'ij onde·rhwndse
nlcte rlo01· rle ee·r·ste nwnkope1· geda,ne verlcoop. ~ Wannecr een persoon, niet we-

tentle dat zijn verkoper ree<ls aan een
dercle een onroerend goed bij onderhandse
akte had verkocht, clit goell, bij mithentieke overgeschrevene alde aankoopt c~n
aldus entn ommes eig-enaar elTan worclt,
wordt diegene aan wie cliP persoon naclerhand hetzelfde goed, bij authentieke
overgeschrevene alde, Yerkoopt, op zi.in
beurt eigenaar ervan ergn omnes, zelfs
indien hij kennis hePft Yan de door de
eerste verkoper omlertekende onderhandse akte.
l1 juni 1954.
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EPU~ATIE

INZAKE

BU~GE~-

T~OUW.

Wet vnn 29 febnwri 1.952, wrtilcel 2. ·va.n rle ver-

<< Opheffim.fl of bepm·Tcing ll

ERFENISSEN.
vnllen1!CT7claT·inrt de1· rechten. 'UJijrlte. Ret artikel 2 Yan

Dnw!I-

de wet·
del. 29 februari 1952 tot vervunging van
het artikel 9 van de wet van l4 juni 194R
betreffende de epuratie in zake burgertrouw laat voor de toekomst de opheffing
of de beperking toe van de opgelopen
vervallenverklaring ; het voorziet noeh
rle herziening van cle beslissingen tlie cle
vervallenverklaring llebben gehanclhaafd,
noch de herstelling nb initio van de bPlanghebbenden in rechten welke zi.i reeds
hebben herworven noch hun eerllerstel.
5 april 1954.
527
E~FDIENSTBAAR.HEID.

ET/ in(lesloten in.qwuolge een venlelin!lErfrl·ienstlJnnrlwirl ·van O'IJC'rgcmg. EnJen wnrwove1· rle oveTgnng moet genomen 'UJOnlen. ~ Niet 'rechtst1·eelo;se toeqnn,q tot ae openbn1·e weg. F e·reiste
voo1·wnnnle oprlnt hi.i zon volsta.n11-. -

w· anneer de insluiting het gevolg is van

een venleling, client de overgang- over
de erven van de <leelgenoten genomen t<-'
worden. Een overg-ang· over die erven di~e
toelaat de openbare weg onreclltstreek,;
te bereiken bij aansluiting aan een aan
<le eigenaar van llet ingesloten erf toelwlwrende uitbatingsweg volstaat, zo aiP
toegang tot de openbare weg toereikenfl
is voor de nitba ting· van becloeld erf.
~)]3
2i'i maart 1954.
E~FENISSEN.

1. - Kleine nnlntenschnzmen. - Wet
·vnn 16 mei 1ii00, nrtilcei 4. E'iB tot
'ltitoetenen vnn het 1·echt tot ove·rnemin.rJ,
nn een vonZe-rinrt tot ve1·etten'ing en 1Jercleling. ~ Geen bet'wisting, 'P661" de rechte1· ove1· rle g1"01Ul, ste,unencl 01J een 1Jerza7cinrt vq,n het recht tot oven~erninrt, Jl1irldel, 1tit znllce verznlfliny rLfgele'id, niet
nwgenrle voo·r rle eerste mnal 'U66r het
H of vwn vorb,relcin.IJ voo1·gerl·mgen wonlen.

- Wanneer een partij, die eerst een vordering tot vere:ffening en Yenleling ingesteld lleeft, tlaarna een eis !weft ingesteld
tot uitoefenen van het recht tot overneming, ingericht bi.i artikel 4 van <lt) wet
van lG mei 11100 betreffencle de erfregeling
van de kleine nalatenschappen, en wanneer die laatste eis v66r cle rechter over
de grond niet wercl betwist, wegens verzaking van clit recht tot overneming, kan
niet YOOl' de eerste maal v66r het Hof
van verbreking worclen voorgedragen het
midllel clat aanvoert dat, cloor het instellen van de vordering tot vereffening en
verdeling, de oorspronkelijke aanlegger

ERFENISSEN.
-van de cis tot overneming zan hebben
nfgezien.
90
lfi oetober 1!l53.
2. ~ Kle-ine nnlatenscha.ppen.
1•Vet
/Jnn .16 me·i .1900, a1·tU.;el .q, ~ Recht tot
ovm·neming. ~ Beg1·-ip en st'l'elck·ing. ~

Het recht tot overneming, voorzien bij
artikel 4 van de wet van 16 mei 1!HlO
!Jetreffende ue erfdeling van de kleine
nalatenschappen, maald een wijze van
verdeling van de gemeenschap en van
!le nalatenschap uit strekkencle tot het
voorkomen van de verbrokkeling van de
in deze bepaling aangednide goederen.
Hi october 1953.
DO
3. ~ Kleine nalatenschappen.
·wet
van .16 mei .1900, a-rt'il.:el 4. ~ Recht tot
overnemin.!J. ~ Voorwe1·p. ~ D1·aagwijclte.

Het recht tot overneming, voorzien bij
artikel ,! van cle wet van 16 mei 1900
1Jetreffende de erfcleling van cle kleine
nalatenschappen, slaat noodzakelijkerwijze op al cle goe<leren van de gemeen:>chap en van de nalatenschap, waarvan
de erfgenamen en cle niet uit de echt of
van tafel en bed gescheiden overlevem1e
echtgenoot mecleeigenaan; zijn, welk ook
rle oorsprong zij van cle zakelijke rechten
van sommigen hunner, zonder rlaarvan
het aancleel nit te zonderen van de overlevencle echtgenoot in de gemeenschap
welke tnssen b.em en de de c·ujns bestaan
lleeft.
90
15 october Hl53.

~

4. - Kleine nala.tenschappen.
TV et
!!an .16" mei .1900, a1·t-ilcel 4, 3e lid. -Recht
tot overnerning. ~ Sarnenloop van verschillende 1Jelangen. ~ Mee1'der·hdd van
rte belan,qen. ~ Berelcening. ~ Wannet'r

verschillencle belanghebbenden het recht
tot overneming, voorzien bij artikel '1 van
1le wet van Hi mei 1900 willen uitoefenen,
~~:eschieclt de berekening van de meerderheicl der belangen op gronclslag van al de
goederen van tle gemeenschap en van de
nalatenschap, waarvan l1e erfgenamen en
de niet uit echt of van tafel en bed gescheiden overlevende echtgenoot medeeigenaars zijn, welk ook tle oorsprong zij
van de zakelijke rechten van sommigen
lmnner, zonder daarvan het aandeel uit
i:t~ zonderen van de overleventle echtgenoot . in de gemeenschar> welke tussen
hem en de fle cnjns bestaan lleeft, zijn
Yrnchtgebruik nochtans niet in aanmerking komend.
!lO
J 5 october 1953.

5. - Kle·ine nalatenschappen. -Recht
tot overnen~'ing. ~ KadastTaal inlcomen.
- In aa.nm.erlcing tc nemcn tijclsti.p. , Het kadastraal inkomen dat in aanmerking client te worden genomen om vast
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te stellen of het recht van overneming,
voorzien bij artikel 4 van cle wet van
16 mei 1!100 betreffende de erfregeling
van <le kleine nalatenscllappen, mag uitgeoefend worden is het kadastraal inkomen op de clag van het openvallen der
na la tenscha p.
4 december 1!153.
238
6. -Kleine nalatenschnppen. ~Recht
tot ove1·nerning. - TTe·reisten.- Het recht

tot overneming, voorzien bij artikel 4 van
de wet van 16 mei 1900 betreffencle de
erfregeling van de kleine nalatenschappeh
onderstelt namelijk dat de nalatenschap
van de cle mtju.s een woonhuis begrijpt
en, clienvolgens, clat de erfgenamen en,
gebeurlijk, c1e overlevende eclltgenoot,
11ie llet recht tot overneming willen uitoefenen, een recht van mecleic\igendom op
<lit hnis lleblJen.
4 december 1953.
238
'7. ~ Kleine nalatenschazJpen. ~ W oonhttis deel nitmalcenfl van de nalatenschap
van een echtgenoot. - Ove1·U.jden van cle
overlevencle echtgenoot. Overlevenrle
echtgenoot noch eigenaa1·, noch meflei!ifJC1W!L'I" van het woonhnis. ~ Ove?"li.iden
flat geen aanleicUng geett tot het bi.i artilcel .1 van cle -wet vwn .16 mei .1900 voorziene recht tot overnem.ing. - Het over-

lijclen van de overlevende echtgenoot, die
noch eigenaar, noch mec1eeigenaar is van
het woonhuis <lat deel uitmaakt van de
nalatenschap van de eerststervende echtgenoot, kan geen aanleicling geven tot
het recht tot overneming voorzien bij
artikel 4 van de wet van 1G mei 1900 betreffende de erfregeling van de kleine
nala tenscha ppen.
4 december 1953.
238
8. ~ Kleine nalatenschappen.
Overnemingsrecht. ~ Ve1·zalcing. Gelcl'i[lhe,id. ~ Een belanghebbende kan geldi!!."

hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend
het recht tot overneming verzaken dat
bij artikel 4 der wet van 16 mei 1900
op de erfregeling van de kleine nalatenschappen voorzien worc1t.
5 februari 1954.
403
9. - Kle·ine nnlatenschappen.
Dag1Jaa1·ding tot ve1·ettening en venleling en
tot veiling van het om·oerencl goed dom·
zelce1·e e1·tgennmen aan een mefleerfgenaam betelcencl. - V erzaking z·ich op het.
recht tot overneming voO?"zien Mj artilcel 4 van cle wet vnn 16 mei .1900 te 1Jeroepen. ~ Is wettelijk de beslissing van

de rechter over de grond naar dewelke
de erfgenamen, doordat zij een mecleerfgenaam niet alleen tot vereffening en vercleling van cle nala tenschap maar ook tot
veiling van het van die nalatenschap
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F.ABRIEKS- EN H.ANDELS:M:ERKEN. -

GEESTRIJKJD DR.ANKEN.

kel 4 van de wet van 16 mei 1900 op de
erfregeling van de klPine nalatenschappen
toegekend is.
5 februari 1954.
403.

deeluitmakend onroerentl goecl gedagvaard hebben, het uitoefenen verzaakt
hebben van het recllt tot overneming van
het onroerend goecl hetwelk hun bij arti-

F
FABIUEKSKEN.

EN

een 1Jijzonrle·r ·vooJ't'echt hallllen. - Geldsehiete·r ll'ie lle tenrgga•ve vnn cUe borg8telling Dnutyt _ - Y.raag wellce geen terurJvorlleriny nant· lle zin van ctrtilcel 572
·,;an cle titel I vcm het llenle boelc vnn het
lVetboelc vnn lcoophandel n-itrnanlct. -

HANDELSME~

Namalc'i-ng. _:_ KlCLcht ·vwn cle benadeellle
pnTtij. Geen bijzondem ·rechtsvoTmen
1Jereist. De klacht wegens namaking

vVanneer de gefailleercle wisselagent geen
eigenaar is van de bij toepassing van artikel 7l van titel V van het eerste boek
van het vVetboek van koophanclel gestortf~
Lorgtocllt, en tlat de Deposito- en Consignatiekas tleze borgtocht houdt niet voor
n~kening van de gefailleenle doch voor
rekening van de geldscllieter van deze
laatste en van de sclmldeisers welke eeil
bij gezegd artikel 71 voorzien bijzonder
YomTecht genieten, maakt de vraag tot
teruggave yan de borgtocllt geen tt~rug
vonlering nit, naar de zin van artill:el 572
van titel I van het derde boek van net
vVetboek van ll:oophanclel.
'! juni 1954.
638

van een fabrieksmerk is aan geen bijzondere rechtsvormen onderhevig. (Wet van
1 april 1879, art. 14.)
171
16 november 1953.

FAILLISSEMENT.
W·isselagent. - Borgstelling. - Arrest
·vaststellende dc~t cle gefailleeTde geen eirJenna·r was van de borgstell'ing en dat de
1Jepo8'ito- en Cons·ignnt'i-elcas ze h·ield niet
-VOOI' relcewing van de gejaillee1'de doch
·voor relcening van de gelllschiete1' 1Jan
lletze lal~tste en -van cle schnldeise1·s clie

G
GEESTIUJKE DRANKEN.
1. - Misllrijf ·voorzien cloor cle wet van
29 wug-ustu.s 1919 bet1·ejfende het 1·egiem
·van lle alcohol. - Regelmat-ig proces-vel·baal. - An-est ·vCLn ·v-rijspmalc. - TTerwe!·ping ·van cle mu tm·bele vnststell-ingen
·1x~n lle ve1·bnlisunten. Ontste'litenis vnn
teyenbe'W'ijs. Schencl'ing van het acm
het proces-ve1·bnal verschnlcl-igll geloof. -

Schendt het geloof verschuldigd aan het
regelmatig proces-verbaal van de ambtenaren van llet Ministerie van :financien
waarbij een misdrijf tegen de wet van
29 augustus 19Hl betreffende het l'egiem
van de alcohol worclt vastgestelcl, het arrest dat lle verdacllte vrijspreekt door
zich er toe te beperken de vastgestelde
materHlle feiten niet bewezen te verklaren. (Wet van 26 augustus 1922, art. 239;
wet van 29 augustus 1919, art. 10.)
21 september 1953.
23
2. - Inbre·ttlc op n·rtUcel 1, 1Ja1·ag1·nat 1,
·vnn lle wet van 29 u~tg·ustns 1919 op het
l'e{Jirne van lle alcohol. - TToor het p·ublielc toegnnlcelijke plnats. Beom-llelingsrnncht van de rechte1· over lle g1·ond.
- Perlcen. - Hoewel het J)rincipieel aan

de recllter over de grond belwort souve-

rein te oonlelen of de plaats, waar een
tloor artikel 1, paragraaf 1, van de wet
van 29 augustus HJ19 op het regime van
tle alcohol verboden feit werd begaan, een
voor llet pnbfiek toegankelijke plaats uitmaakt, is zulll:s niet meer llet geval wanneer llet feit vastgestelcl werd in een
plants welke de wet, met het oog op !mar
tnepassing, voor llet publiek toeg·ankeli.ik acllt.
l± tlecember 1953.
262
.3. - Inb1·enlc op ltl't-ilcel .l, 1Jlt-rag-raa,f 1,.
·vnn ae ~vet va.n 29 nu.g~~stn8 1919 op het
rer1ime vnn lle nlcohol. - 1-Jlei-lchnizen, en
werlcplantsen. TTom· het ZJ!~blielc tocfJlLnlceUjk genchte plnl~tsen. Voor de

toepassing van artikel 1, paragraaf 1, van
de wet van 29 augustus 1919 op het regime
van de alcohol, worden de werkhuizen en
werkplaatsen voor llet pnbliek toegankelijke plaatsen geacht.
14 december 1953_
262
4. Alcohol met hoge t'itl'ering. D·ranlc_ - Smt'Ve1·eine beoot-deling door de
rechter ove1· lle gronll. - .Aangezien de

wet niet bepaalt vanaf welk gehalte alcohol niet meer als drinkbaar worclt aangezien, behoort het de rechter over de grond

~e:~--
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GEJLDINZAMEJL. OP DE OPEJNBARE WEG. te beoordelen of de alcohol met lloog gellalte al dan niet een geestrijke drank
uitmaakt. (Wet van 29 augustus 1919,
art. 3.) (Stilzwijgende beslissing.)
14 december 1953.
263

GELDINZAMELINGEN
OPENBA.QE WEG.

OP

DE

Vreernd acm het lcon'inlclijl,: beslnit 1Jan
Reglemente1·ing vallende in de be1Joegdlwicl1Jan de ge-meenteoverheid. - Het koninklijk besluit van

22 septembe-r 1823. -

22 september 1823 houdende bepalingen
nopens geldinzamelingen in de kerken of
aan de huizen bellelst de op de openbare
weg gedane gelllinzamelingen niet en onttrekt llienvolgens de reglementering ervan niet aan de bevoegdheid van de gemeenteoverheid.
21 december 1953.
283

GEMEENTELIJKE MACHT.
Polit-ie van de wegen-ls. Gepastheid
en aard 1Jan de pol-itie-maatregelen. - Beoonleling ·u-itsl·uitenfl op de gemeentelijke
overhe·ifl bentstenfl. De beoordeling

van de gepastheitl en van de aard van de
politiemaatregelen betreffende de veiligheid van het verkeer op de straten behoort uitslnitend aan de gemeentelijke
overheid. (Decreet van 14 december 1789,
art. 50; decreet van 16-24 augustus 1790,
titel XI, art. 1 en 3, 1 o.)
17 december 1953.
264

GEMEENTE.QEGLEMENT.
1. - Uitflel-ing van dntlcwerlcen op de
openba1·e ·weg. - U-itdelin.q van aarfl o·m
het 1Jerkeer te Mndere1~, fle 1·e·inheid van
fle st-raten te sahctflen of belemmering te
verom·zalcen; - Reglement dat enlcel ten
einde die gevolgen te ve·rmijden clie n-itrleling aan een ·vooraf.qaancl ve1"lof ·van rle
gerneenteo1Jerheifl oncle·rweTpt. Wettelijlcheifl. - Daar uitdeling van drukwer-

-~-~~~~-=-~
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door fl·ie overhe·W.
Omstandigheid
wcuwclom· het 1·eglement niet floor onwettel-ijklwifl -<ut:n.qetast is. - De enige om-

stamliglleicl clat een overheid, aan welke
een bevoegdheid door een gemeentereglement verleend wonlt, afwending van
macllt zou lmnnen plegen, volstaat niet
om het reglement zelf onwettelijk te maken.
19 october 1953.
95

a. - Bepaling vnn een rJenwenteTeglement waarbij aa.n cle bt£1"(Jemeester be1JOCf}hei.fl wo1·fl"t toegekenfl tot intrelcl<'inu
·va.n een floor het aolleae vcm btwgemeester en schepenen 1lerleenfle ve1"(J'ltnning tot
explo'itCLt·ie 1Jan een fla.nszaal. - Onwettelijlce bepaUn[J in zo1Je1· zij clio bevoegflheid nan cle lmrgemeester toekent bu.Uen
cle bij het a.luemeen reglement voo1· de
wrbeidsbescherm'illg gestelfle 1loorwaarden
en bepe1"1cingen. De door het college
van burgermeester en schepenen verleencle
vergunning tot exploitatie van een danszaal, inrichting llie gerangschikt is onder
de tweecle klasse van de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, kan
slechts door clat college ingetrokken worden, behoudens de door de artikelen 21
en 22 van het Algemeen Reglement vom·
de arbeidsbescherming bepaalcle uitzoncleringen; dienvolgens is onwettelijk tle bepaling van een gemeentereglement welke
aan de burgemeester aileen bevoegdheid
toekent tot intrekking van clergelijke vergunning, in zover zij hem die bevoegdheid
toekent buiten de door voormelde artikelen van het Algemeen Reglement gestelde
voorwaarclen en beperkingen. (Gemeentewet, art. 78 en 90, 12°, tweede alinea; besluiten van cle Regent van 11 februari
1946 en 27 september 1947, 11 omlende goedkeuring van het Algemeen Reglement
voor arbeidsbescherming, art. 17, 19, 21
en 22.)
2;} januari 1954.
362
4. - Mncht veTO'rflenin_qen ttit te va.arfligen met betrelclcing tot ttit te voeren
lJO·nwwerlcen. -Macht wellce floo1· fle wet
'P<Ln 1 febntwri 1844 (28 mei 1914) noah
ontnomen noah gewifz'igfl we1·cl. - De aan

ken op de openbare weg, op bepaalde
plaatsen en op bepaalde tijclstippen, van
aard kan zijn om het verkeer te hinderen,
de reinheid van cle straten te schaclen,
zelfs belemmering te veroorzaken, is een
gemeentereglement clat, enkel ten einde
die gevolgen te vermijden, de uitcleling
van clrukwerken aan een voorafgaancl
verlof van de gemeenteoverlleid onclerwerpt niet strijclig met cle Gronclwet.
19 october 1953.
95

de gemeentelijke overheicl toegekende
macht in het belang van de vublieke veiligheid en gezonclheicl verorcleningen uit
te vaarcligen met betrekking tot uit te
voeren bouwwerken wercl aan llie overheid niet ontnomen noch gewijzigd door
cle wet van 1 februari 1844 op de politie
van de >vegen, gew'ijzigcl door de wet van
28 mei 1914. (Decreten van 14 december
1789 en van Hi-24 augustus 1790; gemeentewet, art. 78.)
8 maart 1954.
462

2. - Reglement dat een bevoegdheicl
ann een gerneenteoverheicl vedeent. Mogelijkhe·ifl 1Ja1~ afwending van macht

5. - Bela.stinos1Je1·onlen·in_q wellce ·mttzilcctle uitvoeringen flie 1·eahtstreeks of

VERBR.,

1954. -

53
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GENEESKUNDE.

onrechtstreeks tot enige1·lei he/fino ac~n
leidvng geven nan een voorafgacmcle aang·ifte onclertoerpt. - Onrechtst1·eekse heffi.ng 7wn in cle ver7coop vnn spijs en cl1·ank
bestaan. Ret gemeentereglement het-

welk de muzilmle uitvoeringen aan een
voorafgaande aangifte onrlerwerpt wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks
tot enigerlei heffing aanleiding· geven is
toepasselijk op cle n1.uzikale uitvoeringen
c!ie mits betaling van spijs of drank in
de herbergen worden ingericht.
22 maart 1954.
498
6. - Belastingsve1·onlen·ing tvellce cle
·t;oorafgnnncle bewcbarstelHng van cle jnarUjlcse belasting op de ve1·toningen oplegt.
vm·.<mim ervwn stm.fbncw _qestelcl. Wettelij7cheicl. - Zo de weigering een be-

lasting te betalen niet strafbaar is vermag nochtans een gemeentereglement de
voorafgaande bewaarstelling op te leggen
van een bepaald bedrag en het verzuim
hiervan strafbaar te stellen zelfs indien
dit bedrag met het bedrag van de belasting overeenstemt.
22 maart 1!l54.
498
7 . - Vm·onlening op cle bouwwe1·Tcen. ~
Inb-reu7c cUe e·r in bestaat c~nclers clan volrJens cle op ae g1'0nd c~angecluicle 1"ichtl-ijn
te bonwen. - 01vve1·enigbna·rhe·icl van de
plannen en cle mnchtigingen om. te bou.wen. Dwc~Ung, zelfs ono1Je1·komelijlc,
rl.ie ae in1J1·enk niet 1·echtvaanligt. - De
onverenigbaarheicl van de plannen en van
de machtigingen om te bouwen en de zelfs
onoverkomelijke dwaling, die zij heeft
kunnen veroorzaken, rechtvaarcligen de
door een gemeentereglement voorziene inbrenk niet anclers gebouwcl te hebben dan
volgens de door een beambte van het gemeentebestuur op de groncl aangeduide
·richtlijn.
2 september 1954.
781

GENEESKUND E.
1. -

Op cle lij st van ele onle niet ingegeneeshee1·. - U'itoefening van
rle ta.nclheello;·nnrle t~it knwht vnn zijn diplomn van clocto·r in cle genees7cmule. -Onwettige 1t'itoetening 1JWn cle genees7cuncle. - Oefent onwettig een tak van de

-~chnmen

geneeskunde nit cle geneesheer die, zonder
zijn inschrijving op de lijst van de Orde
cler geneesheren te hebben bekomen, de
tandheelkuncle uitoefent uit kracht van
~en diploma van doctor in de genees-,
heel- en verloskuncle afgeleverd op groncl
van de wetten op het toekennen cler academische graclen die de wet van 21 mei 1929
1 oorafgingen. (Wet van 12 maart 1818,
art. 18; lwn. besl. van 1 juni 1934, art. 1;
wet van 25 juli 1938, art. 2.)
305
4 januari 1954.
7

2. - Onle d-e1· apotheke·rs. - D·isci.plinake vo1·aering. - Apotheke·r ·wellce zich
[!Cvestigll heett e-n zijn beroep ·uitoefe-nt
in cle nabijheill ·van ele officina waa1· hij
·Fie1· jan1· V?'OC[JC'I' z·ijn stcLge hCLcl geclaan
en clie cloo1· cle zoon van zijn v-roegere staf/Cnwcste-r wonlt n·it[!ebaat. - ToetJassing
vem een tu.chtnutat?·egel. - W ettelijkheicl.

- Is wettelijk de bcslissing van de gemengcle raacl van beroep van de Orcle der
apotllekers, waarbij een tuclltmaatregel
wordt opgelegcl aan een apotheker cliP
zich gevestigcl heeft. en zijn beroep uitoefent in cle nabijheicl van de o'fficina
waar hi.i vier jaar vroeger zijn stage had
gedaan en welkP thans door cle zoon van
zijn vroegere stagemeester worclt uitge-·
baat. (Wet van 19 mei 1949, ;n·t. 5 en 14.)
25 januari 1954.
361
,3~ Onle cle·r atwtheke?·s. Aan·tYrang tot insclw·ijv·ing op cle lijst cler Orcle.
Venverping. - Aarcl. - De verwer-

ping van een aanvraag tot inschrijving
op de lijst der Orcle fler apothekers, voorzien cloor de wet van 19 mei 1949 maakt
geen straf uit doch een maatregel tot vrijwaring van de waarcligheicl van de Orcle.
12 april 1954.
[)43
-4. - Onle elm· npothekm·s. ~ Aemvntag
tot ·insch-rijv·inrt OlJ cle l-ijst ·elm· Orcle. ~
Ve-rwerping. Besl-iss·ing gestettncl op
feiten rUe cle wet van 19 mei 1949 voo1·atg·ingen. - F'eiten 1vanrvan cle gevolgen na
cle inwe1·Tc-ingtreeling van (leze bl-ijven
'VOortcltr.ren. - W ettelijlce beslissing. - Is

wettelijk de beslissing van cle gemengde
raad van beroep van de Orde der apothekers die een aanvraag tot inschrijving op
rle lijst cler Orde verwerpt op grond van
feiten clie aan de inwerkingtreding van
de wet van 19 mei 1949 voorafgingen,
doch waarvan de gevolgen na die inwerkingtrecling blijven voortcluren.
12 april 1954.
543

5. - Orcle cle1· a1JOtheke1·s. - Apothe7cers clie op het ogenbUk van ele inwerTc·in.!.Jt?·ecl-ing vnn cle wet van 19 mei 1949
hnn be·roep nitoetenen. - JJiacht vwn cle
Rarlen van cle Orcle om cle insc7wi.fving op
cle lijst te weigeren. - De provinciale raclen van de Orde der apothekers kunnen
wegens onwaanligheid de inschrijving op
de lijst der Orcle weigeren aan apothekers, houders van het wettelijke cliploma,
in Belg~e woonachtig en die er hun beroep uitoefenden op het ogenblik van de
inwerkingtrecling van de wet van 19 mei
1949. (Wet van 19 mei 1949, art. 2 en 5.)
543
12 april 1954.
6. - 01·cle de1· npothe7cers. - Tuchtven;olging. - Apotheke1· clie een officina.
in ele onmiclflellijlce nnbijheiel van een anrler apothelce1· vestigt. Geen 'vaststel1
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GERECHTELIJKE IN'l'ERESTEN.- GERECHTSKOSTEN.
ling vwn een feU wellw rle eer, cle ee1·Uj7,;he-id, rZe -waa1·d·igheid of de yeheimho·ud·inu rle·r 1-erlen van de 01·de zo·n k·renken.
- 'l'oepassiny van een tncht-maat1"euel. Onwettel-i)7•heirl. - Is onwettelijk de be-

slissing van tie gemengde raati van beroep
van de Orde <ler apothekers, waarbij een
tnchtsanctie tegen een apotheker wordt
nitgesproken wegens Jwt enig feit dat hij
een officina heeft gevestigcl in tie onmiddellijke nabijheid van een ander apotheker, zonder enige omstandigheid aan te
halen waaruit zou blijken dat dit feit,
ter zake, de waardigheid, de geheimhouding, de eerlijkheid of de eer der leclen
van de Orde krenkt.
26 april 1934.
547
7. -

Orde rler yenecshe1·cn.
Besl-isginy van rle provincialc 1·aad. - Beroe11.
- Awn rle gemenutle HHHl vam beroep ove-r
te malcen classie-r. · Het dossier welke

aan de gemengde raad van beroep van de
Orde der geneesheren client overgemaakt,
in geval van beroep tegen een beslissing
van de provinciale raad, moet, in principe, namelijk eenslnidende verklaarde
uittreksels bevatten van de processenverbaal der zittingen van de provinciale
raad betreffende het onderzoek en de beslissing van de zaak, met melding dat
gezegde processen-verbaal door de voorzitter en de secretaris van de provinciale
raad ondertekencl zijn. (VVet van 23 jnli
1988, art. 19 en 23; kon. besl. van 23 mei
1\139, art. 20, 24 en 142.)
669
16 jnni 19[)4.

GERECHTELIJKE INTER.ESTEN.

·wegens een aq·u-iliaanse tou.t versch·ulrZiude schadeve1·goeding. Herstel van
een krenlu-in[J van de lichamel-ijlce inteuriteU van een hanrlelna1·. - Rentevoet.
- W anneer de wegens een aqniliaanse
font
verschnldigde
schadevergoeding
hoofdzakelijk het herstel van een krenking van de lichamelijke integriteit van
een handelaar uitmaakt, behoeven de op
die schadevergoeding toegestane gerechtelijke interesten niet tegen het koophandelspercentage te worclen berekend.
3 november 1953.
130

GER.ECHTSKOSTEN.
1. - B·twge·rlijke zalcen. - Ooenbl'ik
waarop rle lcosten verschnliligd z·ijn. Geen interesten opbrengend. - De kosten

zijn slechts vanaf de veroorcleling verselmlcligd en brengen voordien geen interesten op.
24 september 1953.
28
2. B·nrue·rl-ijlce za.lcen. Kosten
door de ·rechte·r in hager beroep voorbe-
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hou.rlen. - Znalc tot voortzett-ing nna·r de
ee-rste rechteT venvezen. - Be1JOe{!rlheirl
·van deze -rechter om ove-r al rle voor·behou.clen 7,,osten, met ·inbeg-rip van rle leasten van hager bm·oep ·witspraak te doen.

- Wanneer de rechter in hoger beroep
waarbij een beroep tegen een voorbereiclencl vonnis aanhangig werd gemaakt,
met voorbehoncl der kosten de zaak tot
voortzetting naar cle eerste rechter verwijst, is deze rechter bevoegd om over
de voorbehouden kosten met 1nbegrip van
de kosten van hoger beroep uitspraak te
doen. (VVetboek van bnrgerlijke rechtspleging, art. 472.)
28
24 september 1953.

:3. - Stra,fzalven. - Hoge1· be·roep ingestelcl rloo·r het openba.a1· rniniste1·ie en
cle bek/,aaorle. - Bevestig·iny van rle ve-roorrlel-in[J. - Rechte1· in hogc1· be1·oezJ die
een deel van cle lcosten van het hogm· be·roep ten laste vwn cle belclaayde leut. 1-Vettel-ijlce besl-issinu, zelfs wannee1· het
houe1· beroep ·vnn cle belclctagrle niet ont·uanlcelijlc ·is. Wanneer het openbaar
ministerie en cle beklaagde hoger beroep
ingesteld hebben tegen de door de eerste
rechter gewezen beslissing van veroordeling, is de beslissing wettelijk waarbij de
rechter in hoger beroep, die rle eerste beslissing bevestigt, een deel van cle kosten
van beroep ten laste van cle beklaagde
legt, ougeacht of dezes hoger beroep al
dan:' niet ontvankelijk is. (VVet van 1 juni
184!1, art. 3.)
19 october 1953.
96
4. - Btntfzalcen. - Veroordel-ing van
t·wee belclcwutlen 1tit hoofcle 'l!an onde-rsche·iclene ·inb1·eulcen. - Hootdelijlce ve1·oonlel-ing jeoens de p1tbl-ielce paTtij tot cle
in ho,qer be1·oep gevallen kosten. - Onwetteli;ilche·id. - Is onwettelijk het von-

nis dat twee nit hoofde van onderscheidene inbreuken veroordeelde beklaagden
hoofdelijk jegens cle publieke partij tot
de in hoger beroep gevallen kosten veroordeelt. (Wetb. van strafv., art. 50.)
3 november 1953.
134

5. - Bu,-rgerlijke zctlcen. - Beslissiny
gewezen over een vorde-r-in_q ge{!1"0nd op
rle sa-mengeonlende wette1t betreffende de
veryoecl-ino der schade voo1·tspntitenrle
·nit de arbeiclsonoevallen. - Voorz·ieniny
door de a1·beirle-r. - Yoo1·z-ienino verwo1·pen. - Kosten ten laste van het bedrijfshoofd of van rliens vm·zelcemar, behalve
wannem· clc voo-rz·iening 1·oekeloos en ter·gencl is. - Zin 'Van rlie termen. - In geval van verwerping van de door de arbeider ingestelde voorziening tegen een
beslissing gewezen over een vorder_irlg gegrond op de samengeordende wetten betreffende de vergoecling der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, wor-

GEWIJSDE.
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den de kosten van de aanleg in verbreking ten laste van het bedrijfshoofd of
van diens verzekeraar gelegd, behalve
wanneer de voorziening roekeloos· en tergeml is, eli t is wanneer de aanlegger ,- bij
het inclienen zijner voorziening te kwader
trouw lleeft gehandelcl of een onverschoonbare clwaling heeft bf'g·aan. (VVet
van 20 maart 1948.)
165
13 november 1953.
•6. - Skafzalcen. - Pttblielce vorde·ring. - Belclaagden vemonleelrl wegens
h·ttn deelneming aan eenzelfcle misdTijf.
- HoofcleUjke veroonleUng tot betaUng
van de Jcosten van cle pnblielce vordePing.
- Wetteli.jlcheicl. Is wettelijk de ver-

wijzing· van twee beklaagden in de kosten
van de publieke vordering, zo beide door
eenzelfde beslissing veroorcleeld worden
wegens hun deelneming aan eenzelfde
misdrijf. (Strafwetboek, nrt. 50.)
5 april 1954.
530
"7. St·rafzalcen. Belclaagde ve·r·volyll tt'it hoofrle van t~vee misrldjven. B·twgedijlce 1J(t·rt·ij aan.qestelrl om •ve?·goeding te belcomen 'l.oegens cle rloor een van
cle m;is£k·ijven veToo·rzaltlcte schacle. - Belclaltftcle ·wit hoof de van rl'it nvisdrijf vdjgesprolcen en wegens het llndere veroordeeld. Kosten van desknndi.g onde·rzoelc ten laste van de bw·gerHjlce pa?·Uj
gelegd. - VoortoCLltnle voor de wettelijlcheid vrtn rleze veToor·deling. - W anneer

een van twee misclrijven betichte persoon
uit hoofde van het ene vrijgesproken en
uit hoofde van het anclere veroor<leelcl
wordt, mag de burgerlijke partij, die zich
heeft aangestelcl om vergoeding te bekomen van de scha<le veroorzaakt cloor het
misdrijf uit hoof<le waarvan de beklaagde
wercl vrijgesproken, slechts tot de kosten
van het cleskundig onderzoek, waartoe op
verzoek van het openbaar ministerie werrl
overgegaan, veroorcleelcl worden, inclien
cleze kosten niet door de vervolging van
het bewezen verklaard misdrijf veroorzaakt werclen. CWetb. van strafv., ,artikelen 162, 194 en 211; wet van 25 october
1950, art. 1.)
5 juli 1954.
727

GEWJJSDE.
1. - B·twgerl-ijlce zalcen. - Inteqwetat-ie van een ·voo,·gaand lWrest. - InterpretaNe 1net de bewoonlingen van de beslissing verenigbaar. - Geen m·iskenning
van het gew·i,isde. - Miskent het gewijscle
niet het arrest dat van een voorgaancl
arrest een verklaring geeft die met de bewoordingen er van verenigbaar is.
11 februari 1954.
417
2. -

St?·afzalc.en. -

Gerechtelijlce be-

.~ussinrt wel/r.e cle ·inte·rne·ring •vctn een beschnhli(lrle ·in een b·ijzonam· gesUcht gel££st.
Grenzen binnen dewellce zi:i m.et betreh;Jcing tot lle rtee11testoest1tnd 1Jltn fle
lieklna.(lde gezag ·van gew·i.jslle heeft. - Zo

de beslissing van een rechtscollege, hetwelk lle internering· van een beklaagde in
een bijzonder gesticllt gelast, met betrekkiug tot de geestestoestanrl van de be
klnagde op het ogenblik van de uitspraak
gezag van het gewijsde bezit, zij nochtans
niPt beslist dat de beklaagcle tijdens gelleel de fluur der gelaste internering in
die toest::mcl blij ven zal. (Wet Y an 9 april
lH30, art. 7, 19, 20 en 21.)
1 maart 1954.
442
.3. - Stratzctlcen. - Com.misS'ie •ingestelcl bi:i de psuch·iltt·rische ltfdel-in(J. - De
·inm·ijhe·iclstelling vnn een ge'interneenle
lievelende o.t weige·rende. Beslissing
wellce, 'Wltt de (JeestestoestwnrZ 1xtn cle geinterneenle bet·reft ten opzichte vnn lle
stra['reohte'l'li:ilce 1·echtsrnacMen waa1·bi.i
het nienw misdPijf lta.nhan(J·ig wo,·dt gem.aalct, het gezag van het oe-wi.islle niet
heeft. - De beslissing vnn de bij de psy-

chiatrische afdeling opgerichte administratieve cmlll11issie clat er al dan niet
nanleiding toe bestaat om de gei:nterneerde in vrijheid te stellen, is geen beslissing welke, wat de geestestoestand
van de gei:nterneerde betreft, het gezag
van het gewijsde heeft naar de zin
clier termen in de wetten betreffende cle
rechtspleging in strafzaken.
1 maart 1!l54.
442
4. - Bu.rgerU.ike :zalcen.
A·r-rest
1tJrta'l'll'ij ae echtscheicling we(!ens een beZJlHtllle oorznalc ·wO'J·flt toegestann. - Geb·relc aan na.nflu.icUng vnn de pllbats en de
flatum van cle geboorte ae,· partijen en
van de volkelclcing van het httwelijlc. Lnte-r ·u.UgeszyroJ,;en arrest hetwellc doo,·
toevoeginy van voo·rnoemrle venneld·ingen
het eerste lt·JTest a(tnvu.lt. Geen n~is
kenning vctn het ge-w·ijsa.e. - Het gezag
van het gewijsde worclt niet miskend door
llet arrest. tlat, op verzoek van een cler
partijen, een vroeger uitgesproken arrest
annvult door aan de tekst ervan, welke
de eclltl:lcheicling wegens een bepaalc1e oor·
zaak toestaat, de vermeldingen toe te
voegen van cle plaats en de datum zo van
de geboorte van elke c1er partijen als
van de voltrekking van hun lmwelijk,
nanduiclingen welke cUt arrest verzuimd
had aan te geven. Door het toevoegen van
t1ie vermelding·en aan het arrest, waarbij
lle echtscheiding werd toegestaan, wordt
geen wijziging toegebracllt aan hetgeen
beslist wercl en wordt aan het arrest een
vaststelling toeg·evoeg·d welke voor · de
wettelijkheid van llet geoordeelcle vereist
\vas.

4 maart 1954.

451
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HELING. -

HERHALING.

'5. - St1·ajzalven. - A1-rest 11.itspraalv
-rloende over een ven;olg·ing ten laSte van
nwe1·dere belclangden. - Yrijspntak vnn
-een venlachte ·wegens het enir1 hern ten
laste rJelegd teit. Beslissing niet gelijlc te stollen met een vrijspranlc wegens
'IJer·schillencle lnstcns n-ncle1·e belclaaagden
gelegde feiten. - Besl-issing d·ie cle lntere
1Jervolging van de v·l"ijgesproken ve·r·rZachte wege-ns rleze lantste feiten n·iet
1Jerhinclert. - Zo een arrest, dat over eeri
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rlencle tot teiten die b·ii hem niet aanhanrrig -wenle·rt gemaalct. :_ O·nclerzoeks·rechte·r clie zelf tot geen enkele rlnncl van onrlc-r.coelc overgaat. - Geen enkele besl-issing over cle ve·rvolg·ing rlie van cleze fe·iten ·melrlin_q maakt. J?ei-ten cl-ie het
-1:oorwe·rp vrm een la.fcre en c~tz·onrlerlijlr.e
rcrvolrting morJCn tdtmc~lcen. - Is wette-

lijk de lleslissing dat niet in een eerste
YPlTOlging begrepen zijn geweest de feiten, die noch door llet openbaar ministerie noch do(n· een klacht van de burgerli,ike parti.i bi.i de onderzoeksrechter aanlwngig wen1en gemaakt, doch waartoe
rleze van ambtswege, hoewel bi.i hem
slechts een inbreuk op een andere ~traf
bepaling aanhangig werd gemaakt, de opdracht van een door hem aangestelde deskundige heeft uitgebreid, dan wanneer de
onclerzoeksrechter zelf lletgeen enkel
onderzoeksplicht omtrent cleze feiten is
overgegaan en geen enkele beslissing, gewezen over gezegde vervolging, van deze
laatste feiten melding maakt.
2l-J juli 1954.
770

lastens meerdere beklaagden ingestelde
vervolging uitspraak doet, een van hen
vrijspreekt wegens het enig hem ten laste
gelegd feit, impliceert noch clie vrijspraak,
noch de niet-veroonleling van deze verclachte wegens verschillencle lastens andere beklaagclen gelegde feiten, een vrijspraak betreffende deze laatste feiten en
verhindert het een latere vervolging van
voormelde verdachte niet wegens die feiten.
8 maart 1954.
471
6. - Stratznlcen.
Oncler·zoelcs1·echte·r
de opdracht van een clesk·wnclige uUb1·e-i-

H
HELING.
1. - H er·lco-mst vnn cle geheelde voo1·wer1Jen. --'-- Definit·ieve veroordeling van
-een medebelclangcle 1tit hoofcle van oplichting vnn clie vooTwer·pen. - Y aststelling
van de stTafbare herlcornst van die voorwerpen. - Door erop te wijzen dat de
strafbare herkomst van de geheelde voorwerpen bewezen is door een vonnis dat
een medebeklaagde definitief uit hoofde
van opltchting van die voorwerpen ver-oordeelt, stelt de rechter vast dat die
herkomst tegenover de beklaagde bewe.zen is.
3 november 1953.
132

2. - Bestanclclelen van het -misd1'ijf. ~
Medeclacler·. Tot bestraffi.ng
van de heling, ingeval van rechtstreekse
·<leelneming eraan van verscheidene personen, wordt niet vereist dat elk hunner
materieel in het bezit van de geheelde
voorwerpen zij geweest. (Strafwetboek,
art. 505.)
132
3 november 1953.
Bezit. -

HE:QHALING.
1. - Arrest clat tot toepassing vcm cle
straf relcening ho-uclt met cle staat van
herhaling. ~ Yoorwaa.rde-n van de wettelijlce herhaling niet verenigd. - Onwette-

lijkc beslissing. - Is niet wettelijk het arrest van veroorcleling dat rekening houdt
met c1e staat van herhaling om de straf
toe te meten, dan wanneer, naar luid van
hetzelfde ·arrest, de voorwaarden van de
wettelijke herhaling terzake niet verenigd waren.
12 april 1954.
541

2. - Melding in rle clng·vaanling. JViet ve;·eist. - De omstancligheicl van de
wettelijke herhaling moet niet noodzakeli.ik in de dagvaarding wordep vermeld.
17 mei 1954.
597
.3. - Omstanclighe-irl in cle tlctgvaaTrlinu
ni.et ver·melcl cloch spTuitencle ttit rle stulcken van cle aan cle r·echteT en aa.-n de beklaagde oveTgeleycle 1J1"ocerl·~t~·e. Y errlnchte niet bijzoncle;· ttituenod·i_qrl omtrent
rlie ornstancli_qhe·icl ve1·-weer te voeren.
Ocen schencling van de r·echten van- cle
'IX3Tclerl-i-ging. Wanneer de rechter do

llerhaling weerhoudt en met inachtneming er van de straf beiJaalt, zonder dat
!le verdachte uitgenodigd werd zich met
hetrekking tot die in de da~vaarding niet
vermelde omstandigheid te verdedigen,
zi,in de rechten van de verdediging niet
gekrenkt geweest, wanneer c1e verdachte
v,66r het sluiten der debatten, de gelegenlwid heeft gehad de stukken van de procedure, waaruit de herlmling volgt, te onderzoeken.
21 juni 1954.
685

HJDRZIENING. -

888
HE~ZIENING.

1. - Niett'!() feit. - Beg'l'ip. - Mall:en
geen nieuwe feiten uit, in de zin van artikel 443, 8°, van het Wetboell: van strafvordering, de tijdens het geding door een
getuige afgelegcle verklaring, noch een
omstancligheid clie de verzoell:er ll:ende ten
tij de van het gecling en alsclan niet ingeroepen lleeft, noch getuig·enissen waarvan
de zin en cle draagwijdte enll:el nit de
loutere bewering van de verzoell:er spruiten.
145
9 november 19ii3.

2. - Int·relclcing ·uw1. ·uerl,;hwingen floor
meflebelclftngflen. Voo·1·-wnarfle ·IJereist
otulat z·ij een nnwvraag tot he·rziening ont'IJanlceUjlc zo·u nutlcen. De intrell:ll:ing
van verklaringen cloor nwdebeklaagden
kan slechts een aanvraag tot herziening
ontvankelijk mall:en, indien, inzonderheid,
bestanddelen worden aangebracht die van
aard zijn de geloofwaardigheid van deze
intrekking te laten uitschijnen.
145
9 november 1953.
3. - Ve'I'Oo·rfleling tot een enlcele strnj'
wegens ve·rseheiflene m·isflrijven. - Nie'lt'!IJ
te'it 'WlMtntit fle onseh·ulfl ·uan fle ve·r001'fleelfle met betrelcking tot, een fle1· nllisfl1"ijven seh'ijnt te 'IJOlgen. - G·wnst-ig ailvies van het hot '!.!an be·roep. - Str'af clie
floor de ana.ere misfl·rijven ge1·eehtvctardiad blijft. - Vern·ietigina bepe'l'lct tot de
1Je'l'lclar·ing van seh·ulll en tot lle op £lit
misd·r'ijt gestewnde bnrgerl·ifke ve1·oo1·aelingen. - W anneer een hof van beroep,

gelast met het onderzoek van een aanvraag tot herziening van een veroorcleling, in zover cleze aanvraag op een gegeven misdrijf betrekking· heeft, na regelmatig onderzoek het advies uitbrengt
dat er reden is tot llerziening, vernietigt
het Hof van verbreking, vaststellend dat
de uitgesproken straf gereclltvaardigd
blijft door de misdrijven die aan de aanvraag tot herziening vreemcl zijn, aileen
de verklaring· van schuld van eiser wat
het eerste misdrijf betreft, alsook gebeurlijll: de op dit misclrijf gestennde burgerlijll:e veroordelingen.
2B november 1958.
196
4. - V ern·ietiging van een lW·rest VML
het miz.ita-i·r gereehtshot amle·rs Sltmengestelll. - Wanneer, na regelmatig onder-

zoek van een aanvraag tot herziening
door een hof van beroep, het Hof van
verbrell:ing een beslissing van het militair
gerechtshof vernietigt, geschiedt de verwijzing naar het militair gerechtshof, anders samengesteld.
196
23 november 1953.

5. -

Nie•!f!W teit. -

Vwroonleellle ll-ie

HOGER BEROEP.
twee afmvragen tot herz·iening van een
cloo·r het miUta-ir' gerechtshof uitaesp'I'Olce·n veroo·rdeUng heett ingefz.ienll. - Advies vnn het hot vnn beroep ongttnstig
nopens lle ee·rste lLam;·raag en gu.nsUg nopens fle tweelle. - Regelmatig onllerzoelc_
V erwertJ'ing 1;a-n lle eeT ste ltU'Iivraau.
- V e·rnieUgina van fle veroonleUng op de
tweelle alt1Wntag. - Verw·ijzing nanr hel
mUUai·r ge-reehtshot an£lers SMnengestelll.

- Wanneer een veroordeelde achtereenvolgens twee aanvragen tot lwrzieniug·
van tegen hem door een arrest van het
·militair gerechtshof uitgesproken veroordelingen llebbencle ingecliencl, llet met het
onderzoek van clie aanvragen belast hof
van beroep op de eerste het aclvies lleeft
uitgebracht c1at er geen aanleiding tot
herziening bestoncl en op tle tweede cla t
er wel aanleicling bestontl tot llerziening,
verwerpt het hof van verbreking, vaststellencle tlat cle procedure regelmatig iR,
de eerste aanvraag en, wijzencle over de
tweecle aanvraag, vernietigt het de veroorclelingen en verwijst het tle zaall: uaar het
militair gerechtsllof anders samengestelcl.
(Wetb. van strafvonlering [wet van
18 juni 18H4], artikelen 448, .1°, en 445.)
81 mei 1!154.
628
6. - Ve-roonlez.ing lloo·r lle militavre
·reehtsmncht. - Nieuw feit. - Venvijzing
voO'I' nie·uw onde·rzoelc na£w een hof van
lieroep. - Indien, in een wettelijll: inge-

cliencl verzoekschrift tot herziening van
een door cle militaire rechtsmacht uitgesproken veroordeling, feitfm worden aangevoerd die zich seclert de veroordeling
voorgeclaan hebben en waaruit het bewijs
van zijn onschulcl zou Imnnen blijken en,
volgens aanlegger blijkt, ontvangt het hof
de vraag en beveelt het dat tot een onderzoek zal worden overgegaan door een llof
van beroep. CWetb. van straf., [wet van
18 juni 1894], artikel 448, 8°, en 445,
al. B.)
28 juni 1954.
709
'7. - ·wettelijlce ontzett'ing ·wn fle veroonleelfle. - Benoem·inrt van een eurato1·
voo1· z·ijn venlell'if!ing. - Wet wm 11 janu.wr·i 1954. - Owntor benoemll in zove·r
fle ontzett-ing niet zo-n '!()01'llen gesehorst.

- In de rechtsplegingen tot herziening,
wordt er sedert de inwerkingtreding van
de wet van 11 januari 19G4 slechts een curator voor de verclediging van de wettelijk ontzette veroordeelde benoemd in zover clie ontzetting niet bij toepassing· van
artikel 1 van voormelcle wet geschorst
werd.
28 juni 1954.
709
HOGE~ BE~OEP.

1. -

Stmfzalcen. -

BnrgerUjlce vorlle-
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HOGER BEROEP.
dng. - H oge1· bemep r1oo1· het openbcw1·
ministede en clom· de vm·fla.ehte ·i.ngestelrl.
V erzwaring van cle ten bate van rle
bu1·geTlij7ce parUj ·uitaestwolven ve1·oonlelina. - Onwetteli:ilcheicl. - Op de enkele

hogere beroepen van het openbaar ministerie en van de verdachte mag de rechter
in hoger beroep de door de eerste rechter
ten laste van de verclachte en ten lastc
van de burgerlijke partij uitgesproken
veroordeling niet verzwaren.
21 september Ul53.
10
2. - St·ra.f.~nken. - Hoger beToep i.n_qesielrl aoo·r bet openba.a;J· ministeTie en
dooT ae belvlcwgde. Alcte va.n be1·oep
van (le bekina.gcle n·iet gemotiveenl. ~
M iclclel hieru.it a,f_qeleicl clat de 1·eehter
o·ver de urond « ex1wessis verbis ll sleehts
oveT het hager lwroep van het openb({.(w
ministel'ie 1tUS1J'fl£(£/c heett geda.a.n.
M·icldel 1Ja.n belnng ontbloot. - Is van belang ontbloot het micldel hieruit afgeleid
dat de rechter in hager beroep, bij welke
een ontvankelijk hoger beroep van het
openbaar ministerie en een lloger beroep
van de beklaagde aanhangig zijn, exp1·essis verbis slechts over het eerste uitspraak lleeft geclaan, wanneer de nkte
van beroep van de beklaagde aun de rechter geen door cleze te beantwoorrlen middelen onclerworpen heeft.
1!} october 1953.
96
3. - St1·atzalcen. - Vo·pm van het hager beroep. - Hoger be1·oep 1;wn ae beklaagcle door de'lf.n.vaarde1·sexploot.
Nietighe'id;.
Behouclens ovennucht,
client de verklaring van lloger beroep door
de beklaagde, op S'traf van nietiglleid, te
worden afgelegd op de gl'iiffie· van de
rechtbank die het vonnis a. qu.o gewezen
heeft. (Wetb. van strafv., art. 203); llet
hoger beroep ingesteld door een aan de
griffier van de rechtbank betekend cleurwaardersexploot is dienvolgens nietig.
3 november 1953.
125
4. - St1·atzaken. - Vonn van het ho!fer beroep. - Regelmatige sl·wiUng aer
gdjJle. - Geen overmaeht clie ae ont.vnnlcelijkheicJ. vnn een floor aenrwnal·del·sexploot ingesteld hager be1·oep 1·echtvaa.1·cligt. - De regelmatige sluiting der grif-

fie, maakt, op zich zelve, geen geval van
Dvermacht uit dat aan de beklaagde tO<~
laat anders dan door verklaring· op de
griffie hoger beroep in te stellen. (Wet
van 22 juli 1927, art. u.)
. 3 november 1953.
125

5. -

Strntzalcen. - Hooe1· beroep door
het openbaa'l' m.inistel"ie alleen. - Wi..iz'iging van de beslissino ove1· de bu.r(Jc!'l'i:ih:e
vo1·derino. - Op het hoger beroep van lwt
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openbaar ministerie aileen, mag rk rec·h·ter in hoger beroep de beslissing niet wijzigen, waarbij lle eerste rechter zich onbevoegd lleeft verklaard om ovter de
vonlering van de burgerlijke partij uitspraak te doen. (Wetb. Yan strafv., artiJ;:el 202; wet van 1 mei 184H, art. 7.)
169
1{) november 1953.
·6. - 8t·mtza7cen. - Yonnis dnt de beli:lan.qcle tot f'lvee stra.ffen ve·roonleelt en
hem ·wer1ens een denle n~iscl!'ijt vrijS)n·eekt. Hot vnn beroe1J flc£t cle beT.:lcu£gcle oolc nnn het de·rcle misclrijf schnlc/.ig verklnwrt. - VeroonleUng tot een en/,:ele st·mt lnfjer clan cJ.e fjeznmenlijke door
cl.e eerste 1·cehter '/l.itgesprolcen st1·a.jfen.
- Eenpa.1"igheill ·vm·eist 1;oor de he1·vor·m·inu 'l:Wn cJ.e besHssing va.n vrijspraalc. vVanneer het hof van beroep de schuldig
verklaring van de beklaagcle wegens twee
misllrijven bevestigt, cloch zijn yrijspraak
wegens een cler<le misdrijf hervormt, mag
lleze hervorming slechts met eenparigheid
nm de leclen van het hof van beroep geschimlen, zelfs wanneer llet hof bij toepassing van artikel 65 van llet vVetboek
van strafrecht, wegen:; tle drie misdrijven, slechts een enkele straf uitspreekt,
die I ager is clan lle gezamenlijke door de
eerste rechter uitgesproken straffen. (Wet
van 4 st,ptember 1891, art. 2.)
1G november 1953.
170
7. - St1·atzalcen. - Bm·ge1·Ujlce V01"rleri.ng. Hoge1· 1Je1·oe1J ingesteld cloo1·
.het ozJCnban1· m.iniste·r-ie en cloo1· de belc/.ctaocle. W'ijzioing van het beToepen
vonnis, ten gunste van cle b'/1.1"[Je1·lijlce pa1·tij. - OnwetteU:ilcheid. - Op de hogere

b.eroenen van het openbnar ministerie en
van de beklaagcle tegen een vonnis waarbij het door de beklaaglle gedaan verzet
ontvangen werd teg·en een vonnis dat hem
bij verstek tot schadevergoedingen j egens
!le burgerlijke partij en veroorcleelcle, vermag de rechter in hoger beroep niet dit
verzet niet ontvankelijk te verklaren.
16 november 1953.
183
8. Strn[znh:en.
l'oorbe1·eidenrl
·vonnis. - Hoge1· 1Jeroep 1;66r het ei.ndvonnis. - Hoye1· beroezJ niet ontvanlceU:ik. - Is· niet ontvunkelijk llet hoger be-

roep v•Mr het eind vonnis ingestelcl tegen
een voorbereiclend vonnis in strafzaken.
(Wetb. van burg. rechtspl., art. 451 en
452.)
14 december 1!J53.
25\l
9. - l'ltnt,fznlcen. - B'/1.1"{/CI'li}lce vorderinf!. - H01Je1· beroetJ cloo·1· de 1nwge1"lij7ce
pwrti,i nlleen. Bu;rge1·Uj7ce paTtij atstanrl cloencle vnn ha.n1· vonledn.g. RechteT in h~rte·r 1Jemep cJ.e beklan.q(],e
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HOGER BEROEP.

ontlastenrl ·van de doo·r cle eerste rechte·r
uityesprolcen buTgerlij Tee veroo1·clelinyen.
WettelijT.;e beslisS'iny. Zo, op bet

boger beroep van de burgerlijke partij
aileen, de recbter in boger beroep de beldaagcle, in principe, niet van de door de
eerste recbter ten voordele van de burgerlijke partij uitgesproken verourdelingen mag untlasten, doet hij, integendeel,
zulks wettelijk, wanneer tlie purtij in
hoger beroep afstand van haar vordering
heeft gedaan.
279
21 december 195B.
StratznTwn. ~ Hoyer beroep
het openbaar minister'"·ie. - Uitwerlcsels vwn het hoyer beroep niet beperlct
door de vonlerinll op cle te·rechtzitf'inlJ. -

10. -

V(tn

De vordering van bet openbaar ministel'ie op de terechtzitting van de recllter in
boger beroep beperkt de uitwerksels van
zijn lloger beroep niet.
18 januari 1954.
340
11. - Stnttznken. - Vonle'l"iny van de
b1wyerl-ijlce p(wtij. - Ho,qer beroep doo1·
het openbflwr rnin·isterie en doo·r enkele
burgedijlce part-ijen. ~ Hervorminy ten
voordele vwn flnde1·e buryerUjTce 1J(Wt-ijen.
Onwettelijkheid. ~ Op de lloger be-

roepen ingesteld door bet openbaar ministerie en door enkele burgerlijke partijen, beeft de recbter in hoger beroep de
mach t niet de over de vorderingen van
andere burgerlijke partijen gewezen beslissing van de eerste rechter te wijzigen.
(Wetboek van strafv., art. 202; wet van
1 mei 1849> art. 7.)
1 februari 1954.
383
12. -

Stm/zflken. - Eenpariyheid. ~
Stntf ·uityespr·olcen doo1· de politierechtbanT,;. VeTztv(Win_q doo1· de correct'io·nele rechtbflnlc. ~ Eenpwriyheid niet ver·eist. - Om de door de politierechtbank

uitgesproken straf te verzwaren moet de
correctionele rechtbank, zetelende in boger beroep, niet met eenparigheid van
stemmen beslissen. (Wet van 18 juni 1869,
art. 140 en van 4 september 1891, art. 2.)
3 mei 1954.
568
1:3. - Stnl/Zfllcen. - Yonn·i.s van de
correctionele r·echtbanlc tvfla1·Mj een enlcele strnf VOO'I' twee rnisclrij·ven wonlt
·uityespr·olcen. ~ Arrest wen: slechts een
rn·isclrijf voor vaststflancl houclt. ~ Hanclhflviny vfln cle aoo1· cle eeTste rechter tlityesproTcen strflj. Eenpa1·ighe·icl niet
vereist. Wanneer een hoger beroep

v·Mr bet bof van beroep aanhangig wordt
gemaakt tegen een vonnis welk, wegens
eenlleid van opzet, voor twee misdrijven
een enkele straf uitspreekt, en het bof,
een enkel misdrijf voor 'Vaststaand boudende, niettemin de door de eerste recbter uitgesproken straf hanclhaaft, moet

zijn beslissing· niet met eenparige stemmen gewezen worden. (Wet van 4 september 1891, art. 2.)
10 mei 1954.
581i·
14. - 8t1"fl/zfllcen. - Ar·1·est wellc, voor
cle ee;·ste maal een ve1·tzwa;·encle om.stan(z.ighei(/, ·van het cloor cle em·,ste rechte·r
1.oee1·houden rn-isd1"i.jf vaststelt. Geen
verzwfl·riny van de n-ityespmlcen st·raf. Eenpcwiyhei(l niet ve1·e'ist. Wanneer,

zonder de door de eerste rechter uitgesproken straf te verzwaren, het bof van
beroep, voor de eerste maal een verzwarende omstandigheid van bet door het beroep voor bet bof aanbangig gemaakt
misdrijf vaststelt, moet zijn beslissing
niet met eenparige stemmen worden gewezen. (vVet van 4 september 1891, art. 2-J
10 mei 1954.
586
1~5. Scheicls;·echterUjlce besUss·inlJ.
- Hoper beroep n-iet nfhanlceUjlc van de
vo01"fl/{fflwncle utvoer·baa;·veTlcladny vun
de besliss·iny. - De wet maakt de ontvan-

kelijkheicl van een· boger beroep tegen een
scheidsrechterlijke beslissing niet afbankelijk van de voorafgaande uitvoerhaarverklaring van die beslissing. (Wetboek
van bnrgerlijke rechtspleging, art. 1023.)
647
10 juni 1954.
1 16. St;·afzfllcen. Onre,qelmflt-iye
sl1tit-inr1 van cle l]ri.jjie, welTce de verclaohte
heett belet 01J cle lautste mtttil]e aa.l] hoyer ber·oep in te stellen. - Hoger bemep
's anclenlaflgs inl}estelcl. - OntvanlceUjlr:
hol]e1· beroep. - Het boger beroep van de

verdachte, ingestelcl daags na het verstrijken van de wettelijke termijn, is
ontvankelijk, indien het vaststaat dat
appelant zicb ter griffie heeft begew~n om
zijn verklaring van beroep te doen, op de
laatste nuttige dag, waarop de gri:fl:ie·
cliende open te zijn, en dat hij die formaliteit niet beeft kunnen vervullen, omclat
de griffie de gause dag gesloten is geweest.
28 juni 1954.
708

1'7. ~ 8t1"fl/za.T.:en. ~ Ont·vanT,;eU,ilc hoye'l' beroep van het openbua;· m.·inisterie.
- Ye1·zwar-in,q van cle strfl/. - Geen conel·ns·ies over clit 11·unt. Geen ve;·pUcht-in[! voo·r cle r·echter clesaanyaunde bijzonclere ttitley te ver·schaffen. - Op het ontvankelijk hoger beroep van bet openbaar
ministerie, mag de rechter in boger beroep, bij ontstentenis van conclusies
waarop hij zou gebouden zijn te antwoorclen, de straf verzwaren zonder desaangamicle bijzondere uitleg te moeten verschaffen.
5 juli 1954.
725
1;8. -

Str·afzfllcen. - Hot vfln be1·oep.
EenzJarigheid vfln stemrnen. ~ Gevfll-
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HOOFDELI.JKHEID.- HUUROVEREENKOMST.
len tiJO,(bTin ZtJ ver·eist is. - Het hof van
beroep, in kennis gesteld met een hoger
beroep tegen de door een correctionele
rechtbank gewezen beslissing en uit.spraak doende over de vublieke vorclering, moet zijn arrest slechts met eenparigheid van stemmen uitspreken, indien
het de !->traf of de door de eerste rechter
uitgesproken veiligheidsmaatregelen ver.zwaart, of indien het een straf of een
veiligheiclsnuiatregel uitspreekt, alhoewel
de eerste rechter de publieke vorclering
uiet ontvankelijk, vervallen of niet gegrond had verklaard. (VVet van 4 september 1891, art. 2.)
2 september 1954.
773

HOOFDEUJKHEID.
M irldel h"iernit afgele·id llat geen hootrleUjke vemordeling tot betaling van
•(lonaner·echten verrrwcht 'tbitrtespr·olcen te
wor·den. If oofllel-ijlcheill d·ie v66r de
rechte·r over rle rtr·orul ingeroepen en niet
/Jetwist werd. ~ 1l'Hddel n·iet ontvanlcel-ijlc. - Is niet ontvankelijk het middel

dat tegen het arrest inbrengt dat het onwettelijk een hoofrlelijke veroordeling
lweft uitgesproken, dan wanneer de wettelijkheid van dergelijke formeel gevordcerc1e veroordeling v66r de rechter over
.flp groncl niet betwist wercl.
19 januari 1954.
348

HUUROVEREENKOMST.
HOOFDS'l"UK

l. -

HOOFDSTUK

II.

HOOFDS'l"UK

III.

Hrtishrt'ltr.
~

~

Lanllpacht.
Hlmdelshu:wr.

HOOFDS'l'UK I.
HUISHUUB.

1. - llntw. - Httishrtrw. - ,TVet van
2ll december· 1950, ar·tikel 7. - VeTleng·ing
(lie de u:itvoer·in[} v1m wer·lcen van openbarJ;J· nu.t ·1viet verhinllen3n rnag. - Bepaling toepassel'ijlc op ae O'IM"oerende goederen clie hoofdznJ,;ez.ijlc ·voor· handelsdoeleinrlen bestem1l zijn. - Pe·rlcen. - Tot op de

datum van de inwerkingtrecling van de wet
van 30 april 1951 op c1e handelshuurovereenkomsten, vvaren op de hoofdzakelijk
voor handelsdoeleinden bestemde onroerende goederen toepasselijk de bepalingen
van artikel 7 van de wet van 20 december 1950 l10udencle uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, volgens dewelke de
huurverlenging namelijk de uitvoering
van werken van openbaar nut niet verhimleren mag. (vVet van 20 c1ecember
1950, art. 7 en 42, dit laatste geinterpre-
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teerd door art. 5 van de wet van 1 juni
1051.)
17 december 1953.
267
2, - Hnrtr. - H·nishmw.
Onroerend
uoed 1z.ienend tot lcoophandel. ~ H~mrder
clie, v66r het in ~ve·rJC'ing treden van de
wet vwn 30 ntwil 1951, hunrgelden betaald
heeft welke het wettelijlc bedrag der
h:u.!t·rgelden, berekenll volpens de op het
tijclstip der stortingen vipeTende wetten
te bo·uen uaa.n. TT e1·h·tt1trder ver·oo·rdeelll, nadnt cle 'voonnelde wet in we?·k'ing is uetreaen, tot het te·rupbetalen vam.
rle sornmen die de wettelijlc verschrtldiglle
hnwrgelllen te boven gnan. - Wettelijlce
lJeslissin.lf, - Is wettelijk, de beslissing

die, nac1at de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenlwmsten in werking is
getreden, de verhuurder van een onroerend goed c1ienend tot koophandel veroor<leelt tot het terugbetalen aan de huurder
van c1e sonunen welke deze laatste v661:
het in werking treden van de wet betaald
heeft en welk het wettelijk bedrag der
volgens tle op het tijdstip van de stortingen vigerende wetten berekencle hum·gelden te hoven gaan.
12 februari 1954.
421
3. - Hmtr. - H·u.ishu.u.·r. - OnroeTend
uoed rlienend voo·r kooplwndel. - De op
JO apdl 1951 voorafbestannde ·wetgeving .
~ TVetgeving niet ver-klnlwrl door de wet
vnn 30 npl'il 1951. - Geen bepaling van de

wet van 30 april 1951 kent aan deze wet
het karakter toe van een wet tot verklaring van de voorafbestaande wetgeving
betreffende de huurovereenkomsten van
goederen dieneude tot koophandel en inzonderheid van artikel 43 der op 31 januari Hl49 samengeschakelde wetten op
<1e huishuren of van artikel 42 van de
wet van 20 clecember 1950.
12 februari 1954.
421
4. - Hmtr. - NoodzakelijMteid van
een wilsovereensternming nopens de znalc.
en nopens de pr·ijs. ~ Pr·ifs bepaalbaar
·volgens de in de over·eenkomst aangeduille
e/,ementen. Volmnltlcte h'llilt'l' trtsse1b
pMtijen. - Indien de prijs een essentieel

element van het lmurcontract uitmaakt,
volstaat het nochtans clat hij bij middel
vnn de in de overeenkomst aangeduide
elementen beJXtalbaar weze, opdat die
laatste volmaakt zou zijn tussen partijen.
(Burg. Wetb., art. 1709.)
701
25 juni 1954.
HOOFDSTUK II.
LANDPAOHT.

5. -

Hmt.r·. -

La.nrlpncht. -

TVet vwn

7 /'ttli 1951, a1·tUcel 20, III, a./inea 3. -

HUUROVEREFJNKOl\fST.
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A(l,ntHts.sinu 'WJ! rle puchtprijs. - Bijzonllere omstuntUuhe<len. BerrritJ. De

omstanclighei<l dat het verpachte goed in
1939 vcrpacht was tegen uitzonclerlijke
voorwaarclen wt~lke aanleicling gaven tot
toepnssing van het artikel 2 van het mini~terieel besluit van 30 mei 1945 mankt
een bijzomlere omstancligheicl uit waardoor cle tot-passing wonlt gerechtvaarcligcl
van het artikel 20, III, licl 3, van cle wet
van 7 jnli Hl51 waarbij cle vartijen cle
aanpassing kunnen aanvrag·en van de
pachtprijs mits zij bewijzen dat, wegens
bijzonclere omstancligheclen, de gelclencle
pachtvrijs vastgestelcl wenl op ~~en bedrag clat vijftien ten honclenl hager of
lager was, dan cle alstoen in cle streek betaalcle pachtprijzen. (Wet van 7 juli 1951,
art. 20, III, al. 3; min. besl. van 30 mei
1945, art. 1 en 2.)
535
8 alJl·il 1954.
6. -

Lunclpncht. - Lopentle
pncht op het ouenblilc vtm het 'in·we'l'lc,inytretlen ·vwn cle wet ·vwn 26 j'uli 1952. Pnchtp·rijs betlonyen met •uer·wijzin{f nctwr
de twi:is •uan lanclbo,utoproclltcten. - Ah:koonl ove·r tle omzetting ,in, yeltlspecUJn
opyelegtl aoo1· a·rt'ilcel 2 ·van tle wet. Aklcoonl welke (Utn cle wet n-iet vennocht
1Joo·raj' te yawn. Wanneer een lanclHU'IW. -

pacht, volgens c1ewelke cle pachtprijs met
verwijzing naar cle prijs van lanclbouwproclucten beclongen is, lopencle was op
het ogenblik waarov cle wet van 26 juli
1952, tot beperking van cle pachtprijs, in
werking tracl, vermocht een akkoord der
partijen over het bedrng der omzetting·
in gelclspecH\n, opgelegcl door artikel 2
van gezegde wet, aan deze wet niet voorafg-aan.
14 mei 1954.
591
7. - H·w1w. - Lwntltmcht. - TVet vwn
26 j'u.U 1952, (Wf'ilcel· 6. - VOOI"'!Ve'!"1J 'IJ(£n
!lie bepctling. - Artikel 6 van cle wet van

26 juli 1952, tot beperking van cle pachtprijzen, wanr het bel)aalt dnt, wanneer
de pachter de herziening aanvraagt van
de prijs van een lopende pacht, wnnrvan
het bedrng op meer dan twee en een half
maal de nonnule pachtprijs 'VHn 1939
werd gebracht, de rmcht niet nietig is
maar dnt de pachtln'ijs « tot op het hager
vastgesteld bedrng wordt teruggebrncht ))
heeft niet tot voorwerp van de voorafgnnncle wetsbepnlingen nf te wijken; zijn
enig voorwerp is de verpnchter niet toe
te laten ann de pachter, eiser tot herziening van de lopencle pncht, de nietigheid
van de lluur ov te werpen, om reden dnt
<le bedongen prijs deze, welke door de
wet toegelaten is, te boven gnat.
14 mei 1954.
591
8. -

Hwwrovereenlcomst. - La.ntltJacht.
Wet 'IJan 7 muu1·t 1929, a1"til,;el 6, pcwn-

rtrnaf 3, laatste licl. - E'intle malcen awn
<le pcwht bij attthentieke ah:te oj' verlcln·riny v66·r cle v·recle·rechter. - Wetsbepaling tl'ie nlleen op lopencle pnchten toepasselijlc 'is. De bepaling van artikel 6,

paragraaf 3, laatste lid, van de wet van
7 manrt 1929 (Burgerlijk Wetboek, nrtikel177 4), volgens dewelke de 1mrtijen nan
de pncht een einde kunnen mnken O]}
voorwanrde dnt hun akkoonl bij een nuthentieke nkte of bij een verklnring v66r
de vrederechter wordt vastgesteld, bedoelt slechts het gevnl wnnrin de pnrtijen
een einde stellen nan een lopende lnnclpacht, en niet het gevnl waarin ann een
landpacht een einde worclt gesteld bij het
verstrijken van zijn bij overeenkomst bevna lde termijn.
14 jnnunri 1904.
9. - H·uurovereenlwmst. - LanlttJncht.
- TV et va·l! 7 mnwrt 1929 urtUcel 7 letlen ,l
,J. - NieUghe,icl ,;an <le ove/eenl.:omsten wnn·rbi,i ·vwn 1'echtswege een
eincle awn cle h·u'/1,.1' uestelcl wonlt nu het
verstrijlcen vwn tle b'ij overeenkomst bepnnlcle tennijn. - Nietigheitl met P'l"i·vaat
lvn-rakte1·. - De bepnlingen van artikel 7,

en

leden 1 en 4, van de wet van 7 m:iart 1929
(Burgerlijk Wetboek, art. 1775), volgens
dewelke, niettegenstnande elk strijdig beding of gebruik, de pacht van landeigendommen wnnrvnn de duur bepnald is,
slech ts een einde neemt mits opzegging
ten minste twee j anr v66r het verstrijken
ervnn, en elke strijdige overeenkomst
nietig is, tenzij na de opzegging aangegnnn en voortvloeiencle uit een authentieke
akte of uit een verklaring voor de vrederecllter, vaanligen een nietigheid nit cUe
er enkel toe strekt private belungen te
vrijwaren.
14 janunri 1954.
10. H·nnrovereenlcomst.
Lanclpacht.- TVet ·vwn 7 maa·rt 1929. wrtUcel 7.
- Glctnsttle wcw1·bi:i be(lonyen worclt clttt
vctn 1·echtsweue een e-incle nan cle htt·wr
zal uestelcl tuonlen na het ·ue1·st'l'ijlcen van
cle b·i:i ove1·eenkomst bepnnlcle termijn. NieUue clnnsnle. Yri:iwilUge en met
J,:emvis vun zah:en aoo1· ae pachter yedane
witvoerinu ll'i:i het ve·rst1'i:i7cen ·VM! !lift
tenwijn. - Bwuestiu·ing cUe het eintle va.n
cle lantltmcht m.etleb·renyt. Al is cle

clnusule nietig wanrbij bedong'en wordt
dat cle huur van een lnndeigendom van
rechtswege bij het verstrijken van de
door de overeenkomst bepaalde termijn
einde zal nemen, geldt de bij !let verstrijken van die termijn vrijwillige en met
volle kennis van zaken door de pachter
gedane uitvoering van de verplichting het
verpachte goecl te verlaten nls bevestiging
van clie verplich ting en brengt het einde
van de lnndpacllt mecle. (Burg. Wetb.,

r 1::-- -

I

HUUROVIllRIDillNKOMST.
artikel 1775; wet van 7 maart 1929, artikel 7.)
329
14 januari 1954.
11. -

H·uwrovm·eenlcomst.
Lanrlpncht.- TVet vwn 7 maaTt 1929, nrtUcel 8.
- Hutwder die nn het vet·strijlcen vnn de
bij ovet-eenlcomst bepnnlde tennijn het
veTpachte goed v1'ijwillig verlant. - TTet·lntiny d·ie het tot sta.nd lcomen vnn een
nienwe hwnTovereenlcomst belet en cle bi.i
d·ie wetsbepaling vastyestelde fot·maliteiten ttitslnit. De vrijwillige verlating

door de paehter van het verhuurde goecl
bij het verstrijken van de bij de pachtovereenkomst bepaalde termijn belet het
tot stand komen van een nieuwe pacht
voor een onbepaalde termijn, zoals door
artikel 8 van de wet van 7 maa1t 1929 bepaalcl worclt (Burg. Wetb., art. 1776) en
sluit de bij die WPtsbepaling vastgestelde
formaliteiten nit.
14 januari 1!J5c!.
329
HOOFDSTUK III.
HANDELSHUUR.

12. -

Bestermnin,q vnn een mwoerenrl
fJOed tot het drijven vnn een lcle·inhandel.
- Beyrip. - De bestemming van een on-

roerencl goed tot het drijven van een kleinhandel, voorzien bij artikel 1 van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, is geen theoretische bestemming, maar een werkelijke ten opzichte
van de verhuurder door de hnnrder verwezenlijkte bestemming.
20 mei Hl54.
614

13. - Wet vnn 30 april 1951.
TT et-eiste voonvaarden opdat een hu.twder zich
)egens ile verhuttrder op de bepalinyen
·Pan die wet zott tnoyen beroepen. - De
huurder van een onroerend goed mag
ziell, enkel ten opzichte van de verhuurder, op de bepalingen van de wet van
30 april Hl51 beroepen, indien hij eigenaar is van een handelsfonds. welke in
het onroerend goed wordt uitgebaat, of
inc1ien hij dat fonds in lmur heeft ontvangen.
20 mei 1954.
614

14. - Wet vwn 30 ap1'il 1951. - Karalctet· van hare bepalingen. ~ De bepalingen van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten zijn principieel gebiedend; partijen mogen enkel ervan afwijken wanneer cUt vermog(m hen
uitdrukkelijk of impliciet door gezegde
wet wordt toegekend.
10 juni 1954.
646

1:5. - Wet van 30 avril .t951. at·tikel .~5, lid 3. - H erzienln.!J cler lopende
htwrcontmcten. - Toepassin,qsmorlnliteit

-- [

I

I
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van het p1·incipe verva.t ·in at·tilwl 33. ~
Pcu·tijen moyen niet op vnorhand a,fstand
w··vwn doen. ~ Artikel 35, lid 3, van de

wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, welk ann de partijen betrokken in een lopende huurovereenkomst
toelaat, bij de inwerkingtreding van de
wet, mits zekere voorwaarden, de herziening van clit contract de vragen, is een
toepassingsmodaliteit van het principe
vervat in artikel 33 ; er mag op VOOl'hand
geen geldig afstand worden gedaan nocl1
van clit principe noch van de toepassingsmodaliteit.
10 juni 1954.
646
1'6. - Hanclelslw:urove·reenli:omsten. liitoeten·ing cloo1· cle verhn1wder van het
hern doo·r het artikel 33, lid 4, van de wet
van 30 apt·il 1951 toegelcend t·echt. Recht van rle huunler op een. 1titwinnings1'eryoecUn.IJ. - Recht niet a.fhnnlcelijlc van
rle betelceniny van een cutnvn~ag tot hum·hernienwing. ~ Wanneer de verhuurder

van een onder toepassing van de wet van
30 april 1951 op fle handelshuurovereenkomsten vallend onroerend goed het recht
heeft uitgeoefend hem toegekend door het
artikel 33, lid 4, van die wet, zoals het
rloor de wet van 24 december 1!J51 werd
verklaard, en aldus tijdens het betrekken
van het goed door de huurder het genot
van het goed terngneemt, is het recht op
een door dezelfde bepaling aan de huurder toegekende uitwinningsvergoeding
niet afhankelijk van de betekening door
de hunrder aan de verhuurder van een
aanvraag tot huurhernienwing.
1 october 1953.
53

1"7. - Hnnclelshnm·overeenlcomsten.
Annvnwg, rloo1- de hu1trde1·, om hentieu.win.IJ van rle h1t1wovereenlcomst. ReuelmtaUge betelceni.ny, door cle verh1ttwrler, clcLt hij slechts alclcoot-d yaat met de
hm·niettwing onder andere voonvaarclen
drm die voo1·gesteld doo1· de hmwder. Hmwdet· .17een cmtwoord verstt·elclcend binnen de dertig dayen en zich v66T de vreflet·echtet· niet voot·ziende. Hmt.rdet·
vervallen van het t·echt op lwrnieuwin.!J.
- Wanneer de huurcler, die de hernienwing van een onder toepassing van de
wet van 30 a11ril 1951 op de handelshuurovereenkomsten vallende huurovereenkomst heeft aangevraagd, maar ann wie
de verhuurder regelmatig heeft betekend
dat hij slechts akkoord ging met de hernieuwing onder andere voorwaarden dan
die voorgesteld door de huurder, binnen
de dertig dagen geen antwoord verstrekt
en zich v·66r de vrederechter niet voorziet, staat die onthouding niet gelijk met
een instemming met de voorwaarden van
de verlmurder, maar brengt !1et de uitsluiting van de huurder mede van het
recllt op hernieuwing van' de hum·over-
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HUUROVEREENKOMST.

eenkomst. (Wet van 30 april 1951, artikelen 14 en 18.)
80
9 october 1953.

sten die het voorwerp van een stilzwijgencle weclerinlluring zijn geweest.
12 november 1953.
156

18. - HwMlelshwwro·ve·reenkornsten.
1·Veige·ring rloo·r de vedblt'ttnler, het h·wnr-

21. - Hnnclelshu;nrove1·eenlcomsten. 1-Jlet vwn 30 nzwil 1951. - On1·oeTena goed
oo·rSZJ!'OnkeUjlc bestemd tot ·nitbatiny van
een lcle·inhanclel, maa1· waw1·van het afbrelcen ·reetls v661· cle ·inweTkingt·red·ing
·va.n cle wet, om ·reden van werlcen van
openbcuw mtt, wera beslist en lt-itgevoenl.
- lT' et op cle hanclelshnn·rovereenlwmsten
niet toeprtsseUjlc. - Yalt niet binnen het

contntct te •!Jernie·uwen. ~ W eigm"ing gerwoncl. op het voornemen ve!·boltW·ingswe!·lcen ltit te ·voe·1·en en ·ve·rvolgens in het
orn·oe1·enct goerl een gelijlcaarclige handel
als die van cle hn·nrcle1· te cl!"ijven. - UUwinningsve'l"goeaing. - Bed·rag. - Wan-

neer cle verhuurder nan een Jiuurder van
een onroerend goed weigert een onder toepassing van de wet van i:\0 april 11!51 vallend huurcontract te vernieuwen, omdat
hij in het onroerend goed verbouwingswerken zoals omsclu·even in artikel 16, I, 3°,
van voormelde wet wil uitvoeren, en vervolgens in dit goed een gelijkaardig·e handel als die van de huurcler wil drijven,
is de ann deze laatste verschuldigde uitwinningsvergoecling gelijk aan twee jaar
huur, onverminderd de toe passing van
het op twee na laatste licl van artikel 25
van dezelfde wet. CWet van 30 april 1951,
art. 25, 1° en 2° .)
22 october Hl53.
118
19. ·_ Hanclelsh·uu·mvereenlcornsten. W eigering aoo'l" cle ve·rlw,wnle1·, het hmwcontract te vm·nie-wwen. - W eigedng ge_qTona op het voornemen. ve'i"1Jouw·ingswer7ven wit te voe·ren en veTvolgens in het on·roel·encl goecl een gelijlcaa1·dige hanael als
rZie van ae hnm·aer te dTijven. - Uitw·inc
ningsve·rgoecling op twee jaar hmw gebracht. - Reclen van die veThoging van
de witwinningsvergoeding. - De uitwin-

ningsvergoecling verschuldigd tloor de
huurder die weigert een omler toepassing
van de wet van 30 april 1951 vallend
huurcontract te vernieuwen, omclat hij in
het onroerend goed een gelijkaardige handel als die van de huurder wil clrijven, is
op twee jaar huur gebracht, omdat door
clergelijke handel te clrijven de verhuurder baat haalt uit de handelswerkzaamheid van de huunler.
22 october 1953.
118
20. - llandelshluwovereenlcomsten. lV et van 30 npr-il 1951. - Artil"el 33, nlinerb 4. - Recht voor cle ve·rh·wtwde·r aan
ae hn·u1·ove1·eenlco·rnst e-incle te stellen.. Htblbrovereenlwmsten ~vrbct'I'OtJ ait 1·echt
toepnsselij 7c ·is. - Het recht een eiude te

stellen aan een onder toepassing van de
wet van 30 april 1951 vallende handelshuurovereenkomst, hetwelk aan de verhuurcler verleand worclt door artikel 3i1,
alinea 4, van die wet, zoals het bij de wet
van 24 december 1951 verklaard werd, is
enkel toepasselijk op de wettelijk verlengde huurovereenkomsten met bepaalde
<luur, op de huurovereenkomsten met onbepaalde tluur' en op de huurovereenkom-

toepassingsgebied van tle wet van 30 april
op de hanr1elslmurovereenkomsten
het onroerend goecl dat oorsvronkelijk tot
uitbating van een kleinhandel bestem(l
was, maar waarvan het afbreken reeds
v·66r de inwerkingtreding van de wet
wercl beslist en uitgevoerd, overeenkomstig de artikelen 6 van de wet van 31 juli
1947 en 7 van de wet van 20 december
1950, beic1e wetten houclencle uitzonderingsbepalingen inzake huishuur. (Wet
van P.O april 1951, art. 1 en i:lil.l
17 ilecember 19ii3.
:1i7
l~i"i1

22. ~ Hwnclelsli;Jr,.u,.rovcrccnkom.sten. O·ll'roerencl goed clnt n·iet in hoofrZ.za.alc tot
het rlrijven vnn een lcleinhanclel bestemrl
is. - Begr-ip. - Uit de omstnndiglleid dat

een verhuisondernemer, welke een onroerend goed in huur hceft genonwn, bijna
geheel zijn bellrijvigheid buiten huis uitoefent, heeft cle rechter over lle grond
wettelijk kunnen afieiden dat het gelnmnle onroerend goecl niet in hoofdzaak
tot het drijven van kleinlmnclel bestemd
was. (Wet van i30 april 1951, art. 1.)
1G januari 1954.
333.
23. - Hanclelsh'/1,1/.'I"O'tWreenlcomsten. Wet '/Jam. 30 april. 1951.- Opzegyingen gedcwn 'l'66r rle ·inwerlc·inytrediny vwn de·
wet. - Opzegrringen n'iet gevolgrl rlom· een
clnrJvnaraing. - Voo·r on1Jestanncle gehou.clen. - BetJaling welke niet op nl. de op.zermi:nyen zoncler onrle1·scheicl toepnsseU.jl,o Is. I1i weerwil van hun algemene

nard bedoelen de in het artikel 34, alinea 1, van cle wet dtl. HO avril 1!J5l op dt•
handelsllnurovereenlwmsten onder cle opzegging·en welke, g·edaan v.06r cle inwerkingtrecling van de wet vom· onbestaanue
worden gehomlen, deze niet die oncler de:
vroegere wetgeving voor uitwerksel hebben gehad de bij overeenkomst tussen
partij en gesloten lnmr door een wette lijk
verlengde lluur te l'ervangen. C'~Tpt van
30 april 1951, art. i':ll.)
8 april 1954.
5i14
24. -

Flfbncle~shwu·mve·reenkomsten. ~

Rechten
rum cle

en ve·rplicht-ingen veJ"bonden
hoednnigheicl van ·ve1·hlt'ttnler _
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HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN.- HUWELI.TKSCON'l'RACT.
V erhnttTdet· d-ie zondet· toesternmtng
Dnn rle h1t11nle·r zijn ·reehten en verplicht·ingen nnn een det·rle heett overgerlntuen. - Denle zonder de nodi_qe hoerZnniuhe·irl om zich tegen de he·rnienw·ing
'IJWn de hnm· te ve·rzetten. - De derde,

aan wie de verhuunler van een onroerend
handelsgoed zijn rechten en verplichtingen jegens de huurder zoncler de toestemming van deze laatste heeft overgeclragen,
mag zich niet beroepen op de rechten die
de wet van 30 april UJ51 aan de hoedaniglleicl van verhuurder hecht, en onder meer
op het recht zich tegen de hernieuwing
van de huur te verzetten. (Wet van
30 april 1951, art. 16 en 17.)
8 juli 1954.
743
25. - Hwndelsh-u·urovereenlco-msten. ~
Tfe-rzoek otn hern-ieu.wing vnn de hmw. ~
TTeTscheidene vet·htt-nnle-rs. - Tfemi.ste bevVanneer er verscheidene
telcen-im!f. verhuurders zijn, mod het verzoek om
hernieuwing van een handelshuur betekem1 worden, hetzij aan elkeen van de
verhuurders, hetzij aan degene onder hen
die van de andere lastgeving heeft gekregen om deze betekening te ontnmgen.
(Wet van 30 april Ul51, art. 14.)
8 juli 1954.
745

HUU:R VAN WE:RK
DIENSTEN.

EN

Ponrls voor bestannszelce·rheid
voo1· lcolenarbeide1·s te A.ntwe-r11en. - Beslnit van de Re(!ent dd. 9 septe1nbe·r 1947
·wnnrbij nnn de beslissingen vnn het parita-i-r com·ite bindende knwht wo-rrzt toe_qelcend. - Met tentgwe·rlcende lc·racht gelcl-ig
ve1·lclaard dom· de wet van 28 .ful-i 1953. Beperlcingen-. - De wet van 28 juli 1953

betreffencle de fondsen voor bestaanszekerheid heeft met ingang van de datum
die er in werc1 bevaald volledige nitwerking verleend aan het besluit van de Regent del. 9 september 1947 waarbij bindende kracht wor<lt toegekend aan de beslissing door het paritair comite met betrekking tot de werking van het Fonds
voor bestaanszekerheid van de arbeiders
van de kolenhandel te Antwerpen; die
g-eldigverklaring wen1 echter slechts verleend wat de verplicl1tingen betreft die
(( aan de in het paritair comite vertegenwoordigde beroepscategorieen werden opgelegrl Jl. (Wet van 28 jnli 1953, art. 2, 4o
en laatste lid.)
22 maart 1954.
496
2. -

voe-rinu dat, voo-r (le -rnmimg vwn het nacleel, relccning die·nt _qehmtden met een
liedin,q V(tn het contm.ct. - Beding vnn
eenz·ijdige opzegu·ing doo·r de werlcgever.
- A.n·est flat vasistelt clnt rl'it bed·in_q athnnkelijlc i.s vnn een voo·rwnanle die niet
Derwezenlijlct 1-vns OZJ het ogenblilc van de
contractb1·eulv. ~ TT nststell-ing die geen
nnt-woonl ve1·stTekt 01J de acmvoe1·in(! dat
de 01nvnnu vwn het nctrleel moest be·!n·t>loed wo1·den doo-r het liestann zelf vnn
het be(l-ing. - Wanneer de werkgever, ge-

daagd tot vergoecling- van het nadeel berokkencl door een niet gerechtvaarcligdP
afdanking, v66r het ven;trijken van het
contract, van de persoon cliP hij in dienst
had genomen, bij conclusiPs aanvoert dat,
voor rle raming van het nacleel, rekening
clh,nt gehouclen mPt een belling van het
contract dat aau rle werkgeyer het recht
toPkent v66r het normaal vPrstrijken van
het contract ein!le er aan te stellen, beantwoorclt het anest die conclusies niet
op 11assende wijze waar het zich er toe
beverkt vast te stellen dat een voorwaarcle, waarvan de uitoefening van dit
recht afhankelijk was gesteld, op het
ogenblik van cle contractbreuk niet verwezenlijkt was, zoncler na t(~ gaan of het
bestaan zelf van clergelijke clansule de
omvang van het nadeel niet moest beinvloeden.
12 november 1953.
154

VAN

1. -

N-iet ge-recht-vanrdi(!cle (tj'tlank·ing.
Goncl·ttsies ·~:nn de -we·rlcgever. - A.an-
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3. -

Cont-ract van h-u-nr vwn (l-iensten.
Beg·r-bp. Het kenmerk van het

clienstcontract, inzonclerheid van het bij
de wet van 7 augustus 1922 bepaalde contract van hunr van cliensten, is hierin
gelegen dat een persoon zijn werkzaamheicl ten dienste stelt nm een ander,
ten opzichte van clewelke hij zich in
een verbanc1 van ondergeschiktheid bevinclt.
18 jannari 1954.
342

HUWELIJKSCONT:RACT.
Gernec-nschatJ.
Eahtscheiding
ot
scheidinrJ vwn tnjcl en bed. - A.anvaar:din(! van de gemeenschn1J doo-r de vrou.w.
Eenzijcl-i(!e nlcte. Kem~·is do01· de
nwn, binnen rZe door· art-ilcel 1463 vwn het
Bu-1·gcrli:ik 1-Vetboelc voot·ziene tennijn,
niet veTeist. - De aanvaarding der ge-

meenschap door de vrouw, na echtscheicling of scheiaing van tafel en bed, is een
akte, waarvan de geldigheid
niet onderworpen is aan cle voorwaardP
!lat de man kennis ervan zon hebben geln·egen v66r het verstrijken van de door
artikel 1463 van het Bnrgerlijk \Vetbof'k
voorziene termijn.
18 juni 1954.
670
t~enzijclige
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INTERNATIONALE VERDRAGEN. -

JACHT.

I
2. - TTerdntrJ flat '1!001' de Bel{fen vncli·virl'lteel binclencl is. - Vm·m. waadn het
·vm·drag te1· lcennis ·vctn cle Belgen dient
te ~vorclen gebraoht. - Bi.i ontstentenis

INTER.NATIONALE VER.DR.AGEN.
1. - · Venkng clnt voo·r !Ze Belgen ·ind·iviclu.eel binclend is. Voo1·wan1·den vere'ist opdat een ve·J·drag cle Belgen inclivicl~teel binden zon. Opdat een verdrag·,

van bijzondere wetsbepaling, llient een
verclrag, om de Belgen indiviclueel te binden, hun bekend te worden gemaakt door
llet verschijnen Yan de tekst in het

dat van aanl is de Belgen indiviclueel te
binden, voor hen individueel bindend
weze, client het door de Kamers te zijn
goeclgekeurd en ter kennis van de Belgen
te worden gebracht.
11 december 1953.
2fi2

Strtatsblctcl.

11 december 1953.

J
JACHT.
1. - CJ·rondpe-rcee/. pnlencl ann een bos.
- Bewifs. - Knn 1Joort·vloe-ien ·wit nnclenJ
elementen clcm cle aanwijzingen ·vcm een
lcnclastraal plnn of vnn een op tegenS1J1'rtetlc opgenuutkt plan. - Om te beslis-

sen dat een grondperceel waarop een feit
van jacht bedreven werd, al clan niet aan
een bos paalt, is de strafrechter er niet
toe gehouden naar cle aanwijzingen van
een uittreksel uit het kadastraal plan te
verwijzen. Hij mag onclermeer een tijdens het vooronderzoek opgemaakt plan
in acht nemen ondanks dit plan niet op
tegensvraak opg·emaakt is geweest. (M:initerieel besluit van 2 augustus 1951,
art. 5, al. 4.)
28 september 1953.
38
2. - M·iniste·l'ieel 1Jeslu-it ·van 2 nnu·nstus 1951. - YertJl-ichUng voo·r cle honde1·s
van het jncht!-echt onrwiclclell-i:ik tot ·verclelging van de lwni,inen 01Je·r te gaa;rL TT erplioht·in(f ~vell"e 1JOor cle hou.cle1·s ·van
het jaohh·eoht geen rnaoht-i.rtinu insl-nit om
lcon:ijnen op het velcl neer te soh-ieten nn
verstT'ijlcing ·vwn cle sluoit·ingstennifn vcm
de jnoht op het veTcl en bttiten cle nfwijlcinu voorz·ien floor n1·t-ilcel 5, alinea. 4,
·van ·vom·melcl besluoi.t. - De verplichting

van onmiddellijk tot het verdelgen van de
konijnen over te gaan opgelegd aan de
titularissen van het jachtrecht door het
artikel 5, alinea: 3, van het ministerieel
besluit van 2 augustus 1951 lloudende bepaling· van de openings- en sluitingstermijnen van de jacht voor het jachtseizoen
1951-1952, machtigde de titularissen er
toe niet konijnen op het veld neer te
schieten na verstrijking van de voor bet
sluiten van alle jacht op het · veld bepaalde termijn en buiten de afwijking
voorzien bij artikel 5, alinea 4, van ver-

melcl besluit. (i\1inisterieel besluit van
augnstus 1951, art. 4, 3°, en 5, alinea 4.)
28 september 1953.
38

~

:3. - Wet vwn 28 fclwuari 1882.
Recht om met 1)'1(,'!fi/'1.Vapens rle ·wilcle clieren te verdelgen cUe schncle rum ae ·ei{fenrlommen veroorznlcen. - Bu-i.ten cle d.oor
rlc 'regerinu ·voo1· rle :inoht bepactlde term;i}nen. - .Recht flat enlcel a.nn cle eigenan'l' en niet cum cle pachter toebehoot·t. Het recht om cloor midclel van vuurwavens, buiten cle door cle regering voor de
jacllt llepanlde termijnen, de wilcle dieren
te verdelgen clie aan eigendommen schade
toebrengen, worclt enkel aan de eigenaars
en niet aan !le vachters toegekend door
het artikel () van de wet van 28 februari
Ul~2.

28 september 1953.

38

4.
l1e1·ben'l'[l•IJ(J·rlclarinu 'IJWn het
1.va.pen ·van de o·vert·recle·r of.. lli,izonclere
l!oete in gevctl vnn niet onm:iclclel/:ijh:e
O'Ve·rhnncliuing ·va.n het wa.pen. - D1:ent te
'WMclen 1tit(!espt·o lcen ·in a.lle gevnllen van
111!iscl-rijf ve,rsohillencl van cUt omsohre'ven
b·ij nUnea 1 van artilcel 4 va.n rle wet betreffencle de jaoht. ,- De verbeurdverkla-

ring van het door de dnder van een jachtmisclrijf gebruikt wapen, of de bijzondere
boete van 100 frank wegens gebi'el( aan
Ollllliddellijke overhandiging van het wapen aan de verbaliserencle beambte, moet
uitgesproken worden in alle gevallen van
overtrecling van cle jachtwet andere dan
die omschreven in het eerste licl van .het
artikel 4 van vermelde wet.
28 september 1953.
38

:s. - WcmberZ1·ijf vnn jagen op een wnclers rn·oncl. -Wet op ae ,incht, a1·tilcel J,.
Oont1·aventionalise1·in[J cloo1· de raadJcameL Wettelijlcheicl. De raadka-
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·7. - AnfleTe ·inlJTettlc op fle wet lleh·etfenfle ae jacht clan cl·ie ·voorzien llij artilcel 4, prwagt·aaf 1. - N-iet-overhanfl·igen
·vwn het tvctpen. B-ijzonflere gecllloete
oplfelotwn, wellce oak de 1·edcnen van hct
niet-overhandigen wezen. De bijzon-

vermag, indien zij verzaclltende omstandiglleden vermeldt, een beldaagde nit
hoofde van inbreuk op artikel 4 van de
wet op de jacllt, naar de politiereclltbank
tre verwijzen. (Wet op de jacht, art. 30.)
(Stilzwijgende beslissing.)
108
Hi october 1953.
m<~r

dere bij artikel 20 van de wet op de jacht
bepaalde geldboete wordt opgelopen door
de dader van elke andere inbreuk op die
wet dan deze voorzien bij artikel 4, paragraaf l, wegens het enkel gebrek aan
overhandiging van het gebruikte wapen,
welke ook de redenen wezen waarom de
overtreder deze overlmndiging niet heeft
gedaan.
9 november 1!J33.
147

.es

6. Wet vwn
tebT·nrM·i. 188!2. ,Jaehtfeit. - Begrip. - Het jaclltfeit, in

de zin van de wet op de jacllt, is niet enkel de handeling -..vaarbij het wild gedood
of gevangen wordt, maar ook de llandeling waarbij het wild met dat doel opgespoord en opgevolgd wordt.
9 november l!l53.
147

K
fle bodem om daaruit voortbrengselen te
behalen wordt geen daad van koophandel
door het feit alleen dat dergelijke exploitatie het gebruik van stoffen of bewerkingen zou vereisen ten einde ze te vergemakkelijken of winstgevend te maken.
24 december 1953.
300

KOOPHANDEL-HANDELAAR.
1. - Frwtu-u.-r. - Be·wi_jslvracht. - At·tilcel i25, lid .'2, van het ·wetboelG vwn lcoophandel. Bewijsk-racht enl"el aan een
aangenomen fctctu..wr gehecht. - De fac-

tuur, waaraan artikel 25, lid 2, van het
Wetboek van koopllandel bewijskracllt
hecllt, is enkel de factnm· die het voorwerp is geweest van een uitdrukkelijke
of stilzwijgende mmneming.
:~ <lecember 1953.
232

:3. - Teelt van paddestoelen d-ie voo·rtllrengsele-n z·ij-n ·van een voot·nt doo1· m.-irlrlel 1Jan ·ina·ust1·Wle behnnaeUngen bewm·kte aaTtle. - Aarde d-ie vervolgens 01J
de IJOtlem -wordt gele,qd. - Teelt d·ic geen
emplo-itatie van de llodem tt.itrnactkt. -

Beperkt er zich niet toe kunstmatige
middelen aan te wenden om de bodem te
exploiteren degene die paddestoelen teelt,
welke voortbrengselen zijn van een vooraf door kuntsmatige behandelingen bewerkte aarde die vervolgens op de bodem
gelegd wordt.
24 december 1953.
300

2. - Explo-ite·ren vwn rle bodem, om
1laaT11:it -uoo·rtll-rengselen te llehnlen.
Emploitatie d·ie het gellnt-ilc ·van stoffen of
bewerlci-n_qen ve·reist, ten einlle ze te ve1·gemaklcelijlcen of w·instge-venll te malcen.
Omstandighe·ifl rlie ·1viet ·volstnat om
van lle emplo-itctfie een flarul van lcoophanclel te nwlc.en. - Het exploiteren van

L
LANDWETBOEK.
Schentliny of llescl<ctrlig·iny van openl!at·e wegen. - Begrip. - Elke verande-

ring welke aan de ongeschondenheid van
de wegen of aan hun bruikbaarheid afbrenk kan doen, maakt, bij gebrek aan
machtiging door het desbevoegd bestuur,
de in- artikel 88, 9°, van het Landwetboek
bedoelde schending of beschadiging nit.
15 maart 1954.
486

LASTER EN EERROOF.
Gesp1·elclcen

gevoerfl

In

tegenwoo-rfliy-

he-id van versche·itlene pe·rsonen in een
n·iet open/)(we plaats, -wellce echter tocganlcelijlc is voo'l" een zelcer aantal pet·sone-n, die het t·echt hebben nldaa1· te ve1·gaderen of ze te bezoelcen. - GespTelcken
wellce de nodige openllact·rlwitl vertonen.

- Door vast te stellen dat gesprekken
gevoerd werden in tegenwoordigheid van
vers-cheidene personen in een niet openbare plaats, welke echter toegankelijk is
voor een zeker aantal personen, die het
recht hebben aldaar te vergacleren of ze
te bezoeken, en die de eenovende gesprekken hebben kunnen horen, stelt de
rechter over de grond noodzakelijk vast
dat die gesprekken de door artikel 444

848

LASTGEVING.- MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.

slecll ts met geldboete bestraft zij, vermag
de rechter, in geval van verzachtende omstandigheden, een gelc1boete nit te spreken lager dan 1.000 frank, minimum van
de door de wet gestelc1e geldboete. (Wetten samengeschakeld bij besl ui t van de
Regent van 15 januari 1948, art. 27, paragraaf 4, al. 8, 77 en 787Jis, par. 2; wet van
8 maart 1!J51, art. 31; ·wetboek van strafrecht, art. 85.)
105
19 october 1953.

van het Strafwetboek vereiste openbaarheid vertonen. (Strafwetboek, art. 444.)
21 juni 1954.
678

LASTGEVING.
Draa,qwijllte. Bindende beoordelin,q
van de rechter over cle ,qmnd. - De rech-

ter over cle groncl beoorc1eelt souverein de
clraagwijclte van een lastgeving.
14 januari 1954.
329

2. - Roncke·izena nitgeoefena becl'l'i,if.
- In gelwel;;e bU,iven lle to·rta.itai1·e belasUng te lcwijten. - ToezJasse,lijke stmf. -

Het misdrijf van ronclreizend een beclrijf
uitgeoefenc1 te hebben, zonc1er cle forfaitaire belasting binnen cle gestelde termijn
te llebben gekweten worclt met een geldboete van 1.000 tot 20.000 frank gestraft,
onverminderd de toepassing van verzachtencle omstancliglleden. (Wetten samengescllakelc1 bij besluit van de Regent van
13 januari 1948, nrtikel 27, par. 4, al. 8,
77 en 78bis, var. :! ; wet van 8 manrt 19[)1,
art. 31.)
19 odober 1953.
105

LEU:QHANDEL.
1. - Skaf. - Inlcomstenbelnst-in,qen.
- Ronlkeizencl ·nit,qeoefena 1Jecl1·i:if. - Jn
[Jeb·relve bz.i;iven cle forfnita;iJ·e !Jelnst-in,q te
kw·iften. Jl1 et ,qelcl!Joete bestJ"att misclT'ijf. De bezmlin,qen bet1·ej'fencle lle
verzachtencle ornstancli,qhellen zijn toepnsselijk. - Alhoewel het misdrijf van roncl-

reizem1 een beclrijf uitgeoefencl te hebben,
zoncler binnen cle gestelcle tennijn de forfaitaire belasting te llebben gekweten

M
MAATSCHAPPELIJKE ZEKER=
HElD.
1. - Beslu itwet van 6 septem.be·r 1946,
nrtilcel 2. - Vonle'l'in,qen Vltn de 1'ifkscl·ienst voo1· rnnatschappelijke zelce1·heid
·v66·r de !Jwr,qe1·li,ilce recht!Jnnlcen. - Yerjcwin,q nn rlTie jltaT. - TTe1".iwrin,qstenwijn
en n·iet 1jervalterm·ijn. - Door te bepalen,

clat de vorc1eringen waarover de Rijksclienst voor maatsehappelijke zekerhei<l
v·66r de burgerlijke rechtbanken tegen de
onderworven werkgevers beschikt, na
clrie jaar verjaren, heeft artikel 2 van de
besluitwet van 6 september 1946 tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheicl cler arbeiclers voor die vorderingen een verjaring·stermijn gestelc1 en
niet een vervaltermijn waarvan het verstrijken verval van het recht van de
Rijksdienst met zich brengt.
16 januari 1954.
337
2. - Besl~titwet van 6 septem.be'l' 1946..
nrUlcel 2. Betwist-inyen tnssen cle
Jl'ijkscz.ienst voor maatschnppeUjlce zelcerheicl en ae aan voonnelcle !Jeslttitwet oncleJ··wo7·pen we'/'lc,qevm·s. Bevoegclhe·ill
•van cle VTeclerechter. - Bepal'ing ,qelclenlle
als ~vet. - Het artikel 2 van de besluit-

wet van 6 september 1946 betreffende cle
maatschappelijke zekerheid der arbei-

!lers, naar luid waarvan de betwistingen
tussen tle 1Ujksdienst voor mantschappelijke zekerheid en de aan deze besluitwet
onderworpen werkgevers binnen de beYoegdlleid vallen van t1e vrederecllter die
erover in eerste aanleg uitspraak doet
welke ook de waarcle van het geding
weze, lweft kracllt van wet. (Wet van
20 mei 11149, art. 1, par. 4.)
3 maart 1954.
456
3. - JiwnrleUn,qen ve1yicht cloor lle bectml!ten van cle Ri:ilcsclienst voo1· maatschnppelijlce zelcm·heill v661' het ·in we·rkin,q t1·eclen 1jan ae wet ·van 30 llecem!Je1·
1952. Gelcli[!he·iclsvoo·rwaanlen. De

llanclelingen verricllt !loor <1e beambten
van de Rijksc1ienst voor de maatsclla ppelijke zekerheicl v66r het in werking tretlen van cle wet van 30 december 1952 tot
wijziging van de besluitwet van 28 december 1!l44, en namelijk de door hen,
bij toepassing van artikel12, paragraaf 7,
alinea 7, van die besluitwet ingecliende
klach ten, wen1en regelmatig geclaan incHen zij geschieclden krachtens een door
de algemene bestuurcler van de Dienst
verleende opdracht.
(Besluitwet van
28 december 1944, art. 1HJ·is, wet van
30 clecember 1952, art. l en 2.)
3 mei 1954.
568
4. - Besl·uitwet van 6 septem!Je·r 1946.
cwtilcel 2. - Bepnling 1vettel'i,ilc binclend

....

:MJDDEPLICHTIGHEID. -

MIDDELEN TOT VERBREKING .

•~eflert 1. octobe;· 1946. -

Artikel 2 van de
besluitwet van 6 september 1946, welk artikel 12 van de besluitwet van 28 december 1944, betreffenue de maatschappelijke
zekerheicl der arbeiders wijzigt, en het
besluit van de Regent van 7 september
1946 zijn, krachtens artikel 1, paragraaf 4, van de wet van 20 mei 1949, wettelijk bindend seclert 1 october 1946.
10 juni 1954.
648
5. - D'ienstbo(lencontmct bedoeld bij
artilcel 2 van de /Jesl·ait·wet van 28 december 1944- - Beg·rip. - In artikel 2, lid 2,

van de beslnitwet van 28 december 1944
betreffende de maatsellappelijke zekerheid van tle arlwiders llebbeu de woorden
« dienstbodencontract J) hun gebruikelijke
zin, te weten « clienst van ltet huishouden
en van het huis van de meester Jl zoncler
dat vereist wordt dat een enkel meester
het uitsluitencl genot zon .hebben van het
goed waar de dienst YPlTicht wordt.
10 juni 1954.
650
6. - Besl;tit Dan de Reyent vnn 7 septem.lmr 1946. Nnlnt-iyheidsbijsl(t[l. Enkel ve·r-vnllen vnn de tennijn in cle
JJlnnts vnn de aanm(tning gestelfl. - Geen
wijzi_qing Dnn het lcaTnkte'l' noch van het
lierlntg 'U(tn de toeslng. ~ Het besluit van
de Regent van 7 september 1946, in zover
hei artikel 9 van het besluit van Hi ja-

nuari 1945 betreffende de werking van de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid vervangt, wijzigt noch het karaktet
noch het bedrag van de « nalatigheidsbijslag Jl voorzien bij het besluit van 16 januari 1945, maar beperkt zich ertoe in
plaats van de aanmaning het enkel vervallen van de termijn binnen welke de
betaling der bijdragen client te geschieden
te stellen.
1l jnni l%4.
653
'7. -

BesluJt •vwn de Regent· van 7 sepiember 1946. - 'f'oepasselijlc op cle nalat:iuheirl.sli}:isl.ag met lietreklcMtrt tot de
reerl.~ ·verschnl(lirtde en. niet betaalde b'ij<lr-a.,qen. ~ Ret besluit van de Regent van

7 september 194(), met betrekking tot de
werking van de Rijksclienst voor maatflchappelijltt:' zekerheid is toepfisselijk op
de << nalatiglwidsbijslag ll betreffende niet
enkel de bi:it1ragen welke na zijn inwerkingtreding versclmldigd zijn doch oolt
op de v66r deze datnm Yt:'rsclluldigde en
on betaalcle bijdragc>u.
1J juni J fJG4.
653
8. ~ Beslni.twet t'an 6 september .1946,
artilwl 2. ~ Rechtsvonle·ringen van cle
tti.i ksrlienst ·vom· m.antschappelljl"e zelverhe-iiZ vuur ilC b•iWrJerlijl.:e yerechten. ~
Vcwjnri.n,q vnn d'l'ie jruw. Yerjari:n[!stenll'i.)n en geen ·vervnlterm·ijn. ~ Door
1P bepalen uat de rechtsvorderingen,
VEl\BR.,

1954. -

li4
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waarover de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid tegenover de onderwm·pen werlrgevers v66r de burgerlijke gerechten beschikt, na drie jaar verjaren,
heeft artikel 2 van de besluitwet van
6 september 1946 een verj aringstermijn
van deze rechtsvorderingen ingevoerd,
en geen vervaltermijn waarvan het verstrijken het verval van het reellt van de
Rijksdienst medebrengt.
1 juli 1954.
716

MEDEPLICHTIGHEID.
Ver·vnlsing en [!ebntilc van valsheid. VePvolrting van de dade·r. 1Yettel'ijlcheid niet afhanlcel-ijk van het vervolgen
van de andere rlnrleTs of ;nedeplichtigen.

- De wettelijlrheid van de vervolging ingesteld tegen de dader van een vervalsing
of van een gebruik van valsheid is niet
afhankelijk van het vervolgen van andere
versonen die aan hetzelfde misdrijf hebben deelgenomen.
28 september 1953.
35

MIDDELEN TOT VEQB:Q.EKING.
I. - lll'idael wegens ond·nideli.) lche·id niet ont-vunlceUjlv.

HoorensTUK

II. - cliicldel niet ontvanlcelijk
bij geb1'elc nan belnng.

HooFDSTU.K

HOOFDS'l'UK

~

Ill.

JJiiddelen d-ie •in feite

niet opgawn.

Hom'DS'l'UK IV.

~

N·ieuwe middelen.

V. ~ Mirlclelen vreemcl aa.n de
bestTerlen besl'issing.

HooFDSTUK

HOOFDS'l'UK I.
1\iiDDEL WEGENS ONDUIDELIJKHEID
NIET ON'l'VANKELIJK.

1. ~ Micldel dat niet toelaat te ondeTsoheirleh op wellce w·ijze de a.anueduide
·•.vetsbeprtli.ng werd veschonden. ~ D;r.bbelzinnirt mhldel. Niet ontvanlceli,ilc
midrlel. ~ Is dnbbelzinnig, en derhalve

niet ontYnnkelijk, llet middel dat niet toelaat te. onderscheiden op welke wijze de
aangeanille wetsbepaling werd geschonden.
~9 juni 19G4.
714
.2. - Zalcen 1;a:n ·rechtstreel"se belastingen. - Middel << nlle en elkeen ll vnn de
wetsbepal:ingen bedoelencle. - M·iddel cla.t
rle nancluid·ing van de yeschonden wetten
niet bevat. ~ Middel n·iet ontvanlcelijlv.

- Het middel dat << aile en elJ;:een van de
lwpalingen van cle wet van 16 october

_}
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1945 ... nlsook van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen )) beoogt, zoncler de cloor artikel 14
van de wet van 6 september 1895 voorgeschreven aanduiding· van de g·eschonclen
wetsbepalingen te bevatten, is niet ontvankelijk.
6 juli 1954.
742

HOOFDS'l'UK II.
MIDDEL

Nil£'£

ONTVANKlc'LIJK
AAN BELANG.

BIJ

GEBREK

,3. St-ratzalven. - Een enlcele str·at
weyens ·ve·rschillende 1wisrl·1·ijven 1tUgesp.,-olcen. - ll'Hrlllel llnt slecMs enlcele dezer m.lsd1"ijven 1Jetreft. - St1·at doo·r de
rtndere miSdi'ifven ge·rechtvannUgd.
"/lli'iddel niet ontvnnkeUjlc. - Wanneer een

enkele straf wegens verschillende mistlrijven wertl uitgesproken, is niet ontvankelijk cle eis tot Yerbreking die op een
micldel steunt dat slechts zekere van die
misdrijven betreft, dan wanneer de uitgesproken straf door de anclere misdrijven
gerechtvaardigd blijft. CWetboek van
strafv., art. 411 en 41.4.)
5 october 1953.
61

'6. - Stratzalcen. - Middel hientU af,qeleirl rlnt de ctnnlegger ·wit hoofde ·vnn
z·wn·re rl'iefstnl ·wenl ve'I'OOi·deeld, clnn
wanneer h-ij slechts een rlietstnl zonder
·verz·!Vn·rcnrZe omstandigheden hnrZ gepleegrl. St?·nf wetteUjiG ge·recht·vnnrd-i,qcl, nl '!VM'e het midrlel ·vegrond. - Mirlrlel n·iet ontvnnlcelijlc. - Is niet ontvan-

kelijk het mitlclel hieruit afgeleicl clat de
aanlegger, die uit hoofcle van zware cliefstal veroorcleelcl werd, slechts een diefstal zoncler verzwarencle omstancligheden
hall gepleegcl, wanneer lle uitgesproken
straf wettelijk zou blijven, al ware het
miclclel geg1onc1.
\l november 1953.
150
'7. - St·rrtfznlcen. - Bur{/erliflce VOf'rler·ing. B-zwgerz.ijlce pnrt-ij die zich
v66r rle oncle1·zoclcs1·echte1· en opnienw
·v661· de co·rrectionele rechtbnnlc ,qestelil
heeft. - JJJ."·idrlel rlat slechts tegen het nr·rest oplvomt in zovm· het de ontvanlcelijlclwirl ·vwn rle stellin.(J ·vnn bwr.(Je·rlijlce t)(t1·ti:i
v66·r rle onclei·zoel.;s·rechtc·r nwn,qenomen
heeft. - j)!J-ifldel vnn belwn.(J ontbloot. -

vVanneer een burgerlijke partij zich v66r
de onclerzoeksrechter en opnieuw v66r de
·eorrectionele rechtbank gestelcl heeft, is
hij gebrek aan belang niet ontvankelijk,
het miclclel dat aileen tegen llet arrest opkomt in zover het cle ontvankelijkheid
4. - Strltfznken. - Vom·z-ien·ing cloor van de stelling van burgerlijke partij
v·66r cle onderzoeksrechter aangenomen
rZe belclaagde. - .Midclel [Je-richt tegen de
heeft.
beslissing ge·wezen o•ve·r de p·nbUeke vorderinv ten op.zichte van een ·medebelclctag- ·
16 november 1953.
1.71
de. - Midrlel niet ontvanlcelijlc. - Is niet
ontvanlcelijk tot staving van de voorzie8. - Stmfznlcen. - Een enlcele st·rat
ning van de beklaagcle, het midclel clat we{/ens ·versch'i.llende rnisclrij•IJen 1titgegericht is tegen cle beslissing· gewezen spmken. - M·irldelen die slechts zelcere
over de publieke vorclering· ten opzichte ·pwn rlie nvisrlrij·ven beti'effen. St·rat
van een medebeklaag·de.
rloor rle n1~de·re nvisrZ1·ijven ge·rechtvaa1"5 october 1.953.
61 rZ·i.qrl. - Miarlelen n·iet ontvnnlcelijlc. Wanneer een enkele straf wegens verschillemle misdrijven wercl uitgesproken,
5. - B·nr,qe·rl'ijlce znlcen. - Oo·ncl-nsies is de eis tot verbreking, gegrond op micistrelr,lcencle tot nietig·ve·rlclaring van het
clelen cUe slechts zekere van die misdrijberoepe·n vonn·is. Ooncl·ns·ies stmmenrl
ven betreffen, niet ontvankelijk wanneer
op de acmgevoe·rde onwettelijlcheid van de
de straf door de andere misclrijven geM·idclel als
Yerlenen ·van het vmuvis. reclltvaardigd blijft. (Wetb. van strafv.,
.rtrief tegen het an·est opwertJencl cUe conart. 411 en 414.)
clnsies noch beantwoonl, noah ·in awnme·l·14 december 1953.
2fi9
Arrest ·n'itlcing ,qenomen te hebben. spntnlc rloencle op .(Ji'OIHl ·vnn eigen beweev·redenen. - M·iclrlel zoncle·1· belnng. Is van belang
Niet-on.t•!Jctnke/.ljlche·irl. -

ontbloot en, clienvolgens, niet ontvankelijk het micldel dat als grief tegen het
arrest opwerpt clat het de conclusies
strekkencle tot nietigverklaring Yttn het
beroepen vonnis, wegens cle aang·evoerde
onwettelijkheid van zijn rellenen, noch
beantwoorcl, noch in aanmerking genomen
te hebben, dan wanneer het arrest op
grond van eigen motieven uitspraak lleeft
gedaan.
8 october 1953.
78

9. - St·ratzalcen. - B·lw.(/erlijl.;e vorrlerin!f. - Foo·rz·ien·iJng cloo1· rle belclan.qde.
- Jyf'irlrlel rwn·voe1·end clnt het hoge1· l!e·roep ·vwn rle b·u·rgel'lijlce vrwti:i ten onrechte ont·va.nlceUjlc we1·d verlvlrutrd. Rechtc1· in hogc1· bf31·oep d·ie de door cle
ee·rste rechte1· ·wit.(Jeszwoken lntrgerl'ijke
veToonleUng niet vwre·r.(Je1·t en cle lnwge1·Uj7ce pnf'tij tot rle lvosten ·vnn hncw be1·oe1J
veroonleeU. - 111-irlrlel niet ontvwnlcelijlr,.
- Is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, het middel waarbij cle beklaagde
tot staving· van zijn voorziening aanvoert
dat het hoger beroep van cle burgerlijke
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partij ten onrechte ontvankelijk verklnart
werd, wanneer de rechter in hoger beroep de ten voordele van de bnrgerlijlw
partij, door de eerste rechter uitgesproken veroordeling niet heeft verergerd en
fleze laatste tot de lwsten van lwar beroep veroordeelcl heeft.
284
21 december 1953.

10. - Voorziening ·in, verbr·eTdng. MUUie. - JJ1irlrlel vn.mnul aan rle wetsbepaling waai·van rle schenain.Q ?.vm·dt inge·roepen. - Mirlrlel niet ont•vanTcelijk. - Is
niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening inzake militie, het middel
waarbij aang·evoercl wordt dat de dienstplicll tige niet v66r de hoge militieraad
werd ontl1oden, maar dat slecllts artilfel 12 van de wet van 15 juni 1!.l5l als
geschonden wetsbepaling vermelclt.
21 december 1953.
292

11. -

StratzaTcen. - Bttr·gedijlce ·vo?·rlerina. - JJ1iddel 1.vuurbij enlcele over-wegi?igen ·van het ar-rest gecritiseenl tvm·den. Dis1Josit-iet bi:i een niet uecritiseenle ·reden wetteli:ilc gm·echtva.anligd.
M·ifldel niet ont·va.nlceli.ik Is niet

ontvankelijk, het middel waarbij enkele
overwegingen van het arrest worden gecritiseercl, clan wanneer de beslissing bij
een niet gecritiseer<le reclen wettelijk g·erechtvaarcligd is.
19 januari 1934.
348

12. - Middel ltfgeleirl hienl:it da.t de
rechte1· rle staa.t vrtn he·rhaling onwettelijlc wee?'lwttden heeft. - St?·af rlooT een
gewone betichting rJerechtvnnnU.rJcL
Geen vnststemn,q W(L(M'U.# blijJ,;t rla.t rle
1·echte1· rekeninrJ rJchowlen heeft met lle
.sta.at ·vnn her·hct/.i.ny. - Midrlel niet ontvwnJ,;eli.Jlc. - Bet middel afgeleicl hieruit
tlat de rechter de verzwarende omstandig
heid van herhaling· onwettelijk in acht genomen heeft is niet ontvnnkelijll:, zo de
toegepaste straf deze niet te boven gaat
die door de wet voor een eerste misdrijf
bepaalcl is en zo nit geen vaststelling van
de beslissing bliikt clat de rechter tot toepassing van de straf rekening zon gehouden hebben met tle staat van lwrllaling.
12 april Hl54.
541

1:3. -

Stra.jznT.:en. - Enlcele strut 1titfJCSprolcen voo·r twee misa?"ijven. - JJBdael .!festennd op lle ve·r,iaring VMt de 1J'/I.blieke vo?·fle'l'iny tunt bet?'eft een der rnisrl!·i.i1Jen. - Strnf gerechtvaa?·difltl floor
het n·iet ?Jer·.ina.nl mislldjf. - Jl1idrlel niet
ontvnnlcelijlc. vVanneer een enkele

straf voor twee misdrijven nitgesvroken
is geweest, is niet ontvankelijk de eis tot
verbreking van de beslissing over de publieke vordering·, die gesteund is op de
omstandigheid dat die vordering voor een
der misdrijven verjaard was, wanneer de

>-·.
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straf voor het andere niet verjaarde misllrijf gerechtvaardigcl blijft. (Wetb. van
strafv., art. 41). en 414.)
10 mei 1954.
584

14. - Burye'l'lijke znlcen. - Jlfiddel
·welk rle n·ietighei.d vnn een ove·reenlcomst
Niet'igheill voor· gevolg heb·i!lwoept. 11ende nnnlegge1·, oor·spr·onlwUjlce annle,qger, vnn elTce titel tot stnvi.ng vnn zijn
eis te ber·oven. - Midrlel niet ontvanlceUjk. Is niet ontvankelijk, bij gemis
aan belang, het micldel waarbij de nietigheid van de overeenkomst worclt aangevoerd, wanneer uanlegger tot verbreking,
oorspronkelijke aanleg·ger, ten gevolge
nm die nietigheid geen titel tot staving
van zijn eis zon knnnen inroeven.
·1 juni 1954.
(i42

1'5. - MiUt-ie. - Ke·n!'ing onde1·gann
·in het b1titenlnnrL - Besliss·ing vwn de
her·Tce1wings·rnncl wnn1·bij de d·ienstjJl·ichtiye nls ueschilct voor de dienst wo1·£lt
nwnuewezen. - Millrlel door d-e Minister
van binnenlnndse znlcen afrJelm:a 11.it de
omsta.ndiaheid !l(~t lle ann·~;nw.g tot vt·ijstelUng niet ontva.nlceUjTc moest verlclaant
·wonlen. - Jliiddel vwn belanq ontbloot. Is niet ontvankelijl;:, bij gebrek aan belang, bet milldel door cle Minister van
binnenlnndse znken afgeleid uit de om>~tancligheid cla t <'le llerkeuringsraad. beRlissende ten gevolge van een door de
<lienstplichtig·e ten zetel van een consulaire post ondergane keuring, de dienstplichtige niet als geschikt voor lle dienst had
moeten aanwijzen, maar de aanvraag ten
g;evolge clerwelke de keuring in het buitenlaml was geschied niet ontvankelijk
had moeten verklaren, wegens niet naleving cler door de ·wet voorziene vormen,
rlewijl een nieuwe aanvraag te laat was
ingellieml geweest. (VVet van 1ii juni 1!.l51,
artikelen 40, 44 en 47.)
14 juni l\154.
658
16. - Stmfza.ken. - JJ1irlrle/. wellc, een
1Jetwist-ing opwer1Jt ?.IJnnTover· door· een in
kmcht va:n gew'ijs!le .!Jeanne besliss·ing
wm'rl rJetve.zen. - Ni.et-ontva.nT,;eli,ikhC'irl.
- Is niet ontvankelijk, in strafzaken, het
miclllel hetwelk een betwisting opwerpt.
waarover de:finitief door ePn in kracbt
van g·ewijsde gegaan vonnifl is lJPslist gewec~st.

28 jnni 1954.
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17. - Bnrgerlijlce znTcen. - JJ1irldelen
geste1mrl op een ve?·lceer·de 1:nterpreta.tie
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vcm fle bestreden beslissing. - Middelen
jeitel-ijlce grondslag missend. ---,- De mid-

delen gesteund op een verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing missen
feitelijke grondslag.
119
22 october 1953.
U~. Stt·ajzalcen. - B'lwgerl-ijke V01"clering. - Middel flnt aan het an·est een
beslissing toeschr'ijft die het tviet bevat.
- Milldel i'n jeite missencl. - :Mist feite-

lijke grondslag, llet middel dat aan een
arrest een beslissing toescllrijft cUe bet
niet bevat.
130
3 november HJ53.

19. - Strajzalcen. - JJf'illdel flnt een
beslissi:ny criUseert tDcwt·bij een t·echtstreekse flayvaat·ding ontvanlcelij lc verlclctard tDorflt. - Ontvftnlcel-ijkhe,id bij een
vroegere in krnch t vnn gew-ijsfle gegane
/JesUssing nangenornen. Miflflel niet
ontvnnkel-iik. Het middel dat een beslissing critiseert welke een reclltstreekse
dagvaarding ontvankelijk verklaart, is
niet ontvankelijk wanneer clit~ ontvankelijklleid bij pen vroegere in kracbt van
gewijsde gegane beslissiug aangenomen
werd.
132
3 november 1!J53.

20. - Stmjzftken. - 1l1iddel nf.rJeleifl
wit een gelwek aan antwoot·fl op een verweenniddel. - Verweerm-iclrlel dnt ojwel
niet vooryestelcl ojwel beantwoonl werd.
- Middel dnt fe'itelijke gmndslag twist.
- Mist feitelijke grondslag het middel
afgeleid uit een gebrek aan antwoord op
een bij conclusies voorgesteld verweerrniddel, wanneer dit verweermiddel ofwel
niet voorgesteld werd ofwel door de rechter beantwoord werd.
.30 november 1953.
214
21. - 1liilit·ie. - Mhlflel aan fle bestreden beslissing een nndere beschi.lcJC'ing
toeschr(ivend flnn die wellce zij ·inhottdt.
- Jl£-iddel ant fe'iteli.j he g·rondslng mist.

- Mist feitelijke grondslag het middel ingeroepen tot staving van een voorziening
tegen een beslissing van de lloge militieraad en dat aan die beslissing een andere
beschikking toescllrijft dan cUe wdke zij
inhoudt.
7 december 1953.
244
22. - St'/"nfzctlceTI. - 1l£-irldelen die een
.f!e/irek nnn nntwoonl op fle conclnsies
rutTwoeren. - .Pnssenfl nntwoonl. - JJI-idrlelen jeUeUjlce grondslng m:issend. -

.i\fissen feitelijke grondslag de middelen
die een gebrek aan antwoon1 ov de conclusies aanvoeren, dan wanneer de bestreden beslissing de conclusies passem1
heeft beantwoord.
258
14 december 1!Ki3.

.23. - Stnr,fzaJ;.en. - Bnrye1·lijlce vot·flerin(J. - Middel 'l.l.mnrbi) de schenrlvnrJ
Dftn het ftctn de concl-usies verschu.Ziligfl
gelooj en het n'iet bewntwoonlen ·vnn die
conclnsies ingemepen wonlt. JJ1iddel
rlett betrelclcing heeft op een in de conclu11ies niet voorged·m.qen 'ueTweer. - 111idflel dnt j'eUel'ijke gTonflslft[! ·Jn·ist. - Mist

feitelijke grondslag het middel afgeleid
uit de schencling van het aan conclusieH
verschulcligd geloof en uit llet niet lleantwoorden van die conclusies, in zover zij
lieten gelden dat het door de vordering
bedoeld misdrijf uitgelokt was geweest
door agenten van llet beheer, dan wanneer dergelijk verweer in de conclusies
niet voorgedragen is geweest.
1!J januari 1!J54.
iJ48
24. - Strnjzaken. - B·wr!JerUjfce ·LJorflering. - IMifldel waa.rbij nnn het rwTest
een beschil.;lcin!f wonlt toe(leschreven die
zich m· h'iet in be-vinflt. - 11Iidflel rlett j'eitelijlce grondslau ·nvist. - Mist feitelijke

grondslag het middel r1at ann het arrest
een beschikking toeschrijft flat zicll er
niet in bevindt.
19- januari 1954.
348

.25. - St1·njznken. - Bu:me·rUjke vorrlering. - M idflel 10lUl1'bij nan het nrrest
'Venveten wonlt een vnststelling niet te
hebben gedaan. Vaststelliny 1.lie z·ioh
·in het ft'l"rest bevimlt. - Mirlael flnt feitelijl,;e g1·onflslng mist. - Mist feitelijke
grondslag het middel waarbij aan het arrest verweten wordt een vaststelling niet
te hebben gedaan, wanneer cUe ntst~tel
ling zich in het anw.;t bevinr1t.
19 jnnuuri 1954.
34K
2'8. - B'ltrgerUjke zalcen. - 1Ifiddel
h-ientit afgeleld dnt fle bestreden besli/1S'ing een onyepnst en fl'ltbbelzinniq nntwoo'}"(l op fle concl-lt8ies t!ft'n annlegger
heej't verstrekt. - Concl·nsies noch Mj de
voorziening gevoegfl noah 'in rle bestreden
beslissinu overgescht·even. - Jliitlflel dat
in je'ite niet opgant. - Gnat in feite niet

op het middel dat tegen de bestreden beslissing inbrengt dat het een ongepast en
dubbelzinnig antwoorcl op de conclusies
van aanlegger heeft verstrekt, wanneer
die conclusies noch bij de voorziening gevoegd, noch in de bestre<1en beslissing·
overgeschreven zijn.
·
28 januari 1954.
:wr;
2'7. -· Militle,zalcen. - Mirlrle/, '/!Bronderstellencle aut fle hoge ·m·il·if'lem.nd bej)ftrtlde wettelijlce lieschUclc·ingen heej't
toegepast. - Beslissiny OJJ ande1·e 'Wettelijke bepnl'inyen .IJeqronfl. - Miflrlel j'eitel'i:i lee yrondslrt,f/ ·missend. - Mist feitelijke

grondslag het middel voorgesteld tot staving van een voorziening tegen een beslissing van de hoge militieraacl, waarin
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veronclersteld wordt tlat de raacl bepaalcle
wettelijke beRchikkingen toegepast heeft,
dan wanneer tle beslissing op andere wettelijke bepalingen gegrontl is.
1 februari 1954.
382
28. B1wgerlijlce zaken.
Middel
afrJeleid ·uU een tegenst1·ijd·igheid van 1·arlenen -welke hat bestreden wr-rest n·iet
vervat. - Midrlel rlnt te·iteUjke g·ronrlslau
-mist. -Mist feitelijke grondslag het mid-

del dat een tegenstrijcligheid van redenen
aanvoert welke het bestreden arrest niet
vervat.
1 april Hl54.
523
29. - Mil-itia. - M·irldel afuela·id nit
aen {!e!Jrek nan rtntwoo1·rl op een venvee·r.
Geen beunjs rlat het ·venveenn·idrlel
awn aa ·rechter over de rJronrl voorgelegrl
we1·d. - M~·iddel rlnt feitelijlce rtrondsla-g

m'its. - Mist feitelijke grondslag het middel tot verbreking afgeleid nit een gebrek
aan antwoord op een verweer, zo uit geen
enkel stuk van d2 procedure blijkt dat
aanlegger een memorie v-66r de hoge militieraad zou hebben ingediend noch tlat hij
het aangevoerd verweermicldel mondeling
zou hebben voorgedragen.
5 april 1954.
526
30. -

Stmtzalcen. - Middel 'at.qeleicl
nit aen gelwelc rwn antwoo1·d OlJ de conclltsiell wawrbij het IJestawn van getttige·Mssen betTej'fenrle rle fe-iten betwist werd.
- BeRlissing die de feUelijlce ve-rrnoedens
aangeeft ·wellce naar de mening van rle
•rechte1· rle IJet-icht-ing bewijzen. - Passenrl
antwoorrl. - De conclusies, waarbij het

bestaan' van getuigenissPn betreffende de
feiten der telastlegging betwist wordt,
worden op passende wijze beantwoord
door de rechter die de feitelijke vermoeclens aangeeft welke, naar zijn mening·,
de betichting bewijzen.
5 april 1954.
530
31. - Stratzaken. - M·idrlel lbjgeleirl
hieru.it dM rle 1·echter op het hager beroep ·van de veroonleelde, dezes lot verz-wawrd heejt. - Rechter in hoge·r IJeroep
rl-ie oolc door het hage-r beroep vwn het
openbaa·r m·in·isterie van rle zaak lcenn·is
geno·m.en heeft. - Midrlel. dnt feitelijlce
.q·ronrlslct{J m:ist. - Mist feitelijke grand-
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r1er beroep rle rloo-r rle ee·rste 1·echte-r ·u.itoespmlcen st·rat ve1·zwnard heeft zonde-r
rleze ve·rzwwring te ·rechtvna·rd·igen. Rechter ·i.n horJer beroep verlulnrende rlat
rle floor !le eerste ·rechte1· ·witgespmken
stntf een onvolrloende lJeteu-rJeling u.-it-rnanlct. - 1l£iddel feitel-ijlc g·ronrlslag missende. :Mist feitelijke gronclslag het

micldel gesteund op de omstandigheid dat
de beslissing van de rechter in hoger beroep, welke de door de eerste rechter uitgesproken straf verzwaard heeft niet gemotiveerd is, dan wanneer die beslissing
verklanrt dat die straf een onvoldoende
beteugeling uitmaakt.
2G april 19li4.
547
·33. - Stntfznlcen. - Burge-rlijlce vm·rlei'inrJ. - M i(ldel -weLke het besta-an ·unn
een feitelijlce omstwndigheid onderstelt.
- Geen 'Vnststell-ing ·van het lJestnnn va.n
z-nllce omstnnd·igheirl. - 1l£idrlel rlnt feiteU:ilce o·ronrlsla.g mist. Mist feitelijke

gronclslag het mitldel welke een feitelijke
omstantligheid onderstelt, waarvan het
bestaan niet vastgesteld is door een stuk
waarop lwt hof acht vermag te slaan.
14 juni 1934.
G61
-34. - Stmtzalcen. - lJ£-iddelen een geb1·elc nwn antwoord op de conclnsies nan1-'0erenrl. - Gepast ant-woonl. - JJiiclrlelen
1\iissen
fe-itel-i:i lee gronrlsla-g missenrl. -

feitelijke grondslag de middelen afgeleicl
nit een gebrek aan antwoord op de conclusies, indien cleze in de bestreden beslissing een gevast antwoorcl hebben gekregen.
21. september 1953.
1.2

35. - Stntfza/.:en. - Mirlrlel geste-wnrl
op een tegenstri:irliglwid in rle motieven.
- Mirlrlelen •IJ·ri:i -va.-n tegenstrijrligheid. Ji-idrlel ·in teite niet opgnand. - Mist feitelijlw gronclslag het middel dat op een
tegenstrijdigheid der motieven steunt, inclien de motieven vrij van tegenstrijcligheicl zijn.
21 september HI5:J.
12
36. - Strnfznlcen. - M·idrld een geIJrelc ann rtntwoo-rd op een '/Joo·r de ·rechter
over cle g-ronrl niet inge-roepen ·uerwee-r
JJ1irlrleL rlnt feitel-ijlce
ctan-voe-renrle. o·rondslnrJ mist. - Mist feitelijke grand-

slag het midtlel afgccleid llieruit dat de
rechter op het hager beroep van de veroordeelde dezes lot verzwaanl heeft. 'Nanneer de rechter in hoger beroep niet door
het enkel beroep van de veroordeelde
maar bovenclien door clit van het openbaar ministerie kenniR van de zaak lmd
verkregen.
12 april 1!Jli4.
539

slag het middel afgeleid nit een gebrek
aan antwoord op een verweer gegrond op
artikel 2279 van llet Burgerlijk ·wetboek,
indien het voor de rechter over de groncl
aangevoenl verweer gegrond was op overwegingen die vreemd zijn aan het als titel gelclencl werkelijk bezit.
21. september 1953.
21

32. - Stmtzalcen. - MirlrleL gestewnrl
op rle ornstandighe·ifl. rlnt rle 1·echte·r in ho-

37. - Strafzakeu. - MirlrleL een gebrelc a.an antwoonl op lle conclltsies aan-
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IJOerend.
Ontstentenis van conclusies.
- Jlfi!lclel feitel'ijlce gron!lslng m·issend. -

.Mist feitelijke grondslag het middel uat
een gebrek ann antwoord op de conclusies
aanvoert imlien noch nit de beslissing
noch uit enig stnk van de procedure
waarop het lwf acllt vennag tl~ slaan
blijkt dat aanlegger voor de rechter over
de groncl conclusies genomen heeft.
28 september 195il.

HOOFDS'J'UK IV.

,3,8. - Nien·w m:icldel. - Bu.rgedijlce
::::nl.;en. - Rechte·r ·i'n hoye·r beroep !lie het
1wroep ontvanlceUj k verklacwt en het beroepen •vonnis he1·vormt. ~ Jlfillclel ntgelei!l hiernit llnt; het 1Je1·oepen ronnis in
hooyste nwnleg 1verd yewezen. - Micl!lel
rlnt voor de ee1·ste maal v66r het H of vnn
DC1"1weking ·maa wonlen 1mnraestelrl. -

Mag voor <le eerste maal v66r het Hof
van verbreking worden voorgesteld, het
middel afgeleid hieruit dat cle rechter in
hoger beroep onwettelijk een beroep in
een bnrgerlijke zaak ontvankelijk heeft
verklaard en het beroepen Tonnis hervormd heeft, dan wanneer cle beslissing
van de eerste rechter, om' reden van glo1)ale schatting van twee afzonderlijke
vorderingen, moest worden· aangezien als
zijnde in hoogste aanleg gewezen. (Wet
van 25 maart 1876, art. 23 en 33.) (Stilzwijgende besiissing.)
9 october 19:3<1.
85
·39. - Bnraerli:ike znken. - Mjllflel
dnt het a.?Test ve1·to·ijt een arona ·van ae
eerste rechte1· overaenomen te helJlJen. O·rond vreenul a.a.n cle openlJnre orcle en
1va.nrteaen v661· fle 1·echter ·in hoge·r 1Jei'OC1J n·iet ~ve·rfl opgelvomen. - Nieuw m;icld.el. - Niet-ontva.nl.;elijlchei.cl. - Is_ nieuw
mi derhalve niet ontvankelijk, het midclel
<lat bet arrest verwijt een grond van de
{>erste reehter, vreemd nan de openbare
orcle, te hebben overgenomen, clan wrrnneer de eiser bij eonelusies om bevestiging van het beroepen vonnis heeft ver:
zoeht om de door de eerste reehter anngenomen redenen en de tegenprrrtij heeft
verklarrrd zieh bij de door bet middel geeritiseenle beschouwing nan te sluiten.
10 december 1953.
2""6
40. - BnrgerU.jke .znken. - TTe?·schei.tlene 1·echtsro1·de'l"ingen tu.ssen ve?·scheirlene pa.1·t·ijen wegens hwn ve?'/,:nocht.heirl
snnz.enaevoegcl. TT oorzieninu vwn een
(le1· 1Jartijen. - Millclel nf_qeleicl 1r.it het
n·iet bennttvoorclen van de eonel-usies vnn
een a.nfle1·e pnrUj. - 1liiddel ontvnnlcelijlc.
TToon.vanrclen. Wanneer verschei-

tlene tussen verscheidene partijen ontstane J'eehtsvorcleringen door de rechter
over de grond wegeUs hun verknochtheid
werden samengevoegd, is de partij, die
zich tegen de ten hm·en opzichte genomen
beslissing in verbreking heeft voorzien,
ontvankelijk een mi<lclel af te leiden uit
het niet benntwoorden van conelusies in
betrekking met een betwisting waarbij
zij geen partij was, maar ann het beslechten wa arvan zij ten minste een onreehtstreeks belang hncl.
7 jmiuari 1954.
3l4
41. - BnTgm·Ujke mlwn. - Miclclel
cllLt een bewijs nit een v661· het Hot inge·roepen feit lJeweert af te le·iden. - Miflllel r/.n t nan cle rech ter over fle grand niet
wenl ove?".!JClegcl.
Niet-ont·vnnlce/.ijlcheifl. - Is niet ontvankelijk, orndat het
nls nieuw voorkomt, het middel wnarbij
aanlegger voor de eerste mnal voor het
Hof van verbreking, uit het feit dat -hem
door de notaris van verweerclers opzeg
werd gegeven, het bewijs 'lJeweert af te
lr>iden da t hij na bet verstrijken van de
door de pachtovereenkomst bepaalde termijn pachter zon gebleven zijn of clat
lwm underhand een nieuwe pacht door
die notaris zou toegt•staan zijn.
14 januari 1954.
32f)
42.
St1"afza.7;:en.
Geschriften
·welJce fle ·ve·reiste voon.vnnnwn vnn a.rtilcel .1325 en 1326 vwn het B-wraerUjlc WetlJoek n·iet vervnllen. Gesclwiften als
bewijselementen vwn een OlJUeht-ing na.n·vnnnl. - 1l£iclflel nfaeleifl hientit cla.t die
!JCSCh'l"'ijten 1viet nls bewijs ·mochten nnnvnnnl wonlen. - jJt[iclclel c/.nt niet voor· cle
eerste ·mcwl v661· het Hot vnn verbrelcing
1na.a vooraestelcl worclen. Mag niet

yoor de eerste rnaal v66r het Hof van
YPrbreking voorgestelcl worden het midclPl afgeleid hieruit dat cle strafrechter,
bij welke een telastlegging van oplichting
aanhangig wercl gemaakt, als bewijselemt>nt van het misclrijf geen gescllriften
mocht aanvaarden welke cle vereiste voorwaurden van artikel 1325 en 1326 van het
Bnrgerlijk Wetboek nid veryullen.
1 februari 195-t.
388
43. - F]tratzal,:en.
TToorzienin.!J tegen een wrrest vcm 'Ve·roonlelina ·weaens
onv'l"ijwill'i{fe floflinr;. An·est 1Dna.ntit
blijlct fla.t het gelJTelv tuLn voornUzicht of
voorzor{f n-it cle sa.nwnloop 1JWn twee door
cle belclcuL.!Jcle lJeaane ovcrt?'eclinaen V(lln
cle VV egeolle 1JOorts1J1"U,.it. - JJt[iflclel hetwel/i; slechts 6en vnn de twee oveTt?'eflingen betmft. - Ontva.nlcclijlcheicl. - Wan~

neer de rechter over cle grond beschouwcl
heeft dat llet gebrek nan vooruitzicht of
voorzorg welke de clood veroorzaakt
heeft, voortspruit uit de samenloop van
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twee als vaststaande g-elwuden o\'ertredingen van de Wegcode die de bestandclelen van llet wanbedrijf van onvrijwillige
doding nitmukE>n, mag het middel, hetwelk slecllts een van de overtreclingen betreft, niet alB belangloos worden aangezien en is het derhalve ontvankelijk.
8 maart 1954.
463
44. -

Sknfznken. - Rechten vc1n de
venled·igvng. M-iddeZ nfgeZe·iil -nit de
weige·r-ing vnn het openbctn1· mi.niste-rie
een get·wige te lntcm (UbgvnnnZen. - N-iet
in.qeroepe·n ·v66r (le ·rechte-r o·ve·r ae grand.
-Niet ont·vwnlceUjlc. - Het middel afge-

leid nit de schending· van de rechten van
de verdecliging, omdat het openl.Jam: ministerie niet zou ingegaan zijn op het verzoek van de beklaagcle een getuige te luten dagvaar!len, is niet ontvankelijk, zo
het v66r de rechtcr over de groml niet
ingeroepen wenl.
12 april 1954.
539

45. - Znken V(t-n ?'echtstreelvse belnstingen. - Znken van openbare o·rde. Rechts·rni(l(lel dat ertoe str·elcte (le doeleinden te ·rechtvawrd·igen tot wel/,;e f!nnleggc?' v66r het hot van beroetJ heeft geconcludee?·d. M·iclflel voo1· de eerstc
manl v66-r het hot ·ingeroepen. - Ontvanlcelijlcheid. - Vermits de wetten tHe de
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halve niet ontvankelijk het middel dat
noch door een partij noch cloor cle wet ter
kennis van de rechter over cle groml gebracht werd of waarnm deze rechter zich
niet eigemnaclltig tle lwnnis beeft toegeeigend.
24 september 1953.
49. - Stratz(!ken. - Bw·yerlijl.:e ·vo·rcle·r-i.ng. - T'oo·rz·iening van ae ·verdnchte.
- 111·iddel (!Wnlwlend d(!t tle l!u:rr;erUjlce
pa1·tij niet ovemenlvomst·ig nrtikel 13.11
·van het Hurge1·li.jlc 1Vetboe7.; cle !JG!J1'0'tHlhe·id hat·er ·vo·rde-ring be·weze-n heett. JJd'iddeZ dctt niet voor de ee·r8te ·mcwl voor
het Hot •vwn verbrek·ing nwg awnyevoenr
-wo-rden. - Mag niet voor <le eerste maul

voor het Hof van verbreking opgeworpeu
worden, het mi<lclel llieruit door cle beklaagde afgeleid dat cle burgerlijke vartij niet overeenkonu;tig de bepalingeu van
artikel 1341 van llet Burgerlijk vV etboek
de gegronclheicl harer vordering- bewezen
he eft.
28 september 1953.
35
HOOFDSTUK V.
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b<~lasting vestigen van openbare orde zijn,
is aanlegger ontvankelijk om voor de eerste maal v66r het Hof van verbreking
een rechtsmiddel in te roepen, hetwelk
ertoe strekt de doeleinden te reehtvaardigen tot welke hij v66r de rechter over
de grond geconcludeerd heeft.
22 juni 1954.
692

50. - St·mfzalven. - M·idclel hie:ru:it
atgele·ia ilf!t een onreyelnuttfy fiChoonl.e
getwige zijn getnigen·is n·iet ·mee·r Icon w·ij.zigen, toen h-ij opn·iemo yehooril we-rrl
door ile rechter in hoge·r be·roep, OLJ {/C'IJ(l,(!·t· at wegens vnlse r;etnigen·is -rnoeilijl,:heden te hebben. - Jllliflflel stewnend op
een Zo·ntere omZe1·stenin g. - JJ-I-iddel ila.t
ni.et lcctn a(!ngenomen ·wonlen. - Kan niet

46. - St-ratzalcen. Aan·V'/'U(!fl tot
ve-rvolg·ing. Middel atgele-id u·it de
schending van de nrt·ilcelen 3.1 en 65 ·van
het Wetboelc ·van stratvonle?"ing. - Jlll·idilel niet opgewoqJen v66r ile ·rechte1· o·ve-r
1Ze grand. - JJ1i(lilel niet ont-vanlcelij lu. -

aangenomen worden het micl<lel hieruit
afgeleid dat een getuige, onregelmatig gPhoord in eerste aanleg·, zijn getuigeniR
niet meer lwn wijzigen, toen hij opnieuw
door de eerste rechter gehool'(l wenl, op
gevaar af weg·ens valse getuigeni:,; moeilijkheclen te hebben, en gesteund op de
loutere onderstelling dat. die getuigP in
eerste aanleg· een Yalse getuigenis zon afgelegd hebben.
12 october 1953.
88

Mag niet voor de eerste maal v66r het
hof opgeworpen worden het middel hiernit afgeleicl, dat een verzoek tot vervolging niet ann de voorschriften van de artikelen 31 en 65 van het W etboek van
strafvonlering beantwoorclt.
2 september 1954.
775
47. -

St1·atzalcen. 111-idileZ -vreemil
(tan ile openba-re orde en n·iet aan <le ·rechte-r over de g·rond oncler·worpen. - Onont-vanlceli:ilc 11vidilel. Is onontvankelijk

het middel vreemcl aan de openbare orcle,
dat niet aan de rechter over cle groml onclerworpen is geweest.
21 september 1953.
21
48. miilclel. -

B·wrget'l·ijlce znlcen. - ' Nimtw
Be,q1·ip. Is nieuw en der-

51. - Stra.fzalcen. - Jliirldel cloo·r dr>
belclnctgde h-i.ernit atgele·id. clnt ae znalc ·in
ee·rste nanleg cliende be1·eeht te wo·rden
floor ile co·rrectionele rechtbwnlc, lcnm.er
samengestelcl ·nit cl·rie rechte1·s, en niet
clOOi'
enlcele 1'CChter. - Micldel niet
·roorgestel(l ·v66·r de reohter O·lle·r cle ,qroncl.
M·iddel n-iet ont·L"a.ti.lce/.iik. De be-

een

klaagcle is niet ontvankelijk om voor dt>
<~erste maal v66r het Hof van verbreking
aan te voeren dat de zaak in eerste nanleg· tliende te worclen berecht, niet door
een kamer van de correctionele recllt-
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bank bestaande nit een enkele recllter,
tlocll door een kamer van dezelfcle reclltbank sameugesteld uit drie recllters. (Wet
van 25 october 1:11!), 0nig artikel, paragraaf IX.)
19 october HJ5i:L
103

52. - JJIUUie. On·reyelmntiye snmenstell'iny vnn de m'il#ler·nrul. - OnTegelrnnt-iyheid niet v66r de hoye ·militiernarZ opyewoTpen. Beslissiny vwn de
hoye 'IWilit'ie·rnncl wellw zich cle onr·eyelnwUuheicl niet heeft toegei3'iuend. ~ Miflflel niet ontvnnlcelijk. - Is niet ontvankelijk, het middel afgeleicl nit de onregelmntige samenst0lling van de militieraad,
clan wanueer cli0 onregelmatigl1eid niet
v66r de hoge militieraad wercl ingeroepen
en dez~~s beslissing uitsluitend op eigen
gronclen rust en zich die onregelmatigheicl
niet he0ft toegeieigend.
8 maart 1954.
459
53. - Stntfznl>,en. - JJ1iflclelen vremnfl
cum cle bevoeudheicl en ·welke ·nitsl·uitencl
het vooTbe·reiclena onderzoek betreffen. Niet a.nn de ·rechter· o·ver rle rtr·oncl onder·wo-rpen. - M·irlclel niet ontvnnlcelijk. -

Zijn niet ontvankeli.ik de miclclelen,
vreemd aan de bevoegclheid, welke enkel
het voorbereidend onderzoek betreffen en
aan de rechter over cle groncl niet werden
onclerworpen.
17 mei 1954.
597

54. - Strntznken. - Miclrlel vr-eernd
nnn cle ·wetsbepnUnu wa.ar·op rle bewezen
verlcla.a.nle betichtinu steunt. - N·iet-ontvnnlcelijkheicl. - Is niet ontvankelijk het
mid del da t de schending inroept van
wetsbepalingen die vreemd zijn aan deze
waarop de bewez0n verklaarde betichting
steunt.
12 juli 1954.
753
'5'5. - Znken vnn rl'irecte belnstinuen.
- llLirZrlel tot welles onrlen;oelc z·ich te'iteli,ilce 1U£'VOrsin{fen opclr'in{!C'/1. wellce f£C£n de
·rechter· ove·r de yroncl niet ondenvorpen
·werrZen. - Onont·vnnlwli:ik miclclel. - Is
in zake clirecte belastingen onontvankelijk, het mi<Jdel w0lks omlerzoek het nagaan nooclzaakt van feiten die nan de
rechter over de groncl niet onclerworpen
·werden.
~2 september 1958.
2(;
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1. - Hoofclgeneeshee·r vnn cle uezondheiclscl·ienst vnn het reer"nte?"in[Js- en seleetieeentTmn. - Oorclelencle clnt e1· cw.nle·lrUng bestnnt om een cUenstpUehtiue ·wegens clejinit·ieve onyeschilcthe'icl Vr"ij te

stellen.
J.li eninusu.itinu wellce ueen
beslissin.Q u.itmnnkt r.vnaTcloor· rle her'/cenwinysrancl zo·n uebonclen zijn. - ·wanneer

de hoofclgeneesheer van de gezondheidstlienst van het recruterings- en selectiecentrum oorcleelt dat er aanleicling .bestaut om een dienstplic])tige wegens
<lefinitieve ongeschiktheitl vri.i te stellen,
uit hi.i een mening doch treft hij geen
beslissing welke de herkeuringsraad binden zou. (Wet van 15 juni 1951, art. 5fl,
par. 1, al. 2.)
28 septemller 1953.
44
2.
F om·lopiue nfl"eu.rin.Q tveuens
z.ichnrneli:ilce onueschilctheicl. -- Mnu ten
hoor;ste rlr"ie mnnl wo·rclen verleencl. - De
voorlopige afkeuring van een dienstplichtige wegens lichamelijke ongeschiktheid
mag slechts ten hoogste drie maal worden
verleeml. (Wet van 15 juni 1951, art. 14,
par. 2; koninkli.ik llesluit van 5 octo!Jer
1951.)
l!J october 1953.
111
3. - Y.rijlnUnu vnn dienst om rnorele
rtronrl. Inoeseh·revene wnctrvan clrie
!Jroecler·s hu.n nctieve rlienst volbrneht heblJen. JJ.roecler· fl·ie zijn act-ieve clienst
heett vollwacht en nls polit-ielce uevamyene een yevnngenschnp heeft oncler·gnart.
- Omstnncl·iuheicl die niet toelnnt te beslissen clnt t·wee br·oeclers van de clienstpUchtige hun nctieve clienst hebben 1JOlbnwht. - Artikel 12, 2°, van de wet op

de militie, tlat in vredestijcl de ingeschrevene wanrvan drie broeders hun actieve
dienst volllracht hebben van aile dierist
vrijstelt en clat de gevangenschap van
minstens zes maanclen door een broeder
als politieke gevangene ondergaan met
een broederdienst gelijkstelt, laat niet
toe als iwee broederdiensten te aanzien
lwt feit dat een zelfde broeder van cle
clienstplichtige zijn actieve dienst volbracht heeft en, daarenboven, een gevangenschap van zes maanclen als politieke
gevangene ondergaan heeft.
H november 1953.
151
4. - Bwitenuewoon ·uitstel. - Gesteu.rzd
OZJ nrt-lkel 11 vwn rle 1.oet OJJ rle m-ilitie. -·
TToor"wna.rrle. - Opclat een dienstplichtige
het bij artikel l l van de wet op de militie

voorzien buitengewoon uitstel zou kunnen
bekomeu, moet het overlijden van een gezinslitl of een cler bij de wet met dergeli.ik overlijclen gelijkgestelde feiten zich
voorgeclaan hebben na het verstrijken
van de termijn gesteld voor de indiening
van de aanvragen om uitstel. CWet van
15 juni 1951, art. 11, par. 1, en 17, par. 2.)
9 november 1953.
152
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grond. In{lesohrevene waat·van d1·-ie
broeders h·ztn aotieve dienst volbraoht hellben. - Broeders die minstens httn aotie·ve
dienst hebben of althans worden geaoht
te hebben be{lonnen v66-r het versfl·ijlcen
van de voo·r het indienen ·van de awnvragen om v·rijlating bepaalde terrnijn. -

Opdat de dienstplichtige, krachtens artikel 12, ·2°, van de wet op de militie, in
vredestijd ·vrij van dienst weze, om de
reden dat drie zijner broeders hun actieve dienst volbracht hebben, moeten de
hroeders, waarvan de dienst ingeroe11en
wordt, hun Rctieve c1ienst hebben begonnen of geacht worden te hebben begonnen
v66r het verstrijken van de voor het indlenen van de aanvragen om vrijlating
bepaalde termijn.
9 november 1953.
152
6. - Dienstplioht-i{le onmisbaar voo·r
het bedrijf ·van zijn ottders. Dienstpliohtige onrn·isbare Tcostwinne1· van zijn
ottders. Ondersoheiden begrippen. -

Artikel 10, paragraaf 2, .so, van de wet
van 15 juni 1951 op de militie, dat recht
op uitstel toekent aan de dienstplichtige
die onmisbaar is voor een landbouw-,
nijverheids- of handelsbedrijf, dat hij
voor eigen rekening of voor rekening van
zijn ouders uitbaat, onderstelt niet dat
de dienstplichtige de onmisbare kostwinner van zijn ouders weze, zoals, integen<leel, vereist wordt door artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van dezelfde wet.
!) november 1953.
153
Vr-ijlatin{l van d·ienst om mo1·eze
gronrl. Dienstplioht-i{le wafwvan clrie
broedm·s hun aotieve clienst volb1·aoht
hebben. - B-roeders vwn de dienstpliohtige lc1·aohtens de beslnitwet van 27 febntari 1947 van de aot'ieve dienst ontllcven. - Toestand die niet als 1H"oede1·dienst
lean worden aangezien. - Voor het ver-

7. -

lenen van de vrijlating van dienst voorzien ten gunste van de dienstplichtige
waarvah drie broeders hun actieve dienst
volbracht hebben, kan de toestand niet
in aanmerking genomen WQrden van de
broeders van de dienstpliclltige die van
de actieve dienst in vredestijd ontheven
werden l~:rachtens de besluitwet van
'Zl februari 1947, waarbij de v66r 1 januari 1928 geb<Hen miliciens, die voor de
militie in de kantons Eupen, J\!Ialme.dy
e.n Sankt Vith ingeschreve.n ware.n, van
de actieve die.nst in vrede.stijd ontheven
werden. (Wet van 15 juni 1!J5l, art. 12,
zo; besluitwet van 27 fehruari 1!J-±7, artikelen 1 en 2.)
180
16 november 1953.
8. g-rond.

-

UUstel en vrijlating op nwrele
GelHtWde dienstpl-ioht-ige.
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Omstandigheid d·ie niet nvod.zalcelijlwr1.vijze belet dat rle dienstpliohtige de onrnisbare Tcostwinne1· van zijn ou.deTs weze.
~ De omstandigheid dat een dienstplicbtige gehuwd is helet niet noollzakelijkerwijze dat hij de onmishare kostwinner
van zijn ouders weze. (Stilzwijgende beslissing.) (Wet van 15 juni 1951, art. 10,
par. 2, 1o, e.n 12, 4o.)
23 november 1953.
194

9. ·raad. -

Besl-lss·ingen vwn rle herkeu.ringsRedenen. -De herkenringsraad,

die in de bij artikel 44, paragraaf 4, van
de wet van 15 juni 1951 bepaalde termen
uitspraak doet over de gescbiktheid voor '
de dienst, client zijn beslissing niet nader
met redenen te omkleden.
244
7 december 1953.
10. ~ DienstpUohtige vcrzoekenrl da,t
1·eTcenina wonle gehonden met het ver·moedelijlc inlcomen 'IJfln zijn vader ·in het
lopende jaf£'1". lVe·igering van cle hogc
m:ilitienlad. - W eigering wellce d·ient genwt-iveerd te zijn. - Wnnneer de die.nst-

plichtige de hoge militieraad verzoekt
rekening te houden met het vermoedelijk
inkomen van zijn vader voor het op de
dag van het intlienen van de aanvraag
om vrijlating lopende jaar, mag de hoge
militieraad die aanvraag niet verwerpen
zonder de reden van die verwerping aan.
te. geven.
21 december 1953.
289
11. - Aanv·raag om vrijlat-ing op mo·rele grond. - Wet van 15 ju.ni 1951, artiTccl 12, 2°. - Bepal'ing sleohts toepassel.ijT,,
op de clienstplichtigen 1Jan de licht-ing .1.9.52
en de volrtende liolltinaen. - De vrijla-

ting van c1ienst, voorzien bij artikel 12,
2°, van de wet van 15 juni 1951 betreffende de dienstplicht, is slechts toepasselijk op de dienstpllchtigen van de lichting 1953 en die van de volgende lichtingen.
290
21 december 1953.
12. - Frijlating van d·ienst. -Dienstpz.ichtige77costwinner van vade·r e·n moede1·. - I n aanme1·Tcing te nemen inlcomen.

- In het inkomen dat in aanmerking
dient genomen te worden om te beoordele.n of een dienstplichtige de kostwinner is van zijn vader en moeder of van
een hunner, wordt onder meer de uitkering tot levensonderhoud l1egrepen die
aan de oude.rs verschuldigd is door een
broeder van de dienstplichtige, al weze
cUe broeder ook gehuwd. (Wet van 15 juni
UJ51, art. 10, par. 2, en 12, 1°.)
291
21 december 1!J53.
13.

~-

Wet van 15 j-uni 1951, arti-
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kel 13. - GeU.ili,stelling VML een gehn1mle
lwoerle·r van cle clienstplichtir/6 ·met een
overlerlen broecle1·. 'foepassingsvelcl. ~

De bij artikel 13 van de wet van 15 juni
1951 betreffende de dienstplicht voorziene
gelijkstelling van een gehuwde hroecll'r
van de dienstpliclitige met een overleden
broe<ler mag niet buiten cle bewoordingen
van clit artlkel worden uitgebreid en namelijk mag niet worden in acht genomen
om bet inkomen van de ouders van de
dienstpliclltige te schatten.
2H1
21 december 195il.
14. - Herlceul'ings!Ytacl.
Jnobse·rva.ti.este/.linrJ r1elast na het versclL'i.jnen van
rle llienstpl'icht-ige. BesUssing na be,;!niten vctn cle ,qeneeshee~·-rles7G1r.ncl'i,qe. (Jeen ·verplich#ng de clienst1Jlicht'ige tot
1'6'1'8ch·ijn·im.g ni.t te nocligen noch hem, cloo1·
rle r~eneeshe1·en, leclen van ae ntncl, te
rloen onclerzoelcen. vVanneer de her-

keuringsraad, na het verschijnen van de
dienstpliclltige, zijn inobservatiestelling
lleeft gelast, mag bij over ,de besluiten
van cle geneeslleer-deskundige uit~praak
doen, zomler dat de dienstplichtige wordt
uitgenodigd om te verschijnen en zonder
<lat de geneesheren, leden van de raad,
hem onclerzoeken. ('\Vet van 15 juni 1!J51,
art. 4G.)
l1 jnnuari 1954.
318

15. mac/.. rlenen. -

BesUssing van cle hedce1t.1'ingsNa vnob8e·rvatiestelUno. Re-

Is wettelijk met redenen omkleed cle beslissing van de herkeuringsraad welke, uitspraak cloende na de inobservatiestelling· vnn de dienstplichtige, op
grond van de beslniten van de geneesheerdeskumlige de dienstplichtige in een der
door artikel 44, pnrftgraaf 4, van de wet
van 15 juni 1951 bepaalde gevallen rangschikt. (Wet van 15 juni 1H51, art. 44,
par. 4, 46 en 49.)
1l januari 1954.
318
1 16. - A.a.nvraag tot V1"ijlaUno op morele rtronrl. - A.rmv1·an(f gestewncl op aTtUcel 1'2, 3°, ·van rle wet vwn 15 ju.ni 1951.
DienstvUcht'ige van Bel,qische oo1·81n·ono, we lice c/.e menin(f was toeoeclaan
cla.t Mj van. N erle!'lnnllse nationaliteit was
en wellce in N eclerlancl zijn militake
rUenst heett volbnwht. Geen vTijstelU.no. Artikel 12, 3~, van de wet van
15 juni 1951 luiclens hetwelk in vredestijd

tle ingescllrevene die na 31 december van
lwt jaar waarin hij de ouderdom van
drie en twintig jaar bereikt, of na zijn
werlrelijke (}ienst in bet land van oorsprong te hebben vervulcl, Belg g-eworden
is, van alle dienst vrijgesteld wordt, is
niet van toepassing op de dienstplichtige
van Belgische oorsprong-, die, wijl bij de

mening was toegedaan clat bij van Nederlandse nationaliteit was, zijn militaire
rlienst in Nederland heeft volbracht. (Wet
vau 15 juni 1!J51. art. 12, 3°.)
319
11 januari Hl54.
1'7. - T''l"ijlating ·vnn clienst 011 nwTele
,IJ'I'Onrt. Dienstpliehti,qe wa.a.1·van clrie
1woecle1·s hnn actieve clienst volb1·ncht
he111mn. - Broecleor 1jan cle clienstpUchtige,
wellce te1· beschilclcin[! van rle Minister
·vrm koloniiJn ·wonU _qeste/.cl ove1·eenlromst'ir1 a.rtikel 16_, pam.gnw.f 1, .1°, va.n cle
~oet van 16 jnni 1951. 'foestancl wellce
n:iet rtls broelle1·rZienst lean bescho~twcl
wonle·n. - Voor llet verlenen van de Vlij-

lating van <lienst voorzien ten voordele
van lle dienstplichtige waarvan drie
broeders hun actieve clienst volbrucht
hebben, wordt beschouw<l als llebbencle
zijn actieve llienst volbracht de broecler
van de clienstplichtige die ter beschikking
van de M~nister van lwlonH)n gesteld
'.Vercl over~enkomstig artikel 63, paragraaf 4, van de wet van 15 juni 1D51,
doch niet degene voor wie zulkdanige ter
beschikking stelling overeenkomstig artikel 1(;, paragraaf 1, 1°, van evengemelde
wet geschiedt. (Wet van 15 juni 1!J51,
art. 12, 2°.)
11 jannari 1954.
320
1.8. - Wetten samenoeorllenrl bij lconinlclijlc lieshtit van 15 febr1tari 1937. ~
Hoerlanigheirl van mi.li.tai.1·. Fe?·lcrij,rli•n(f. - Fe·1·eisten. - Krachtens de wetten OIJ de militie samengeordend bij ko-

ninklijk besluit van 15 februari 1937,
onderstelde de lloedanigbeid van militair
als vereiste de indiensttreding.
18 januari 1!J54.
339
1'9. - Lichtin(f 1953. - Aanvmao tot
v·rijlating OJJ [!1"01Hl van artilcel 5 van cle
·wet van '2'2 .inli 195'2. Ingesclwevene
cl:ie vijf lJToerle1·s of znsters in leven heett.
Fom·wannle rlie op 31 .ianuar·i 195'2
·moest verv'i/.lcl zijn. Om in vredestijd

de vrijlating van dienst te kunnen bekomen welke bepaald wordt ten gunste van
dienstplichtigen die ten minste vijf broeders of zusters in leven hebben, moest
de ingescllrevene geroepen om de lichting 1953 te vormen, die zijn aanvraag
tot vrijstelling op grond van artikel 5
van de wet van 22 juli 1952 indiende, die
voorwaarde op 31 januari 1952 vervullen.
(Wet van 15 juni 1!J51, art. 12, 1°; wet
Yan 22 juli 1!J52, art. 5.)
25 januari 1954.
36!J
20. - A.anv1·aag van gewoon 1!itstel
geu1·oncl op het feit rlat cle clienstplichtige
onrlCT(!Tonrlse mi.iningenieu.r is. - In cle
Hchting van 1953 01J te nemen clienstplich-

.NIILI'l'IE.
Uge. - Aanv'l"(tag. inged·ienrl bij toepassi-ng
van at·tilcel h van de wet van 22 Iuli 19.51!.
Vereiste leett·ijllsvoo·rwaarde. Bijzonde·re terrn-ijn. Daar artikel 1, 1°,

van de wet van 22 juli 1952 van artikel 10,
paragraaf 2, 4°, van de wet van 1G juni
1951 afwijkt, doordat het op de outlergrondse mijningenieurs het recht op uitstel uitbreiclt, welk door Iaatstgenoemde
bepaling nan de ingenieurs van het mijnkorps en het ondergromlse mijnpersoneel
verleencl wordt, mochten de ondergrondse
mijningenieurs die voor cle lichting van
1953 in aanmerking kwamen en voor wie
de door artikel 10, paragraaf 1, van de
wet van 15 juni 1951 hepaalde leeftijds·
voorwaarden vervuld waren, 't is te zeggen diegene die in de loop van dat jaar
de leeftijd van '19 tot 23 bereikt hebben,
een gewoon uitstel bekomen, op grond
van artikel 4 van cle wet van 22 juli 1952,
hetwelk te clien einde een !Jijzondere termijn stelt. (Wet van lii juni 1951, art. 10,
par. 1 en 2, 4°; ·wt;t Yan 22 juli 1952,
art. 1, 1°, en art. 4.)
379
1 februari 1954.
,21. Aanvraau tot ·vrijlating ·van
ll·ienst op ·nwrele rtrond. - In het contin_qent van 19.58 op te nemen aienstplichUge.
- Aanm·aag in_qe(l'ienll op g·ronll van de
at·tUcelen 4 en 6 ·vwn ae wet van :B2 j·ttl-i
19.52. - Geg·rona OJJ het feit ant bij het
inllienen ·vwn ae aan·vnwu de (l'ienstpUchtige reeas t·wee jaar onaergr·onrlse ·mijningenieur was. Geen toepassin,q ·van
voormelde over·,qan,qsbepal-inuen.
De

artikelen 4 en () van de wet van 22 juli
19'52, waarbij ten bate van zekere in het
contingent van 1953 op te nemen dienstplichtigen overgangsbepalingen werden
vastgesteld, zijn niet van toepassing op
de clienstplichtige die, bij het indienen
van de aanvraag tot vrijlating op morele
groncl, reeds twee jaar ondergrondse
mijningenieur was.
1 februari 1954.
380
22. - Vrijlat'inu van (l-icnst op morele
m·on(l. Dienstplicht-i.qe waarvan fl1"ie
br·oeaers lum (Wtieve dienst volbracht
hebben. - Brooder wellce als erlccnd uewapend ua ·van de weerstarHZ tijdens de
lcr·ij_qsvert"ichtin,qen ver·wondingen opl'iep,
wawruit een ·invali(/iteit ontstona. - Toestand. wellce n·iet als broerlcrcl·ienst lean
beschouwa ·wo·rden. - Voor de toepassing

van artikel 12 van de wet van 15 juni
1951, worden niet beschouwd als hun
actieve dienst volbracht hebbende, de er·
kende leden van de weerstand, die hoewei zij tijdens de krijgsverrichtingen
verwondingen hebben opgelopen, waaruit
een invaliditeit ontstaan is, noch gedood
werden tijdens zulkdanige verrichtingen,
noch gestorven zijn ingevolge hetzij be-
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doelde verwondingen, hetzij ziekten opgedaan of verergerd bij en door hun
militaire dienst in het verzet.
1 februari 1954.
381
23. - Aanm·aau om 1titstel. ~ Fe·rrnoerlez.ijlce ·inlcornsten van cle omlers van rlc
rl·ienstpl'icht-i,qe r!ed·twenrle hot lopenilc
jam·. - M-iliUeraacl niet ve·rpz.icht wmbtshalve ae rerlen op te ,qe·ven 'W(tctt·o-m ,qee'll
rckenin[! rnet voot·rnelrlc inkmnsten -went
r1ehonrlen. - Het militierechtscollege het-

welk een aanvraag om vrijlating van
tlienst verwerpt om reclen dat de inkomsten van de ouders van de dienstplichtige
voor het jaar dat aan de datum voorafgaat waarop de vraag werd ingeclienll
meer dan het wettelijk maximum heclragen is er niet toe gehomlen cle reden op
te geven waarom het amhtslmlve met de
vermoeclelijke inkomsten van het lopende
jaar geen rekening heeft gelwu<len.
8 ·februari 1954.
40fi
24. ~ Aanvntag om ·witstel. - Door
rle dienstplicht-i,qe in zijn alcte vnn ho,qwr
lle·roep ,qewijzi,qrle aanvntag.- Ho,qe miliUeraa(l lean slechts Tcenn·is nemen va.n de
aanm·aa,q ll·ie v66r ile •JniliUet·aall aallhan,q·ig ,qernaalt:t tverd. - De hoge mili-

tieraad kan geen kennis nemen van een
aanvraag om uitstel ·welke niet bij de
militieraacl aanhangig werd gemaakt; de
wijziging in cle beroel)sakte van de oorzaak van de vraag maakt geen nieuw
miclclel tot staving van de oorspronkelijke
aanvraag doch een nieuwe aanvraag nit.
22 februari 1954.
433

.25. - V·raa.q o·n~ ·witstel (tls Tt:ost·winne'l" van het uezin. - l'arlet· van ae rlicnstplicht'(qe in lcven en lle Ott(lenlom van
zest·irJ jaa1· niet ber·e-i/ct hel!benrle. - A·rtilcel17, pwra,q·raaf 2, van rle wet ilfl. 1.5 jnni
19.51. - V(tde1· met een ovet"ledene gelijk,qestela. 'l'oestand van rle varlet· uUsluoitend in acht te nernen. - Wanneer
de vader van een dienstpliclltige, wellm
uitstel als kostwinner van het gezin
vraagt, in leven is en de oudenlom van
zestig jaar niet bereikt heeft, client met
uitsluiting n1n cle toestand van andere
gezinsleden, aileen de toestaml van de
vader in acht genomen te worden ten
eincle na te gaan of de vader als verloren
voor het gezin moet beschouwd worden
en met een overleclene moet gelijkgesteld
worden. ("Wet van 15 juni 1951, art. 10.
par. 2, 1°, en 17, par. 2.)
8 maart 1!l54.
458
.2'6. ~ Vraau om u.itstel ,qe,qt·onrl op
een shuliebel(tn.(/. Awnvraa,q aan lle
mJilitiet"aad oveT,qele,q(l. - Leerbelang al-
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teen aan.r~e·uoenl. - . Venuerp·ing van tle
annm·nag. .~ W etteli.flcheirl. De aan-

vraag om uitstel gegroml op artikel 10,
pnragraaf 2, 7°, nm de wet del. 15 juni
1!Jo51, gewijzigd door artikel l van dP wet
van 22 juli 1952 moet, wunneei· zij voor
de militieraad voorgelegd wonlt, verworpen wonlen imlien tle clienstplichtige
slechts een leerllelnng· annvoert.
8 maart 1954.
4.'59
2'7. - U.ftstel oj' vl'iflai'iny vwn 11-ienst
OZJ morele ttronrl. - ](o:;tw-inne!·. - Inlwmen van tle moecle1· van tle rlienstzlri.chtige. TV etteli.jlc maxim;nm. F e'l'lwgingen we{Jens peTsoon ten laste. In
IUvnrnedcing te nemen toestancl. Ten

eindc na te gaa n of lwt wettelijk maximum van het inkomen van de moeller van
de clienstpliclltige wegens personen ten
laste verhoogd client te worden moeten
de militierechtscolleges met de fiscale
toestancl rekening !louden.
480
15 maart 1954.

.28. ~ Uitste/.. - Dienstpl.ichUge onrnisbawr voor een becl!'i,if. - O·tHlenlomsvoorwrwrlle. De clienst-plichtige clie
onmisbaar is voor een lanclbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf welk hij voor
eigen rekening of voor clie van zijn oudcrs
uitbaat kan slechts een uitstel bekomen
zolang hij in aanmerking komt voor hct
contingent ener lichting), die genoemd
naar de jaren waarin hij de leeftijd van
19 tot 23 jaar bereikt. (Wet van 15 juui
19'51, art. 10, par. 1 en par. 2, 8°.)
15 maart 1954.
481
2'9. Uitstel. DienstpUchtige c/.ie
bewee1·t omnisbaa1· te zijn vooT het lwnllbomubeckijf vnn zijn nweller.- B-inllenlle
beoonleling cloo1· cle rechte1· O•!Jer ae u·ronll.

- Door een souvereine feitelijke beoordeling, welke buiten cle toezichtsbevoegdheid van llet lwf valt, beslist de hog·cre
militieraad dat een dienstpliclltige onmisbaar is voor een landbomv-, nijverlleicls- of handelsbeclrijf. (Wet van 13 jnni
1951, art. 10, par. 2, 8°.)
15 maart 1954.
481
.30. - Aanvmctg o·m 1titstel. - 01Hle~·
aomsvoor·waa!·cle. - Ve1·eiste tot ,qeg!·onclheicl en niet tot ontvnnl,;eli.flcheill vnn cle
ctanvntag. - De. omstandigheicl dat een

aanvrager om een (g·ewoon of buitenge>voon) uitstel slechts dit nitstel bekomen
kan zo hij in. aanmerking komt voor het
contingent ener licllting genoemd naar
de jaren waarin hij de leeftijd van 19 tot
23 jaar bereikt, rnaakt een vereiste uit
tot de gegrondheid van de aanvraag om
uitstel en niet tot de ontvankelijkheid

ervan. (Wet van 15 juni UJ31, art. 10,
var. 1, 11, par. 1, 20 en 21.)
0 april 1\154.
526
31. - Uitstel. - St1tcliebelwng. - 01t1'sns pm· bPiefwisseling. Geen groncl
tot uitstel. - Heeft geen recht tot uitstel,

voorzien ten voordele van clegene welke
een stucliebelang inroept, de clienstvlichtig-e die zich ertoe beperkt een cm·sus per
lniefwisseling· te volgen. CW et van 15 juni
1951, art. 10, var. 2, 7°, gewijzigd door
art. 1 van tle wet van 22 jnli 1952.)
10 mei 1!154.
587

32. mncl. -

Beslissing vwn rle lwrkeu'l'ingsBellenen. ~ De herkeuringsraad

welke in de bewoordingen van artikel 44,
paragrnaf 4, van de wet van 15 juni 1!J51
over de geschi!dheicl voor rle clienst uitspraalt doet moet zijn be:,;lissing niet op
meer omstanclige wijze motiveren.
14 juni 1\l04.
657
33. - Awwv·raag om yewoon of bnitenyewoon nitstel. BesHssinu van cle
rechtMnrwht ·in mUitieznlcen vnststellencle
clnt cle snrnengevoegcle ·inlcomens vwn cle
onrler8 ·van cle clienstpUchtige het wettez.ijlv m:in:imu.m te boven unat. - Beslissing
·im.pl'iciet annnemencle clnt rle vctcler· van
tle clienstplichtige, hetz·ij mee1· clctn 60 jan1·
ou.cl il!, hetzi.i met een overleclene fwmilielicl cl·ient gelijlcgestelrl. ·-" De beslissing
van de rechtsmacht in militiezaken, welke
een aanvraag om gewoon of buitengewoon
uitstel verwerpt om reclcn clat cle samengevoegde inkomens van de dienstpliclltige
het wettelijk minimum te boven gaan,
neemt impliciet aan dat cle vader van de
clienstplichtige ofwel rneer dan 60 jaar
outl is ofwel met een over ledene familielid client te worden gelijkg·esteld. (Wet
nm 15 juni 1951, art. 10, 1mr. 2, 11,
var. 1, en 17, par. 2.)
16 juni 1954.
666
34. ~ Annvrnag om buitengewoon 1titstel. - Dienstplichtige acmvoerencle rlat
zi.fn Z'ttstm· hacw moecle·r wellu:we heeft
verlnten om in boelschajJ te {}CLan leven.
- BesUss·in{J vaststellenrle clnt geen wij,z·iging ·in cle samenstelUng van lle fam·il'ie
t·nssenyekomen is en e·ntU nfle·i.tlencle cla.t
cle cl'ienstplichi'ir;e yeen kostwinner· van
zijn moelle1· well·u.we is. - Wettelijlce besUssing. Is wettelijk de beslissing

waarbi:f de hogc militieraatl, bij dewelkc
een aanvraag om lmitengewoon nitstel
aanhangig werd gemaakt, gesteund, namelijk, op de omstandigheitl dat de zuster
van de dienstplichtige niet meer met de
moeder weduwe samenwoont en in boelschap is g·aan leven, vaststelt dat geen

I_r~---

MISDADEN EN WANBEDR. TEGEN VEILIGH. STAAT. wijziging zich heeft voorgedaan in de
samenstelling van de familie, naar de zin
van artikelen 11, 11aragraaf 1, en 17, paragraaf 2, van de wet van 15 juni HJ51,
en eruit afleidt tlat rle dienstplichtige
niet als kostwinner van zijn moeder weduwe mag worden beschouwd, verrnits
<lie beslissing onderstelt dat de inkomsten
van de zuster van de clienstplichtige voldoende zijn om lmar toe te laten, spijts
de aangehaalde feitelijke omstandigheden, in de behoeften van haar moeder
te voorzien. (Wet van 15 juni 1951, art. ll,
par. 1, en 17, par. 2.)
667
16 juni 1954.
,35. - AwnvrartrJ om 1t--itstel of '1!'1"1]lnting OJJ morele rtroncl. Kostwinne·r
1Jrtn ouclers. - Jnlcomen ·unn cle moetle?·
vwn 1Ze cl'i.enstpz.iehtiue. - lVetteUjlc mnmimurn. - Feruwe?·cle'l"ing weuens personen
ten lnste. ~ Vade?· ·van de cUenstplichtiue
overleclen of vermist t·ijdens ecn velcltocht vcm het Bel_qisch le!feT of van de
·weel·macht de·r lwlonien. - Niet uelijl.:gesteld rnet ecn pers'oon ten lnste. - Om

te oordelen of het wettelijk maximum
van het inkomen van de moeder wegens
familielasten dient vermeenlerd, mag
geen rekening gehouclen worden met de
omstancligheid dat de vader van de dienstplichtige tijdens een veldtocht van het
Belgisch leger of van de vVeermacht der
kolonien overleden of vermist is. (vVet
van15 juni 1\J51, art. 10, par. 2, 1°, 12, 4°,
en 18; wetten en besluiten betreffencle de
belastingen op tle inkomstcn, samengeordencl. op 15 januari 1948, art. 25, par. 7.)
21 juni 1954.
677
3-6. - Jonuel-in[Jcn v66r 1 jan·ua1·i 1936
rJeboren. Aanw·i:iz·in.rJ voor ovenl'l"ncht
of insch1·ijvinu op de l-ijsten vnn cle l'ichtin_q van het ;iaa-r wncwin die jon,qelu.i
ne!fentien jnnr mul ·wonlen. - Bevoe_qde
overhe·id.- De Minister van binnenlandse

zaken wijst, in overeenstemming met de
Minister van landsverde(liging, fle v66r
1 januari 1936 geboren jongelingen nan,
die overgedragen of ingcschreven worden
op de lijsten van de naar het jaar waarin
zij negentien jaar oucl worden genaamde
Jichting. (Wet van 15 juni l\J51, art. 101.)
29 juli 1954.
757
.37. ~ Mi.nistel"ieel beslnit _qenomen
ter ttitvoe?"in[J van nrt-ilcel 101 ·van cle wet
op de militie. ~ Fereiste voo·nvnaTden
voor zijn bindendc l<:rncht. - Ret besluit

van de .Ministers ''an binnenlanclse zaken
en landsvercl.ediging, de v66r. 1 januari
lH36 geboren jongelingen aancl.uidende,
die overgedragen of ingeschreven worden
op de lijsten van de lichting genaamd
naar het jaar, waarin zij negentien jaar
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oucl. worden, is verplichtend geworden op
de tiende dag na zijn bekendmaldng in
l!et Staatsblad en moet niet het voorwerp
van }lersoonlijke aanzeg·gingen uitmaken.
(Wet van 15 juni 1\151, art. 101.)
2D juli l!l54.
757

MISDADEN EN WANBEDIUJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
1 . - 'l'oeiJi!fCn·i-ng nan lle Schatldst.van
cle 1;it de rnisdndige bedri]vi.!fheid van de
seh1;lflige ontstane som.rnen, _qoede?·en of
•voonlelen. - M a.atTe[Jcl clie een strat t;it·ma.akt. ~ De toeeigening aan cl.e Schat-

kist van de sommen, goederen of voordelen van om het even welke aard, die
fle winst uitmaken die ontstaan is uit cl.e
bedrijvigheid van de persoon die aan een
misdaad tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat schuldig wercl. !Jevonden,
mankt een straf nit. (Strafwetb ., artikel 123ter.)
24 november 1953.
201
2. - ToeiJ-igen·ing ann cle Schatlc-ist van
de ·u.it clc misd(tdiue becli"ijvi._qheid van de
sch·uldi_qe ontstane somrnen, ,t]oederen of
voorclelen. Ma.atregel streklcende tot
het herstel van cle cloor hct rnisd1·ijf aan
cle politielce rechten van de Staat veroorzctalcte kre'nlcvn,q. De toeeigening aan
de Schatldst van de sommen, goederen
of voordelen van om het even welke aartl,
die cl.e winst uitmaken die ontstaan is
uit de bedrijvigheitl van een versoon tlie
aan een misllaad tegen de uitwendige veiligheid van de Staat schuldig bevonden
wercl, strekt tot het herstel van de door
het misdrijf aan de politieke rechten van
de Staat veroorzaakte krenking. (Strafwetboek, art. 123ter.)
24 november 1953.
201

MISDIUJF.
1. - Gro1ul van ?·echtvaaTdigin,Q,. Overmacht. ~ Toepnsselijlc ten aanzien
·1;ctn nlle misdrijven. ~ De overmacht

maakt een grond van rechtvaardiging nit
zowel ten aanzien van niet opzettelijke
overtrecl.ingen als ten aanzien van de
andere misdrijven. (Wetb. van strafv.,
art. 71.)
5 october 19-53.
66
2. - Grand van 1·echtvaardigin_q.
Goede ti"Ottw. - Is niet OZJ ziohzelf een
g1·ond van rechtvaa1·di!7in_q. In strijd
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met de onoverkomelijke onwetendheid of
met cle overmacht maakt de goede trouw,
op zichzelf, geen grond van rechtvaardiging· uit.
3 mei 1954.
568
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bwnd met het ten lnste vnn 1Je7clna.qcle
!}elegd teit. - De clwaling·, zelfs onover-

komelijk, maakt geen groncl van rechtvaarcliging uit, imlien zij zonder verband
is met het ten laste van beklaagde gelegcl
misdrijf.
2 september Hl54.
781

3. - Gt·ond ·van ·rechtvacL1'd•iging. Onove1"7,;omeUj7ce awaUng. - Zander ve1·-

N
NATIONALITEIT.
1. - l7envet··l?ing e·n herlr.ri,jg·ing ·van
de staCLt van Belg, doo·r nat'ionaHte'itskenze. - Ke·nze die slechts hawr 1titwerlcing heeft vanaf de o·versclwijv·inu vwn
de besUssinu van ·inwUlirting, zoncle·r
tentgwerkentle Tc·racht. ~ Een tot het

verwerven of het herkrijgen van de staat
van Belg afgelegde verklaring van nationaliteitskeuze heeft slechts haar uitwerlcing vanaf de overschrijving, in het door
<le wet voorzien register, van <le rechterlijke heslissing van inwillig;ing en clit
alleen voor de toekomst. (W etten op cle
verwerving, het verlies en de herluijging
van de nationaliteit, samengeordeml op
14 december 1932, art. 10, 19, 20 en 22.)
5 october 1953.
71.
2. - Ve1·wer·ving en herlc'l'ijging •lJWn
de stcuLt van Belg, aoor nationaliteoitsTceuze. - Rechterlijke beslissino van ·inwUHg·ing na het ove·rlifclen van de belanghebbencle overgesclweven.- Keuze zonae·r
witwerlcin.g. - Een tot het verwerven of

het herkrijgen van de staat van Belg
afgelegcle verklaring van nationaliteitskeuze is zonder uii-werking, indien lle
persoon, wiens keuze bij rechterlijke beslissing ingewilligrl werd, overlellen was
wanneer die beslissing· in het lloor de wet
voorzien register ovm•geschreven wercl.
(Wetten op <lP verwerving·, het verlies en
lle herkrijging van cle nationaliteit, samengeordeml op 14 december 1932, art. 10,
H:O, 20 en 22.)
5 october 1953.
71
.3. - Vronw, Belgische ·vwn geboorte
die staat verloren hebbend doo·r haar
hwweUjlc met een ·v·reemdeling. - Verlcln·ring vnn naUonaUteitslce1tZe, door lwwr
na cle ontbinding van het h·uweUjlc, afgeleid tot het hm·Tcrijgen vnn de stnat vwn
Belg. ·- Ke11.ze bij ·rechterlijlt;e beslissvnu
ingewilUgd. - Beslissin_q nn het overUjrZen ·vwn cle ·vrouw ove·rgesch·reven. Kenze cUe cle stnat van Be/.g door ae
om·inlleTjwrige Tc•inderen niet heett cloen
·ueorwe1"Den. Wanneer cle rechterlijke

beslissing, waarbij een verklaring van na-

tionaliteitskeuze ingewilligll wercl, welke
rloor een vt·ouw, van Belgische geboorte,
tot het herkrijgen van de staat van Belg,
tlie zij door lmar lmwelijk met een
vreemdeling verloren hacl na de ontbincling van haar lmwelijk wercl afgelegd,
eerst na het overlijclen van de vrouw in
het door de wet voorzien register over_e;eschreven wercl, heeft die keuze de staat
van Belg door haar minclerj arige kinder en niet kunnen cloen verwerven. (W etten
o}) cle verwerving, h!)t verlies en ck hei'krijging van de nationaliteit, samengeordend op 14 december 1!J32, art. 5, 10, 19,
20 en 22.)
5 october 1.953.
71
4. - Van ·rechtswege Vf3'1"WC/'1!Cn ·van
cle Belgische nationcLlite'it. Bewonen·
vnn ae lwrwonnen knntons. Ve·rtl1·a.IJ
vwn V e1·willes, a1·t·ikel 36. - Voonr!nrtrrlen. - Om van rechtswege de Belgische

na tionaliteit te verwerven krachtens artikel 3G van het Verclrag van Versailles
van 28 juni 1919, goedgekenrd door de
wet van 15 september 1.919, moesten cle
Duitse onderhorigen op 1 aug·ustus 1914
in de kantons Eupen, Malmecly of SintYith gevestig<l zijn en er op vaste en
besteudige wijze tot op 20 september 192{1
gevpstig(] zijn gehleven.
16 januari 19G4.
334

NIEUWE EIS.
1. - Strntznlcen.
H·u·1·ge1'lijlw '1!01'der-ing. VnststelUng cloo1· cle Techte·r
in hager 1Je1··oe1J flat rle in ee·rste atmlerl
uenornen conclnsies 1·eeds de v·rnag inhielden. - Met cle 1Je1voonUnuen van d;ie
conclns·ies ve1·enigbn1·e vaststell-iny.
So1tVCTeine vnststelz.ing. - 'Is souverein,

cle vaststelling door <le rechter over tlP
grond dat een voor hem aanhangig gemaakte aanv:raag· in de door eiser v66r
de eerste rechter overgelPgcle conclusies
begrepen was en derhalve geen nieuwe
eis uitmaakt, wanneer deze interpretatie
met de bewoorclingen van bedoelcle conclusies verenigbaar is.
8 februari 1954.
407

NIJVERHEIDSTEKENINGEN. -
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2. - Stratzalcen. - B1wgerlijlce vo?·dedn,q. - JJ1at.e1·iele ver.l]issing in ae conclusies van ae b1W.1Jerlij7ce pa1·ti.i aoo1· ae
1·echter in hoge1· bemep teTecht [Jezet. Tet·echtzettin[J (z.ie het ·inwilligen van een
nieuwe eis niet nitmaalct. - De door de

in hoger beroep, tot vergoeding van de
schade voortspruitende uit een blijvende
werkonbekwaamlleid, die aan het ongeval
te wijten is. (VYetboek van lmrgerlijkt'
rech tspleging-, art. 464.)
?,\l juli 1!154.
760

rechter in boger beroep verrichte verbetering van een door de Jmrgerlijke partij
in haar conclusies begane nmteriele vergissing maakt de inwilliging van een
nieuwe eis niet nit.
8 februari 1954.
407

NIJVER.HEIDSTEKENINGEN
-MODELLEN.

EN

Namak;ing. - TTeTkoop vnn nagemaakte
tekeni:ngen en morlellen.
TTe1·eiste·n
vom· het misdri:if. - Opdat de unmaking
van een nijvt'rheidstekening of -model,

3. -

Stratzaken. Blw[Jedijko vordorin.IJ. Eis tot V01'[JOO(l'ing van de
scharlolijlco gevolgon van hot ongoval. Eis in hogoT bemep tot ver[JOO(!ing 1;wn
rle scharle voortvloC'ionde 1tit eon aan ll et
ongeval te 1JJijton 1Jlij1;onrle worlconbelcwaamheirl. ~ Eis (!iO niet nio1t1.0 is. -

of de verkoop van een nagernaakte tekening of model strafbaar weze, <lient het
bewijs te worden geleverd van een kwaallwillige of bedrieglijke krenldng van llet
recht van lle auteur, ofwel van cle kennis
van het nagemaakte karakter van het
verkochte voorwerp. ('Wet van 22 manrt
JR86, art. 22; koninklijk besluit nr Ill
van 29 januari 193fi, art. 1.)
18 januari 1954.
34;'3

Wanneer lwt slachtoffer van een ongeval,
voor de eerste rechter, van de beklaagfle
vergoeding << van de sclladelijke gevolgen
van het ongeval ll geeist heeft, en er op
gewezen heeft clat llij nog niet genezen
was, maakt geen nieuwe eis uit de eis,

0
ONTEIGENING TE ALGEMENEN
NUTTE.
S1t bstan tielo adnvinist1·aUeve vo·rmen
we lice ann het beslnit, flat nwchtiginu
tot ontei.qeninr! verleent, nweten voo?·at,qaan. - Vonnis vaststellenrl rlat di.e vor·men niet 1.1!errlen naueleefrl. D1·aag·wijdte van rl·ie vaststelling. ~ Indien het

vonnis dat vaststelt dat de substantii~le
aclministratieve vormen, welke aan l1et
koninklijk besluit, dat maclltiging tot
een onteigening te algemenen nutte verleent, moeten voorafgaan niet werden
nageleefd, de vernietiging van llet koninklijk besluit niet uitspreekt, beslist het
nochtans dat clit besluit een essentieel
element van gelcligllei<l mist en zonder
uitwerking is.
18 december 1953.
269

ONVR.IJWILLIGE SLAGEN
VER.WONDINGEN.

EN

Geb?·elc aan vom·uitz·ioht of voo?·zorg. .Best1wen van een motovoert1ti[J met zeer
grate snelheid cloo1· een best'llmrrlei· rlie
zioh n'iet in een nonnale physisohe toestanrl bevindt. - Feit dat tot een ,qebrelc
aan voontitzioht ot voorzo1·g aanleiaing
geven lean. - Het besturen met overgrote

snelheid van een voertuig door een be-

stuurcler die zich niet in normale pllysisclle toestand bevindt kan llet door de
artikelen 418 en 419 van het StrafwetboeJ;:
voorzien verzuim aan vooruitzicht of
voorzorg uitmaken.
21 september 1953.
12

ONVR.IJWILLIGE VER.WONDINGEN EN DODING.
1. - Beslissing van ve1·oonlel-inu.
Rechte1· niet gehmtd.en ambtshalve en
voo1·at rle betichte in te lichten omtrent
rle telco?·tlcomingen nan voo?'1t-itzicht of
V001'Z01'[/ 'UJellce hem zo·nden k.unnen ve'l'weten wo1·rlen. -De recllter, die van een

betichting van onvrijwillige verwondingen te kennen lleeft, is niet gehouden
ambtshalve en vooraf de beticllte in te
lichten omtrent de verscheidene tekortkomingen aan vooruitzicllt of voorzorg
welke hem zouden kunnen verweten worden.
281
21 december 1953.
2. - TTerlcee1·. ~ TToorrang van 1·eohts.
- TTan linlcs lcornende weggebntilce1· die
zioh 1·eerls op het lcntispnnt bevond op
het ogenblik waa1·op de van 1·echts aa.nlcomenrle weggebnt.i7ce1· plots te voo1·sohijn
is gelcomen. TT1·ijsp1·aa./c van fle van
linlcs lcornenrle we.quebntilce1·. lVettelijlcheid. Uit de omstancliglleid dat,

864

OORLOG.

in geval van samenloop van twee wegen
van gelijk belang, de weggebruiker die
van rechts kwam plotseling is te voorscllijn g·ekomen op een ogenblik waarop
de weggebruiker die van links kwam zich
reeds op het kruispunt bevond, en er
normaal de doorrit van l1egounen was,
op een oge.nblik waarop de andere weggebruiker nog niet in llet zicht was,
heeft de rechter over cle grond kunnen
nfieiden clat de van links komende weggebruiker zich aan een gebrek aan vooruitzicllt of voorzorg bad schuldig gemaakt.
12 juli 1954.
748

OORLOG.
1. Erlwnae ·wee·rstanasgroepeTing.
- Daaa rlie een ua vwn cle groe1Jervng
het 1·echt hacl te ven·ichten. JJilaa.Jct
n·iet nooazalveUik een daaa van wee·rstancl
aan cle vijnna tl.it. - Al de daclen die c"eu

lid van een erkende weerstandsgroepering
de macllt bad te verricllten maken niet
noodzakelijk daclen nm weerstand aan
fle vijnncl uit, naar de zin t1ier termen
in artikel 1 van de beslnitwet van 22 juni
1945, gewijzigd bij artikel 2 van tle besluitwet van 20 september l!l45.
236
3 december 1953.
.2. ~ Wet vnn 12 n~wa 1947 howlenrle
installing van een wettelijlc 'l!cnnoerlen
ten brLte van zelvm·e per-soiten slnchtoffe·rs
•va.n zekere rlwnng. ~ Niet toepasseTifk
op een Dwitse seq11este·r. Een Duitse

sequester, die een daad verricht met betrekking tot de goederen waarvan llet
beheer hem door de bezettende overlleid
werd opgedrag·en, is geen versoon ten
bate van wie lle wet van 12 april 1947
een vermoeclen van zeclelijke clwang heeft
ingesteld.
10 december HJ53.
246
.3. - Gerleelte van het Belgisch rJronclgebiecl ·i.n me·i 1940 weaen·echteUjlG b-i.:i
Duitslanrl ·ingelijfd. TT onnis vrm een
Dnitse 1·echtsrnncht wnnrbij een echtscheirli11,q wenl ·u.itgesprolcen. Geding
slechts ten ge·volge vnn rlie inlijving bi.i
rl·ie rechtsrnncht nnnhangig gernnnM. Ove·rlijrlen vwn een rler echtgenoten v66r
ae ·inwerkingtrerling ·uan cle wet van
27 jttli 195B. TTonn·is vnn 1·echtswege
gelcl·ig. - Ret vonnis waarbij een echt-

sclleicling ',werd uitgesvroken (loor een
Duitse rechtsmacht bij dewelke het gecling slechts aanhangig wercl gemaakt ten
gevolge van de weclerreclltelijke inlijving,
in mei 1940, van een gedeelte van het
Belgisch grondgebied, worclt van rechtswege gelclig gemaakt door het overlijden
van een <ler eclltgenoten v66r cle inwer-

kingtreding van de wet van 27 juli 1953
tot bevaling van de gevolgen van de toepassing der Duitse wet in dat gec1eelte
van het grondgebied. (Wet van 2i ,juli
1953, art. 2 en 8.)
11 december 1953.
· 251
4. - Sclwrs·i·nrf ·1:rw rle ·ve·rjrwina en
·urm het ·uerval vnn nwnleg ·in bnr·gerlijlGe
:znk:en en hanclelsznken. - BeslnUwet 1lU.n
19 uuuw·t 1945, a1·tilcel 8. - Bepnl'inr1 rlie
n:iet noorJ.zalwUjk onrle1·stelt rlnt rle rla.arIJ'lj beaoelrle onmogel'ijkheirl gerlm·enlle de
uanse term:ijn van verjndng heeft bestaan. ~ Vl'aar, krachhins de besluitwet

van 19 maart 1945, betreffemle llet schorsen van de verjaring en het verval van
aanleg in burgerlijke zaken en handelszaken, de versonen, die ten gevolge van een
oorlogsfeit in de onmogelijkheid verkeerden om hun rechten in bezet Belgie uit
te oefenen of te laten gelclen, de bepalingen van de besluitwet van 15 mei 1940
vermogen in te roeven, in zover .zij Jwwijzen nadeel te llebben ondergaan, worLlt
niet vereist clat clie onmogelijklleicl geduremle rle gause verjaringstermijn zou
bestaan hebben. (Stilzwijgende beslissing.)
17 december 1953.
264

5. - Schor·sing van fle 'UC'J}ndng en
·uan het 1Je•rval vwn awnleg in b·u,rgerU.jlGe
znken en lwnrlelszr£7cen. - Beslnitwet va.n
19 nwwrt 1945, artilcel 8. - Onmof}elijlche·irl om te hwnrlelen. Oo1·lo[Jsfeit . .Beletsel vooTtvloe,iena. 'ni.t fle verorrlenin!fCn um a.e bezettenrle overhe·irl te[Jen !le
Isrniilieten. - De onmogelijklleid in bezet
Belgie rechten nit te oefenen of te laten
gelllen, voorwaarde vereist bij artikel 8
van cle besluitwet van 19 maart 1945 ovclat
de bevalingen van cle besluitwet van
15 mei 1940 zomlen mogen ingeroeven
worden, kan b<~stnan wanneer een persoon in cle onmogelijklleid om te hanclelen
heeft verkeenl, weg·em; zi.in hoeclaniglleid
van Israeliet en ten gevolge van door de
bezettende overheid tegen de Israelieten
uitgevaarcligcle verordeningen.
17 december 1953.
264
6. - Tell·ing vnn rle Bcl,q·ische ejJ'ecten
ann toonde·r. ~ Tite/.s awn rle ruL·ng·itte
onttr·olcken. - N·iet-iuverlclwl'in[! rler titels
en toewijzing vnn hun te[}enwnwnle rtan,
rle Stant. Yoonvanraen ·uan rl'ie toe·wi,i.z·ing. - Zo de besluitwet van 6 october

1944 nan de Staat de tegenwaarde van

de aan de clOOJ' deze besluitwet ovgelegde
aangifte onttrokken Belgische titels toewijst en deze nietig verklaart, en zo de
Staat alllus, ten gevolge van cle wet, een
recllt op de tegenwaarde verkregen lleeft,
welke in zijn vermogen is getreden, volgt
daaruit geenzins clat, bij toevassing van

--------- ··---·-----

OPEISINGEN.
die wetsbepaling, de Staat de werkelijke
aflevering van die tegenwaarde heeft bekomen of dat de nietigverklaring van de
titels werkelijk is gescllied, de procetlure
waarbij de Staat zicll de tegenwaarde,
welke hem toegewezen is, zal kunnen
doen afleveren en de verwezenlijking van
die nietigverklaring geregeld zijnde tloor
llet besluit van de Regent van 17 januari
1949, en namelijk door artikel 8 van dit
besluit. (Besluitwet van G october 1944
betreffende de telling van de Belgische
en vreemde effecten, artikel 22; besluit
van de Regent van 17 januari 1949 betreffende de nietigverklaring van de niet aangegevene Belgische titels aan toonders,
artikel 8.)
3 mei 1954.
565

OPEISINGEN (BU:RGE:RLIJKE).
1. ~ Ope·is'ing van g1·onden. ~ BepaUng
van de vergoeding. - Indien artikel 43,

ur 6, van llet bij koninklijk besluit van
1 februari 19e8 goedgekeurd reglement

betreffende de burgerlijke opeisingen, onder de elementen van berekening van de
toe te kennen vergoeding wegens opeising
van gronden, dezet' huurwaarde vermeldt,
is dit element nochtans niet het enige
waarmede rekening client te worden gellouden.
28 januari 1954.
375
2. - Opeis'ingen met betrelciC'ing tot
JH'estaUes wellce op verschUlende tijdstippen plaats hebben en waa1·van de waarde
·oe1·anderUjJc is. BetaUng der vergoeflingen. - Toepassing van art·ilcel -14 van
het reglement. - De bepalingen van het

reglement op de burgerlijke opeisingen,
welke de te volgen procedure voor de
betaling van de vergoedingen bepalen,
moeten worden nageleefd, zelfs wanneer
de opeising prestaties tot voorwerp lleeft
welke op verschillende tijdstippen plaats
hebben en waarvan de economische waarde verschilt naar gelang van het tijdstip
waarop zij geschieden. (Reglement bij
het koninklijk besluit van 1 februari 1938
gevoeg'd, art. 44.)
24 juni 1954.
697

OPEISINGEN

(MILITAII~E).

1. - Schr·ittelijlc bevel dat niet vaststelt dat de opeising de eigenllom of het
tijrlelijlc gebntilc betrett. Macht van
lle reohtm· over lle grand. Wanneer

een bevel van opeising, uitgaande van
de militaire overheid, niet vaststelt dat
de opeising de eigendom of enkel het
tijdelijk gebruik van de opgeeiste zaak
betreft, bepaalt de rechter over de grand
VERBR., 1954. 55
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wettelijk de omvang van de opeising door
te steunen op aan !let geschrift extrinsieke feitelijke elementen.
13 november 1953.
159
2. - Opeising in oorlogsUjll. - Beslaglegg'ing floor het Zeger, in 's lanlls hoge1·
belang, op voorwerpen waarvan het nuttig is ze awn de vijanll te ontt1·elclcen in
,qeval van ontnthning van een cleel van
het gronllgeb·iell. - Besla{Jlegoing rlie hot
ve1·nielen vctn ll·ie voorwe1·pen ten lloel
heett. Toepassing van lle wet van
12 mei 1927. - De beslaglegging, door

het leger, onafhankelijk van iedere toestemming van de prestatiepliclltige doch
in 's lands hager belang, op voorwerpen
waarvan het nuttig is ze aan de vijan!l
te onttrekken in geval van ontruiming
van een deel van het grondgebied, kan
ee:a militaire opeising in oorlogstijd in
cle zin van de wet van 12 mei 1927 uitmaken, zelfs wanneer cle beslaglegging
werd verricllt met de becloeling die voorwerpen te vernielen.
26 november 1953.
206
3. - Opeising in lwm· of ·in ei{Jendom.
- Interp·retatie doo·r de 1·eohte1· over de
m·oncL - Wanneer er betwisting bestaat

nopens de vraag of een schriftelijk vastgestelde militaire opeising cle eigenclom
of aileen het genot van de opgeeiste zaak
betreft, vermag de rechter over de grand
het geschrift te interpreteren en, dienvolgens, de omvang van de opeising met
behulp van aan llet gescllrift extrinsieke
gegevens te bepalen.
11 december 1953.
255
4. - Opeis·ing van a·utovoe·rtttigen. At·tUcel 256 van het 1·eolement gevoegd bij
het lcml!inlclijlc lJ.eslttit van 3 mei 1939. Dmagwijdte. - Hoewel het artikel 256

van het reglement op de militaire opeisingen, gevoegd bij het koninklijk besluit
van 3 mei 1939, beschikt. da t cle legereenheden, behouclens strij dig bevel van de
Minister van landsver<lecliging, de noclige
autovoertuigen in huur opeisen, voegt het
er nochtans aan toe dat zulks << in algemene regel )) geschiedt en, dienvolgens,
onverminderd onder meer cle bij artikel 8
van hetzelfde reglement voorziene afwijking ten behoeve van in oorlogstijd zelfstandig optredende afdelingen.
l l clecember 1953.
255

5. - Opeising van antovoe1·tu:ioen. Artikel 256 van het 1·eglement gevoegd bi.i
het lwninlclijlu beslttit van 3 mei 1939. Draagtvijdt.e. - Hoewel, krachtens artikel 256 _van het reglement gevoegd bij
het koninklijk besluit van 3 mei 1939,
de opeising van antovoertuigen door legereenheden, in principe, een opeising in

866

OPENBARE ORDE. -

huur is, belet uit priucipe uochtans niet
uat afwijkingen daaraan kunnen voorJ;:omen.
24 december 1953.
301
6. - Geseh1"ift rlat .een militavre opeisinu vaststelt. - JJ!Iaeht van (le 1·eehte1·
om met belHtlp ·van extrinsielce gegevens
ae cZ1·aagwijrlte van het gesehritt te bepnlen. - Om de dl'aagwijdte van de ver-

meldingen van een geschrift, dat een militaire opeising vaststelt, ·te be11alen, mag
de rechter gebruik maken van aan het
gel'chrift extrinsieke gegevens.
24 december 1953.
301

OPENBAR.E ORDE.
1. B·wrue1·lijlc Wetboelc. il?·t·ilcel 1341. - Bepali.n.Q niet. van open1Ja1·e
orrle. Het artikel 1341 van het Bur-

gerlijk Wetboek betreffende het. bewijs
der verbintenissen, is geen bepalmg van
openbare orcle.
28 september 1953.
35
.2. - Internationale 01Jen1Ja1·e o·rrle.
Rechter lcnwhtens lle Belg·isehe wet geho·urlen 011 een gesch'il toe11assing te malcen
van ae Congolese wet. ~ Decreet lloo1·
ae Kon·ing .1titgevaanligll binnen lle g1·enzen van lle hem bij het lcoloniaal Oha1·te1·
toegelcenrle machten. - Arrest rlat weirwrt rUe toepass-ing te doen _op gran~ van
tr.it rZe BelrJische openbare ~nte1·natwnale
01·lle afgeleide overwegt:ngen. ---,- Onwe_tDe rechter, d~e
tez.ijlce beslissing. -

krachtens de Belgische wet gehouden IS
op een geschil toepassing te maken van
de Congolese wet, mag niet op grond van
nit de Belgische openbare internationale
orde afgeleide overwegingen weigeren
een decreet toe te passen dat cloor de
Koning binnen de grenzen van de hem
bij het · koloniaal Ohar~er toegekende
machten werd uitgevaardigd.
22 october 1953.
112

OPENBAR.E ZEDENSCHENNIS.
Open1Ja.a1·heid. ~ BegTip. - Er bestaat
openbare zedenschennis wanneer de voor
de zeclen kwetsende feiten zich hebben
voorgeclaan op een openbare plaats, waar
zij, zelfs toevallig, door een. of meerdere
voorbijgangers konden gez1en worden.
(Strafwetboek, art. 385.)
24 mei 1954.
623

OPLICHTING.
1. - Berlrieglijlce han(lelingen. - GebrttMc van val8e getuigsolwitten niet onae1·

OPLICHTING.

lle tormassin.q vallen(le ·van de. strafwet.
- Kan een berl1"ieuli.ilce ha.ncleling ttitmalcen. Het gebruik van valse getuig-

schriften hoewel niet onder toepassing
van de strafwet yallencle kan niettemin
een bedrieglijke l!amleling uitmaken zoals
l1ecloeld <loor artikel 4\J6 van llet Strafwetboek.
21 september 1953.
24
2. - Berlde_qz.ijlce hnmleling. ~ Knn
doo·r een geheel feiten uituemaalct wo·rllen. - Elk fe·it moet geen berlr·iey/.ijlce
hanlleling ~titrnalcen. - De bij artikel· 496

van l!et Strafwetboek voorziene bedrieg;lijke llandeling kan door een geheel feiten
uitgemaakt worden, waarvan elk slecllts
een bestandlleel is en derhalve niet al de
kenmerken van een beclrieglijke handeling
behoeft te verenigen.
3 november 1953.
135
.3, - Berlde,ql·ijlce hancleliny. - Ka.n
aoo1· een geheel van feiten tr.itgemaakt
Z~Jn. ~ ilfzoncledijlc beseho~twll, moet
elk feit geen becldeulijlce lHI!Jtlleling ~r.it
nuLken. De bedrieglijke llandeling,

voorzieu door artil~:el 41J6 van llet Strafwetboek, kan uitgemaakt zijn door een
geheel van feiten, waarvan elk slechts
een bestamldeel van de bedrieglijke handeling is en, dienvolgens, afzonderlijk
besclwuwd, niet alle kenmerken van deze
moet vertonen.
·
30 november 1953.
222
4. __: Over·hancliginu van tomlsen ingevolge belldegliflce hnndelingen. ~ Toee'igening vcm eens anae1·s uoea. ~ Voltooid
wanberlrijf'. - Late1·e sehndeloosstellin,q.
~ Sl'ltit het bestaan vnn het wanberlrijf
niet u.it. W anneer hij, clie zich door

beclrieglijke handelingen aan te wenden
fondsen heeft doen afgeven, later aan
cliegene, die voormelde fondsen hebben
gestort, de mogelijkheid aanbiedt de door
hen gestorte gelclen te benutten cloor het
beclrag ei·van op de koopprijs van voorwerpen aan te rekenen, sh1it de schacleloosstelling, welke dit vermogen zou kunnen uitmaken, de vroegere toeeigening
eens amlers goeds niet uit noch de voltooiing van het wanbedrijf van oplichting.
15 maart 1954.
481

5. - Volb·renging van het misar·ijf. Heg1'ip. - Het wanbedrijf van oplichting
is volbracht zodra zijn· dacler, met het
doel zich een aan een ander toebehorende
.zaak toe te eigenen, erin geslaagd is,
zicll, in de in artikel 496 van het Strafwetboek omschreven omstandigheden, die
zaak te doen overhandigen of afieveren.
2l juni 1954.
682
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OVEREENKOMST. -

OVEJlEENKOMST.
1. ~ Mislcenning van de liindende
kracht van de overeenlcomst htssen partijen. ~ Wettelijke grondslag van die
grief. - De tegen de rechter aangevoercle

grief de tussen partijen bindende kracht
van de door hen aangegane verbintenissen miskencl te hebben heeft tot wettelijke grondslag artikel 113± van het Burgerlijk Wetboek.
1 october 1953.
54
2. -

llerlcoozJ. - Ove1·eenJ,;omst waa.rbij een persoon zich verbindt op een
bepaalde datum de eigendom van een
onroerend goed erga omnes op een ander
persoon over te d1·agen. ~ A1Test dat
/Jesl-ist dat dergelijke ove1·eenlcomst de
·IJerlcoper verplicht, v66r· de voor de ovcrdracht bepaalde datttm de nodige voor··waarden te vervu.llen OlHlat deze zotb
kunnen geschieden. Geen schending
·van het geloof verschttldi.gcl aan de akte
die de overeenlcomst vaststelt. - Schenclt

het geloof niet dat verschuldigd is aan
een overeenkomst, waarbij een persoon
zich verbindt op een bepaalcle datum de
eigendom van een onroerend goed m·r1a
omnes op een ander persoon over te dragen, het arrest dat beslist <lat clergelijke
overeenkomst de verkoper verplicht, v66r
de voor de overdracht bepaalcle datum,
de noclige voorwaarden te vervullen opdat
deze zou kunnen geschieden, namelijk
door zelf cle eigendom e-rga omnes te verwerven.
114
22 october 1953.
3. - Bevest-iging van een niet-ige ver·li-intenis. - Ar·tilcel 1338 van het Btt·r.qe·rlijlc Wetboelc. Draagwijdte. Arti-

kel1338 van llet Burgerlijk Wetboek smut
niet alleen de vereisten op waarvan de
wet de geldigheid afhankelijk maakt van
het geschrift clat bestemcl is om ten bewijze van de bevestiging van een nietige
verbintenis te clienen, maar bepaalt ook
de voorwaarden waarvan de intrinsieke
gelcligheid van ieclere hetzij stilzwijgende
of uitclrukkelijke bevestiging afhangt.
12 november 1953.
158
4. ~ Bevestig·ing van een nietige verbintenis. ~ llerzalcing van het 1·echt orn
zich op de n·iet·igheid te beroepen. - E1·nst-ige en zelcer·e wilsuiting is vereist. -

De bevestiging van een nietige verbintenis is cle verzaking van het recht om zich
op de nietigheid te beroepen en onclerstelt,
dienvolgens, een ernstige en zekere wilsuiting.
l2 november 1953.
158

5. Rechter

Interpr·etatie door· de reohter. die, volgens die interpretatie,
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aan de oveTeenlcomst u-itwerlcing tussen
pa·rtijen toelcent. - 'L'oepass·ing van aTtiJcel 1134 van het Bm·gerlijlc Wetboelc. ~

De beslissing waarbij aan een overeenkomst de uitwerking worclt toegekencl
die, volgens de interpretatie clie de rechter eraan geeft, zij tussen partijen heeft,
schenclt artikel 1134 van llet Burgerlijk
vVetboek niet, doch maakt toevassing
ervan.
3 december 195<:.
230
6. - F·ictieve handelsvennootschazi. Pict-ief lcaralcter niet tegenstelbaar ann
de te goeder trmtw zijnde clenlen. -

Diegenen clie ertoe hebben bijgeclragen
een schijn van handelsvennootschaiJ tot
stand te brengen kunnen zich op bet
fictief karakter van die vennootscnap
niet beroepen ten opzichte van clerclen
welke te goeder trouw aandelen ervan
aangeworven hebhen.
476
11 maart 1954.
7. - Sarnengesteld cont-ract. - Ken-merlcende elernenten vnn de lastgev·ing en
van de hum· van nijver·he·id. ~ K enm.erlcende elem.enten van de lastgeving de
bo·venhand hebbende. Sonver-eine beoor·del'ing door cle reohter over· de g1·ond.
~ Toepassing van de r·egelen van cle lastgeving op de overeenlcornst. - De rechter
over de groncl, die vaststelt dat een door
hem « contract van .zaakwaarneming ))
betiteld samengesteld contract buiten
kenmerkencle elementen van een lnmr van
nijverheitl andere elementen kenmerkende van een lastgeving vertoont be. !';list souverein dat de elementen v;n de
lastgeving de bovenhancl hebben en past
op die overeenkomst wettelijk de juriclische regelen van cle lastgeving toe.
(Burg. Wetb., art. 1.107, 1710 en 1984-.)
2.5 juni 1954.
704

OVEJlSPEL.
1. ~ MedepUoht-igheid. - Ontstentenis
van oonolusies. ~ Ver·oor·deling. - Geen
verplicht-ing in het nn·est de ~vijze van
bewijslevering van het rn·isclr"ijf aan te
d-uiden. - Het arrest dat uit hoofcle van

mecleplichtigheicl aan overspel veroorrleelt, client niet, bij ontstentenis van
conclusies over clat punt, vast te stellen
clat het bewijs van het misclrijf wercl
gelevercl, overeenkomstig een cler bij artikel 388, lid 2, van llet Strafwetboek
bevaalcle wijzen.
18 januari 1954.
344
2. - Klaoht van de beledigde echtgenoot. ~ Wungeclrag vun deze. - Zander·
nitwerlcsel op rle · ontvnnlceUjlcheid 11an
(le lclacht. - In zake overspel heeft het

PIDNSIOENEN. -
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R.AAD VAN STATE.

- Bij ontstentenis van conclusies clesaangaancle stelt de rechter wettelijk de regelmatigheicl vast van cle door cle beledigde echtgenoot ingelliencle klacht, door
de telastlegging bewezen te verklaren in
welker omschrijving het bcstaan vim de
klat!ht vermelcl worclt.
1.2 april 1954.
540

wangedrag van de echtgenoot die beweert
beledigcl te zijn geweest geen uitwerksel
op de ontvankelijkheid van de klacht.
12 april 1954.
540
3. - Klacht. Vaststelling van cle
1·egelmatigheid van een klacht bij ontstenten·is vnn conclnsies llesanngnande.

p
PENSIOENEN.
1. ~ Vergoeclingspensioen. - · Sctmenyeorclencle 1,vettpn van 5 octobe·r .194R. Bekeffen en/eel cle lichnm.eU.ike schade.
- De bij besluit van de Regent cld. 5 oc-

tober Hl48 samengeorclencle wetten op de
vergoedingspensioenen, gewijzigd door de
wetten van 22 december 1949, 26 juli 1952,
2 fe bruari 1954 en 16 maart 1.954, betreffen
enkel de lichamelijke schade en niet de
schalle aan· de goederen.
14 juni 1.954.
661
2. -

Veryoedingspens·ioen.
Snmenyeorclencle wetten van 5 octobe·r .19.~8. Pensioenen en toelngen die een fo1·fa.itnire
ve1·yoerling ~titrnnlcen, wellce orn het e1!en
wellce nndere vm·goelling ~titsluit. - Bepnl'ing welke cle ve1·antwoorclelijkheicl van
het o1·gctnn van de Stnat clekt. - Bepnling
·welke cle werkelijlce toelcenning van een
pensioen onclersteU. - Artikel 1., laatste

lid, van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend bij besluit van
de Regent van 5 october 191!8 en gewijzigcl
lloor de wetten van 22 december 1.949,
26 juli 1.952, 2 februari 1954 en 16 maart
1954, luidens dewelke al de bij toepassing
van die wetten toegekencle vergoeclingen
en toelagen een forfaitaire vergoecling
uitmaken en om het even welke andere
vergoeding· voor hetzelfcle schadelijk feit
uitsluiten, onclerstelt clat een pensioen
werkelijk toegekencl is geweest. (Impliciete beslissing.)
14 juni 1954.
661.
3. ·van 26

Vergoeflin.(!s1Jensioenen.
Wet
.1947. - Beslissingen van

aug·Ltst~ts

cle comnvissies voo1· ·veTgoedingspens-ioenen. - Beslissingen d·ie het strnfgerecht
niet bhtden. - De beslissingen van de bij

artikel 45 van de wet van 26 augustus 1947
op de vergoeclingspensioenen ingestelde
commissies binden. !let strafg·erecllt niet,
waarbij een vervolging uit hoofde van
valse aangifte met lle betloeling etm vergoedingspensioen ten laste van de Staat
te verkrijgen en nit lloofcle van oplicllting
ten nadele van de Staat aanhangig gemaakt wercl.
3 november 1953.
135
4. - lle·rgoedin.rJS1Jensioenen. - Snmenoeschakelde wetten van 5 octobeT .1948. Hebben enkel bet!'elcking op fle lichamelijlce schcule wellce het gevolg is van oorlo,qsfe'iten of -yeben1·tenissen en wellce .ried~wende het bij cle wet bepnald tijclperk
ondm·gann wenl. - Niet toepnsselijlc op
ve1·lcee1·songevallen cUe yeen veTbnnll hmbclen met nn 26 nng·nstus ovC1'.(fe7comen
oo·rloysfe-ite1t of gebetwtenissen. ~ De

samengeschakelcle wetten op cle vergoedingspensioenen van 5 october 1948 hebben
enkel betrekking op het herstel van dP
lichamelijke schade welke het gevolg is
van oorlogsfeiten of -gebeurtenissen en
welke ami de militairen of aan tle daarmecle gelijkgestelcle personen getlurende
het bij de wet bepaalcl tijclperk is beroklmncl geweest; zij zijn niet toepasselijk
op de aan een militair in bevolen clienst
overgekomen verkeersongevallen die geen
verbancl houden met oorlogsfeiten of
-gebeurtenissen tlagtelmnencl van na de
2!i" augustus. (Samengeschakelde wetten
op de vergoeclingspensioenen del. 5 october 1948, art. 1.)
18 maart 1954.
· 493

R
'QAAD VAN STATE.
Kon·inlclijlc besluit dnt m.achtiging tot
cen ontei,qening te algernenen nutte ver-

leent.
Annvntag tot ve1·n..ietig·ing gegrona op cle niet ve1·vu.lliny vnn de substnntiiJle ctllmi,nistTatieve vonnen wellce
nnn het lconinklijlc beslttit llienflen vooraf
te gncm. Aanm·aag niet behorena tot

------
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REOHTEN VAN DE VFJRDEDIGING.
lle bevoegflheicl vnn de Raad. vnn Stnte.

Door bij de wet van 17 april Ui35 aan
de gewone rechtbanken opdracht te geven
om na te gaan of de substantii~le administratieve vormen werden nageleefd welke
aan het koninldi.ik besluit, dat machtiging' tot een onteigening te algemenen
uutte verleent, moeten voorafgaan, en
door die opdracht te lumdhaven, heeft de
wetgever de te dien einde strekkende
bevoegdheia van elk ander rechtscollege
en namelijk die van de Raad van State
uitgesloten.
18 december 1953.
269

~

~ECHTEN

VAN DE VE"RDEDI-

GING.
1. - Stmjzalcen. - Bijvoeging bi.i de
bundel vnn de twoceclu1·e vnn stttlclcen betreffenfle verjaa1·fle feiten. Stulclcen
te belcwamer tijfle nan de verflecli.,qing
Geen schencling vnn cle
meclegecleelcl. rechten fle1· verflecliging. Het voegen

bij de bundel van een strafrechtelijke
procedure van stukken betreffende feiten
wegens dewelke de publieke vordering
door verjaring vervallen was, maakt geen
schending nit van de rechten van de verdediging, indien die stukken te bekwamer
tijde aan de verdecliging zijn medegedeeld
geweest.
28 september 1953.
41
2. - Strafznlcen. - Schenfling vnn de
rech ten cle1· verclecliging, bij het verhoor
van een get·nige cloo1· de eeTste 1·echte1·.
- Getuige opnieu.w en regelmnti.q gehoonl
door de 1·echte1· in hager be1·oep. - VeToordeling vnn de verdachte gegmnfl op
het in hager beroep geflaan onfle1·zoek,
met ttitsluiUn,q vnn de in eerste aanler1
nfgenomen getuigenissen. - Geen schen(ling van cle 1·echten van de ve1·clediging.
- Wanneer de rechten van de verdediging geschonden werden bij het verhoor
van een getuige door de eerste rechter,
maar die getuige opnieuw en regelmatig
door de rechter in hoger beroep gehoord
werd en wanneer deze de veroordeling
van de verdachte grondt op het in hoger
beroep gedaan onderzoek, met uitsluiting
van de in eerste aanleg afgenomen getuigenissen, schendt die beslissing de rechten van de verdediging niet.
12 october 1953.
88
3. - Strafzalcen. - Wijzig·ing vctn cle
omschrijving door de eerste rechte1·.
Rechtm· in hoge1· beroep niet gehottden
de belclaagfle te verwittigen flat hij zich
tegen het alzo omsclweven feit , te ve!·dedigen heeft. - Wanneer de eerste rech-

ter de omschrijving van het feit dat het
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voorwerp van de telastlegging is gewiJzigd heeft, is de beklaagde llierdoor in
lloger beroep verwittigd dat hij zich tegen
het alzo omschreven feit te verdedigen
lleeft.
21 december 1953.
285
4. - St·rajzalcen. - W·ijz1(1ing van de
lcwalificatie van het feit floo1· cle 1·echte1·
in hogeT beroep. Bek,laagde die van
fl·ie nienwe lcwal-ificatie niet ve1·wittigcl
uJenl en zich eT te[!en niet ve;-flecli.qcl
heeft. - Schencling van cle 1·echten der·
ve1·clediging.- De rechter in hoger beroep

vermag niet in de plaats van de kwalificatie van het feit van de telastlegging,
welke vermelcl werd in de akte waarbi.i
de zaak bij de eerste rechter aanhangig
gemaakt werd en in dezes beslissing, een
nieuwe kwalificatie te stellen tegen dewelke de beklaagde zich niet heeft vercledigd, zonder deze laatste vooraf er van
te hebben verwittigd.
21 december 1953.
286

5. - Strafzalcen. - Ho,qe1· beroep van
het openbaaT rninisterie. - Betichte hie1·cloo1· veTwittigcl dnt hi.i tegen een ve1·zwadng van de floor de ee1·ste TechteT
tt'itgespmlcen st1·aj venvee1· client te
voe·ren. Doordat het openbaar ministerie hoger beroep tegen een vonnis in
strafzaken heeft ingesteld, wordt de betichte precies daardoor verwittigd dat
hij tegen een gebeurlijke verzwaring van
de door de eerste recllter uitgesproken
straf verweer client te voeren.
18 januari 1954.
340
•6. - Stra/.'<:nlcen. - Hot 'van assisen.
·- Gettti[!e cUe niet in staat ·is orn te verschijnen. Voo;-zitte1· (z.ie cle ve!·hin!ledng aan de partijen belcencl maalct e1~
het tot staving e1·vwn ove1·_qelegd geneeslcu.ndig attest bij de bu.nflel voegt. - Geen
aanm·aag tot venlere m.ecleflelin(l van het
bescheifl. - Geen schenclin.fJ ·vctn cle 1·echten van de vercled·i(Jin[!. De rechteu

van de verdediging worden niet geschonden, wanneer, omllat een v66r het hof
van assisen gedagvaarde getuige niet in
staat is om te verschijnen, de voorzitter
er van aan de partijen kennis geeft en
het tot bewijs van de onmogelijkheid
overgelegd geneeskundig attest bij de
lmndel voegt, dan wanneer geen verdere
mededeling van het bescheid aan de vertlediging of aan de jury gevraagd wercl.
25 januari 1954.
366
7. - Fonnissen en an·esten. - Strafzaken. - Btwgerlijlce vonle1·ing. - ·aonclusies van de bm·ge1·Ujlce tJnrtijen strelclcenfle tot toelcenning van schaflevergoecUng. - Belclaagfle en btt1·gerlij7c ve·rantwoorclelijlce pa1·tij zonfleT voorbehottd
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concl·nderend. tot 111iet gegro·nclheid van
de burgerlijke von'le1·ingen. ~ Beslissing
gewezen ove1· de e·is tot schaclevergoecling
zonder flat de hempening van de debatten
bevolen wenl. - Geen schencUng V(tn de
·rechten van de venZediging. ~ De 'rechten

van de verdediging worden niet geschonden wanneer nadat de burgerlijke partijen over de toekenning van bepaalde
schadevergoedingen geconcludeerd hebben
en nadat de beklaagcle en de burgerlijk
verantwoordelijke partij zonder voorbehoud tot de ongegronclheid van de lmrgerlijke vorderingen geconcludeerd hebben, de rechtsmacht over de eis tot schadevergoeding uitspraak doet zonder cle
heropening van de debatten te bevelen.
1 februari 1954.
385
8. - Bwrge·rl'i.ike zalcen. - Vonu:is cle
heropen·ing vwn de clebatten bevelencle. Beslissing ove1· de g1·oncl alvo1·ens cle he·ropencle clebatten gesloten werclen. - Niet
wettelijke besz.issing. - Schendt de rech-.

ten van de verdediging en artikel 343 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging de rechter die, na een heropeuing
van de debatten te hebllen llevolen, over
de grond van het geschil uitspraak cloet
dan wanneer de heropencle debatten
steeds nog aan de gang waren.
11 februari 1.954.
416
RECHTE~LIJKE

INRICHTING.

1. -

SamensteUing 1Jan de zetel.
Verschillencl volgens de aamvijzingen van
het zitt-ingblctcl en vctn cle ~titgifte van
het an·est. - Nietigheicl van het ar·rest.

- Indien, volgens de vermelclingen enerzijds van de uitgifte van het arrest en
anclerzijds van het zittingblad, de raadsheren die het arrest hebben gewezen verschillend zijn, is het arrest nietig. (Wet
van 20 april 181.0, art. 7.)
14
21 september 1953.
2. - Samenstelling van de zetel.
Strafzalcen. Vonnis van ae cO?Tectionele rechtbanlc. Rechters wellce niet
nllen bij het onde?"ZOelc. de1· .zaa]c aanwezig zijn geweest. Nietigheia van het
·vonnis. Is nietig het vonnis van de

correctionele rechtbank dat gewezen is
geweest door rechters die niet allen op
al de zittingen waarop de zaak onclerzocht werd aanwezig zijn geweest. (Wet
van 20 april 1810, art. 7.)
28 september 1.953.
31.
3. - Sarnenstell'ing van de zetel.
Oorrectionele ?"echtbank bijgestaan dom·
een toegevoegd g1·ijfie1·. - Geen V(tststelling dctt deze lnntste de wettelijlce voo?'·waarden vervulcle. - Nietighe·id van het

onderzoelc en van het vonnis. Zijn
nietig het op de terecht:.-~itting gedaan
onderzoek en het vonnis gewezen door
een correctionele rechtbank bijgestaan
door een toegevoegd griffi.er, wanneer niet
ervan gebleken is dat deze laatste dl:'
wettelijke voorwaanlen vervulde oni die
functie te llekleden. (Wet van 18 juni
1.86!), art. 207.)
5 october 1953.
65·

4. - Same·nstelUng 1;an
Stntfzaken. Vonnis vnn
nele Techtbnnk. - Rechte1·s
al de terechtzitt·ingen vnn
znnlc hebben bijgewoona. clnclen dnnrom n'iet n·ieti,q. -

ae zetet.
ae correctioaie niet nllen
ae beslechteOndeTzoelcs-

Hoewel een
vonnis van de correctionele reclltbank
gewezen door rechters die niet allen al
tle terechtzittingen bijwoonden waarop
de beslechte zaak werd onderzocllt nietig
is, zijn nochtans, wegens die omstandigc
heid, de op tereclltzittingen verrichte onderzoeksdaden niet door nietiglleid aangetast.
1.9 october UJ53.
106

5. - SnmenstelU;ng vnn de zetd. Stratznlcen. ~ Oorrectionele ·rechtbnnlc.
Onderzoelcsaaaen te·r terechtzitting.
- V en"icht aooT ·rechters nangewezen omte zetelen in ae Ieamer wnnrbij ae znnk
nnnhnngig wns gemnnlct. - TT onnis nnclerhnncl cloo1' nndere ?'echteTs gewezen. Onderzoelcsdnaen niet nietig 1vegens die
omstnndi_qheid. Onderzoeksdaden ter
terechtzitting verricht door rechters aangewezen om te zetelen in de kamer waarbij de zaak aanhangig was gemaakt, worden niet nietig· wegens de omstandigheid
dat andere rechters naderhand llet vonnis
gewezen hebben.
19 october 1953.
106
6. - StTnfznlcen. Proctwet!r des
leanings. - Stelt geen anaen van rechtsveTvolging in nl ae clam· zijn substituten
behanaelae znlcen. Rnaashee1· aie tot
nitoetening vnn de pttblielce vorclering in.
hoeannigheid vnn mngist1·nnt vnn het·
openbnn1· m·inister-ie v661· de· corTectionele
rechtbnnlc opgetreden is. Rnctashee·r
rleelnemena nan het nrrest. - OnwetteUjk n1·rest. ~ De regel van de rechter-

lijke inrichting naar luid waarvan de
snbstituten-procureur des konings het
ambt van openbaar ministerie onder het
toezicht en cle leicling van de procureur
des konings vervullen, heeft niet als gevolg· dat cleze laatste in al cle door zijn
substituten behandelde zaken daden vim
rechtsvervolgingen of andere daden van
procedure verricht. (Wet van 18 juni 186fl,
art. 152.)
8 februari 195--1.
408-

RJTICHTEHLIJK]! INTERESTFJN. '7. -

Btmtzaken. -

Hot van bemep.

-'--- De magistl'aat die in een zaak de publieke vordering heeft uitgeoefend cloor
in zijn hoedanigheid van magistraat van
het openbaar ministerie getuigen v66r
de correctionele rechtbank op te roepen,
vermag niet als rechter of raadsheer
kennis van dezelfde zaak te nemen.
8 februari 1954.
408
8. - Stra,fznken. - SamenstelUng van
·de zetel. Oorrect-ionele rechtbanlc. Kamer rnet drie rechte1·s. ~ Advocaat
als rechter toegevoegd. - Or·de de1· tabel.
Vaststelling. - Door vast te stellen

dat de rechtbank was samengesteld, onder
meer nit een advocaat van de Balie bij
die rechtbank die Belg en meer dan
25 jaar oud is en overeenkomstig artikel 203 van de wet van 18 juni 18G!J verzocht werd te willen zetelen, wijst de
correctionele rechtbank er impliciet doch
noodzakelijk op dat die advocaat volgens
de orde van de lijst is gekozen geweest,
zoals bij die wetsbepaling voorgeschreven
wordt.
15 maart 1954.
486
9. - Rechter benoemd in ee·n andere
rechtbank. - Uitoefening van zijn mtde
tnncties vooralee1· hij ·i,n zijn nieu.we hoerlanigheid cle eecl heett afgelegcl. - Wettelijlcheicl. - De in een andere rechtbank

benoemde rechter oefent wettelijk zijn
oude functies nit tussen die benoeming
en zijn eetlaf!egging in zijn nieuwe hoedanigheid. (Grondwet, art. 100, wet van
1.8 juni 1869, art. 188 en 22(1 aangevuld
door art. 1 van de wet van 2il mei 1929.)
10 mei 1954.
584
10. - Samenstelz.i.ng van rle ;mtel. Strafzalcen. Oorrect-ionele rechtbank.
- Vonn·is wellc clefinitief over een tnssengeschil beslist. ~ T·ussengeschil wellc rle
gronclslag ·van cle pttblielce vm·cle1·ing n·iet
betreft. - Late·r vonnis over cle grand.
Vonnis wellc niet noodzalcelijlc rloo1·
clezel/de rechte1·s client uitgesp1·olcen te
worden. - Het vonnis van een correc-

tionele rechtbank, well.: definitief beslist
over een tussengeschil, dat de grondslag
van de publieke vordering niet betreft,
en het latere vonnis, over de groncl, moeten niet noodzakelijk door clezelfcle rechters worden uitgesproken.
28 juni 1954.
706

.QECHTE.QLIJKE INTE.QESTEN.
Gerechtskosten. T1 oorschotten aan
de desk·nncl'igen ·ufi.trJelceercl. Gerechtelijlce interesten vanaf het •uitlceren der
voorsclwtten toe,qelcend. ~ Onwettel-ijlc_heid. Is onwettelijk het vonnis dat
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partij veroonleelt tot de gereelttelijke
interesten op de aan de deskuncligen
tlitgekeerde voorschotten van af de datum
hunner uitkering, door deze voorschotten
in de kosten van de aanleg te. begrijpen.
(Durgerlijk Wetboek, art. 1153; Wetboel>:
van burgerlijke rechtspleging, art. 130.)
24 september 1953.
28
~'en

.QECHTE.QLIJKE MACHT.
1. - V e1·volg·ing ·u.i.t hoo/rle 'Dlldl iniN"eulc
Bevoegllop een gemeentereglement. heill van lle hrmen en -reehtbnnlcen: o-m
n(L te gartn of het ·vaststa.nt flat dit 1·eglement rloor atwenrling van maeht aan,qetrtst is. - De hoven en rechtbanken, bij

welke een vervolging nit hoofde van inbrenk op een gemeentereglement aanhangig is gemaakt, hebben de bevoegclheid
na te gaan of nit de llewoordingen van
dit reglement ofwel nit andere tijdens
de debatten voorgebrachte elementen
blijkt clat dit reglement door afwending
van macht aangetast is. (Stilzwijgende
11eslissing.)
19 october 1953.
95
2. - Ongeval op lle openba1·e ·we,q.
Ve-ilighe'ill van het vedceer 01J de strnten.
- Beoo1·cleling van cle daa·rtoe genomen
polUiemaat1·egelen. - Pm·lcen. - Hoewel

het tot de bevoegdheden van de rechterlijke macht behoort de openbare besturen
en namelijk een gemeentebestuur aansprakelijk te verklaren voor de burgerlijke gevolgen van nalatigheden die tegen
een wettelijke verplichting indruisen,
vermag de rechterlijke macht nochtnns
niet de omvang te bepalen van de door
de bestuurlijke overheid te nemen maatregelen, namelijk tot ·het verzekeren van
de veiligheid van het verkeer op straat,
en het vei'zuimen van elke politiemaatregel, die doo~· de rechter nuttig mocht
verklaard wo1·c1en, als een font, een
nalatigheid of een onvoorzichtigheicl te
beschouwen waaruit een llurgerlijke aansprakelijkheid ontstaat.
17 december 1953.
264
3. - Nat-ionale Maatsclwppij der Belg·is0he spoo1·wegen. - Eis van een agent
·van cle maatschappij st1·elclcencle tot VC1'n·ietiging erga omnes van een door de
Nationale JJ1.aatschappij voo·r haar personeel vastgelegcle bezolcligingsschaal. -:-Eis die niet tot de bevoegdheid van de
·rechterlijlce overhede·n behoort. - De eis

van een agent van de Nationale Maatschappij der Delgische spoorwegen, strekkende tot vernietiging erga omnes van
een door deze maatschappij voor haar
personeel vastgelegde bezoldigingsschaal,
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behoort niet tot de bevoegdheid van de
rechterlijke overheden.
2 juli 1954.
721
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BUJlGEQ-

Betelcening van een emploot of een vonnis awn een in het buitenlaml gedomicilieerde per·soon. - Betelcening langs cons~tlaire weg. V erdr·ag van 's GnLvenhage van 17 juli 1905. Betelcening
volbracht op het ogenbJik dat de alcte
door de Oonsu.l va-n BelgiiJ aa;n ae ove-rhei£l van ae vreem£le Staat overhwndigd
·wordt. Wanneer de betekening van

een exploot of een vonnis, in burgerlijke
of in handelszaken aan een in het buitenland gedomicilieercle persoon niet door
het opsturen van een afschrift onder aangetekend omslag nn'ar zijn woonplaats
maar langs consulaire weg geschiedt, zoals voorzien door het Verdrag van 's Gravenhage van 17 juli 1905, heeft de betekening plaats, naar de zin van artikel 69bis, paragraaf 1, 2°, van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging op
het ogenblik waarop de akte door de
consul van Belgie aan de door de aangezochte Staat aang·ewezen overheid overhandigd wordt. (Wetb. van burg. rechtspleging·, art. 69bis, par. 1, 2°; wet van
20 april 1909; Verdrag van 's Gravenhage
van 17 juli 1905, art. 1.)
4 maart 1954.
454
~ECHTSPLEGING

IN STJlAFZA-

KEN.
1. -

Zaalr; oncler· de bevoegdheid vallend van de lr;rijgsr·aad te velde. - Onderzoelr; van de zaalr; door de lr;rijgsa·uditeur
aileen. Behoorlijlc vastgestelde onrnogelijlcheicl om een rechtedijlce commissie
samen te Toepen. RegelmaUgheid van
het onder·zoek. Wanneer de militaire

overheid, om redenen waarvan zij alleen
de gegrondheid beoordeelt, ter kennis
van de krijgsauditeur heeft gebracht dat
het haar, wegens het tekort aan officieren,
onmogelijk was om officieren aan te duiden tot samenstelling van de rechterlijke
commissie van de krijgsraacl te velde bij
het gedeelte van het leg·er dat samen met
het Britse leger in Duitsland optreedt,
is het door de krijgsa uditeur alleen verricht onderzoek regelmatig. (Wetboek van
militaire strafrechtelijke rechtsplegiilg
voor het leger te velde van 20 juli 1814,
art. 267; Wetboek van militaire strafvor<lering van 15 juni 1899, art. 35 en 39.)
21 september 1953.
16

2. - Bevel van de ·raadlcarner~ waarbif
een verdachte, zonder v66r de raadlcamer··
te z'ijn verschenen, naa·r de coPrectionele
rechtbank ver·wezen wer·d. Nietnaleving van de door· het enig ar·tilcel, paragr·aaf A.'V, van de wet van .'e5 october 1919
voorgeschr.even pleegvormen. - Geen ve·rzaking dezer· pleegvor"men dom· de verdachte. - Nietigheid van het bevel. Het bevel van <le raadkamer, waarbij eeu
verdachte, zonder v66r de raadkamer te
zijn verschenen, naar de correctionele
rechtbank verwezen werd, client te worden te niet geclaan, indien de formaliteiten voorzien bij het enig artikel, paragraaf XV, van de wet van 25 october 1919
gewijzigd door de wet van 22 juli 1927
niet werden nageleefd en indien de verdachte ze niet verzaakt heeft. (Wet van
25 october 1919, enig artikel, par. XV;
wet van 22 juli Ul27, art. 1.)
21 september 1953.
253. - Nietig proces-ve·rbanl.
Procesver·baal dat aan de teiten der· zaa.lc
vreernd is, en door· rle r·echter· u,it de
de1Jatten geweer·d wer·d. - Pr·oces-·IJerbaal
flat de rechtstJleginrJ niet nietirt maken
lean. - Een proces-verbnal clat nietig is

doch vreemd aan cle ann het oordeel van
cle rechter onderworpen feiteil van de
zaak en om deze reclen door de rechter·
uit de clebatten geweercl wercl, kan de
rechtspleging niet nietig maken.
28 september 1953.
46
4. - 8tratzalcen. - Getuigen. - Artilcelen 3.16 en 317 van het Wetboelc van
strafvordervng. Bepalingen d;ie enke/.
ten aanzien van fle r·echtstJleging 1166?"
het hof van assisen gelden. - De bepalingen van de artikelen 316 en 317 van

het Wetboek van strafvordering·, welke
ttm doel hebben te verhinderen dat de,
getuigen met elkaar over de zaak zouden
sl)reken, gelden enkel ten aanzien van
de rechtspleging v66r het hof van assisen ..
3 november 1953.
132

5. - Strafzaken. --' Artilcelen 316 en
317 van het Wetboek van stratvordering.
Niet op straf van nietigheid voorgcschr·evene bepalingen. De bepalingen

van de artikelen 316 en 317 van het Wethoek van strafvordering, welke ten doel
llebben te verhinderen dat cle getuigen
met elkaar over de zaak zouden spreken,
zijn niet op straf van nietigheid voorgeschreven.
132
3 november 1953.
'6. - Zaalv annhangig bij de rechtsrnncht van wijzen. ~ Hoger 1Jeroep. VerYichtingen van onderzoek ten verzoelc(J
van het openbaar· rninisterie. Wettelijlcheicl. Voor·waar·den. Zelfs in
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boger beroep vermag het openbaar ministerie tot aanvullende inwinning van inlichtingen te doen overgaan, doch 011
voorwaarde dat de andere partijen in
de gelegenheid worden gesteld van dit
aanvullend onderzoek kennis te nemen
en het ter terechtzitting te besvreken.
ao november 1953.
216
7. - Reohtbanlcen. - Reohtbanlc -uan
politic. ~ V erschijning op ecnvond·igc
waarsohu.wing. - Vcnvee1· over de g1·ond.
Regclmatige 1·eohtspleging ondanks
het gebrelc awn !lagvaarding. - De rechtbank van politie mag een beklaagde vonnissen die niet gedaagd werd, doch op
een eenvouc1ige waarschuwing is verschenen en zich over de grand verdedigd
lleeft. (Wetb. van strafv., art. 147.)
30 november 1953.
217
8. - Oo?oreoUonal-isat-ie van nds!laden
HJegcns vm·zaohtencle omstnnclighe!len. Onderzoelcsgercohten. Dictstal st?·at7Jaar met dwnngarbeid van vijftien tot
twintig _iaar krachtcns ct?·tilccl 473 van
het Strafwctlwek. - Paging tot dietstal
met dezelfclc st1·at beteugcla kraohtens
rlc a1·tikelen 473 en 476 van hct Strnjwet7Joek.
Ondc?·zoeksge1·cchten zoncler
·macht om d·ic misdaclcn tc con·ectionalisercn. ~ De diefstal met behulp van

geweld of bedreiging, met een van de
bij artikel 473 Ytm l1et Strafwetboek voorziene verzwarende omstancliglleclen, alsook de paging tot die diefstal zijn misdaden welke cle wet van de onderzoeksgerechten niet toelaat wegens verzaclltende
omstandiglleden te
eorrectionaliseren.
(Wet van 4 september 1891, art. 5; wet
van 14 mei 1!l37, art. 3.)
30 november 1953.
221
9.

~

StTatzalce;n. - Eedajlegging rlc·r
yet1tigen. - Proocs-·uc·rba.nl in clc Nedc?-lnndse taal vaststellende dat rle getnigcn
de eed i.n de termen ·uwn rle wet hebben
afgelegd. Prooes-ve·rba.al claa1·enbovcn
·vaststellcncle flat een in rle Franse taal
·uerhoorde getnige de cccl ·in die taal heeft
afgelegrl. - Wettclijlce besliss·ing. - Het

in de N ederlandse taal opgestelcl procesverbaal, hetwelk vaststelt dat de getuigen
de eed hebben afgelegcl volgens de termen
van de wet die het weergeeft, en dat een
getnige in cle Franse taal de eed heeft
afgelegll, stelt regelmatig vast clat clie
getuige rle eecl volgeu,; de termen van de
wet lleeft afgelegd.
24 mei 1954.
623

10. - Rechtsprelcend rechtsco'llerJe. Hoger bcroep. ~ Alctcn van vooTlichting
~ten .verzoelce van het oz1cnbaar m.iniste1"ie.
Wettelijkheicl.
Voorwaa1·d.cn.
Zelfs in hager beroep mag het openbaar
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ministerie tot aanvullende akten van onderzoek overgaan, doch op voorwaarde
dat de andere partijen van die akten
kennis hebben kunnen nemen en ze op de
terechtzitting hebben lmnnen bespreken.
24 mei 1954.
625
11, - Enig fcit welk twce misdrijven
·u.itmaalct. Besohilclci.ng van clc 1'aad.7canwr wellce rle belclaayd.e we_qens een
clcze·r misdrijven naar de Teohtbanlc van
politic verwijst, bi.i aanneming van ve?·zachtende omstancligheden. Bcsch·iklcin,q wellce geen contm.venUonaUsatie
van het andm· misdri.if medebrcngt. -

vV anneer een enkel fei t twee misclrijven
nitmaakt, welke de wet met correctionele
straffen beteugelt, brengt de beschikking
van de raadkamer, die, bij aanneming
van verzaclltende omstancligheden de verdacllte naar de politierechtbank verwijst
nit hoofde van een dezer misdrijven,
geen contraventionalisatie mede voor het
ander misdrijf.
28 juni 1954.
705
12. - Afstand..
St·rafzalcen. - Burge1·U.flce vonleTing. - TT o1·men. - Indien

de afstand van de voor het strafgerecht
ingestelde burgerlijke vordering geen enkele sacramentele vorm vergt, moet hij
nochtans uitdrukkelijk zijn en kan hij
slechts door de partij zelf of door haar
bijzonder gevolmachtig<le geldig nitgeclrukt worden.
5 juli 1954.
727
1.3. - Stratzalccn.
Proces-verbaal
cle1· terecht.zUt-ing vaststellende clat d.c
tollc de eerl heeft af,qelegrl. Melrling
bewij.zende dat rle tollc clooT rle voorzUter
aangestelrl we1·rl. - Uit de omstandigheid

dat de tolk ter terechtzitting· cle eecl lleeft
afgelegcl, blijkt volcloende dat deze tolk
door de voorzitter aangesteld werd. (Wetboek van strafvordering, art. 332.)
12 juli 1954.
755
14. - St?-afzalcen.- Eeclaf/.e,qging rloo1·
rle ,qetni,qcn. - Prooes-ve1'lmal in rle N edcrlandse taal vaststellenclc clat cle getu.igen rle eecl in cle bewoonUngen van rle
wet hebben afgelegd. P'/'Oces-verbaal
daarenboven vaststellende dat een getuipc
met bijstanrl van een talk, voor rle }l'ranse
tnal gehoo·rd wercl. Dm.ngw·ijclte. -

Stelt rt~gelmatig vast dat een getuige,
gehoonl met bijstand yan een tolk voor
de Franse taal, de eecl in de bewoordingen
van cle wet heeft afgelegd, llet in de
Nederlandse taal opgesteld proces-verbaal
der terechtzitting dat vaststelt dat de
getuigen· de eed hebben afgelegd in de
llewoordingen van de wet en die bewoordingen in de Nederlanclse taal opgeeft.
12 juli 1954.
755
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15. - Getwi_qen gehoonl door de onde!·zoelcsrechtel·. ~ Getu:ige·li sa-men gehoonl
en in aanwezigheid van de nangestelde
<leslfl!tncUge. Geen n·ietigheid. De

door cle onderzoeksrechter opgenomen
getuigenissen van getuigen, die samen
en in aanwezigheid van een aangestelde
desklmclige gehoord wehlen, zijn niet
nietig·, naanlien de bij artikel 73 van !let
vVetboek van strafvordering voorziene
vormen van rechtspleging nucll substantieel noch op straffe van nietigheicl voorgeschreven zijn.
29 juli 1954.
76\J
16. - P~bblielce vonle·ring. - Anngifte
en lclncht. - Vormen. - Snnetie vnn h·u.n
niet-nalev·ing. - De door fle artikelen 31

en 65 van het vVetboek van strafvorclering
voorziene pleegvormen tot het opstellen
van de aangiften en van de klachten zijn
niet op straffe van nietiglleid voorgef'cllreven.
2 september 1\J54.
Ti5
1'7. -

Oon·ect-ionele en politiezaken.
Door· cle rtrijfim· gehonden cHmtelceniny
lJWn cle verlclct!'ingen van cle getniyen. Tnalc ·van de yrijjier. Door aan

-

!le

griftier van de politierechtbank en van de
co1-rectionele rechtbank voor te schrijven
·aantekening van de cc voornamnste ll verklaringen van de getuigen te !louden, laat
de wet aan de griffier de zorg over onder
toezicht van de rechtbank te be.oordelen
wat al dan niet als voornaam moet aangezien worden en bijgevolg in het zittingsblad worden opgenomen. (vVetboek van
strafv., art. 155 en 189, en wet van 1 mei
1849, art. 10.)
775
2 september 1954.
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HOOFDS'J'UK I.
IN BURGERLI.TKE ZAKEN.

1. - B~wye1·lijlce zalcen. - Ooncl·usies
·wellce. de beoonlelin{len van fle cleslcnncUf!Cn betretfende cle doot· de conclu.de1·ende
te herstellen schncle betwisten. - Vonnis
dat de betwistinrJen niet a.jaoenae ver-

lclaart en het verslag van ae cleslczmdif!er>
ttanneemt. - Wanneer conclusies zich er

toe beperken de beoordeling van de deslnmdigen betreffende de door de concluderende te herstellen schacle te betwisten,
verstrekt het vonnis een gepast antwoord
op de conclusies waar het de betwistingen
niet afdoende >erklaart en het verslag
\'an de desknntligen aanneemt.
24 september 1953.
28
2. - B·ur,qerl-ijlce zalcen. - Oonclusies
flie de ontvnnlcelijkheifl vnn een ve1·zet
betwisten. - Geen j·uriflische of feitelijlce
micldelen tot staviny van flie lletwisUhg.
- A'rrest flat vaststelt tlat het verzet reoelrnati[t is. - Antwoonl op fle conclusies.

- Beantwoordt op passende wij7;e de eonclusies die de ontvankelijkheid van een
verzet betwisten, zonder die betwisting
cloor juridisehe of feitelijke middelen te
staven, het arrest dat vaststelt dat het
verzet regelmatig is en het ontnmgt_
22 october 1953.
114
3. - B11'1"f!e·rlij7"e zaJcen. - Oonclusies.
- Beschowwiny clie noch eis, noch 1!6'1'·wee-r, noah eJ:cept·ie ·witrnnnl.,t. - Reehter
rw n·iet toe !!ehourlen ze te behnnrlelen. -

De rechter is er niet toe gehouden een in
conclusies geuite bPschouwing te hehandelen, clie nocl1 eis, noch Yerweer, nocl1
exceptie' uitmaakt.
5 november 1953.
138
4. - BnrrJC-rlijlce znlccn. - Yonn•is flat
het culvies vcm een rleslcuntl'i.,qe ctfweert. Besl-issin(J uesteunfl op een d·ubbelzinnioe
reden. - GebTek nnn reclenen. - Is niet

gemotiveerd bet yonnis dat, om llet advies van een tleskundige af te weren, op
er"n dubbelzinnige reden steunt. (Hrondw.,
art. 97.)
20 november 1953.
192
<5. - Burae1·lijlce znlcen. - il·ITe8t flat
een e·is in·w'i/.ligt. A·rrest flat nalaat
zich ovm· een ~·euel-mat-i{l door de teuenpc!rt-ij ingeroetlen ven.veerm·idflel. u,it te·
B1J!'e7cen. - .!lrrest ant wellce oolc de ueg1·onrlhe·ifl van het mi.flflel zij, het artiIcel 97 van fle G1·ond-wet sclwndt. -

Schm1clt artikel 97 van de Grondwet het
arrest dat een eis inwilligt zonder zich
over een regehnatig door tle tegenpartij
ingeroepen verweermiddel nit te SDreken,
welke ook de gegrondheicl van het middel zij.
24 december 1958.
298
'6. B1W{Ie'l'lijke znlcen. Grieven
van ae bemepe·r teaen fle besl-issiny vnn
rle ee1•ste rechter. Zonfler voorwe;·p·
yewo!·pen ten gevol{le -vnn een ·vnststell-lnq
-van de ·rechter in hogm· beroep. - D·ienen
n·iet ·witvoeriyer te ~oorflen beantwoord. -

Wanneer de door cle beroeper bij conclusies tege1i t1e beslissing van de eerste
I
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aangevoerde grieven ten gevolge
van een vaststelling van de rechter in hoger ·beroel) zonder voorwerp zijn geworden, behoeft deze daarop geen uitvoeriger
antwoord te verstrekken.
24 december 1953.
299

Techt<~r

7. - BwrgerUjlce zalMm. - Oonclu.sies
zich tot een feiteU.ilce nanvoering bepe·rlcend. - A1Test ·vctststellencl clnt clie aan1Joering niet gerechtvaarcl·igcl is. - Passend antwoonl. Wanneer conclusies
zich ertoe beperken een feit, zoals het
spoedeisend lmrakter van een zaak, aan
te voeren, verstrekt op die conclusies een
passend antwoord llet arrest dat vaststelt dat zij van geen reden tot spoedbehandeling doen blijken.
24 december 1953.
299
8. - B·nrgerl-ijlce znlcen. - Ferschei(lene ·rechtsvonledngen tus.mn ·ve·rschC'iclene pru·t-i.ien wegens hm~ ve·rhmochtheicl
M-iclclel cloo1· een cler
samen!}evoegcl. partijen bij concl1t.sies vooTgestelcl.
F aststell-i·ng vnn het cwrest ingevol!}e clewellce clnt miclclel zoncle1· belang wm·clt
voor het beslechten ·t;an rle betwisting
·wellce het voorwe1·p vwn cle concl1tsies
·was. - Geen verpl-ichting nwe1· rlnt m·irlclel te benntwoonlen. vVanneer ver-

scheidene vonleringen tussen verscheidene partijen wegens lnm verknochtheid
werden samengevoegd, is de recllter er
niet toe gehouden een onderdeel van de
aan een der partijen eigen conclusies te
beantwoorden wanneer ingevolge een
vaststelling van het anest dat onderdeel
zonder belang is geworden voor het beslechten van de betwisting welke llet
voorwerp van die conclusics was.
7 januari 1954.
314
9. - Bwrgerli.ilce zctl,:en. - Beslissing
een aa.nsprnnlc verwe·rpencle .zoncle1· het
miclrlel te beantwoorclen uxuwop zij
steunt.- Niet gemotiveercle beslissing. -

De beslissing die een aanspraak van een
der partijen verwerpt zomler het middel
waarop zij steunt te beantwoorden is niet
gemotiveerd. (Grondwet, art. 97.)
4 februari 1954.
391
10. Bu.rge?'lijlce zalcen. Eise-r
uoorhourlencl dnt een nlvte ann vePweerde1· tegewwerpelijlc is. - Aansprnnlc ge_gronrl op het feit clnt cle nlcte rloor cle
~-echtsvoor·ga.nr1e1· van ve-r-wee-rrle1· aangegaan wm·cl. ~ Fonn'is zoncler meer besl-issenrle clat vePweerrle1· [Jeen parti.i bij cle
-alcte is geweest. - Niet gemotiveenle beslissing. Op de aansprak van eiser

dat een alde, lloor de reclltsvoorganger
van verwec~rcler aangegan, ·aan deze laatste tegcnwerpelijk is, wordt geen passend
antwoorcl verstrekt door het vonnis dat
.die aanspraak verwerpt om reden dat
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verweerder geen partij bij de akte is geweest.
5 februari 1954.
398
11. - B1wge·rUj lee z<tlcen. - Enkele
betwisting nopens rle v1·an[! ot een ovm·eenlcornst een mecleei[!enclorn ot een m·tclienstbaarheirl tot stctncl bmcht. - Fonnis clat bij inte1·zn·etat-ie van de ove1·eenTcomst beslist clat een erfrlienstbaarhe·irl
tot stanrl i~ uelcomen. - Rechter· niet verplicht te oncle·rzoelcen of cle ve1·eiste jm·idische elementen ener erfclienstbnarheirl
verenigcl wcwen. - Wanm!er het debat be-

verkt wordt tot de vraag of een overeenkomst een mecleeigenclom of een erfdienstbaar·heid van overgang tot stand heeft gebracht, is de beslissing regelmatig met
reclenen omkleecl welke, ingevolge een interpretatie van de akte, oorcleelt dat een
erfdienstlmarheicl tot stand is gekomen.
De rechter client bovenclien niet te onderzoeken of de tot het bestaan ener erfllienstbaarheicl vereiste juridische elementen zijn verenigd geweest.
18 februari 1954.
431
12. - B1t1'[!e1·Ujlue znlcen. - Fonnis
uxtctnloor een eis -wonlt ·ingewilligcl. Gebrelc nnn antwoo·rcl op een 'in conclu~
sies opgeworpen verweenn·iclclel. - Besl-is.~ing
niet met ·reclenen omlcleerl.
Schenclt artikel 97 van de Grondwet het

vonnis clat een aanvraag inwilligt zonrler
een in conclusies regelmatig opgeworpen
verweermiclclel te beantwoorden.
18 februari 1954.
431
13. - B·zwgerl-ijlve znlcen. - TTraag om
rleslmnrlig onclerzoek. ~ TTaststelling van
het vonnis wn1tntit blijlct rlat het ge1Ymagrl oncle1·zoelc nntteloos is. - Getnotiveenle ve1·we1·ping vnn _cle V1'ang. - Is

met reclenen omkleed, de beslissing die
een vraag om aanstelling van een deskunclige afwijst door impliciet erop te wijzen
dat het gevraagcl onclerzoek nutteloos is.
4 maart 1954.
453
14. - B1wgerli._ilce znlccn. - Ooncl1tsies
toellce rle j1widische rtronclslnu van een
·vonlering betwisten. - Beslissing op een
anclere wettelij lee l!epnl-ing gegmnrl. Geen ·verplicht-ing mee1· v661- rle rechte1·
clie bet-wist-ing te benntwoonlen. De

rechter is er niet toe gehouden conclusies
te beantwoorclen waarbij de juridisch('
gronclslag van een vorclering wordt betwist, wanneer hij zijn beslissing op een
andere wettelijke bepaling grondt.
8 april 1954.
535
1:5 •. - B·wrgeJ·Ujlce za.elcn. - 111iclclel in
concl·us·ies ·voorgeclrngen. Zoncle1· belnnu ten gevolue van cle vaststellingen
·vctn cle rechte1·. - Geen verplichting ze te
1Jenntwoo-rclen. - De rechter is niet ge-
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houden een in conclusies voorgedragen
middel te beantwoorclen, welk zonder belang is, ten gevolg·e van vaststellingen,
welke volstaan om de beslissing te rechtvaanligen.
555
29 april 1954 .
1•6. - Btwgerlijlce znluen. - Ooncl·ns·ies. - Beschonwinu ·wnnn.tit ueen rechtsgevolg wonlt nfgeleid. - Geen veTplichting voo1· de 1·echte1· emp te nntwoorden.

- De rechter is er toe niet gehouden een
beschouwing te beantwoorden waaruit
geen rechtsgevolg wordt afgeleid.
4 juni 1954.
638
17. - B·wrge'l"li:ike znlcen. - D·ispos·itief geg1·ond op onve·renigbn1·e beweerJredenen. - Schending vnn n1·tilcel 97 vnn
cle Grondwet. - Schendt artikel 97 van

de Grondwet het arrest, clat zijn beslissing OlJ onverenigbare beweegredenen
steunt.
642
4 juni 1954.
1·8. - Btwge·rlijlce znlcen. - Ooncl·nsies
wellce een veTlcln1·in.q vcm een wettelijlce
telcst voo1·stellen. - Beslissin,q wellce d·ie
'IJe·rlclnring venaerpt :zoncler cle 1·edenen
er vnn op te geven en ze dncwnn annvnnTdt doch slechts oncle·r vo1·m vnn onlleTstelling toepnssing ervnn 11wnkt. Schencling van nrtilcel 97 vnn de grond·wet. -- Schendt artikel 97 van de Grond-

wet het vonnis, dat, enerzijds, zonder de
reclenen ervan op te geven, de door de
conclusies van een vartij voorgestelde
verklaring van een wettekst verwerpt, en,
anderzijds, ze aanvaardt, doch slechts oncler de vorm van onclerstelling toepassing
ervan maakt.
1l juni 1954.
631
HOOFDSTUK II.
IN STRAFZAREN.

19. - Stmtznken. - AnncltticUng vnn
rle toerJepa.ste wetsbetJa.l-ingen. - Venu'ijzing ncta.r het be.,-oepen vonwis. - TVetteli:ikhe·icl. - Het vonnis dat in hoger be-

roep een vonnis van veroorcleling bevestigt door te verwijzen naar cle door cle
eerste rechter aangeduide wetsbepalingen
welke de bestanddelen van het ten laste
van de eiser gelegd misdrijf vermelden en
welke de straffen bepalen, motiveert zijn
beslissing naar recht, overeenkomstig het
voorschrift van artikel 97 van de Grondwet.
21 september 1953.
8
20. -

Bt1·atza.Twn. - VeTlcee·r. - Oonvl·usies CMtnvoerende dat cle na.nsl'ltiting
·wellce het slachtoffer voo1·nemens was in

te ·rijden onzichtbcta1· wa.s ·voo.,- de veTdnchte die dm·ha.lve geen overd1·eding va.n
artilcel 36, .qo, va.n de 1•Vegcode bedreven
heeft. - Geen gr·ief e·rva.n aan de conclttderencle gedacm een onregelmatige vooJ·b-ijstelcing te hebben nangewencl ot gepooga te he1J1Jen act.n te wenden. - VeT'I.veer dett niet d·ient te worden beantwoonl. - De conclusies waarbij de ver-

dachte doet g-elden dat de aansluiting
welke het slachtoffer voornemens was in
te rijden, vooi· hem onzichtbaar was en
dat hij derhalve geen overtreding van artikel 36, 4°, van cle Wegcocle heeft bedreven, clienen niet te worden beantwoord,
imlien geen grief ervan aan de verdachte
worclt gemaakt in overtreding van voormeld artikel een voorbijsteking te hebben
verricht of gepoogd te hebben te verrichten.
21 september 1953.
12.
21. - Stntfznlcen. - A·rrest ·va.n veroonleUng we.qens het m-iscl'l"ijf vooTzien
IJ·ij nrtUcel15, a.li·nca. 2, van het lcon·inlclijlc
lwslu.it va.n 31 aecembe·r 1930. - .Regelrnntig opgewo·rpen verseer. Arrest geen
antwoonl er op ·verstt·elclcencl. - Niet gemoUveenl WITest. Verstrekt geen ge-

past antwoord op een regelmatig voorgelegcl verweer en is derhalve niet wettelijk
gemotiveerd, het arrest dat bij het veroordelen van verclachten wegens het misdrijf voorzien bij artikel 15, alinea 2, van
het koninklijk besluit van. 31 clecember
1930 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmidclelen en verdovende micldeln, onzeker laat of, naar de mening van
de rechters, de door de verclachten ingeroepen verweermicldelen onjuist zijn ofwei of, alhoewel zij juist zijn, llet voorziene misdrijf niettemin bewezen is.
(Gronclwet, art. 97.)
21 september 1953.
15.
22. - Stt·ntza.lcen. - Gonclu.sies een
beoonleling va.n !leslcu.nd·igen betwistend.
Arrest dnt op die beoordelin,q niet
stennt. - OoncluBies cUe niet breedvoerig
clienen te wonlen 1Jectntwoord. Wan-

neer de rechter zijn beslissing- grondt niet
op een in conclusies betwiste deskundigenbeorcleling, doch op anclere bewijselementen, is hij niet er toe gehouclen de
conclusies desbetreffencle breedvoerig te
beantwoorclen.
28 septen1ber 1953.
32
23. - Strnfzaken. - Bechte1· die zelceTe getuigenissen nl.snwde een door des7cnncligen ge1t'ite men·ing meer ovet·t'ltigend
ann cmclere beschou.wcl. - Geen verplicht'ing de redenen ancM·vnn op te .rm·ven. -

In strafzaken is de rechter niet er toe gellouden de redelien aan te geven waarom
hi.i zekere getuigenissen alsmede een door
een getuige g-euite mening meer overtui-
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gend lian andere
schouwd.
· 28 september 1953.

getuigenissen

be-

liezwnren ·niet belwndelt. - Niet gemoUveenl an·est. - Is niet gemotiveerd het
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arrest dat lie beklaagde veroordeelt op
grond van een deskundigenverslag, dat
het bekrachtigt, zonder de bij conclusies
door lie beklaagde tegen dit verslag
aangevoerde bezwaren te behandelen.
(Grondwet, art. 97.)
19 october 1fl53.
100
28. --'- St·rafznlcen. ~ Annm·aag tot ge-

24. - Stmfznlcen. - B·ttrge·rlijlce vm·dering. An·est vcm ve·rooTdeUng. Een , in rle concl·tts·ies van de venlachte
(U£ngevoerd middel niet beantwoordende.
- JJ!Iirldel het bestaan betwistend van een
wettelijlc bewijs van de _qegr·ondhe·id vcm
de vordeTing. - Niet gemoUveet·d an·est.

- Is niet gemotiveerd het arrest dat de
beklaagde tot schadevergoeding ten voordele van de burgerlijke partij veroordeelt
zonder de besluiten te beantwoonlen
waarbij de beklaaglie betwistte dat de
burgerlijke partij het wettelijk bewijs
harer aanspraak had bijgebracht.
28 september 1953.
35

2'5. - Strafzelcen. - Beslissing van de
lc·inderrechter. - Besl-iss·ing wnnrM:i een
berisping wordt 1tUgesprolcen. - Annd·ttiding van de wetsbepnUng d·ie het gepleegd
feit omsclwijft. - Geen unnwijzing vnn
de wetsbepuling d·ie de op dit feit gestelde
straf bepaalt. - Gebrelc ann nwti·uering.
- Is_ niet gemotiveerd de beslissing van
de kinderrechter die bij het uitspreken
van een berisping ten laste van een minderjarige slechts de wetsbepaling vermeldt waarbij het bedreven feit omschreven wordt zoncler deze aan te duiden die
de op (lit feit gestelde straf bepaalt.
(Grondwet, art. 97; wet van 15 mei 1912,
art. 64.)
28 september 1953.
43
2 16. - Strfbjzalcen. - Recl1.ter in ho_qer· bm·oep d·ie een ·inbreuk op de TV egcode
niet bewezen ver·Jclaart, doch om de r·edenen ·unn de eerste ·rechteT ·ue·roor·deelt,
nit hoofde vnn een inbreuJc op cle ctTtUcelen 1,.18 en 1,20 van het Wetboelc van stmfrecht. - Eerste rechtet· cle veroonlel!ing
op de inbre·ulc op ae TV egcocle stwu.nencl. Beslissing ·van de rechtm· cloo·r tegenstt·ijdigheicl anngetast. - Behelst twee strij-

dige beschikkingen en schendt dienvolgens artikel 97 van de Grondwet, het
vonnis van de rechter in hoger beroep
dat, enerzijds, een inbreuk op lie vVegcode niet bewezen verklaart en, anderzijds·, om de redenen van de eerste rechter, de beklaagde veroordeelt wegens onvrijwillige verwonclingen, dan wanneer de
eerste rechter de inbreuk op de Wegcode
als een onvoorzichtigheid had beschouwd
die een element van het misdrijf van onvrijwillige verwonclingen uitmaakte.
19 october 1953.
96
27. -

877,

Strafznlcen. - Arrest vnn ver()Ordel'ing. - V emo·raeUng gegroncl op cle
besluiten van een deslmncl'illen·ve1·slarr. Arrest dat cle M:i conclu.s·ies floaT cle beklnagde tegen (lit versla11 (tnngevoer·ae

lasten van nie1t'We onaerzoel~smnatrege
len. - An·est ant vnststelt flat al de elementen nodig om cle zaalc te beoorclelen
reecls veren·igcl z·ijn. - Pctssena antwoord.

- Verstrekt een passencl antwoord op
<le conclusies strekkende tot het doen gelasten van nieuwe onderzoeksmaatrege-'
len, het arrest llat vaststelt dat, in i:le
stand van de zaak, de elementen nodig
om deze de beoordelen reeds verenigd
zijn.
19 october 195il.
101
29. - Strafznken. - j]f:iclaelen aoor· de
belclaagae voo·rgestelcl in zijn ver·zoelcsclwift tot stnving van zijn hager· beroep.
- 1vHaaelen wellce OLJ ae te1·echtzittin11
·pun het hof vwn beroep niet verznakt wm·(len. - Ar·rest ant clie miclrlelen n·iet benntwom·at. - Niet gem.oUveenl an·est. -

Is niet gemotiveerd het arrest van het
hof van beroep dat de beklaagde veroorlleelt, zonder de door deze in zijn verzoekschrift tot staving van zijn lloger beroep voorgestelde middelen te beantwoorden dan wanneer op de terechtzitting van
llet hof van beroep de beroeper die midlielen niet verzaakt lteeft. (Grondwet,
art. 97; Wetboek van s.trafv., art. 204.)
19 october 1953.
102
310. - Stratznlwn. - Arrest clat een
verzoelc tot eer·herstel atw·ijst. - Afwijz·ing 11estemta OLJ de verkl(wing dnt « niet
nnn al de voM·schriften en voonvaunlen
vnn ae wet van Z5 aprU 1896 volaann is
geweest )). - ATrest niet wetteli,ilc gemotiveenl. - Is niet wettelijk gemotiveerd

het arrest dat een verzoek tot eerherstel
afwijst, door zich ertoe te beperken vast
te stellen, zonller nadere verduidelijking,
<lat niet aan de voorschriften en voorwaarden van de wet van 25 april 1896
voldaan is geweest.
23 november 1953.
197
.31. - Strafzalcen. - Vonnis ·wn ver·oo·rclel'ing dat ae bijlcom.encle conclnsies
'lj(tn cle belcluagde beszJ'i'eckt, nwnr dezcs
ht hoofclorcle 11enomen concl1tsies niet beantwoonlt. Niet gemotiveeTcl vonnis.

- Is niet gemotiveerd het vonnis van veroordeling waarin op de subsidiaire condusies van de verdachte doch niet op zijn
hoofdconclusies antwoonl verstrekt WE'r<l.
(Grontlwet, art. 97.)
23 november 1953.
1lJS
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32.
Strnjzalven. Belclaagde bi.i
conclJtS·ies een ornstandigheid van het
rni8d1·ijf betwistencl. An·est d·ie ornstandi,qheid niet wee1·houdend. l' e1·weermiddel waa1·op niet Jr.itvoe1'irte·r dient
te woTden ingegnan. - De recllter die,

vordering ingeroepen midclel te beantwoorden dat ten gevolge van een .vaststelling van de rechter zonder voorwerp is
geworden.
7 december 1953.
240

om het door de beklaagde gepleegde misdrijf te kenmerken, een door deze bij conclusies betwiste omstancliglleid niet weerlloudt, belloeft niet uityoeriger op dit verweermidclel in te gaa n.
207
30 november 1953.
33. - Stntfzaken. - Beklaagde een

3'7. - Stratznken. - Hervo·rrn·ing vwn
het vonn·is waa,.rtegen beroep floo1· de
·reohter ·in huger bm·oep. - Geen concluS'ies. - Reohter ·in hoge·r beroep niet gehonclen cle ·reclenen vnn cle eerste TechteT
te weerleygen. - 'Wanneer de rechter in

bekentenis betwistencl. An·est alleen
op anrlem bewi.ismiaclelen geg1·ond. · Betwisting tvaamp niet rlient te wo1·£len
ingegaan. - De recllter behoeft niet in te

gaan op cle conclusies, waarbi.i de beklaag"Cle een bekentenis betwist, wanneer
r.ijn lleslissing uitsluitencl op andere bewijsmiddelen gegrond is.
209
30 november 1953.
34. - Stntftzalwn. - Conclns·ies wnwrbij nwnwlce·zwigheifl ontbe·rende bewe1·ingen floor ae belulaagde tegen de tela.stlegginy wunlen tegenye:-;telfl. - l' onn-is flat
·t;nststelt lla.t de te7nstlegg·ing be1vezen is.
Oemot·i-vcenl vonn'is. Wanneer de

conclu::;ies van cle beklaagde er zicll toe
beperken -t~llce nauwkeurigheid ontberende
beweringen tegen de tE'lastlegging te stellen, motiveert cle recliter wettelijk zijn
besliRRing door vast te stellen dat de feiten der telastlegging tloor het ter tercchtzitting gE'clane onderzoek bewezen zi.in en
door de feiten in de bewoonlingen yan de
wet te omscllrijven.
30 november 1953.
217
3'5. - Stntfz'ctlcen. - l'onnis ·van ve·roontel'in.Q. - l' onnis ·in hoge1· beroep ge·we.zen. GebTelc awn a.a.nduirlin{f, zelfs
bij venvif,zing ncta·r het beroepen ·uonnis.
·v£m rle wetsbepalinrten rl'ie de besta.nclflelen vnn het miscl·rijf •uermelclen en vnn
die welke £le stntf bepalen. - Gebrek Mbn
mot·ie1Jen. Is niet gemotiveerd hct in

een strafzaak door een reclltsmacht in
hager beroep gewezen vonnts van veroor<leling dat noch de wetsbepalingen die de
bestanddelen van het voor vaststaand gellouclen misdri.if vermelden, noel! die
welke de straf bepalen, al zij het bij verwijzing naar llet beroepen vonnis, aanduiclt.
3(} november 1953.
220
3·6. - St,mtznlcen. - R·nrgerz.ijke V01'"-

huger beroe]J llet vonnis waartegen beroep
llervormt, is hij, bij gebrek aan conclusies, die de retlenen van de eerste rechter
overnemen, niet gellouden deze redenen te
weerleggen.
241
7 december 1953.
38. - Stratzaken. - JJ1elcl'ing vnn cle
toeyepnste wetteUjke bepaUnyen. ~ l'erW'i:izhw nncw het bemepen ·uonn·is.- Wettelijkheirl. - Het arrest van veroordeling
<lat, bi.i verwijr.ing naar llet beroepen
vonnis, <le >vetsbepalingen vermelclt waarin cle bestancldelen van het ten laste van
beticllte weerllouden misclri.if zijn omc;chreven, en welke de straffen voorscllri.iven, is naar recllt met reclencn omkleecl.
4 januari 1954.
303
39. - Strafzalcen. - Do'll,wnen en accijzen. - TTm·flei·ing vcm het beheer tot
beta.Unrt 1Jnn ontdolcen Techten. - ConcluNies 1JJna·rbij ve1·weeNle1· voorh'ielfl dat de
·varrZe·ring wiet ontvwnkeUjlc was omdnt
zij op cle beclrieglijl"e hanclelingen van cle
a..qenten vnn het beheer gestenncl is. il'l"'rest rlat vctststelt flcbt cle vo1·de·ring yettroncl ·is op het ye7we7c aan vnststelli.ng
vnn cle wecle·ndt•uoer vcbn in cloo·rvom· aangeyeven goetle1"C'It. Gepa.st antwoonl.

- Door erop te wijzen dat llet beheer van
financH\n, clat douanerechten opvordert
welke ingevolge de niet wecleruitvoer van
in doorvoer aangegeven goecleren verschnlcligd zijn, zi.in vorclering steunt op
llet enig feit dat, ondanks de door
de tolbeambten op de doorvoerdocnmenten aangebrachte meldingen, die beambten de uitvoer van de goecleren niet
vastgesteld hebben, heantwoordt het arrest op gepaste wijze de conclusies waarin verweerder beweercle dat de vordering·
niet ontvankelijk was, omdat zij op beclrieglijke handelingen van cle agenten
van het belleer gesteund was.
19 januari 1954.
348

£lei·ing. - Miflclel inge1·oepen tot st£bvinrt
M:iclflel zonde1· vom·weTp
·van cle e,is. gewonlen ten gevolge vnn een va.ststelling cloo1· cle ·rechter over cle groncl. Geen ve1·pUchtiny meer voo1· cle 1'echter
het te benntwoorden. - De rechter over

4<0. - St1·atzctken. ~ B~wgedijlce voi·cleriny. - In .conclusies terloops aangehnnlcle ove1·weginyen. waa.nt'it fle conclnderencle geen jwr-idische yevolgt1·e1G1Ging
ntleidt. Geen veTpUchting vooT fle
rechter e1· op nntwoonl te 1Jersti·e7()7cen. -

de grond is niet meer gehouden een door
de burgerlijke partij tot staving van haar

De recllter is niet verplicht de in conclusies terloops aangehaalcle overwegingen te

,
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beantwoorden, waaruit de concluderende
geen juridische gevolgtrekking afieiclt.
19 januari 1954.
348

geen conclusies in het dossier voorhanden
zijn.
22 februari 1954 .
436

41. - EtTafzrdcen. - Ve-roordeling weuens onvf"ijwillige rlo(/iing en 'IJerwondingen.- An·est wna·rb-ij behalve de doo-r het
Strafwetboek bepar!lde stmjfen rle vervallenveTicla-r-ing vnrb het 1·echt een -ri.:it-u,-i{J te
bestwren 1Donlt -nitgespro7ce11. - Jlfelding
-in het nTrest vnn ae artilcelen 4-18, 419
en -420 vnn het Et-raj-wet_boeJ,;. - Beslissinu in rechte met reflenen omlvleea, alhoewel a1·tUcel 2 V(!n cle wet -vnn 1 wng-nst-ns 19'!!,4 n-iet vermela wenl. - Het arrest

45. - Strat:<nlcen. - Vnststell-ing aoo1·
de -rechte1· dat ae aamvezigheid VM1 ijzel
op de plrtrt ts vwn het on,qevrtl n·iet te voo1'zien was. - Geen veqJlicht-in_q, bij ontstentenis vnn conclnsies, ae omstandigheaen aan te d-wirlen rUe deze vnststelling
-rechtvrtaraigen. - De rechtbank die vast-

van veroordeling wegens onvrijwillige doding en verwondingen clat de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek
als toegepaste wettelijke bepalingen vermeldt, is in rechte met redenen oml;:leed,
zelfs indien het artikel 2 van de wet van
1 augustus 1924 niet vermelclt, hoewel het
op bijkomende wijze de vervallenverklaring van het recllt een rijtuig te voeren
uitspreekt.
364
25 januari 1954.
-42. - St1·ajza1cen. - Ooncl-l!s1:es -van
ae beklangae wr!M"in je-itel-ijlce elementen
bepaaldelijlc wo1·den opgegeven rlie van
na1·d zijn om zi,in onsch-nld te bewijzen.
Vonnis waa1·bij de telastle,qg·ino eenVOIJ,dio bewezen wo1·dt verlclnrwd.
Vonnis niet met ·redenen omlcleed. -

>Vanneer de beklaagde in regelmatige
conclusies bepaalcle feitelijke elementen
heeft opgegeven, die van aard zijn om
zijn onsclmld te bewijzen, is het vonnis,
dat zich er toe beperkt de telastlegging
bewezen te verklaren, niet met redenen
omkleed. (Gronclwet, artikel !17.)
1 februari 1954.
382
43. - Stmtzalcen. - Oplichting. Vnststelling vrm ae bestwndelen van het
misdrijf. Het arrest hetwelk zekere
feiten opgeeft waaruit het afleidt clat
deze daden een bedrieglijke handeling
uitmaken die de starting teweeggebracht
heeft van de fondsen nodig tot het verrichten vim een aankoop welke door cleze
bedrieglijke handeling valselijk nls regelmatig voorgesteld werd, stelt wettelijk
de bestanddelen vast Yan llet oplichtingswanbedrijf.
1 februari 1954.
388
44. - StrMzaken. -Doo-r het zittingsblad 1Jastgestelde ove'l'legg·ing van concl-nsies. - Geen concl·ttsies -in ae bnndel.
- H of in de onmogel-ijlche·ia gesteld net te
_qnnn of de veroo1·del-ing ~vetteUjlc met -redenen is oml.;leerl. - Het Hof wordt in de

onmogelijkheid gesteld na te gaan of de
veroorc1eling wettelijk gemotiveerd is
wanneer, enerzijds, llet zittingsblad het
overleggen van conclusies door de verdachte vRststelt en WRnneer, anderzijds,

stelt dat de aanwezigheicl van ijzel op de
plaats van het ongeval voor de weggebruikers niet te voorzien was, behoeft
niet, bij ontstentenis van conclusies dien~
aangaande, de omstant1igheden nader te
omschrijven op groncl waarvan zij aangenomen heeft dat die aanwezigheicl voor de
weggebruikers een onvoorzienbaar karakter 'boocl.
1 maart 1954.
439
46. - Strnfznlcen. - Aandnirl-ing vnn
ae wettelijlce beprtlingen ~fJe/,J.;e wonlen toegepnst. - Venv-ijzing nnn1· het beroepen
·vonnis. - Wettel-ijlcheirl. - Is in rechte

met redenen omldeed, het arrest van veroonleling dat verwijst naar de door de
eerste rechter aangehaalcle wetsbepalingen, welke de bestandclelen van het als
vaststaancl weerhouden misdrijf omschrijven en de toe te passpn straf l>epalen.
8 maart 1954.
465
47. - Strafzalwn. - Ooncl-nsies vnn
rle beklr!agrle yegrond op een 'tie·r7cla1·ing
-vnn rle da[Jvarw1Ung. An·est hetweUc
e-r een verschillenrle ve1·klnring -va,n geejt
die met de termen vnn het erc)Jloot verenigbcta1· is. - Prtssenrl rtntwoo')'(l. - De
conclusies van de beklnag!le, welke OD

een verklaring van de l1agvaan1ing steunen, worden op passende wijze beantwoord c1oor het arrest waarhij tegenover
r1ie verldaring een andere wordt gesteld
welke met de termen van het exploot verenigbaar is.
8 maart 1954.
465
48.
Strnfzrtlcen.
Gonclusies
-wellce in nluemene 11ewoonli-ngen nnn·t·
ae bewee.rtreaenen -vnn ae em·ste -rcchte·r
ve-rwi:izen. Rechtm· in ho,qm· beroep
niet ve1·1Jlicht antwoo1·d te ve-rst1·e1c1cen
op ae ·rerlenen vnn rle eerste 1·echte1·
wiens besUssing he-r-vo·rmcl1.vorat. -'Wan-

neer in de conclul'ies in hoger beroep in
algemene bewoordingen naar de redenen
van de eerste rechter verwezen wordt, is
de rechter in hoger beroep niet verplicht
iecler van die redenen te beantwoorden,
in geval zelfs hij de beroe}Jene beslissing
wijzigt.
8 maart 1954.
465
49. - St1·ctfzn7cen. - l'rl(JI' ae ecrste
rechte1· genornen conclusic8. - Herno-men
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voor d6 ·r6cht6~· ·in hogm· b6~"06p. - Alct6
•van d6Z6 •v6rlcla1"'i:ng door· d6 r6cht6t" in
hog6~· b6t"061J v6r"l66nd. R6cht6r m·toe
g6hotulen de conclusi6s te beantwoorden
z6lfs zo Z'ij n·i6t reg6lmatig v66r de eerste
rechter ~verden g6nomen. - De rechter in

boger beroep clie aan de beklaagde akte
verleent van de verklaring luidens welke
hij de v66r de eerste recllter genomen en
in de bundel voorkomencle conclusies herneemt, is er toe gehouden ze te beantwoorden zelfs zo zij niet regelmatig v·66r
de eerste rechter werden genomen.
22 maart 1954.
502

flnt ll:i:i oonl6elt .(/enoe.'fza.wn~ in.(Jelicht t6
zijn. - Implici6te ven.v6r·pin.'l cl6r conclttsi6S. - Beslissin.fJ wett6Ujlc gmnoti.veerd.

- Door in zijn beslissing vaststellingen
te vermelden, waaruit blijkt dat hij oordeelt genoegzaam ingelicht te zijn, verwerpt de rechter over de grond impliciet
de conclusies waarbi.i een aanvullende onderzoeksmaatregel aangevraagd wordt.
14 juni 1954.
660

54. - Straf:;!nken. - Ye·rweer voor·geTeT za.lce niet
rlra..(/6n in conclusies. di6nend ten uevol.'f6 va.n 6en va.stst6llin.'l
va.n cle r·echt61". - Geen verplichtin.'f meer
ze t6 beantwoo·r(l6n. - De rechter is niet

'50. - St1·(bjzalcen. - Vent1et-iging doo1·
de rechte~· in hager beroep van het in
eerste a.nnle,q g6'W6Z6n vonn·is. - Beschiklc6nd gedeelte 'Vftn de besliss·ing in houer· be·roep op ei,qen ·reflen6n ueu·mnrl.
Besl'issi.na wellc6 cle 1·edeuen txm cle
eer·ste recht6-r venv6rpt. - De recllter in

verplicht een in conclusies voorgetlragen
verweer te beantwoorden, welk, ten gevolge van een vaststelling van zijn IJeslissing, ter zake niet meer dienend is.
21 juni 1954.\
687

hogel" beroep die het beroepen vonnis vernietigt en het beschikkend gedeelte van
zijn beslissing op eigen redenen grondt,
verwerpt aerwijze de beweegreclenen van
tle Perste recllter.
22 maart 1954.
505

5:5. - Str·ntznk6n. - Be8lissing •vnn
'Der·oonlel-in.q. T76nveer vwn /J67clun.(Jfle
niet benntwoord. Niet rJernotiv66rcle
/Jesliss·in.'l. - Is niet gemoti veerd de bP-

'51. - Strntzctlcen. - Oonctusi6s ·wnlwb•ij e6n b6Wijselem6nt betwist ~vorclt. Beslissi:ng op nncler6 bewijsmidclel6n g6qroncl. - Ooncltt.sies niet flien6ncl t6 wor·clen benntwoorrl. - De rechter hoeft niet

de conclusies te beantwoortlen die de bewijskracht van een bewijselement betwisten, wanneer zijn beslissing door am1ere
bewijzen gestaafd wordt.
12 april 1954.
545

52. - Str'nfznken. - Venlnchte zoncle·r
bepnnlcle redenen, rl6 bestnit6n va.n een
rlesk:ltii'Hli[J verslng b6twistend6. - Rechter· ove1· cle .fJ'I"Oncl zich bi:i een teitel-ijlc6
beoor·rlelin.'f fler omsta.ncl·i.(Jheden vnn de
zna.lc bi.j de beslttiten ·va.n cle cleskmulige
aa.nslttitenrle. - TT envee·rmiddel volcloencl6
bea.ntwoonl. vVanneer de verdachte,
hoewel de besluiten betwistend van het
desknnclig versing, welk hem onbekwaam
verklaarde zijn daden te beheersen, geen
bepaalde grief tegen dat verslag lleeft
aangevoerd, beantwoordt de recl1ter over
de grond volcloende dat verweermiddel
door zich, bij een feitelijke, beoon1eling
der element en· van de zaak, erin begnepen
lleze van het deskundig verslag, bij de
besluiten van de desknndige aan te sluiten.
3 mei 1954.
567

53. - Bt1·nfrecht. - Oonclusies ·wna.·rbij e6n (tnnmtllencle onfleTzoelcsrnnntr·6gel
na.n.'f6Vnta..(Jcl wordt. - Va.stst6llingen vun
fle r6chter ovm· d6 gronfl · wa.unt.it blijkt

slissing die ae beklaagde veroordeelt zonder een regelmatig door hem voorgebracltt
verweer te beantwoorden.
5 juli 1954.
731

'5 6. - StntfzMcen.
Annd·uidi·ng van
rle t06.'fetHtSt6 wetsb6pa.lin.'f6n. - Rechter
in hO.'f6T be-roep. - Yenvijzinu nawr cl6 in
het vonnis a quo .(Jecla.ne a.a.nclu.icling. W ettelij lcheicl. - Geen enkele wetsbepa1

ling verbiec1t aan de rechter in hoger beroep te verwijzen naar lle door tle eerste
rechter gedane aanduiding van cle wetsbepaling·eu, zonder deze wetbepalingen te
herhalen.
12 juli 1949.
749

5'7. -

Stntfza.ken. -

Oonclusies ·wa.a.1·-

/Jij 6Cn bewee.(/1"6fl6n vnn fle eerst6 r6chte·r
[f6Cr-i.tise6r·d worclt. - Rechter ·in hO.'f6'!"
be·roep clie zich d6Ze beweey·reflen niet
toeiHg6nt. ~ Oonclnsi68 clie n·iet moet6n
li6a.ntwoonl wonlen. - De rechter in hager beroep is· niet verplicht eE'n conclusie

te beantwoorden die een beweegreden van
de beslissing- van de eerste reChter critiseert, dan wanneer hij zkll c1eze beweegreden niet toeeigent.
29 juli 1954.
761

58. - Strnfza.lcen. - APrest vnn V61"oordez.i;ng. - Bepa.Ungen wa.a.rvnn h6t nr1·est rl6 rneldin.'f nwet bevatten, om g6mot-ive61"rl te zijn. - Melfli'¥/,.'f va.n artilv6l 7!.11 Vftn h6t TV etboek va.n strntvorderin,q ni6t ver6ist. - De toegepaste wetsbepalingen, waarvan in de arresten en
vonnissen van veroordeling melcling moet

~~::-- ~-~-----::----- - - - -
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gernaakt worden, opdat zij naar de wens
van artikel 97 van de Grondwet zouden
,gernoti veerd zijn, zijn degene die de beHtanddelen van de weerhouden misdrijven
verrnelllen en degene die de straf bepalen;
·de melcling van artikel 211 van het Wethoek van strafvorclering it; niet vereist.
29 juli 1954.
770

59. - Stratzaken. - Beklaagde d·ie,
tot stav·ing van zijn •verdefliging, het ve1·.slag ·van een d001' hem nwngestelde deskundige ove1·legt. Geen ve·rplichtln,q
·iJOOr de ·rechte1·, llij ontstentenis van een
·UP rlit verslag gesteunfl veJ·weenn;iddel, de
beslu-iten e·r van te beant·woonlen. - De
re.chter, voor wie de beklaagde, tot staving van zijn verdecliging, het verslag
van een door hem aangestelde deskundige
·overlegt, is er niet toe gehouden, bij ontstentenis van op dit verslag gesteunde
verweermiddelen de beslniten er van te
beantwoorden.
2 september 1954.
773
HOOFDSTUK III.
IN MILITIEZAKEN.

•60. - .iJ!f.ilitie. - Besli.ssin11 d·ie een
dienst1Jlichtige 1JOOrlopi,q wegens Uchalnelijlce ongeschiktheirl aflceu.·rt. - Geval
·1.vaarin de besliss·ing het aantal voo1'lopige ajke1wingen, die v1·oeger ·Derleend
werden, dient vast te stellen. - w·anneer

nit de aan de herkenringsraad voorgelegde bescheiden blijkt dat de dienstplichtige herhaaldelijk wegens licllamelijke
ongeschiktheid voorlopig afgekeurd is ge·weest, vermag die raad geen nieuwe voorlopige afkeuring van de dienstvlichtige te
verlenen, zonder het aantal voorlopige afkeuringen, !liP vroeger verleend werden,
vast te stellen.
19 october 1953.
111
•61. - In za.ken ·Dnn miUtie. - Aanvraa.IJ om. vl'ijlnting op ·m.o·rele !frOnd.
Verwerpin,q. TTen.verpin,q onzeke·r lntfJnd ot de nnnvnut,q y1·onrlsla,q m·ist -in
feite otwel 1wn1· rechte ja.a.lt. - Niet ·wettel-ijlc 17emot-iveenle besUssinrJ. - Is niet

wettelijk gemotiveercl de beslissing van
de hoge militieraad, die een aanvraag om
n-ijln ting op morele grand verwerpt,
daarbi.i onzeker latencl of de aanvraag
grondslag mist in feite ofwel nanr n~chte
faalt. (Gromlwet. art. H7; wet van 1i:i juni
J !lfil, artikel 38, par. 4.)
194
23 november 1!!53.
62. - JYiilit'ie. - Hoge-r l!eroep va.n ae
.rl.i.enstplicht'ige teyen een l!eslissing van
VERBR.• ,

1954. -

56
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rle m-iliUerand. -'- rlanvrnag om buitengewoon 1titstel. - .M·i.ddel ·in een v66r de
ho,qe rnil'it-iernarl 1·egelmat-ig neergelegd
memorie 1titeengezet.- JJiiddel niet benntwoord. - Annvm.ng nfgewezen. - Niet
,qem.otiveerde besz.issin,q. - Is niet gemo-

tiveerd de beslislling van de hoge militieraad die, op hoger beroe11 van de dienstplichtige, een aanvraag om buitengewoon
nitstel afwijst, door rekening te houden
met de vermoedelijke inkomsten van het
lopencle jaar, zonder het middel te beantwoorden dat in een door beroeper neergelegd memorie ui tengezet werd en ertoe
strekte dat met cle vermoedelijke inkomsten van het volgencle .i aar rekening zou
gehouden worden. (Gronwet, artikel 97;
wet van 15 juni 1951, art. 11, rmr. 2, en
38, par. 4.)
7 december 1953.
243
63. - Jliilit-ie. - TTenverphl.fJ vwn een
annvraag om vr-ijla.tin,q. - Geyronrl 7b'ie1·01J dnt het inlconwn vnn de vnder vnn de
rlienstpUchtige het wettelijk nUMJJirn1tm
overt1·ejt. - .iJ!f.emorie va.n de d-ienstplichti,qe betwistend dnt het inlcomen dit nwximnm ove1·t?'ejt. - Geen nntwoo'l"d op de
·m.em.orie. - Niet ,qemof'iveerde lJesHssing.

- Is niet gemotiveerd de beslissing van
cle hoge militieraacl !lie een aanvraag om
vrijlating van tlienst verwerpt om de enkele reden dat het inkomen van de vader
van de dienst11lichtige het wettelijk maximum overtreft en zoncler autwoorcl te verstrekken op de in de memorie van c!P
clienstplichtige tot staving van de aanvoering uiteengezette middelen waarbij
wordt ingeroepen dat het inkomen van de
vader het wettelijk maximum niet overtl·eft.
21 december 1953.
28fl
•64. JJ1Uif'ie. Du.bbelzinn·ige bewee,qredenen. - Gemis ftwn bewee,q1·edenen. - Is met dubbelzinnigheid behept en

is derhalve niet gemotiveenl, de beslissiug van de hoge militieraad welke, uitspraak doeude op het door de dienstplichtige ingesteld hager beroep, een beslissing
nm de militieraad hervormt, welke een
aanvraag om vrijlating op morele grond,
gesteund op artikel 12, 2°, van de militiewet verwerpt, door zich ertoe te beperken te verklaren dat de derde broede1·
van de dienstplichtige de voorwaarden
voorzien door artikelen 12, 2°, alinea 2,
Pn 63, paragraaf 4, van die wet vervult,
dan wanneer, enerzijcls, de clienstplichtige, in zijn aide van beroe11, li(~t geld~n
dat zijn derde broeder door de J\1iniste1·
van binnenlandse zaken ter beschikkingvan de Minister van kolonioi:~n gesteld was
geweest en, dat anclerzijcls, artikel 63,
paragraaf 4, van de wet van Hi juni 1951
uitsluitend het geval bedoelt Yan de ter-
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beschikkingstelling van de Minister van
kolonien door cle J\1inister van landsvert!ecliging.
14 juni 1954.
659

HOOFDSTUK IV.
IN

ZAKEN VAN BELAs·riNGEN.

6'5. - Znken van 1·echtstreelcse belasAn·est ant z·~tn besUssing
tin_qen.
ste·nnt, afgezien ·vc~n ae beschouwin_qen
wellce ernan eigen z·ijn, op cle 1·eaenen van
ae besh·ellen aclmin·ist-raUeve beslissin_q.
- BerZenen lUe 'inte_qre1·ena rZeel ·uUnwlcen
'l)an het WPrest waarin zij worflen ingeTOepen. - Wanneer het bestreden arrest,

afgezien van de beschouwingen welke eraan eigen zijn, zijn beslissing stc~unt op
de redenen van de bestreden administratieve beslissing wam·tegen een b!'roel) was
ingesteld, make>n deze rerlenten integrerend deel nit van het arrest waarin zij
worden ingeroe.pen.
2 maart 1954.
450
·66. - Zalcen ·van ·rechtst·reelcse belnsUngen. ~ Beslissin_q van cle ll'i·recte·nr fler
belnstin_qen ove·1· cle reclaml~tie vcm lle belast-in_qschulflige tegen het beclrag van z·ijn
aanslng. BesUssin_q naar cle ·reclenen
waa·rvan e·r awnleicl'in_q is, eenscleels aan
de belast·ingschnlll'i_qe zelce1·e ontlast-ingen
te ·ve1"lenen, en wndenleels ve1·hogingen te
·tJestigen ten gevolge VlMt cle ve1·bete·ring
·onn cle aangifte, clan ~oannem· het llisposiUet geen ontlastingen ve'l'leent en het
·oestigen vwn ac!nvt!llencle belasUngen ac~n
lcondi_qt. TegenstTi,iflige besliss·ing. Niet gernotivee·rae besl'issing. - 7Jijn in

tegenstrijd met het dispositief de redenen
van de beslissing van de clirecteur volgens
welke er. aanleicling bestaat om, eenscleelS'
aan de belastingschnldige zekere ontlastingen te :verlenen, en anderdeelS' verhogingen te vestigen ten gevolge van cle verbetering van de aangifte, dan wanneer
het dispositief geen ontlastingen verleent
en. llet vestigen van aanvnllende belastingen aankomligt. (Grondwet, art. 95; samengeschakelde wetten, art. fl5. l
27 april 1954.
551

IIOOFDSTU.K Y.
IN TUCHTZAKEN.

67.
Besliss'ing van cle rNmenrtcle
rnarl ·vwn be·roe1J van cle Orlle cle1· geneesStrafrechh.eren. Tttchtrnaat1·er1el. -

terUj ke· ·oeroorlleling. 'I' nvhtmaa.treye[
gegrond op de overweg·inrt dat lle feiten
·in str'ijfl zijn rnet r/.e 1·egelen vnn de ge~
neeslctmclirJe pz.ichtenleer en rlCLt de tJe·rvolg'inu weer·slag heett op de ee1· en fle
waanUg he·icl van lle Onle rle·r ueneesheren. WetteU.ike besUssing. Is met
wettelijke redenen omkleecl, de .beslissing·
van tle gemengde raad van beroep van de

Orde der geneesheren die een tuchtmaatregel treft op groncl van de overweging..
clat de feiten welke met !let uitoefenen
van !let beroep verband lwuclen en waaraan een geneesheer door een strafrecht~
bank sclmlclig werd verklaard, in strijd
zijn met de regelen van tle geneeskundige
plichtenleer en dat lle onclergane veroordeling een gevoelige weerslag hceft gellad op de eer en de waanligheid van cJe.
Orde cler geneesheren. (Wet van 25 juli
U!US, art. 4 en 13.)
22 februari 1954.

R.EGELI:t$'G VAN R.ECHTSGEBIED.
1. - St?·afza.l,;en. - Bescl!:ikkvn11 tJa'lt
rl.e nuHllcnmer, llie b·i:i innchtnem:ing tJWn
·iJerznchtencle mnstanrligheclen een beklnngrl.e t~it hootae vnn een n:iet t.•oor cor·rect-ionnlisntie ·vatba1·e misrlrwfl nao.r de·
co1··rectionele ·rechtbanlc ve·rW'ijst. - A·rrest ·oan onbevoegclverlclaring •van het hof
·vwn beroep. ~ Begelin_q vnn ·rechtsgebied.
F ern·ief'irting van lle beschilclcing en
venD·ijz·ing ·1uuw een Teamer vcm ·inbeschn7rllg'ing8telUnu. Wanneer een beschik-

king van lle raadkamer, bij inaclltneming
van verzaclltende omstancligheden, een
beklaagde naar lle correctionele rechtbank verwezen heeft uit hooflle van een
misdaml. die niet voor correctionalisatie
door lle · onclerzoell:sgerechten vatbaar is,
en wmmc>er het ho{ van beroep zicll onbevoegll n~rklaanl heeft en beide beslissingen in kracllt nm gewijsde getreden
zijn, vprnietigt het llof, bi.i wijze van rcgeling van rechtsgebied, de bescl!ikking·
nm cle raaclkamer en verwijst het de
zaak nnar een k:uner van inbe~ehuldi-
gingBtelling.
2B

llOVPIDber

1953.

200

2. - Stl·nfza.lcen. ~ Beschilclc1:ng 1JWn
'l!e1·wijz·ing nacw cle cor·recUonele rechtlmnk. F erlmwchte mLsflo,flen wef1en~<
vm·zachten!le omstnn(li!fheclen !Jecon·ecti.onnUseerfl. - Vonn·i8 N~n onbe-coe!JfltJC'I'l.:ladn_q vc~n cle correctionele 1·echtban-k.
ff'ie'I'OZJ yestennrl rl.nt zelcere m:isdaclen.
niet doo·r het onrl.e·rzoelcsgeTecht t!errnoehten gecor·recUonnz.isee·rd te wonlen.

REKENHOF.- REQUES'l'-CIVIEL.
Ver·n-ietiging van lle beschiklcing, llehalve
in zove1· .zi.i, ~vat cle anlle1·e mislladen bef.rejt, het llestaan van ver.zachtenlle om-~tandiyheden
aanneernt.
F erwijzing
~·war de Jca.me1· ·va.n ·inbeschnldirtingstelting. - Wanneer, na een beschikking van

·l1e raadkamer, die een beklaagde wegens
verschillende verlmochte misdaden, welke
mits aanneming van verzachtencle omstandigheden gecorrectionaliseercl werden, naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, die rechtbnnk zicll, bij een
in kracht van gewijsde getreden vonnis,
onbevoegd verklaart heeft mmlat zekere
van die miscladen niet wettelijk door de
raadkamer vermochten gecorrectionali~eerd tl' worden, vernietigt het Hof van
verbreking;, bij regeling van rechtsgebied,
de beschikking van de raadlmmer, indien
de redenen van· het vonnis gegrond blijken, en verwijst het de zaak naar de kamer van inbesclmlcligingstelling; deze
vernietiging treft no ell tans het dispositief van de besehikking niet waarbij, wat
·de misuaclen betreft die voor correctionalisatie door het onderzoeksgerecht vatbaar zijn, het bestaan van verzachtende
omstandigheden wercl aangenomen.
30 november 1953.
221
3. -

Strijll·igheid t·ttssen een besch'ilclcing vnn · contrnvenf'iona.z.isa.t·ie en een
·vonnis vwn onbevoeydheill. - Onbevoegllheid gegrond op tle omstand·igheicl tlat
lbet naa.r cle politierechtbanlc verwezen
misd·rijj met een bij cle con·ectionele
rechtba.nk awnhangi,q gemaa.kt wanbell1'i:if
verlcnocht ·is. ~ Onde1·zoelc doo·r het hoj.
- Vonnis vnn onbevoegdhe·id gegrond. Vernietiny van de 1Jeschi7ckiny. - PeTlcen.
Aancln·iding vwn cle rechts11Wcht naa1·
rlewelk.e lle zaMc venuezen worclt. - Om

net rechtsgebied te regelen, wanneer de
rechtsprekende. rechtsmacht beslist heeft
·dat. de politierechter, naar dewelke een
gecontra ventionaliseercl wanbedrijf verwezen werd, onbevoegd was om reden
dat het misdrijf met een v66r <le cmTectionelte rechtbank in <'erste aanleg aanhangig gemaakt wanbetlrijf verlmocht
was, omlerzof!kt het hof of de correctio~m~le rechtbank regelmatig van het tweecle
misdrijf schijnt' kennis genomen te hebben en of ue feiten verknocht schijnen;
zo ja, vernietigt llet lle bescllikking van
de raadkamer, behalve het dispositief
welke het karakter van overtreding aan
11et eerste misdrijf toekent, en verwijst
llet de zaak naar de eorrectionek rechtbank voor dewelke het tweede misdrijf
reeds aanhangig· werd gemaakt om over
llet geheel der misclrijven te worden beslist ;. inclien, op de dag >an het arrest, de
correctionele reehtbank: reecls over llet
misdrijf heeft be~>list en indien cle zaak
1Jetreffende dat misdrijf v66r het hof van
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beroev hangencl is, wordt de zaak naar
clit hof verwezen.
3 mei 1954.
570
4. - Stra.jznken. - V e1·zoe1c tot regeling 1!ctn rechtsyebied gesteund op de mnsta.ncligheid dnt dezeljde jeUen of ve1·lcnochte jeiten bi:i twee st1·a.jrechterlijlce
rechtsma.chten aa.nha.ngig
we1·den gemaalct. ~ In lcracht va.n gewijsde gegane
·ve1·0o1·cleling cloor een van clie 1'echtsmachten nit.qesp1'0lcen. - Anclere 1-echtsma.cht !,fJCllce alleen nog lcenn·is van de
zaalc heejt. ~ Vraay niet ontva.nlcelijk. -

Is niet ontvankelijk een verzoek tot regeling van rechtsgebied, gesteund op de omstancligheid dat dezelfde feiten of verknochte feiten bij twee strafrechtbanken
aanhangig zouden gemaakt zijn, wanneer
een van die rech tbanken door een in
kracht van gewijsde gegane veroordeling
over de vervolging gewezen llebbencle, de
andere rechtbank alleen nog van de in
llet verzoek vermelde feiten kennis lweft.
('Vetboek van strafvordering, art. 526.)
627
31 mei 1954.

:QEKENHOF.
Klerlc bij de Postcheclud·ienst. - Nnlce/.
lwndelencle onde·r ·verantwoonleli.jlcheicl
'/!an een 1·elcenplichUue. ~ Geen 1"echtsonrleTiwrige ·van het Relcenhoj. - Een Jo-

ketbediende van de Postcheckclienst heeft,
volgens cle bepalingen, welke kracht van
wet hebben, betreffencle het regime van
de comptabiliteit van die dienst en van
llet postbestuur, de hoedanigheid van rekenplichtige niet; enkel handelende onder de verantwoorrlelijkheid van een rekenDlichtige, is hijzelf, in de huidige
staat van de wetgeving, geen reclltsonderhorige van het Rekenlwf.
18 juni 1954.
671

REQUEST -CIVIEL.
G-mnclen. B·ijzonclere y·ronden ten
'Wonlele vnn de Stnnt en van de met cle
Stant yeUjlcgestelclen. - Onyellligc verdecliging. ~ ToeUchtino va.n cleze bewoo1·Een verdediging is ongeldig
d·ingen. -

naar de bewoordingen van de wet, wanneer beslissende miclclelen in fei te of in
rechte werden verwaarlooscl die, waren ze
opgeworven geweest, de rechter er toe
zouden gebracht hebbe11 op een verschi.llende wijze uitspraak te cloen, om het eveu
of het verzuimd micldel van annl was het
winnen van het geding in zijn geheel te
verzekeren of slechts ov zekere punten
van het geschil betrekking heeft. (Wet11.
van burg. reehtspleging, art. 481 en 482.)
11 maart 1954.
478
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SAMENLOOP.
FeUen d-ie wegens de eenhe-id ·1;an ·inzicht •van de claller slechts een enkel misdrijf nitmalcen. - Feiten later getJleegd,
na de IJesUss-ing cUe cle vervolg·ing afgesloten heeft. - K·nnnen niet met de eerste fe-iten ef!on enlcel -m·is(Jrijf 1titmalcen.
- De omstancUghe-iri dat cle IJeslissing nag
vatiJact·r is voOi" ho.qe1· beroep op het ogenIJlilc van de tweelle fei.ten ·is zonde·r IJelwng, ·i:nclien geen enl"el hogei" IJeroep we·rd
ingestelcl. Inclieu verscheidene feiten,

waarvan iecler afzouclerlijk strafbaar is,
samen wegens de eenheid van het oogmerk of het inzicht van hun clader slechts
een enkel misdrijf kunnen uitmaken, kan
er niet een enkel misdrijf voorhanden
zijn wanneer zekere feiten reeds het voorwerp hebben uitgernaakt van een beslissing die de vervolging afgesloten heeft,
clan wanneer de andere slechts na deze
beslissing· gepleegd werclen; de omstun!ligheid dat de laatste feiten tijclens de
termijn v66r hoger beroep tegen de beslissing gepleegcl werclen is zoncler uitwerking, zo geen enkel hoger beroep binnen
gezegde termijn wercl ingestelcl.
2H juli 1954.
768

SCHEIDSGER.ECHT.
·1. - Tennijn. - Scho·rsing. - RechtsIJeletsel. De nun de scheiclslieden tot

het wijzen van hun beslissing toegekencle
termijn lmn enkel opgeschorst worden
door een rechtsbeletsel. (Wetboek van
burgerlijke rechtspleging-, art. 1007 en
1012.)
20 november 1953.
1!JO
2. - Vonnis gelclencl als con~tYrom·is. Hoge·r IJeroep. - Opschorsing van lle termijn clew opllmcht. - Wunneer, bij gebrek aan ondertekening van een compromis, door een daartoe veroordeelde partij, binnen de door het vonnis gestelde
termijn, het vonnis- uls compromis gel(lt,
is de opschorsencle uitwerking van het tegen clit vonnis ingestelcl hoger beroep een
rechtsbeletsel dat de nan de scheidslieden
tot het wijzen van hun beslissing toegekende termijn opschorst. (Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, art. 457.)
20 november .1953.
190
3. -

Bevelschi"ift tot temtitvoedegging
een scheids·rechterli.ilce sententie. Met redenen omlcleed verzet. BetelveIJrtn

nis ·vcm cUe tennen. - Bet verzet tegen een
bevelschrift tot tenuitvoerlegging van een
scheiclsrechterlijll:e sententie moet met reclenen worden omkleecl, clit wil zeggen gesteund zijn op een der door urtikel 1028
van het W etboek van burgerlijll:e rechtspleging vermelcle gronden van nietigheid,
maar ul de door dit artill:el vermelde
gronden, welke de .eiser tot verzet tijdens
lle procedure inroept, moeten niet noodzakelijk in cle clugvaarding tot verzet vermeld worden.
20 mei 1954.
615

4. - Inlctss·ing van een n·iemve IJeschilc7.:-in!J 'in een Teec~s gewezen sententie. fnlass·ing eenzij cl'ig aoor zelcem 8cheidsrechters gedann. Besch-ilclC'ing weUce
nan cle ter-men van het compi·om·is vreernd
'is. - DttiJIJel oorzaalc, van nietiuheid van
rle sche'iclSi"echte·rljilce sententie. - Wan-

neer drie srheirlsrechters bij het compromis werden aungPstelcl en dut twee onder
hen eenzij clig in de reeds gewezen sententie een nieuwe beschikking inlassen en
llat, ten gevolge van die nieuwe beschikking, de sententie de termen van het compromis te buiten gaat, muakt znlke inlnssing de grond van nietigheicl nit welkro
door urtikel 1028, 1° en 3° van het Wethoek van lmrgerlijll:e rechtsplegin.c: voor%ien is.
20 mei 1954.
615

5. - Scheicls'rechterl'ijke scntentie. N·iet-ig heicl van een IJeschilclcinu om. de IJ·ij
ai·t-ilcel 1028 van het WetiJoelc vwn IJtirgei·Uj ke n;chtspleg·ing voo-rziene ·ream". B1·engt cle nietiohe·id melle ·vctn rle andm·e·
beschilcldngen weUce van cle eerste niet
onafhanlceU.jlc zijn. - De nietigheid van
een beschikking van de scheiclsrechterlijke sententie om een bij artikel 1028 van
het vVetboek van burgerlijke rechtspleging voorziene reden brengt de nietlgheid
nw!le van alle andere beschikldngen
welke van de eerste niet onafhankelijk
zjn. (Tmpliciete beslissing.)
20 mei 1954.
615
'6. - A1·bit1·nle sentent-ie. - I'Jcheids·rechtei"Ujlce lJesUss-ing. - Uitvom·lJaarve·rlvlcwing. - Foorwe1·p. - De scheidsrecll-

terlijke beslissing bestaut van het ogenblik af dat %ij gewezen is en door de
scheiclsrechters onllertekend wenl, de uitvoerbaarverklaring slechts vereist zijncle
om aan tle beslissing uitvoerbarP kracht
te verlenen.
10 juni HJ54.
647
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SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. -

SCHENKINGEN EN TESTAMENc
TEN.
1. - Schenldngen en legMen oncler -in
boelering samenlevenden. Niet'igheid.
- Voorwannlen. - Zijn nietig de schen-

kingen of legaten onder in boelering samenlevenclen, die 'geclaan worden nwt de
bedoeling onzedelijke betrekkingen tot
stand te brengen, in stand te houden of
te vergelden. (Burg·. Wetb., art. G, 900,
1131 en 1133.)
167
13 november 1953.
2. - 8chenkingen en leguten oncler in
boelering snrnenlevenclen. Tot stunfl
brengen, in stancl honden Of 'Ge1·gelclen
1Jan onzeclelijke bet1·eklC'ingen. Doo·rNluggevencle beweeggnmcl. Niet'i,qheicl
vun fle schenldng of het legnat. - Anclere, geoorloofcle
beweegredenen
oak
voo1·hanclen.
Omstanfl'igheicl fl'ie cle
sahenking of het le,qaat ni.et gelclig muukt.

- De omstandigheid dat, behalve de bedueling om onzedelijke betrekkingen tot
stand te brengen, in stand te houden of te
belonen, ook andere, geoorlooflle beweegreclenen tot een schenking of een legaat
onder in boelering samenlevenuen hebben
aangezet, maakt de schenking of het legaat niet geldig, wanneer bet eerste clezer cloeleinclen cle doorslaggevende beweeggrond of een der doorslaggevende beweeggronden van de schenking of het legaat is geweest.
13 november 1953.
167

SEQUESTER. VAN DE GOEDER.EN
VAN PER.SONEN VER.DACHT
I
VAN MISDR.IJF TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN
DE STAAT.
Verpl'icht-ing ·vnn aangifte ·vwn cle goecleren onder seq·uester .aan cle Dienst vun
het seqtteste1·. V erpUchting opgelegcl
zelfs aan cle persoon wiens goefleren on1Ze1· seqttester zijn. Artikel 7 van de

besluitwet van 17 januari 1945 betreffende
het sequester van de goederen van de personen verdacht van misdaden en wanbedrijven tegen de uitwenclige veiligheid
van de Staat, naar luid waarvan eenieder
die, om het even hoe, kennis heeft van
het bestaan van krachtens gezegde besluitwet onder sequester gestelde goederen, ertoe gehouden is aangifte er van
bij de Dienst van het sequester te doen,
is van toepassing, onder meer, op de per-

----------
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soon wiens goecleren onder sequester zijn:.
gestela.
29 juli Hl54.
770

SEQUESTER. VAN DE GOEDER.EN
VAN VIJANDELIJKE ONDER.DANEN.
1. - Beslissing Vftn de Zwitse1·se gernengcle aommissie ingestelfl lcruchtenk
het nlclcoo1·fl vnn ·washington van :25 nwi
1946 en het aklcoonl van Pa·rijs van 14 jamwri 1916 over cle he·rstel1Jetnlingen. Besliss·ing wellce, 'Wftt betTeft fle onclerseqnesterstelUng ·van fle zich in Belgie be·v·inclenfle goede·ren lle 'Bel_q·ische ·re,qe1·ing
en 1·eahtsmaahten niet li'inllt. - Wat be-

treft de uitvoering op de zicll in BelgHi
bevindende , goederen van de bepalingen
van de Belgische wet betreffende lHet sef[Uester van vijamlelijke .goederen, zijn
nocll de Belgische regering noclt fle Belgische rechtsmachten gebonden door een
beslissing van cle Zwitserse gemengde
commissie ingesteld kraclltens het op
25 mei 1!!46 te Washington gesloten akkoorcl ter uitvoering van artikel Ci, a, van
het internationaal akkoonl betreffencle clP
herstelbetalingen op 14 januari 194() ondertekencl te Parijs en goedgf'lwurd rloor
cle wet van 30 maart 1\l48.
17 september 1953.
1
2. - D'lt'itse belwngen i'lb Belgische •vennootsahappen. - Belnngen •1Je1·teuen"Woor·fl'igfl floor z·iah ·in clen ·vreemfle be·v·inflencle
tUels. - 8equestraUenutMregelen niettem.in ·vun toepussing. -De door de besluit-

wet van 23 augustus 1944 voorziene sequestratiemaatregelen treffen de Duitse
belangen in Belgische vennootschappeu,
zelfs wanneer lie titels die cleze belangen
vertegenwooruigen zicll in het bnitenland
bevinclen. (Besiuitwet van 23 augustus
1449, artikel 1; wet van 14 juli 1!Jill, :utikel 2.)
1.7 september 1963.
1
3. - In Belgie _qel.eyen !!Oerle1·en van
een ·vennootsaha.zl uJaa1·1;nn de tUels meerenrleels of ten flehele nnn een Zwitse1·se
vennootscha.p toebeho·ren. - Tite/.s fleze·r
lantste ·mna.tsahnppi:i ziah feiteli:ik ter beschilck'int! of onrle·r toeziaht vun Dttitse
onclerclunen bwvinclenfle. - Goecle·ren voo1·
seq·nester vutlnutr. - ·worden door de bi.i

de besluitwet van 23 augustus 1\!44, voorziene sequestratiemaatregelen getroffen,
ue zich in BelgH; bevindende goederen
van een vennootscha}l waarvau de titels,
alhoewel merencleels of ten gehele aari
een Zwitserse vennootscllap toebehorende,
in feite ter beschikking of onder het toe-
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·zicht van Duitse onderdanen zijn. (Besluitwet van 23 augustus 1944, art. 1.)
17 september 1953.
1
4. - Dienst ·vnn het seq·uester. - Goe-deren wellce ter besch-ilvlcing stonclen vwn
(Jen ·vijnrulel-ijke Stant of een vi}wnrleli.ik
onrlenlnan. - Be[frip. - Stonden niet ter

beschikking van een vijandelijke Staat of
van een vijandelijk onderdaan, in de zin
van de artikelen 1 en 8 van de llesluitwet
van 23 augustus 1944 betreffende llet se(wester van de vijandelijke goederen,
rechten en belangen, de goederen waarover die Staat of <lie onderdaan enkel
bescllikte, omdat hij de eigenaur ervan
willekeurig nit zijn bezit had ontheven
ten gevolge van cle tijdeljke bezetting van
Belgie door het leger van die Staat.
13 november 1953.
162
5. - Besln-itwet van 23 fLn{fu.stns 1944.
- Pnbrielvs·rne·rl,; fl.eel ·u.·itnwl.:enfl vwn onder seqH.este1· !festel(le Dnitse goetleren.
- Nnuw.J;in!f. - Die:nst ·van het seq·ueste·r hebbencle klnoht ·in[Je(Uentl en zioh
heblwnlle bu,.rge1'l1)7,:e pn·1·t-i.i gestelfz.--=Arrest dnt tle J,:lnch t en tle stellin,q 'VfLn
fm1'[ferlijlce pnrt·i:i re[Jelmnt-irt ve'l'/,:lnwrt.
- W ettez.i,ike beslissing ontlnnlcs lle on'ltnwtvlce·u.righeflen vwn l1et a·n·est bioi (le
1Jermelcl'ing 1HLn fle rechtspersoon of lle
nntwtt1'li}lce persoon flie eigenfuw 'WfLS vwn
het nwrk of het recht hafl het te explo·ite1·en. - Het arrest, clat vaststelt clat een

stelcle goederen uitoefenen en zodoende
met de Staat in samenloop treden; ·zijn
echter uit die samenloop gesloten de
schulcleisers waarvan de rechten ontstaan
zijn uit een « akte )) van de gesequestreercle welke van na de ondersequesterstelling clagtekent. (Besluitwet van 23 augustus 1944, art. 1, al. 2, en 8, al. 1; wet
van 1.4 juli 1951, artikelen 23 en 26.)
12 februari 1954.
418
.2. - Besltt-it'wet van 23 ang·nstns 1941,
en 'Wet ·van 14 .i·nU 1951. ~ Schnlclvo-rtle'l'ing wellce rZe Staat op tle geseqtwstreenle
bez'it lwnchtens de ·1.vet vnn 15 october
.1945 tot iiH;oerin{f va.n een speciale belctstinrt op fle ·w·insten voo1·tvloeienll n-it
leve1"ingen en p·rest(LUes ann lle vvjanfl.
- K tv·ijting cloo1· miflfle/. va.n fle geseqnestmerfle goefleren. De Dienst van het
sequester is gelwnclen door mitldel van de
gesequestreerde goederen de bevoorrechte
::;clmldvordering te volcloen welke de
Staat op de gesequestreerde bezit krachtens de wet van 1[) october 1945 tot uitvoering van een speciale belasting op ck
·winsten voorvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand. (Besluitwet van
23 augustus 1944, art. 1, lid 2, en 8, lid 1;
wet van l4 juli Hl51, artikelen 23 en 26;
wet van 15 october 194.'1, art. 1 en 13;
:,;amengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. n.)
12 februari 1954.
418

3. -Wet van 14 ;inz.i 19:'51 artilcel 34. fabril'ksmerk deel nitmaakt van krachtens de besluitwet van 23 aug·ustus 1944 TT erpz.ichtvng de ·vi:inndeli,ike goelleren,
onder sequester gestel<le goederen, rech- ·rechten of belangen nan fle cUenst vnn het
ten of belangen, lleslist wettelijk dat de seq-neste·r a(m te ge'l;en. - TTe-rplichting
Dienst van het sequester cle vereiste hoe- wertenae op a.lwie honcler vnn bedoellle
clanigheicl heeft om klacht in te clienen uoetle·ren, ·rechten of belangen wordt. wegens namaking van dit merk en zich De. verplichting tot aangifte voorzien bij
tijdens de tengeviJlge van die klacllt inge- art1kel 34 der wet van l4 juli 1951 betrefstelde rech ts11leging burgelijke partij te femle de ondersequesterstelling der vijanstellen, zelfs wanneer het arrest onnauw- tlelijke goederPn, rechten of belangen
keurige vermelllingen bevat betreffende weegt op alwie, om om het even welkc;
rle rechtspersoon (Jf lle natuurlijke per- . reden, houdm· van bedoelde goederen,
soon rlie eigenaar van het merk was of rechten of belangen wordt.
het recht had het te exploitPren.
8 maart 1954.
465
JG november 1953.
1Tl

SEQUESTER VAN VIJANDELIJKE
GO ED EllEN.

SPEL EN WEDDENSCHAP.
·mn kwnsspelen. Pleegt een inbreuk QP artikel 1
van de wet van 24 october 1902 op llet spel
llegene clie de exploitatie van een kans8pel uit baatzucht voorbereidt en nitbaat.
(Strafwetboek, art. 66; wet van 24 october 1902, art. 5.)
30 november 1953.
215
1. -

Exploitatie

Be{!Ti1J. -

1. - Beslu-itwet ·uwn 23 wugu.stns 1944
en wet van 14 ,iu.U.1.'J5J. - Belg·ische, geal1-ieerfle of neutnLle schnlde'ise1·s. - Sclmllleise?·s ·in samenloop ·1net lle StfLnt. - G1·enzen. - Bilmen <le grenzen gesteld bij de

besluitwet van 2i: augustl1s 19H, en meer
in het bijzonder bij artikel 1, lid 2, en bij
de wet van l4 juli 1951, mogen de Belgische, g·eallieercle of neutrale schulcleisers
hun rechten op de onder sequester ge-

2. - Kansspel. - Begl"ip. - .Maakt
een kansspel uit, in de zin van de wet
van 24 october 1902, het spe1 waarin, llet-

STRAF.
zij door dit spel zelf, hetzij wegens de
omstandigheden waarin het wordt beoefend, de kans de overhand heeft op de
behendigheitl en de verstandelijke spelcombinaties.
30 november 1953.
215

STRAF.
1. - W an/Jerlrijf /Jij /Jeschiklc1ng van
rZe raadlcamer naa1· rle politierecht/Janlc
·/jerwezen. Aannern·ing van ver-z<tchtende omstnncUuherlen. - Straf vnn cor-1"ectionele annl. OnwetteUjklwirl. -

Wanneer een beklaagde nit hoofde van
jagen op een anders groml naar de politierechtbank verwezen wenl, bij een beschikking van <le raallkamer, die verzachtende omstandigheden vermelclt, vermogen noch die rechtbank, noch de correctionele rechtbank, uitsprnak doende in
.hoger beroep, dit misdrijf met een straf
van correctionele aard te beteugelen.
(Wetb, van strafv., art. 3S; wet op de
jacht, art. -± en 30; wPt nm 4 october
1S67, art. -± en 5.)
19 october 1!J53.
10S
2.
Wan/Je(lrijf.
Verzachtende
omstnndiaherlen. VenD·ijzing n<£ar de
politierecht/Jnnlc. Oon·ectionele stra,f.
- Onwettelijkheirl. - Wanneer een be-

klaagde nit hoofde van toebrenging van
vrijwillige slagen welke een onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid llebben veroorzaal;:t bij een verzachtende omstandigheden a:innemencle beschikking van de
raadkamer naar de politiereclltbank verwezen werd, mag noch door de politierechtbank, noch door de COlTectionele
rechtbank zetelemle in lloger beroep een
eorrectionele strnf nit hoofde van cUt mis<lrijf tegen de beklaagde uitgesproken
worden. (Strafwetboek, art. 25, 2S, 3S, S5,
~lllS en 399; wet van 4 oetober 1S67, artikel 4 en 5.)
3 november 1!J53.
127
3. - Meerrle1·e feiten •voortspntitenrle
nit een enkel misrlnrlig voornemen. Nimtwe ve1·oorrleling weuens nnrlere, v66·r
rle eer·ste ve·roorrleUn.rt gepleeuae jeiten.
- Onwettelijlclwicl. - Wanneer de rech-

ter over de grand vaststelt dat de feiten,
wegens welke beklaagde door een In
kracht van gewijsde gegane beslissing
veroordeeld wercl, en andere, v66r die
veroordeling gepleegde feiten waarvan hij
kennis moet nemen, slechts de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een
enkel en aanlloudeml misdadig opzet geweest zijn en, derhalve, slechts een enkel
misdrijf uitmaken, mag llij geen nieuwe
straf uitspreken voor de v66r deze veroordeling gepleegde feiten.
23 november 1953.
199

SST

4. - Gelrlboete. - Gelrl1Joete bepnnld:
bi.j artilcel 2 van rle besl·nitwet vwn 28 febnuwi 19!p. - Geen toepassin[l van oprlec·imes. - De geldboeten bepaald bij ar-

tikel 2 van de besluitwet van 28 februari
1947 betreffende de beteugeling van de

sluikslachtingen, gewijzigcl door de wet
van 10 maart 1950, zijn niet vatbaar voor
verhoging met opdecimes,
21 december 1!J53.
2S7

5. - O·vertrecl'ing 1x~n lle TVegcorle. Gelrlboete rl·ie het bij nrUlcel 2, lid 1, van
£le wet flfl. 1 ((!lt(J'U8t'l/.8 1899 VOO'I"(JC8ChneV61t mnximmn ove1·trejt. Geen ·ua.ststeflinu van het /Jestann van een omstanrlif!heicl rl·ie het verzwaTen 1;nn rle strnf rnouel'ijlc mnnlct. - OnwetteU:ilcheill. - DP·

wegens een overtrecling van de vV egcofll'
ui tgesproken gelclboete die llet bij a rtikel 2, lid 1, van de wet del. 1 augm;tns·
1S99 omschreven maximum overtreft is
niet wettelijk, zo lle beslissing het bestaan niet vaststelt van een der omstandigheden welke llet verzwaren van ell'
straf mogelijk maken. (Wet van 1 augustus 1S9!J, art. 2, lid 1, :J, 4 en 5.)
29 maart 1!J54.
520

16. Gelcl/Joete. - Oprlecimes. - lt'eiten aeplee[lrl v66r 13 azwil .1952. - Boetc
ve1·hoogrl met 1.90 llecimes. - , OnwetteUj lcheirl. Is onwettelijk de beslissing;

die de ui tgesproken straf met 190 <lecimes
vermeerdert voor een v66r 13 april HJ52
gepleegcl niisdrijf. (Wet van 14 angustuE<
1947, art. 12; wet v:m 5 maart 1952.
art. 3.)
24 mei 1954.
623
7. - V eFuallenverlcl<winu vnn het 1·echt
een 1·ijtu.ig te voe!"en. - Be8t(tn£lrleel 1;an
rle hoofrlsfl·af. - De straf van vervallenverldaring van het rt>cht een rijtuig tP
voenin, voorzien bij artikel 2, alinea's 1
en 2, van de wet van ·1 augustus 11J24, is
geeu omlerscheiden straf van cle hoofdstraf, maar een bestandd<>el v;m deze
laatste.
21 juni 1954.
6S6
S. - V ervnllen·ve'l"lclnrin[l vnn het recht
te /Jestu.·ren ttitgespmlcen lcm.chtens artilcel 2 va,n rle wet vwn 1 ntwnstns 1899 ( nrtilcel 2 vnn de wet vnn 1 WI!(Jttstns 1924).
.Element vnn rle hoojflsknf. - DP straf·

van vervallenverklaring van llet recht een
voertuig te besturen uitg·esproken bij toepassing van artikel 2 van de wet van
1 augustus 1S99 gewijzigll bij artikel 2
van de wet van 1 augustus 1924, naar lnid
waarvan de lopencle vervallenverklaring
zal verdubbelcl worden, maakt geen straf
nit clie 1 onderscheiden is van de lloofdstraf, cloch een element van <1Pze laatste.
12 juli 1!J54.
752:
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'J:ALEN (GEBRUIK VAN DE).

T
TALEN (GEBQUIK VAN DE).
1. - 8tmtzal<>en. - Beklaagcle cl·ie alleen fi'rnns •ve1·staat. - Vonlering tot ve1·talinu ·vnn cle in het N eclerlcmcls gestelcle
.stulcken. - .tlnn cle em·ste ·rechteT voo1·gelegde st·u.kken. - Vertnling te laat gevm·derd. - De beklaagcle, die aileen Frans

verstaat, is niet meer gerechtigd, v66r
het rechtscollege in lloger beroep, te irorderen dat aan het dossier een Franse
vertaling gevoegd worde van in het Nederlands gestelde stukken, clie reeds aan
de eerste rechter voorgelegd werden.
(Wet van 10 juni 1935, art. 22.)
::!0 november 1903.
217
2. Dnitse tct'nl.
Rechtspleging
'IJ66r het Hot vnn verlwelcing. - 8tratzaken. - Best-reclen lJesUss·ino en voorz·iening in fle Dnitse tcwl gestelrl. - Bevel.wlwift vwn cle ee1·ste 'DO(!'rzUte1· ~oa.nrb'ij
rle tnnl vwn cle rechtsplegi·ng bepanlcl
worrlt. - Sedf'rt de inwerkingtrecling van

de wet van 20 juni 1953, wmmeer een
voorziening tegen een in een strafzaak in
het Dnits gewezen beslissing in dezelfde
taal is gesteld, bepaalt de eerste voorzitter van llet Hof van verbreking, bij
bevelscllrift, de taal waarin de reclltspleging vanaf de terechtzitting zal worden
voortgezet. CWet van 20 juni 1953, art. 9;
wet van 15 juni 1935, artikel 27b·is, paragraaf 2.)
30 november 1953.
220
3. -

]l'mnse taal-N erlerlanclse tcLal ( oelJruik elm'). - 8t1·atznken. - Gelijk getal
bet-ichten well~e verschillende nnt-ionnle
talen gelJ·ruiken. - Geen met 1·eclenen omlclede besUs!fing van de eerste ·rechter. Betichten n·iet ont·vnnkelijlc in hager beroep lle niet'igheicl op te werpen. - Wan-

neer, in het geval twee v66r de correctionele reclltbank gedaagde betichten verschillencle nationale talen gebruiken, de
rechtbank de redenen niet heeft opgegeven Vtlll de beslissing waarbij zij de taal
van rle rechtspleging bepaalt, is de ·betichtc die v66r de eerste rechter verschenen is zonder die nietigheid in te
roepen, niet meer ontvankelijk ze in hager beroep op te werpen. (Wet van 15 juni
1935, art. 21, 24 en 40.)
18 januari 1954.
344

lwuUc). ~ 8trafznlwn. - N·ietigheid vn-n
de clngvnarcling, voortvloeiencl uit een
schending van cle wet van 15 j'wni 1935. N nclerhancl op tegenszn·aak gewezen vonni~ ·wn veroorcleling. Ge(lelcte nietigheul. - Een nietigheid van de dagvaar-

ding v66r de correctionele reclltbank wegens schending van de wet van 15 'juni
19il0 op het gebruik der talen in gereclltszaken, wordt gedekt door een naderhand
jegens aanlegger op tegenspraak gewezen
vonnis van veroordeling, dat zelf met
geen nietiglleid wegens overtreding van
becloelde wet bellept is. (\Vet van 15 juni
1935, artikel
lill 2.)
348
19 januari 1954.

ro,

'5. - fi'n~nse tnnl-Nefle'l'lnnflse taal (oeIJJ"U'ilc ·vnn cle). - Voo1·ziening tegen een
nJTest vnn fle Rnc!cl vnn 8tnte. - Ar1·est
uewe.<Jen clooJ· cle tweetnUge knmer van cle
Raacl van 8tnte en in cle lJeide lnndstnlen
op,qestelcl. - Voorzien-inu die in rleze twee
tcLlen rnn_q opgestelcl wonlen. - De voor-

ziening, teg·en een arrest gewezen door cle
afdeling administratie van de Raad van
State, tweetalige kamer, en in de beide
landstalen opgesteld, mag in deze beide
talen opgesteld worden. (Stilzwijgende
oplossing.) (Besluit van de Regent van
2il augustus 1948 op het gebruik van de
talen in de Raad van State, art. H, al. 3
en 7; wet van 15 juni 1!135, art. 27.)
2 juli 1954.
721
'6. - fi'ra.nse tnnl-Necle'l'lnnclse taal ( gelwu:ilc vnn cle). - TToo·rziening tegen een
an·est vnn cle Rc!arl vnn State. - A.n·est
gewezen door rle tweetal'ioe lccLnwr· van de
.Rnncl vnn 8tnte en opgestelcl -in be-icle
lnnclstnlen. - Voo1·zien·in.q -in ellceen vnn
fleze tnlen. - Mncht vnn het hof om de
tnnl te lJepnlen wnn·rvwn uelJn~ik zal ,qem.a.a.l,;t WOTclen voo1· het oncle1·zoelr. ter z-itting en voo·r de ·nitspraak vnn het a1·rest.

- vVanneer een voorziening·, tegen een
door de afdeling administratie van de
Raacl van State gewezen en in de twee
nationale talen opgsteld arrest, zelf in
deze twee talen is opgesteld, bepaalt het
hof de ta.al, waarin llet onderzoek ter
zitting zal gedaan worden en llet arrest
zal uitgesproken worden.
2 juli 1954.
721

7. - Ji'rnnse tnal-N eclerlwnclse taal ( ge4. -

fi'Tnnse tnnl-N ecle·rlnndse

tcu~l

( ge-

bn~il.;

rnn de). -

A.anrlniding in het ar-

TERlWBETALING VAN HET ONVERSCHULDIGDE. rest 1Jan de bepalingen van de wet van
15 .i1tni .1935, waarvan toepassin.q gemaaJct
Vaststelling. Door, in zijn
we·rd. -

beschikkend gedeelte op zekere artikelen
van de wet van 15 juni 1935 te wijzen, en
door te verwijzen naar de in het vonnis
a quo aangehaalde artikelen van deze
wet, duidt de rechter in lloger beroep de
beschikkingen van gezegde wet aan,
waarvan in de zaak toepassing. gemaakt
werd.
5 juli 1954.
732
8. - li'ranse tftal-Nederlandse taal (gelwuik van cle). - StratzMcen. - Nietigheid van de ·rechtspleging, voor·tspr·nitende uit een schending van de wet van
15 juni 1935. - Later vonnis van verooTdeling, op tegenspmftlc. - Geflekte nietighe·id. - Een nietigheid van het vooron-

derzoek en van de rechtspleging v66r de
conectionele rechtbank, wegens schending van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik van de talen in gerechtszaken,
is gedekt door het ten opzichte van de
aanleggers op tegenspraak gewezen vonnis dat zelf niet met een nietigheid voortspruitende uit een schending van gezegde
wet is .behept. (Wet van 15 juni 1935,
art. 40, al. 2.)
2 september 1954.
775
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de schulclenaar van de hem toebellorende
goederen.
13 november 1953.
162

TQAMWEGEN (POLITIE DEQ).
Koninlclijk beslu.it van 27 januat·i. 1931,
artilcel 6, gew-i_izigd bij 7coninlclijlc besluit
van 26 augustns 1.938, adilcel 1. - Ver-plichf'in,q voor de best!tunler van een voer·tltig op rails in gevftl van belernmedng
van de weg te vertr·agen oj' het voer·tuiq
tot stastanfl te brengen. - Omstandigheflen waantit het ni.et-voorhanden zijn van
een ·in/Jreuh; op die venJUchting lean wor·den afgele'id. Uit de omstandigheclen

dat een autobestuurcler op een te korte
afstancl v66r een rijdende tram is blijven
stilstaan en dat het remvermogen van een
eonvooi 'op rails merkelijk lager is dan
dat van een voertuig op luchtbanclen, vermag de rechter over de grond wettelijk
af te leiden dat de trambestuurder niet
schuldig is aan de inbreuk van nagelaten
te hebben zijn voertuig in geval yan llelemmering van de weg tot stilstancl tl"
brengen. (Koninkl. besl. van 27 januari
1931, art. 6, gewijzigcl bij koninkl. besl.
van 26 augustus 1938, art. l.)
3 november 1953·.
128

TUSSENKOMST.
TEQUGBETALING VAN HET ONVEQSCHULDIGDE.
Betaalde belasting. - Eis tot tentgbetaUng. - Gewone bevoegclheid van de hoven en r·echtbanlcen. Verei.ste voorwaarden. -· Om binnen de gewone be-

voegheid van de hoven en rechtbanken te
vallen, client de eis tot terugbetaling van
het bedrag van een betaalde belasting gegrond te zijn op het gebrek aan eeu wettelijke titel - wet of reglement overeenkomstig de :VI•et - die de belasting vestigt.
1 october 1953.
52

TEQUGVOIWEQING.
Eis tot tentgvor·flerin.q ·van goederen in
hanflen van een derde. Denle flie
schuldeiser·s heeft. - As·tUcelen 'J en 8 van
de wet van 16 decembet· 1851. - Geen beletsel voor de eis tot te·ntgvm·de1"ing. -

Hoewel de artikelen 7 en 8 van de wet
van 16 december 1851 bepalen dat de goederen van een schuldenaar het gemeenschappelijk panel van zijn schuldeisers
zijn, beletten zij nochtans niet het terugvorderen, door een dercle, ten laste van

1. - B1W[ferlii ke zaken. - V er/Jt·elc·ing.
- Voorziewing ·vfin de oorspronlcelijlce aanlegger· tegen de verweerfler in de hoofdvor·der·ing. - Verweerder wellce v66T de
reahtet· oveT de gr-onfl tot vr-ijwaring opt'oept. Vor·derin.q van venveerYler tot
bindencle verlcla,ring ·van het arr·est tegen
de tot vrijwaring op_qeroepen pe·rsoon iugesteld. Ontvankelijkheid. Op de

voorziening van de verzekeraar van de
getroffene tegen het arrest clat een der
verantwoorclelijke daders van de schade
slechts tot gedeeltelijke herstelling er van
veroorcleelt, is deze dacler, verweerder in
verbreking, welke afgewezen wercl van
zijn vordering tot vrijwaring ingestel<l
tegen een clerde persoon, wiens font ertoP
bijgedragen had de schade te doen ontstaan, ontvankelijk deze Iaatste tot gedwongen tussenkomst en tot bindende verklaring van het arrest op te roepen.
7 januari 1954.
316
2. - B1wgerlijlce zalcen. - E·is tot tussenlvornst. - Dr·aagwijdte en gevol_qen. De door de verweercler tot tussenkomst in
een burgerlijk gecling· opgeroepen partij
wordt partij in clat gecling en is gegroncl
om namelijk, tegen de hoofdeis, de rechten welke lmar toebehoren te Iaten gelden.
3 juni 1954.
632

'890 DITVINDINGSOO'l'ROOI.- VALSREI.Q EN GEBRDIK VAN VALSREID.

u
schillend zijn en wijst llij de aa.nspraak
ov vroegere octrooiverlening wettelijk af.
(Wet van 24 mei 1854, art. 1, 15 en 25.)
5 noveiDber 1953.
138

UITVINDINGSOCTR.OOI.
1. - Oeld(q he·ia 'cwn een oct·roo·i bettvist ·wegens cle ·uroege·re verleng·ing vcm
.een ancle·r oct1·ooi. - TTaststelU.ngen UJ(UWnit bl-ijkt dnt het toestel, voor·wMp van
l!et · betwist oct·rooi, een n.i.e·uwe verb inding is en clnt er wezenlijke ve1·schillen
bestaan tnssen de toestellen die het voo1·werp vnn ae twee oct1·ooien zijn. - So·ztvm·eine beoonlel-ing. Annstl'l'ctctlc op
vroegere octTooive1'lewing wettelijk nfgewez·en. Door vast te stellen dat een

.2. - Tf erbete·ring cloo-r cle ·u-it-v·incler aan
zijn eigen ttitvincl·in[J toegeb-racht. - Ver7wte-rin[len op ziah zelf n·iet vntbnar voor
oat'I"Ooi. TT erbetm·ing ingel'ijfcl in cle
OOT81J1'0nlcel'i.ilce ·u.-itv·incl-ing. "--- Gelcligheid
vnn het ve·rbete!"ingsoctrooi. - W anneer

verbeteringen door cle nitvinder aan zijn
eigen uitvincling toegebracht zijn geweest,
maken clie ver beteringen, zelfs indien zij
op zicllzelf voor geen octrooi vatbaar zijn,
niettemin llet voorwerp uit van een geldig octrooi, in zover zij ingelijfd zijn in
lle oorspronkelijke ui tvincling, waarmecle
zi.i een smnenstelling vormen. (Wet van
24 mei 1854, art. 1, 15 en 24.)
29 april 1954.
555

toestel, voorwerp van een octrooi, een
nieuwe verbinding uitmaakt waarin de
nadelen vermeden worden van een ander
toestel, vobr lletwelk vroeger een octrooi
aan een clerde verleend wenl, en door
wezenlijke verscllillen, tussen die toestellen te doen uitkomen, oordeelt de recllter
over de grond op souvereine wijze <lat de
voorwerpen van cle twee octrooien ver-

v
GEBR.UIK VAN

deren een onreclltmatig voordeel te verscllaffen.
28 september 1953.
37

1. - TT wn vwlsheid beUchte stu./dcen. Door de artUcelen 448 en 450 vwn het Wetboek vwn st·mf·vonlering voo1·geschreven
pleegvo·rmcn. - Niet op straffe vcm !l'ietigheid •uoorzicn. De door de artlke-

4. - Oprnnlcen vwn een tJalse titel en
gebntik vnn cle vervalste t-itel. Ten
eincle tot staving vnn een eis, het gebrelc
nnn titel te verhelpen. - Bed-rieglijlc opzet. - Handelt met de bedoeling zicllzelf

1'ALSHEID EN
VALSHEID.

len 448 en 41JO van llet Wetboek van strafvordering voorgeschreven Dleegvonnen,
ten oversta;ln van vals beweerde stukken,
zijn nocll substantieel, noch op straffe
Vf~n nietigheid voorzien.
19 october 1953.
103
2. - St·mtzaken. - Ve·rzoek tot ·in.schrijv·ing wegens ·valsheid. Door de
·verweenle1· ·in ve·rbrelcing ·ingecl-iena om
een m·idclel 'VCm de vom·ziening te best-rij·den. Midclel ·i;n rechte ongegrond. Verzoe/,; niet ontvwnkel-ijlc. Is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, llet
verzoek tot inscllrijving wegens valsheicl
-door een verweerder in verbreking ingediend om een middel van de voorziening
te bestrij clen wanneer clit mid del in
recllte ongegr~ncl is.
19 october 1953.
·106
3. -

Becl-rieglijlc opzet. -

Begrip. -

Het door de artikelen 193 en 213 van het
Strafwetboek vereist bedrieglijk opzet is
.de bedoeling om aan zicllzelf of aan an-

of aan een ander een onreclltmatig voorcleel te verscllaffen en derllalve met bedrieglijk opzet naar de zin van artikelen 193 en 213 van llet Strafwetboek, llij
clie met llet oog op llet inwillig·en van een
eis cloor llet opmaken en llet gebruik van
een valse titel, llet geb1'ek aan titel goedmaakt .
28 september 1953.
37

5. - TTnlsheid ·in gesahriften.
Vervnlsing vwn cle waar·heid en beclrieglijlc
opzet floor cle belclnngcle betwist. --:- B_~-
wijs ·van die elementen vwn het m~sclnJf
·ru.stencl op het openbnar min·isterie en de
b·zwgeTlijlce pa1·tij. - .wanneer de beklaagde betwist dat een stoffelijke valsheicl een vervalsing van de waarlleid uitmaakt en met bedrieglijk opzet werd gepleegd, rust de last van llet bewijs dezer
elementen van llet misdrijf op het openbaar ministerie en op de bnrgerlijke partij.
106
19 october 1953 .
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VENNOOTSORAP.
6. ~ Valsheicl in gesch1·iften. - Geschrift flat geen titel uitma,akt maa1· in
zelcere mnte het bewijs vnn het m·in vnstgestelcl feU opleveren knn. - A1·tikel 196
·van het 8trafwetboek toepnsselijlc.

Voor de toepassing van artikel 196, laatste lid van het Strafwetboek wordt niet
vereist clat het van valsheid aangetijgd
geschrift een titel zou uitmaken; het volstaat clat cUt geschrift in zekere mate,
zelfs bij wijze van feitelijk vermoeden,
het bewij~ van het erin vastgestel<l feit
opleveren kan.
22 maart 1954.
501

7. - V alsheicl ·in geschriften. - V e1·zelcering. - Aangifte vnn cle sclwcle cloo1·
cle verzekenle. - V nlse vasts telling van
clat'um en tJlnats ·vc£n het ongeval. Valse aangifte clie een strafba1·e vnlsheicl
,in geschriften lean uitmalcen. - Een door
de verzekerde gedane valse vaststelling
betreffende de plaats en datum van llet
ongeval in de bij artikel 17 van de wet
van 11 juni 1874 over de verzekeringen
voorgescllreven aangifte van de geleden
schade kan het geschrift uitmaken waarvan de valsheid door artikel 196 van het
Strafwetboek betengeld wonlt.
22 maart 1954.
501
8. - Vnlsheicl in geschriften.
Kasboelc vnn cle notnris. - Mankt een ulcte
,nit in cle zin ·vnn wrt'ikel 19G vnn het
8tmfwetboelv. - Ret kasboek van de no-

891

heicl zijncle hanclelsfoncls. - fnbreng clie,
niet , nooclzakelijlc cle inbreng oncle,rsteU
vun de lclnndizie wellce ann zelcere van cle
cleelgenoten toebehooTt. - De inbreng in

deelgenootschap van een onder de deelgenoten in onverdeeldheid zijnde handelsfonds omlerstelt niet noodzaeklijk de inbreng in eigen<lom of in genot van d0
klandizie welke aan v.ekere deelgenoten
toebehoort.
4 februari 1954.
B9l
4. - Deelgenootschc£p.
Beschilclcing
over de ingebrachte me1·ende goede1'en en
ove'l" cle v'fije activn. - Bevoegdhe'id va.n
cle zaMcvoenlers jegens cle clerden. - In

hun betrekkingen met derden hebhen de
zaakvoenlers van cleelgenootsehav llet
recht over de ingebrachte roerentlle goe<leren te besehikken zelfs wanneer de inbrenger zich de eigendom ervan heeft_
voorbehouden; zij .hebben onder meer lwt
recht over de vrije nctiva te bescllikken.
4 februnri 1954.
391

5. -- Kap'itaUsC£tieondeTne,rnin.fl.
8amenwerlwnde vennootschap 1lie in nl'il'
voor jnn1·Zijlcse sto1·tingen de verbinteni~;·
aangnat na een zelcere tenn'i;in het norlige
lcatJittwl tot stnncl te Menuen om cle aaudelen ~vnan;oor de vennoten hadclen ingetelcend uf te betalen. - Fennootschnp on.
rlerworpen am~ het kon:inlcli.i J,, besl,uit
n"' 43 vcm 15 december 193-J. - Is onder-

worpen aan de toepassing van het koninktaris maakt een akte nit in de zin van , lijk besluit van 15 december UJ34 betrefartikel 196 van het Strafwetboek. (Wet fende de controle op de kapitalisatieonvan 25 vent6se jaar XI, art. 33; kon. dernemingen, de samenwerkende vennootbeslnit nr 213 van 1il <lecember 19B5, ar- schap die beroep lloet op het spaargeld en
tikel 2.)
in ruil voor perioclieke stortiugen de ver749 bintenis aangaat op een vastgestelde da12 juli 19G4.
tum het noclige kapitaal tot stand te brengen tot afbetaling van <le a an<lelen waarvoor zekere vennoten hadden ingetekend,
VENNOOTSCHAP.
welk kapitaal door bewuste stortingen ge1. - VerenirJingscont,ruct met het oog vormd wordt en door de inkomsten welkP,
die stortingen zullen opbrengen. (Kon.
op hunclels- of lanclbouwexplo'itutie. besl., n'· 43, van 15 december 1934.)
Oontruct cle£t, ,in hoofcle vnn ellceen cler
meclecontn£ctunten, een ·recht va,n inmen483
15 maart 1954.
ging en een recht van toezicht ve1·eist. -

Ret contract dat aan elkeen der medecontractanten noch recht van inmenging,
noch recht van toezicht verleent is niet
een verenigingscontract met het oog op
handels- of lam'!bouwexploitatie.
12 jannari 1954.
327
2. Deelgenootschup. Eigenclom
van cle inb1'enr1en. In een deelgenoot-

schap blijft elk lid ervan eigenaar van
zijn inbreng, belloudens een anders Iuidende overeenkomst en behomlens de
rechten van derden.
4 febrnari 1954.
391
3. - Deelgenootschup. - Inb1·eng van
een oncle1· cle cleelgenoten 'in onvenleelcl-

'6. - Deelgenootschnp. - Begt'ip. ~In
gemeenschnplwenrting. - Beheer. - Verej]'eninrJ. - Doordat zij een vennootschap,

is, onderstelt de deelgenootschap llet in
gemeenschav brengen van goederen zoncler nocbtans het in gemeenschap brengen
uit te sluiten van de bedrijvigbeid van de
cleelgenoten, met het oog op het verwezenlijken en het verdelen van winsten.
In zodanige vereniging is het aan de
cleelhebber niet verbollen in het inwendig
beheer van de vereniging tussen te komen
jegens derden en als gevolg·machtigde van
de andere deelgenoot op te treden in zo' ver hij niet onder een bijzondere firmanaam noch met aanvoering van zijn hoc'danigheid van deelgenoot handelt.

892 VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUITEN OVEHEENKOi\1ST ONTSTAAN).

Het is aan de partijen ook niet verbaden te beuingen dat bij de ontbinding van
-de vereniging een vereffening en niet een
afrek(;'ning zal plaats hebben.
18 maart 1954.
490
7. - V ennootscha]J onclC'I' gerneenschappelfjke nanm. - Bertrip. - Het bestaan
van een vennootschap onder gemeenschaplJelijke naam onclerstelt clat elke vennoot
zich op al zijn goederen tot betaling van
de schulden van de vennootschap verbindt
om het even of hij zich al dan niet onder
een firmanaam verplichte.
18 maart 1954.
490
8. - OnreyelmaUg opye'l"iclite deelyenootschntJ en vennootschnp onde1· gemeenschnpz;eUjke nnnm. - Onrle1·scheid. - Is

niet wettelijk gerechtvaardigd, het arrest
-dat het vonnen tussen twee partijen va,n
-een onregelmatig opgerichte vennootschap
onder gemeensclmppelijke naam bij uitsluiting van een deelgenootschap vaststelt en die vaststelling afleitlt uit om.stanclig·heden welke even met het bestaan
van deelgenootschap als met hct bestaan
van een vennootschap onder gemeen- ·
schapvelijke namn verenigbaar zijn en
.zonder ook na te gaan of een der partijen
slechts als lasthebber van cle andere rmrtij kon hamlelen en zich al clan niet persoonlijk verbonden hacl de verbintenissen
te voltloen welke uit door zijn bemiddeling tot stan([ gebrachte akten ontstaan
\\raren.
18 maart 1954.
490
·9. - Nrtnmloze vennootsclwp. - DngeUjlcs behee1·. - Onroerend yoed floor de
vennootschap rtanyckocht om luuw d'ien8ten 6!' in te vesUqen. - Opzeyying aan
rZe hwtwfler yeyeven. - Darul van dayelijlcs behee·r. - De opzegging, namens een

naamloze vennootschap, gegeven aan een
hm~rder, welke een goed betrekt dat door
de vennootschap aangekocht werd om
haar cliensten er in te vestigen, kan een
<daad van dagelijks beheer c1er zaken van
de vennootschap nitmaken. (vVetten samengeordend bij kon. besl. van 30 november 1935, art. 63.)
18 juni 1954.
673

VEQANTW 0 0 RD ELIJKH EID
(BUITEN OVEQEENKOMST
ONTSTAAN).
1. -

Ongeval gebe1wd b'ij lclaa-rUchte
aan fle overgang van een spoorwey
.flie een, steenlcoolmiin beclient. Ove1"gan.q, niet voorzien "van slaylJomen, aan_qeflnid floo1· een 1'0ocl lmippe1"licht. Vonnis rZe ve·rantwo01'delijkhe·id voo1" het
{)nyeval op de emploitant van fle spoo1"-weg leggenrl. - Fo7~f van de emploitant
~lag

nf_qeleifl nit het fe'it flat de overyang niet
vwn een ononcle·rlJTolcen 1·oofl licht voorzien was. - Plantsen vwn z1tlk liaht niet
verpl'ichtenrl. - Vonn'is n'iet 'vnststellenfl
flat maahtiyiny clafwtoe verleenfl _we1"fl. Onwetteli:ikheifl. Is onwettelijk het

1·onnis dat een vennootschap verantwoorclelijk verklaart voor een ongeval bij
klaarlichte dag gebeurd aan een overgang
van een door haar geexploiteerde spoorweg, om de reden clat die overgang, niet
van slagbomen, aangeduic1 door een rood
knipperlicht en niet door een ononderbroken rood licht voorzien was dan wanneer
geen wetsbepaling die vennootschap verplichtte znlk teken te plaatsen en het
vonnis niet vaststelt dat zij dam·toe door
de bevoegcle overheic1 gemachtigd was.
(Burg. Weth., art. 1382 en 1383; koninkl.
besl. van 1 februari HJ34, artikel 13 en
142.)
5 october 1953.
70
2. - Ongi;Jval clnt zich ann een spoo·r'Weyove1·yanyl heeft vooT.rteflfum. - Vonnis
fle ve·rantwoonlel'i.ilcheicl vnn rle emploitwnt ftfleiflena ttU het teit flat on_qevallen
r::ich 1·eefls zouflen hebben voor.qeflaan aan
wnrlere rloor hem beflienfle ove1·gan_qen. --'Onwettelijlcheifl. Is onwettelijk het

vonnis dat een exploitant van een spoorweg verantwoordelijk verklaart voor een
aan een overgang gebeurd ongeval, om de
reden dat ongevallen zich reeds aan anllere door hem bediende overgangen zouden hebben voorgedaan. (Burg Wetb.,
art. 1382 en 1383.)
5 october 1953.
70
3. - TTer-yoefl·inysTonte. - Bear·a_q.
Bez)(tlingen betrefjenfle rle wettelijke t·entevoet niet toepftsseUjk. Sonvereine
lJeoonlez.iny· floor fle 1"CChter OVe1' de
grand. - De vergoedingsrente we1ke op

een wegens een aquiliaanse fout verschuldigde schadevergoeding toeg·estaan wordt
houdt verband met de omvang van het
nadeel en maakt een integrerend deel van
lle vergoeding uit; cle bepalingen van artikel 2 van de wet van 5 mei 1865, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr 147 van 18 maart 1935 betreffende
de wettelijke rentevoet, zijn niet toepas~elijk op die interesten, waarvan het bellrag· van de souvereine beoordeling van
de rechter over de grond afhangt.
3 november 1953.
130
4. - Gemeentelijke befl·ienfle slachtoffe·r 1!Wn een m·isfl'l"ijf. - Eis tot schacle'Vcr.qoed'ing tvegens het verlies van weflde
tijclens ae flmw van fle werkonbelcwaamhe·icl. - An·est schaaeve1·goefling toelcennenfle aan het slachtofje·r, alhoewel het
erlcent flat het zijn valle weflde voo1·t
ontvanqen heeft. Onwetteli.ilce beslis-
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.~ing. Wanneer het slachtoffer van een
misdrijf, tot herstelling van de stoffelijke
~chad<e welke het heeft ondergaan, een
vergoeding vraagt wegens gedeeltelijk
verlies van zijn we<lde van gemeentebediende tijdens zijn werkonbekwaamheicl,
i~ bet arrest niet wettelijk gegrond clat,
alhoewel het vaststelt dat het slachtoffer
gedul'eJl(le die termijn zijn voile wedde
voort ontvangen heeft, hem niettemin nit
(lien hoofde een vergoecling toekent.
24 n1ei 1954.
619

5. - Aanyestelde yelast een ·voe·rhviy
te voeren. - Toelntiny o-m, tijrlens de ·witvoering van zijn taalc, een tJersoonl'ijk 7Je7JOelc te 1wenoen. Toela#no rlie niet
noodzah;elijlce;·wi:ize een len·ing van het
voert-lti_q tot pe;·soonl'ijlc gelJ;··wik ti'itmaalct
en de scho;·sino van het conf1·act ·va.n
huu;· •va.n cl-ienst ;neclelJ·rengt. - Uit het
feit dat een aangestelde, gelast met het
voeren -van een voertuig, van zijn aansteller toelating heeft gekregen om, tijdens de nitvoering van zijn taak, zich
met het voertuig naar een gasthuis te
begeven, om er aan een aldaar bedlegerig persoon bezoek te brengen, niet noodzakelijkerwijze volgt dat een lening van
het voertuig tot persoonlijk gebruik door
de aasnteller toegestaan werd en dat de
aangestelde, wijl hij van de verleende
toelating gebruik maakte, niet meer in
het uitoefenen zijner bediening van aangestelde was, in de zin van artikel 1384,
>llinea 3, van het Burgerlijk Wetboek; de
rechter client na te gaan of, tijdens de
Tit, de aangesteltle zicll steeds nog onder
het toezicht en het bevel van de aansteller bevond.
13 november 1953.
161
6. - Lid van een gmepe·ring van _qewapende wee;·sta.nd. Schafl,e awn een
derde ve;·oo;-zaaJct. Gevolo van een
!Ottt in de vollJTenging va.n een daad
1vellce de _qewa.pende weerstande;· op
grand va.n zijn ftmctie het ;·echt of ne
plicht had te volb-rengen. - Aanspralcelijkheid van de Staat. - Hanclelt als or-

gaan van de Staat en betrekt cliens aansprakelijkheid in de zaak, het lid van een
groepering van de gewapende weerstand
dat aan een derde een schade veroorzaakt
door een font begaan in de volbrenging
van een daad welke hij nit hoofde van
zijn functie het recht of de plicht had te
volbrengen. (Besluitwet van l!l september
1945.)
il december 1953.
236
7. -

V e;-oordel-ing van cle clade·r van
een onrechtmatig feit tot schacleve;·goe(ling wegens het aan het slachtoffe;· ve;-oorzaalct stoffelijk nafleel.
An·est
waarbij vastgesteld worflt ·dat het sla.chtoffe;- een voo1'tcl·zwende venninde;·ing van

arbeidsbekwaamheid heett onclergaan en
waarbij de schaclevergoecling berelcend
wo;·dt op _q;·o;ulslag van clie vennindering
en van het normactl loon van het sla.chtoffe;· ·v66;· het ongeva.l, .'!!onder flat het
werkelij lc verschil .,;a.n loon .~ede;-t het
onoeva.Z in aanmerkino genomen we1·d. Wettelijl.:e beslissiny. - Is wettelijk de

bt$lissing die de dader van een onrechtmatig feit tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer veroorcleelt wegens het door c1it feit veroorzaakte stoffe ..
lijk nadeel, die vaststelt <lat. het slachtoffer een definitieve vermindering van arbeiclsbekwaamiwid heeft ondergaan en de
schadevergoeding berekent op grondslag
van die vermindering en van het normaal
loon van het slaehtoffer v66r het ongeval,
zonder het werkelijk verschil van loon
sedert het ongeval in aamnerking te. nemen, omclat dit loon onzeker en problema tisch blijkt te zijn.
14 december 1953.
257
8. - Naleving doo;· een weggebntiker·
van ae reglementsvoo·rschriften. Omstanfli_qheia wellce z·ijn nanspralcel-ijkheid
n·iet belet in geval h·ij fle algemene voorz·ichtigheidsve;-plichtingen
mislcent..

Het feit dat een weggebruiker zich naar
cle reglementsvoorschriften heeft gedragen belet niet dat zijn aans11rakelijkheid
kan worden teweeggebracht, ten gevolge
van miskenning van de algemene voorzichtigheidsverplichtingen.
7 januari 1954.
312
9. - A;·tikel 1382 van het Bnr_qeTlijk
Wetboelc. - Schade awn een de·rde beroklcend doo·r de samenlopende fattten van
ve;·scheidene personen. - Jefl,e;· dezer, jeoens de gekoffene, tot volledig herstel
van de schade gehonden. - Wanneer een

schade het gevolg i& van onderscheiden
fouten, welke ertoe bijgedragen hebben
haar integraal te doen ontstaan, is elk
van degenen wien een der samenlopende
fouten te wijten is tot volledig herstel
van de schade jegens de getroffene gehouden. (Burg. Wetb., art. 1382.)
. 316
7 januari 1954.
10. - Vennootschap btt;·geTlijk verant·woorclel-ij k verlclaa;·a voo;· de n-it een rnisd;"ijf ontstane sclwde. - An·est hetwelk
vaststelt flat het misfl;·ijf doo;· een aangestelde va.n de vennootschatJ in het ~tit
oefenen van z-ljn fnncties geplee_qd werd.
- TVetteUjkheid. - Het arrest hetwelk

de bestanddelen van de ten laste van de
beklaagde gelegde misdrijven vaststelt en
erop wijst dat de beklaagde de aangestelde van een vennootschap was en dat
hij in de uitoefening van zijn bediening,
in dienst van voormelde vennootschap gehandeld heeft, leidt er wettelijk nit af
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dat die vennootschap burgerlijk verantwoordelijk is voor de door cle misdrijven
veroorzaakte schade. (Burgerlijk Wetboek, art. 1384.)
8 maart 1954.
465
11. -

BetaUng aan het slnchtoffer 'vnn
z-ijn contrnct~r.eel loon otschoon het- door
een ,blijvende wedconbekwaarnheid aan.qetast is. Geen 'ltit~ve-rlcing op de doo-r
de awnspmlcel-ijlce det·de ve,rsclL'!tld'igde
schacleloosstell-ing. Het voordeel dat

voor het slachtoffer uit de uitbetaling van
zijn integraal loon voortvloeit hoewel hij
bovendien de hen door de verzekeraar
tegen arbeidsongevallen gestorte toelage
ontvangt, heeft niet tot gevolg de aard of
de omvang van de schade of de verplichting van c1e voor het herstel van die
schade aansprakelijke derde te wijzigen.
15 maart 1954.
487
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welke ook de aarcl en cle omvang van hun
misdaclige deelneming weze. (Strafwetboek, art. 50.)
5 april 1954.
530
1'5. - Ve,rlcee·rsonqevnl. - Schttld van
het slctchtoftei·. SltLit niet noodzalcelijlc ctlle sch'lllcl tr-it van cle claflm· 1;an hef;
ongevnl. De omstandigheid clat een

verkeersongeval zich niet had voorgedaan, imlien het slachtoffer geen font had
begaan, sluit cle schulcl niet uit van degene die ook een fout, oorzaak vnu het
ongeval, heeft begaan.
29 juli 1954.
759

VER.BINTENIS.
Zeclelijlce verb·intenis. - Ve-reiste voor'/,oaanle opclctt zi;i een bnrgerl-ijlce 'Verbintenis worcle. Een r.eclelijke verbinte-

12. - Staat. - Ongeval float· een mi- nis worclt slechts een burgerlijke verbinlitwir veroot·zaakt bij het best-nren van _ tenis clit is een verbintenis welke clP
een ~Joet·tv,-ig van het leget·. -.F'out begaan
schulclenaar er van gerechtelijk bindt, zo
i-n cle 'lt-itoetening van Z'ijn opflr·acht. deze hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijV erantwoonlel-ij kheid van cle Staat. genll erkencl heeft tot het nakomen van
Handelt in hoedanigheid van orgaan van
tie Staat en maakt derhalve de Staat verantwoordelijk, cle militair die opllracht
hebbende -gekreg·en een wagen naar een
bep-aalde plaats terug te voeren zonder
liat de af te leggen rit nader werd aangewezen, aan iemand schacle veroorzaakt
door een ongeoorloofde handeling bestaande in het foutief uitvoeren van zijn
opdracht, zelfs wanneer hi.i lle kortste
weg niet heeft genomen.
18 maart 1934.
493
1-3. - JJHl-itait· slctehtoffe-r vnn een clollel-ijlc ongevnl ~vactt·,voot· cle Staat verwntwom·flelijlc is. - Bet·eJcen-ing van cle aan
cle wed-uwe van het slachtoffet· vet·schulfL-igde ve-rgoed-i-ng. Mil-itct-ir pensioen
nan cle wed-ll!we toegeh:encl n-iet 'in acht te
nemen. w-anneer een militair, gedurende en ingevolge de dienst, slachtoffer
is geweest van een dodelijk ongeval waar"
voor de Staat verantwoordelijk is, client
de ann de weduwe verschulcligcle vergoerling berekend te worclen zonder inachtneming van het pensioen clat haar bi.i
toepassing van de wetten op de militaire
pensioenen toekomt. (Burg. Wetb., artikel 1382; wetten op de militaire pensioenen samengschakeld op 11 augustus 1923.)
18 maart 1954.
493
14. - Verscheiaene claclers vnn eenzeltcle misclrijt. - Hoofclelijke vertJlicht-ing tot schfLdeloosstelling zoncler inachtnemvng -vcm .de aar·fl at van cle om-vnng
van lmn miscladige cleelnem-ing. - De be-

klaag·den, veroordeeld wegens eenzelfde
misdrijf, zijn hoofdelijk verplicht tot
schadeloosstelling van het slachtoffer,

de verbintenis burgerlijk
zijn.
3 febrnari 1954.

gf~honden
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HOOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID.

1. - B·u·rgerl-ijlce zalcen. - An·est i:n
lnatste nanlerf, annleicl-ing gevencl tot ~;er
brelcing, niet binnen cle tenn-ijnen bestreclen. Voo-rziening vnn cle twocnrent'generaal. Ve-rbrelc-ing 'i-n het belang
,van flo -wet. Op vordering van r.ijn

procureur-generaal, verbreekt llet hof, in
het belang van de wet, een arrest in
laatste aanleg dat, aanleidin,g gevend tot
verbreking, niet binnen de wettelijke
termijn bestreden werd. (Wet van 27 ventose jaar VIII, art. 88; wet van 4 augustus 1832, art. 29; wet van 2.'5 februari
1925, art. 14.)
5 october 1953.
71
2. - OtJdt·acht van het hof. - ,'Jtratzalcen. - Beslissing clie haar clispositiet
met een floor het tnidclel gect·itiseerde
i"Cflen omldeerlt. Macht van het hot

,_.__

I
1

VERBREKING.
1Jm een r·echtsr·eden nnn te d·u.ideH, die
dit dispositief ~·echtvnwrclirJt. - Wanneer
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scheidsraad. - Bevoegclhei.d van cle eer·ste
Teamer van het hot. - De kennisneming

de bestreden beslissing haar clispositief
met een door het middel gecritiseerde
reden omkleedt, mag het hof een rechtsl'eden aanduiden die clit dispositief rechtvaardigt.
3 november lfl53.
132

van een \Oorzieuing tegen een lJeslissing
van ·de hoge scheiclsraacl ter zake vait
!let pensioenstelsel yoor cle mijnwerkers
behoort tot de llevoegclheit1 Yan clt> eerste
kamer van het hof.
l maart 1954.
445

3. - Bevoegclheid.
Bent.sting ·in de
lwstreden beslissing.
JJ1 ucht vwn het
hot om z·e in ve·rband rnet cle ontvankelijlcheid vun cle voo1·z·iening te beoonlelen.

8. - Bu.-raerlijke -vorcle1·ing. - Vom·zien·iny tegen een ar-rest dat een besluit
onwettelijk verlclnu1·t. - Besl·nit met te'i''Ufi'WC1'kencle lc1·acht geZcli.IJ ve1·Tclaarll
doo-r een tijclens cle awnleg in verb1·elciny
verschenen wet . ..__,. Uitwe-rlcin,q van de
yelcligverlclaTing OJJ cle -voo-rzienin.IJ van
cle bm·,qer·lijlce pwrt-ij. Zo, nadat een

- Tot beoorcleling van cle ontvankelijkheid van een voorziening, heeft het hof
-de bevoegdlleid om ua te gaan of cle haar
-overgelegde stnkken het bewijs leveren
van <le uerusting van de aanlegger in de
bestreclen beslissing. (Stilzwijgencle lleslissing·.J
12 november 1()53.
156
4. ~ OpdTacht van het hof. - Best1·eden besl-issing ~vctarvan het di.spositief op
een door de voo·rziening betwist motief
r·ust. ~ Bevoefldheicl vnn het hof om een
motief -naa1· recht ·in de plants te stellen.

- Wanneer het clispositief van cle bestreclen beslissing op een door de voorziening betwist motief rust, mag het hof
een motief naar rechte, dat het dispositief rechtvaardigt, in cle plaats stellen.
(Stilzwijgende beslissing.)
30 november 1fl53.
217
5. - Bevoegdhe·icl. - JJiilitie. - StnlcJcen waarop .het hot acht verrnag te slaan.

Bij het onderzoek van een midclel tot
staving van een voorziening tegen de
beslissing van de hoge militieraacl vermag
het hof niet een bescheicl in acht te nemen
dat v66r die raacl niet wercl overgelegcl.
21 december 1fl53.
2fl2
~

6. - Bevoegdheicl.- Vom·ziening terJen
een beslissing van cle gernengde ractrl vw!
beroep van de Orde cler upotheke1·s wawrbij een tnchtnwa.tregel wm·dt tdtgesp'I'Oken.- Besliss·ing ,ljeste·und op een inb1·e·nk
op een regel van de JJl'ichtenlee1·. - Be-voe,IJdheid vun het hot om nu te gawn of
lle ingeroepen 1·egel niet tegen cle ·wet
-i.ndruist. Het hof dat kennis neemt

van de vooziening tegen een beslissing
van de gemengde raad van beroep van cle
Orde der apothekers, waarbij een tuchtmaatregel wordt uitgesproken wegens inbrenk op een regel van de pharmaceutische plicll tenleer, is bevoegcl om na te
gaan of de ingeroepen regel niet tegen
de wet indruist. (Wet van l!J mei lfl4!J,
art. 5, 12 en 14.)
25 januari 1954.
:361

7. -

Bevoegdhe·id. Pensioen de·r
-mijnwerkers. ~ Beslissing van de hoge

burgerlijke vorclering wegens de onwet.telijkheid van het besluit waarop zij gesteund was <1om· een arrest is afgewezen
geweest, een wet verschijnt die voormelcl
besluit met t.erugwerkende kracht geldig
Yerklaart, wonlt deze wet door het hof
in acht genomen, tot beoorcleling van de
voorziening van de burgerlijkf: partij.
22 maart 1954.
4()6
·9. - AT·rest vwn cle Rancl van State. Gemotivee·rcl a.rrest een 1·echtsmiddel van
onbevoegclheicl venve·rpenll. Foorziening. M:ill.del hieru.it afgeleid dat de
Raall van State onbevoegcl was. - Aanneming van het rniddel. - F oo1·waa-rde.

- Wanneer een gemotiveerd arrest van
de I-taad van State een rechtsmiddel van
onbevoegdheid verworpen heeft, mag· het
miclclel, tot staving van een tegen dit
arrest ingestelde voorziening en hieruit
afgeleid dat cle Raad van State onbevoegd
was, slechts door het hof aangenomen
worden imlien de Raacl van State, door
zich bevoegtl te verklaren, het gebied van
de rechterlijke overlleclen lletreclen Iweft.
2 juli 1954.
721
10. - Bevoegclhe·icl. - Str(ljzalcen. Macht van het Hot van ve1·b1·elcing orn
na te gaan ot cle tntblielce V01'cleriny al
clan niet veTjaard ·is. - Het hof heeft de

macht om in de onderworpen rechtspleging na te gaan of de publieke vordering
al clan niet verjaarcl is en gebeurlijk,
zijn arrest te steunen op een ander rechtsplegingsakte clan cle bij vergissing door
de bestreden beslissing weerhoudene als
tlaad die de verjaring stuit.
29 juli 1954.
765
HOOFDSTUK II.
UI'rGESTRElKTHEID.

11. - Dmagwijdte. - Stmtza7cen.
F oor·ziening van de belclaagde. - F erb1·elc1-ng van de beslissing ove1· de publ-ielce
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vonle·ring. - B-rengt de vm·bi·'elcing mede
'l!an de niet dejinUieve ove·r de voi·lledng
van de b~trgerUjlce partij _qewezen beslis-~ing, alhoewel de venlachte ve·rkl(uwrl
heett atstand te doen van de dom· hem
tegen deze beslissing ingestelde voo!·ziening. - De verbreking van ue beslissing

van veroorcleling over de publieke vor<lering op de voorziening van de verdachte
brengt de verbreking mede van de niet
clefinitieve over de vordering van de burgerlijke partij gewezen beslissing zelfs
wanneer de beklaagde verklaard lleeft
van zijn voorziening tegen die beslissing
afstand te doen.
21 september 1953.
7
12. ~ DTaagwijclte. - Stratzalcen.
Voorzieniny van de venlaehte. - Verbi·eking rJan het bevel vwn ve1·wijzing doo·r
ae raadlcamer. Brengt ae vei·b·relcing
rnede van ae 'l!erooi·clel-ingen -waMtoe het
aanleicling gegeven heett. De verbre-

zelfcle vonnis bestrijclt en het hof dl~
voorziening inwilligt om rellen clat die·
]Jeschikldngen tegenstrijdig zijn, treft ;dl~
verbreking de beide beschikkingen .
Hl october 1953.
96"

15. - Dnta(J1.oijclte. ~ Stratzalcen.
TTonnis va.n rle eo!·rectionele -rechtbank
llnt een ·vonnis van een onber!oegcle polit·iei·eehtlinnlc lievest-iut. - TTe-rlirelcino va;n
het vonnis van cle eo-rreetionele ·reehtbank
en van de r·eohtsvlertiny a·ie awn cUt 1!0nnis
voontfy·ing. De verbreking van eeu
vonnis van de correctionele reclltbank.
dat een, op dagvaarcling, door een onbevoegcle politierechtbank gewezen vonnis
bevestigt, brengt met zicll de vernietiging
van al wat aan het verbroken vonniH
is voorafg·egaan, tot en er in begrepen
!le dagvaarcling v66r de politierechtbank.
(Wetb. van strafv., art. 408.)
HI november 1H53.
179

16. - D·rangw·ijcUe. - Stmtznken. king op voorziening· van de verdacllte,
van llet bevel van de raadkamer lloudende TTerom·clel-in_q uit hoofcle van schendinrr
verwijzing naar de correctionele recht- van ae vei·vallenvei·lclaring van het recht
bank, brengt de verbreking mecle van de o·m een 1·ijt·uig te voeren. - Voor·zienin!l
veJ:oordeling·en waartoe clit l1evel aanlei- ' d-OOi" het 011enbna-r rninistm·ie. ~ Onwettelijlce ver-oorcleling omclat ae dnnr van
cling gegeven lleeft.
rle niemve ttitgesprolcen ver-vallenverlcla25
21 september 1953.
1.3. -

U-itgestrelcthe-id.
St-ratzaken.
Bnrgerlijlce vonleT·ing. Vm·aeTing
tegen de buTge·rlijke tJai·tij en voTrleTino
aoo·r aeze pa1·tij ingestelcl. - Beslissin{}
·van ve1·oorcleling over· cle eerste vor-cle!"ino.
- Verwerpin_q van ae tweecle voi·fle!"in{).
- Op eenzelflle beweegr·eaen yeorond. Onwettelijke beweeo·reaen. Beide be-~chilclcingen bestreden. ~ Y ei·brelcino van
lle eerste ae ver-bi·elcin.Q van ae t·1veelle
Wanneer de beslissing
meflebTengencl. -

van veroordeling op de vordering van
de burgerlijke partij van de voor een
beklaagde burgerlijk verantwoordelijke
partij en de verwerping van de tegen
de burgerlijke partij door de burgerlijk
verantwoorclelijke partij ingestelcle voruering, beicle door de voorziening van
de burgerlijk verantwoordelijke partij
bestreden zijn en beide op eenzelfde beweegreden gesteuncl zijn, brengt de wegens cle onwettelijkheid van cle door ·de
rechter vermelde beweegreden uitgesproken verbreking van cle eerste beschikking,
cle verbreking mede van de tweecle beschikking.
28 september 1953.
45

T·ina larJer is ann aie weUce aoo·r cle r.vet
bepaalcl wor·at. Algehele ver·brelcina
van lle veroonleliny. - Wanneer, up, de

voorziening van het openbaar ministerie,
een vonnis, waarbij een beklaagde wegens
schencling van de door een vorige lJeslisfiing· uitg·esproken vervallenverklaring
van het recht om een rijtuig te voeren
veroordeeld werd, verbroken wordt omdat
lle duur van de nieuwe uitgesproken vervallenverklaring lager is dan die welkl"
door de wet bepaald wordt, strekt dP
verbreking zich uit tot de gehelP veroordeling.
21 december 1953.
282
1'7. - Uitgeskelct;heifl.
Btw_qe1'lij/ce
.'<!alcen. - Verbi·elcing van een beslissing.
- Br-en_qt cleze rneae van de beslissinoen
rl-ie en/eel het uevolg van cle eer·ste zifn.

De verbreking· van een beslissing
brengt deze mecle van de beslissingen
cUe enkel het gevolg van de eerste zijn.
5 maart 1954.
456

14. - Draagw·ijdte .. - St·ratzalwn.
Voo·rziening £lie twee beschilclcingen van
hetzelfrle vonnis best1·i.i dt. ~ V e1·brelciny
rresterma op cle teyenst1·ijaigheia t1tsse11
ae twee besehilcldngen. Verbrekinu
van beicle beschilclcingen. - Wanneer een

1·s. - U·itgest!·elcthe·ic/..
B·tw1Jerlijl.-e
Vonnis van cle ·rechtbnnk van
znlcen. eer·ste n(l!nleg in hogeT be•roep beslissenae
dat cle vTellei·eehte·r onbevoegll ·was en
fl(UWna in I ee1·ste aanleu over cle uroncl
rA!ijzenlle. TT e·rbrelcing van ae eerste
besliss·ing. - B1·engt ae vm·brelcing mecle
van ae tweecle lieslissing nlsoolc van het
rwr-est gewezen ove1· het tegen cleze laatste
in_qestelll ho_qe1· ber-oe11. - De verbreking

voorziening twee beschikkingen van een

van de beslissing waarbij de rechtbank

~-~--
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VliJRBRI<JKING.

van eerste aanleg, uitSJlraak doende in
bnrgerli;jke zal;:en en in hoger beroep, de
vredei·echter onl1evoegcl verklaard heeft
om kennis te nemen van llet gecling,
brengt dt~ verbreldng met zich van de
beslissing waarbij, dezelfde re'clltbank
ingevolge artikel 473; aline a 3, van llet
Wetboek van bnrgerlijke rechtsvleging
de grond van ae betwisting in eerste aanleg heeft beslecllt, alsook de verbreking
van het arrest door het hof van beroep
gewezen over het tegen de beslissing over
de grond ingesteld h oger beroep.
5 maart 1954.
456
1'9. - Onvvang.
Strafrechtelijlce beslissing. - Ve1·brelC'ing van de beslissing,
·wellce de 1Jenlachte veroo·rdeelt. - Regelmatige vom·ziening '/Jan de b1wge-rlijk
verantwoo1·£lelijlce part·i:i. V erb·relcin(J
1Jan het cl-ispos-itief welke (lie tJa-rU:i betreft- Wanneer de burgerlijke partij

--c-c-- --------c-------1

-

I

I

897

klaagtle vrijgesproken lleeft eli tevens
tle beklaagde veroor<leel<l heeft om schadevergoeding te betalen nan de medebeklaagde <lie zich burgerlijke purtij heeft
uangesteltl en zich wegens de vri,ispraak
van de me<lebeklaagtle onbevoegd heeft
verklaanl om kennis te nemen van de
door de beklaagde als lmrgerlijke partij
tegen de medebeklaagde ingestelde burgerlijke vonlering, hrengt <le verbreking
van de strafrechteriijke veroordeling van
de beklaagcle op dezes regelmatige en
niet beperkte voorziening de verbreking
mede van tle beslissing van veroorcleling
gewezen over de Jmrgerlijke vordering
tegen de beklaagde evenals de ver!Jreking
van cle beslissing gewezen over <lezes vortlering welke op dezelfde redenen als <1e
beslissing van veroonleling vnn de beklaagde gegrond is.
17 mei 1954.
598

zich regelmatig voorzien heeft, brengt
de verbreking van de beslissing van veroordeling van de verclachte de verbreking
mede van het dispositief betreffemle clie
Dartij.
26 april 1954.
546

22.
Omvang.
Stratznken.
A•rr·est waarb·ij lle 'Verclachte tt-it hoofde
vnn twee m·isd·rijven tot twee straffen
veroordeelcl wenl. - Verbreldnu met bet!'elclcing tot een cleze1· misdrijven. - T1 er·brelC'ing wellce z·ich n·iet tot het nnde1·
misd1··ijf witst!'elct. - Wanneer een arrest,

20. - Omvang. - Douanen en accijn.zen. - I;nbrenlc gestraft doo·r een boete
Vo01'en doo1' bijl,,o-mencle stTnfjen. z-iening van cle venlnchte. - Voo·rz·iening
gestmmcl op cle omstnncligheid ant de ve1·lclaring van schu.lcligheicl 1viet ge·nwtiveenl
·is. ~ Voorzienin,q zich ·uitstrelclcencle tot
de ve·rschillende st·rnffen.- ·wanneer.een

welke een verclachte nit hoofde van twee
misdrijven tot twee straffen veroordeelt,
met betrekking tot een dezer misdrijven
verbroken wordt, brengt clie verbreking
de ver!Jreking niet me<le van het dispositief betreffende het ancler misclrijf.
17 mei 1954.
600

inbreuk op de wetten betreffende de
douauen en accijnzen door een boete en
door bijkomende straffen gestraft is en
wanneer op voorziening van de verdachte
het arrest van veroordeling verbroken
wordt, omdat de verklaring van schuldigheid niet is gemotiveerd, strekt zich
die verbreking tot de verschillencle straffen nit.
562
:3 mei 19!54.

23. Draagwijdte.
B·wr,qerlijke
zalcen. - Vonnis wellc de hoofde·is nanvaardt en tle tegeneis verwerpt. - Beslissinu uestemul op clezelfde beweegTedenen.
V e!'ln·elcin,q van tle eerste besl'issing.
Brenut de verb-relcin[J mede van de
tweede beslissing. ~ Wanneer de beslis-

21. - Omvan,(l. - Bt·rafzalcen. - BesUssing wnnTb·ij een ·venlachte ve·r001'deeld en een medeveTdachte vrijgesp1·oken
wo1·dt. - Verom·deling van de verdnchte
op vorder,ing van de bwrge1·Ujke pa1·t·ij.
~ Onbevoe,qdheid om lcenn'is te nemen
·IJnn de vo1·cle1·'ing van de verdachte, b'l£1'.(lerlijlce partij tegen cle v·l"ijgesprol.:en
Voo1·z-ien-inu van cle
mecleverclnchte. ve·rdachte tegen alle besch'ilclcingen van
het vonnis. - Besl-issing over de bm·r1e1·l-ijlce 1Jordering gesteund op dezelfde 1'erlenen dan de beslissing van veroo·rdelin,q
o•ve1· cle tmbl-ielce vo1·dering. Uitwe1·7cing van het d'ispositief vnn het vonn·is
lJetreffende de b!L!·gerlijlce vo1·de'l'ing. -

Wanneer de rechter over de grond een
beklaagde 'veroordeeld en een medebev~;mm., 1954.· 57

sing welke een hoofdeis aanvaardt en
<liegene welke een tegeneis verwerpt op
dezelfde beweegredenen gesteund zijn,
brengt de verbreking >an de eerste beslissing deze van de tweetk mede.
11 juni 1954.
651
24. - Dmagw-ijdte.
St·mtz·nken. Voo1·z·ien·ing vnn de ve·roonleelde. - TTe1·b1'elC'ing van cle beslissing van de reohte1·
'in hager be1·oep waa1·bij cle beslissing vnn
de eerste 1·echte1·, cl'ie een tu.ssengeschU
bij de hoo[clzanlc heeft gevoeud, bevesti,qll
1.ve·rcl. Verbrelc-in,q zich u-itstrelckende
tot de besl'issing d·ie over cle tmblielce vo1·de1"ing en ove1· rle bU-1'(/erlijl;e vonle1·ino
·nitszwaalc cloet. - De verbreking, op ~oor

ziening van de veroonleelde, van de beslissing van cle rechter in hoger beroep,
waarbij de beslissing van de eerste rechter, die een tussengeschil bij de lwofdzaak lleeft gevoegd, bevestigcl wenl,

8!18

VERBREKING.

strekt zicll uit tot lle beslissing die vervolgens over de publieke vorclering nitspraak doet en, behoudens berusting, tot
de beslissing die over de lmrgerlijke vorclering uitspraak doet.
fi juli 1954.
731
HOOFDSTUK III.
VEROORDELING 'IOT VERGOEDING.

.25. - Ve·roonleUng tot veruoecling.
Afschajfing aoor ae wet van 20 jnn·i .1953.
Afschajji.nu zoiL!lm· nitwedcsel OJJ ae
·1J66r rle vnwedcingti'"ecling dezer wet betelcenae voorzieningen. - De wetsbepalingen 1velke, in geval van verwen1ing van
de voorziening, de veroordeling van cle
aanlegger tot hetaling ener vergoeding
aan de verweerder voorzien, en welke
door de wet van 20 juni 1!l53 afgeschaft
werden, blijven van toepassing op de
voorzieningen betekend v66r 15 september
1953, flatum van het inwerkingtreden van
voormelde wet. CW et van 20 juni 1953,
art. G en 7; wet van 4 augustus 1832,
art. GS; vVetboek van strafv., art. 43G.)
(Stilzwijgencle oplossing.)
1
17 september 1953.

HOOFDSTUK IV.
VERWI.TZING

NA

VERBREKING.

26. - St1·atzalcen. ~ Vonnis van ve1·oordeling. TTerbrelcing omaat het te-it
TTe1'1Jreueen m·isdrijf lean ·nitmalcen. 7cinu zonaer 1Jerw·ijz·ing. - 'Vanneer een
vonnis van veroordeling verbroken wordt,
om reden dat het feit geen misdrijf kan
uitmaken, worclt de verbreking zoncler
verwijzing uitgesproken.
25 januari 1954.
362
.2'7. - St1·ajzalcen. ~ B·nrged·ijke vo1·<lering. A·rrest verbrolcen omclat de
·rechte1· in houe1· beroe1J u.itspraak heejt
uearw.n r)'l)e'J' een bw·gerlijlce vo1·cle'l'inrJ
'UJrta;rvwn h·ij r1een lcennis mocht nemen.
- Rur.rJe·rl-ijlce ·uonle1·ing clefinitiet gevon·n-ist. - Vm·1n-e7cing zoncle1· 1JenvijZ1.ng. vVanneer een arrest aileen verbroken
worclt omdat de rechter in hoger beroep
nitspraak heeft geclaan over eim burgerlijke vordering, waarvan llij geen ll:ennis
mocllt nemen, mndat zij definitief gevonnist was, wonlt de verbreking zonder verwijzing uitgesproken.
16 november 1953.
169

28. - Stra[znlven. - Verbre/ci,ng orn
·reflen mm onbe-voegdheid. TTe·rwijzing
·nan1· rZe 1wvoegcle 1·echte·r. ~ Wanneer
bet llof de verbreking uitspreekt om re-

den van onbevoeg'dheitl van het recbtscollege dat cle bestreclen beslissing gewezen heeft, verwijst het cle zaak naar de
recbter clie bevoegd is om ervan kennis
te nemen. (Wetb. van strafv., art. 429.)
179
16 november 1953.
2'9. - St-ratzalcen. - Beslissinu van
'l'erom·clel-ing.
TTe-rbr-elci.ng omclat cle
_qelclboete met cle ·opclecimes weTcl ve1·7Wo{!rl.. clwn 1.vnnneer z·ij niet voo1· der-gelifke ve·rhop·ing vntbanr- wns. ~ TTerbrelci.nu b·ij -w·i;ize van i.nlcorting en zoncle1·
1'en.vi,jzin{J. - De verhreking· nitgesproken

om cle enkele re!len <lat rle geldboett~ met
opdecimes verhoog·cl werd, !lan wunneer
zij niet voor <lergelijke verhoging vatbaar
was, geeft aanleicling tot inkorting, zonder verwijzing.
21 december 195B.
287

30. - Strajzalcen. - JJ'eit 1.vellc geen
strnfba!w misclrijf lcnn 11-itrnalcen. - TTe1·1we7c·inrr zondm· veT-w·ijzin_q. vVanneer
cle beslissing van veroorde ling over cle
publieke vorclering verbroken worclt omdat het weerllomlen feit geen strafbaar
misllrijf kau uitmaken, worclt die verbreking zoncler verwij.zing uitgesproken.
26 april 1954.
549
31. - St1·ajzalcen. - Een enlcele stn1.j
·uitueszn·olwn 11.it hoofcle van twee rn~s
clrijven. - TT er-brelcing van de besl-issinf!
ove1· cle pu.blielve vorcler-ing. - Ve1·jarin{!
van !le pubUel•e vm·aerinf! wegens een
!lie·r miscl-rijven. Ve·rwijzinrJ beperlct
tot het ander m,.iscl1'ijf. - V\Tanneer een
verbroken beslissing een enkele straf nit

lwofcle van twee misdrijven had uitgeSI1roken en cia t een van die misclrijven
op de datum van de beslissing verjaarcl
was, wonlt de verbreking zonder verwijzing· van cle publiekc . vorclering betreffencle clat misclrijf uitgesproken .
17 mei 1954.
598
3:2. - St·rntzalwn. ·- Dispos'itief verbroke·n omclat het te-it geen stnt!barw
misa1·ijj ·nitmaalct. - TTerb1·eTcin[! zonde1·
verwijz-in[l. - Wanneer in strafzaken het
hof een clispositief van veroordeling verbreekt omdat het weerhoude:il feit geen
strafbaar misdrijf kan uitmaken wordt
die verbreking zonder verwijzing uitgesproken.
17 mei 1954.
600

33. - Strajzaken. - l'erbrelcin{! om.clat de ,rTeltlboete onwettelijlc met meer
clan 90 opdecimes 1.ve1·d verhoogd. ~ 17e1·bre7c·inu zoncle·r ve·r·wijzin(J. - De verbreking uitgesproken om de enige reden clat
de boete met 190 clecimes vermeerclercl
wercl clan wanneer zij enkel met 90 deci-

VERDUIS'l'ERING. -

mes moest wow1en vel'meerc1en1, gescbieclt
zondel' verwijzing.
24 mei 1954.
623
34. - ReJ,;enhof. - Ve·rbi'Oken £wrest.
- Vcrw-ijzin[J nnwr ccn cornm·i.ss·ie all hoc
·van de Ka-mer ·oan voU.;S'oerteuenwoo·rdigers. In geval van verbreking van
Pt~n arrest van bet Uekenbof, geschiedt
de verwijzing van lle zaak naar een commissie ad hoc van de Kamer van volksvertegenwoorcligers.
18 juni 1\l54.
671

VEIW UISTEIUN G.
Bewaargcving. Doo·r belclaa.ude betwist. - A·rrcst hct bestawn vaststellend
·pa,n een schl'iftelijke e'l'lcen;n·ing, door de
lielclanude, vnn ae be~onwrueving. - Passend antwoo·rd. - Verstrekt een passend

antwoord aan de beklaagde, die vervolgcl
werd uit hoofde van bedrieglijke verduistering van hem in bewaargeving toevertrouwde voorwerpen en die bij conclusies
laat gelden dat, aangezien bet contract
van bewaargeving betwist wordt, hij als
eigenaar bezit, het arrest dat vaststelt
dat de bewaargeving het voorwerp is geweest van een door de beklaagde afgelevenle schriftelijke erkenning. (Burgerlijk
vVetboek, art 1341 en 227\l; Strafwetboek,
art. 4\l1; wet van 17 april 1878, art. 16.)
30 november 1953.
222
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HOOFDS'l'UK I.
IN

BURGEHLIJKE ZAKEN.

1. - B·twrJerUjlce znlwn. - 111edeeiuendom vnn een uitweu. - Kwn doo·r ·ve·rjn'l'ing worrlen verlc'reuen. - De mec1eeig·en-

dom van een uitweg kan door verjaring
worden verkregen.
9 october 1953.
85
2. - B·tWfJCi'l·ijlce znlcen. - Vonle·ring
uestettnd op het bediendencontract.- Ve1·:in1·ing niet ger;rond op een vennoeden vnn
betaUng. - De verjaring van de uit het

bediendencontract ontstane vorderingen
is niet op een vennoeclen van betaling gesteunu. (Wet van 7 augustus 11122, artikel 28.)
25 juni 1954.
702
3. - B·zwge1·Ujlw znlwn. - Vo1·der·ing
11wn de bed,iende tot betc~l'ing vcm een ve?·!fOedin,q 1AJCfJCn8 ontslnu ,zonde1· ozJzeu. -

Bij toepassing van de besluitwet van 28 fe-

VEJRJARING.

899

bruari 1947, tot wijzigiug van artikel 29
van de wet van 7 augustus 11122, verjanrde
de vorclering tot betaling van een vergoeding wegens een ontslag zonder opzeg
welke door een becliemle, wiens jaarlijkse
wedcle 72.000 frank niet overtrof, ingesteld werd, na een jaar, te rekenen van
het einde van het bec1iem1encontract of,
imlien te vordering ingesteld 'was geweest
alvorens het contract door clie besluitwet
aan de toelJassing van de artikelen 28 en
29 van de wet van 7 aug·ustus 1922 onderworpen was geweest, te rekenen van de
inwerkingtreding· van clie besluitwet. (Besluitwet van 7 augustus 1922, artikelen 28
en 29; besluitwet van 28 februari 1947,
art. 1 en 2.)
25 juni 1954.
702
4. - Ve1·jl£1'ing ·in 1illil'fJCrUjlce zalcen.
Mnntschc~ppdijlce zelwrheicl cle·r nrbeicle·rs. Besln'itwet •vwn 6 septembfW
1946, n·rUlcel 2. - Vo1·dorinuen vwn de
R·ijlcsdienst t1oo·r mnatschnppeU:ilw zeJce·rheid vooT rle bu.rge'l'l-ijlce ·rechtbanken. - Vei·jn·ring na arie janr. - VeTja.l'ing d·ie voo1· ae schnlflbelcenten,is van de
werlcgever lcnn gest1iU wo·rden. - De ver-

jaring van drie jaar, bij urtikel 2
van de besluitwet van () september 194()
tot wijziging van cle besluitwet van 28 december 1944 betreffencle de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gesteld voor
de vorderingen waarover de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheicl v66r de
burgerlijke rechtbanken beschikt, kan
overeenkomstig artikel 2248 van bet Burgerlijk Wetboek cloor de schuldbekentenis van de werkgever gestuit worden.
16 januari 1\l54.
337

5. - Ven'nl'ing ·in 1nt·J·gerHj7ce zalcen. 111 c~atschc~IJPelijlce zeke·rheicl ·vnn de m·1Je·iders. - Besl-ztUwet ·vctn 6 septembe·r 1946,
wrt-ilcel 2. Rechtsvo·rderi.ngen 11a.n ae
Ri:ilcscl·ienst voor m.nntschnppelijlce zelcerheicl vri6r cle b!wgerl·ijlce ,qerechten. Tle'r}nrin,q vwn ll·rie jnn1·. - Vm·.in?"inf! ·vn:n
cl·rie jncw. - Ve·rjwriny die cloo·r cl.e el'lcenn·ln.q vnn z·ijn scht1.ld door cle toetrJeVei·
J.:nn gestnit worden. - De verjaring· van
drie jaar, door artikel 2 van de besluitwet van () september 1946 ingevoerc1 voor
cle rechtsvorcleringen waarover de Rijks!lienst voor maatschappelijke zekerheid
v66r de burgerlijke gerechten te.genover
de onderworpen werkgevers beschikt, kan
overeenkomstig artikel 2248 van het Burgerlijk W etboek door de erkenning van
zijn schuld door de werkgeve.r g·estuit
worden.
l juli 11154.
71(i
·6. - Ve1·jaring in bwrge?'lijlw zalcen.
- Mnatsch£~ppeUjlce zelcerheicl vnn rle a1·- ·
beiders. Besl-z/.itwet van 6 september
1!:!16, a1·tilcel 2. - Rechtsvonle'l'ing vnn rZe
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Rijksdienst voor n~aatsohaptJelijlce zekeJ·heid v6rk rle /ntrgerlijlce ge1·eahten. VeJ·fai"ing vnn drie jaa1·. - Uitgangspttnt
urn de verfcwingstennijn. De verja-

ringstermijn van drie jaar, ingevoerd
door artikel 2 van de besluitwet van
(} september 1946 voor de rechtsvorderingen waarover de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid v66r de burgerlijlre gerechten tegenover de onderworpen
WPrkgevers beschikt, neemt aanvang bij
lwt verstrijken van de termijn tijdens
welke de verplichting van de werkgever
moet uitgevoerd worden, en niet op de
dag waarop de Rijksdienst het bestaun
van de verplichting van de werkgever
vernomen heeft.
1 juli 1954.
716
HOOFDSTUK II.
IN S'rRAFZAKEN.

7. - O·versahl"ijcling ·van het verbocl
voo1·zien rloor aJ·tilcel 4 vnn cle wet vwn
1 febr-unri 1844 om zoncle1· voorafgnwnde
'IJerrtnnninu en·iue 'vc·r/Jott'Winu aan bestaanrle gebottwen 7t-it te voe1·en. - AanvangStJnnt vnn de ve1·jwrinu van de p·ulJlielce en vnn de bu,J·uerz.ijlce vonlerinq.

- De verjaring van de publieke vordering en van de burgerlijke vordering,
spruitende nit een inbreuk op artikel 4
''an de wet van 1 februari 1844, volgens
lletwelk geen verbouwing aan bestaande
gebouwen, behalve werken tot bewaring
of onderhoud zonder voorafgaande vergunning van llet gemeentebestuur mag
worden uitgevoerd op voor wegverbreding
overeenkomstig regelmatig goedgekeurde
rooiplannen bestemcle gronden, begint enkel te !open van af de datum waarop de
niet toegelatene verbouwingen voltooicl
zijn.
3 mei 1954.
558
8. - Fet·jnTing in strrtjzaken. - Stu:iUnu. Besahilclcing vnn de r·anclkamer
die een belclctn_qde nnM· de aorreotionele
rechtba.nk heejt ve1·wezen. Besah'ilclc-in,q clie de .onrlerzoel,;st·eahtet· gelast lnnt
·met het onrZe1·zoelc Jt-it hoo[de van hetzelfcle misdri:if ten lctste vnn een ancle1·
llelclan.(/de. - Dancl van onclerzoelc nn de
lJesoh'il.;lc-ing verriaht. Uitwerlcing ten
op.ziahte van cle reerls na.ctr de 1·eahtbanlc
'Verwezen belclnagde. - Wanneer de raad-

kamer een beklaagde naar de correctionele rechtbank uit hoofde van een misdrijf heeft verwezen, stuiten de verjaring
van de uit dit misdrijf volgende publieke
vordering, ze}fs ten opzichte van die beklaagde, de daden van onclerzoek betreffende clit misdrijf die tijdig, na die be~chikking van verwijzing, verricht werden door de onderzoeksrechter die met

llet onderzoek ten laste van een ander
beklaagde gelast is gebleven.
Hi november 1953.
183
9. - Verjaring i.n st1·ajznken.
V01·rlering vnn cle btwgerlijlce pn1·tij. - Ge[J'I'Oncl op een wnnbed·rijf. Geaontra.ventionaliseeJ'cl uxmberlT'i,ff. - Vo1·dering
m.ee1· dnn een jan1· net het tJleuen vnn het
misclrijf ingestelcl. Geen oo1·znnk vnn
8chorsinu van cle .ver:iwrbng. Bttruerlijl.;e vonlerinu veJ·faarcl. - De vordering

van de burgerlijke partij, gegrond op een
door de bevoegde rechtsmacht gecontraventionaliseen1 wanbedrijf en ingesteld
meer r1an <~en jaar na het plegen van het
misdrijf, is verjaard inclien geen oorzaak
van schondng van de verjaring voorhanclen is; de omstancligheid c1at de burgerJijke vordering reeds ingesteld was, wanneer de !Jevoegde reclltsmacht !let wanbedrijf gecontra ventionaliseerd heeft is
zonder uitwerking. (Wet van 17 ;tpril
1887, art. 23 en 26; wet van .30 maart 1891,
art. 1.)
30 november 1953.
223
110. -

VerjMinu in st'l"nfzaken. - Yet·m·isclrijven clie de ttitvoet·inu
zt}n 1Xtn een enlcel skafbant· opzet. Ve·rjarinu rUe sleahts vanaf het laatste
st1·ajbcuw feit begint te lopen. Wans~~~e·idene

neer verscheidene misdri.iven de opeenvolgende uitvoering van een enkel strafbaar opzet zijn en aldus slecllts een misclrijf uitmaken, !Jegint de verjaring van
de pu!Jlieke von1ering slechts ten opzichte
van het geheel uezer feiten te lopen vanaf
de datum van het laah;te feit. (\Vetb. van
strafv. art. G5.)
14 december 19'33.
259
ill.. - Verjnrinu ·in strajza.lcen. - Pu.bUeke vorclering. - DejlniUeve veroorcleling ·u'itgesprolcen VO(lr het 'Verstrijlcen
vnn cle veJ'jnrin,qstermijn. - VeroonleUng
slechts net rUt vet·strijlcen onher1'0epel'ijlc
,(Jeworrlen. Geen verjnring. - De pu~

blieke vordering is niet verjaart1 wanneer
de definitieve veroordeling, uitgesp1;oken
v·~6r het verstrijken van de ·vr-~rjaringster
nnjn, slechts na t1it verstrijken onherroepelijk wordt. (\Vet van 17 april 1878, artike1en 21 tot 23.)
14 december 1!153.
259
12. - Verjnr·bng (in stnt,fznlcen). V eTschillenrle feiten clie het u.itwe1·1csel
van eenzelfcle 1ni8dflcl·ifl opzet ·nitmalcen.
- La.at8te feit, ve1·trelcp·u.nt vnn de verjn·l"in(!. - Onwetteli.ilcheicl vnn het nn·est
met betrelclcing tot 'ae sch'nlrl ·vctn rle beklacbgde ten otJziahte va.n een rleel rle1·
feUen. - Onwettellijkhe·icl wnanloor hat
hof 'in de onmo(!el'ijkhe'irl wo·rrlt gesteld
. z(in toez'iaht nit te oejenen ovet• cle wettel'ijlche'icl vcm cle beslissing met bet1·ek7,;ing op cle verjnTinu van cle tYnblielce ·voT-

···r
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dering. -

De

OnwetteUjlce ve1'0onlelin,q. -

rechter over de grond die geqordeelll
heeft dat de verschillen<le ten laste gelegde feiten een enkel misllrijf llitmaken
omdat zij het uitwerksel van een zelfde
misdadig· opzet uitmaken en dientengevolge beslist heeft clat de publieke vordering op de dag van de beslissing niet verjaard was doordat de verjaring er van
slechts aanvang genomen had van af de
datum waarop het laatste feit bedreven
werd, stelt lwt hof in de omnogelijkheicl
zijn toezicht over de wettelijkheid van de
beslissing met betrekking tot de verj a ring
nit te oefenen wanneer lle beslissing· over
de schuld van de beklaagde ten aanzien
van een deel ller ten laste gelegde feiten
niet wettelijk is en wanneer de vermeldingen van de beslissing niet mogelijk
niaken te bepalen of en in welke mate de
rechter met deze feiten rekening heeft gehouden om ltet aanvangspunt van de verjaring te bepalen. Die onmogelijkheid
brengt de nietigheid mede van de ui tgesproken veroordeling voor de gezamenlijke feiten.
424
15 februari 1!154.

1·3. - l'eJ·jcwin{f (in stJ·ajzalcen). Verjaring vwn de 1J'ttlil-ielce VOJ'derin{f. Stttitingu.itwe'l'lcsel. ten aanzien van om
het even wie l!·ij de ttit het ndsdri:if ontstane vonle·rin{J l!etrolclcen 1:s. - De stuitingsdaden van de verjaring van de publieke vordering hebben uitwerksel, wat
de fei ten betreft waarov zij betrekking
hebben, ten aanzien van om het even wie
bij de uit het misdrijf ontstane vonlering
betrokken is.
8 maart 1!!54.
471
14.
Ferjaring ·in str'afzalcen.
Maatschappel-ijlce verzelcerino vwn de a·rl!eiders. Beslnitwet van 6 septe-ml!e·1·
1946, artilcel 2. - Stnttvonlerino. - '1'61'mijn van ve·rjnr-ing. - Aanvctnuszmnt. -

De strafvordering spruitende uit een inbrenk op artikel 12, paragraaf 2, van de
besluitwet van 28 december 1944, gewijzigd door artikel 2 van de besluitwet van
(} september 1946, verjaart na een volle
jaar, te rekenen van <le datum van llet
misdrijf. Nochtans, wanneer de werkgever, allloewel hij cle voorgesellrevene inhoudingen lleeft gedaan, ze aan de Dienst
van de maatscllappelijke zekerheid niet
samen met zijn bedragen, binnen de regelmatige t.ermijnen en mits cle wette1ijke voorwaarclen, heeft overgemaakt,
begint de vedaringstermijn enkel van af
het overmaken der inhoudingen te lopen.
(Bes'luitwet van 28 december 1944, art. 1.2,
par. 2, gewijzigd door de besluitwet van
(i september 1946, art. 2.)
3 rnei 1954.
568
15. - VeJ·jnJ"i;nu (in strnjzctli;en). J>·nblielce ·vordeJ'ing. -

M'i,sdJ'ijf ·in zalce

fI
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riv-ie1·v·isser·i:i.
TT erjtW'inystenni.jn die
tot een jaa1· lcnn vedengcl worde·n rloo·r
dnden die, ellc, nchte·J'e·reen·volgens l!i.nnen een tenwi.jn 'Vttn tlrie nuutnllen uestelcl
wenlen. - De vordering uit hoofde van

een misclrijf in zake riviervisserij verjaart na verloop van drie maanllen te rekenen van ae clag af waarop het misclrijf
geplt'egd wol'<lt (wet van HJ januari 1881),
art. 27), cleze termijn kan nochtans,
krachtenR artikel 28 van de wet van
17 april 1878, tot een jaar ve1·lengd worclen, op voorwaarde dat in de loov van de
drie eerste maanden een tlaad wonle geolteld die (]e verjaring stnit, en, Yervol·
gens, telkens een nieuwe verjaringstuitende daad binnen de drie maamlPn vanaf
de voorgaande gesteld wor11t.
12 .iuli 1954.
746
16. - Fe·r:inTing (in st·rafzalcen). ~
F eJ"Bcheidene misdr·ijven die de ttitvoe-.
'l'ing van een.<>elfde stTafl!attr voor,ne-men
nitrnnlcen. - De veJ"jlwing l!egint slechts.
vnnaf het lantste st?'nfl!ctaJ' feit te lopen.
- Wanneer verscheiclene misdrijven dt;
opeenvolgende uitvoering van eenzelfde
strafbaar voornemen zijn en aldus slechts
een enkel wanbe<lrijf uitmaken, !Jegint de
verjaring ten aanzien van het geheel van
cle feiten slechts vanaf het laatste claarvan te lopen.
12 juli l954.
749
ll.'7. - Ferja1'in,q van tle zmbliel;;e voTlleJ·im[J. - Wanl!edrijf. - Stwitin{fsdaad
_qesteld min dan 1l1·ie jcuw 8ede·rt de da.(J
·1:an het mis1kijf en v66T de eindl!esUs8·in[l. - Pu.l!l-ielce VOTdedng niet verjaard.

-

De wegens een wanbedrijf uitgeoermblieke vordering verjaart niet
wanneer min dan drie jaar sedert de voltooiing van het misclrijf verlopen zijn en
min dan ch·ie jaar v66r de eindbeslissingeen stuitingsdaad gesteld wercl. (Wet van
17 april 1878, artikelen 22 en 26.)
29 juli 1954.
765
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1 . - Wegcode, aJ·tilcel 51, !B 0 • - Foormng. - Openl!are we{/ die venle1· dan de
nansln-itinfl loopt. - BegJ"iJJ. - Loopt verc

der clan de aanslui ting, naar de zin van
het artikel 51, 2°, van de Wegcode,. de
openbare weg die aan cle weggebruiker
toelaat zijn normale weg verder clan de
ingereclen rijweg te vervolgen.
21 Heptember 1!!53.
7

2. - Wegcode, nrUlcelen 55, 56 en 31,
2>. - Vt-'eugel!J·uilciw, die de ver7ceersvoo1·rnnu ·van 1·echts ,qenietend, op een aansln-it·ing nnar /;inks ajslaat. - TTe1"Plichf'in[l nacw linlcs uit te wijlcen. - Drna_q1.oijdte tlezer" veTpUchting. - Schendtc}e
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artikelen 55, 56 en 31, 2°, van de Wegcocle,
het vonnis clat aan de weggebruiker die,
de verkeersvoorrang van rechts genietend, op een aanslulting naar links afslaat, als _font aanrekent bi.i het afslaan in cleze richting te veel naar links
te zijn uitgeweken, ZOllcler vast te stellen
clat cUe weggebruiker het uit tegenover'gcstelcle richting regelmatig verkeer verhinclercle en door te steunen op het voornemen van de weggebruiker die de weg
uitreecl waarin de eerste weggebruiker
voornemens was te rijclen, om in weerwil
zijner verplichtingen als weggebruiker die
de verkeersvoorrang vers-chulcligcl was,
het door hem ingereden opeilbare 11Ieil1
over te steken.
21 september 1953.
18
3. - Bebom.vcle kom. - Openbm·e we,q
met meer clcu~ een 'l"ijweg. - Snmenloop
met een weg met een ·rijweg clie verde1·
clnn cle aan8lu:iting loopt. - De eerstve1'melcle weg is een hoofclwe[f. - In geval

van samentre.fiing in een bebouwcle kom
van een ovenbare weg met meer clan een
rijweg en een andere weg die geen ancler
kenmerk vertoont clan dit van vercler dan
cle aansluiting voort te lopen, is de eerste
een hoofdweg ten opzichte van de tweecle.
(Wegcocle, art. 52 en 53/l'is.)
28 september 1953.
45
4. - Stilstancl ·voert·nig.
1'elastlegg·ing van het voertniu niet clerw·ijze te
hebben geplaMst dat het zo we·inig mogeUjlc het verkem· verhinclere.
Vrijspranlc. - Besl-issin_q niet inslttitend debt
het voe1·tuig zich op mindm· dan v'ijf meter v661' cle moilijn de·r gebowwen van de
dwct1·sweg bevoncl. Uit de vrijspraak

van de beklaagcle wegens de telastlegging
van zijn voertuig niet clerwijze te hebben
geplaast dat het zo weinig mogelijk het
verkeer verhindere, volgt niet dat het
voertuig zich op minstens vijf meter achter cle rooilijn cler gebouwen van cle
clwarsweg bevoncl en alclus het uitzicht
op de clwarsweg niet belette. CWegcorle,
art. 58, 1° en 64, 9°.)
28 september 1953.
48
5. - Hie-ra1·chie der ~oegen. - OzJenIJare weu doo1· k-ilometeqJnlen met ·rode
Bttiten de bebouwde
lcop bebakend. lcommen. - H oofdweg oncla.nlcs het ontbrelcen vnn een of nnclem kilometertHtnl.

- Een regelmatig door kilorneterpalen
met rode kop bebakencle ovenbare weg
client, buiten de bebouwcle lwmmen, als
hoofclweg aangezien te worden, zelfs wanneer een of andere kilometerpaal ontbreekt. (Koninklijk besluit van 1 februari
1934, art. 53, gewijzigcl bi.i beslnit van de
Regent van 16 october 1947.)
64
5 october 1953.
'6. - Openbwre ·weg. - Ver/Jocl voo·r-

werpen clie het verlcee·r lcwnnen onveUi.rr
rnnlcen te we1·pen of nehter te laten. Z·in vnn cle ter·m << -voorwerpen ». - In ar-

tikel12, 1°, van de Wegcocle, clat verbieclt
op de openbare weg yoorwerpen, die het
verkeer Inumen hincleren of onveilig maken te werpen of achter te Iaten, worden
door de term « voorwerpen ll zowel de
vloeibare stoffen als de vaste stoffen bedoelll.
92
19 october 1953.
7. - OpenbnnJ weg. - Voon.verpen die
het 1jC1"7ceer lcttnnen onveiUg nwlcen. Vrebocl niet a.lleen ze 'VrijwilUg te werpen, mawr ook ze a.chter te let-ten. - Artikel 12, 1 o, van de Wegcocle verbieclt nic~t
aileen voorwerpen die het verkeer kunuen llincleren of onveilig maken vrijwillig
op de openbare weg te werpen, maar ook
ze op de openbare weg uchter te laten.
19 october 1953.
92

.s. - B-u1·ge1·li:ilw ·vorcle1'ing. - Jlanrijd·ing tnssen twee voertu:igen. - Best·uu.rders hebbenrle ·iecler een inb·renk op de
TVegcocle _qeplee[fd. - Jnb1·e·uJc rloo·r een
cler best·umrcler8 geplee[fcl een m:iskennin,Q
u-itmnkencl va.n cle nwelen vnn rle ve1"lceersvoo1Twnu. - Vonnis rlnt beslist ant
clergeUjlce inMmtlc nooclzakelijk el/c oo·rznkelijlc verlmnrl n-itsl·wit t·u.ssen de door
cle tweecle bestu·wrc/.er uepleeude ini!Te-ulc en
cle nwnrijcling. - Onwettelijlce besl'ii!Binu.
- Is onwettelijk het vonnis clat, in geval
van aanrijtling van twee voertuigen,
waarvan ieder cler bestuurders een inbrenk op de 'Vegcocle heeft gepleegd, beslist dat, wanneer een cler bestuurclers clP
regelen van verkeersvorlrrung miskend
heeft, tlergelijkt> inbreuk nootlzakelijk elk
oorzakelijk verhaml tnssen rle door Clt'
tweede bestunnler gepleegcle inbreuk en
<le aanrijcling uitsluit.
HJ october 1953.
94
9. - Aa.nri.jcl'inrJ tussen 'Voe·rtn-igen.
In brenk OJJ ctTt-ilcel 42 •lJwn cle W egcode.
Oonclnsies vnn de bekla.ugcle. - Annvoerend clut cle nwn'l"ijcUnu te uri.jten -is aa.n
cle nwn·wez'i,qheicl vwn een wncle1· op onre[felmnt·i.qe of onvoorz-ienbct1'e wi.jze ,qeparlceenl voe1·t·uig en cla.t in elk yevul de beklrw.grle slechts een btwgedijlce fo·ut had
lw(fa.a.n. Vonnis vctn veroonleUn[f. Vonnis elM besl'ist flat nrtilcel 42 van de
Wegcocle toepussel-i.ilc is op de in bewerrinu zijncle en zowel uchte·r-u-it als voor11it
ri.jrlemle we[f_qebnd./cer wellce ook zijn
snelheid weze. - Geen pnssend nntwoord.

-

'Vanneer een uit hoofcle van inbreuk

op artikel 42 van de Wegcocle vervolgdP

beklaagde bi.i conclusies nanvoert dat dP
aunrijding aan cle aanwezigheicl van een
under op onregelmatige of onvoorzienbare
wijze geparkeercl voertuig te wijten is en
tlat lli.i zelf, in elk geval, slecllts een bur-

,_-__
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gerlijke font begaarl heeft, beantwoorut
die conclusies niet op passende wijze bet
vonnis van veroordeling dat zich ertoe
beperkt te verldaren dat dit artikel 42
toepasselijk is op de in beweging zijncle
en zowel achteruit als vooruit rijclende
weggebruiker, welke ook zijn snelheic1
weze.
19 october 1953.
99
10. - Bestu,m·der van een voert11'ig OJJ
de openba.re weg. - Best-u;lwde·r helemaal
omzwenlcend en daa-rna een tweede zwenlcing ruuw l-inks nitvoerend om OJJ de zoeven verlaten plants teJ"UfJ te lwmen. Dubbele man-ce·nvre (l-ie niet de in a1·tilcel 31, 2o, vnn de Wegcode omsclweven
·r'ijbeweg'ing ·u-itmnalct. Door erop te

wijzen dat de bestuurder van een voertuig op de openbare weg zijn wagen helemaal hacl omgezwenkt en claarna een
tweede zwenldng naar links !mel uitgevoerd om op de zneven verlaten plaats
terug te komen, stelt de rechter over de
-grond vast dat de door die bestuurcler
uitgevoerde dubbele manmuvre niet de in
artikel 31, 2°, van de Wegcode omschreven rijbeweging uitmaakt.
22 october 1953.
117
11. -

TVegcode, (Wtilcel 26, 2. - Verplicht'ing voo1· de weggebntike1·s nit te
wij ken om de voe1·t-nigen OJJ 1·ails, zodrn
zij naderen, doo1· te laten. - Inb1·ettlc 01J
die
ve1·plichting.
Omstandigheden
waaruit d-ie inb·rettlc mng wo1·den afgeleid. Uit de omstandigheid clat een

weggebruiker op een te k_orte afstand
v66r een rijdencle tram is blijven stilstaan, clan wanneer bet hem mogelijk
was Z\llks niet te doen, vermag cle rechter over cle groncl wettelijk af te leiden
~lat die weggebruiker inbreuk heeft gepleegd op artikel 26, 2, van de Wegcode,
clat de weggebruikers· verplicht uit te wijken om cle voertuigen op rails, zoclra zij
naderen, door te Iaten. (Wegcocle, art. 26,
2.)

3 november 1953.

128

12. - Omgelcee-rde gelijkzijd'ige driehoelc. Twee achte1·eenvolgenae aUTIsluitingen. - Driehoelc stnnnde niet bij
het nade1·en, doch te-r hoogte zelf 'van cle
eerste annsluit-ing. Beslissing flat de
clriehoelc slechts voo-r fle tweede nansl-n-iting ve-rplichtend is. Wettelijke be8lissing. - Wanneer een zelfde openbare
weg achtereenvolgens een aansluiting· uitmaakt met twee andere openbare wegen,
beslist cle rechter over cle grond wettelijk
dat bet teken, omgekeercle gelijkzijdige
driehoek, dat niet bij het naderen, cloch
ter hoogte zelf van de eerste aans-luiting
op de openbare weg staat, slechts aan de
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tweede ansluiting verplicht de voorrang
te verlenen. (Wegcode, artikel 1il1, 4°.)
9 november Hl53.
144
13. - Openbn-re weu -met een spom· belegd.
Omstnndighe-icl ona-fhnnlcelijlc
va,-n de bnJefUe vwn de weg. - De vraag

of een openbare weg al dan niet met een
spoor belegcl is, in de zin nm artill:el 52,
2°, van de vVegcode, is onafhankelijk van
de breedte van de weg.
!l november 1953.
149
14. - 0-ntzegg·ing vwn het reaht een
'VOertnig te bestu:ren. - Dmagwijdte ·vnn
rlie ontzegg·ing. - Van toepnssing OZJ de
motorloze 'Fijwielen. - De ontzegging van

llet recht een voertuig te besturen, uitgeSlll'Oken bij toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1924
of van de artikelen 3 en 10 van de beslnitwet van 14 november 19<19, strekt zich
uit tot alle vervoermiddelen te laude, zonller de motorloze rijwielen er t1it te sluiten.
23 november 1953.
196
1'5. - Foetgange-r die op een djwielpnd stnpt. - Jnbrwuk. - Ve1·e·iste voo1·wnarden. \<Vanneer er noch voetpad,

noch verhoogcle berm bestaat, begaan de
voetgangers die op een rijwielpad stappen
slecllts een inbreuk op artikel 21 van de
Wegcode wanneer zij de cloorgang voor
de wielrijders niet vrij laten.
30 november 195<1.
207
1'6. - Vonnis besl-issend dat rle bij a·rtilcel .54, 1°, vnn fle Wegcode ·ingevoe1·cle
·regel OJJ nbsolnte wijze op een aanslnit-ing geldt. - Vonnis ool<: besl-issend dnt
die regel niet toepnsselijk ·is wanneer de
·weggebnt'ilce·r vnn (le sec-nnclftire weg
reeds een atstand op de hoofflweg heett
afgelegcl. Behelst geen tegenstrijdigP

motieven bet vonnis dat beslist, aan de
ene zijde, dat de bij artikel 54, 1°, van de
Wegcocle ingevoerde regel op absolute
wijze op de aansluiting van een lloofdweg
met een secundaire weg geldt en, aan de
andere zijcle, clat die regel niet toepasselijk is wanneer de weggebruiker van de
secundaire weg, na regelmatig !lie weg te
zijn uitgereclen, reeds een afstanll op de
lwofllweg lleeft afgelegd. (vVegcode, artikel 50.)
30 november 1953.
212
17. - Bew-ijs vnn de m·isd-r·ijven. Geen ctfsch1·ift van het J)Toces-ve?·baal aan
rle ove1·trede1· gesttttwd. - Pmces-verbnnl
yeen bewijs tot het tegendeel opleve1·end.
- Bewijs 1!ctn het misfl1'ijf dam· het gel'ui{lenis 'l!ctn de opstelle-rs vnn het p-rocesverlmnl. vVettel!ijkheid. Wanneer,

bij gebrek aan afzencling aan de overtreller binnen de wettelijke termijn, van een
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afschrift van het proces-veriJaal dat een
inbreuk op de Wegcode vaststelt, dit proces-verbaal geen bewijs tot het tegencleel
oplevert, kan het bewijs van het miRdrijf
door getuigenissen geleverd worden, al
ware het de regelmatige getuigenissen
van de opstellers van het proces-verbaal.
(Wet van 1 augustus 1899, art. 4, al. 2.).
242
7 december 1953.
IrS. - Ye·rvaUenveTlvlaring yecl1wenfle
zes mannclen vnn het ·recht om. ee-n 1"ijt1ti!J
te voeren. - Schencl·ing. - Yeroorcleliny
tot een nieuwe ve1'vnllenverlclwring, geclu~·encle
twee rnfwmden.
Onwettelijlce
veroorcleling. - Is onwettelijk het von-

nis dat, ten laste van een beklaagde die
wegens schending van een, door een vorige beslissing, voor een duur van zes
maanden uitgesproken vervallenverklaring van het rech t om een voertuig te
besturen, veroordeeld werd, een nieuwe
vervallenverldaring van llit recht voor
<'ell duur van slechts twee maanden uitspreekt. (Wet van 1 augustus 1924, artikel 2.)
282
21 december 1!l53.
19. - We,qgeb·ru'ilcers fl'ie ellcawr lcntiMen. ~ lTerpl!icht-ing, zo noclig, cle helft
·vnn cle rijbawn m·ij te laten. ~ Betelcen·is
van cli.e lnfLtste bewoo1'cl·ingen. Waar

artikel 32 van de Wegcode de weggebruikers die elkaar kruisen verplicht niet
aileen de helft van de rijweg, doch, zo
nodig, de helft van de rijbaan vrij te laten, bedoelen die laatste bewoorclingen
het geval waarin de breedte van de rijweg niet volstaat Oln aan cle weggebruikers het kruisen zonder gevaar voor aanrijding toe te laten.
21 december 1953.
285
210. - Weggebnvilcer cl·ie ·wee1· nnnzet.
- V erplichtin_q cle doorya.ng v'l'ij te laten
voo1· cle ·in beweuin_q zijncle weygebnt:ilce1·.
VerpUchtin_q afhwnlcelijlc noch vctn cle
1·eden vnn de stilstfLnd van de eerste weg_qebntilce1·, noch van het nnleven va.n het
1·e_qlement door de in beweyin!J zi.inde
we_q_qeb1'1t-ilce·r. ~ De vervlichting door artikel 57, 1°, a., van de vVegcode opgelegd

aan de weggebruiker, die na een stilstancl
weer aanzet, de cloorg:mg vrij te la ten
voor ·de reeds in beweging zijncle weggebruikers, heeft een algemeen karakter ;
zij is inzonderheid afhankelijk noch van
de reden waaro111 die weggebruiker heeft
stilgehouden, noch van ltet naleven der
bepalingen van de Wegcmle door de in
beweging zijnde weggebruikers.
4 januar~ 1954.
303
21. - Wegcode. - Ai't-ikel 81, 2°. 1•Ve_qgebnt.iker wellce links nffl1·anit.
Verpl'ichtiny nn te _qa.wn ·wnt langs zijn
Unlcerzijde of achter hem aanlcomt.
Niet vooryesclweven doo1· n1·tilcel 81, 2°.

- Door artikel 31, 2°, van de Wegcode
worclt aan de weggebruiker die links wil
n fdraaien niet voorgeschreven eerst na te
gaan wat langs zijn linl;:erzijcle of achter
hem aankomt.
18 januari 1954.
341
22. - AfLn'l"ijcl'inu ·van ·l"ijt'tlii(Jen OtJ eeu
nansl11.itin_q. TVeg_qebn.t:ilce•r wellcc inbi·e·ulc op n·rtilcel 34, 2°, vctn de Wegcode
pleegt. - Tweede 'l.oermelir'ltilcer wellce fLi'tilcel 42 miskent. Misd1"i.if aoor de
tweede wey_qebrn-ilce·r yeplee_qcl n·ict noorlZfLkel'ij k geTechtvcwnU_qd door het floor rle
ee1·ste wegge1H'u.ilce1· yepleeycl ·misclTijf. -

De omstandigheid flat een gebruiker van
de openbare weg, op een aansluiting, de
verplichting miskent welke hem door artikel 54, 2°, van de vV egcocle is opgelegd,
rechtvaardigt de andere weggeb1:uiker
niet, die artikel 42 van dezelfde Code niet
heeft nageleefd, clan wanneer het rijtuig
van de eerste weggebruiker geen ouvoorziene hindernis heeft uitgPmaakt.
18 janu,ri 1954.
346
'23. - Verlceersvoorrnng IJML cle 7Joert·wigen op 1'fLilS. - Perl;.en. -De door ar-

tikel 12 van het koni)lklijk bt>sluit van
27 jan:uari 1931 en artikel 2fi van de Wegcode aan de voertnigen op rails verleentl<'
verkeersvoorrang op de spoorlijnen geeft
aan de bestuurders van die voertuigen
niet het recht derde personen in dwaling
te brengen aangaande hun door de omstandigheden gewettigcl vertrouwen, dat
hi.i, die voorrang geniet, geen gebrnil{ van
<lit recht zal maken.
1 februari 1954.
383
24. - Vei·lceers·voo·rrwn_q ·vwn cle voer·tn·igen OtJ rfL-ils. TTerplichtiny desondnnks de door cle wet of door de omstancl'iyheden yeboden voorzm·rJSJ1W.atregeZen
te trejfen. - De door artikel 12 van hel

koninklijk besluit van 27 januari 1931 en
artikel 26 van de W egcode aan de op
rails rijdende voertuigen toegekende verkeersvoorrang, outlast de bestuurder van
een dergelijk voertuig niet van de vervlichting de voorzorgsmaatregelen te treffen die tot lwt voorkomen van een aanrijding door de wet of door de omstandigheden zijn geboden.
1 februari 1954.
383

25. - FerpUcht'inu van rle ·weuuebrmlce·r cUe ·VOOi'(Jestolcen heeft zijn ·l;eglementwke 1Jlnnts weer ·in te nemen zodt·a hi.j
het doen lcnn zonder hinrZe1· 1JOO'I' cle andere weygebnt.Ucers. FcLststelUn_q dnt
e1· geen gevawr vOO'I' aan'l'ijd·in_q bestond.
- Door er op te wijzen <lat indien de
weggebruiker die voorbi.i gereclen wenl
niet op ongebruikelijke wijze zijn gang
versneld had de weggebruiker die voorgestoken had zonder hinder zijn normal e
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plaats weer zou ingenomen hebben, stelt
de recbter vast dat er geen gevaar voor
aanrijding bestoml dat deze laatste weggebruiker belette weer zijn rechter kant
in te nemen. (Wegcode, art. 34.)
1 februari 1954.
38l:i
26. - TVerJ.rJelir·u'il<;er clie Un/,;s wU a,f8laan. Vonnis 1Jeslissenrle, enerzi:ids,
rlat d-ie -weggeln"'nilce·r de rlom·{Jang niet
heeft a.f[Jesneden voo·r een nndere 1VC,q[Je/w·uike·r ·welke he·m links voo1·Mistctk. ~
Beslissende, nnae1·zijds, dat, door ve·r.~nimrl te he1J1Jen Z01Jeel m.ogeli:ilv 1utar
li·nlcs uU te wi)/,;en, ll{i de doo1'11anu lanus
rle r-echte·r kwnt 1:wn de 1Jacm ·uoor d'ie
·weggelwnike·r nf[Jesneaen heeft. Geen
te[Jenstri.ja·ilfheicl. ~ Zijn niet tegenstrij-

llig, de redenen van een vonnis waarbij

beslist wor<lt, enerzijds, dat door links af
te slaan ter hoogte Y>m een aansluiting,
een weggebrniker niet naar lniu van artikel 57, 2°, van de vYegcolle, de dom·gang
heeft afgesnellen voor een andere weggebruiker welke hem links wou voorbijsteken en, amlerzijds, llat door te verzuimen
zoveel mogelijk naar links nit te wijken
die weggebruiker cle nmlerP wPggeoruiker
verhinderd heeft rechts voorbij te steken,
en hem alzo langs die kant de dom·gang
lweft afgesne<len. (Kon. besl. van 1 februari 1934, art. 31, 2°, BG, 4°, Pn :)7, 2o.)
15 februari 1954.
423
27. - Verlcee·rsvoorntnlf. - Door he!!
ronn·is erlcena cutn de wertrJebrn'i./,;er vnn
een openbnre ·wert 1net meer dan een 1"ijweg. - Geen vnststellinrt dat de aoO'f· d·ie
wegge1Jru.ilce1· ge'UolrJae weg venler dwn
Onwettelijke
rle nan8lnitinu lootJt.
l1eslis8'ing. I~ niet wettelijk, het von-

niH dat aan een weggebrniker een verkeersvoorrang tegenove1· Pen andere wegg;ebruiker erkent om rpden dat eerstgenoemde van rechts nit een openbare weg
met meer clan een rijweg kwam uitgerel lPn, zonder echter vast te stellen clat deze
openbare weg verder clan de aanslniting
loopt. (Wegcode, art. 51, 2°, G2 en 55.)
1 maart 1954.
438
.28. - A1·tUcel 6.t,, 2, ·va.n cle We[JeOde.
Gevnn1· ·voo1· nnnrijrlinrJ. - Betelcen-is
Dnn d-ie woonlen. - De in artikel 54, 2,

van de vVegco<le, voorkomencle woorden
" gevaar vom· aanrijding '' bedoelen het
gevaar clat de gebruiker van de secunclaire weg reclelijkerwijze moet voorzien
op het ogenblik rlat llij cle lwofdweg wil
{lprijden.
l maart 1954.
440
29. - Ve!·tJlicht-inrJ rZe nite·rste 1'echte!·zijde vrw rle ·rijweu te honrlen. ~ Geen
vrijstelling own de ve1·plieht-in.[J rZe voorschriften ·1xtn nrtU.:el .]2 vnn rle lF egcotle
nate leven. -De door artikel 29, 4°, van

de Wegcocle, aan de weggebruikers opge-
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legde verplichting· bij het nacleren van
een aansluiting cle uiterste rechterzijde
van cle rijweg te lwuclen, outlast hen niet
van de verplichting het artikel 42, alinea 1, van hetzelfcle Wetboek na te leven
lletwelk hen voorschrijft hun snelheid derwijze te regelen dat zij hun voertuig v66r
een hindernis tot stilstand kunnen brengen.
1 maart 1954.
441
30. - Annsl·wiliing ·unn twee seeunaai-re
ozJenbc!re wegen wcuwvnn een vnn een omyekeenle driehoelc voorzien is. Ve!·keersvoo·rrcmg 1Jeho1·enrl aan de we,qrtelwwilwr vwn de ctnrZere weg. - Bij samen-

loop van twee secnndaire wegen waarvan
een, bij het naderen van de aansluiting,
van een mngekeercle driehoek voorzien is,
bcelwort de verkeersvoorrang aan de weggebruiker die uit cle andere weg komt.
CWegcode, art. 5, I, 2°, 51, 55 en 131., 4°.)
8 maart 1954.
4G3
.31. - Techni.sche controle
to·voert·tti.,qen. Beslu.itwet
lwnwl'i 19!/{. - M·isclr-i,iven. - VeJ·e-isten. - De herhaling

van ae attvnn 24 feH erhaling.

omschreven
<loor het artikel 5 van de besluitwet van
2-! februari 1947 betreffende de teclmische
controle van de automobicelen uienendce
tot het vervoer van zaken voor de eigene
rekening van hun eigenaar onderstelt een
vroegere, in kracht van gewijsde getreclen
veroorcleling egens epnzelfcle overtreding.
8 maart 1954.
464

32. - OtJenlmre ·weg in twee gel'ijlce
rlelen ·uenleelrl rloo·r een 1't:l w'itte strnatste·nen, zonae·r inachtnem:in_q van het deel
rlezer wer1 'lonu..I'OZJ cle spo1·en vnn een ve1'.rnmde t·rnmz.ijn cwn1Jele.(Jd zijn. Fast8telUn[J rlnt rle ·rijwe[f oak d-it deel ·vnn de
rre[J omvat. - 1-mtJl'iciete vaststellin[f debt
r/,e ·reelcs 'Witte stra.cttstenen niet client om
door· het ve·rdelen vnn rle r-ijwcg ·in, twee
geUjlce we11en het verlcee·r te spl-itsen en
te 1·egelen. - Door vast te stellen dat de

rijweg het cleel van de openbare weg omvat waarop de tram rijclt en clat de aldut,:
afgebakencle rijweg niet in twee gelijke
<helen door een reeks ·witte straatstenen
venleeld worclt, stelt de rechter over de
groncl impliciet vast clnt, behoudens cle
n)orschriften van de wet van 1G decembe1·
1H35, cleze reeks. witte lltraatstenen niet
<lient om cloor het verdelen van: de rijweg
in twee gelijke wegen llet verkeer te regelen of te splitsen.
1:5 maart 1954.
489
33. - Gerleelte 'IJCLn rle openba·re we[f
wnnrop spoorl'ijnen zijn nangelegd.
Rl·ijft tot het ve'l'lcem· van het pnblielc
liesternd. De delen Yan de openbare

weg die van een hard wegclek voorzien
zijn eli bijzoncler voor ltPt voertuigenver-
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keer ingPricht Zl.Jn doch waarop tramriggels zijn aangelegd blijven bestemd tot
het verlwer van llet publiek, behalve
waar de spoorlijnen door een voertuig op
rails worden ingenomen. CWegcode, art. il,
2°; kon. besl. van 27 januari 1931, artikelen 1 en 12.)
15 maart 1!154.
4811
34. rZewe,q. -

HWnM·clzie ller ·we,qen. - AnrBe,qrip. Het artikel 51, 1°,

van de vVegcode wordt niet gesclwnden
door een vonnis waarbij heslist wordt dat
een weg << verhard met assen <lie rusten
op een onclerlaag van stenen en die gewalst werclen, zoclat hij het verkeer met
alle voel'tuigen met betrekkelijke snelheitl
gemakkelijk toelaat ll geen nardeweg
nitmaakt.
504
22 maart UJ54.
3'5. - Fl·nchtmisdrijf. - Vonnis clnt
'IJaststelt clat cle cloo•r beklnn,qlle bestu.m·cle
wagen een nncler wn,qen 1net gewelcl anngereclen heeft en clnt belclnn,qlle niette,qe1t.~tnwnde cle.ze omstnncligheirl zijn weu
voortgezet heeft. BesUssinu cUe nlclns
vnststelt dnt belcla.agcle ,qeweten heett flat
.z·ijn voe·rtwig een ongevnl veroorznn?ct
hncl. Het vonnis hetwelk in zake

vluchtmisdrijf vaststelt clat de door de
heklaagde hestuurde wagen een ander
wagen met geweld aangereden heeft, dat
de heklaagcle niettegenstaamle die omstandigheid zijn weg voortgezet heeft en
vervolgens cle in tle wettelijke bewoordingen omschreven telastlegging bewezen
verklaart stelt aldus cle bestanclclelen van
het misdrijf vast en namelijk dat de beklaagcle geweten heeft dat zijn voertuig
een ongeval had veroorzaakt· of dam·toe
aanleiding gegeven had.
29 maart 1954.
514
,3·6. - Be1·nwn toe,qnnlcel-ijlc VOO•J' lle
·voe1·tnigen. - Be,qrip. - Naar de zin van
artikel il2 van de Wegcode van 1 februari

1934 zijn de niet verhoogde bermen voor

de voertuigen toegankelijk wanneer
volgens hun materii.lle toestand voor
voertuigen bruikhaar zijn. (Kon. besl.
1 fehruari ,1!134, art. 82 en 2;), 1.)
5 april 1954.

zij
de
del.
52!J

37. -

JCruoisen. - We,qgeb-ru.ilce·rs a·ie
eUcnaJ· ontmoeten en wederlcerig ellcanr
rle helft vwn ae ·r-ijbaan cl-ienen vrij te laten. - N-iet ·z>erhoogd ·rijw-ielpaa. De

weggebruikers die elkaar ontmoeten dienen zo nodig en op voorwaarde dat de
bermen voor de voertuigen toegankelijk
zijn elkaar weclerkerig de helft van de
rijbaan vrij te laten, met inbegrip van de
niet verhoogde rijwielpaclen. (Kon. besl.
del. 1 fehruari 1934, art. 32, 25, 1, en
24, 1.)
5 april 1954.
529

38. Ver·vnllen-verlclari:ny vnn het
recht een rijt·u-i,q te be.~t·u-ren. - Veroorclel-ing -uitgespmlcen we,qens n-iet ntlevei'inu va.n cle iclentite-itskan·rt op rle ,gritfie. - Geen vaststell-inrJ vnn lwt bestnnn
vnn ,een -in lcrncht vwn ,qe·wijscle gegcinn
vonnis, tvelk rleze ve1·vnllenverlclwrin,q uitspTeelct. - Vonnis niet wetteli,jlc. ,qemot·iveenl. - Is niet. overeenkomstig de wet

g·p_motiveerd het vonnis wellr de verdacllte
veroonleelt uit hoofde van, vervallenverklaarrl zijnde van het recht een rijtuig te
besturen. nagelaten te hebhen zijn :iclentiteitskaitrt op de grime van de rechthank af te leveren of te hebben cloen a.lieveren, zonder vast te stellen dat de vervallenverklaring door een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis is uitgesproken
geweest. (Kon. beRlnit van 1 februari
1934, art. J'O, 1.)
26 april 1954.
546
3'9. - I Vervallenverlcln·ri-ny vum. het
·recht een ·rijtuiy te bestn·ren. Veroorclel-in,q n-it,qesp-rolcen ·wer1ens besturen van
een r-ijtuoi,q op rle ope·nbn1'C 'WC[! nietterJenstctanae cle '/JC'i'V((./,lentJC'J']cla'/'ing.
Geen vaststellin!J vrm het bestnwn van een
·rechterlijke in knwht wtn uewijslle ,qe!Jrtn e besl-issin,q, ·wellce cUe 1JervallenVC1'klwriny nitsp1·eelct. Geen ·ve·rmelflin!l
·1mn rle clcttnm. ·wna-ro11 cle ·vervnllenverlclctr-ing nnnvany heeft fJCnomen en vnn
hMM' d·uu.1·. Fonn·is n·iet ·u;ettelijlc ge-motiveenl. - Is niet overeenkomstig de

wet gemotiveerd, het vonnis wellr de ver!lachte veroordeelt uit hoofde van een rijtuig te hebben bestuurd dan wanneer hij
van dat recht vervallen was verklaard geweest, zon der vast te stellen da t de vervallenverklaring door een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis uitgesproken is
geweest en zoncler noch de datum waarov
zij aanvang l1eeft gPnomen noch baar
duur te vermelden.
26 april 1954.
546
40.
Ferva.llen·verklnring ·vnn het
·recht een 1'i:it·wi,q te best1.wen. Vervnllen-verlclwriny clie een 8tm.f ·n-itmaalct. Yervallenverlclwdng ·voor een ·in mannden bepcutlcle termi.;in 'Vn,~t.qestelcl. - Te-rm:i:in vwn ecfn mnnncl. - Dert-i.,q rlauen. -

Wanneer de Yervallenverklaring van het
recht een rijtuig te besturen een straf
uitmankt en <lat lmar clnnr in maanden
werd vastgestehl, is d<-~ dunr van een
maand dertig dagen. {Strnfwetboek, artikel 25.)
26 Hl1ril 19fi4.
549
41. Voorstelcen.
·wanrsuhuwin!f
te geven nwn cle voor te stelcen 1.oeg,qebntilcer. - TVnnrsch·u.w·ln,q cloor nrtUcel 33, Jo,
·vnn rle lVegcocle n-i.et •voorrJesch:reven. Wnarsch!twi·lt!J wellce cloo1· cle voorzichtighe·icl J,:an -wonlen opueleua. - Artikel 33,.

VERKEER.

aa,

van de vVegcode verplicht de bestuurder die een ander "\veggebruiker wil voorsteken, niet deze van die manamvre te
verwittigen ; znllw verplichting mag hem
niettemin, volgens de omstan<ligheclen,
uls voorziclltighei<lsmaatregel worden opgelegcl. (Koninklijk besluit van 1 februari
1934, artikel 33, gewijzigd door besluit
van de R0gent van 17 october 194(1, artikel 4.)
557
3 mei Ul54.
42. - TToorstelwn. - Ve1·pUchUng •vnn
rle voodJi:i te stek.en ·weggebrnilwr. Waarsohwwin{f. BeoonleUn{f rloo'J" de
'l·echter over de g·roncl. - De reehter over

de groncl beoordeelt, in feite, of een weggebruiker, welke een antler weggebruiker
wil voorsteken, van tlie mancenvre verwittigd is geweest, omstanclighdcl waarvan <le verplichting, voor de eerste weggebruiker afhangt, die mnnceuvre overeenkomstig artikel B3, 1°, van' de Wegcode te
vergemakkelijken.
(Koninklijk besluit
van 1 februari 1934, art. 33, 1°, gewijzigd
door beslnit. van t1<> H,pgent van 18 october Hl4G, art. 4.)
3 mei 19G4.
G57
43. - Koninlclijl•' beslni.t. vwn 1 fe1wuari 19.1.1. - Openbaire weo welke verder dan een nnnsl1f.itin.CJ loopt. - Beg·r·ip.

- Voor de toepassing der bepalingen van
het koninklijk besluit van 1 februari 1!li34
op de verkeerspolitie wordt een aan gene
zijde van een aansluiting gelegen openbare weg beschouwcl als vercler lopende
dan de aan cleze zij<le van gezegtle aanslniting gelegen openbare weg, wanneer
llij voornamelijk als normale uitweg voor
llet verkeer op laab;tbc~!loelcle weg moet
<lienen.
17 mei 1954.
i'i98
44. - Kon·inl,;lijk IJelilni.t 1;rLn 1 feIJT·tta1'i 1934. - OpenbnTe weg welke veTrler linn een annslnUing loopt. - BesUs.~ing wellce wit deze enlcele 0'/nstnncligheirl
afleidt clnt een anclere openbn·re weg niet
verder dnn de eerste 1ver1 loopt. - Onwettelijlcheid. ~ Schen<lt artikel Gl, 2", van

het koninklijk be,;lnit van 1 februari 1934
llet vonnis dat nit rle pnkele vaststelling
dat een openbare weg niet 'verder dan de
uanslniting loopt cle gevolgtrekking afleidt clat .een amler openbare weg niet
verder <lan de eerste loopt.
17 mei 1954.
598
45. - Openba..re ·weo ·in t·wee yedeelten
·t;erdeelll doo1· een n;elcs l!iizonde·re strant-~tenen. - Betel•en·is vnn · die sahe·idinrJslijn niet ter lcennis vcm het pnblielc geb1·aaht.
F!cheidinosli,in welke noah
.een mant·reyel ·uitnuwlct welke het ve·rlceer 1JerpUaht:end 1·er1elt, noah een cwnwijzinostekrm welk verpl'iahtend de twee
_r1e1leelten vnn een open1m·re weg nan cle

907

nU teoe-rw·ve1·[1estelrle riahUng 1·ijdende
oebrn·ilw1·s voo·rbehottclt. - Wanneer een

openbare weg vercleelcl is in twee gedeelten door een reeks bijzondere straatstenen, zonder dat de betekenis van die bijzonderheid ter kennis van het publiek gebracht wordt, maakt die scheiclingslijn
van de openbare weg noch een maatregel
nit, welke het verkeer verplichtencl regelt
noel! een aanwijzingsteken welk een getleelte van de openbare weg voor de uit
tegenovergestelde richting rijdencle weggle!Jruikers voorbehoudt.
24 mei 1954.
622
4'6. - Artikel15, 2°, ·vnn rZe Wegcode.
- In- en nitstnmJen langs de zijde vnn
het ve'l"lcee·r. - Elementen van het misrl·rijf. - Artikel 15, 2°, van de Wegcode
Ytlll 1 februari 1934 bestraft niet het enkel
feit een rijtuigsdeur langs· de zijcle van
het verkeer te openen, docll het in- en
nitstappen van bestuurders of inzittende
van voertuigen in de bij dit artikel bepaalrle voorwaarden.
m mei 1954.
627

47. - Inhnlen. - Stilstwncl vnn de in
te hnlen we.qoeb·rwilcer. Inlwlen dnt
p1"'incipiee/, lnngs cle linlcerz·ij de ·vnn die
wermebntUcer dient te oesah·ieden. - In
de regel en onverminclercl namelijk de bepalingen van artikel 33, 2°, van de Wegcocle, client het inllalen links van de in te
halen weggebruiker te geschieclen, zowel
wamwer cleze laatste stilstnat als wanneer
llij in beweging is. (Wegcode van 1 febrnnri 19:J4, art. 3B en 3G, het eerste gewijzigd door het besluit van de Regent
van 18 october 1946, art. 4.)
16 juni 1954.
668
48. - Omoeh:eenle dr-iehoelc. - Twee
opeenvoloencle k·rnispunten. D1·iehoelc
!fCtJlnntst b'ij het nnderen van het em·ste
Jt.·rn·istnmt, rloah op geen behom·lijlce afstnnd e·r ·vnn. - Beslissin{f flnt . die llriehoelc niet gelclt voo·r hct eerste krzt'isp1tnt.
- So·uvereine beoonlelinrt van cle 1·eahter
over fle gmnd. vVanneer een zelfcle
openbare weg achtereenvolgens twee andere wegen kruist, mng tle rechter over
de groncl die in feite bij inachtneming
van de omstandighe<len en de plaatselijke
gesteldheid vaststelt <lat de omgekeerde
clriehoek niet op een belloorlijke afstand
van het eerste · kruispunt is geplaatst,
wettelijk daaruit afleiden dat dit teken
aan dit kruispunt niet verplichtencl is.
(Wegcode van 1 febrnari 19:34, artikel131,
Jo.)

21 juni 1954.

679

4'9. -

Herh(f.lino. - JJ1·isd·rij·ven wellce
ten _q•rondslno er ·va.n k.wnnen liooen. ~

In geval van inbreuk op de reglementen,
genomen bij toepassing van de wet van
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1 >iUgustm; 1899, tot herziening van de

wetgeving en de reglementen betreffende
het wegenverkeer, 1nag een inbreuk op die
reglementen ten grondslag voor fle herhaling liggen. (Wet van 1 augustus 1899,
art. 2.)
21 jmli 1954.
685

50.
Vervallenverkln·rinu ·van lwt
1·echt om een ·ri:it·u·iu te voe·ren. - Ten titel van st1·nj uUgesp·rolcen. - Geen vctststellinrf V(tn het bestnan van
de·r bij
nrUlcel 2, alinen 1, vnn rle wet van J wug~tst~ts 1924 voor.ziene omstnncUr!heclen. VePvallenverklnring on·wetteli:ik nitrtesprolcen. - De straf van vervallenverklaring

een

van het .recht eei1 rijtuig te voeren kan
l"nkcl uitgesproken worden ten gevolge
van een inbreuk 011 de verkeerspolitie of
van een verkeersongeval, indien het bestaan van een der bij artikel 2, alinea l,
van de wet van l augnstus 1924 voorziene
omstandigheden wordt vastgesteltl.
21 jnni 1954.
686
'51. - Feroorrleling wegens ·inb1·eu.1c op
rtrtilcel 31, .to, vcm cle TVeycorle. - TTaststelling tlnt cle nHtnrmtvre n·iet ·met een
nonnale snelhe·icl en zoncle-r voorzichtigheicl ven··icht ·is geweest. - Geen tegenst·l"ijrl·iglwicl. - Is met geen tegenstrijdig-

heid behept !le beslissing welke de verdachte veroonleelt omdat hij, in strijd
met artikel 31, Jo, van de Wegcode van
l februari 1934 gezwenkt heeft, !lan wanneer hij vaststelt dat de verdachte die
manamvre niet met een abnormale snelheid en zonder voorzichtigheid heeft verricht en hem van inbreuk op artikel 418
en 420 van het Strafwetboek vrijspreekt
om reden dat de inbreuk op de Wegcode
vreemd is aan het ongeval.
21 juni 1954.
687

·5.2. - Wegcorle van 1 febnuwi 193!,,
artikel 57 .. 1°, Utt. a. Geb·ruilue1· tlie
weer nnnzet. - TTerpl1cht'ing cle rloorgnng
v1'ij te lnten voo1· rle in beweginy z·ijnrle
weugebntilwrs. VerpUcht-inr1 onnfhanlvelijlc van rle innchtneming vwn het ·re!!lement cloo·r cleze lnatsten. De verplichting, welke artikel 57, 1°, litt. ct, van
de Wegcode van l februari 1934 aan de
weggebruiker die na een stilstancl weer
aanzet, oplegt de do01·gang voor de in beweging zijmle weggebruikers vrij te !aten, !weft een algemeen karakter en is
niet afhankelijk van de omstandigheid
namelijk dat deze laatsten de door de
vVegcode opgelegde regelen naleven.
21 juni 1954.
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;53. - Wegcocle van 1 febnuwi 193!,,
a:rtilcel 57, 1", litt. a. ~ Weuuebntike1'
rlie wee1· nnnzet. - F eTpl-ichting rle cloo1·gang m·i:i te lnten voo1· rle in beweuin,q
zijnrle weurlebnt.ikers. - Ve1·plichting on-

tt.fhanlcelijlc vwn cle 'I'Cclen vwn 1le stilfltancl
mm cle ee"rste ·l.veggeb'J'wilwr. - De verplichting welke artikel 57, 1°, litt. a,, van

fle ·wegcode van 1 februari 1984 aan de
weggebruiker die na een stilstand weer
aanzet, oplegt de doorgang voor de in
beweging zijnde weggebrnikers vrij te Iaten, heeft een algemeen karakter en is
onafhankelijk namelijk van de t·eden
waarom llie weggebruiker stil gPhouden
heeft.
21 juni 1954.
68fJ

54.
Vervnllenve·rklwr'ing unn het
·recht een voeTtn·i!l te best·zwen. Misrl-ri:if. - TTenl·u.bbeliny vcm rle rl·unT van
de lopenlle vervnllenverlclnring. Lopentle 'VC1'Vrtllenve1·kla'l'iny bepe'l'lct tot het
·recht een voertni(} te best~wen. - Besliswiny rlie rle ··ve·rvttllenve'l'lclnT'in!J :hitspreelct
vnn het 1·echt een voertwiu, een lnchtschiJ!
of een ·J"ijrl·ier te best·zwen. - Omvettelijkheirl. - Is onwettelijk de beslissing die,
el~n beklaagde veroordelende om een vervallenverklaring van het recht een voei'tuig te besturen oYertreden te hebben en
de tluur van de up het ogenblik van hetmis<lrijf lopende vervallenverklaring verdubbelende, de vervallenverklaring uitstrekt tot het recht een Iuchtsclli}1 of een
rijdier te besturen.
12 juli 1954.
7"12

55. - OntzetNng vnn het ·revht een
·voe1·tuiu te bestu1'en. - Miscl1"ijf. - Ve·rplichting voor rle 1·echter cle clmw van cle
lo]Jenrle ve·rvnllenve·rlclwri:ny te 1Jercl?tbbelen. --'- Betelcenis ·vnn cleze bepaling. In geval van inbreuk op de vervallenverklaring van het recht een \'oertuig te
besturen, moet de rechter een vervallenverklaring uitspreken waarvan de dunr
gelijk is aan degene die op het ogenblik
van het misdrijf Iopende was.
12 juli 1954.
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•5·6. - H·iii·m·rchie rler we11en. - Koninlclij lc besln1t van 1 febnutri 193!,. Openbn·re we11 rUe z·ich voo-rli'ij de nnnsl~titin,(} ·ve1'lenyt. FeUelij lee vnststelz.inyen wanTnit ve1·lenging is geble/Gen. -

Door er op te wijzen tlat een weg van
druk verkeer dit karakter belloudt na
zijn aansluiting met een ander veel smaller weg, stelt de rechter ·over cle grond
vast dat het voorbij <le aansluiting gelegen deel van de eerste weg hoofdzakelijk
nls normale uitweg client voor het verkeer op het aan deze zijde gelegen deel,
en mag hij er wettelijk uit afleiden dat
cleze weg zich voorbij de aansluiting verlengt. (Kon. besluit van l febrnari 1934,
art. 51, 2.)
12 juli 1954.
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5'7. - Koninlclijlc besl·uit ·1Jan .I teb1·na1'i 198!,. - W erwebnt'ilce'l' rlie linlcs a.f-

-----1
r-----

------

VEJRK,IEJZINGEJN. draait. - Bocht, nr,uw ·rechts, van de aan1!anlcel-ijlc gevolqde weg. - Weugebnt-ilce·r
die zijn weg ·in rechte lijn vervolgt om
een zijweg op de linlw1'7ca-nt van de aan·vanlceli:ike weg ·in te slaan. - VeroordeUng om de weg ctfgesneden te hebben vwn
deuene d·ie zifn weg ·vePvolut. ~ lVettelijleheirZ. - Uit de omstancligheid dat een

weggebruiker die dezelfde weg als een
ander nit de tegenovergestelde richting
komende weggebruiker volgt, een op deze
weg uitkomencle zijweg links heeft ingeslagen, heeft <le recllter over fle grond
wettelijk kunnen afleiclen tlat deze weggebruiker links is_ nfgeclraaitl en alzo de
weg heeft afgesneden van clegene die zijn
weg vervolgtle, zelfs inclien, wegens een
bocht naar recllts van de weg clie hij oorspronkelijke volgde, hij, in feite, om deze
over te steken en de links gelegen weg in
te sl a an, zijn weg in recllte lijn venolgcl
heeft.
·
12 juli 1954.
753

58. -- Werl!febrnilcer d·ie rle voorrang
geniet. ~ Geen v·rijstell-ing vwn de ve·rtJlicht-ing voorzorgsmcuttregelen te treffen.

De gebruiker van de openbare weg, die
cloorgangsvoorrang geniet, is daardoor
niet vrijgesteld van de vervlichting de
voorzorgsmaatregelen te treffen <lie <le
omstandigheden opleg·g·en om een aanrijcling te voorkomen.
29 juli 1954.
759
~

59. ~ Geb·rttik ·vnn een voertni(J op de
openba1·e weg. ~ N-iet (Jedel-~t doo·r een
scho!twinysbew·ijs. - Verbe·zt1'dve1·7cln1'iny.
Zwacw m·isdr·ijf. ~ Beg-rip. ~ Stelt
vast dat een zwaar misdrijf gepleegd
werd, da t aanleiding geeft tot llet uitspreken van de verbeurdverklaring van
een voertuig, clat op cle openbare weg gebruikt werd zonder cloor het voorgeschreven schouwingsbewijs geclekt te zijn, de
beslissing clie op de zwaarte wijst van de
cloor de dader van het misdrijf gepleegde
fouten, en op de zwaarte van hun gevolgen. (Besluitwet van 24 februari 19-!7 artikel 5; besluit van <le Regent van 22' mei
1947.)
29 juli 1954.
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160. KoninkUfk 1Jesl1t-it vctn 1 tebnwri 1934, cwt·ilcel 42. Misdrijf dnt
niet ttityemactlct wo'I'(U do01· het lo!tter
teit een openbnre ·weg te be1·ifden die
rtlibberiy ·is en te snutl wegens cle anmue.zigheicl van een ande·r wegyebntilce1·. ~

Maakt het misdrijf niet nit voorzien door
artikel 42 van de "\IVegcode van 1 februari
1934 het !outer feit zicll met een voertuig
te begeven en te blijven rijden op een
g·edeelte van de openbare weg, dat glibberig was en te smal was geworden we-

--~---
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gens de aanweziglleicl van een an<ler in tegenoverg·estelde richting rij llend voertuig.
29 juli Hl54.
763

VERKIEZINGEN.
Schorsing van de rechten om te ste·m-men en te lciezen. ~ Voor·wnwrdel-iilce ve1·oo1·cleliny. - Kie8-wetboe7c, n1·t-ilcel 7, 3o,
nl·inen 5. ~ Al[Jemene bepaliny. ~De bepaling van <le 5'' alinea van het 3° van

artikel 7 van het Kieswetboek, volgens'
<lewelke lle kiesonbekwaamheid in geval
van voorwaarclelijke veroorcleling geschorst is, is een algemene bepaling, toepasselijk zowel op de veroorclelingen
voorzien bij het 2° als op cliP voorzien bij
het 3° van gezegcl nrtikel 7.
14 jtmi 1954.
656

VERKNOCHTHEID.
St1·ntzctlcen. Swmenhctny ctct-nle·iclin[J
rtevencl tot een ·u-itb1'e·id;in(J vnn bevoe{fclheid. ~ Be{f-rip. ~ Verknochtheicl tussen

verscheidene misclrijven welke tot uitbreicling van bevoegclheicl aanleicling· geeft,
bestaat niet uitsluitend in de gevallen opgesomd in artikel 227 van llet "\IVetboek
van strafvordering welks bewoordingen
slechts aanwijzencl zijn. iVIisllrijYen zijn
verknocht wanneer tussen hen een verbancl bestaat van zulke aard dat een
goede reclltsbedeling vergt dat zij gezamenlijk door eenzelfcle Techter worden
berecht.
28 september 1953.
41

VERKOOP.
1. prijs. t·ijen. -

Al~Jlcoonl

over de zrwlc en o·ver rZe
TToltroklwn 1Je·r7coop t·nssen 11a1·-

Uit de vaststelling van het akIword cler partijen over de zaak, voorwerp. van de verkoop, en over de prijs
leidt lle recllter wettelijk het bestaan af
van een tussen partijen voltroklwn yerkoop (Burg. Wetb., art. 1588.)
11 <lecember 1953.
249

2. - Leve-riny.- Aw1wactrdiny. - UUwerlciny op het instellen vwn rle vonler·in(J
tot ontb·incl-iny van cle ·verlwotJ. De
aanvaarding van de gelevenle za ak rna a kt
de rechtsvorclering van dt~ koper tot outbinding van de verkoop wegens gemis aan
overeenkomstiglleid van de geleverde met
de verkochte zaak niet ontvunkelijk ; zij
belet nochtans niet de ontbimling van de
verkoop aan te vragen weg<'ns verborgen
gebreken (koopvernietigende vorclering J.
25 maurt H154.
511

910

VERNHJLING VAN BUND}jJLS.- VERZEKEIUNG.

3.
Ve'l'lcoop van een om·oerencl goecl.
- Becl·ing clat, bij f!Cmis aftn betalin{l ·van
cle tJri:is b·innen cle betJaalcle tennijn cle
verlcoop ambtshalve zal 1VO'I'clen verlwolcen. - P1"ijs cloo·r de a.a.nlcopeTs nan{/eboclen maar cloo·r cle verlcoper niet aanvaarcl. - Recl~ter weigerencle 1le 1!CrkootJ
ontbonclen te ·ve-rlclaren. Cleen schenclinfl van artlkel 1656 ·vwn het Bnrgm·lijlc
Wetboelc. - vVanneer een onroerend goed
is- verkocht geweest met lJeding <lat, bij

gemis :1an betaling van de prijs binnen de
bepaalde termijn, de verkoop ambtshalve
zal onbonden worden, schendt niet artikel lfi5H van het Burgerlijk W etlloek het
arrest clat, op grond van de vaststelling
dat cle prijs binnen de bepaallle termijn
aan tle verkoper aangeboden is geweest,
inaar dat cleze laatste die prijs niet heeft
aanvaurd, weigert de vt>rkoop ontbonclen
te verklaren.
14 mei 1954.
594
4. - Kooptva;ren. - Koopoptie. - 'l'e·rrnen welke cle eiyenaar slechts •ue1"bhulen
inclien rlc koopwwren ·in zijn hwnclen beschikba.a..r .djn op het Of!Cnblilc vnn rle
UchUn_q •rnn rle opt-ie. Eiyennn1· flic
v6ck cle licht-in{l 1HLn cle opt'ie nnn een
1lerrle een •uerlwop!Jelofte op zelfcle lcoopttxwen toestnat. KoopwnTen cz.ie niet
meer 7wschilc7Jcut·r z·ijn yed·urencle cle •uoo·r
cle annvnnnliny vnn de ve·rkoop!Jelofte bepnnllle termijn. AanvawrcUng binnen
die term·ijn. - B1·enyt -melle llnt rle Uchting 1Jan rle optic. zelfs ·wnnnee1· zi.j '1!66'1'
rZe annvnwnl·ing yeschieclfle, zoncle'l' ge'l!oly
!Jlijft. - vVanneer !le eigenaar van koov-

waren, die een koo}mptie lleeft toegestaan
in termen welke hem enkel verllimlen, indien op llet ogenblik van de lichting van
de 011tie, !le koopwaren in zijn hanclen beschikhaar zijn gebleven, naclerhancl v66r
de licllting van <lP optie aan een <ler<le een
verkouvbelofte toestaat van <lezelfde
koopwaren, zijn zij niet meer beschikbaar
in zijn llamlen gedurende dee voor cle aanvaanling van de verkoopbelofte bepaalcle
termijn; de t~anvaarcling, VOUl' het Yerstrijken van die termijn, berooft de lichting van de optie van elk gevolg, zelfs
in<lien die liellting v·66r de aanvrwrding
i::; geschied.
20 mei 1954.
618.
VE~NIELING

VAN BUNDELS.

Stn~fznlcen.

- Politierechtbank waarb·ij
een wanbecl1•ijf annhan!Jig. wenl !JCmnnlct
·wna1·vooT lle C01"rectionele 1·echt banl.; be'I!Oef}rl ·is. - l'eTzu.im aan overlerl!tin{l van
rle mh~·u11-t of van een 1titgi.fte of een anthent-iek afschTij't van het be1;el van C01'·rectional-ise1"ing. Ventielcl of zoelcye1"an7ct bevel. - Onbevoe{/heicl •van cle 1JOliiierechte1·. - De politierechter is onbe-

voegd om kennis te nemen van een wan ..

beclrijf waarvoor elf' correctionele rechtbank bevoegd is 'vmmet>r, het dour de
raadkamer geveld bevel van correctionalisering vernielcl of zoekgeraakt zijncle
geweest, geen uitgifte of authentiek afschrift ervan overgelegd worclt.
28 sevtember 1953.
44
VE~VOE~

DOO~

MIDDEL VAN
AUTO-

T~AMVOE~TUIGEN,

BUSSEN

EN

AUTOCA~S.

1. -

Bezolcligll •ve·rvoe1· vwn personen.
- Besl·witwet 'l!Wn 30 flecembe1· 1946. Toepassingssfeer. · - In weerwil vm1 cle

algemene bewoonlingen van artikel 1 van
tle besluitwet van 30 december 194(1 llouclende herziening en ~mmenurclening van
<le wetgeving betreffencle llet bezuldigcl
vervoer van personen door micltlel van antomobielen, is de tloor deze .beslnitwet
ingevoertlc~ reglementering sleellts toepnsselijk op de in artikel 2 opgeRomcle f'n in
vier cntegorieen ingedeelde vPrvoel'diensten.
28 september 11J53.
40
2. -

Beslu'it·wet ·vnn 80 rlecembe1· .Z.94fi.
B-ijzonclere wuto!Jnsfliensten. - Be,qPilJ.

- De floor de besluitwet van 30 december
11J4() bedoelcle bijzonclere autobusdiensten
zijn deze die nlhoewel voor bepaalcle categorieen reizigc~rs voorbehonden, clesniettemin de algemene kenmt>rken van openban' antobusclienst<"n vertonen. (Besluitwet van :10 december 1H4fi, art. 3 en 11.)
28 september 1953.
40

VE.QZEKER.IN G.
1.
Lanclve-rzeke1·in!J.
Uem.eenschnppel-ij lee verzelwring te[!en onrJe'l!nllen. - Au.nl. Verhnnl .,;nn cle ·in fle
plnat8 !Jestelrle tegen lle clenle venmtwoorllel-ijlc voo•r het On[!eval. Voo1'wcw-rcle. - :qe gemeenschappelijke verzekering tegen de ongevallen maakt volgens
<le werkelijk aangegane verbintenissen
van de verzekeraar, hetzij een verzekering nit van sommen, welke in geval van
betaling van tle verzekerde som, geen aanleitling geeft tot subrogatoir verhaal van
tle verzekeraar tegen de denle die verantwoorclelijk is voor llet ongeval, hetzij
een verzekering van zaken of vlm verantwoordelijklleicl, welke zulk verhaal rechtvaardigt. (vVet van 11 juni 1874, art. 22.)
619
24 mei 1954.
2. - Arbeiclsongeva.l. - Vm·zeh:em.n·r
rlie lle cloo1· het lieclri:ifshoofcl versehulll·igcle vergoeclin{fen betnnlcl heeft. - In
fle plants gesteld vwn rUe laCLtste voor het
·recht om. fle vonle1'inrJ va.n het .slachtoffer tegen cle flenle vemntwoonlelijlc u.it te

r----

VERZET.- VONNISSEN EN ARRES'l'EN.

De verzekeraar die, in geval
van werkongeval, aan llet slaclltoffer door
llet bedrijfslloofd verscllulcligde vergoedingen betaald lleeft, treedt in de recllten
van llezP laatste om. tegen de derde verantwoordelijk cle vordering tot verg·oerling van materH~le scllade in te stellen.
4 juni 1!)54.
635
oefenen. -

3. - l'!Terlwngevnl. - Ve,rzelwnw:r clie
de dooj· het lieclri:ifshoofd versch·nlcligcle
·vergoeclingen lietnnld heeft. - De delictuele voj·deriJng tot '/Je·rgoe(Unu 11wn rle
schade vnn het slnchtoffer 'nUoefenenrle.
ten lielope dej· ·nit.qekeerrle .~01mnen. Gevrrw,gde smn welke deel ·tt-itm(Utkt vwn
een houe're en n·iet liepactlde schnld·vonlering. - "Vanneer de verzekeraar, die aan

llet slachtoffer van een werkongeval door
llet bedrijfshoofd verschuldigde forfaitaire vergoeclingen heeft uitgekeerd, ten
laste van de derde verantwoordelijke, ten
belope van llet aan het slachtoffer betaalcl
bedrag om zijn stoffelijke schade te vergoeclen, de delictuele vonlering van dit
laatste tot herstelling van de scllade uitoefent, maakt de som welke hij vordert
deel uit van een hogere schuldvordering,
waarvan het bedrag onbepaald is.
4 juni Hl54.
635

VERZET.
1. - Strrtfznken. - l' onnis well.; o•uer
de .r;·rond vwn een verzet lieslist. - Impli.ciete vnststelling vnn de ontvwnlrelijkheid
van het verzet. Het vonnis dat oYer

de grond van een Yerzet beslist neemt
noodzakelijk de ontvankelijkheid van dit
verzet aan; bij afwezigheid van condnsies
is een uitdrukkelijke beslissing diel).aangaande niet vereist.
28 juni 1954.
706

2. - Besliss·in,q vwn de gemenude ·rand
'Van 1Jej·oep vnn cle Qj·fle der a,pot~telce·rs. Beslissin.r; li'i:i verstek gewezen. - Ve·rzet.
- Te·rrnijn. - De beslissing, bij verstek
gewezen door de gemengde raad van beroep van de Orcle der apothekers, is vatbaar voor verzet, door de niet verschenen
partij, binnen t>en termijn van <lertig dagen vanaf de aanzegging van de beslissing bij ter post aangetekend schrijven.
(Wet van Hl mei l!J4!l, art. 12, lid 2, 17
en 19.)
2g. juli. 1954.
769

VONNISSEN EN ARRESTEN.
1. - Rtrnfznlcen. - TTonn·is vnn vej·OOTdeUng. GebTek nan ·vnststellinu in
het vonn·is vctn de nan(ltticlinu door de
rechteT op de te,rechtzitt·iJn{f vnn cle toe.r;epaste 'Wetsbepnl·iny. ~Niet 011 stmf

'V(tn

!Jll

niet-iuhei.rl 'VOorrJesclwe·ven tJlee.r;vonn.

- De verplichting in llet vonnis te vermelden llnt cle rechter, ter tereclltzitting
de toegespaste wetsbepaling heeft aangetluicl, wonlt niet 011 straf van nietigheid
opgelegd. (W etb. van strafvonlt~ring, artikelen 163, 171 en 195.)
21 sevtember 1953.
8

2. - Stntfznlcen. - Nietiy vonnis ·uwn
cle con·ecUonele 'rechtli£tnlc. - Afrest vwn
het hot vnn lie·roep. ~ Ve'/'OonleUng op de
lieweeureclenen ·vwn de ee·rste ·rechte·r !Je!Jroncl. Arj·est clnt zich de n·ieUrtheid
·vnn het vonnis toeiHyent. - Het door het
hof van beroep gewezen arrest clat gegrond is op de beweegrellen van een nietig vonnis van de correctionele rechtbank
eigent zicll de nietiglleicl toe waarmecle
clit vonnis behept is.
28 september 1!J53.
31
3. - Strctfznken. - Znnlc onde,rzocht
en uevonnist doo'r een 0'/We.r;elmnU,q snrnenyestelrle co·rrectionele ·recht/)(tnk. ,tn·est het vonn-is ·ur.wnietigenrl en nitsprnnlc cloen£le O'ver cle .(/'rona ·vnn de
zna,l;;. ~ T·w·ijfel omt-rent het pu:nt oj' het
hof 'VCtn lieroep zi:in besUssin{f niet OJI
doo·r de rechtl)(unh; ingewonnen rtctniuen·issen rJegj·onrl hectt.
Omnoyelijlcheirl
vooj· het hof zi:in controle nit te oefenen.

- vVanneer een zaak door een onregelnmtig· samengestelde correctionele rechtbank onclerzocht en gevonnist werd, laat
aan het hof niet toe zijn controle nit te
oefenen het arrest dnt slcchts het vonnis
vernietigt en nitsvraak cloet over de
grond van de zaak, tle vraag onzeker latend of het hof van beroep geen der door
de reclltbank ingewonneu getnigenissen
als overtuigingselementpu in nannwrking
heeft genomen.
·
5 october 1953.
4. - TToo1'lopiqe tenuit·IJoe'l'leuuin!J.
Lonte·r ve·rmouen 'IJOor ae pnj·fi:i ten lJehoeve ~vnwrvcm zi:i uelnst werd. De

door een rechterlijke beslissing gelastp
voorlopige tennitvoerlegging is, voor de
partij ten belloeve waarvan zij gelast
wenl, een louter vennog-en waarvan die
partij mag afzien.
l!JO
20 november 1!l53.
'5. - Voo'l"lopige ten,wit·voerle{Jg'ing. ~
Hoge'r llm·oep teuen het vonn·is. - Pnrti:i.
'ten behoeve 1.vnwrvwn de voorlop'ige tennitvoering wej·fl yelnst, £lie dna~rtoe niets
·in het ~ve,rlv heeft gestel£l. - Pnrt'ij atZ'ienrle ·vnn cle vom·lop·ige tenn-itvoerlegrtin,q. ~ Opscho1·sencle 'U'itwerlcinf! •unn het
hager lieroep. - vVanneer de 11artij, ten
behoeve waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis g·elast wercl,
daartoe niets in het werk stelt, en wanneer de tegPnlJa rtij tegen ltet vonnis ho-

!Jl2

YO.NNIS~I<I~"

l<JN ARRESTEN.

ger beroep heeft ingesteld, ziet zij van de
voorlopige tenuitvoerlegging af en maakt
zij het mogelijk dat het hoger beroep zijn
normale opschorsende nitwerking heeft.
20 november 1953.
190
•6. - Rechtbanlcen.
Rt1·ntznlcen. V emordeling cloo·r de em·ste ·rechter. F'eiten omsclweven a,ls een ·inlwe·uk ~titma.
lcend op nrtilcel 55 vnn lle
egcocle. Rechte1· ·in hoyer beroe]J ve·roorclelend ·weyens inlwe·nk op ftrtil.:el 57, 2°, van cle.'Zelfcle Corle. Vonnis ·va.ststellerul flnt
fle feUen rUe .zijn welke lloo·r fle eerste
rechteJ" bewezen i;erkla.a;rd wenlen.
V nststellin{f rla.t de fe'iten eenzelv'(q zijn.

nr

- Door vast te stellen clat cle door de
eerste rechter bewezen 1·erklaarde feiten
bewezen zijn gebleven, docll een inbreuk
op artikel 57, 2°, van de vVegcode uitmaken en niet, zoals de eerste recllter llet
beslist had, een inbreuk op artikel 5ii van
<lie Code, stelt de recllter over de grond
vast clat cle feiten wegens dewelke llij de
llekhwgde veroordeelt clezelfcle zijn als
clie welke cle eerste recllter bewcezen had
verklaarcl, maar dat zij antler~ diE~nen te
worden oms.chreven.
30 november 19G3.
213

'7. - Rtrnfznken. - Regelmnt-ige nanv·ullenlle inwinning vwn. inlichtingen rloo1·
het openbnwr· rniniste1·ie, ·in hogeT beroep.
- Perlcen b-innen rle·weUce de J'echte·r er
01l ncht vermay te slcum. Behoudens
het geval waarin bij de wet Yoor cle bewijsvoering bijzondere regelen gesteld
worden vermag cle rechter acht te slaan
011 een aanvullemle inwinning van inlichtingen waartoe het openbaar ministerie,
zelfs in hoger beroep, regelmatig is overgegaan, clit wil zeggen dat hi.i cle aldus
ingewonnen inliclltingen als een bestandclecl van zi.in oYertniging vermag te wcc>rhouden.
30 november 1953.
216

8. -

Annl Dwn de •vonn;isscn..
Tfonn·is !liLt een ·verzoek om nitste~ afw-ijst
en rle voortzett-ing vnn de rle1Jntten _qelnst. - Voorbere'idenfl vonn·is. - Is een

voorbereidencl vonnis en geen einclvonnis
over een tnssengeschil het vonnis clat een
verzoek om uitstel afwijst en de voorzetting van de clebatten gelast, zon<ler enige
beschikking te begrijpen waarbi.i llefinitief ovet• een betwisting wordt l)(eRliRt,
noch enige aanwijzing waarnit de mening
van dc> rcchter ten -aanzien van de over
de groncl cler betwisting te wijzen besliRsing zou Imnnen worden uitgemaakt.
l4 december 1953.
259
9. - StnLfzalcen. - Beslissing van •ve1·oonleling. - lJ![elding vnn de ter terechtzitting gerlane aancln·irling vctn rle toe,qepaste wettelijlce 1lezJa.lingen. Niet op

stt·nffe vnn niet-i{fheirl vereist. _:_ In de
beslissingen van veroorcleling is de melcling, dat clc voorzitter ter terechtzitting
tle toegepaste wetsbepalingen heeft aangec1uic1, niet op straf van nietigheicl voorge·
Rchreven. (vVetb. van strafv., art. Hi3 en
195.)
4 jannari 1954.
303

10. - Recht1Jrmlcen.
Strafznlcen. Vonle1"ing op rle terechtzitt-ing. Niet
7Jindencl vooT rle ·rechtsp·rekende macht. De vor<lering van het openbaal' ministerie
cle terechtzitting is niet bindend voor
cle rechtsmacllt van wijzc>n.
18 januari 1!JG4.
340

ov

11. - RtnLfznlcen. - Beslissiny van
veToonlez.ing. - JJ!lelrling van rle ter te·rechtzUf'in[J gedane nanrlnifling van rle
toegepnste wettel'ijlce bepctlvnyen. - Niet
op stnLj' ·vctn niet-i[!heirl vere·ist. - In de
beslissingen van veroordeling is clc melding, dat de voorzitter ter terechtZitting
cle toegevnstc wetshepalingen heeft aangeduicl, niet op straf van nietigheid voorgescllreven. (Wetb. van strnfY., art. 161:
en 195.)
25 januari 1954.
364
1.2. - Rt·mtzaken. - B·wrgedijlce vm·derinu. C onclns·ies nnmens een pnrtij
yenomen en floaT rle 'VOOTZitte1· van · rlc
·rechtsmncht cum wie zij overgeleyrl wet·rlen voor yezien getelcenrl. - Regelmatige
concl'lts·ies ofschoon niet dOOT rle pa'!'tij
{fetekrmcl. - De namens een partij door
!mar raaclsmnn voor een strafrechtbank
gPnomen conclusies, welke aan de voorzitter vtm !lie rechtsmacht overgplegd
werclPn en cloor hem voor gezien getelu~nd, maken regelmatige conclusies uit
ofschoon zij noclt cloor de partij noch
<loor haar lasthellber getekencl wenlen.
1 febl'uari 1954.
38[)
13. - Recht1Jnnlcen.
Rt1·atza,J,;en. Yonn'is ·in ho_qe1· beroep gewezen. - Bel>nopte opgave van de betichtht[t in het
·inleiclenrl yerleelte van het vonnis. - A_wnrJemtlrl clOD'!' rZe redenen 1Jan het vonn·is ·in
overeenstemmin{f ·met rle oorspronlcelijl.:e
rlnrJva.cwcUn{f. - Geen ve1·a1ule'J'ing van de
omsclwijv·in{f. - De rechter in lloger beroep die in de redenen van zijn beslissing
de in cle inleicling van clc>zelfcle beslissingop onvolle<lige wijze overgenomen betichting verlJetert en cleze in de bewoordingen
van de oorspronkelijke clagvaarcling weer·
geeft, wijzigt de telastlegging niet welke
lJi.i de eerste rechter aanhangig- was g·emaakt.
8 februari 1954.
40(}
14. - Rechtbctnlcen.
Stntfzalcen. Rechte1· in hogeT be1·oep rlie de belclaa_qrle
veToonleelt wegens een ctnder misdrijf
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VONNISSEN EN ARRFJSTEN.
ilnn dU wa.a1·over ·in eeTste annleg weTd
uevonnist. - Geen vttststelUng vnn tle geIijlcheirl vnn het feU. Onwettelijke
IJeroordeUng.
Tfer·weer •unn cle beklnagde ten annz·ien vnn het nienw ·in
hager beroep ten lnste gelegd 1nisrl1'ijf. Zander nUwerlciny. Is onwettelijk de

beslissing van de recllter in hoger beroep
welke een wegens oplicllting v66r de correctionele rechtbanll: verwezen en door
die rechtsmacht berecllte bell:laaglle wegens misbruik van vertrouwen veroordeelt zonder vast te stellen dat de feiten
welk<~ al~> bewezteil >venlen aangezien dezelfde zijn als rlie welll:e aan tl<" vervolging ten gronrlslag lagen of onder rle feiten begrppen wuren welke tot <le vervolJ;'iiig aanh"icling· gegevPn luHlllen.
15 februari HJ54.
424
1:5. - Stmf:<:nken. Niet yoetlgeJ.:e·uTde IJijvoe,qinyen en tloorhaHngen. Vreernrl nan het Hwcnllen ·unn s·nbstnn'tii!le 'f'echts·uonnen. - Geen niet'igheid. -

De niet goetlgPkeurde bijvoegingen of
doorhaliugen welke vreemd zijn nan llet
,·ervullen van Nnbstantil~le rechtsvormen
of van formuliteiten die ov straf van
nietighPid nJOrgeschreven wonlen, brengen de nietigheid van de procedure of van
het vonnis niet mede.
22 ma art 1954.
504
Rechtst1·eelcse lielnstinyen. 1'6.. £b-rest ·onn het hot vnn !Jeroep. - On!le·rtekend floor een ·roo1·z1tte1 · tlie het n·iet
gewezen heej't en rloo1· rle gr·ij]ie1·. - N·ietigheirl. - Is nietig bet arrest van llet

hof van beroep in zall:e rechtstreekse be1astingen, dat onclertekend iN door een
voorzitter die het niet gewezen lweft, en
door de gri.ffier. (Wetboek van burgerlijll:e
rechtspleging, art. 1B8 en wet van 18 juni
1869, art. 163.)
~mMrt~4.

~

1'7. -

Rechtbnnken.
Straf,:::nkcn. JI nchtmt ·1xtn rle rechtsprelwnrle ·rechtsmacht. Lla.nvullinrt 1;nn de omsolwij'Ping 'Oa.-11 rZe lwtichtiny en vervnl/.enverklnring ·pan lle pu.blieke vorder·ino rloor rle
eerste n:chter. Yeroonleling van tle
ver!lachte floor lle reohter ·in hoger beroep. /JesUssiny welZce n'iet inslmit dnt
lle reehter in hoyer lie1·oep rle floo·r fle
ee·rste rechter cuwyeli·rnchte annvu.lling
·pnn de l!etichtiny ·niet heeft overgenom.en.

- In strnfzakoc•n. wanneer t1e eerste recllter in de aldP welke de zaak yoor hem
aanhangig maakt cle omschrevene betichting heeft anng·<~vul<l, slnit cle omstamligheid dat ell' rechter in llogm· lleroep de
beslissing welke de pubHekP vordering
yerjaan1 verll:laarcle hervonnt en de ver'!lachte veroorc1eelt, geenszins in dat de
rechter in hoger beroep de aan de omschrevenP beticllting aangebrachte aanTnlling nit heft aangenomen, vooral wanVERRR.,

]fl54. -

o8
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IWPr de beslissing nm dP rechter in hoger beroep fie wettelijll:e bepaling bedoelt
welke de door rle eerste rechter bijgevoeglle omstamligheitl vermelclt.
17 mei 1954.
596
liS. - Zaken ·Pnn rechtst-reekse lielastingen. -Horen •unn het openlirw·r mini.sterie v66r het hof van lieroezJ in znlcen
vrm rechtstreekse l!elnstingen. - A.1Test
wnnrin veTmelrl wonlt ll1tt het openl!a.n1·
twinisterie gehoonl ·werd. - A.Prest wnn·r1ri,i over de [!1'0nrl vnn het ueschil. en ove·r
rle J·erJelmnU!Jheill 1HI:n tle a.nnslng vnn
nmbtsweue nitspnw.J; wonlt fJCtlnnn. A.·rrest in zich slnUend da.t de conclnsie
van het openl!cuw ·m.inisterie a,lle lietwiste
tntnten heeft l!elwnrleld wa.nrove1· u:itspnutlc 'I.Verrl [Jerlnnn. - "\IVanneer, in za-

ken van rechtstn,ek;;e lwlaRtingen, het
nrn•st n~rmeldt dat lle conclusie van llet
openbaar ministerie gehoord were!, en
wanneer door het lw1' \'Hll beroep zowel
oyer cle groncl van het geschil als over
cle regelmatigheirl van de aanslag van
amhtswege uitspraall: worclt gellaan, client
llie,ruit te wonlen nfgeleill llat de conclusie van het openbaar ministerie alle betwiste punten heeft beham1eld welke door
llet arrest beslecht wen1en.
18 mei 1954.
607

19. - Rechtlmnken.
Strntznken. JJinchten vnn het j·echtsp·rekenrl !'Cchtscolleye. - TTTiJziuiny vnn tle omsch1·ij1J'inr1
vwn het misdrijf. TT oon.vnnnlen.
V nststell-iny dnt tle venlttchte er vnn ve·r1Ditt-igrl ·werrl. Tfnststelli.ngsw·ijzen. De strafrecll ter mag in de beschikking
van verwijzing· Pen nieuwe omschrijving
in cle plaats van <le voorlopige omschrijving van llet misdrijf stellen mits clt' dubbelt> voouwaarcle c1at het voor vaststandP
gehonden feit onder de nieuwe omschrijving hetzelflle zou zijn clan dit welke ten
grondslag van het onderzoek t>n van de
beRchikking nm verwijzing ligt en dat
11e beklaag!le uitg·eno!lig<l wPrd zicll tegen
11ie nieuwe omschrijving te verdedigen;
de ntststelling van llie uitnodiging mag
zowel uit de vermeltlingen van de beslissing zelf als nit c1ezp v>m het proces-verbaa l van cle terechb:itting Rln·uiten.
24 mei 1954.
623

20. - Strntznken. vullencl onderzoek door
nister·ie in nwnleg ·vnn
Pedcen binnen rlewelke
naht verrnna te slnnn. -

Regelmrtt·iu annhet open/Jnn·r m.ihorJCr lieroep. rle ·rechter m·op

HellalvP llet gentl waarin cle wet het bewijR nm eeu
misclrijf aan bijzon!lere regelen onclerwerpt mag de rechter als bestancldelen
!lPr bij hem aanhangig· gemaall:te feiten
een aanvullend onclerzoek in acht nemen
!lat regelmatig door !let openbaar ministPrie is gedaan geweest, zelfs indien dit
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onderzoek de geclragingen van de verdachte na gezegde feiten betn~ft.
24 mei 1~54.
f525

21. - T·ucht;mlcen. - Onle cler ,qeneesheren. Afwe.z'igheicl V(tn Tegelrnatig
proces-verb(tnl van de z-ittingen ·van cle
provincinle 1'a(tcl. - V e·rmel(Ungen van de
besUssing vaststellencle flat cle s·ubstantWle
of OlJ Bt'l'[t/ vnn n·iet-i_qlwicl voo·rgeschreven
·rechts·vo·r·mcn. werrlen nnueleefd. - Wettel'ijlGe besl'issing. I;; wettelijk cle beslissing, gewezen in een tuchtzaak door
de provincial<~ nw r1 van cle Orcle cler geneesheren, waarvan de vermeldingen volstaan om te bewijzen dat cle substantH'le
of op straf van nietiglleicl voorgescltreven
reclltsvormen wenlen nageleefd, zelfs incHen de processen-verbaal van de zittingen betreft'encle llPt onclerzoek van cle
zaak met nietiglteid behept zijn.
16 juni 1954.
669

22. - 'l'·uchtznnk. - Orcle !le·r {fenee8heren. - On-reuel.-maU.ve proeessen-verbnnl
'/Jan !le z'ittingen van cle prom:nciale 1·aaa.
- Besliss1.nu ·vwn de gemengrle 'I'[U/,rl van
bemep nUsl·witencl gestemul op rZe ·rerJelmati{f (loor rle 1wroepen besl-iss·ing vast{festelrle feiten en op het clam· hern gevoe·rd
onde1·zoek. 1Vettez.i:ilcheirl vwn ae op
be·roep geezen beslissing. - Is wettelijk
de beslissing, gewezen in een tuchtzank
door de gemengcle ruacl van beroe11 van
de Orde cler geneesheren, welke, ter uitsluiting van de cinregelmatige processenverbaal van cle provinciale raad, steunt
op de in tle beroepen beslissing vervatte
vermelding <ler feiten en op de elementen
van het onderzoek, alsmede op llet door
de g·emenglle raad zelf gevoercl onclerzoek.
16 juni 1954.
669
23. - Rechtba:nken.
St·mtznl.;en. Machten 1Jnn cle ·rechtstn·elcencle ·recht.~
mncht. - TTT-ijz'i,rting vwn tle omsclwij•ring.
- Voo·rwaanlen. De strafrechter mag

de omscllrijving van het feit welke voor
hem door de beschikking van de raadkamer aanhang-ig worclt gemaakt wijzigen
op de rlubbtele voorwnanle dat de nieuwe
omschrijving lletzelfclE' feit be<loelt en dat
tle verclachte tle gelegenheill heeft geluul
zich ertegen te venledig·en.
21 juni 1954.
689

24. - Rechtbwnlcen.
Skatzalcen.
Plichten ·vwn het gerecht vwn w·ijzen.. Verjrwing. - Dat·um van het m:iscl·rijf. Geen conclus·ies over clnt pnnt. - Pe·rken
li·innen dewellce rlie dnt·um clOO'I' cle ·rechter
rnoet anngewezen wonlen. - Bij gebrPk
aan conclusies over clit punt, is cle rechter
over de grond er niet toe gellouden, tfm
aanzien van de verjaring van de publieke
vorqering, nauwkeurig de datum aan te
geven van cle misclrijven waarvan hij

vaststelt clat zij geclurencle een lwpaald
tijclperk gepleegd werclen, wanneer de pnblieke vonlering· in elk geval niet verjannl is.
12 juli 19M.
74H

25. - .Rechtbanlcen.
StTafzn/cen. iJf(whten vnn het ge1·echt vnn 11J·i:izen. Rechte·r in hoge1· benJez;. - Vera.nclerin.IJ
·van omsclwijv·ing. - V nststelling flat het
nlclus wee1·honclen feit rl'it ·is 1.vellc tot
u·ronclslag vnn cle uenJolginu cl·ient. Souve1·eine vaststellinrJ. - De rechter in
hoger beroep beoordeelt souverein in feite
of bet feit, clat hij anclers omscltrijft en
wegens hetwelk hij cle beklaagdP veroordeelt, hc~tzelfde is als dit welk tot grandslag van de vervolging <lient.
12 jnli lfJi'i4.
75C:
2·6. - St'l"n/za.ken. - Beslissinu 1Ja11
1Je·roorrleUng. - VermelrUna vnn rle IJan.clu·irling teT teTechtzUUng van cle toegepnste wetsbepnlingen. - Niet op Ntrafte
·1;wn niet'iyheirZ voo·rgesclweven.
DP
melding, in de beslissing· van veroorcleling, <lat de toegevnste wetslwvalingPll
ter terechtzitting door de voorzitter wer<len aangeduid, is niet op straffe van
nietig"lwitl voorgescllreven. n~r etb. van
strafv., art. J()C: en195.)
29 jnli 1D54.
770

VOOGDIJ.
1. - OtJyerlrageu. ·voog(lij. - .d anstell-ino ·vwn ·uersche-irle-ne voogden. Aa.nstelz.ing 1JWn een •l)oogd, doch UjdeUjl"f3
toelwnniny 'V(tn rZe bewalcin[f van lle minrlerjnJ·I,qe (H/.n een wnrZe1· voog(l. - Wette1-ijkheirl. - In geval van opgetlragen voog-

<lij, mag de familieraacl verscheidenP
Yoogtlen aanstellen of, indien hij slechts
een voogcl aanstelt, de bewaking van dcminderjarige tijtlelijk nan teen maler· persoon clan cle voogcl toevertrouwen.
7 mei 1~i'i4.
5R2
2. - BeTanclslag·ing vnn cle fnmilieHwd. F eThnnl toeyelcena aoor nrtilcf3l 883 ·van het Wetlioek vwn linryerlijke
rechtspleg·iny. Aard. Het verhaal

bi.i tle rechtbank van eerste aanleg tegcn
de beslissing van de familieraacl, vomzien bij artikel 883, lid 2, van het Wethoek van burgerlijke J·erhtspleging, is
geen lloger beroev.
7 mei 19i'i4.
582
3. - Be·mr(.(lslng·iny DUn de fc~mil-ie
nwil. - Vernietiyiny rloo1· rZe nwhtliank
'Van eeTste aanle[!. Machten ·vnn rZe
'l"echtbank ten 11evolge ·v(l,n (Ue ·verniet'irrin!/. vVanneer lle reclltbank, bij de-

welke een verhaal tegen een beraadslaging van de familieraad aanhangig werd
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:gemaakt cleze beraaclslaging 'vernietigt,
mag die rechtbank g·een nieuwe beslissing
in de plaats stellen van deze welke zij
tpniet hePft gednan. behalvP indien de
verwijzing nanr de familieraatl als zonr1er voorwerp of nntteloos voorkomt.
7 mei 1954.
582

915

II. - Doo1· -w'ie en tc_qen wie
een voorzi.en:ing kwn wo1·aen ingeste7d..

HoOFDSTUK

III.
Beslissin{f ·waa1·tegeu.
voo1·zien'in{f morJel-i.ilc ·i.s.

HmwnsTUK

Homms'l'(m:

IV. -

'l'errn·ijnen.

HOOI•'DS'l'UK

V. -

TT Onnen.

HooFDS'l'UK

VI. -

TT oorzienin_q nn voor-

VTI. -

A_fsta.nrl.

VOO:QLOPIGE HECHTENIS.
Beschilc7c·ing ·van cle raarlknm e·r clie beslist dat c·r r1een rcrlcnen tot ha.nrlha-vi·nlf
1Jan de hechtcn·is voorhanden zijn. - Bc8Chilclcing lfCSte-u.nrl OJJ een owregelm.nUifheid •Dwn rle rechtspleging. - Re!felmaN!f
hager be·roep d001' het openban1· ·ministerie. - !11ncht van d-e lcn·mc·r vnn ·i;nbeRch~tliZi{fingstelling. .Alhoewel de raad-

kamer, wegens een onregelmatigheicl van
de v66r llaar ingestelcle reclltsvleging, terecllt besli~t heeft dnt er geen re!lenen
tot handha ving van <lc~ lleclltenis voorhanden waren, vennag de kamer van inbescbulcligingstelling, op llet regelnmtig
hogc~r beroev van het openbaar ministerie,
na het <~erbietligen van de rechten ller
verderliging verzeker<l te hebben, !Jij ePnpariglleill van stemmen te !Jeslissen dnt
het openbaar belang de hanclhaving van
·de hechtenis vereist. (Wet v:m 20 a)Jril
J847, art. 19 en 20.)
1!f october 1953.
103

VOO:Q:QECHTEN EN HYPOTHEKEN.
Veruoeilinq verschnlcligrl IHUL berlienden
weuens on-rc!fclm.ntige ve-rlwekino 1;n-n lief
contt·nnt. - Ji'willisse·ment van rle 1.Derkpever. - Voorreaht niet nfhanlcel-ijlc va.n
rZe ··ooot"IVnnnle rlnt rZe cont·ractbnmk qeschierZrle t-ijrlen8 rle zes nuw;ncl-e·ll, welke
nnn het faillissement ·uoot·afginr~en. -

Het vomTecllt tot wnnrborg van de vergoeding welke versclml<lig<l is aan de be·
clienden. wegens onregelmatige contractbrenk <loor de werll:gever clie naderhaml
failliet iii gegnan is niet nfllankelijk van
de voorwanrcle lln.t <le contractbreuk
plaats greep e;erluren<le tle zps maanden,
welkP nan he{ faillissement voorafging·en.
(Wet van l(i rlecember 18G1, nrt. 19, 4°:
wet vRn 7 augm;tns 1922, art. :-ll.)
J4 lllPi ] !J:i4.
593

VOO:QZIENING IN VE:QBREKING.
HooFDS'l'UK

I.

~

A.wrd vwn de voorzien•i.ng.

:zienin_q.
HOOFDSTUIC

HOOFDRTUK I.
_.i\.ARD

VAN DE

YOOR'ZIENING.

1. ~ JJ1i7-itie. -- TToo1·behoml van -reohten. -

!Jiaa.lrt _qeen 1JOO·rz·iening ·wit. -

Een verzoek om voori.Jelton<l van recllten
maakt geen voorziening in veri.Jreking nit.
!) november 1H53.
154
2. - M·il-i.t-ie. - Fe-rzoek o·m een nieu.w
1-iaha.melijk onrl-erzoel;; en st1'ekkenrle tot
voo·rbeho·nrl va,-n 1·echtcn. Jliaakt uee•u
·voorz·ien·ing in 1Je1·brelC'ing 11.-it. Maakt

geen voorziening in verbreking nit, een
yerzoell:schrift waarhij een <lienstpliclltigp
een nieuw liclmm,elijk onderzoek nauvraagt alsook dat hem akte zou worden
gegeven van het voorbehond ' van 11ijn
reel! ten.
22 februari 1954.
434
3. - Znl;.en va-n rechtst·reekso lJelnstin_qen. Ove-rle.CJrJing van het ve1'zoelcscllrift ter ff'l"ijJi.e 'l'nn het hot 'IJ(tn beroep.
- Anthcnt-i.eke openbat"ing vnn het voo·rnemen zich te vorwzien. - Dom· de over-

legging ter gTiffie van !let llof van beroep
van llet verzoekschrift tot verbreking
veropenbaart aanlegger ov authentiekP
wijze zijn voornemen zich tegen, een door
llet hof van beroep ter zake van clirecte
belastingen gewezen arrest te voorzien.
(Wet van U september 1895, art. 14.)
18 mei 1U54.
G06
4. - 111-il·itie. - TTerzoeksalwift bewercncle flat de (lienstpUcht-irJe zich in fle
ve1'eiste ornstanfl·igheflen bevindt om. van
lle rlienst v·rij yesteld te -wonlcn. - M nalct
geen voo1·ziening 11o·it. - Maakt geen voor-

ziening in verlireking nit het verzoek;;cllrift waar!Jij <le clienstpliclltige zich
ertoe Leperkt te lleweren clat llij ziclt in
de vereiste omstancligheclen hevindt om
van cle militaire tlienst te worden vrijge-
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steld en, zo het nouig is, zijn inobservatiestelling aan te vragen.
21 juni 1954.
678

is enkel o'ntvankelijk in de mate waarin
de lmrgerlijke partij bij die beslissing
tot de kosten cler publieke vordering veroorcleeltl wordt.
3 november 1953.
126

HOOFDSTUK II.
DOOR WIE EN 'l'EGEN WIE
EEN VOORZIENING I<AN " 70RDEN INGESTELD.

5. - Pe·rsonen be-voegtl on& -voonziening
in te stellen. ~ St·ratzalcen. B7t1",(Je1·lijlce 11wrt-i:i annle,qste·r. Voorzien·i.ng
ger·icht tegen (le l! eslissino over cle pu.1Jlie7ce vorlle·l"inr;.
Ont·vanlcel'ijlche'icl
1Jeperlct tot de ve·roonlez.ing tot £le Tcosten
(ler 1JU./Jlielce ·vo·rrleriny. - De voorziening
van de lmrgerlijke partij tegen een beslissing over de publieke vor!lering is
slechts ontvankelijk in zover zij <le veroordeling tot lle kosten dezer vcmlering
becloelt.
21
21 september 195B.

6. - Zit.ken van (U1·eete liela.stinuen.
Vom·zien·iny pedcht tot (le p·rocu<re·ltor!Jeneraal ·1xm het hof vnn IJeroetJ ·wellc
o-ve1· het beroe]J ·nitsprnnl,; gednwn heeft.
Voonz·ieninl! niet ontvankel-ijk ·vePmoits
geen geclinr; tnssen <le eise'I'Hle belast-in{fpliehU.r;e en rle 1JTOC1WC'U'I'-lJCnC'/'a!Ll 1JOO•r
het hot -vwn lieroep aanhan{f'i!J is {femaalct
{fe-weest. - Is niet ontvankelijk in zover
zij. tegen cle procureur-generaal bij !let
hof van beroej) gericht is, de voorziening
in verbreking ingesteld tegen een in zaken van clireete belastingen gewezen arrest van llet hoi' van beroep, wanneer
geen gecling tussen de eisende belastingpliclltigen en cle procureur-generaal bij
clit hof aanhangig gemaakt wercl.
2!} september 195B.
50

'7. - Strafzalcen. - Personen cl·ie hoeclan-i[!hei£7 hebben om zich te voorz'ien. Vonn·is in laatste nanlelJ cloo1· lle con·ectionele 1·echt1JanT.; lJewezen.- Vom·z:ien·ing
van rle p1·ocnre1lir lles konin[!S telJen rle
O'ver tle lnlii'[!C'I'lijlcc vonledng uwwezen
beslissin{f. Niet-o·ntvanlcelijl,;Twi£7.
De procureur des lwnings heeft geen
lloeclanigheid om zich te voorzien tegen
de beslissing in laatste aanleg over de
lmrgerlijke vordering gewezen door de
correetionele rechtbank.
19 october 1953.
96

8. - Personen clie hoellwnigheicl heblJen om z'ich te voo·r.<>·ien. - St·ratzalcen.
~ Bu.1"lJe1'lij7ce ptt1"t'ij na.nleuste1·. Voorz·ien·in[! ,qericht telJcn tle besUssin[! ove·r
OntvanlceU.ikrle pnblieke ·uorlle·rin,q. lwill bepeTT,;t tot lle ver-w·ijzin[! in lle Twsten cler pnlJlielce 1JOT£le1"inu. - De voorziening van de burgerlijke partij tegen
cle beslissing over cle pu blieke vordering

!9. - Pc·rsonen clie bevoegcl ZtJn om
·uoorz·ien·in!J in te stellen. - B'/11"{/erlijlce
z·ctken. - 17ennootschap na.ar bn'itenlancl.<r
Teeht, nwnle{fste1·. ~ Yennootschap verte{fenwoo·rrU[!£7 v6M het H of van verbt·eTciny zonls .z·ij het v66-r cle 1·echter aver
cle m·oncl 'is !Jeweest. Toestancl niet
uewi,iZi[!ll sellert cle best·rellen beslissing.
TTooTzien·in!J ontvnnlceUjlc. Is ont-

vankelijk de voorziening ingestelcl door
een vennootschav naar n·eemd recht.
vertegenwoorcligcl zoals zij llet, zomler
betwisting, v66r cle rechter over cle grond
is geweest, wanneer nit geen v66r !let
hof regelmatig voorgeleg<l stuk blijkt clat
cle toestand betreffencle de vertegenwoordiging van cle vennootsc!Jap serlert dP
l)estreden l.Jeslissing in rechte gewijzigd
werd.
I.
204
2G november 1953.

10. - .Personen tegen -wellce ·ooor.<~ie
n-in.r; kwn -inlJCStelcl wonlen. B~wge1·
Ujke zalcen.
Geen ueclinysve1·bancl
t·nsse·n nanlerf{fer en venvee·rrle1· v66r de
rechte1' over lle !J1·on£l. TfoOTzieninu
n·iet ont-vanl•:eU,ik. - Is niet ontvankelij];:
de voorziening gericht tegen een vartij
tegen dewelke aanlegger niet heeft geconclu<leenl en ten behoeve van clewelke
hij de bestre<len beslissing geen veromdeling tegen aanlegger worclt nitgesproken.
3Ll
7 januari 1954.
11. - 1liUiUe. - Voo·rz'ierl:in!J door de
vnrle·r 'UWn tle cUenstpz.ichti,qe ·in ·nnnm vwn
zijn zoon in[!ecUencl. Gcen 1Joijzonde1·e
volmncht.
Niet-ontvnnkeUjlcheicl.
Is niet ontvankelijk de voorziening tegen
een beslissing van de herkeuringsranll
ingedieml door een vader, in Imam van
zijn zoon, wanneer llet l.Jewijs niet worclt
geleYenl van een bijzomlere lloor de
dienstplichtige tlaartoe gegeven volmaellt.
CWet van 15 juni Hli51, art. 31 en 21,
par. 3.)
11 januari 1954.
31R

1:2. - Stn~f.znken. - Hoella.n'iyheid. 0111
zich ·in verlwekin{f tc voorzien. - Yoo·rz·ien·in{f tloo·r een ple'itlJezoT[!CT nnmens ce11
vennootschn11 'inyesteld. Geen nancl<llill·ing vnn rle nntu.u.rz.ijl•e pe·rsonP11· 1lie rle
mncht bez-itten om nnmens cle Dennootschap in 1·echte op te treclen. - Ontvwnlcel-ijlce voo·rz·ienin,q. De namcns een
vennootschap door een plt>itbezorger, bij
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rle rechtsmacht die rle bestreden beslissing gewezen heeft, gedane verklaring
van: voorziening in verhreking is ontvankelijk ondanks de verklaring de namen
niet vermelclt van de natuurlijke personen die de macht bezitte11 om namens <le
vennootschap in rechte op te treden.
(Wetb. van strafv., art. 417.)
385
1 februari 1954.
13. - Stra,fzah:en. - Pe·rsonen bevoegcl
orn zich in ver·br·elcin!J te voorzien. Bm·yerlij1c ·ventntwoorcleUjlce lJarUj in
de zaalc ge·roepen floor rle aclministnttie
va.n clona.nen en nccijnzen en clam· het
openbna.r ministerie. - Ontvnnkez.ijlcheirl
vnn rle voor·zien·ing vnn cle nrlmin·istra.Ue.
Perlcen. w·anneer een partij als
burgerlijk verantwoordelijk door de administratie van douanen en accijnzen en
door het openbaar ministerie gedaagd is
geweest, is de administratie slechts bevoegd om zich tegen die 11artij in verbreking te voorzien in de mate waarin die
partij aansprakelijk is voor de boeten
en voor de kosten met betrekking tot
de misdrijven welker vervolging aan rle
administratie toebehoort.
21 juni 1954.
680
HOOFDS'l'UK III.
BESLISSING

W AARTEGEN VOORZIENING
MOGELIJK IS.

14. Beslissinyen wnnrtegen men
zich lca.n voor·zien. - Jl1iliUe. - BesUssinyen vnn rle he·rlcetwingsntclen. BesUssinyen rlie het voo·J·wer·p vnn een vom·ziening lcttn-nen n'itrnaJwn. .~ De beslis-

singen van de herkeuringsraden, <lie het
voorwerp van een voorziening in verbreking kunnen uitmaken zijn die wnarbij
<le herkeuringsraden kennis nemen van
de aanvragen of van <le keuring·en opgesomd in artikel 40 van de wet van 15 juni
1H51 betreffemle de dienstplicht. (Wet
van 15 juni HJ51, art. 51 en 40.)
193
23 november 1953.

15. - Besliss·inyen waartegen men
zich lca.n voorzien. - MiUUe. - << Beslissinf} 11 van rle hedce'lwingsnwrl vnststellencl flat rle nnar· rle herkenr·ingsrnarl verwezen rlienstplichti!Je z'ich n'iet heeft
a.angernelrl en hem voorstellenrl om. nls
rlienstweiyernar· in het 1·e,q·ister rler werlerspannigen en clienstwe·igentar·s in!Jesch·re·ven tc worden. - cc BesUssing 11 die niet
het 'IJOorwenJ van een voor.z·ien-i·ng kan
nitrnaken. ~ Kan het voorwerp van een
voorziening in verbreking niet uitmaken,
de << beslissing 11 waarbij de herkeuringsraad vaststelt dat een naar de raad bij
toepassing van artikel 51, parngraaf 1,
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alinea :l, van de wet van Hi juni 1951
verwezen tlienstpliclltige zich, alhoewPl
behoorlijk uitgenodigd, uiet heeft aangPmeld, en hem voorstelt om ovei'€€llkomstig artikel GG, paragraaf 1, 2°, en parngraaf 3, van voormelde wet, als tlieilstweigeraar in het register cler wederspannigen en clienstwceigeraars ingeschrevPn
te worr}en. (Wet van 15 juni l!J51, art. 1\0,
al. 2, 59, par. 1, al. 2, 66, par. 1, 2°, en
11:11'. 3, en art. 7.)
23 november 1 !l53.
195
1:e.. BesUssingen wawrtegen men
z'ich lean voorz'ien. - StrMzalcen. - BeschUclcing vnn rle ntacllwmwr· wna-rbij 1ie
ovennalcing vnn de stulcken awn rle pr-octweur-yener·nal gelast wonU. Artilcel 133 van het TVetboelc v1m str'afvon7e1"ing. TToo1·ziewing niet ont·unnlceli,ik.

Kan geen annleiding geyen tot r>en
voorziening in verbreking tle heschikking·
van de rnadkamer waarbij de OY<'nnaking
van de stukken van een rechtspleging
aan de procureur-generaal hij het hof
van beroe11 krachtens artikel 133 van het
Wetboek van strafvordering gelast wor<lt.
30 november 1953.
224
~

1'7. - Zalcen vnn cUrecte belnstingen.
- Ar·rest wnarbi.i het hof vnn beToep de
znalc tot aanV'ltllencl onrlerzoelc nnnr ee11
anrleTe ter·echtzitUng verwijst. Arrest
vreemcl ILan rle bevoegrlheirl. Arrest
n·iet vntbncw ·voor voo1·.zieming 1J66r lle
e'irulbeslissinrt. Een arrest inzake !li-

recte belastingen gewezen en waarbij het
hof van ]Jeroep, ·tot aanvullend onderzoek,
<le zaak naar een andere terechtzitting·
verwijst, een voorbereidemle lleslissing,
vreerml aan een betwisting over de bevoegclheid zijnde, is niet vatbaar voor·
voorziening v66r de eindbeslissing. (Wetboek van strafv., art. 416.)
22 tlecember Ul53.
29:~
1.8. ~ B·u·r.qed'i,17ce zalcen. ~ Fo·rrler'ing
tot vr-ijwn·riny ongegmnrl ve1·klannl. TT OOTZieninf} vwn cle tot v1·ij'Waring opyeroepen pnrtij. TToorz·iening niet ontvanlceli.ilc. - Is bij ontstentenis van !Jp-

lang niet ontvankelijk, de voor~ieninp;
van een partij tegen de beslissing welke
een tegen lraar gerichte oproepiug· tot
vrijwaring ongegrond verklanrt.
7 januari 1954.
314
1'9.
BesUss-ingen wnnr·te11en een.
·voor·ziening in ver·br·elcing m.o.qelijlc is. ~
V erweenle·r op rle hoofrlvonler·inrt bij een
·in lwacht vnn gewifsrle [!Cgnne besUssing
rlOO'J' rle .,-echte·r ove·r rle m·oncl lmiten
znalc ,qesteld. ~ F onlering tot vr·i.iwar-inrr
zonrler voorwe1·p ve·rlclnanl. TToor·zienin,q tegen rl'it lJeschilclcencl ge1leelcle. Niet ontvnnlcelijk bij geb-relc awn bela1'1fl-
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- De verweerder op de lloofclvordering
·die bij een in kracllt van gewi.isde gegane
besiissing door de recllter over de grond
buiten zl.tak wercl gesteld is llij gebrek
aan belang niet ontvankelijk zicll in ver1Jreking te voorzien tegen llet beschikkend
gedeeltP van dezelfde beslissing waarbij
de vordering tot vrijwaring van die verweerder tegen een dcrde zonder voorwerp
verklaard wordt.
[) februari 1954.
400
20.
Besliss·ingen ·waartegen een
voorz·ien'ing ·in ve·rbrelcvng -mogelijlc is. ~
Stratznlcen. - Dagvaa.nling '1:·66-r rle co•r~·ect·ionele 1·echtbanlc. Alcte welke n·iet
het •voorwerp vcm een voo?·ziening lliitrnnken l.;on. - De dagvaarding van de ver-

dachte v66r de correctionele reehtbank
kan niet het voorwerp van een voorziening in verbreldng nitmaken.
8 februari 1954.
407
21.
Besissinrte·n wnwrteyen een
voorzien·ing in ve·rbreh:'inu mogeUjk i.s. Stratzctl.;en. ~ TT onn-is ·in ee·rste cumleg
(loo·r rle co·rrecUonele rechtbwnk ge-wezen.
Is
- Niet ontvnnl;;eUjke voo1·ziening. -

niet ontvankelijk, de voorziening ingestelcl tegen een in eerste aanleg gewezen
vonnis van de correetionele rechtbank.
S februari 1954.
407
22. -

Beslissinyen tvnwrteyen 'I!Oo·r.zieniny mogeUjk ·is. ~ St·rntznlcen. (]itspnwlc vwn rle jtwy. - . TToorz·ienin.11
·niet ontvnnkeUjlc. De uitspraak van

de jury mag llet vonrwerp niet zijn van
een voorziening in verbreldng.
1 maart 1954.
442
'23. Besliss·inyen '/,()(utdege1! ·uoOTz·ieniny mogez.ijl<; is. - TTonnis in lnntste
nnnley yewezen. - Horter 1Jeroe1J. ~ Lntere voorziening n·iettenl/in. ontva.·nlcelijl,:.

Het hoger beroPp tegen een in Iaatste
aanleg gewezen vonnis, maakt de latm·e
tegen <lezelfde l1eslissing ing·estelck yoorr-iening niet ontvankelijk.
456
iJ maart 19M.

~

.24. - Zalcen van rechtstree/,;se lielnstinge·n. Al"rest flat betw·istinuen lieslecht lietreffentle rle extntlielnsHnu en
rle yetDone belnsUnyen gevestigcl 01J rle
in 1944 behcta.lrle lJecl'l'ijj'sinlcomsten, met
·l~itzonclerin[l vnn cle be<l·ri:ifsinlcomsten
•/Jan het lnatste kwwrtnnl ·vnn 19.J.J. Vom·zien·inu n·iet ontvwnlceUj /,; voora.leer
rle betwisti.nyen hieromtrent flefi·witief
beslecht z·ijn. Wanneer llet llof van

lleroep kennis neemt Yan een lleroev in
zake reclltstreekse belastingen en betwistingeu heslecllt hetreffemle de extrabelasting· op de in oorlogstijd behaalae excevtionele ba ten pn hetreffemle cle gewone

belastingen gevestigd op de in 1944 bellaalcle bedrijfsinkomsten, met uitzondering van de gewone belastingen op deze
laatste tijdens het vierde kwartaal 1944
hellaalde inkomsten, zal de voorzieriing
slechts ontvankelijk zi.in indien de betwistingen betreffende deze laatste belastingen clefinitief beslecllt werden. ('VetlJ.
van strafv., art. 416.)
() maa rt 1954.
475
:25. - Jl1'ilit·ie. - BesUssin.g ·vnn cle
ho{le ·nvilitie1·narl. - Beslissh~!l ingetrokken ·ingevol{le een ·wie·uwe wetsbepa.l'ing.
TTOOI"z·ien·inrt zonrler voorwe•rp. DP
voorziening tegen een beslissing van dP
hoge militieraad welke later ingevolg<'
artikel 2 van de wet van 14 december HJi:iB
ingetrokken wer<l is zonder voorwerv.
22 manrt 1934.
496
.26.
Besz.iss·ingen wan'/'f:euen een
·vooJ·zien·inrt ornogez.ijl;; ·is. B1.wye·rlijlce
pcwtij.- Voo1·ziening tegen een beslissh~u
·wnwrliij cle ·weyens een m·iscl-rijf ingestel(le
pnlilielue vonle·l"ing ve·rja.nnl wo·rrlt vorlclnnnl. - .B·wt·geTU.jlce pwrtij wegens cU.t
nuis<l'l'i.if n·iet nnnaestelrl. TT oo?·zien:infl
n·iet ontvnnkeUjk. - De voorziening van

d<-) burgerlijke partij tegen het beschikkend ge<leelte van een heslissing waarbij

de wegens een van de ten laste gesteld<'
misdrijven ingestelde vordering verjaanl
verklaard wonlt is niet ontvankelijk indien !mar stelling als burgerlijke partij
ov deze beticllting niet iH gesteund geweest.
22 maart 1954.
498
,2'7. !11-ilUie. Beslissin.,rt vnn rle
hoge 'ln-iUtiera.a.cl. - Beslissing heTroepen
/,;rachtens een nieuu;e ·wettelijlce bepaliny.
TToorzieni.ny zonlle·r vooTUJe?'1J. Is

zonder voorwerp geworden de voorziening
ingestelt1 tegen een beslissing van de lloge
militieraad, welke !lie rand later kracbtens nrtikel 2 van lle wet van 14 december
imm lterroepen hePft.
10 rnei 1!li:i4.
587
28. - St·ra.fznken. - TTonn·is in la.ntste
a.nnleg 1Je·velende tla.t lle za.alu zal woTrlen
·1;erwezen ncw-r het !l'iohtstlJoi:i [/ele11en yerecht met het N erle1·Za.ncls nls ·voertaal.
Voo1·ziening v66r de einlllieslissinrt
ove1· cle .Q'I'Onrl. Yom·zien·in[l n'iet ont'IJ(tnlcelijlc. - Is niet ontvankeli.ik de voorziening v66r de eimlbeslissing over clP

grond tegen een vonnis in laatste aanleg
gericllt, welke zicll ertoe beperkt de .zaak
te verwijzen naar llet lliclltstbij gelegen
gerecllt van clezelfde rang, met het N ederlands al~ voertaal. (Wet van 15 juni
HJ\35, art. 23; Wetb. van strafv., art. 146.)
16 juni 1954.
66!l
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HOOFDS'rUK IV.
TEHJIIIJNEN.

29- - 'l'ennij-n.- 8t·rnfz:a7ce·n. -Vonnis van de coPrectionele reclitbanl.; waa·r"
bij beslist wordt dat een b-ij verstelc ve1··oordeelcle persoon, doo1· ·verzet tegen de
beslissin.q in hager be1·oep te doen heeft
nfgez·ien t'an llet reaht ·vm·zet tegen het
vonn·is vcm lle poUtierechtbunlc in te
8tellen. - V er-wijzing van de zaak •Jwar
een anclere te·rechtzUtin_q tot besliss·i·n.f!
IJ1Jer de {/'i"Oncl. Yoo1·:~iening t>661· het
eindvonni8 i-nyestel£1. ~ Onontv£tn.7.;eUjl.;heicl. - Is onontvankeli.ik de voor.ziening

vo6r het eindvonnis ingesteld tegen een
in boger beroep gewezen vonnis van de
correctionele rechtbank dat zich er toe
beperkt te beslissen dat de verdachte,
bi.i verstek veroordeelll ·door lle politierecbtbank en cloor· de correctionele recbtbank op hager beroe]l van het openbaar
rninisterie, doordat hij op dezelfde dag
tegen de twee vonnissen van yeroorcleling
verzet beeft ingesteld, afgezien beeft van
bet recbt ·om tegen ·llet vonnis van <le
politierechtbank verzet te <1oen, en vervolgens de zaak tot beslissing over de
groncl naar een latere terechtzitting verwijst. (Wetb. van strnfv ., art. 416.)
33
:!8 september Hl53.
30. ~ Tennijn. 8tratza.ken.
A·r·rest 'IJan ve1·oordel-ing bij ve·rstelr-.
V oorzien·ing doo1· de veToordeelrZe binnen
de gewone tennijn van ·verzet. NietontvankeUjlcheid. - Is niet ontvankelijk

de voorziening door de verdachte binnen
<l<" gewone termijn van verzet ingesteld
tegen een arrest waarbij hij bij verstek
Yeroordeelcl wordt. nYetb. van strafY.,
art. 413.) ·
88
12 october 19ii3.
31.
Te·nnijn. Skajzftlcen.
Vom·ziening doo1· de verdachte te.qen een
cloor het hot van be·roep op tegensp·raalv
.Qewezen n1-rest V££n ver·oonleling. - W erd

te laat ingesteltl, cle voorziening meer dan
tien vrije dagen na cle uitspraak door de
verdacbte gedaan tegen een arrest van
veroorcleling gewezen door bet hof van
be1·oep · op tegenspraak over de publieke
vordering en op de lmrgei:lijke '\'"Ordering.
(Wetboek van strafv., art. 373; wet van
;; juli 1939, art. 1.)
89
12 october 1953.
32.
Te1·mijn. Stmtzalcen.
Arrest van ve1"W·ijzing naar het hot van
assisen. - An·est daa1·enboven een ver,-:;oek om een bijkomende emtJm·Use ver·werpend. - Voorziening teuen dit dispogi.Uet ooor· het eintf.a1·rest -i-ngesteld. De beschulNiet-ontva.nkeli.;ilc-heid.

!Jlj)

digde, Yerwezen nanr het hof van'assisen
bij een arrest van "cle kamer van inbeselmlcligingstelling, clat, daarenlJoven. eeu
verzoek om een bijkomende expertise verworpen beeft, is niet ontvnnkelijk om
zich v·66r het eindarrest van het hof van
assisen tegen clit laatste clispmdtiPf tl'
voorzien.
HI october 1953.
10!)

33. - 8t·ra,fzaken. - A:rre8t nw 11,.
7,;n·rr•m· van ·in1Je.~oh·ztlcliginostelliuy :een
besahiklcing 1?Cm bijlijfne·rn-iny lH~ 1~e8fi-·
yend. - Onrn·iddellijke temrit·voerlerl!tiny.
- Voo·rzieniny door cle beseh·nlc7irt£/.e hi-linen de tien ·vd..ie dagen 11a cle bcteken·iuu
van het a1-rest. Ont!Jankelijlrheir/.. De beschul<ligde is ontvankelijk om zi<·h
hinnen de tien vrije dagen na de bdc•kening van bet arrest te voorzien t,,gpu
het aiTest van cle(}mmer van inlJeNc:lilll·
rligingstelling clat t~en door. de raankamelgewezen beschikkmg van bijlijfneming.
met omniddellijke tenuitnwrlegging, ]1(•vestigt.
19 october 1953.
10\J
34. ~ Tenni,fn. ~ llfiUtie. - Gesehietlt
te laat en is, bijgevolg, niet ontvankelijk,
de voorziening tegen een beslissing vall
de hoge ·militieraad die naar cle griftit>
van het bof gezonden werd door de dh'nstplich tige meer clan vijttlen dagen nmla t
deze van de bestreden beslis;;ing kenui~
heeft gekregen. (Wet van 15 juni Ufi'i1 .
art [)2, 11ar. 2.)
][)]
9 november 19·3H.

35. - 'l'ermi;i-n. ~ Strnfza.ke·u.- HwryerUjlr,e ·rorde·rin.q. Oeen llet·wistin.v
nopens de bevoef}!lheicl. A.r1·est rlnt
sleahts o·ve1· een der bestan£lclelen 'IHr.n
het gesohU tnssen de btt~·ger/.ij ke pa.1't1 j
en ae belclaagde 'U.itstwaaJ;; cloet. - Vorwz·ieninf! 0061· het arrest: !la.t cle ·re.chtNm.acht vun cle rechter ove1· £le g·roml ni1pu.t. - Niet-.ontvcmlf.ez.i:ilvlteicl. - Is 11it>t
ontvankelijk, v66r het arrest dnt cl<·

reclltsmacht van de rechter over de growl
ui tput, de voorziening tegen een tnT est
dat, zonder over een geschil nopens tlP
beYoegdheid uitspraak te doen, sleeht><
over een der bestanddelen van het geschil
tussen de burgerlijke parti j en cle lwklaagcle uitspraak cloet.
~l)j
::10 november Hl53.
36. Terrn·ijn.
Stro.jzalceu..
Voor·ziening te.qen een c/.efinitief en op
tertens]Jr£wk ge·weze·n arrest. ~ vYenl tP
laa t ingesteld cle voorziening die, in stra f-

zaken, meer dan tien vrije tlagen na uitspraak van het arrest tegen Pl'n definitit·f
en op tegelll'l]Jrank gewezen arre;;t ingesteld werd, dan wanneer die voorziening
nil't voorafgpgaan wercl door een eershc

~(ft:
mo
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voorziening tlie verworpen werd om een
uietigheill volgemle uit e.en schending
van tie wet van 15 juni 1!}35 OlJ het gelJruik <ler ialen in gerechtszakeh. (Wet
':an ~}~wu rt 1!!48 ; W:etll. van strafv., arti- ·
J,el

n

•)I•J.)

lle.ee.mber 1953.

3"7. -

Tenn'i:i'Ji. -

288
St'rafzaken. --' A?·-

,·est mrw.rlri:i een ven:et teyen een at··rest
van ·PemordeHn,q ongedaan u>ordt vet·J,;lannl.. - Foo·rzien·i·n.,q in,qesteld. rn.ee-r da.n
tien. da.yen na£lnt het best1·eclen UIITest
11etekena toEwd. Niet ont·vnnkelijke
V007"Zieui.ny. vVerd . te laat ingesteld

en i,; t1iPnvolgens niet ontvankelijk, de
voorziening die slechts meer dan tien
vrije tlagen nadat het bestredPn arrest
lJt"tekeml werd, ingesteltl werd tegen een
arrest tlat een verzet tegei1 een arrest
Tan veroonleling ongetlnan verklaart.
(V\Tethoek van straf-, .. art. 373.)
1 maart 1954.
445
38. -· StnbfZali:en .. - In /.aat.~te a.n·n/.ey e11 l!ij ve·rstek jeyens cle beklaauae
rJewe:::e11 von·liis. V-rifspnwlr. ··z;a-n de
bel;;Zanurle ·weyens een telastrerminrJ en
veroonlelinrt van clezel·ve weyens ee-n and.eTe t:elastleyginy. TToot·zieniny cloo?·
het openbna·r mdnistet·ie. Tenn.iFn. -

\liTannPer een bij verstek jegens de beklaagcle in laatste aanleg gewezen vonnis
nitspraak dciet oYer twee verscllillen<le
teh1stleggingen en de beklaagde wegens
"en ernm -,rijspreekt terwijl llet hem
Wl'genH tle andere veroordeelt, moet de
voorzkning v;m het 011enhaar ministerie
tegen de vrijspraa.k worden ingesteld
binnen tle tien vrije rlagen na de dag
waarop het vonnis werd uitgesp1'oken, en
teg;en de veroortleling binnen de tien vri.ie
•1agen nadat de gewone terrnijn om verzet
arm te tekeneu verstreken is. (Wetb. van
strafv., art. m;:: en 413.)
:!:l maart 1954.
500
3'9. - ·'l'ernlliin. ~ F onni8 vr.m cle l;:in:
derreclite•r. - · P·u.blielce vorcle1'ing.
F oor·z-le·Mnr1 van cle bztrrte?·/.ijlr.e part-ij
rJC(].wrenae rle a.a-n het open.baat· m1inisterie
toer;ekenrle tennijn root· hoyet· beroep. ~
Niet-ontvnnl,,elijlche·icl. - Is voorbarig en
'lienyolgens niet ·ontvankelijk de .voorzie-

ning ingesteld tloor de burgerlijke partij
!!,'etlurende de aan het openbaar ministerie
toegekende termijn om huger beroep in
te :,;tellen tegen de beslissing van de kin•lerrechter, gewezen over de publieke vorcleJ·ing. (Wet van 11\ mei 1912, art. 32;
Wdb. van straf-,., art. 416.)
:1 mei 1954.
566
40. - Terrnijn. - TTonnis van cle Tr.in(len·echter. Blwge?·lijlce ·vp1·de1·ing. Voor·.-z·ien-ing ran de b~wget·lijl;;e pcwtij

ll-innen cle t-ien valle cJ.CLgen van h et vorm:is.
·well;; 01J teyenstJnbalc ovet· Tma1· ·uordeTinrr
ye-wezen werd. ~ Foorzieniny binnen cle
r~Jettelijke tennijn. Is binnen de wet-

telijke termijn ingesteld ·de voorziening
door de burgerlijke partij gevormd biunen de termijn van tien valle dagen,
vanaf de uitspraak, tegen het vonnis op
tegenspraak waarhi.i de ldnderrechter
over haar vordering lleslist heeft. (Impliciete heslissing.) (Wet van 15 mei 1912,
art. 32; vVetb. van straf-,., art. 37:1; wet
van 5 juli 193!".', art .. 1.)
3 mei 1954.
56fl
41. TeniYi'in.
lJiilit-iezaken. A.Ttilwl -'t16 van ·het WetlJoelv van stm.fvorcle?·iny. Bepaling toepasselijlc ·iu
militiezalr.en. - Artikel 416 van het '\Yet-

boek van strafvordering, krachtens hetwelk de voorziening in ''erbreking tegen
de voorbereidende beslissingen en de beslissingen van onderzoek slechts na riP
dndbeslissing openstaat, behalve de gevallen waarin het om over de bevoegdheid gewezen beslissingen gaat, is niet
alleen toepm;selijk in strafzaken doch in
al de zaken die door de wet nan tle
tweecle kamer van het Hof van verbrt>king worden opgedragen en, hijgevolg,
in militiezaken.
fi jnli 1954.
nr.
4:2. Tenn'ijn.
]]HliUeza.lcen. Be8lissin_q vaststel/.ende llat d.e hedce11rinys?·narl. ti,ideli;ilc n·iet in stCLat i8 ye-weest om r.~·itSlJraak te cloe·n. VooTzieniny ?Viet ontvnnkeUjk 1"·66•r cle einclDe beslissing, waarbij de
lJesl.issiny. -

herkeuringsraad de uitspraak uitstelt.
door vast te stellen dat hij wegens een
omstandigheid, waaruit geen definit.ief
lleletsel voortvloeit, niet in stnnt is om
in de stand van tle rechtspleging nit-·
spraak te doen, is niet vatbaar vonr YOOJ'ziening v66r cle eimlbeslissing. (Wethoek ·
van strafvordering·, art. 41.6.1
5 juli 1954.
T:!fi
43. Tennijn. GemeurJcle Ta.rul
vcm IJeroetJ '!Jan ae Orcle cler npothe7;;e·r8.
Besz.issing bij ve1·stelv ge·wezen. TToo1·ziening van cle niet vm·soheuen. pwrti.j
,qedu?·ende de termi.fn van verzet. - Niet~
ontvanlceli.jlcheia. - Is niet ontvankelijk
de voorziening, ingesteld gedurende rle

verzetstermijn, tegen de beslissing; l1ij
verstek gewezen door <le gemengtle raarl
van beroep van de Orde der Ullothekers.
door de persoon, aan wie· door deze beslissing een tuclltsanctie werd opgelegd.
(Wetb. van strafv., art 41H; wet van
19 mei 1949, art.. 12, lid 4. I
7H!l
29 juli 1954.
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44. · - Bu.1·ge·rlijke za.ken. ~ Aand·wi,rl{r"g van de geschonden wetten. - M·i.dd-el
nfgeleid ·uit de ·rnislcenning door cle 1·echte·r van de bindende lcracht tussen partijen van een overeenkomst of u.-it de
schenclin{f. van het oeloof .te hechten aan
de akte die de overeenlcomst vaststelt. Voorziening die noah a1·tilcel 113.'l noah
de artilcelen 1:119 of 1322 van het Bu.!·gm·lijlt: Wetboe/,o a.ls zijnde geschonden
aanwijst. - Middel niet ontvankel-ijlr. -

Is niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening in burgerlijke zaken, het
middel dat de rechter verwijt de bimlende
kracht tussen partijen van door hen aangegane verbintenissen miskend te hebben,
hetzij het geloof te hechten aan de akte
die deze verbintenissen vaststelt geschonden te hebben, wanneer de voorziening
noch artikel 1134 noch de artikelen 1319
of 1322 van het Bmgerlijk Wetboek als
zijnde geschonden aanwijst.
1 october 1953.
54

45. - Vo1··m. - Str'atzcLlcen. - Voo·rz·iening door het openba1w ·1n-iniste·rie. V erplichting de akte VlLn voorzierving
zelve te betekenen. ~ Is niet ontvankeliik de voorziening van het openbaar
n{i.nisterie dat zich ertoe. beperkt heeft
aan verweerder te doen aanzeggen dat
het· zich in verbreking heeft voorzien,
zonder .de akte van voorziening zelve te
doen betekenen. (Wetll. van strafv., artikel 418.)
57
5 october 1958.
46. - Vormen. - Krankzinn·ige.
A·rrest d,at een ve1·zoelc orn vrijlating ve?·we·rpt. ~ Vot·men van de voorzieningen
-i.'n burgerlijlce zalcen. - Eeri voorziening

ingediend bij een aan de voorzitter van
llet Hof van verbreking gerichte brief
tegen een arrest dat uitspraak doet over
e.en verzoek om vrijlating uit een inrichting van krankzinnigen is niet ontvanke1ijk ; de voorziening dient volgens de in
burgerlijke zaken gestelde regelen te worden ingesteld. (W etten van 18 juni 1850
en 28 december 187.'l, art. 17.)
19 october 1953.
no

47.

~

Zaken van d-i!"ecte belastingen.
- Beroep ingesteld bij het hot van beroep
rloot· de belastingplichti{fe, wiens goede·ren uit 7cracht van de besl·uitwet van
17 januari 1945 onder seq1wste1· wa·ren
.oe.steld, alsoolc doo·r de Dienst van het
sequester. Ondeelbaat· gewo1·den geschil. - Voorziening van de Minister van
financien aan de schatplichtige alleen
betekend. ~ Voorziening niet ontvanlce-

9~1

Ujl.-. - ViTanneer een ]Jplasting11liclltige,
wiens goederen nit k.racht van de heslnit.wet van 17 januari l!l4::; onder seqnPstPJ"
waren gesteld, .en de Dienst Yan Jwt
sequester lleicle bij het hof Yan lwrol'p
llet bij artikel 66 Yan <le samengPsclwkelde wetten _,;oorzit>ne berm~v ingesteltl
llebben tegen de beslissing waarhij tk
clirecteur uitspraak heeft ge<laan oYer tl!>
reclamatie van die belastingplichtige t'U
wanneer het geschil mitstlif~n ondeelbaar
is geworden, is de voorziening van tle
Minister van financien gericht tegen l!et
anest dat over llet heroep nitsprank
heeft gedaan niet ontvankelijk waml!-'E'l'
zij aan de belastingplichtigp allPen L'll
niet aan de Dienst van het serjnester
betekend wenl.
112
20 october 1!J53.

48. ~ Vo·rm. --:-:: Stra.fzalccu. - Yoo·rziening van· ·de ~~m·gerlijke vn-rti.i.
Memorie aan rJ,e l/iurt·ijen betelcen£1., 1lnch
niet te1· (Jt'ijfie doo1· de bttrgerl-ijlce tJa?·tif
inged.iend. ~ l11emo1ie niet ontvanl.;el'i.ik.

- Is niet ontvankelijk de memorie van
de burgerlijke partij, aanlegster in verllreking, die door deze partij nocll te1·
griflie van llet reclltscollege clat de !Jpstreden beslissing heeft gewezen, noel!
ter griflie van het Hof van Yerbreking·
ingediend wenl en . waarvan de tekst
slechts aan het openbaar ministerie en
aan de andere partijen betekend wenl.
(Wetb. van strafv., art. 422 en 425; wet
van 20 juni 1953, art. (1,par. 2.)
3 november 1953.
l21i
49. - Vorm. -~ Strafzalcen. - A.·ITest
van het militair ge?·echtshof. F oo·rziening bij aangetelcend sclwijven gestuurd naa1· het auditoTaat-[!ene·raal. ~
Niet-ontvanlcelijlchei£1.. - Is niet ontvunkelijk de voorzi~ning tegen een arrest

van het militair gerechtshof gericht die
bij aangetekend schrijven naar het auditoraat-generaal gestuurd wen1. (Besluitwet van 19 .october 1!144, art. 2.)
lllR
23 november 1953.

.50. ~ TTorm.en. - St·ratzalcen. - Yoo·J·ziening door de btwgerlijlce partij. - JJfemorie ter grijfie van het hot nee?'{!elegcl
do01· een advocaat bij het hot ·vcm be·roe11.
~ Niet-ontvanlcel.ijlcheirl. ~ Is niet. ont.vankelijk de memorie van de burgerlijkP
partij, aanlegster in verbreking, _die doo1·
een atlvocaat bij het hof van beroe11 ondertekend en ter griflie van het hof neergelegd werd. (Wetb ..van strafv., art. 424,
art. 425 geworden uit kracht van art. fi,
par. 2, wet van 20 juni 195,';.)
30 november 1953.
211

51. ·- Zalcen van directe belasti·ngen.
-

Betelcend a,fsch?·itt van het ve?'ZOek-

~922
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,,clwift tot verb·relci·11p. Atsclwift rlnt
rle ·vnststell-ing client te IJehelzen clnt het
O?"i[tineel ·vnn. het ver:weksch1"'ift floor rle
-rwnlermer of zi]'h {!emncht-igde onde1·tekena i.s. - Aange:iiJen de voorziening in

·zaken van tlirecte-belastingen bij wege
een yerzoekschrift wor<lt ingestelll,
·rlient tlit verzoekschrift noocJzakelijlt te
worden omlertekend door cle aanlegger of
zijn gemachtigcle en client· bijgevolg het
omlertekend afschrift van llet verzoek~duift noodzakelijk de vaststelling te
behelzen dat die substautii~le formaliteit
vervuld is geweest.
226
1 december 1953.

'''lll

52. - Znlcen vnn d·i·recte be/.a.st-ingen.
Ve·rzoelcsch1"i.ft tot verb·reldnrJ inge·rU.enrl rJ.oo1· cle Stant. - Ondernnn het 1>er~oel,.~clt·1'ift nrmgebrachte
hnndtelcening.
- Hwncltelcening geacht die vnn rle di1·ectenr rle1· belast-ingen te zijn. - De hand-

tekening aangebracht onderaan het ver·zoekschrift tot Yerbreking dat door de
Staat wordt ingedieml tegen het in zaken
van tlirecte belastingen gewezen arrest
van een hof van heroep worclt geacht,
l1el!oudens tegenhewijs, die van de directem: der belastingen te zijn.
1 december 1953.
226
53. - ZMcen va.n di-i·ecte belnstingen.
- Ewploot vrtn betelcening van het doo·r
rle Stnwt i.n[!erlienrl ve1·zoekschritt tot ve1·1weli"inrJ. - EmtJloot dnt niet noodzalcelijlc
rle hoerlan·igheid, en de na.r.tm. dient te ve1·tnelrlen vnn lle nm.btenl.tnr d·ie het verzoek-~ch-rift ondm·tekende. Ret exploot van

.betekening van het verzoekschrift tot
verllreking in . zakt> van clirecte ·llelastingen Llient niet noodzukelijk de hoedanigl!eia van de nmbtenaar die het verzoekschrift ondertekende noch zijn naam te
vermelden, daar cle vermelding, in het
lletekeud afschrift' van het verzoekschrift,
van zijn datum en van het aanwezig zijn
van dt> luuultekening van de aanlegger
·•le verweerder in de · mogelijkheid stelt
de regelmatigheitl der procedure na te
_gaan.
1 december 1953.
226

54. ~ Formen. - .Militie. - Ve1·mel-iUnr1 va-n de .geschonden wetsbep·al-ingen.
- Betelcenis van die la.ntste bewoot·dinJ}en. - De wetsbepalingen die de inzake
militie ingestelde voorziening dient te
vermelden zijn niet die welke de voorziening in verbreking regelen, maar de
bepalingen die de grieven staven welke
de nanlegger laat gelden en die, volgens
deze, door de bestreden heslissing geschonden werden. (Wet van 15 juni 1!l51,
.art. 52, par. 1.)
21 december 1!l53.
292

5~. -. Z~tken va.·n lri1·ecte be/.astin._qen.
- l' oor.::;wntng ·1.oe/.ke rl-·ie·nt ·i-nrJesteld flou·r
rle pa·rt-i.i z:elve of rl 001· harw lastheb be·r
hm~det' van een bijzontlere ·nolmacht:. _

De voorziening in verbreking, in zaken
van directe helustingen, client tp worden
ingesteld door de vartij zelve of door
haar lasthebber ltmHler van E'l'll llijzondere volmacht.
·
22 december 1953.
2U7
5·6: - Za.lcen vwn cli1·eate belast-ingeu.
- Nee-rlegg·ing ·Da.n het vm·zoelcsclwift te·r
rtrijfie. - Dient te :,.oonlen [!eclaan aoo·r
rle l)(t~·ti:i zelve of door haar l-nsthe1Jbe1·
hottde1· van een bijzonder·e volm.acht. -

De neerlegging ter griffie van llet verzoekschrift tot voorziening tegen een in
zaken van direete belastingen gewezen
arrest client te worden gednan tloor clP
partij zelve of door haar lusthehl1er llcmr1er van een bijzondere yolmacht.
22 december 1953.
2H7
5'7. - Bu.1·ge1·lijlce zalcen. - (.Jecn mirlclel voorgesteld. · - Voorzienin{! n:iet ontt!a.nlcelijlc. - Is in burgerlijke zaken niet

ontvankelijk, de voorziening tot staving
waarvan geen enkel middel wordt ingeroepen. (Wet van 2u februnri 192i'i, urtikel 9.)
7 januari 1!l54.
314
5;8. - T'orm. - Neder-legy1>ng van me·rno-ries. - 1l'ennijnen. - Zalcen van rli·recte l!elust·ingen. N otn necle·rgelegcl
naclat het openba.n1· rn·iniste1·ie · zi.in conclnsie heett t.titgebra.cht. - Nota. wan1·op
het Hot niet venna.g lLCht te .slaan.. In zake directe belastingen slaat het Hof
van verbreking geen acht op een nota
die door een der ,partijen wordt .neergelegd, nadat het openbaar ministerie zijn
conclusie heeft uitgebracht. (Besluit van
de Prins Souverein van 111 maart 1815.
art. 33.)
12 januari 1!l54.
323
5'9. - Echtscheirling doo·r onde-rl.inge
toestem;ming. ~ Arrest dat de vonlerin{f
a,fwijst. Voorziening. · - Vor·rnen. -

De voorziening tegen een arrest wuarNj
verklaard wordt dat er geen aanleiding
hestaat om de echtscheiding door onclerlinge toestennning toe te staan dient door
elk der echtgenoten en bij afzonderlijkP
akten ingesteld, doch maakt slechts een
enkel voorziening uit. (Burgerlijk Wet- ·
boek, art. 291.)
33G
16 januari 1954.
GO.- Vorrnen.- Strntzrtken. - v-001"zienin.q van een betichte door bernidcleling van een lasthebber. Lc~sthebbwr
t.oellce van geen bijzOndere 'VOl-mcwht laa.t
blijlc.en. - Ti oo1·ziening niet ontvanlceli.ik.

--I
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- Is niet outvankelijk de voor~r,iening iu
naam van eeu betichte iugesteld door een
andere lasthebber dan een pleitbezorger,
welke niet van een bijzouclere volmacht
laat blijken.
18 januari 1954.
344
61. - Vo1·m. - MUitie. - A.anvu.llencl
1Je1·zoeli;schritt na het verstr-ijl.;en van rle
tennijn vun voo1·ziening nau1· cle grijJie
·IJctn het hot gericht. - Niet-ontvunlcelijkheicl. - Is niet ontvankelijk het aauvul-

lend verzoekschrift tot staving van een
voorziening tegen een beslissing in militiezaken, gericht naar <le griffie van het
hof na het verstrijken van de terrnijn
van voorziening. (Wet van 15 juni 1951,
art. 52.)
382
1 februari 1H54.
62. - A.ancl·nicling ·van fle geschorulen
wetten. - B-n1·gerlijke 2·alcen. - Jliidclel
·1i-itslu.itencl ufueleicl tt.it een gelwelc aan
nntwoorcl op cle · conclus·ies. Geschonclen wetsbepaling. ~ Artilcel 97 van cle
Groncl·wet. vVanneer tot staving van

een voorziening in bnrgerlijke zaken ePn
micldel wordt aangevoerd waarbij de rechter verweten wordt niet lle conclusies
onjuist te hebben uitgelegd noch de uitwerksels er van tussen partijen te hebben
miskend doch alleenlijk een antwoord er
op te zijn sclmldig gE~bleven, client artikel H7 Yan de Grondwet als gescllontleu
wetsbepaling worden aangeclnid om nan
het voorschrift van artikel H van cle wet
van 25 februari 1925 te volcloen.
5 februari 1!154.
3H8
'63. Groncl vwn ni.et-ontvt'tnkel-ij 1.-heicl. - Bttrgm·lijlce zuken. - Gronrl vwn
niet-ontvanlcelijlche·icl van umbtsweue. cloo1·
het openbua•r ministe1"ie opgeworpen. ~
Nooclzalcelijlche·irl van een lcennisrJe1J·iny.

- Sinds het in werking tre<len van <le
wet van 20 jun'i Hl53, moet het openbaar
ministerie bij het Hof, wanneer het
ambtshalve een groll(l van niet-ontvnnkelijkheid tegen een voorziening in burgerlijke zaken opwerpt, de advocaten van
de betrokken partijen er van verwittigen
overeenkomstig artikel 2- van voornoemde
wet.
400
5 februari 1954.
64. - Zulcen van (li·recte /Jelnstinyen.
Voorzien·ing gericht tegen- ee·n ar-rest
rlat uewezen is ove-r cle wettel-i:ilchei-rl vnn
een aanslag in cle inlwmstenbel-ast-inyen,
ten laste van een ·wettel·ij lc ontzette pe·rsoon wiens uoecle1·en lc-rachtens d.e 1Jesluit·wet van 17 janna-ri 1945 onde-r seq-uester
zijn gestelcl. - Geschil waa!'in cle Dienst
van het sequester 1)()61· het hot van beroep
·1;rijwillig is t-nssengelcomen en wactrin rle
ontzette pe1·soon en cle Dienst van het

seqneste1· onscheiclbwre /Jelangen -verdecliuen. ~ T' oorz·ien·ing aan cle D·ienst van
het seq-zteste1· n·iet betelr.encl. - Niet ontvanlcel-ijlce voorz·ien·iny. - Is niet ontvan-

kelijk, de aan de Dienst van het sequester niet betekencle voorziening, wanneer<lie voorziening gericht is tegen een arrest
clat gewezen is over ue wettelijkheid van
een aanslag in de inkornstenbelastingen
gevestigd ten laste van een wettelijk ontzette persoon, wiens goederen krachtem;
de hesluitwet van 17 januari 1!l45 onder
sequester zijn gestelcl, en clat nitgesproken werd over een geschil waarin de
Dienst van het sequester, welke vrijwillig v66r llet hof van heroep Is tussengekomen en de ontzette persoon onseheidhare belangen verdedigden, welke _versehillend van de belang·en van aanleggerwaren.
427
16 februari 1!154.
65. - Zalcen vnn rechtst-reelcse /Jelastingen. Belu·isch Oongo. ~ Best1·e£len
ni"rest flat -venvijst naa.r de reclenen van
rle ndm·in·ist·rnt-ieve liesl-iss-ing wcta1·vnn
het hot van beroep te lcennen ha(l. · Tioo1"1AJnarden wuwrin een tt.-itg·itte van de
ndministrat-ieve beslissiny bij cle zyroce(l·ure in ve·rbi'ek·iny niet yevoegcl. - vVan-

neer aanlegger in verbreking tot staving
van zijn voorziening tegen een arrest van
een hof van beroep van Belgisch Congo,
in zake rechtstreekse belastingen, niet
een uitgifte of een betekend afschrift
!weft gevoegd van ue aclministrntieve bPslissing waarvan het llof van beroep op
het beroep van de behu;tingpliclltige tP
kennen had, en wanneer amlenleels dP
reuenen van de administratieve besli.ssing, waarnaar !Jet lwf van heroev ver-wijst, niet in het hestreden arrest werclen
overgenornen en het niet mogelijk is, door
het gewag dat het arrest ervan maakt,
de draagwij<lte van diP redenen ten overstaan van de uit te leggen wet te kennen,
is het hof van verbreking in ue onrnogPlijkheia de gegron<lheid van de bestredpn
beslissing te beoordelen en is de voorziPning derhalve niet ontvankelijk.
2 rnaart 1954.
450
66. - Genieentebelnst-inuen.
JJ1acht·ig·inu o-m voorzien:ing in 1;e-rb1·elcing in te
stellen of namens cle uenwente vooTt te
zetten. - N·iet gevoeycl bij cle -rechtspleuin[!. - Voorziening niet ontvanlwl-ijlc. -

Is niet ontvankelijk, <le eis tot vcrhreking
tegen een besluit van de bestendige de>putatie in zake gemeentebelastingen ingPsteld door het college van burgemeester
en schepenen, zo bij de procedurestukken
<le rnachtiging niet wordt gevoegcl welke>
door <le gemeenteraad aan het collegl'
verleend werd, hetzij om de eis in te stellen, hetzij om deze voort te zetten indiPn
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hij ter bewaring van de rechten van die
gemeente wercl ingesteld.
9 maart 1954.
475
6'7. - Znlcen ·vnn rechtst·reelvse belcLsJ;ingen. - A·rrest clnt slecht.~ bet1·e1Jenlle
nnn lle ·Poorzienin.iJ ·vreemrle tmnten nnn1·
lle redenen vnn. rle besUss·ing vwn cle lli·recte~w vc·I'Wifst.
Gcen ·ve1'1Jl'ichtiny
een t~ity·ifte vnn cle rl.oirector-iale besUssin!J
bij ae voo1·ziening te voegen. - Wanneer

het hof van beroep de beweringcn van
aanlegger beantwoordt door motieven die
aan het arrest eigen zijn en onclerscheiden van de redenen van cle clirectoriale
!Jeslissing waartegen aanlegger beroep instelde, en wanneer llet voor het overige
omtrent een aan de voorziening vreemcl
punt naar de reclenen van die beslissing
verwijst, is het niet vereist een uitgifte
van de beslissing· van de directeur bij cle
voorziening te voPgen. (V\Tet van G september 1895, art. 14.)
2..'\ maart 1954.
507
68. - Zaken. ·vnn ·rechtst·reelcse belast-ingen. .~ Voo·rz·ien·ing dat zich e·r toe
beperlct b·ij -wijze van miclclel een tHLss·u.s
van het best-reclen wrrest alsmecle een pnsst~s van een anrle·r a.an het geval vreemd
nrrest ruin te lwlen. Voorziening die
ueen bonrlige witeen.zetting van cle mirldelen bevrLt. - Niet ontvnnlcel'ijke voo1·z-ienin!J. - Beva t geen bonclig·e ui teenzetting·

van dE' micldelen en is derhalve niet ontvankelijk de voorziening tegen een arrest
van het hof van beroep in zake rechtstreekse belastingen, die zicll er toe beperkt bij wijze van middel een passus
l'an het be;;treden arrest alsmede een
nassus van een aan het geval vreemcl
arrest aan te lmlen. (Wet van (i september 1895, art. 14.)
23 maart 1954.
510
6'9. - Zalcen. vwn rechtst·reelcse belastingen. ~ Betelcenr/. tLfsch'l'ift. - Afschdft
rZnt niet doo1· aanlegge1· ·in ve'1'b1·elciny
rZ·ient onrlertelcenrl te -wo·rclen. ~ Het be-

tekend afscllrift van het verzoekschrift
tot verlJreldng van een· in zaken van
rechtstreekse belastingen door een hof
van beroep gewezen arrest, client niet
door aanlegger in vPrbreking ondertekencl
te worclen.
521·
:10 maart 1954.
7•G. - Zalcen vnn 1·echtst1·eekse belnst·ingen. - Betelcenrl afsclwift. - De blnclen van het betelcend afsclwift diencn
niet cloor nnnlegger getJn1·ateenl te -wo·rGeen wetsllepaling bepaalt dat
d.en. -

de bladen van het lJeteken<l afschrift van
het verzoekschrift tot verbreking van een

in zaken van rechtstreeksc belastingen
door een hof van lleroep gewezen arrest,.
door de aanlegger moeten geparafeeru
worden.
30 maart 1954.
521
'71. ~ Necle'l'legy·ing vnn het verzoelcschrift OlJ rle gr-ij]te vrm het hof va.n bc1·oep. Nede'l'legging qerlnwn cloor een
a-mbtenruw cl·le vwn een b·i:izonrlcre volmncht lnnt bl-ijlcen wellw he·m verleenrl
weTtl rloo1· rle twovinciale tli·rectem·, clie
.zelf rlnnrtoe r/.oo-r z-ljn bevoegrle ambtgenoot ajgevnw1·cligcl wenl. - Wettelijlche·id.

- De neclerlegging van het verzoekschrift
tot verbreldng van een in zaken van
rechtstreekse llelasting gewezen an·est,
welke ter griffie van bet hof van beroep
gedaan wercl door een amlltenaar die laat
blijken van een llijzomlere volmacht hem
verleend lloor de provinciale directeur,
<lie .zelf daartoe door zijn bevoegde ambtgenoot afgevaarrligcl werd, voldoet aan de
vereisten van de wet. CW et van G september 18!lii, art. 13 en 14.)
BO maart 1fl54.
521
'72. - Zalccn vwn rechtstreekse IJelnsOve'l'legginy vnn het ve1·zoelct-ingen. sclwitt ter g·rif]te. Ovm·leguing -wellcc
rloo1· rle prwtif zelf of rlooT hnn1· bijzoncle·re gevolrnrwht·irtrle cl-ient te wo·1·den gerlnnn. - De overlegging· van llet verzoek-

schrift tot vcrbreking van het arrest van
een hof van beroep, client in zaken van
rechtstreekse beillstingen cloor de parti.i
zelf of door haar bijzondere gevolmaclltigcle te worden verricht. (\.Yet van () september 1895, art. 14.)
18 mei 1954.
G06
'73. - Znken ·van 1·echtst·reelcse belast-inuen. ~ Verzoelcschdft tot veT1n·e7cintt
oncle1· nnngeteli;enrle omslnu tot de gr·ijjie
vrm het hof vnn bemep gericht. - VooJ·z·iening niet ontvnnlcelijk. - De overleg-

ging van llet verzoekscllrift tot verllreking van een arrest van een hof van
beroep in zaken van rechtstreekse belastingen die onder de vorm van het opsturen van het rekwest onder aangetekendtomslag tot de griffie van het hof van beroep wordt gedaan, voldoet niet aan d<;
vereisten van artikel 14 van de wet van
{i september 1895.
18 mei 1954.
·606
74. - 111-il-itie. - Voo·rzien·ing welke
lle schencling van een ann het rniclrlel
m·eernde bepnlin.f/ in·roept. - 1l1icldel n·i.et
ontvanlcel'ijk. - Is niet ontvankelijk, tot

staving van een voorziening in zake militie, het miclclel gesteund op de omstanaigheid dat de clienstpliclltige niet cloor
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I

VOORZIENING IN VJ<JRBREKING.

de herkeuringsraad werd onderzocht, dan
wanneer cUt middel enkel artikel 44, paragraaf 2, van de wet van 15 juni. 1951
als gesdwnden wetsbepaling aanduiclt.
14 juni 1954.
657

75. -

Strntzalcen. - Men~o1·ie van de
Neergelegd ter g!'ijfie van
aanle.qger. het hot mee·r dan twee maand na de ·inschrijvinu 1XLn de zaalc op de aluemene
·rol. - H et hot ho!tdt e1· geen relcening
merle. Het hof houdt geen rekening

met een memorie tot staving van zijn
voorziening die ter griflie van het hof
door de aanlegger wercl neergelegd, meer
tlan twee maanclen na de dag waarop !le
zaal~: op de algemene rol ingeschrevcn
werd. (Wet van 20 juni 1953, art. fi,
]lUI'.

1.)

2\J juli 1954.

763

7'6.- Vm·men.- Stratzaken.- Yoor.ziening van de bm·gei"lijlce pa·rtij. - Exploot· vnn betel.:ening mee1· dwn twee
mnnnden na, de insclwijving vnn de znal"
op de algernene rol ter gr·i.f]ie vnn het hot
·neergele,qd. Voo1·ziening niet ontvanlcelijlG. Is niet ontvankelijk de voor-

ziening van een J.mrgerlijke partij, waarvan het exploot van betekening aan de
verweerder slec!1ts ter griffie van het llof
werd neergelegd, meer dan twee maanden
na de da.g waarop de zaak op de algemene
rol ingeschreven werd. (Wetb. van strafvordering, art. 418; wet van 20 juni 11153,
art. (1, par. 1.)
2!J juli 1954.
763
77. - F onn. - Stratzalcen. - VOOi'ziening ·ingesteld bij zendb1'ief. - Ni.etontvnnlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk,

925

rechtszaken, en w<:>gens deze reden aileen
nietig zou zijn.
:01 december 1953.
292

HOOIPDSTUK VIT.
AFS'l'AND.

7'9.
rltstanll.
StnLtzalcen.
Ple-itbezm·ge1 .. n-iet clTageT van een bijzonaere volmacht. - Atsta.nd zonde·r u.itwerlc·ing. - Het hof neemt een afstand van

een voorziening tegen een in strafzaken
gewezen vonnis niet in aanmerking, wanneer deze afstand blijkt uit een verkla-,
ring van een pleit!Jezorger, flie niet drager is Yan een bijzoncler daartoe v<:>rleencle volmacht.
:3 october 1953.
58
.80. - Ve·rzet . .~ Ska.tza.lcen. - An·est
cla.t een atstand van voo1·zieninu bwveelt. .
Gevallen waaTin het veTzet ontvnnkelijlc is. - De aanlegger in ver!Jreking,

die afstand van zijn voorziening heeft
geclaan, is slechts ontvankelijk om in
verzet te komen tegen het arrest waarbij
de afstand van cle voorziening bevolen
wercl, wanneer de bepalingen van artikel 31 van bet besluit van 15 maart 1815
niet nageleefd werclen.
21 december 1953.
288
-81. - Atstnnd. ---,-. Stratza.lcen. - Jntrelclcing van de Mstnnd nadat hi.i bevolen
wenl. - Intrelck'ing zimder nittveTld·nu.

- Is zonder uitwerking de intrekking
van een afstantl van voorziening, welke
geschieclt nadat tle afstand bevolen werd.
2.1 december 1953.
288

de voorziening in strafzaken ingesteld,
bij brief gericht aan de griflier van het
gerecht dat de hestreden beslissing gewezen heeft. (Wetb. van strafv., art. 417.)
783
2 september 1954.

.82.- Atstancl.- Stmtzalcen.- Voo1·ziening van de administrntie van douanen
en accijnzen tegen een beslissing van v·rijsp·ranlc. Atstanrl vwn de voorzien·i.ng
yelijlcstaande met een ntstnnd vnn cle
'VOJ'de1··in{f. - DecTete1·en. - Het hof de-

HOOFDSTUK VI.

creteert de afstand van de door de administratie van clouanen en accijnzen, vervolgende partij, ingestelde voorziening
tegen een beslissing welke de verdacbte
vrijspreekt; zulke afstand is gelijk te
stellen met een afstand van de vordering.
3 mei 1954.
568

VooRZIENING

NA

YOORZIENING.

78. - Voorz·iening nn voo1·z·iening n·iet
ontvanlcelijlc.
DnLagwijclte van de
1·egel. - Een partij mag zich geen tweede

maal tegen een zelfde beslissing van de
!loge militieraad voorzien, zelfs indien de
tweede voorziening ingesteld is geweest
voordat de eerste verworpen werd, tenzij de eerste voorziening wegens schending van de wet van lG juni 1935, betreffende het gebruik van de talen in ge-

83. - Afstand. - Straj'zalcen. - Voorzieniny van de ndministi'atie van donanen
en acci,jnzen tegen een beslissing van v_eJ·oordeling. - Atstnnd van de vooTzienin,q
niet met. een rtfstand van cle vo1·dering
gelijlcstannde. - Atstnnd zonde1· nit~verlc- .
Het hof slaat geen acht op de
sel. -

afstancl van de voorziening ingesteld door
de aclministratie van douanen en accijn-
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zen, vervolgende partij, tegen een beslissing welke de verllachte veroonleelt, omda t die afstand niet gelijk te stellen is
met een afstaml van de vonlering.
~~ mei 1954.
568

VIUJHEID VAN MENING.
1. - U'it·iny ·van de men·ing. ~ Geen
·voorafgnwnde controle vwn de mening. Oeen onbeperkte v!"ijheid om. van de openbwre weg uelw·uilc te 111nken. - Hoewel

lwt artikel 14 van de Gronclwet aan ue
overheid geen bevoegclheid verleent om
de openbare uiting door de Belgen van
hun mening afhankelijk te maken van

WEGENIS.

eeu voorafgaande eontrole van ·de meningdie zal geuit worden, kent het nan de
Belgen geen onbeverkte vrijheid toe om,
tot clergelijke uiting, van de openbare
wpg· gebruik te maken.
19 october Hh53.
95
2. ~ Uit-i·n.q 1m.n nwn·in,q.
Uetdi;nzn-meUny OtJ rZe ope-nlJu;re 'WC!J ann een. •voornf
nan te •vra!Je-n toelatinf! oncle·rworven. Geen •ve·rbocl. vnn ·wit·inrJ vwn een menin,rJ.

- Door een geltlinzameling ov de openbare V\1 eg aan een vooraf aan te vragen
toelating te onderwerpen verbiedt de gpmeenteoverheill de uiting van een mening
niet, in de zin van artikel 14 van dP
Grondwet.
21 llecembN Hl5B.

w
WAR.EN EN GOEDER.EN (MISBR.UIK IN HANDEL VAN).
1. - Le·urhwnael. - Koop of te lcoop
aanlJoieden nan de ·verb•J"'Wike·r van wn1-en
en goede-ren. ~ Le·u-rhnnael zelj's indien
fle verlcope1· of fle flnde1· van heLte /coop
aanbieflen niet ·i·n het bezit ·is van de
lcoopwaren. ~ Drijft een leurhamlel, naar

de zin van die wool'Clen in de artikelen 1
en 2 van llet koninklijk besluit n" 82 van
28 november 19il!J, hij <lie, van deur tot
<leur, g·oederen of waren ann de verbruiker verkoopt of te lwop aanbiedt, zelfs
indien hij ov het ogenblik cler verkopen
of aanbieclingen tot koop in het bezit niet
is van die goe<leren of waxen. (Eerste
arrest.)
17 mei 1954.
601
.2. - Lenrhnmlelanr. - Te /coop nanbiellen ·vrm de·tw tot lleu.·r aan de verlJJ·•uilcer van goefle·ren of wwren voo1· 1··elcewing
·van een clerde. - DnrZer vwn het te /coop
nanbieclen bevoeyrZ om. cle ·verbnt'ilwr te
verzoelcen een onmidrlelli.jl<;e verbinten·is
tot aankooz1 ftnn te ffaan. - Le·ud~anrZel
zelfs ·in(Uen cle dafle·1· fle mfwht n1:et heett
om de ·ve1·1coop te sluiten. - Drijft een

leurhamlel, naar de zin van die woorden
in de artikelen 1 en 2 van ltet koninklijk
besluit nr 82 van 28 november 1939, hij
die, van deur tot deur, goecleren of waren
voor rekening van een dercle verkoopt of
te koop annbiedt, inclien hij bevoegd is
om de onmicldellijke verbintenis van de
verbruiker te verzoeken, zelfs inclien hij
niet bevoegd is om de verkoop te sluiten.
(Eerste en tweede arrest.)
17 mei 1954.
601

3. ~ Lenrhnnllelnnr: - Aanb-ie!linrJ tot
nanli:oop, vnn rle·tw tot flen·r, •van !!Oerleren
en wa-ren floor t'lf.8Senko·mst 1.•nn ee11·
tlenle. - 'l'·nssenpersoon IJe·voe!Jrl om de
omwirlclelUjlce verbinten·is tot nwnlcoOll
van de 1wpe1· t'e 'I!Wrzoeken. - Leu.rhandet
.zelfs ·inflien rle tnssenpersoon !le macht
n·iet heeft de koop te slu:iten. - Dl'ijft

een leurhandel, naar lle zin van die woorden in de artikelen 1 en 2 van het koni.nklijk besluit van 28 no1•ember 11139, ltij
die van deur tot clenr, <loor tusR<mkomst
van een derde, ann de verbruiker goecleren of waren te koop biedt, indien die
tussenpersoon bevoegd is om de onmid<lellijke verbintenis van de verbruiker te
verzoelmn, zelfs imlien <le tussenpersoon
niet bevoegd is om de V<;rkoop te slni.ten.
(Eerste arrest.)
17 mei 1954.
601

WE GENIS.
1. - Btt-·twt·weg. - Vonn·i8 'V(~8tstellenrl
rlnt een strook ffronrZ als bn·u;rt'We!J flient
aangez·ien te 1.vonlen en flltt het Jl'lt/Jlie/G
ue b·r~t-ilc ervwn b·ij miflrlel ·van rle derU,qjctTif/e ve1·ja·r-iny rloo1· een fJC'fll.een:tc ver·lc·regen ·wenl. - Va.ststellin,q van een recht
vwn cle gemeente 011 (He 'Weff. -Door (~rop

te wijzen clat een strook groncl als lmurtweg client aangezien te worden en dat
het publiek gebruik ervan bi.i middel van
de clertigjarige verjaring door een gemeente wercl verkregen, stelt de rechter
over de grond !let bestnan vast van een
recht van de gemeente op die weg.
21 december 1953.
280

:2. -Wet va.n 1 febr"ttar·i 184lt, nrtilcel 4.
-,---- V m·bod om zoncle1· vooraf,qaantle ver-

vYERKHEOHTERSRAAD.
yunn·in,q een verbou.w·inrJ aan bestaande
gebouwen u.it te voeren. - O•verschrijdin,q
van dat ve1·bod. ~ Misrlrijf ,qetJleegll t'i.irZens gans rle dmr1· vwn rlc 1Je1'/JOu.u;infJSwerlcen. ~ De overscllrijding van !let ver-

bod, uitgentarcligd door nrtikel 4 van de
wet van 1 februari 1844, om zoncler voorafgaande vergunning van !let gemeentebestuur enige verhouwing aan 1Jestaanc1e
gebouwen uit te voeren is ePn misclriJf
t1at tijdens gans de duur der niet toegelatene werken gepleegd wordt. ('Wet van
1 februari 1.844, art. 4, gewijzigd door de
wet van 15 augustus 11-:07.)
3 mei 1954.
558

WET'.rEN EN BESLUI'l'EN.

927

WETTEN EN BESLUITEN.
1. - InweTki.nptrerUng ti.}rlens rle aanleg in veTlJ1·ekina. - Wet vnn f!:l fuli 1958
tot bepaUng van cle rJwvolgen vnn 1le toepnssing lle1· Dtritse wet in het werlePrechtelij lc -inyeli.iflle f!Clleelte va.n het BelrJisch
rtronrZyebiell. .~ Uitllnf.lclceli.ilce bepnlina
nan'/" luicl wnnrvan 1le nieu.we wet OJJ rle
nnn de gnnu zijnrle vorrle·rinaen, zelts ·in
annleg vnn veT/J·relC'in!l toetJasselijlc is. F e1·pliehting vom· het hof., wnarbi:i een
voo1·ziening annhnngi(l is, cl-ie u;et toe te
pnssen. Krachtens artikel 15 van de
wet van 27 juli 1.953 tot lJepaling van elf'

gevolgen van <le toepassing <ler DuHse
3 . - Wet van 1 febntari 1844, artilcel 4Rooiplnn. Gel£Uyheid niet onde1·wet in het gedeelte van het Belgisch
g;romlgebied da t in mei l.H40 wederrechworpen ann de nitvoering van cle voo1·aff!CLCLnde formaliteUen bet1·effenlle de ge- , teli_jk hij Duitslnncl W(~rd ingelijfd, past
rechtelijke onteigeninf!. De gelcliglleid het hof, wnarbij een voorziening nanvan het rooiplan, voorzien bij artikel 4 lumgig h:, tle artikelen 7, s· en n van diP
van de wet van 1 februari 1844, op de
wegenispolitie is niet onderworpen aan
de uitvoering van de voo~·afgaande formaliteiten voorgeschreven door de wPt
van 27 mei 1870, de uitvoering van die
formaliteiten enkel vereist zijncle om het
gemeentebestuur toe te laten ten allen
tijde de percelen te onteigenen die tot
het verwezenlijken van het rooiingsplan
nodig zijn. (Wet van l februari 1844, artikelen 4 en 6, gewijzigd door de wet van
15 augustus 189'i en de wet van 28 mei
JJll4, art. 1.)
3 mei 1954.
558

WEJlK)lECHTE:QS:QAAD.
1. - Besl'issinrJ in hager be1·oep.
Bevestiginf! vnn de be1·oepen sententie.
Geen, zelfs belcnopte, triteenzetting van
de gr·ie1;en 1;nn de nppellnnt. Onwettelijlce besUssiny. Is onwettelijk de

door de werkrechtersraad in beroep gewezen sententie welke nalaat, zelfs op
beknopte wijze, de stellingen van de partijen uiteen te zetten en inzonderlleid de
grieven welke appellant tegen de beroepen sententie heeft doen gelden.
3 decemlJer 1953.
233
2. - Ve1·zoeninasb1weel R:etelende nls
1mnnisvellenrl bnreel. - Getu'i,qenverhoo1·.
- Sententie wellce niet al de doo1· a1·tilcet 71 vnn de wet vnn 9 j-uli 1926 voorziene vennelrlingen bevnt. - Onwettelijke
beslissing. - Is onwettelijk de sententie,

gewezen door een verzoeningslmreel van
een werkrechtersraad, zetelende als nmnisvellend bureel, welke, na verhoor van
getuigen, niet al de door artikel 'il van
de wet van 9 juli 1.926 voorziene vermeldingen bevat.
(i mei 1954.
5'i7

wet toe, zelfs ?:O cleze niet in werking
was getreclen op de <latum waarop eli~
!Jestreden beslissing gewezen werd.
·
11 december 1.953.
251
2. - Inte1·1n-etatienuwht vnn rle 1'echte·J". - Mcwht clie nnn rle rechte1· niet toelunt 1le berloelinu van de wetue1Jer at te
leiclen u.U elementen clie nn lle gei'nter1J1'eteeTde wet tot sta.nrl zijn gelcomen en.
die (le wetaeveT clns niet heett gelceml. -

Bij de interpretatie van een wet, mag de
rechter de bedoeling van de wetgever niet
afleiclen nit elPmenten - namelijk een
wet of een bPsluit - die slechts na de
geinterpreteerde wet zijn tot stand gekomen en die de wetg;ever rlerhalve niet
heeft gekend.
·
21. december 1958.
274
3. - TYet van 7 septembe'l" 1!!89 waa1·bi.i nnn de ][ onina bu.itengwwon.e mnchten
worrlen toeuekenrl. - J1nehten enkel toegelcenrl aedu;rencle een doo·r rle wet bepaald tijllperlc. - Geen beperlcing van de
tijll gedurenlle wellce rle genomen realementai!'e beschilck-inuen bindenll zullen
.zijn. - Zo de wet van 7 september 1939

aan de Koning enkel tot op de dag bepaald voor het terughrengen van !let leger
op vredesvoet de macht lleeft toegekend
beschikkingen te treffen die kracllt van
wet llebben, lleeft zij de tijd niet lJeperkt
gedurende welke cle door de Konilig v66r
gezegcle dag genomen reglementaire beschikkingen bindend zullen zijn.
1.2 april 1954.
544
4. - TTerwij2·iny in lle wet door cle
wetgevm· nn1t1' een bepaling •van rle v'igerende wetgev'in,q. - Venv·ij.oziny clie noodzalcelij k lle bepnling belloelt zonls ZtJ gebetwlijlc nnngemrld of gewijzigll wo1·llt.
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- De bij artikel 57 der sarnengeschakelde
wetten bepaalde verllogingen zijn slechts
nitgesloten wanneer cle aanvullencle aanslagen krachtens artikel 7 van de wet van
iG october 1!J45 werclen gevestigcl na bet
verstrijken van cle hij artikel 74 <ler samengeschakellle wetten bepaalcle en bi.i
cle beslnitwet van 17 december 1H42 ge~;chorste bnitengewone tPrmijnen.
2() januari 1954.
373

Z]JG.IDL.

en i'i, gewijzigd bij
-! juni 1946, art. 2.)
3 september 1954.

de 1Jesluitwet . van
775-

2. -

Inb1·enlcen op rle besluiten en
·J·eulementen betrefjenrle lle ttYisselcontrole.
VePvoeuin[! op verzoelo vwn het Belgi.sch-Lumemliu'r[/8 ·insUtwnt ·IJOO·r rle wissel. Opd'f'cwht rloo1· rZe mncl vnn het
·instft·uut nwn zeke1·e wmbtenM·cn ervan.
'J;e'J'lecnrl. - Wettel'i1kheicl. - Indien het,

principieel, aan tle r'aacl van het Belg·ischLuxemburgs instituut voor cle wissel belwort de veryolging van cle inbreuken OJI
<le l1esluiten en <le reglc~menten betreffenclP
<le wisselcontrole aan te vragen, verbiedt
geen enkele wetsbepaling ann cleze raacl
tot llet uitoefenen van clit voorrecht opllracht aan zijn ambtenaren te verlenen.
(Besluitwetten van 6 october Hl44, art. 1,
3 en 6, van 5 december HlH, art. 1, en
van 4 juni 1946, art. 3.)
2 september 1954.
775-

5. -

Macht tot nitleom:nu vwn de 1·echter. - Voo·1·vnl peschiecl nn cle va.nlC'rncht·worrUng ·vwn ae "'oet en. wcutr·vwn rle wetrJeve-r clicmJoluens ueon k.en·nis hncL JJ}lement wnrwozJ ae ·rcchte•J' niet tot u·itlerJYinu vwn r'le wil van clc "'oetueve·r rnar1
ste~tnen. - Tot uitlegging van cle wil van

de wetgever mag· cle rechter niet steunen
op voorvallen welke zijn geschied na cle
vankrachtworcling van de wet en welke
dienvolgens niet ter kennis van de wetgever gebracht 1verclen.
2ll januari 1954.
373

3. - Fm·volrJi'I1(J vwn cle 'inli'f'e'tr,ken. TTerzoelcsch·rift vwn het Belu·isch-Lumem1Jwrus inst'itn·nt voo1· cle ·wissel. - Voor·werp 1Jan cl'it 'Ve'l'zoeksch·rift. - Het ver-
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zoekscl.lrift van het Belgisch-Luxemburgs
instituut voor de wissel, waarvan de vervolging van de inbreuken op cle beslniten
en de reglementen betreffencle de wisselcontrole afhankelijk wordt gemaakt, moet
de strafbare inbreuk voldoende bepalen;
zi.i moet cle personen nict aanduiclc~n tegen
>vie vervolging geVl'aagcl wordt. (Besluitwetten van 6 october 1944, nrt. (1, en van
,! juni 1946, art. 3.)
2 september 1954.
775

1. - Uitvoer ·Dnn go·ttcl aoo1· een privnnt
pe1·soon. - M·isclr·ijf. - Uitgevoe1•rle hoeveelher'len (J01Hl. Bepalino enxm wiet
vereist bij ontstentenis vnn conclu.s·ies.
~ Bij ontstentenis van conclnsies, is clc
rechter die een beklaagde wegens uitvoer
van goud veroor<leelt, niet gehouclen de
uitgevoercle hoeveellwclen goncl te bermlen. (Besluitwet van (j october Hl4..J., art . ..J.

z
ZEGEL.
Ooncl~wies. Ontb'f'elcen van zeuel en
van visa ·vom· zegel. ]foch nietigheicl
van de concl1tsies noch vrijstellino van
de verplicht-inu ze te beantwoorden. -

Het ontbreken van zegel of van visa voor
zegel brengt geen nietigheicl mecle van de
conclusies en ontslaat de rechter niet van
<le verplichting ze te beantwoorden.
22 maart 1H54.
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