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Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte 
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1). 

A 

Afstand. 
Arbeid (Bescherming van de). 
Arbeidsongeval. 
Assisenhof. 

.Auteursrecht. 

B 

Bankbreuk. 
Belastingen en taxes. 
Berusting. 
Bescherming der maatschap·-

pij. 
Beslag. 
Bevoegdheid en ·aanleg. 
Bewijs. 
Bindende beoordeling door de 

rechter over de grand. 
.Burgerlijke opeisingen. 
Burgerlijke ·vordering. 
Buurtspoorwegen. 

c 
"Congo (Belgisch). 

D 

Dagvaarding. 
Deelneming aan een misdrijf. 

Desertie. 
Diefstal. 
Douanen en accijnzen. 
Dronkenschap. 
Dwangsom. 

Echtscheiding. 
Eerherstel. 

E 

Eet- en koopwaren (Misbruik 
in de handel van). 

Erfenissen. 

G 

Gemeente en gemeenteregle-
menten. 

Geneeskunde. 
Gerechtelijke interesten. 
Gerechtelijke ui twinning. 
Gerechtskosten. 
Gewijsde. 

H 
Herz1ening. 
Hoger beroep. 
Hoofdelijkheid. 
Huurovereenkomst. 
Huur van werk en van dien

sten. 
Huwelijk. 
HuwelijkscontracL. 

Indeplaatsstelling. 
Internationale verdragen. 

J 

J aarlijks betaald verlof en be
taalde verlofdagen. 

Kindertoeslagen. 
Koophandel. 

M 

Maatschappelijke zckerheid. 
Machtsove1·schrij ding. 
Middelen tot verbreking. 
Militair . 
Militia. 
Misbruik van vertrouwen. 
Misdrijf. 
Misdrijf gepleegd in het bui

tenland. 

0 

Ondeelbaarheid. 
Onderwijs. 
Onteigening te algemenen nut

te. 
Ontucht en prostitutie. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar het 
·.in de verzameling gedmkt staat, vermeld. 
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Onvrijwillige verwondingen en 
doding. 

Oorlog. 
Oorlogsschade. 
Openbare orde. 
Openbare Schatkist. 
Openbare zedenschennis. 
Oplichting. 
Opvordering van eigendom. 
Overeenkomst. 

p 
Pensioenen. 
Polders en wateringen. 
Poslerijen. 
Prejndicieel geschil. 

Rechten van de verdediging. 
Rechterlijke macht. 
Rechtspleging in strafzaken. 
Redenen van de vonnissen en 

arrest en. 
Regeling van rechtsgebied. 
Registratie (recht). 
Rekenhof. 

s 
Schenkingen. 
Schip-Scheepvaart. 

Sequester der goederen van de 
personen aan wie misdrijven 
tegen de uitwendige veilig
heid van de Staat worden 
ten' laste ·gelegd. 

Sequester van goederen van 
vijandelijke onderdanen. 

Spelen en weddenschappen. 
Staat. 
Stedebouw. 
Straf. 

T 

Talen (Gebruik der talen in 
gerechtszaken). 

Tussenkomst. 

u 

Uitlevering. 
Uitvindingsoctrooien. 

v 
Valsheid en gebruik van valse 

stukken. 
Vennootschappen. 
Verantwoordelijkheid (buiteiJ 

overeenkomst ontstaan). 
Verbintenis. 

V erbreking. 
Verkeer. 
V erjaring (in strafzaken) _ 
Verkoop. 
V ernieling van afsluiting. 
V ernieling van bUJ1dels, 
V ervoercontract. 
Verzaking. 
Verzekeringen. 
Verzet. 
Visrecht. 
Vonnissen en arresten. 
V oorlopige hechtenis. 
Voorrechten en hypotheken. 
Voorwaardelijke veroordeling-_ 
Voorziening in verbreking. 
V reemdelingen. 

w 
Waterwegen. 
Wederspannigheid. 
Wegenis. 
W erkrechtersraad. 
Wetten en besluiten. 
Woeker. 

z 
Zaakwaarnen1ing. 



AFSTAND. - ARBEIDSONGEVAL. 979 

.AFSTAND. 

1. - Burgerl'ijke zalcen. - Exploot van 
·dagvaarcUng dat tegelijlc een eis en een 
.stUzwijrtende bent.sUng in een vol"i{!e 1Je
.slissing omvat. - Afstand van de inge
stelde aanleg. - Geldig verlclaarde at
stand. - Zander uitwerlcing op de bents
tiny~ - Wanneer een exploot van dag
vaarding tegelijk het instellen van een eis 
·en een berusting in een vorige beslissing 
.omvat, laat de geldig verklaarde afstand 
van de door dit exploot ingestelde aanleg 
11e berusting voortbestaan. 

9 februari 1956. 472 

2. ~ Verzalcing awn een ?'eoht. -
Str-icto nitlegging. - Mag sleehts afgele·icl 
worden uit feiten cUe voor goon Mule'/'e 
'ltitleg{!ingen vatbaa'/' zijn. - De verzakin
gen van een recht hoeven strict uitgelegcl 
te worden en kunnen slechts afgeleid wor
den uit feite.n die voor geen andere nit
legging vatbaar zijn. 

10 april 1957. 647 

3. - Btwrterlijlce zaken. - Atstancl vcm 
aanleg. - Stilz·wijgende atstand. - TTeT
·eisten. - De wil afstand te doen van een 
aanleg mag·, bij gebrek aan een uitdruk
kelijke uiting· ervan, enkel afgeleid wor
den uit omstandigheden welke noodzake
lijk het voornemen impliceren de inge
·spannen rechtspleging te verzaken. 

12 april 1956. 664 

4. - Btt-rqe!'lijlce zalwn. - PwrUj die 
dag·vaanltle niet ve1·schijnende ter vast
gestelde tereohtz'i.tUn{!. - Ve1·stelc bij na
latigheicl om te veTsch'ijnen op ziohzelt 
geen afstand van ctanleg oplevm·ende. -
Ret feit dat een partij, die dagvaardcle" 
ter terechtzitting, hij gezegde clagvaar
ding vastgestelcl. niet verschijnt, levert 
op zichzelf geen· verzaking van de inge
spannen rechtspleging op. 

12 april 1956. 664 

A~BEID (BESCHER.MING VAN 
DE). 

Gevaa?'lijlce en ongezonde inriohtingen. 
·- Indeli.ng van de inrichting na haM in
lwdrijfneming. - Vom·tzetting van de ex-

A 

ploitatie zonder voontfgaande ·vergunninq . 
- Onbestaan van een misd?·ijf. - Indien 
na haar inbedrijfneming, een inrichting, 
bij de gevaarlijke, ongezomle en hinder
lijke inrichtingen wordt ingedeehl, ver
mag haar exploitatie zonder voorafgaan
de vergunning worden voortgezet, ver
mits, in dergelijk geval, de uitbater geen 
andere verplichting heeft dan deze van 
binnen de termijn en in de vormen be
paald door het artikel 25 van het alge
meen reglement voor de bescherming van 
de arbeid, het bestaan er van aan de over
heicl kenbaar te maken. (Algemeen regle
ment voor cle bescherming van de arbeid, 
gehecht aan het besluit van de Regent 
van 11 februari 1946, art. 1 eiL 2.5). 

11 juni Hl56. 856 

ARBEIDSONGEVAL. 

1. - Ongeval dat slechts gedeeltelijlc 
de sohade heett berolclcentl. - Recht op 
de volledige fo?·faitaire vergoeding. - In 
geval van arbeidsongeval is de forfaitaire 
vergoeding verschuldigd zelfs indien het 
ongeval slechts gecleeltelijk het letsel 
heeft veroorzaakt en indien de ziekte ook 
het gevolg is van een voorbestaande zie
kelijke toestand van het slachtoffer. (Sa
mengeschakelde wetten van 28 september 
1931, art. 1 en 2.) 

17 november 1955. 205 

2. - Oo?·zakez.ijlv veTband tussen een 
t'l'anrnatisme en een ziekte. - Sonve1·eine 
beom·deUn,q doo-r cle rechter over · de 
gr·ond. - De rechter over de grond beoor
deelt souverein in feite het oorzakelijk 
verband tussen de traumatisme en· de 
ziekte waaraan een slachtoffer van een 
arheidsongeval lijdt. 

17 november 1955. 205 

3. - Beslissing waa1·bij de torfaitaire 
vergoeding voor blijvende en vollcornen 
ongeschilcthe,icl sede1·t de da tnn~ van het 
ongeval wonlt toegelcend. - Deslc1t-ntli.Q 
verslag vast·stellencl dat de ongeschilct
heid zioh ee1·st late?" heett voo?-.lledaan en 
dat de consolidatie n'iet ingetreden is. -
Schending van het aan het deslmndig ver
slag veTschuldiga .Qeloot en van artilcel 2 
van de sa,mengeschalcelcle wetten. - De 
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beslissing waarbij een forfaitaire vergoe
ding wegens blijvencle onvolkomen onge
schiktheid sedert de datum van het on
geval toegekend wordt, schendt het geloof 
dat verschuldigd is aan een deskunclig 
verslag, waarop zij steunt, alsmede arti
kel 2 der samengeschakelde wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitencle nit de arbeidsongevallen wan
neer nit voormeld verslag blijkt clat de 
ongeschiktheicl zich eerst later heeft voor
gedaan en dat de consolidatie niet inge
treden is. 

17 november 1955. 205 

4. - Vorclering krachtens inrleplaats
s.telling van cle 'l:e·rzelceJ·aaJ· tegen cle ver
antwoorclez.ijlce 1Ze1·cle. - Vonlering tot 
tcru.gbetaling van het kapitaal uitgcrJeven 
tot vesUging van de uan ecn kind van hat 
slachtojjcr vc,·schu.ldigdc renten. - Ar
rest waa1'bij beslist wo1·dt flat het li?in(l 
geen sto[jel-ijlve schacle ,qeleden heeft om
dat z'ij-n wetteli.jke .ve·rtegenwoonliger 
ZJtllcs er·kent. - Onwettelijkhe-icl. - Is 
niet wettelijk gerechtvaardigd de beslis
sing clie de door de verzekeraarwet tegen 
de derde verantwoordelijk voor een werk
ongeval ingestelde vorclering, tot terug
betaling van het kapitaal uitgegeven tot 
vestiging van c1e renten die aan het min 
dan achttien jaar oud kind Yan het slacht
offer moeten uitgekeerd worden, afwijst 
om de reclen dat de wettelijke vertegen
woordiger van dit kind erkent dat laatst
g·enoemde geen stoffelijke schafle geleden 
heeft. 

21 november 1955. 220 

5. - Ongeutl ove1·lcomcn op cle wc,q 
n(tar of van het wc·rlc. - Dader en slacht
offer we-rlc/.ieclen van een zelfcle werlcge
ver .. - Toep(tssing van artilcel 19, licl 3, 
der samengeschalcelcle wetten. - Arti
kel 1!}, lid 3, van de samengeschakelde 

· wetten betl;effende de yergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidsonge
vallen, hetwelk, behouclens het geval van 
vrijwillige font, aan het slachtoffer van 
een arbeidsongeval het verhaal van het 
gemeen recht tegen cle verantwoordelijke 
dader van het ongeval ontzegt, wanneer 
deze de werlmmn of aangestelcle van de 
werkgever is, is van toepassing wanneer 
een ongeval waarvan clader en slachtoffer 
werklieden van eenzelfde werkgever zijn 
zich op de weg naar of van het werl{ 
Yoordoet. (Wetten samengeordenc1 bij ko
ninklijk besluit van 28 september 1!J31, 
art. 19; bij cle besluitwet van 17 december 
19·46 verlengde besluitwet van 13 decem
ber 1945, art. 1.) 

5 december 1955. 259 

6. - Loon. - Bedrijf (lat z·ich met het 
laden en lassen 1ia1~ goecle1·en in een haven 
bezighou.clt. - Loon voo·r minstens twee
honderd vee1·tig clagen pe1· jaar. - Geen 

samenvoeging van het loon vnn een effee~ 
t-ieve we1·kdag en clit va-n een teestda,q 
1!001' cle jeestclagen van au t-ijclpe?"lc. -
Tot bepaling van cle verg;oedlng welke, 
ingevolge een arbeidsongeval, toekomt 
aan een werkman van een beclrijf dat 
zich met het lac1en en lassen van goederen. 
in een haven bezighoudt, client rekenlng 
gehouden te worden met het loon voo1·· 
minstens twee honclerd veertig dagen pee 
jaar; maar doordat clit tijclperk aldus 
forfaitair bepaald is, bestaat er geen aan
leiding om voor de wettelijke werkdagen 
het loon van een effectieve werkdag en. 
cUt van een feestdag samen te voegen. 

9· december 1955. · 285-

7. - Ve·rlofgelcl. - Bestnnddeel vnn 
het basisloon zelf voor een nTbei.clm· van 
een in art-ikel 5 1Htn de wet van 10 juli 
1951 bedoel(l becldjf. ~ lJ et verlofgel(l 
dat in na1~merlcing clie·nt te wonlen gena
men is tUt van het jaa1· dut het ongeval 
tJom·a.fging. - Het bedrag van !let verlof
geld dient begrepen te worden in de be
rekening van het basisloon dat in acht 
moet genomen worden tot vaststelling van 
de vergoedingen clie wegens een arbeids
ongeval kunnen gevorclerd worclen, zelfs 
inclien de arb eider, slachtoffer van een 
ongeval, in een door artikel 5 van de wet 
van 10 juli 1951 voorziene bedrijf werkt 
en derhalve de door de wetsbepaling voor
ziene forfaitaire jaarlijkse duur van het 
werk mag inroepen; cUt verlofgcld is dit 
van het jaar clat aan het ongeval voor
afging. 

D clecember 1955. 285 

8. - Bewijs dM het onueval zich cloo1· 
(le Jtitvoet"ing 'Van cle arbeidsovereenlwm.st 
·voonleecl. - Bew'ijs ntstend op cle eiser 
van de forfaitnire vergoediny. - De par
tij die de betaling van de door cle samen
geschakelde wetten betreffende cle vergoe
ding van schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen voorziene vergoecUngen 
eist, hoeft het bewijs te leveren dat het 
ongeval zich bij cle uitvoering van de ar
beidsovereenkomst voordeed. (Wetten sa
mengeschakeld bij koninklijk beslnit van 
28 september 1931, art. 1.) 

22 december 1955. 318 

9. - Bern·ip. - Het arbeidsongeval is 
elke plotselinge en abnormale gebeurtenis, 
die door de plotselinge werking van een 
uitwendige kracht voortgebracht, voor de 
arbeider, in de loop en door de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, een letsel, 
een physische of intellectuele stoornis, of· 
een ziekte die een arbeidsonbekwaamheid 
medebrengt, veroorzaakt heeft. 

23 december 1!J55. 324 

10. - Re·is pe1· vliegtuig. - Gehoor·
letsel teweeggebmcht doo·r cle luchtdru.J;;
verandering bij het clalen van het vlieg-
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tuig. - Kan een a1·be·idsongeval ~titma
lcen. --,-" Een gehoorletsel teweeggebracht 
d<;>or het dalen van een vliegtnig, in het
welk een arbeider ter nitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst plaats genomen 
heeft, welk dalen voor de inzittenden een 
zelfs normale lnchtdrnkverandering me
debrengt, maakt een werkongeval nit in
dien de rechter vaststelt dat die gebenr
tenis plotseli,ng en abnormaal is. 

23 december 1955. 32! 

11. - 1Yiet opzettelijlv ver·oo1·zankt do
delijk ongewl. - Verhaa-l van cle recht
hebbenden en de na1Jestaanden 1Jan het 
slachtotJe1· tegen het beddjfshoofd of zijn 
gelastigclen. ~ Zeclel-i.ilte schacle. - Geen 
rechtsvorde·ring. - Wanneer een niet op
zettelijk teweeggebracht arbeidsongeval 
de dood van het slachtoffer veroorzaakt 
heeft, hebben de rechthebbenden en de 
nabestaanden van dit laatste geen rechts
vordering om van het bedrijfshoofd of 
zijn gelastigden de vergoeding van de 
door het slachtoffer of door hem persoon
lijk ondergane zedelijke schade te eisen. 
(W etten betreft'ende de vergoeding van de 
arbeidsongevallen, samengeschakeld op 
28 september 1931, art. 1 en 19.) 

1G januari Hi56. 312 

12. ~ Niet opzettel-ijlc ve1·oorzankt clo
delijlc onge·val. ~ Ferhaal van rle recht
hebbenclen teuen het bedrijfshoofd of zijn 
gelastigrlen. - Rechthebbenden die wet
telijk geen torfaitaire ve1·goerlingen ue
nieten. - Geen rechtsvonlerino vwn ge
meen 1·echt. - Wanneer een niet opzet
telijk teweeggebracht arbeidsongeval de 
dood van het slachtoft'er heeft veroor
zaakt, beschikken de rechthebbenclen van 
dit laatste niet over de vordering van 
gemeen recht tegen het bedrijfshoofd of 
zijn gelastigden, zelfs indien .zij, zoals de 
kinderen die minstens achttien jaar oml 
zijn, wettelijk geen fm·faitaire vergoedin
gen genieten. (Wetten betreffencle de ver
goeding van de arbeidsongevallen, samen
geschakeld op 28 september 1\!31; art. 1, 
4 en 1\1.) 

16 januari 1\!56. 372 

13. - Veruoea1:n_q cloo·r het Speciaal 
Ji'onds ·inue·r·icht r1oo1· de 1Jeslu-itwet van 
19 mei 194fi. - Ver.qoecling afhanlcel-i.ik 
van het 1Jestaa;n van een oorzalcel-ijk vet
band tnssen een oorlogsfeit en het onue
val. - Opdat de last van tle vergoeding 
van de schade voortvloeiencle nit een ar
beidsongeval zou rusten op het speciaal 
Fonds, ing·ericht door de besluitwet van 
19 mei 1945 betreffende de vergoeding van 
de schade voortspruitende nit arlleidson
gevallen waarin een oorlogsfeit voorkomt, 
moet er een oorzakelijk verband tnssen 
een oorlogsfeit en het ongeval bestaan. 

10 februari 1956. 475 

14. - Uitvoering van het arbeiclscon
tract. - Begrip. - Een ongeval heeft 
zich tijdens cle uitvoering van de arbeids
overeenkomst voorgeclaan wanneer, oJ} 
het ogenblik waarop het zich lleeft voor
gedaan, de werknemer zich onder het ge
zag, de leiding en het toezicllt van de 
werkg·ever bevond, zelfs indien het werk 
met de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
toelating van deze laatste tijdelijk onder
broken was. (Samengeschakelde wetten 
van 28 september 1931, art. l, lid 6.) 

27 februari 1956. 519 

1:5. - Vl7etten samenueonle11d bij 7co
nin7clijk besln·it van 28 septembe1· 1931. -
Toepassinusge1J·ierl. - In CLanmerlcing ge
nomen schacle. - De wetten lletreft'ende 
de vergoeding van de schade. voortsprui
tende nit cle arbeidsongevallen nemen 
slechts de vergoeding in aanmerking van 
de scllade voortspruitendc~ uit een aantas
ting van de persoon van de arbeiders; zij 
zijn toepasselijk noch op ongevallen die 
enkel aan hun goederen schade veroor
zaakten, noch OlJ arlleidsongevallen in zo
ver deze aan lleze goecleren schade ver
oorzaakten. (W etten samengeorclend op 
28 septen;tber 1\!31, art.,1 en 19.) 

9 april 1956. 644 

1·6. - Schadeloosstel/.in_q 'UOlgens het 
stelsel van de bij lconinlclijlc besluit van 
28 september 1931 samenueordenrle wet
ten. - Bestenclige uecleeltelijke we·rlcon
belcwaarnheia. - Forfaitaire ve1·goeding 
ver·schulcligd, 1nellce oolc de g1·aacl van on-
1Jelcwaamheid zij. ~ Wanneer de vergoe
ding van de schade voortspruitende nit 
een arbeidsongeval volgens llet stelsel van 
de bij koninklijk besluit van 28 september 
1\!31 samengeordencle wetten geregeld 
wordt, geeft de bestenclige gedeeltelijke 
werkonbekwaamheill aanleiding tot het 
toekennen van de bij cUe wetten bepaalde 
forfaitaire vergoeding, welke ook de 
graad van die onbekwaamheid zij. (Stil
zwijgende oplossing.) 

7 juni 1956. 841 

17. - Onueval voortspru.itende u.·it an
den van 1noed, v0;n zelfopoffel"ing en van 
1·ecldinu. - Foo1·waa1·de opclat het een ar
be·idsongeval z·ij. - Opdat een ongeval, 
waarvan een. arbeider het slachtoffer is 
geweest door hulp te bieden aan een per
soon die in nood verkeerde, als een ar
beidsongeval zou kunnen beschouwd wor
den, is het no dig da t bewezen zij da t een 
element eigen aan de arbeidsovereen
komst van die arbeider of aan cle nitvoe
ringsvoorwaarden ervan aan de arbeider, 
in clie hoedanigheid, persoonlijk de plicht 
heeft opgelegcl hulp te verlenen. 

8 juni 1\!56. 843 
18. - Basi.sloon. - Bij t-ussenpozen 

arbeiclencle we-rk·vro·uw. - ToepCLssing van 

___ I L -'--
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artikel 6, licl 5, van de samengeschalcelde 
wetten bett·effende de vergoeding der 
schade voortsprttitencle ttjt cle arbeidson
gevalle·n. - Wettelijlcheicl. - Indien, vol
gens de vaststellingen van de rechter over 
de grond, een werkvronw bij tnssenpozen 
bij werkgevers werkzaam is geweest, 
client als basisloon tot berekening van de 
wegens een arbeidsongeval verschuldigde 
vergoeding in aanmerking te worden ge
nomen het werkelijk verkregen loon in 
het bedrijf waar het ongeval zich heeft 
voorgedaan, vermeerderd met de hypothe
tische bezoldiging met betrekking tot de 
werkloze uren, deze laatste bezoldiging 
berekend mits inachtneming van het be
drag van het op het ogenblik van het on
.geval in het bedrijf betaald loon en van 
de normale duur van de arbeid ener werk
vrouw. (Samengeschakelde wetten van 
28 september 1931, art. 6, lid 5; besluitwet 
van 20 september 1945, art. 1 en 2.) 

25 juni 1956. 903 

19. - Arbeiclsongeval flat z'ich op de 
weg naar of van het werk heeft ·voot·_qe
daan. - Nonnale weg. - Weu voor het 
"Vet·lceer vet·boclen wegens de gevaren 
wellce hij vertoont. - V1'ijwillige ,qebruUc
malcinu ·van cUe weg. - Weg die geen 
·normale weg 1titmaalct. - Met het oog 
op de toepassing van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding der arbeidsong·evallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, 
maalrt geen normale weg uit de door het 
slachtoffer gebruikte weg die wegens de 
_gevaren die hij vertoont verboden is. 

28 juni 1956. 920 
20. - Arbeidsonueval dat zich op de 

·weg naar of van het wet·k heeft voorge
daan. - Kosten. - Vonnis ·waat·bij de 
vot·dering van de rechthebbenden van het 
slachtoffer af(!ewezen wenl. - Vonnis dat 
ze tot de lcosten van cleze vorclet"ing ver
oordeelt zonde1· vast te stellen dat die 
vorderin,q roelceloos en tergend was. -
Onwettelijlcheicl. - Is onwettelijk de ver
oordeling van de rechthebbenden van het 
slachtoffer tot de kosten ener vordering 
gegrond op de besluitwet van 13 december 
194.5 betreffende de vergoeding van de 
schade voortvloeiencle uit arbeidsongeval
len clie zich op de weg naar of van het 
werk hebben voorgedaan, wanneer niet 
vastgesteld wordt dat de vordering roe
keloos en tergend is geweest. (Wet van 
20 maart 1948 tot aanvulling, wat de kos
ten van de procedure betreft, van de sa
mengeschakelde wetten over de arbeids
ongevallen ; en artikel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de ver
goecling van de schade voortspruitencle uit 
arbeidsongevallen die zich op de weg naar 
.of van het werk hebben· voorgedaan.) 

28 juni 1956. 920 

21. - Weg naat· en van het werlc. -
Verblijf van \fle at·be·icler of plaats waat· 
hij gaat eten. - Verblijf of plaats n·iet 
alle dagen de.'!!elfcle moetende zijn. - In 
de wetgeving op de vergoeding van de 
schade voortspruitencle uit arbeidsonge
vallen die zich op de weg naar en van 
het werk voordoen mogen de woorden 
<< verblijf van de arbeider ll of << plaats 
waar hij gaat eten ll niet uitgelegd wor
den als betekenende dat het verblijf of 
de plaats waar de arbeicler gaat eten alle 
dagen dezelfde moeten zijn gedurende de 
uitvoering van het werk. (Besluitwet van 
13 december 1945, art. 1.) 

g maart 1956. 563 

22. - TVeg naa1· en van het werk. -
Dienstboclen. - Minderjarige d·ienstmeid 
sla.chtoffet· van een ongeval te1·ivijl ze, op 
een zondag, zich begaf van de· verbUjf
plaats van ham· werlcgever, waa1· ze in de 
week verbleef, naar haar ve1·bUjf, bij 
haar onders. - We,q naar en van het 
werk. - Is wettig het vonnis dat, vast
stellend dat een minderjarige dienstmeia 
het slachtoffer werd van een ongeval ter
wijl ze zich, op een zondag, met de toe
lating van haar patroon, van de verblijf
plaats van deze laatste, waar ze de gause 
week verbleef, naar haar ouders begaf, 
waar ze op zon- en feestdagen verbleef, 
beslist dat clit slachtoffer zich, op het 
ogenblik van het ongeval, bevond op de 
weg naar en van het werk. 

9 maart 1956. 563 

ASSISENHOF. 

Toegevoegde gezwo·rene. - Eed. ~ Vol
doende vaststell-in,q. - Wanneer het pro
ces-verbaal van cle zitting vaststelt dat 
de twaalf gezworenen en de toegevoegde 
gezworene plaats genomen hebben in cle 
door de uitloting aangecluide orde, stelt 
cle vermelding clat cle voorzitter, na tot de 
gezworenen de toespraak, in artikel 312 
van l1et Wetboek van strafvordering ver
vat, te hebllen gericht, de eed van ieder 
gezworene heeft ontvangen, de volbren
ging vast van cleze vormverplichting .zo
wel ten opzichte van de toegevoegde ge
zworene als van de effectieve gezworenen. 

30 april 1956. · 720 

AUTEUQS~ECHT. 

1 . - Recht dat onclet· pat1·imoniaal 
oogzmnt in het recht te 1'eprod~tceren en 
tt# te ge-ven en het recht van openbare 
·uitvoe?'ing ontleend wonlt. - Ret recht 
van de auteur van een muziekwerk worclt 
onder patrimoniaal oogpunt in twee ver
scllillende rechten ontleed : dit het werk 
te reproduceren en dienvolgens er de re-
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producering van toe te laten, en dit het 
uit te voeren en dienvolgens er de open
bare uitvoering van toe te laten. (Wet 
van 22 maart 1886, art. 1 en 16; conventie 
van Rome, hernomen in het enig artikel 
van de wet van 16 april 1H34, art. 11/Jis, 
1 en 13, 1.) 

19 januari 1956. 385 

2. - Mwzielcwerk;. ~ Recht te repro
du.cer·en of -u·it te geven. - Recht dat het 
r·echt inslu.it het repTod·uceren slechts ·in 
zelcere mate toe te staan of het aan ze
lcer·e voor"waarden te onclerwerpen. -
Meester van het recht een muziekwerk te 
reproduceren, vermag de auteur, of de 
overnemer van het recht, er het reprodu
ceren van slechts toe te laten in een mate 
die hij bepaalt of het aan zodanige voor
waal'flen die hij vaststelt te onderwerpen. 

19 januari Hl56. 385 

3. - M·uzielcweTk. - Muzielcwerlc op 
tJlaten op,qenornen. ~ Uitzending over de 
radio van het op platen opgenornen wm·lc. 
- Uitzending die een wijze van repr·oduc
tering va·n het wedc rt.itrnanlct. ~ Het op
vangen van llet op platen opgenomen mu
ziekwerk en de radio-uitzending ervan, 
om het even of er al dan niet een verdub
beling of een andere stoffelijke geleider 
plaats heeft gehad, maken een wijze van 
reproducering van gezegd werk uit. 

19 januari 1956. 385 

4. - Mrt-z-ielcwerlc. - Recht vnn open
bnre rt-itvoering. - Recht dat het recht 
niet insluit het werlc te repr·odrweren, het
welk voor· de ·uitzendin,q over de maio 
gevergd wor·dt. - Het recht van publieke 
uitvoering van een muziekwerk sluit het 
recht van reproducering niet in, hetwelk 
tot uitzending over de radio gevergd 
wordt. 

19 januari 1956. 385 

5. - M·uzielcwerlc. - Overdrncht vnn 
het recht vnn reproduceren. - OverdTncht 
die kan gepnnr·d gann rnet voorbehortd be
tr·effende het gebruilcen vnn het werlc. -
Recht van de overdrager nn te gnnn of de 
overnerner geen verboden _qebruilc rnnakt 
van het stof!eli;llc voorwerp door rniddel 

BANKBREUK. 

1. - We,qens bnnlcbr·eulc en wegens nn
dere misar·ijven uitgesprolcen ver·oorde
ling. - A.nnplalclcing en belcendrnalcing 
van de beslissing. - Maatr·e,qelen die tot 

wanrvan het reproduceren plaats heeft. 
- Daar <le oYerdracht van het recht van 
reproducering van een muziekwerk met 
voorbehoud kan gepaard gaan of slechts 
bepaalde gebruiken van het werk met uit
sluiting van andere gebruiken toelaten, 
wordt er uit afgeleid dat de titularis van 
het auteursrecht mag nagaan of degene, 
aan wie het stoffelijk voorwerp door mid
del waarvan het reproduceren plaats 
heeft overgedragen werd, geen verboden 
gebruik van dat voorwerp maakt. 

B 

19 januari 1956. 385 

6. - JJirtzielcwe·rlco. - Recht van r·ep-nJ
drweren. - Recht rlat voor de titnlaTis 
het r·echt inslrtit schadever·goeding te vor
deren van de derden die het instntrnent 
gebr·uilcen waarop het werlv gereprodu~ 
cee-rd wor·at. - De titularis van het recht 
van reproducering van een muziekwerk 
mag van de derden, die het instrument 
bij middel waarvan llet reproduceren 
plaats heeft tot niet geoorloofde doelein
den gebruiken, wegens afbreuk aan zijn 
voorrechten schadevergoeding vorderen. 

19- januari 1956. 385 

7. - Mrwielcwe-rlc. - T-itnlMis van het 
recht van reprodrl.cering die het reprodrt
cer·en van het werk door middel van r·a
dio-rtitzending niet toegelaten heeft. -
Gebntiker clie de bepedcing /cent. - Ge
volgtr;ekking dat de gebntilcer, dooT we
tens de 1·echten te lcrenlcen die de t-itri-1-ari.s 
van het r-echt behouden had, een weder-
1'echtel-ijlce daad ,qepleegrl heeft. - Wet
telijlce gevolgtrelclciny. - Uit de vaststel
ling, dat de titularis van een auteurs
recht op een over de radio uitgezonden 
muziekwerk het re!)roduceren van het 
werk bij wijze van radio-uitzending niet 
toegelaten heeft en dat een persoon, die 
de aldus gestelde beperking kende, zich 
niettemin van cc platen uit de koophan
del >> tot radio-uitzending bediend heeft, 
mag afgeleid worden, dat deze gebruiker 
een wederrechtelijke daad gepleegd heeft, 
bestaande in een wetens toegetirachte 
krenking van de rechten die de titularis 
van het auteursrecht op bewust werk be
houden had. 

19 januari 1956. 385 

de ve1'oO·I'deling weoens bankbreuk rnoeten 
beperlct worden. - De rechter, die een 
beklaagcle tegelijk wegens bankbreuk en 
wegens andere misdrijven veroordeelt, 
moet de aanplakking en de bekenclma
king, die hij overeenkomstig artikel 583 
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van de wet van 18 april 1851 op het fail-
1issement beveelt, tot de wegens bank
brenk nitgesproken veroordeling beper· 
ken. 

13 februari 1H56. 478 

2. - 8c~menwedcende vennootsohap. -
8traft·eohtelijlce ve1·antwo01·delijlcheid van 
de beheerde1-. - De beheerder van een sa
menwerkende vennootschap kan de straf
rechtelijk verantwoordelijke dader zijn 
van de bedrieglijke of eenvoudige bank
brenk van de vennootschap. 

20 februari 1956. 496 

3. - Openba1·e vm·dering onafhanlce
Zijlc van de faillietverlclaring. - Vaststel
linr; van de staat van faillissement van 
{le betiohte. ~ Bevoegdheicl vc~n de straf
reohte1·. - De openbare vordering wegens 
bankbrenk is onafhankelijk van . iedere 
faillietverklaring door de handelsrechter; 
de strafrechter is bevoegd om de staat 
van faillissement, bestanddeel van de 
bankbreuk, vast te stellen. 

5 maart 1956. 547 

BELASTINGEN EN TAXES. 

HooFDSTUK I. - Beg·rip en algemene ·re
gelen. 

HooFDSTUK II. - Bevoegdheid en rechts
pleging van aanslag en aanslag 1:an 
ambtswege en termijnen. 

HooFnsTuR: III. - Gronclbelasting. 

HooFns·ruK IV. - Inlcomstenbelasting. 

HooFDSTUK V. - Becl1'ijfsbelasting. 

HooFDSTUK VI. - Aanmtllencle pe1·sonele 
belasting. 

HooFDSTUK VII. - Emtn~l!elasti.ng. 

HooFosTU:K VIII. - 8pedale l!elasting OlJ 
cle 1v·insten voo.1·tspn~itend 11.-it le•verin
gen en p1·estaties aan de vijand. 

HowosTuK IX. - iJ!Iobilienl!elasting. 

HooFDSTIT:K X. - Nat-iona.le orisisbela.s
ting. 

HOOFDSTUK XL - Belc~sting op het ka.pi
tna.l. 

HooFDSTUK XII. - Ver7ceersl!elnst-ino op 
de a.1ttovoertwiaen. 

HooFns·rm.;: XIII. - Tame op de drnnk-slij
terijen. 

.HooFDsT= XIV. - P.rov'i.noinle en ue
meentel!elastingen. 

HOOFDS'l'UK I. 

BEGRIP EN ALGEMENE REGELEN, 

1. - Inlcomstenbelastingen. - Annslag 
vnn atnbtswege. - Gevesti,qd op niet be
stannde vermoedens. - Onwettelijlce ann
slag. - De van ambtswege gevestigde 
aanslag in de inkomstenbelastingen, die, 
volgens de feitelijke vaststellingen van · 
de rechter over de grond, op onjuiste fei
ten en omstandigheden stelmt, is niet ge
vestigd opi, vermoedens en heeft, derhalve, 
geen wettelijke grondslag. 

20 september 1955. 15 

2. - Inli:omstenbelnstingen. -Wet van 
18 octobe1· 1.945 bett·ettende de jislcale am
nestic, at·tilcel 1. - Voorwerv. - Bepaling 
vreemd aan het versch-nldigd zijn van de 
be lasting. - Artikel 1 van de. wet van 
18 october 1945, betreffende de. fiskale am
nestie, dat enkel tot doel heeft ·de belas
tingplichtige vrij te stellen van de wegens 
niet-aangifte of ontoereikende aangifte 
van zekere inkomsten, opgelopen verho
gingen, geldboeten en andere straffen is 
vreemd aan het verschuldigd zijn van de 
belasting op die inkomsten. 

27 september 1955. 43 

3. - Inlcmnstenbelasti·ngen.- Wet van 
18 october 1945 beM·effende de jislcale amc 
nestie. - Aangifte overeenlcomstig die 
wet ingediend. - Aangifte enlcel l!ewijs
lcraohtig l!eho1Jdens tegenbewijs. - De 
door een schatplichtige, overeenkomstig 
artikel 1 van de wet van 18 october 1945 
betreffende de fiskale amnestie, ingedien
de aangifte is enkel bewijskrachtig be
hondens tegenbewijs. 

25 october 1955. 138 

4. - Belnst-ingen. - Kara.lcter van 
openbnre orcle. - De belasting heeft een 
karakter van openbare orde. 

16 december 1955. 299 

5. - Inlcomstenl!elastin,qen. - Anmta
liteit van de belasting. - Financiewet. -
Jaarlijkse machtiging om de l!elasting te 
hetten. - In het' Zeven roe1Jen van de be
lastln,qschu.Zd. - De jaarlijkse financie
wet maclltigt de Staat de door de wet 
ingestelde belasting te heffen en roei:>t, 
lastens de belastingplichtige in hoofde 
van dewelke de toepassingsvoorwaarden 
van de belasting verenigd zijn, de belas
tingschuld in het leven. 

24 april 1956. 699 

'6. - Inlcomstenbelnstin,qen. ~ Aanslag 
en inlcohiering. - Inkohie1·ing die de eis
l!a.nrheid van de belasting, en niet het be
stnan vnn de belastingsohltld bei:nvloedt. 
- De inkolliering van een belasting bein
vloedt slechts de eisbaarheid ervan en 
niet het bestaan van de belastingschuld . 

24 april 1956. 699 
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7. - Inlcomstenbelastingen. ~ Door de 
belastingplichtige niet aangegeven inlcom
sten. - Bewijslast ·van het bestaan van 
die inlc.omsten op de admin·istratie r·us
tend. - De bewijslast van het bestaan 
van niet aangegeven belastbare inkomsten 
rust op de administratie. 

2 mei 1956. 729 
8. - Inkomstenbelastin,qcn. Belnst-

bare inkomsten.- VennootschaJJ bij wijze 
van enlcele getdschietin.Q. - Bewijslcrach"t 
van de balans. -De in de balans van een 
vennootschap bij wijze van enkele geld
schieting voorkomencle vermelclingen bin
den die vennootschap ten opzichte van de 
fiscus. 

29 mei 1956. R13 

HOOFDSTUK II. 

BEVOEGDHEID EN RECH'l'SPLEnNG VAN AANSLAG 
EN AANSLAG VAN AMB'l'SW!lGE EN TERMIJNEN. 

9. - Inlcomstenbelastingcn. - Buiten
.Qetvoon te·rmijn. - Arrest tvettelijlc vast
stellend dat een aangitte ju:ist en volledig 
is. - Vaststellirw die de vernieti{fin{f van 
de binnen de buitengetvone tennijn geves
tigde aanslag rechtvaa1·digt. - Het ar
rest, clat wettelijk vaststelt dat de aan
gifte van de belastbare inkomsten juist 
en volledig was, rechtvaardigt alzo de 
vernietiging, wegens verval, van een aan
slag betreffencle die inkomsten die binnen 
de buitengewone termijn voorzien bij ar
tikel 74 van cle samengeschakelcle wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen ge
vestigd wercl. 

27 september 1955. 47 

10. - Inlwmstenbclastin{len. Aan-
gitte. - Tc laat in,qcdiendc aan,qitte. -
Onregclmat-i,qc aangifte. - Aan[!iftc tvaa1·
va-n de aanwijzin[!en niettem·in tot vesti
gin[f van tle a(~nslag in acht 7<:-unnen {fe
nomcn wo·rtlcn. - Inclien een te laat in
gecliencle aangifte in de inkomstenbelas
tingen als onregelmatig client gehouclen, 
met de juridische gevolgen welke er over
eenkomstig artikel 56 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen uit voortkomen, kunnen 
de aanwijzingen die er uit voortvloeien 
niettemin tot vestiging van de aanslag in 
de belasting in acht genomen worden. 

4 october 1955. 68 

11. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep 
tcgen de beslissinrJ van tle £l'i.1·ecteu1· tler 
belastingen. - ·Macht van het hof van 
beroep. - Hot van beroep niet {lebon(len 
door tle teitelijlce of ju.ritlische beschot~
tvin[fen waarQp tle beslissin[f van tle tLi
recte·ur rust. - Macht van het hot van 
beroep om tegenover tle eis van tle belas
tin{lschuldige een in de conclusies van tle 
tegenpartij ni.et aangebracht .mid(lel te 

aoen ,qel(Len. - Binnen de perken van het: 
geschil waarvan het door het beroep ken
nis heeft, is het hof van beroep gehouden 
zelf de wettelijkheid van de beslissing 
van de directeur der belastingen te beoor
delen; het is niet gebonden door de feite
lijke of juridische beschouwingen waarop 
de beslissing van de directeur rust en het 
vermag een in de conclusies van de tegen
partij niet aangebracht middel te doen 
gelden tegenover de eis van de belasting-. 
schuldige. 

7 october 1955. 79· 

12. - Inkomstenbelastin{fen.- Beroep· 
v66r het hof van be1·oep. - Geb1··uil;; van 
nieuwe stnlcken aoo1· de be lasting schu.l-. 
di,qe. - << Nim~we st~~k:ken )), ~ Be,qrip. -
Is niet << nieuw )) llet stuk, waarvan de· 
belastingschuldige in zaken van directe 
belastingen tot staving van zijn beroep 
v66r. het hof van beroep gebruik wil ma
ken indien zijn inhoud niet onderscheiden 
is van de inhoud van de andere stukken 
welke llet slecllts nader bepaalt. (Wet van 
6 september 189,), art. 9, lid 2, vervangen 
door artikel 1 van de wet van 23 juli 
1953.) 

7 october 1955. 81 

13. - Inlcomstcnbelastingen. - Beroep 
v66r het hof van beroep. - Nienwe mid
tlelen en rn,i(L(Lelen van ambtswe,qe.- .Mid
delen (lie slechts binnen ae ,qrenzen van 
het ann het hot van beroev onaerwo1·pen 
{leschil mo{fen aangenomen of op,qeworpen 
wo-raen. - Indien het hof van beroep 
zonder de belastingschuldige te benade
len, hoofuens het karakter van openbare 
orue van de belasting, middelen kan aan
nemen en zelfs van ambtswege opwerpen, 
welke niet v66r de directeur der belas
tingen aangevoerd werden, is dit onder 
voorwaarde clat die middelen de grenzen 
van het geschil dat aan het lwf regelma
tig is onderworpen niet te bniten gaan. 

11 october 1955. H2 

14. - Inkomstenl!clastingen. ~ BCToep 
v66r het hot van be-roep. - Grenzen van 
het aan het hot van bemep · onaertvor·pen 
geschil. - Het aan het hof van beroep 
door het beroep van cle belastingplichtige 
tegen cle beslissing van de directeur der 
belastingen onclerworpen geschil strekt 
zicll niet uit tot de aanslag zelf, in al 
zijn elementen, maar is beperkt tot de in 
het bezwaarscllrift van de belastingplich
tige opgeworpen betwistingen en tot cle 
punten welke de directeur ambtshalve be
slecht heeft. (Samengescllakelde wetten, 
art. 66.) 

11 october 1955. 92 

15. - Inlwmstenbelasti11[Jen. - Beroep 
te{fen ae besl'issing van ae directeur. -
Overmalcin,q, door tle aaministratie, van 
haa1· dossie1· een zek,ere tijcl na de bete-
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kenin_q van het beroep. - TVet van 6 sep
tember 1895, artikel 9. - Vertmging 
waar,nit niet nooclzalcelijk voor de eise·r 
het 1·echt voortvloeit, geb1·uilc te malcen 
van niwuwe stnlclcen, d·ie niet Ujdens de 
wetteUjlce tennijn neergelegd werden. -
Uit de omstandigheid aileen d.at de admi
nistratie llaar dossier niet << onmidtlel
lijk >> na de betekening van het beroep, 
noch zelfs v-66r llet verstrijken van de 
bij artikel 9, lid 2, van de wet van 6 sep
tember 1895 voorziene termijn ter griffie 
van llet hof van beroep lleeft overge
maakt vloeit niet noodzakelijk voort dat 
het recht van de verdediging van de eiser 
zou zijn geschonden geweest en dat dezE' 
zou gereclltigd zijn gebruik te rnaken van 
nieuwe stukken, die buiten de bi.i voor
meld artikel 9, lid 2, toegestane termijn 
nec1ergelegd werden. 

21 october 1955. 123 

16. - lnlcornstenbelastingen. - Beroep 
tegen cle besliss'i?l[f van cle clirectem·. ~ 
Perlcen van het bij het hot van beroep 
awnhwngi_q ,qemaalct g.eschU. - I-Iet ge
schil dat door het beroep van de bela:s
tingplichtige tegen de beslissing van de 
<1irecteur der belastingen bi.i llet hof van 
beroep aanhangig wordt gemaakt is be
perkt tot de betwisting opgeworpen in de 
lJi.i de directeur ingediende reclama tie, en 
tot de punten waarover deze ambtshalve 
uitspraak gedaan lleeft. 

21 october 1955. 123 

17. - lnkomstenbelasUngen. Ver-
haal v66r het hot van be1·oev. - Aanstel
Zin,q van een cleslc1tn£lige door een belas
tingplichtige aan het hof van /Jeroep aan
gevraa[!d. ~ Ve1·we1·vina dozer aanvraag 
om reclen flat eon cleslw.ndi_q ondm·zoelc 
niet dienstig is. - Sonve1·eine beoorcle
lin[!. - I-Iet hof van beroep, uitspraak 
doende over het door een belastingplich
tige tegen een beslissing van de directeur 
der directe belastingen ingesteld beroep 
oordeelt souverein of een door de belas
tingplichtige aangevraagd deskundig on
derzoek al dan niet een dienstige onder
zoeksmaatregel is. 

16 november 1955. 199 

18. - lnlcomstenbelast'in[!en. Ver-
haal v661· het hot van l!wroep. - Recht 
van de belastin[!pz.ichti[!c het voorwerp 
van zijn verhaal te bcperlwn. - De be
lastingplichtige, die een beroep tegen de 
beslissing van de directeur der belastin
_gen v66r llet hof van beroep aanhangig 
maakt mag van het voorwerp van dit het
·zij in dit beroep .zelf hetzij door opvol
:gende conclusies afzien. 

16 november 1955. 199 

19. - Inlcomstenbelastin,qen. Ver-
_-Jbaal v66r het hot van be1·oep. - Vernie
tiging van de beslissing van ae di1·eotc1tr 

cler /Jelastingen. - B1·enpt niet noodza
kelijk met zioh cle vern·ietiging van de 
aanslag. ~ Ret te niet doen van de be
slissing van de directeur der belastingen 
bevolen door het hof van beroep, uit
spraak doende over het beroep van de 
belastlngplichtige tegen die beslissing, 
brengt niet noodzakelijk met zich de ver
nietiging van de aanslag zelf. 

16 november 1955. 201 

20. - lnkomstenbela.stingen. l'er-
haal v66r het hot van bemep. - Ferplioh
t-ing van dit hot zelf, b'innen cle perlcen 
van het aanhangig [!esohil, cle 01:onclslay 
van cle aanslag te onllerzoelcen. - Welke 
gebreken ook de beslissing van de direc
teur der directe belastingen aantasten, 
moet het hof van beroep blnnen de perken 
van het aanhangig gemaakt gescl!il, de 
grondslag van de aanslag onderzoeken 
zoals deze door de directeur gewijzigd 
werd. 

16 november 1955. 201 

21. - Inkomstenbelastingen. Aan-
slag. - B-uitengewoon termijn. ~ Te-r
mijn we,llce sleohts rtelclt inclien cle sohnt
pliohti[!e te lcort gelcomen is aan zijn ver
pliohtinrt z"'ijn inlcomsten aan te geven en 
·inclien cleze te7cort7coming ee1~ _qebrelc awn 
of een ontoc1·eilcenclheid van aanslag met 
zioh gebraoht heett. - De buitengewone 
aanslagtermijn geldt slecllts voor de ad
ministratie indien zij bewijst dat de 
schatplichtige te kort gekomen ls aan zijn 
verplichting zijn inkomsten aan te geven, 
en dat deze tekortkoming, een gebrek aan 
- of ontoereikendhei<l van ~ aanslag 
met zich gebracht heeft. (Samengescha
kelde wetten door besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, art. 74.) 

22 november 1955. 227 

22. - Inlcomstenbelnsl'ingen. B1ti-
tengewone termijn. V ennootsohap 
wellce in haar aangifte eon sam als /Je
drijfslast aangegeve·n heeft die als belas
ting op he,t lcap·itaal betaalcl ·werd ter ont
last·ing van de eigenaa-rs van zelcere goe
deren wellce in cle vennootschap inge
/Jraoht wm·den naclat z·ij aan cle belasting 
op het lcap'itaal onderhevig worden. -
Onju.iste aan[!ifte. - Aang·ifte wellce aan
leiclin,q ueett tot de bttitengewone aanslart
termijn. - Is onjuist en geeft derhalve 
aanleiding tot de buitengewone aanslag
termijn, de aangifte waarin een vennoot
schap als bedrijfslast een som aanduidt 
welke door haar als belasting op het ka
pitaal gestort werd ter outlasting van de 
eigenaars van zekere goederen die door 
gezegde eigenaars slechts in de vennoot
schap ingebracht werden na de datum 
waarop zij aan de belasting op het kapi
taal onderhevig werden. (Samengescha
kelde wetten, art. 74.) 

22 november 1955. 228 
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23. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep 
v66r het hof van be·roep. - Wet van 
23 juii 1953. - Wet niet toepasselijlc op 
het v66r· haar be/cendmaking in het 
Staatsblad ingesteld beroep. - De wet 
van 23 juli 1953 betreffende de voorzie
ningen in beroep en in verbreking op het 
stuk der directe !Jelastingen is niet van 
toepassing op de v66r de datum van haar 
bekendmaking in het Staatsblad inge
stelde voorzieningen; die voorzieningen 
blijven door de bepalingen van de wet 
van 6 september 1895 beheerst. 

29 november 1955. 249 

24. - lnlcomstenbelastingen. - BeNep 
v66r het hof van bemep . . ~ N,ederlegging 
van nieuwe stuklcen door de vm·zoelcer. 
- Wet van G septembm· 1895. - 'l'ermijn. 
- Overeenkomstig artikel 9 van de wet 
van 6 september 1895 moeten de nieuwe 
stukken, welke de belastingplichtige tot 
staving van zijn beroep tegen de beslis
sing van de directeur der belastingen wil 
inroepen binnen de maand vanaf het ver
strijken van het termijn van beroep door 
hem ter griffie van dit hof neergelegd 
worden. 

29 november 1955. 249 

25. - Inlcomstenbelastingen. Fer-
haul tegen de beslissinn van de flir·ectewr. 
- V erhaal ingesteld nadat de belasting
plichtige zijn aklcoor·d met de voor·ge
stelde wijziging gegeven heeft.- Ferhaal 
alleen ontvankelijJ,; 'irt zover ae belasting
plichtige l~et bewijs van een dwal-in.q le
vert of van omstandigheflen die de bewijs
lcracht van zijn instenvming ontzenuwen. 
- Bij de uitoefening van zijn verbaal 
voor het hof van beroep, mag de bela~
tingplichtige enkel de bestanddelen waar
mede hij ingestemd heeft betwisten in de 
mate dat hij bet bewijs levert van een 
dwaling of van omstandigheden die de be
wijskracht van zijn instemming ontzenu
wen. 

6 december 1955. 266 

26. - InlcomstenbelasUngen. - Ber·oe1J 
v6M het hof van ber·oep. - Recht van 
partijen niettwe stu.lclcen over te leggen 
om bij conclns·ies voor·gestelde nie·uwe 
rnidflelen of argmnenten te beantwoor·den. 
- De artikelen 9 en 10 van de wet van 
6 september 1895 verhinderen de nederleg
ging v66r het hof van beroep van stukken 
niet ter beantwoording van in conclusies 
nieuwe opgeworpen middelen of argumen
ten. 

13 december 1955. 294 

27. - Inkornstenbelastingen. - Ber·oep 
1!66r het hof van bemep. - Niettwe -stttlc
ken overgelegd om bij conclusies voo·rge
stelde nie·uwe middelen of a-r{tttrnenten te 
beantwoorflen. - Bepaling van het laat
ste lid van artilqel 10 van fle wet van 

6 september· 1895. - Niet toepasselijk. -
Het recht om v66r het hof van beroep ter 
beantwoording van in conclusies opge
worpen middelen of argumenten nieuwe 
stukken neder te leggen is niet onderge
schikt aan de toelating van het hof van 
beroep, welke toelating alleen door het 
laatste lid van artikel 10 van de wet van 
6 septembei· 1895 voorzien wordt: 

13 december 1955. 294 

28. - Inkomstenbelastingen. - Ber-oep 
v66r- het hof van ber-oep. - Recht voor 
het hot Vf£n beroep binnen de gr-enzen 
van het aanhangig geschil ambtshalve· 
nieuwe rniddelen op te tve·rpen. - Het hof 
van beroep, gelast met het beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van. 
de directeur der belastingen, mag binnen 
de grenzen van het aanhangig geschil 
ambtshalve middelen opwerpen. 

16 december 1955. 299· 

29. - lnlcornstenbelastingen. - Ber-oep 
v661" het hof van beroep. - Grenzen van. 
het aan het hof van beroep overgelegde 
,qeschil. - Midflelen van arnbtswege. -
Het hof van beroep·, waarbij het beroep 
van de belasting·plichtige tegen de be
slissing van de directeur der belastingen 
aanhangig is gemaakt, vermag kennis te 
nemen niet enkel van de in het bezwaar
schrift opgeworpen betwistingen, doch 
ook van de punten welke de directeur· 
ambtshalve behandeld heeft en, wegens. 
het karakter van openbare orde der be
lasting, middelen van ambtswege opwer
pen, mits deze middelen de grenzen van 
het aan het hof van beroep regelmatig· 
overg·elegd geschil niet te bniten gaan. 

20 december 1955. 310· 

30. - lnlcomstenbelastingen. - Be-roep 
teyen de beslissing Vftn fle dir·ectenr der· 
1Jelastingen. - Per·Jcen van het aan het 
hof van beroep onderwor·pen geflmg. -· 
<< Grieven l> voor· de eer·ste m.aal v66r het 
hot van beroep voor·yeb1·acht. - Ontvan
lcelijlche·ifl. - Nodig onfler-scheid. - V66r 
het hof van beroep, uitspraak doende· 
over het beroep tegen de beslissing van de 
directeur der belastingen, mag voor de 
eerste maal een grief die een nieuw mid
del uitmaakt opgeworpen worden, doch 
niet een grief die een betwisting doet rij
zen, die niet in de aan de directeur der · 
belastingen gestuurde reclamatie opge
worpen werd of over dewelke deze laat
ste niet van ambtswege uitspraak gedaan 
heeft. (Stilzwijgende oplossing.) 

24 januari 1956. 412: 

31. - Inlcomstenbelastingen. Ve1·-
nieti,qing van een aanslag floor- het hof · 
van beroep. - Fennogen voor· de aflrninis
tr"atie een nienwe aanslag ten laste van 
flezelfde belastingpliohtige te vesti,qen. -
De vernietiging van een aanslag in de·· 
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belastingen op de inkomsten, om de en
kele reden dat cle aclministratie hem ge
vestigd heeft zonder voorafgaand tot de 
door artikel 55 van de samengeschakelde 
wetten ingerichte rechtspleging te zijn 
overgegaan, laat aan de aclministratie het 
vermogen toe een nieuwe aanslag te vesti
gen in de door artikel 74bis van de samen
geschakelde wetten voorziene voorwaar
den. 

31 januari 1956. 433 

32. - InkomstenbelasUnyen. - Recla
matie. - Beroep. - Alcten die beide de 
ver·nietiging 'Van cle aanslag en bijgevolg 
cle uyijziging vnn cle inningstUel tot voor
werp hebben. -De reclamatie en het be
roep iri zaken van directe belastingen heb
ben de vernietiging van de aanslag zoals 
ldj ten kohiere werd gebracht en dienvol
gens de wijziging van de inningstitel tot 
voorwerp. (Samengescllakelde wetten,, 
art. 61, par. 3; wet van 23 juli 1953, arti
kel 1, artikel 7 van de wet van 6 septem
ber 1895 vervangende.) 

31 januari 1956. 4')') ._,._, 

33. - Inlcomstenbelnstingen. - Recln
mdtie. - BesUssing van de directeur der 
belnstingen. - Beslissing die het ge.zng 
vnn gewijsde lean hebben. -De beslissing 
waarbij de directeur der belastingen over 
·de reclamatie van de belastingplichtige 
uitspraak doet is voor gezag van gewijsde 
vatbaar. (Burg. Wetb., art. 1351.) 

31 januari 1956. 433 

34. - InkomstenbelnsUnge·n. Be-
t·oep. - Beslissing vnn het hot van be
roep. - Beslissing die het yezni; van pe
wijscle kcm hebben. - De beslissing waar
bij llet hof van beroep over het beroep 
van de belastingplichtige tegen de beslis
sing van de directeur der belastingen uit
spraak doet is voor gezag van gewijsde 
vatbaar. (Burg. Wetb., art. 1351.) 

31 januari 1956. 433 

35. - Inkomstenbelnst-ingen. - Recla
matie. - Beroep. - Gezng vnn gew·ijsde 
.flat aan cle beslissingen over de reclama
.tie en over het be·roep gehecht is. - Ge· 
zng van gewijsde clnt z·ich niet !titstrelct 
tot cle latere nanslng wnnrtoe bij toepns
sinrf vnn art-ikel 74bis van de snmenge
schalcelcle wetten op aezeltcle elementen 
ZO!t oveTgegaan WOTden. - Wanneer de 
administratie, krachtens artikel 74b·is der 

.samengeschakelde wetten, een nieuwe 
aanslag vestigt ten Iaste van een belas
ting vernietigcl werd om niet overeenkom
•Stig een andere wettelijke regel dan een 
regel betreffende de verjaring gevestigd te 
zijn geweest, strekt het gezag van ge
wijsde, dat aan de over de reclamatie te
,gen de aanslag en over het· beroep tegen 
,de beslissing van de directeur gewezen be-

slissingen gehecht is, zich, in principe, 
niet uit tot de Iatere op dezelfde belas
tingselementen gevestigde · aanslag, die 
llet voorwerp van een nieuwe en onder
scheiden inkohiering zou uitmaken. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1351.) 

31 januari 1956. 433 

36. - Inl•ornstenbelnstingen. - ·Beroep 
·u661" het hot van bemep. - Bemep floor· 
ve·rscheiclene rechthel!benden van een 
nver·leden belnstingplichtige !titgeoetenfl 
met bet1·elcldng tot ten laste vnn h!tn 
rechtsvooTgnnger· ten lcohier·e {!ebntehte 
nnnslng. - OnspUtsbnarheifl. - De door 
versclleidene reclltllebbenclen van een 
overleclen belastingplichtige v66r het hof 
vi1n beroep .gebrachte hetwisting met be
tl'ekldng tot een ten laste van hun recllts
voorganger ten kohiere gebracllte aanslag 
in de belasting, moet op eenzelfde wijze 
ten opzicllte van al cle partijen beslecht 
worden; zij is clus insplitsbaar. 

3 jan u ari 1956. 334 

37. - InlcomstenbelasUngen. Aan-
slnrt en ten lcohiere brenyen. - Onju.ist 
yevest'igcle cwnsla.rJ. - A.nnslng d:ie binnen 
fle voo·r het ten lcohie-re brenyen van cle 
belasting vnstoestelcle termijnen lcctn veT
betercl wor·den. - Gedurencle de voor het 
ten kohiere brengen van de belasting 
vastgestelde gewone termijn is de admi
nistratie er toe gereclltigd de door haar 
JJij het vestigen van de eerste aanslag be
gane vergissingen te verbeteren. 

6 januari 1956. 345 

38. - Inlcomsten.belastingen. Ann-
slag en ten lcohiere b1·engen. - Onjnist 
gevesM.gde ctanslng. - Nieuwe annslng in 
cle voor het ten Jcohier·e brengen van de 
belasting vnstpestelcle gewone tennijonen 
yevestigcl en wanrbi.j de begane veryissing 
ve1·betercl wordt. - Niemve annslng nie
tig wegens een gebrelc in cle vorm. - ENtb
sidiaire aanslng die verbetering van de
zeltcle vergissing bevat. - Wettelijlce sttb
sicliaire aanslng. - Het hof van beroep, 
waarbij een beroep tegen· de beslissing 
van de directeur cler belastingen aanhan
gig is gemaakt, mag de wettelijkheid aan
nemen van een subsidiaire aanslag, die 
de verbetering bevat' van een bij de eer
ste aanslag begane materiele vergissing 
die reeds verbeterd werd door een nieuwe 
in de gewone termijn gevestigde en voor 
llet ten kohiere brengen van- de belasting 
vastgestelde aanslag, doch die wegens 
een gebrek in de vorm vernietigd werd. 
(Samengeschakelde wetten, artikel 74bis, 
al. 2 en volgende.) 

6 januari 1955. 845 

39. - Inlcomstenbelnstingen. - Recln
matie. - Termijn. - Twee aanslngen die, 
u.it hootde vnn hun invloecl op elkanr, 
een geheel vnn belasting ttitmalcen. - Ter--
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mtJn om tegen de tweede belasting ~-eda
matie in te d·ienen zioh .tot ellc element 
van het geheel ·ttitstrelckend. - Wanneer 
twee aanslagen, wegens hun invloed op 
elkaar, een geheel van belasting uitma
ken, strekt de door de wet vastgestelde 
termijn om tegen de tweede belasting· re
clamatie in te dienen zich uit tot elk ele
ment van dit geheel. (Samengeschakelde 
wetten, art. 61, par. 3.) 

10 januari 1956. 355 

40. - Inlcomstenbelastingen. - Be1·oep 
i!66r het hot vctn beroep tegen een beslis
sing van cle direoteur der belast-ingen. -
Nie1twe st11 klcen ·in de loop 1;an de ~-echts
pleging v66r het hoj' van be1'0ep nee1·ye
legd, atgegeven of ove1·gelegd. - Beg1·i1J 
en voorwaarden waaraan clie st7tlcken 
moeten beantwooTden om aangenomen te 
worden. - De artikelen 9 en 10 van de 
wet. van 6 september 1895 beletten niet 
dat · de partijen v66r het hof van beroep 
stukken neerleggen, ten einde op de door 
de tegenpartij bij conclusies voorgestelcle 
nieuwe middelen of argumenten ant
woord te verstrekken. 

10 januU:ri 1956. 359 

41. - Inlcornstenbelastingen. Wi.jzi,-
ging cloor de adrniniskatie van een on
j7tist bevonden aangitte. - Bedoht van 
wijziging. - Antwom·a dat soMittelijlc 
moet gedaan worden en van de belasting
pliohti.ge moet 1titgaan. - Door een gevol
rnachtigcle ondertelcend antwoorcl. - Gel
dig antwoord. - Indien het door de ad
ministratie aan de belastingplichtige toe
gezonden antwoord op het bericht van 
wijziging van het cijfer van de aangege
ven inkomsten binnen de termijn van 
twintig dagen s.chriftelijk moet gegeven 
worden en van deze laatste moet uitgaan, 
kan het geldig door een gevolmachtigde 
ondertekend worden. (Samengeschakelde 
wetten, art. 55.) 

17 januari 1956. 378 

42. - Inlcomstenbelastingen. - TVijzi
ging door de administratie van een on
j7tist bevonden aangitte. - Sohrittelijk 
antwoo·rd op het aan de belastingpliohtige 
toegezonden berioht van wijziging. -
Door een gevolrnaohU.qde ondertelcend ant
woord. - Aan deze laatste gegeven last
geving, die mondeling lean verleend wor
den. - Geen enkele bepaling van de sa
mengeschakelde wetten betreffencle de be
lastingen op de inkomsten vereist dat de 
lastgeving, krachtens dewelke een gevol
machtigde het schriftelijk antwoord op 
het aan een belastingplichtige door het 
bestuur toegezonden bericht van wijzi
ging ondertekend heeft, door een geschrift 
bewezen wordt. 

17 januari 1956. 378 

43. - Inkornstenbelastingen. Wij-
Z'iging door cle aclminist-ratie van een on
juist bevonclen aangitte. - Berioht van 
w1:jziging binnen tle twintig dagen tent.q
gezonden met door een gevolrnaohtigcle 
onde1·telcende sohl'ittelijlve opmerlcingen. 
- Nietige aanslag bij gelwelc aan aan
vraag om ophelclering ·van cle adrninistra
tie omt1·ent het bestann en de nitgestrekt
hei.rl van de aan tle gevolmachtigde ueue
ven lnstgev·in!J. - 'Vanneer het bericht 
van wijziging van het cijfer van de a an-· 
gegeven inkomsten binnen de termijn van 
twintig dagen teruggezonden werd met 
schriftelijke opmerkingen ondertekend 
door een dercle cUe aanwijst clat hij OlJ
treeclt als lasthebber vau de belasting
plichtige aan wie clit bericht wer<l toege
zonden, mag het bestuur dit antwoord 
niet als onregelmatig beschouwen en dien
volgens de aanslag· slechts van ambtswege 
vestigen indien, op zijn aanvraag om op
helclering, het bestaan en de uitgestrekt
heicl van de door de belastingplichtige 
gegeven lastgeving niet gerechtvaarcligcl 
worc1t. (Sameng-eschakelcle wetten, arti
kelen 55 en 56.) 

17 januari 1956. 378 

44. - Inkornstenbelastingen. - Recla
rnatie. - Gevolgen.- Sohuldeise1· van de 
belastinuplichUge die het aan aeze laatste 
toebehorencl 1·echt tot 1·eolamati'e niet mag 
~titoetenen. - Het feit, clat de reclamatie 
tegen het beclrag van een aanslag de di
recteur der belastingen verplicht al de 
onregelmatigheclen van deze laatste zowel 
ten voorclele als ten nadele van de belas
tingplich tige na te gaan en alclus aanlei
cling tot het vestig·en van een aanvnllende 
aanslag lmn geven, volstaat om aan de 
schuldeiser van de belastingplichtige het 
recht te weigeren die reclamatie in plaats 
van deze laatste in te dienen. (Samenge
schakelcle wetten, art. 61, par. 3.) 

17 januari 1956. 381 

45. - Inlcornstenbelast-inuen.- Beroep 
v66r het hot van beroep. - Ve,nnouen oin 
een eis v66r het hot van beroep in te 
stellen aan ae versonen clie het recht heb
ben een reclamatie tegen de aanslag in te 
dienen en, in zelcere gevallen, aan de ad-
1ninistratie voorbeho1tden. - 'l'ussenkomst 
van een schu,ldeiser van de belast-ing
schnldi!Je. - Niet-ontvanlvelijlvheicl. - De 
samengeschakelde wetten betreffencle de 
belastingen op de inkomsten en de bepa
lingen van de wetten van 6 september 
1895 en van 23 juli 1953 betreffende het 
beroep v66r het hof van beroep in zaken 
van directe belastingen kennen slechts 
het vermogerl toe, om een eis voor dit hof 
te stellen, aan de personen die het recht 
hebben om een reclamatie tegen het be
drag van de aanslag in te clienen en, in 

· zekere gevallen, aan de administratie; de 

-----1 
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vrijwillige zelfs bezwarende tussenkomst 
van een schuldeiser van de belastingplich
tige is niet ontvankelijk. 

17 januari 1956. 3Ell 

46. - Inl,:omstenbelastingen. - Verbe
tering van een onj~tist bevonden aangitte. 
- Akkoord van de belastingplicht-ige om
trent. zekere del en van de aanslag. - Re
cla.mat-ie tegen het gehele bedrag van de 
aanslag. ~ Reclama.tie ondeTworpen aan 
de voorwaarde dat de belastingplicht-irJe 
bewijst dat zijn akkoo1·d met dwaUng be
hept is. - Door zijn akkoord omtrent ze
kere delen van de aanslag te verlenen, 
verliest de belastingplichtige het recht 
niet om binnen de termijn voorzien bij 
artikel 61, paragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten een reclamatie tegen het 
gehele bedrag van de aanslag in te die
nen doch, in dergelijk geval, moet hij 
bew'ijzen dat zijn akkoord met dwaling 
behept is. 

31 januari 1956. '135 

47. - Inkornstenbelnstingen. Na.-
zicht en verbeterin.fJ van de annuitte. -
Omstandigheden 1.vnantit Jean ntueleid 
worden dat het verbete1·ingsbeTicht de be
lastingplicht'lge mee1· dan twintig dagen 
v66r het ovzenden vnn zijn nnt-woord be
reilct heeti. - Uit het feit dat de belas
tingplichtige, in zijn antwoord op het ver
beteringsbericht, geen protest aangete
kend heeft tegen de dagtekening er van 
en geen melding van enige vertraging ·in 
de ontvangst van clit bericht gemaakt 
heeft kan de rechter over de gronc1 af
leide~ dat gezegd bericht de belasting
schuldige meer dan twintig dagen v66r 
het opzenden van zijn antwoord bereikt 
heeft. (Samengeorc1ende wetten, art. 55, 
par. 1, al. 5 en 6, en art. 56, al. 1.) 

3 februari 1956. 442 

48. - Inkomstenlielnstin.qen. - Bu.i
tengewone nanslagtennijnen. - Termij
nen geschorst door de beslnittvet van 
17 december 19.&2. - Termijnen tot 31 de
cember 1964 verlen.l]d door de wet van 
30 juli 1947. - Artikel 1 van de wet van 
30 juli 1947 heeft de bij artikel 74 van de 
sarnengeordenc1e wetten voorziene buiten
gewone aanslagtermijnen, die door de be
sluitwet van 17 december 1942 geschorst 
waren geweest, tot 31 december 1954 ver
lengd. 

3 februari 1956. 442. 

49. - Inlcomstenbelastingen. Aan-
slag van ambtswege. ~ Belastingen ver
driedubbeld. - Voorwaarden waarin die 
belast-ingsverhogingen niet vet·schu.ldigd 
Tcunnen zijn. - Opc1at de belastingen, op 
het deel van de niet aangegeven inkom
sten in geval van aanslag van ambts
weg~ niet zouden kunnen verdriec1ubbeld 
word~n, moeten de bij artikel 74 van de 

samengeordende wetten voorziene buiten
gewone termijnen verstreken zijn. (Sa
mengeordende wetten, art. 56 en 57; wet 
van 16 october 1945, art. 7 en 19.) 

3 februari 1956. 442 

SO. - Inlcomstenbelastingen. - Be
zwaarschritt. - V erplichting te motive
ron.· - Verplichting die deze omvat de 
nodige elementen tot stav·ing vnn de re
clnmntie over te leggen. - Geen verplich
ting voo1· de di1·eatem· zich te1· plantse te 
begeven on~ van de gegevens van de boek
honding vwn verz6elce1· lcenn·is te nemen. 
- De belastingpliclltige die een reclama
tie tegen zijn aanslag indient is verplicht 
zijn reclamatie te motiveren en dienvol
gens de l"lementen over te leggen die hij 
meent tot staving ervan te kunnen doen 
gelden, zonder dat de directeur der be
lastingen die met llet onderzoek der re
clamatie 'belast is, verplicht weze zich ter
plaatse te begeven om van de boekhou
ding van de reclamant kennis te nemen. 

3 februari 1956. 444 

51. - Inlcomstenbel(tstingen. Be-
roep. - Beroe'!) dnt slechts de vraau1HM!·
ten (lie het voo'l"'wern van de reclamatw 
zij1~ geweest, en diegene wa.arvan de di
·rectezw van ambtsweue Tcennis heett gena
men bij het hot van beroep annhangi_q· 
maalct. - Krachtens artikel 66 van de 
samengeschakelde wetten, met de zaak in 
kennis gesteld door het beroev tegen _de 
beslissing van de directeur der belastm
gen, vermag het llof van beroep slecll!S· 
kennis te nemen van de vraagpunten, die 
het voorwerp van de reclamatie hebben 
uitgemaakt, en van diegene ~aarvan de 
directeur van ambtswege kenms heeft ge-
nomen. 

14 februari 1956. 483 

:52. - Inlcomstenbela.stingen. Be-
roep. - Hot van beroep dat zich de be
oordeling toelcent van een v·raagpnnt dat 
niet voo1·atuaand a.an de (lirecteur onder
·wOi"pen werd of vnn ambtswe,qe het v_oo1·
werp van rJ.ezes beslissinu hee[~ 'll;~tu_e
'manlct. - Hot van beroetJ tlnt Z~Jn J!tns
dictie in cle plants vnn die van de atlmi
nistra.tie stelt. - Maahtsoverschrijding. 
- Wanneer het zich c1e beoordeling toe
kent van een vraagpunt clat niet vooraf
gaand aan de directeur der belastingen 
onderworpen werd of het voorwerp van 
ambtswege van dezes beslissing heeft uit
gemaakt, stelt het door het bero~p van ~e 
belastingplichtige met de zaak m kenms 
gesteld hof van beroep zijn juri~d~ctie ~n 
de plaats van die van de adm1mst~·at1e 
en gaat hierdoor zijn macht te bmten. 

14 februari 1956. 483 

53. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep 
tegen de besUssing van lle rli1·ectezw. -
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Aanslay na de wettelijlce termijnen op 
het lcohier (!eb1·acht. - Hot van be1·oep 
flat de nansla(!, hetzij van ambtswe_qe, 
hetzij op een voor de eeTste maal v66r het 
hof van brwoep door de belastin_qplicht:iye 
gevormde nanv1·aaa reTnietiyen may. -
Door de bepalingen van artikel 74Ms van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de belastingen op de inkomsten !weft de 
wetgever er op gewezen dat hij oordeelde 
dat de nietigheid der aanslagproceclure, 
voortvloeiende nit het on het lwhier bren
gen van de aanslag buiten de wettelijke 
termijnen, in elke stand der zaak mag 
ingeroepen worden; derhalve mag het hof 
van lleroep, waarbij een beroep tegen de 
beslissing van de tlirecteur der belastin
gen aanhangig is gemaakt, zelfs van 
ambtswege, de regelmatigheid clesbetref
fend van de procedure onderzoeken en de 
nietigheid van de aanslag uitspreken, in
dien deze met uitsluiting behept was. 
(Eerste en tweede zaak.) 

21 februari 1956 505 

54. - Inkomstenbela.stinaen. Bu.i-
tenaewone tennijn. - Termijn d·ie slechts 
mag in,qe1·oepen wo1·den indien de belas
tingplichtige te lcm·t is gelcomen aan zijn 
verplichtin,q zijn inlcomsten aan te yeven 
t3n indien doze tekortlcomin,q een yebrelc 
aan of een ontoereilcendhe·id van aan!ila.fl 
voor gevolg heett gehad. - Wanneer de 
belastingplichtige binnen de wettelijke 
termijn een aangifte in de belastingen op 
de inkomsten gedaan heeft, bestaat de 
buitengewone aanslagtermijn ten voordele 
van de administratie slechts indien deze 
laatste bewijst, dat de tekortkoming van 
de belastingplichtige aan zijn verplichting 
zijn inkomsten juist en volledig aan te 
geven, een gebrek aan of een ontoerei
kendheid van aanslag ten gevolge gehad 
heeft. (Bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948 samengeschakelde wetten, 
art. 74). 

21 februari 1956. 505 

55. - Inlcomstenbelastin,qen. - Recla
matie. - Recht van de belastingplichti.r;e 
na het indienen van zijn reclamatie om 
het voo1·werp e1·van te bepeTlcen. - Ret 
recht voor de belastingplichtige om tegen 
de te zijnen laste gevestigde aanslag een 
reclamatie in te dienen sluit het recht in, 
hetzij van het begin af, hetzij later het 
voorwerp van deze reclamatie tot zekere 
vraagpunten aileen te beperken. (Stil
zwijgende oplossing.) 

21 februari 1956. 507 

56. - Inlcomstenbelasti.n,qen. - Recla
matie. - Recht van de belastingplichtige 
om het voo?"'Wm·p van zijn 1·eclamat·ie te 
beperken. - Beperking d·ie slechts lean 
afgeleid worclen 1t-it feiten die voor geen 
andere inte·rtJ'I"etatie vatbaar zijn. - De 
beperking, door de belastingplichtige, van 

het voorwerp van de reclamatie die hi.i 
aan de directeur der directe belastingen 
gezonden heeft kan slechts afgeleid wor
den nit feiten die voor geen andere inter
pretatie vatbaar zijn. 

21 februari 1956. 507 

57. - Inlcornsten belastin{fen. - Recla
matie. - Gevolgen. - Macht van de di
rectettr de1· belastin,r;cn om al de in de 
vesti.ging van de aanslag begctne vergi.s
singen aan te stipven. - De gehele aan
slag, zoals hij op het kohier gebracht is 
en al zijn elementen, door cle reclamatie' 
bij de directeur der belastingen aanhan~ 
gig zijnde gemaakt, heeft deze laatste het 
recht en de plicht al de door de adminis
tratie zowel ten naclele van de Schatkist 
als ten nadele van de belastingsclmldige 
in het vestlgen van cle aanslag begane 
vergissingen te verbeteren. 

28 februari 1956. 52-~l 

58. - Inlcomstcnbelast-inyen. - Recla
matie. ~ Besliss·ing van cle clirecte1tr uer 
belastingen, waa1·bif al ae in tle vest-iging 
van tle aanslag begane vergiss·ingen her
stela wo-rden. - Di1·ectmw cle1· bclast-in
_qen die tot zelcere verho{fin,qen en zelcere 
ve?·minderin,r;en 1!an de belastbare basis 
bcsl1tit. - Geen veTgel-ijlcin,r; tu.ssen on
cle·rscheidcn sciHtlden doch bepaling van 
eon zelfde belastin.r;schulcl. - ·wanneer 
de directeur der belastingen, bij wie een 
reclamatie aanhangig is gemaakt de in 
het vestigen van de aanslag begane ver
gissingen herstelt en tot zekere verhogin
gen en zekere verminderingen van de be
lastbare grondslag besluit, verricht hi.i 
geen vergelijking tussen onclerscheiden 
schulden, doch bepaalt hij de samenstel
ling van een zelfde schuld zijnde de door 
de wet ten laste van de belastingplichtige 
gelegde belastingschuld. 

28 februari 1956. 529 

-5·9. - Inlcomste?~belastingen. Recla-
matie. ~ Beslissing van de directcu·r de·r 
belastingen, waarliij ten nadcle van de 
Schatlcist of van de bclastingplichtige in 
de vesti,qinrf van de aanslag begane ver
gissingen hm·steld worden. - Beslissing 
die gecn nimtwe aanslag in de plaats van 
de op het lcohier gebrachte aanslag stelt. 
- Datu.m van de beslissing van ae direc
teur der belastingen zonder invloed ov de 
uitgestrektheid van zijn macht om de op 
hot lcohier ,r;ebrachte aanslag te verbete-
1'Cn. - Wanneer de directeur der belas
tingen, bij wie een reclamatie aanhangig 
is gemaakt, vergissingen herstelt, die het
zij ten nadele van de Schatkist hetzij ten 
nadele van de belastingplichtige begaan 
werden in het vestigen van de aanslag 
zoals hij op het kohier werd gebracht, 
stelt hij geen nieuwe aanslag in de plaats 
van deze laatste en is de datum van zijn 
beslissing zonder invloed op die waarop-

r:----
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de aanslag op het kohier werd gebracht. 
Zijn macht is niet beperkt indien, op de 
datum van zijn heslissing en bij ontsten
tenis van reclamatie, de administratie 
vervallen ware geweest van het recht de 
belasting op de oorspronkelijk ten on
rechte van helastbare grondslag afgetrok
ken elementen toe te passen. 

28 februari 1956. 529 

·60. - InlcornstenbelasUngen.- Beroep 
bij het hot van ber·ow[J. - Beslissing van 
ile !lirecte1tr van belasUngen cle verho.qing 
bevelenile ,van cle annslng clie het voor
werp van cle reclnrnatie is. - Hot van 
IJeroep ttitsprnnk cloencle over ile in u.it
voeTing vctn cleze besliss·ing op het lcohier· 
gebrnchte annvu.llenile aanslag. - 1-Vettig
heicl. - Wanneer het zonder voorbehoud 
kennis neemt van het beroep door de be
lastingplichtige ingesteld tegen de beslis
sing van de directeur van belastingen die, 
uitspraak doende over een reclamatie, bij 
het vestigen van de aanslag begane ver
gissingen vastgesteld heeft en deze aan
slag verhoogd heeft, doet het hof van be
roep geldig uitspraak over de door de 
directeur gelaste en, in uitvoering van 
dezes beslissing, ingekohierde aanvullende 
aanslag. 

2 maart 195G. 536 

61. - Inkornstenbelnstinyen. Aan-
slay vnn ambtswege. - Gebi"elc nan ann
yitte binnen cle wettelijlce ter·mijnen. -
Belnstinyplichtige wettiye r·eaenen inroe
tJencl om het r~ebrelc aan aangitte te ·recht
vaar·cligen. - Belasf'ingzJlichtige niet ont
slagen van het bewijs van het ju.iste be
clray vnn z·ijn inlcomsten. - Bewijs van 
een r~evnl 1:an oveTrnacht. - Nietigheicl 
van cle van nmbtswe.c!C _qevestiycle nanslafJ. 
- Wanneer, bij gebrek aan aangifte bin
nen de bij de artikelen 53, paragraaf 1, 
en 54, paragrafen 1 en 2, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen vastgestelde termi;jnen de 
helastingplichtige van ambtswege aange
slagen werd, is hij er niet van ontslagen 
het bewijs van het juist hedrag van zijn 
inkomsten te leveren, zelfs wanneer hij 
door wettige redenen bewijst belet te .zijn 
geweest tijdig de aangifte van zijn in
komsten in te dienen; maar hij mag be
wijzen dnt omstancUgheden die een over
macht uitmaakten hem belet hebben dit 
te doen en, in (Ut geval, kan hij de ver
nietiging van de van ambtswege geves
tigde aanslag bekomen. (Samengescha
kelde wetten, art. 56, tweede lid.) 

2 maart 1956. 536 

·62. - InlcornstenbelastinrJen. - Aan
slag van arnbtswege. - Wettelijlc ver
rnoeclen van yelijlcvor"rniyheicl met cle wet. 
- Yerplichf'ing van cle belasUnyschu.ldiye 
het bewijs van het juiste beclmg van z·ijn 
inlcornsten te leveren om flit vermoeclen 

te niet te iloen. -----' Om llet wettelijk ver
moeden van gelijkvormigheid met de wet 
van de door de administratie regelmatig
van ambtswege gevestigde aanslag te niet 
te doen mag de belastingDlichtige zich 
niet vergenoegen met llet bestaan van 
maxima prijzen alsook de regel dat be-· 
drog niet vermoed wordt in te roepen; 
llij moet het bewijs van het juist bedrag 
van zijn inkomsten leveren. (Samenge
schakelde wetten, art. 56, tweede lid.) 

2 maart 1956. 536 

•63. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep 
v66r het hot van beroe11. - Beroep inge-· 
stela floor meerclere rechtverlcr·ij genclen 
vnn een overleclen belastingschnlclige te
gen een ten laste van hun rechts·voorgan,_. 
ger· ingelcohierile aanslag. - Oncleelbaar
heicl. - De v66r het hof van beroep door· 
meerdere reclltverkrijgenden van een 
overleden belastingschuldige betreffende 
een in de belastingen, lastens hun rechts
voorganger ingekohierde aanslag, moet op
identieke wijze tegenover alle partijen 
beslecllt worden; zij, is dus ondeelbaar. 

2 maart 1!l56. 546. 

64. - Jnlvornstenbelastinyen. - Aan
slag van a1nbtswege. - Belastin_qplichtiue 
clie niet bet-wist heett zich in een van ae· 
yevallen te bevinclen waarin de aclminis
tratie van ambtswe.qe cle belnstinu mau 
vestiyen. ~ H of van beroep besz.issencle 
llnt cle aanslag van ambtsweye regelrnntig 
is. - Hot van ber·oep niet gehouden cle 
omstancligheclen aan te yeven clie cleze· 
proceclttre van nanslag r·echtvaarcliqen. -
Wanneer, de belastingplichtige v66r het 
hof van beroep niet betwist lleeft zich in 
een van cle gevallen te bevinden waarin 
de administratie de belasting van ambts
wege mag vestigen, is dit l10f niet gehou
den, om te beslissen dat deze procedure 
regelmatig was, ue omstandigheden aan 
te geven die deze proceuure van aanslag 
rechtvaaruigden. (Samengeschakelde wet
ten, art. 56, eerste lid.) 

2 maart 1956. 536 

65. - Inlcomstenbelastingen. F'is-
cale cornmissie. - Inlcortiny van cle teT
m·ijn binnen clewellce cle schattJlichtige 
lcennls ·moet belcomen van ae clatttrn waat·
op cle fiscale comm·issie haar aclvies zal 
·uitbrengen. - 'l'e malcen melding in het 
proces-ver·baal van cle zittinu van cle com
rnissie. - vVanneer de controleur van de 
belastingen de termijn binnen dewelke de 
schatplichtige kennis moet bekomen van 
de datum waarop de fiscale commissie 
llaar advies over de aanslag zal uitbren
gen tot vijf dagen heeft ingekort, moet 
het proces-verbaal van de zitting van de 
fiscale commissie vaststellen dat de con
troleur deze inkorting noodzakelijk heeft 
geacht om de belangen van de Schatkist 
te vrijwaren; het is niet vereist dat dit 
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proces-verbaal melding zou maken van de 
redenen die tot de inkorting van termijn 
aanleiding gaven. (Kon. besl. van 22 sep
tember 1937; kon. besl. van 30 december 
1939, art. 33.) 

6 maart 1956. 552 

66. - Inlcomstenbelastingen. Wif-
zigina van een onjnist bevonden aangifte. 
- Toezend·in.q aan de belastingsclwlcUge. 
- Mot-ive-ring. - Het bericht van wijzi-
ging van de aangifte van de inkomsten 
van een belastingplichtige, aan deze toe
gestuurd, voldoet aan de verplichting te 
motiveren wanneer bet de belastingplich
tige in de gelegenheid stelt de door de 
administratie aangevoerde redenen tot 
verbetering tegen te spreken. (Samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen, art. 55, par. 1, in fine.) 

6 maart 1956. 552 

67. - Inlcomstenbelastinyen. Aan-
slaa_ van ambtswe.qe. - -Raadpleaing van 
de fiscale commissie wanneer deze raad
plea·iny door de wet niet aebo!len is. -
Raadpleging cle administ1·at·ie niet ve-rhin
derencl aebruilc te malcen van het recht 
van ambts-we{le aan te slaan. - Uit de 
enkele omstandigheid dat, om de vennoe
delijke inkomsten vast te stellen, ue ad
ministratie de aanwijzingen van de fis
cale commissie gevolgd heeft, hoewel de 
raadpleging van deze commissie door de 
wet noch bevolen noch zelfs uitdrukkelijk 
facultatief was gemaakt in bet geval van 
een aanslag van ambtswege, kan niet af
geleid worden dat de administratie niet 
wettelijk ge\Jruik heeft gemaakt van haar 
recht een aanslag van ambtswege te ves
tigen. 

6 maart Hl56. 552 

68. - Inlcmnstenbelast-ingen. - Recla
matie. - Beslissiny van de di1'ectettr. -
Beslissing moetende betelcend wonlen 
doo-r ter post aangetelcenfle brief. - De 
met redenen omklede beslissing door de
welke de directeur van de belastingen uit
spraak doet over de reclamatie van de 
belastingplich tige tegen zijn aanslag, moet 
aan de belanghebbende betekend worden 
door ter post aangetekende brief. (Samen
geschakelde wetten, art. G5.) _ 

13 maart 1256. 578 
169. - Inlcornstenbelast·inyen. - Beroep 

tegen de beslissing van de directeur. -
Verzoekschrift neder te leggen ter g1'iffie 
va.n het hot van beroep binnen de veertig 
dagen die volgen op de lcennisaevina van 
de beslissing aan de belanghebbende. -,
Ret verzoekschrift, het beroep uitmaken
de tegen de beslissing waardoor de direc
teur van de belastingen uitspraak heeft 
gedaan over de reclamatie van de belas
tingplichtige tegen zijn aanslag, moest, 
onder de werking van de wet van 6 sep-

YERBR., 195G. - 63 

tember 1895, artikel 1, nedergelegd wor-
den ter griffie van het hof van beroep 
binnen de veertig dagen die volgen op de 
betekening van de beslissing aan belang
hebbende. 

13 maart 1U5G. 578 

70. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep 
teyen rle besl-issin,q van de cli-recte·ttr. -
Tennijn. - Termijn van openba·re orde, 
opgele,qrl op strafje van verval. - De ter
mijn van beroep tegen de beslissing van 
cle directeur van de c1irecte belastingen is 
voorzien op straffe van verval. Dit verval 
is van openbare orde. (vVet van 6 septem
ber 1895, art. 8.) 

13 maart lH56. 578 

71. - Inkomstenbelc~stingen.- Beroep 
tegen de beslissing van de di1·ecte·ur. -
Beslissing betelcend zmvel aan cle belas
tingplichtige als aan zijn lasthebber. -
Betelcening op verschillencle datttms. -
Beroep ingesteld mee-r dan veet·tig dagen 
na de betekening aan de belastingplich
tiue, Z'ijnde de oudste betelcenin_q. - Niet 
ontvankelijlc be1·oep. - Wanneer, door de 
administratie, de betekening van de be
slissing van de directeur zowel aan de 
belanghebbende als aan zijn lasthebbers 
gedaan wordt, maar op verschillende da
tums, is het beroep dat niet werd inge
steld binnen de wettelijke termijn in
gaande vanaf de betekening aan de be
lastingplichtige zelf, die de oudste van cle 
twee was, niet ontvankelijk, daar het 
yerval van openbare orde is en dat de 
twee-de betekening dienvolgens 11iet kon 
beletten dat de eerste haar wettelijke ge
volgen had. (Samengeschakelde wetten, 
art. G5; wet van 6 september 1895, art. 8.) 

13 maart 1956. 578 

72. - Inlc01nstenbelast·inaen.- Beroep 
tegen de beslissing van de diTectettr. -
Ter·mijn ingaancle vanaf de betelcening 
van de besUssing. - BetekeninrJ : u·itt·ei
lcing doo1· de post van het aangetekend 
schdjven. - De termijn van veertig da
gen, binnen clewelke het verzoekschrift 
clat het beroep uitmaakt tegen de beslis
sing van de directeur, alsook het origi
neel van de aanzegging van dit verzoek
schrift ter griffie van het hof van beroep 
moeten neergelegd worden, gaat in bij de 
betekening van de beslissing, dit wil zeg
gen bij de uitreiking door de post van het 
aangetekenc1 schrijven. (Samengeschakel
de wetten, art. 65; wet van G september 
1895, art. 8.) 

13 maart 1956. 578 

73. - Inlcomstenuelastingen. - W·ijzi
{lina van de aangifte .. - Vet·betet·ing van 
nmbtswege van cle 1!ergissingen begaan 
zowel ten nadele vun de Schatlcist als 
ten nadele van de belastingplichtige. -
W·ijziaing mogende gedaan worden zonder 
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het verzenden v66r het t·ussenlcomen van 
de besUssing, van een bericht van wijzi
g·ing. - De directeur van de belastingen, 
bij wie een reclamatie tegen de aanslagen 
op de inkomsten van een belastingplich
tige aanhangig is, de plicht hebbende over 
al de bestanddelen van die aanslagen uit
spraak te doen, vermag, zelfs van ambts
wege, de vergissingen te herstellen welke 
begaan werden zowel ten nadele van de 
Schatkist als ten nadele van de belasting
plichtige, zonder dat hij, v66r zijn beslis
sing, aan laatstgenoemde een bericht van 
wijziging behoeft te stlu·en. (Samenge
schakelde wetten, art. 55 en 56.) 

13 maart 1956. 5RO 

74. ~ Inlcmnstenbelastinyen. -~ Recla
rnat·ie. - Alclcoonl door de belastinyschul
dige in cle loop van het aclmin·istratief 
dnderzoelc van z·ijn 1·eclamat-ie emver ye
,Qeven clat een bepaalde sam van cle be
lastba1·e !J!"Ondsla,q niet rna{! afgetrolclwn 
worclen. - Al"lcoorcl de waarde hebbend 
van een atstnnd van de reclamatie vom· 
wat bet·reft deze aft1·elcl,,ing. - Door, in 
de loop van het administratief onderzoek 
van zijn reclamatie tegen de betwiste aan
slagen, er zich mede akkoord te verklaren 
dat een bepaalde som van de belastbare 
grondslag niet mocht afgetrokken wor
den, heeft de belastingsclmldige afstand 
gedaan, ten belope van gezegde som, van 
zijn reclamatie. (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 61, par. 3.) 

16 maart 1956. 590 

715. - Inlcornstenbelastin{fen.- Beroep 
tegen de beslissing van de d·i1·ecteur. -
Belastin_qschulcl'ige niet gerechtigcl voor 
het hot vnn bei·oep de onwettelijlcheid 
van cle clOO'I" cle 1·eclamatie aan,qecluicle 
aanslagen aan te voe1·en in de 1nate waar
in hij, door zijn aklcoo1·cZ gegeven in de 
loop van het adrn·inistTatiet oncle1·zoelc van 
zijn reclarnatie, van deze afstancl heeft 
gedaan. - De belastingschuldige die, in 
de loop van het administratief onderzoek 
van zijn reclamatie, er zich mede akkoord 
verklaard heeft dat een bepaalde som van 
de belastbare grondslag niet mocht afge
troklien worden, en aldus, voor wat dit 
betreft, afstand deed van zijn reclamatie 
is, in de mate van deze afstand en be
halve bewijs van clwaling in zijnen hoof
de, niet gerechtigd voor Iiet hof van be
roep bij hetwelk zijn beroep tegen de 
beslissing van de directeur aanhangig is 
gemaakt, aan te voeren dat deze som van 
de belastbare grondslag moest afgetrok
ken worden. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 61, par. 3, en 66.) 

16 maart 1956. 590 

76. - Inkornstenbelastingen. Aan-
sla,q vnn ambtsweye. - SarnFmwerkende 

vennootschap die bij haa1· aangifte de 
door cle wet vemiste stu-lclcen, en name
lijk cle lcopij van hanr balans en van hanr 
1~inst- en ve1·Zies1·elcening niet voegt. -
Mag van ambtswege aangeslagen worden, 
de samenwerkende vennootschap die bij 
haar aangifte de door de wet vereiste 
stukken, en namelijk de kopij van haar 
balans en van de winst- en verliesreke
ning niet voegt. (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 54 en 56.) 

16 maart 1950. 591 

77. - Inlcomstenbela.stingen. - Beroep 
tegen cle beslissing 'Van cle cli-recteur. -
BeroetJ moetende ingestelcl worden te1· 
yri/fie vnn het hof van be1·oep, bij ve·r
zoelcsch!·itt, i,n persoon of cloor yemach
t-igde. - Het lJeroep tegen de beslissing 
van de clirecteur van de belastingen hoeft 
ter griffie van llet hof van heroep inge
steld te worden, door ve~·zoekschrift, in 
persoon of door gemachtlgcle. (Wet van 
6 september 1895, art. 7; wet van 23 juli 
1953, art. 1.) 

16 maart 1956. 5n3 

78. - Inkomstenbelnst-i-n_qen. - Be1'0ep 
tegen de beslissing 'L'nn de d·i·recte1w. -
Voornernen om beroep in te stellen. -
Voonwmen dnt op attthentielce 1-IJijze 
slechts doo1· het instellen van clit beroep 
te1· gri/]ie van het hof van beroep en het 
neclerle_qgen nlclaar van het verzoelcschrift 
en vnn het o1·iyineel van de aa.nzeyuing 
tt.itgeclr'nlct wordt. - Het is slechts door 
de afgifte en de nederlegging door de be
lastingplichtige of door zijn gemachtigde, 
ter griffie van het hof van beroep, van 
het verzoekschrift, heroep uitmakende, 
en van het origineel van de aanzegging, 
dat op authentieke wijze het voornemen 
uitgedrukt wordt beroep in te stellen te
gen de ])eslissing van de directeur van 
de belastingen. 

16 maart 1956. 59S 

79. ~ Inlco·mstenbelastingen.- Beroep 
teyen cle beslissing van cle, clirecte-ur. -
Ove1·mak·ing van het beroep en van de 
nanzegging door een bij cle post aangete
lcend schrijven. ~ Ovennaking niet vol
cloende aan nrtilcel 1 van cle tvet van 
23 jnli 1953. - De overmaking van het 
beroep en van de aanzegging onder vorm 
van een aangetekende brief aan de griffie 
van het hof van beroep voldoet niet aan 
het stelsel ingevoerd door artikel 1 van 
de wet van 23 juli 1953 ter vervanging 
namelijk van de artikelen 7 en 8 van de 
wet van 6 september 189-5. 

16 maart 1956. 593 

SiO. ~ Inlcomstenbelast-ingen. - Beroep 
v661· het hot van beroetJ. - Grenzen van 
het geschil aan het hot van beroep onder
wm·pmL - Belastingsohuldige die in zijn 
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reclamatie uitsluitenll betwistte llat zijn 
lanllbouwbellriJt een gemeenschappelijlce 
exploitaUe was en llltt bij gevol.,q arti
lcel 2"1, par·agTaat 3, van lle samengescha
lcellle wetten toepassel'ijk zou zi}n. -
Directeur hebbenlle enlcel over· lleze lewes
tie beslist. - Hot van ber·oep zonlle·r 
macht om lle aanslag te vernietigen toe
gens schenlling van a·rtilcel 31, par·a
graat 2, van lle2;eltlle wetten. - Wanneer, 
in zijn reclamatie, de belastingschuldige 
enkel de wettelijkheid heeft betwist van 
de toepassing· van artikel 27, paragraaf 3, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, aanvoe
rende dat zijn exploitatie geen gemeen
schappelijke exploitatie was, en wanneer 
de directeur over geen andere kwestie 
heeft uitspraak gedaan, is het hof van 
beroep, bij hetwelk een beroep tegen de 
beslissing van de directeur wordt aan
hangig gemaakt, zonder macht om, hetzij 
van ambtswege, hetzij op verzoek van 
een partij, de aanslag te vernietigen om 
de reden dat deze aanslag, een gemeen
schappelijke exploitatie betreffend, niet 
zou gevestigd geweest zijn in overeen
komst met artikel 31, paragraaf 2, van 
dezelfde wetten. 

27 maart 1956. G25 

81. - Inlcornstenbelasf.ingen. - Recla
matie. - Ve·rlengde term·ijn orn ter·uggave 
te eisen van de overbelastingen veroor
zaalct door rnaterU!le vergissingen aan 
een bearnbte van lle administratie te wij
ten. - Artilcel 62, paragraat 6, eerste ali
nea, van de sarnengeschalcellle tvetten op 
rle inlcomstenbelastingen.- Materiele ver
gissingen. - Be_qrip, - Wanneer het hof 
van beroep vaststelt dat de feiten waarop 
de belastbare grondslag steunt anclers 
moesten beoordeeld worden dan het door 
de administratie werd gedaan, of dat deze 
laatste wetteksten verkeerd heeft geinter
preteerd, of, nog, dat de administratie 
een verkeerde 1toepaSsing van de wet op 
de weerhouden feiten heeft gedaan, stelt 
het niet vast dat er een materHlle ver
gissing bestaat, te wijten aan een beambte 
van de administratie, en aan de belasting
plichtige toelatend, gedurende een jaar, 
onder de voorwaarden voorzien bij arti
kel 61, paragraaf 6, eerste alinea, van de 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen, teruggave te vorderen van 
de overbelasting. (Wet van :?0 augustus 
1947; art. 31.) 

27 maart 1956. 627 

82. · - Inlcomstenbelast·ingen. Be-
·roep v66r het hot van be-roep, - Pe·rlcen 
van het geschil aan het hot van bemep 
onderworpen. - Kennis hebbend van het 
beroep van de belastingplichtige tegen de 
beslissing van de directeur van de belas-

tingen, mag het hof van beroep, uitgezon
llerd wanneer het gaat om verval door 
uitsluiting, enkel kennis nemen van de be
twistingen door de reclamatie aan de di
recteur onderworpen en van de punten 
waarvan de directeur van ambtswege 
kennis heeft genomen. 

6 april 1956. 638 

83. - Inlcomstenbelast·ilngen. Bui-
tengewone terrnijn. - Tennijn die rnag 
gebntilct- wor£len ingeval van ontb-relcen 
van aanuitte. - Het ontbreken van aan
gifte van de inkomsten levert voor de ad
ministratie grond op om de aanslag te 
vestigen in de buitengewone termijnen 
bij artikel 74 van de samengeschakeld~ 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen gesteld. 

10 april 1956. 647 

84. - lnlcornstenbelastingen. Aan-
gitte. - Terrnijn. - Te-rrnijn van open
bare orde. - De termijn binnen dewelke 
de aangifte moet ingediend worden is 
van openbare orde, (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 53, par. 1.) 

10 april 1956. 647 

85. - Inlcornstenbelastingen. Bui-
tengewone terrnijn, - Te laat ingediende 
aangitte. - Aangitte die, ten aanzien van 
toepassing vtm artilcel 74 van de sarnenge
schalcelde wetten betrefjende de inlcorn
stenbelastingen, gelijlcstaat rnet het ont
bi·elcen van aangitte. - De te laat inge
diende aangifte staat, ten aanzien van de 
toepassing van artikel 74 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gelijk met het ontbreken 
van aangifte. 

10 april 1956. 647 

8•6. - Inlcornstenbelastingen. Aan-
g·itte . . - 'J'e laat ingediende aang·itte. -
Adrninistratie die aan lle belastingplich
tige bijlcornende inlichtingen vmagt en die 
aan de aangitte bestanlldelen ontleent 
dienstig tot het vestigen van lle aanslag. 
- Geen ve'rzalcing door lle adrnin·istratie 
aan het inroepen van de te late indiening, 
- Het feit, voor de administratie, aan de 
Mlastingplichtige · bijkomende inlichtin
gen te hebben· gevraagd ter aanvulling 
van deze bevat in zijn aangifte en aan 
deze_ laatste, als feitelijke vermoedens, de 
bestanddelen, dienstig tot het vestigen 
van de aanslag te hebben ontleend, impli
ceert geen verzaking, door de administra
tie, zich te beroepen op de nietigheid van 
de aangifte weg·ens te late indiening. 

10 april 1957. 6!7 

87. - Inlcomstenbelastingen. - Aan
gitte. - Wet van 20 attgttst·us 1947. -
Wet tl·ie ann lle belast-ingplicht·ige voor
sclwi:itt voo1· het fiscaal dienstjaa-r 194"1 
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een nieuwe aangifte te doen. - De wet 
van 20 augustus 19J7 schrijft de belasting
plichtige voor een nieuwe aangifte in de 
belastingen, voor het dienstjaar 1947, te 
do en. 

10 april 1957. 647 

88. - Inlcornstenbelnstinyen. B~ti-
tengewone terrnijn. - Fennoot in een. pe-r
sonenvennootschnp rnet bepe1·1cte nan
spmkelijlcheid. - Fennoot (/.ic IJij zijn 
anngifte de stnlclcen, en nnrnelijlc de ba
lcms die de vennootsc]~ap zelve r1elwu.den 
was bij haat· a(tngifte te voegen, n'iet ge
voegd heeft. - Geen recht vooT de ad;mi
nistrat-ie zich te be-roepen op cle bnitenge
wone terrnijn. - De administratie vermag 
niet zich te beroepen op de buitengewone 
termijn voorzien bij artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten betreffende' de 
inkomstenbelastingen om reden de ven
noot in een personenvennootschap met be
perkte aansprukelijkheid zelf niet bij 
zijn aangifte gevoegd had tle stukken, en 
namelijk de balans, die de vennootschap 
zelve gehouclen was bij haar aangifte te 
voegen en die de administratie moesten 
toelaten het bedrag van de afschrijvingen 
waartoe er was overgegaan na te zien, 
met llet doel, namelijk, het aandeel van 
de vennoot in de gereserveerde winsten te 
bepalen. 

10 april 1956. 650 

89. - Inlcornstenbelastinyen. Bu-i-
tengewone terrn·i:in. - Terrnijn die ten 
voordele van de administ1·at·ic bestnat in 
de rnnte dnt z·ij bewi:ist ant de a(tn de /Je
lnstin.!Jplicht-ige geweten tekortlcorning tot 
een geln-elc nan of een ontoereilcendheid 
vnn annslng geleid heeft. - De buitenge
wone termijn bestaat, ten voordele van 
de administratie, enkel in de mate dat 
zij bewijst dat de aan de belastingplich
tige geweten tekortkoming tot een gebrek 
aan. of een ontoereikendheid van aanslag 
gele1d heeft. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 74.) 

10 april 1956. 650 

90. - Inlcomstenbelnstingen. Be-
1·oep. - Fe1·plichting, v66r het hof vnn 
beroep, zelf i·n feite en nan1· 1·echt en IJin
nen ~le grenzen van de bij (lit hof aan
hnngtg gernnn!ctc betw·isting, het be drag 
vnn de belnsttngschu.Zd te beom·flelen. -
Wanneer. de betwisting, welke door de 
reclamatle van de belastingplichtige aan 
de directeur tot onderzoek voorgelegd was 
bij het hof van beroep wordt aanhangig 
gemaakt, moet cUt hof, binnen de grenzen 
van die betwisting, zelf in feite en naar 
recllt het bedrag van de belastingschuld 
beoordelen. 
. 10 april 1956. 650 

91. - InkomstenbelasUngen. - Be·roep 
1;661· het hof vnn beroep. - Recht vnn- de 
belnst-ingschnldige, doo1· zifn besl-niten, 
het vooTwe1·p vnn zijn beroep te betJC1'
lcen. - De belastingschuldige die een be
roep tegen de heslissing van de directeur 
van de belastingen bij het hof van beroep 
aanhangig maakt, mag, door zijn conclu
sies, het voorwerp van dit beroep beper
ken. 

20 april 1956. 687 

·92. - Inlcomstenbelnst-ingen. - Beroep 
v661- het hof van bemep. - Gernot-ivee1·1];e 
1t:itlegg'ing van het be1·oep en va.n cle con
clns-ies, niet onverenigbnnr met cle terrnen 
van cleze (~/cten. - f.lonvereine ~titleg,qing 
floor cle fe·ttem·echte1·. - De gemotiveerde 
uitlegging die de feitenrechter geeft van 
het beroep, in zaken van directe belastin
gen, tegen de heslissing van de directeur 
van de belastingen ingesteld alsook deze 
van de conclusies, is souverein zo zij niet 
onverenigbaar is met de termen van deze 
akten. 

20 alll'il 1956. 687 

'93 •.. - Belnstin!fen. - Rechtspley-ingen 
betrejJ enrlc ten lmte wtn 1le Stant fleves
ti_rJ__de belnstingen. - 11i'in·ister van ·finan
cwn handelencl ex officio. - In al de 
rechts11legingen betreffencle de inning en 
de invordering van ten bate van de Staat 
geheve11 belastingen treedt de Minister 
van financH~n em o jfici.o op als offici eel 
aangesteld orgaan van de Staat. 

10 juli 1956. 962 

94. - Inlcomstenbelnstingen. Aan--
sln.q van nmbtswege. - Annslag van 
wrnbts-we,qe in een geval wa.ar-in de wet 
zullcs ~oelant. - Recht, van de 7Jelnsting
sch1tldtge, te bew·ijzen dat de belnstbm·e 
u-nmdslng willelcendg bepnald wenL -
W nnneer is e1· -willelce11.rige annsla,q ? -
De llelastingschulclige, die van ambtswege 
wercl aangeslagen, is gerechtigcl te bewij
z~n dat de belastbare grondslag willekeu
rig bepaald werd daar de administratie 
een rechtsdwaling heeft begaan of daar 
ze op onjuiste feiten heeft gesteund, of 
nog daar ze uit juiste feiten onredelijke 
of onwaarschijnlijke gevolgtrekkingen 
heeft afgeleid. 

24 april 1956. 703 

95. - Inlcom.stenbelastingen. - Aa-n
sla.g van nm.btsweg. '--- Aanslng vnn nrnbts
wege i-it een geval waa.1"in de wet z1tllcs 
toelaat. - Niet -willelce1tTige 1·aming va·n 
de belnstbnTe grondslag. - Fe1·mindeTing 
vnn clc belnstbaTe gronclslag nfhanlceU/lc 
van het ~e~ijs doo1· de IJelnstingschnldi.qe 
·van het Jmst bedrng van zijn inlcornsten. 
--:- De _J_Jelastingschuldige die op regelma
tlge WlJZe van ambtswege werd aangesla
gen, en die niet bewijst dat ·de belastbare 
grondslag op willekeurige wijze werd 
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vastgesteld, kan de vermindering ervan 
enkel bekomen door het voorbrengen van 
het bewijs van het juist bedrag van zijn 
belastbare inkomsten. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 56, al. 2.) 

24 april 1956. 703 

9'6. - Inkornstenbelastingen. Ver-
haal. - Kennisnerning door het hot van 
beroep. - Gt·enzen. - Het hof van be
roep, waarbij het verhaal teg·en de beslis
sing· van de directeur der belastingen 
wordt aanhangig g·emaakt door het krach
tens artikel 66 der samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
uitgeoefend beroet), kan, zonder zijn 
machten te overschrijden, geen kennis 
nemen van kWesties die in het bezwaar
schrift niet opgeworpen werden of waar
·over de directeur van ambtswege geen 
uitspraak heeft gedaan. 

2 mei 1956. 725 

97. - Inkomstenbe/.cbst-ingen. Aan-
slag van ambts-wege. - Verzoek vtm de 
belast-ingselHtldige om deslcundig onder
zoe/c. - Vet·tve·rp·ing h·ierop ste'll.nend dat 
de boelchoudlc~tndige elernenten -waat·op 
het onderzoelc Z01l· d·ienen te slaan niet 
als vaste elernenten van beoonlelin,q lc'lln
nen aangezien -wot·den. - WetteU,ilcheirl. 
- Is regelmatig gemotiveerd en wette
lijk gerechtvaanligd het arrest dat een 
verzoek om deslmndig onderzoek op boek
houdkundig·e elementen verwerpt, wan
neer het hof van beroep vaststelt dat de 
documenten waarop het onderzoek zou 
dienen te slaan niet als vaste elementen 
van beroordeling kunnen aangezien wor
den, daar de aanlegger geen regelmatige 
boekhouding houdt en zelfs rekeningsele
menten vernietigd heeft. 

2 mei 1956. 727 

·98. - Inkornstenbelltst'ingen. Aan-
slag van ambts-wege. - Arlministl'ett-ie vet·
plicht, bij gebrelc etetn inlicht-ingen, tot 
een onderzoek ten h~tize vetn de beletsting
pliehtige over te gaan. - Wettelijke aetn
sletg. - Wanneer de administratie, om de 
aanslag te vestigen, verplicht is geweest, 
bij gebreke aan inlichtingen, tot een on

. derzoek ten huize van de llelastingplich
tige over te gaan en de tijdens dit onder
zoek verstrekte inlichtingen in aanmer
kii:lg te nemen, kan de belastingplichtig·e 
van ambtswege aangeslagen worden. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 56.) 

2 mei 1956. 727 

99. - Inlcomstenbeletstingen. Aetn-
.uifte. - Wijziging daM de etrlrninistratie. 
- Aklcoord vetn de beletstingpliehtige. -
A7ckoon1 geUjlcgesteld met een nieu-we 
.aangifte, -wetaretetn dezelfde uit-werksels 

verbonden zijn. - Door ZlJn akkoord te 
betuigen met de wijzigingen door de ad
ministratie aangebracht aan de aangifte 
VOOrgeschreven door artikel 53 Yall de Sa
mengeschakelde wetten betreffende tle in
komstenllelastingen, stelt de llelasting
plichtige in de plaats van zijn oorspron
kelijke aangifte een nieuwe, waaraan 
tlezelfde uitwerksels vel'bonden zijn. 

2 mei 1956. 728 

10:(JI. ~ Inkom.stenbelastin,r;en. - Awn
gifte. - Wij,zi,q·in,q lloor de nll.ministra.tie. 
- A.lcl.;oord van cle beletstin,qplichti,qe. -
BelastingpU.cht-ige niettcmin het recht be
honllend een 1·eelamat-ie. tegen rle aetnslet(l 
in te dienen. - Letst vetn het 1Je1vijs de-r 
ten zi,ine netrlele begane ver,qissinr; op rle 
belastinaplichtige ntstend. - Het ak
koord, door cle belastingplichtige betuigd 
met de door de administrrrtie aan zijn 
aangifte aangebrachte wijzigingen, ont
neemt hem het recllt niet een reclamatie 
tegen het bedrag van de aanslag in te 
dienen, maar, in clit geval, rust op hem 
de last van het bewijs der bij de wijzi
ging· ten zijne nadele begane vergissing. 

2 mei 1956. 728 

101. ~ Inlcomstenbelastinaen. - Aan
slet,q vetn etmbts-wege. - Aetngifte niet ge
detetn overeenkornstig het door ae Minister 
vetn financiiin vetstgesteld model. ~ Aetn
gifte 1lie met een onbestetetnde etetn.Qi,fte 
gelijkstaett en mitsll.ien een etetnslag vetn 
etmbtswege lcetn merlelwengen. - De ad
ministratie is gerechtigd van ambtswege 
de aanslag· van de belastingplichtige te 
vestigen wanneer dezes aangifte niet 
werd gedaan overeenkomstig het door de 
Minister van financU~n vastgesteld model 
en zij mitsdien met een onbestaande aan
gifte gelijkstaat. (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 53, par. 1, 54, par. 1, en 60; konink
lijk besluit van 22 september 1937, gewij
zigcl door het besluit van de Regent van 
31 october 1947.) 

4 mei 1956. 735 

102. - Inlcornstenbeletstingen. - A.etn
gifte. - A.angifte gedetan op een fonnlt
lier dett de beletstingvlichtige niet zelt 
ingevul1l heeft. Hetndtelcening niet 
vooretfgegetetn van de ei,qenlwndiae vermel
ding « goedgelcmwd ll. - Aangifte die met 
een onbestetetnde aangitte gelij'kstetett. -
Staat gelijk met een onbestaande aan
gifte, omdat zij niet werd gedaan over
eenkomstig het door de Minister van 
financien vastge-steld model, de aangifte 
waarop de hancltekening van de belas
tingplichtige, die het formulier van ,aan
gifte niet zelf ingevuld heeft, niet voor
afgegaan is van de eigenhandige vermel
ding· « goedgekeuru ll. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin-

~--
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gen, art. G3, par. 1, 54, par. 1, en 60 · ko
ninklijk besluit van 22 september i937 
gewijzigd door het besluit van de Regent 
van 31 october 1947.) 

4 rnei 1956. 735 

103. - Jnkomstenbela.stingen. Ver-
betering rloor rle a.drninistra.Ue va.n een 
onjuist bevonden na.n.qifte. - Ra.a.dple
_qing va.n de jiscltle commissie. - Fa.cul
ta.tieve ra.a.clpleging. ·- Initintiet va.n die 
ra.a.rlpleging a.a.n de adrninistrnf'ie a.lleen 
toebehorend. - De raadpleging van de 
krachtens artikel 55, paragraaf 3, van de 
samengescbakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ingerichte commis
sie, in geval de belastingplichtige niet 
akkoord gaat met bet cijfer welk de ad
ministratie voornemens is in de plaats te 
stellen van dat van de aangifte, is niet 
verpliclltend. Het belwort aan de admi
nistratie aileen deze uit te loklren. 

8 mei 1956. 749 

104. - Inlcornstenbela.stingen. - Bui
tengewonc terrnijn. - Anngijte cloo1· een 
na.a.mloze ven:nootscha.zJ va.n de winsten 
T!elnstba.a.1· in de beclrijfsbela.stin(l kra.ch
tens artikel 1 van het besltti.t vnn 22 sep
tember 191,1, pnra._qra.a.f 3 va.n a1·t'ilcel 35 
vnn de samengescha.lcelde wetten ve1·va.n
_qen.cl. - .4nngifte ll-le de a.a.n een persoon 
toegelcenlle bezoldigingen bij cle nl_qernene 
kosten voe,qt. - Anngifte die niet doet 
lcenn~n lla.t 0ie persoon t·uncties geUjlc
nn·rd1.g met rz.te va.n een beheerder wnn·r
neemt. - Onjuiste en onvolledige a.a.nc 
gijte. - TVettez.ijke a.a.nslng binnen de 
bwiten,qewone termijn. - Een aangifte in 
de inkomstenbelastingen gedaan, onder 
het regiem van artikel 1 van het besluit 
van 22 september 1941, paragraaf 3, van 
artikel .35 van de samengescbakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
vervangend, door een naamloze vennoot
schap die de aan een persoon toegekende 
bezoldigingen bij de algemene kosten 
voegt en niet doet kennen dat die persoon 
functies gelijll:aa·rdig met die van lle
heerder waarneemt, is onjuist en onvol
ledig en laa t de administr a tie toe een 
aanvullende aanslag te vestigen binnen 
de bij artikel 74 van de samengescbakelde 
wetten bepaalde buitengewone termijn. 

8 mei 1956. -751 

105. - Inlcornstenbelastinuen. - Re
clamatie. ~ Gemotiveerde en met lle be
woord-in,qen van de reclnmntie verenig/Jm·e 
interpretatie. - Sotwereine intMpTeta.Ue 
door de rechter over de grand. - Is sou
verein de gemotiveerde interpretatie die 
de rechter over de grond geeft van de 
door ,de !Jelastingscbuldige tot de direc
teur der belastingen gerichte reclamatie, 
wanneer zij niet strijdig is 'met de !Je
woordingen van die reclamatie. 

12 mei. 1956. 761 

106. - Jnlcomstenbelnstingen. - Aan
slag en tenkohierebrenging. - Jnlcornsten 
van de fisca.le dienstjaren 191,1.-1945. ~ 
Inlcomsten bedoeld in a1·tikel' 26, pnra-· 
gra.a.f 1, der snmen,qeschnlcelll.e wetten. -
B~titengewone termijn vom· a.nnsla._q ver-
lengd tot 31 december 1954. - De lJij ar
tikel 74 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen voor
ziene termijnen om de ontdoken rechten 
te vorderen of na te vor'deren werden 
verlengd tot 31 december 1954 in zover zij 
betrekking heb!Jen op inkomsten· !Jecloelcl 
in artikel 25, paragraaf 1, van de samen
geschakelde wetten !Jehaald tijdens de
fiscale dienstjaren 1941-1945. ("ret va~ 
30 juli 1947, art. 1.) 

1G mei 195G. 775 
I 

107. - !J,nlcomstenbelastin_qen. - Ann-
slag va.n a.mbts1.ver1e. - Aa.nsla.g wettelijlc 
va.n a.mbtswege gevestigd ten la.ste van. 
een ovet·lellen bela.stin,qsch·uldige. ~ Aa.n
sla.g 1Jen~iet-igd om de enkele reden da.t 
zijn tenkohierebreng·ing onwettelijk is. -
Niettwe annsla.g gevest-igd overeenlcomstig· 
a.dilcel 38 van het koninlcUjlc beslttit vnn 
22 september 1937. - Niettwe annsla.g oak: 
de aanl vnn een aa.nslng vnn a.mbtswege· 
IJeho·u([.end. - Wanneer een wettelijk varr 
ambtswege ten laste van een overleden 
belastingschuldige gevestigde aanslag ver
nietigd werd om de enkele reclen dat hij 
op naam van die lJelastingschuldige na 
zijn overlijclen ten kohiere gebracbt werd 
zonder naleving van de bepalingen va~· 
artikel 38 van het lwninklijk besluit van 
22 september 1937, blijft de nieuwe aan
slag, later overeenkomstig dit artikel ten 
kohiere gebracht, op naam van dezelfde 
belitstingsclmldige clocb voorafgegaan van 
het woord « nalatenschap ll, de aard be
houden van de vernietigde aanslag die 
hij vervangt en is, dienvolgens, ook een 
van ambtswege geye;,tigde aanslag. 

16 mei 1956. 775 

108. - Inlcomstenbela.stingen. - Aan-. 
slng en tenlcohiereb1·enging. - Va.n nmbts
wege ten la.ste vnn een overleden b ela.s
tingsclwldirre gevestigde na.nslng, vernie
t'i_qll om de enkele ·red en da.t hij onwet
teli.jlc ten kohiere gebracht werd. -
Nieuwe na.nsla.g. - Administra.Ue niet ge
hou.den, 1JOot·aleer cle n·ie·uwe aa.nsla.g ten 
lwhi.ere te brengen, een bericht van wij
ziging a.a.n lle erfgennmen of nndet·e in 
nrtilrel 38 van het lconinlclijlc besluU van 
22 september 1937 na.ngeduide personen te· 
sttwen. - Wanneer een wettelijk van 
ambtswege ten laste van een overleden 
belastingschulclige gevestigde aanslag
vernietigd werd om de enkele reden dat 
hij op naam van die belastingschuldige· 
na zijn overlijden ten kohiere gehracht 
werd, zonder naleving van de bepalingen 
van artikel 38 van llet koninklijk besluit 
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van 22 september 1937, is de administrutie 
niet g·ehouden, vooraleer over te gaan tot 
de tenkohierebrenging van · een nieuwe 
aanslag op naam van die belastingschul
D.ige, een bericht van wijziging aan de 
erfgenamen of andere in artikel 38 van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937 aangeduide personen te sturen. 

16 mei 1956. 775 

109. ~ lnlcornstenbelastingen. - Aan
sla-rJ en tenkohierebreng·ing. ~ Ove'l"leden 
belasUngschnldige. - Aanslag ten lco
hiere gebracht op naam van cle ovc?"leden 
belastingsclwl!ligc, hetzij voot'afgega!m, 
zonder rneer, vcm het woot'd « nalaten
schap ll, hetzi:i tevens vom·afgegaan van 
dit woo·rd en gevolgd van ae aandniding 
V!tn de pet'soon of van de pet·sonen we17ce 
de aangifte betrefj'ende de belastingen on
dertelcend hebben of dit moesten doen. -
Gevallen waa?'in die venneldingen dienen 
ingekohierd te wot·den. - De aanslag in 
de inkomstenbelastingen ten laste van 
een ·overleden belasting·schuldige moet op 
dezes naam ten kohiere gebracht worden, 
voorafgegaau van het woord << nalaten
schap ll. De aanvulleude vermelding van 
de naam van de erfgeuamen, legatarisseu 
en. begiftigden of van hun bijzondere 
lasthebber is slechts vereist wanneer die 
:Personen de aangifte betreffende de belas
tingen verschuldigd door die overleden 
belastingschuldige hebben ondertekend of 
dit moesten doeu. (Koninklijk besluit van 
·22 september 1937, art. 38.) 

16 mei 1956. 775 

110. - lnlcomstenbelast'ingen. - Aan
. slagbiljet. ~ Zenden aan de bet?-olclcene 
belastingschnldigen. - Aan de vesUging 
en aan de tenkohierebrenging van de aan
slag vreemde formaliteit. - De bepalin
gen van artikel 40 van het koninldijk 
besluit van 22 september 1937, die het 
zenden van een aanslagbiljet aan de be
trokkene belastingschuldigen voorschrij
ven, zijn vreemd aan de vestiging en aan 
de tenkohierebrenging van de aanslagen 
in de inkomstenbelastingen; de niet na
leving van die formaliteit is, derhalve, 
uiet van aard om het vestigen en de ten
kohierebrenging van de aanslag door on
wettelijkheid aan te tasten. 

16 rnei 1956. 775 

111. - I nlcomstenbelastingen. - Aan
.slag van ambtswege. - Bewijzen die door 
·de belastingschuld.ige moyen bijgebracht 
worden. ~ Bewijs van het htist bedrag 
·der belastba·re inlcomsten of bewiis dat 
.de belastbat·e grondslag van de aanslag 
willelceuri,q vastgesteld wet·d. - Uitwerlc
sel van e/.lc aezet· bewijzen. - Wanneer 
·de belastingschuldige van ambtswege aan
geslagen is, behoort het hem, indien hij 
-de door de administratie op grond van 
>'ermoedens vastgestelde belastbare grond-

slag door een andere wil doen vervangen, 
het juist bedrag zijner inkomsten te be
wijzen; hij heeft ook het recht de aan
slag te cloen vernietigen, doch door te 
bewijzen clat de belastbare grondslag wil
lekeurig vastgesteld werd. 

16 mei 1956. 775 

112. ~ Inloomstenbelastingen. V er-
haal V·6M het hof van beroev. - Vermo
!fen, voo·r het hot van beroev, om de ovet·
legging van nienwe stnlcken te bevelen. ~ 
De artikelen 9 en 10 van de wet van 
6 september 1895, gewijzigd door artikel 1 
van de wet van 23 juli 1953, die het recht 
van de partijen, om nieuwe stukken neer 
te leggen v66r het hof van beroep, waar
bij een verhaal in zake directe belastin
gen aanhangig is, regeleu en lleperken, 
bevatten geen enkele afwijkiug van de 
regelen van gemeen recht, betreffeude het 
vermogen, voor cle rechter, om van ambts
wege aan een partij de overlegging van 
bescheiden, die zij bezit, Ol} te leggen, 
indien hij zulks tot het beslechten van 
het geding no dig ach t. 

16 rnei 1956. 780 

113. - InkomstenbelasUngen. Be-
t·oep tegen ae beslissing van ae airecteut· 
d.eT belastingen. - 'l'ermijn aanvang ne
mend vanaf de betokening van de beslis
sing. - Beslissing bij een tet' post aan
getelcende brief nacw het adres van de 
belastingplichti,qe gestu·wrd. ~ B?'ief door 
de post el!let·s aangeboden en awn een 
cle1·de overhan!ligrl. - Door de admini$
trat-ie te leveren bewijs dat die derae hoe
dctni,qheid had d·ic brief in naam. van de 
belCLstiniJlJlichtige in ontvangst te nemen . 
-- Af.qifte van de brief aan di.e derde cle 
tennijn vooT beroep aanvang aoende ne
men. - Wanueer de beslissing van de 
clirecteur cler belastingen bij een ter post 
aangetekende brief naar het adres van· 
de belastingplichtige gestuurd werd en de 
brief door de post elders aangeboden en 
aan een derde overhandigd werd, neernt 
de termijn voor beroep aanvang vanaf 
die afgifte, die als betekening· geldt, in
clien de derde, aan wie ze gedaan werd, 
hoedanigheid had, onder rneer krachtens 
een zelfs stilzwijgende lastgeving, die 
brief in naam van de belastingplichtige 
in ontvangst te nemen. (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 65 ; wet van 6 september 
1895, art. 8.) 

18 rnei 1956. 788 

114. ~ Inlwm.stenbelastingen. Bui-
tengewone termi:in. - Aangifte die ori
rechtstreelcse bezoldig·ingen in de attrelc
bare algemene onlcosten vermeldt. - Een
zelvigheid van de vet·lwijget·s niet aange
auid. - Onvolledige aangifte. - Aanvul
lende aanslag ten aanzien van dit element 
geldig in de bltitengetvone tet·mijn geves-
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tigd. - Is onvolledig en laat het vestigen 
van een aanvullende aanslag toe in de 
buitengewone termijn ten aanzien van dit 
element, de aangifte in de inkomstenbe
lastingen die, in de aftrekbare algemene 
onkosten, aan bedienden of werklieden in 
dienst bij het bedrijf toegekende onrecht
streekse bezoldigingen vermeldt, zonder 
de juiste eenzelvigheicl van de verkrijgers 
aan te duiden. (Samengeschakelde wet
ten, art. 26, par. 2, 2°, en art. 74.) 

18 mei 1956. 789 

115. - Inkon~stenlJelasUngen. - Bni
tengewone terrnijn. - Stelsel van arti
lcel 74 van cle samengeschalcelcle wetten, 
gewij.zigrl IJij art-ilwl 22 van het lconinlc
lijlc IJesluit w 14 van 3 juli 1939. - Maat 
waarin cle aclministrat-ie gerechtigrl is een 
aanslag in rle lmitengewone termijn te 
vestigen. - Omler het stelsel van arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten, 
zoals het gewijzigd is bij artikel 22 van 
het koninklijk besluit nr 14 van 3 juli 
1939, wanneer de belastingplichtige een 
aangifte in de belastingen in de wette
lijke termijn heeft gedaan, laat de bni
tengewone termijn de administratie niet 
toe een vergissing te herstellen welke zij 
zelf zou begaan hebben in het toepassen 
van de belastingwet op cle elementen 
waai'over zij, door de aangifte en hare 
bijlagen, reeds beschikte; het is slechts 
in de mate waarin, rekening gehouden 
met hare bijlagen, de aangifte, door hare 
onjuistheid of hare onvolledigheid, een 
gehrek aan of een ontoereikendlleid van 
aanslag met zich gebracllt heeft dat c1e 
administratie gerechtigd is een aanslag 
binnen de buitengewone termijn te vesti
gen. 

18 1nei 1956. 789 

116. - lnkornstenlJelastin,qen. - Bui
tengewone termijn. - Stelsel van arti
lcel 74 van de samengeschalcelrle wetten, 
r1ewijzigfl IJ·ij art'ilcel 30 van de wet van 
8 maart 1.961, toepasselijlc vanat dienst
jaat" 1950. - Maat waar·in de ndministra
tie ,qereclzti,qd is een aanslag in de IJni
tenuewone. tennijn te vestigen. - Onder 
het stelsel van artikel 74 van de samen
gescllakelde wetten, zoals het gewijzigd 
is bij art~kel 30 van de wet van 8 maart 
1951, toepasselijk vanaf dienstjaar 1950, 
wanneer de belastingplichtige een aan
gifte in de belastingen in de wettelijke 
termijn heeft gedaan, mag de adminis
tratie de belasting of een belastingsupple
ment in de buitengewone termijn von1e
ren of navonleren, wanneer het belast
baar inkomeri hoger is dan datgene dat 
de belasting·plichtige als dusdanig ver
meld heeft in het formulier van de aan
gifte, zelfs ingeval de feitelijke elementen 

in de bijlagen bij dat formulier juist en 
volledig zijn aangeduic1. 

18 mei 1956. 789• 

117. - lnlcomstenlJelastingen. Be-
-roep. - Macht vnn het hot van IJeroep. 
~ Ret llof van beroep dient zelf in feite: 
en naar recht de llelastingschuld te waar
deren. 

22 mei 1956. 794 

118. - InlcomstenlJelnst'ingen. - Aan
slag van ,nmlJtswc,qe. ~ TTermo,qen rloch 
peen verplichting voo1· de aclministratie. 
- Door (le administnttie aan de IJelas
tingschttlrlige overgemnnkte meclerlelin,q .. 
- Brengt niet noorlznkelijlc ntstanrl mede 
1Jan het 1·echt de aanslag van an~IJtswe.qe· 
te vest-igen. - Uit een door de adminis
tratie overgemaakte mededeling aan de 
belastingplichtige die in gebreke gebleven 
is een aangifte te doen of zulks ori tijd 
te doen, al ware zij ook << bericht varr 
wijziging JJ genoemd, dient niet noodzake
lijkerwijze te worden afgeleid dat de ad
ministratie wettelijk zou hebben afgezien 
van haar recht de aanslag van ambtswege 
te vestigen. (Eerste en tweede .zaak.) 

5 juni 1956. sm;: 
119. - InkomstenlJelasUn.qen. - Aan

slng van amlJtswe.qe. ~ Aanslag gegrond 
op telcenen en inrliciiin vnn welstand. -
Wettelijlcheid. - Om een aanslag van 
ambtswege te vestigen, is de administra
tie gerechtigd welkdanige vermoedens in 
te roe pen en onder meer deze welke voort
vloeien uit de door artikel 55 van de sa
mengescllakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen bedoelde tekenen en 
indicien. (Eerste zaalL) 

5 juni 1956. 835 

1210. - InlcomstenlJelastingen. - Aan-
slag van amlJtswege. - Rechtvaa1·diging 
van de wijze van IJewijsvoer·ing in gevar 
vnn nanslrtg van nmbtswege. - De aan
slag van ambtswege is gegrond op de te
kortkoming van de belastingplichtige aan 
zijne wettelijke verplichting, welke we
gens die omstandigheid een strengere 
wijze van bewijsvoering· vergt. (Samenge
schakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 56). 

12 juni 1956. 862 

121. - InlcomstenlJelastingen. Be-
oordeling va-n de wettel-ijkheid en van de 
gegmndlwirl van de aanslng. - Beoorde
ling opvolgenrllijlc IJehorenrl ann rle rlirec
teur cler IJelast-ingen bij wien de 1·eclama- . 
tie aanhangig wm·fl ,qemaa-lct en van het 
hot van 1Je1·oep aan hetwellc de lcennisne
rnin,q van het 1Je1·oez1 wercl opgeflt·a,gen, 
doch enlcel IJimwn de grenzen zijner ken
nisneming wat flit hot bet1·ett. - De be~ 
oordeling van de wettelijklleid en . van de: 
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11:egrondheid van de aanslag behoort eerst 
aan de directeur der belastingen bij wien 
een reclamatie aanhangig werd gemaakt 
en vervolgens aan het hof van beroep bin
nen de grenzen zijner kennisneming. (Sa
mengeschakellle wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 61, par. 3, en 66; 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 tot 
vervanging van tle artikelen 7 en 8 van 
de wet van 6 september 1895) . 

12 juni 1956. 863 

122. - Inlcomstenbelastingen. Ter-
tnijnen. - Artilcel 1033 van het Wetboelc 
van burgerlijke rechtsplcging. - Artikel 
in zakcn van rechtstr·eelcse belasUnuen 
toepasselijlv wegens .ocbrelv aan atwijlc'ing 
·in de fisccLle wctgcvinu. - Het artikel1033 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging dat cle draagwijdte heeft van een 
algemene regel in zover er van door de 
wet niet wordt afgeweken, is toepasselijk 
in zaken van rechtstreekse belastingen. 

15 juni 1956. 870 

123. ~ Tnlwrnstenbelastingcn. - Re
clarnatie. - Tennijn. - Artilccl 61, para
praat 3, dm· samengeschalcelde wetten. -
Bepaling clie niet atwijlct van doze van 
artilcel 1033 van het 1•Vetboelc van b!W!JC7"
lijlce 1·echtspleging. - Door artikel 61, 
paragraaf 3, cler samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
wordt van artikel 1033 van het W etboek 
van burgerlijke rechtspleging niet afge
weken. 

15 juni 1956. 870 

124. - Inlcomstenbelastinuen. Re-
clamat-ie. - Recht van cle belast-ingplich
tige het voonver1J e1· van naderhanrl te 
beperl,en. - De belastingschuldige is ge
rechtigd om, na het indienen ener recla
matie tegen de te zijnen laste gevestigde 
aanslag, het voorwerp er van tot enkele 
gr:ieven te beperken. 

19 juni 1956. 888 

12'5. - Inlcomstenbelast'inuen. Be-
1"0ep. - Hot van beroep. - Belasting
plicht-i{Je clie in cle loop van het bestuur
Zijlc onderzoelc zijne1· reclarnatie er van 
atuezien heett een door hem in de recla-

, rnatie uiteenuezette betwisting aan de be
slissing van de directe!w te onclenve1·pen. 
~ Geen arnbtshalve beslissing cloor cle 
directe·zw. - Hot van beroep lcennis no
mend van die betwisting. - Machtove7·
schrijdin{J. - Wanneer de belastingschul
dige, in de loop van het bestuurlij~ on
derzoek zijner reclamatie, een in d1e re
clamatie uiteeng·ezette betwisting verzaakt 
heeft en wanneer de directeur over die 
betwisting geen uitspraak heeft geclaan, 
overschrijdt het hof van beroep zijn 
machten indien het kennis er van neemt. 

19 juni 1956. 888 

126. - Inlcomstenbelastingen. - Aan
gitte. - V erbete1·inu cloor de administra
tie. - Aklcoord van de belastingplichtige. 
- Arrest waa1·bij aan cle aclministratie 
het bewijs wo1·clt opgelegd van een ele
ment waarop het niet betwist alclcoonl 
van de belastingpUchtige ged1·agen heett. 
- Omvettelijlche-lll. ~ Zo de belasting
plichtige zich akkoord heeft verklaard 
omtrent een der elementen van het hem 
door de controleur der belastingen toege
stuurd verbeteringsbericht, wordt het be
wijs van dit element onwettelijk door het 
hof van beroep aan de administratie op
gelegd naardien de administratie, krach
tens het artikel 55 van de samengescha
kelde wetten, wegens het onbetwist door 
de belastingplichtige gegeven akkoord van 
dit bewijs ontslag·en was. 

26 juni 1956. 917 

1.27. - Inlcomstenbelastingen. UU-
zonclerlijke tennijnen. - Termijnen bij 
cle beslnitwet van 17 december 194'2 ge
schorst tot cle clatmn van het lvoninlclijlc 
besluit waarbij het Zeger terttg op vredes
voet wordt gebmcht. - De uitzonderlijke 
aanslagtermijnen voorzien bij artikel 74 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen zijn door 
de besluitwet van 17 december 1942 ge
schorst en niet verlengd geweest tot de 
datum van het koninklijk besluit van 
1 juni 1949 waarbij het terugbrengen op 
vredesvoet van het leger uitgevaardigd 
werd. 
· 29 juni 1956. 926 

128. - Inkomstenbelastingen. Uit-
zonder·lijke tennijnen. - Scho1·sing cleze1· 
ternvijnen cloo1· de besluitwet van 17 de
cembe7· 194'2. - FJchorsing toepasselijlc zo
wel op de aanslag in cle belast-ing als op 
de verhogingen. - De schorsing door de 
besluitwet van 17 december 1942 van de 
uitzonderlijke aanslagtermijnen voorzien 
bij artikel 74 der samengeschakelcle wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
is toepasselijk zowel op de aanslag in de 
belasting als op de belastingvel'hoging·en 
en de boeten. 

29 juni 1956. 926 

129. - InlcomstenbelasUngen. Uit-
zoncledijlce tern"ijnen. ~ Tennijnen ge
schorst cloor het lconinlclijlc besl!t.it van 
17 december 1942. - 'I'ermijnen verlengd 
doo1· de wet van .'30 jnli 1947. - Het arti
kel 1 van de wet van 30 juli 1947 heeft, 
wat betreft de door artikel 25, lid 1, der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen bedoelcle inkomsten 
van cle jaren 1940 tot 1944, de uitzonder
lijke aanslagtermijnen verlengd welke 
door artikel 74 van clezelfde wet voorzien 
zijn en welke door tle besluitwet van 
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17 december 1942 geschorst waren ge
weest. 

29 juni 1956. 926 

130. - Inlwmstenbelnstingen. Uit-
.zonderlijlce ternvijnen. A.nnmtllende 
nanslngen 1Ul ve1·strijking Vftn de door 
nrtikel 7 4 rler Sfunengeschakelcle wetten 
voo1·ziene ternl'ijnen. - Artikel 7 vnn fle 
·wet va.n 16 october 1945. - D·rangwijdte. 
- Het artikel 7 van de wet van 16. oc
tober 1945 heeft werkelijk tot voorwerp 
het vestigen van a an vullende aanslagen 
toe te laten na verstrijking van de ter
mijnen welke door artikel 74 der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen voorzien zijn en welke 
door de besluitwet van 17 december 1942 
geschorst en door de wet van 30 juli 1947 
geschorst zijn geweest. 

29 juni 1956. 926 

131. - Inl"O'Instenbelast'ingen. Be-
·roep 1;6rJr het hot van be1·ol'.p. - Beslis
sinu vnn cle clirecten·r rler belasti.ngen 
waa1·bij de u·ronclslng vwn rle belnsti.ng 
ambtslwlve gewijz·igfl tvonzt. - Betwis
ting vnn (le n·ieuwe nnnslag cloo·r rle belas
tingplicht-ige bij conclnsies awn het oor
cleel van het hof van /Je·roep onde1·worpen. 
- Betwi.sting deel tt.itmnlcencl van het 
floor het beroep nan het hot van beroep 
voorgelegd geschil. - De belastingplich
tige die bij conclusies de beslissing be
strijdt waarbij de directeur der belastin
gen oordelende over een reclamatie, 
ambtshalve de grondslag cler belasting ge
wijzigd heeft, onderwerpt aan het OOI'deel 
van het hof van beroep geen betwisting 
die vreemd is aan deze welke bij hem 
door het beroep aanhangig gemaakt werd. 

29 juni 19G6. 929 

132. - Inlcornstenbelnstin,qen. - Be-
1'0ep 'l.'66r het hot vnn beroep. - Geen 
ve1·plichting flit beroep te nwtiveTen. -
Geen enkele wetsbepaling verplicht de be
lastingplichtige, door een uiteenzetting 
van de middelen waarop hij steunt, het 
beroep te motiveren dat hij v66r het hof 
van beroep instelt tegen de beslissing 
waarbij de directeur cler belastingen over 
zijn reclamatie geoordeeld heeft. 

29 juni 1956. 929 

133. - Inlvomstenbelast-ingen. - Awn
gifte. - Bewijslcrncht. - Anngifte door 
rle administratie anngenornen. - A1·rest 
niet vaststellencle dat een flwnling nopens 
de teiten of het recht de aangifte ann
kleett. - Ar·rest flat nietternin een ele
ment der anngifte wijzigt. - Schendt de 
bewijskracht van de door de administra
tie aangenomen aangiften van de belas
tingplichtige volgens welke een schulclvor
dering en een schuld, welke hij had je
gens een vereniging welke hij met een 
ancler gevormd had, aan beicle deelgeno-

1 ten gemeen zijn, het arrest da t, zoncler 
vast te stellen clat een dwaling nopens de 
feiten of het recht die aangiften aan
kleeft, beslist clat bedoelde schuldvorcle
ring en schuld helemaal in de activa van 
de belastingplichtige dienen beg1·epen te 
worden. 

29 juni 1956. 929 

134. - InlvomstenbelasUngen. -Ann
slng van ambts·wege. - Doo·r de belas
tingplichtige te leveren be·wijs. - Bewijs 
vnn het jltiste bednt.g vnn (le inlcomsten. 
- Begrip. - Waar llet nacler bepaalt dat 
het voor de van ambtswege belaste belas
tingschulclige te leveren bewijs clit is van 
het juiste bedrag zijner inkomsten, legt 
llet artikel 56, alinea 2, der samengescha
kelcle wetten aan de belastingschulclige 
de verplichting op een inkomstencijfer te 
bewijzen clat met de werkelijkheicl over
eenkomt; cle bewoordingen van de wet 
sluiten aldus cle bewijsvoering van clit 
cijfer uit cloor miclclel van loutere ramin
gen welke op geen positieve en controleer
bare grondslag rusten. 

3 juli 19G6. 9:33 

13:5. - Inlwmstenbelnstingen. - Ann~ 
slng vnn nmbtswege. - Aanslng gegroncl 
op rle vermoedens sprtt.itend ttU te lnnt 
ingefliende nnngifte. - Wettelijlvheicl. -
Door artikel 56 van de samengeschakelde 
wetten hetreffende de inkomstenbelastin
gen wordt niet verboclen de aanslag van 
de helastingplichtige van ambtswege te 
vestigen bij middel van de feitelijke ver
moedens voortkomende uit een te laat in
gecliencle aangifte. 

3 juli 1956. 933 

136. - Inlcomstenbelastingen. - Aan
slng vnn ambtswege. - Belnstingverho
ging. - Belastingen ve1·schnldigd op het 
niet nnngegeven gedeelte vnn de inlcom
sten. ~ Ni!Jch cle clirectmw noch het hot 
van beroep mogen die belnst-ingen op min
cler flan het dried1t.bbel verhogen. - Zelfs 
indien de controleur-zetter belastingver
hogingen toegepast heeft die geringer zijn 
dan degene die bi.i artikel 57 van de sa
mengeschakelcle wetten worden voorge
schreven, mag de tlirecteur, die over de 
reclamatie uitspraak cloet, de op het niet• 
aangegeven gecleelte van de inkomsten 
versclmlcligde belastingen niet op mincler 
clan het drledubbel vaststellen, zonder 
echter het bedrag van die inkomsten te 
mogen overschrijclen. Hetzelfde gelclt voor 
het hof van beroep clat uitspraak cloet 
over het beroep tegen de beslissing van 
de clirecteur, die de belastingen op het 
drieclubbel heeft gebracht. 

3 juli 1956. 933 

137. - Inkomstenbelnstin,qen. Be-
slissing vwn de directeur. - Beroep t..'!56r· 
het hof vnn beroep. - Aanlumgige be-
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twisting. - Ingevolge het beroep van de 
belastingplich tige tegen de beslissing van 
de directeur kan het hof van lleroep, op 
straf van maclltsoverscllrijding en be
halve llet geval van forclusie, enkel ken
nis nemen van de betwistingen welke 
door de reclamatie aan de directeur on
derworpen werden, alsmede van de kwes
ties waarover dezt~ laatste amlltshalve 
uitspraak heeft gedaan. 

3 juli 1956. 93l"i 

13.8. - Inlcomstenbelastinuen. Ann-
slag van am.btswege. ~ Belastbare rwond
slag wUZelce·u1·(q bepnnld. - Belusting
plichtige ue·rechtigcl de nieti,qheid vnn de 
nwnsla,q nnn te vrauen. - Recht niet on
dergeschUct acm het bewijs V££n het j-ltiste 
bedrug van de inlcomBten. - Ret recht 
dat een llelastingschuldige kan bellllen om 
zich te beroepen OD bet feit dat cle van 
ambtswege gevestigde aanslag niet wette
lijk gegrond is, daar de belastllare grorld
slag willekeurig wercl bepaald, is niet af
hankelijk van de verplichting, voor hem, 
l1et bewijs te leveren van llet juiste be
drag der belastlmre inkomsten. (Eerste en 
tweede arrest.) 

4 juli 1956. 939 

139. - Inkomstenbelast-ingen. ~ .tlan
slag vun umbtswege. - Speciale belust-ing 
op de winston vom·t·vloeiend 11-it leverin
gen en p·restat·ies ann de vijand. - Hot 
17an beroetJ dnt vnststelt dat de belastba·re 
grondslarJ w-illelce-zwig werd vastgestelcl 
om. te z·ijn bepnctld ,qeweest zonder een 
ondersclwid te malr.en t1tssen de inlcom-· 
sten d·ie voortvloe·ien nit p1·estati.es aan 
1le vijand en aeze die er niet u-it voo1·t
·vloeien. - 11 of van beroetJ zoncler macht 
om een nieuwe aans/.ag te vestir1en cUe ae 
nietige zo1t vervangen. - Wanneer cle 
rechter over de grond vaststelt dat de 
belastbare aanslag van ambtswege wille
keurig werd vastgesteld en dienvolgens 
onwettelijk is, kan hij die aanslag niet 
llandhaven 0111 reden clat de belasting
schuldige llet bewijs niet geleverd heeft 
van het juiste bedrag zijner inkomsten. 
Hij kan ook niet zonder zijn machten te 
buiten te gaan een nieuwe aanslag vesti
gen die de nietige zou vervangen. (Eerste 
en tweede arrest.) 

4 juli 1956. !lf\9 

140. - Inlcomstenbelastingen. - Jacw
.lijlcse aangitte dom· een vennootschap .. -
TTennootsclwp in vereftening. - Aang·tfte 
niettemin verplichtend. - De door arti
kel 54 naragraaf 1 van de samengescha
kelde , wetten voor'geschreven jaarlijkse 
aangifte van de inkomsten aan de ven
nootschappen moet zelfs door een in ver
effening zijnde vennootscllap ingediend 
worde11. 

4 september 19l"i6. 973 

141. - Inlcornstenbelastingen. Ont-
stentenis van aangifte. - Bij artilcel 77, 
paragrnaf 3, der· sarnengeschalcelde wet
ten betr·eftende de inlcornstenbelastingen 
voorz·iene her·hnl-ing. - TToorwaarden. -
Opdat de belastingschuldige, die in ge
breke is gebleven de voorgeschreven aan
gifte in de inkomstenbelastingen in te 
dienen, zich in de door artikel 77, Dar a
graaf 3, van de samengeschakelde wetten 
voorziene staat van herhaling zou bevin
den, is het vereist dat hij er zich van 
onthouden heeft de aangifte in te dienen 
met llet voornemen de belasting te on t
duiken. (Wet van 8 maart 1951, art. 31.) 

4 se11tember 1956. 973 

HOOFDSTUK III .. 

GRONDBELASTINU. 

142. Inlwrnstenbelust-ingen. 
Gr·ondbelasting. - Kw·ijtschelding of ve·r
mintlering van cle belasting. - F oorwa.a·r
den. - Uitzonclet·liilce en van de daad van 
cle belnstingpz.ichtiue niet athanlcelijlce 
'ornstancligheclen, clie het pr·od~tctief ver
mogen van het onroe·rencl goed te niet ge
clnan of 'Venninclerd heb ben. -I ndustrii!el 
onroerenrl goecl vri,i-willig buiten gebnt.Uc 
gelaten. - Geen lcwijtschelcling of ver
rnindering 1jan belnsting. - De kwijt
scllelding of vermindering van de grond
belasting wordt slechts verleend mits de 
belastingplichtige het bewijs bijbrengt 
van de uitzonclerlijke en van zijn daad 
niet afllankelijke omstandigheden die het 
productief vermogen van zijn onroerend 
goed te niet gedaan of verminderd hell
ben; zij wordt wettelijk geweigerd aan 
een eigenaar die vrijwillig een industrieel 
onroerend goed buiten gebruik laat ten 
einde vergoedingen van een vereniging 
van concurrerende nijveraars te bekomen. 

· (Samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 13, par. 1, 1 a, 

gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
8 maart 1951.) 

7 october 1955. 79 

143. Inlcomstenbelasti·llgen. 
G1·ontlbelast-ing. - Ontlasting. - Art-i
lcel 13, pnr·a,qra£tf 1, van cle samengeschn
lvelde wetten. - Geen vaststelling dat lie 
g·rondeigenclorn geen wedcelijlc netto in
leo-men heett O]Jgebnwht. - Ontlasting 
niet wetteli.jlc rJCrecht·vnanligll. - Recht
vaardigt niet wettelijk zijn beslissing het 
arrest dat, steunend op artikel 13, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de belastingen op de inkom
sten beslist dat volledige outlasting van 
de grondbelasting moet toegestaan wor
den, .zonder vast te stellen dat de grond
eigendom geen werkelijk netto inkomen 
gedurende llet dienstjaar heeft opge
bracllt. (Samengeschakelde wetten betref-

--l 
I 
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fende de belastingen op de inkomsten, sa
mengeschakeld bij besluit van 31 juli 
1943, art. 13, par. 2.) 

20 januari 1956. 394 

HOOFDSTUK IV. 

INKO~ISTENBE!,AS1'ING. 

144. - Belastingen. - Inlcomstenbe
lastingen. - Inhonding b-ij rle bran. -
Koninlclijlce besZ.uiten van 22 september 
1937 en 20 manrt 1951. - Bepal-ing clie het 
indienen van de individnele fiches en vnn 
rZe samenvattenrle opgnve ervrtn beveelt 
bij de tuamtied·ienst van het gebied ot b·ij 
de daar·toe speciaal aangewezen dienst. -
Bepaliny .<:onder stTafsa.ncf'ie. - Is niet 
strafrechterlijk beteugelcl het nalaten bij 
de taxatiedienst nm het gebied of bij de 
daartoe speciaal aangewezen dienst de in
dividuele fiches en de samenvattencle op
ga ve der fiches in te dienen, welke be
doeld zijn in de artikelen 18, 19 en 20 van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937 tot uitvoering der samengescllakelcle 
wetten betreffende cle inkomstenl.Jelastin
gen, gewijzigd l.Jij het koninklijk besluit 
van 20 maart 1951. (Samengescllakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, gewijzigd bij de wet van 8 maart 
1951, art. 77, par. 1.) 

19 september 1955. 5 

1·45. - Inkmnstenbelastinyen. Af-
trelcbare beddjfslasten. - Atsclwij·vin
gen. - Ber·elcen·inr! op uroncl vnn een her
schutte investe1·ings- of lwstwannle. ~ 
Stelsel ·inr~e·voenl rloo1· artUcel 3 vnn ae 
wet van 20 a·nr;·1.tst·u.s 1947 en door het be
slnit van de Rer1ent van 15 october 1947. 
- H erschntUnr; welke client opyenomen in 
cle ·van 31 december 1947 nt en ten lantste 
op 30 clecember 1948 njgesloten geschrit
ten of balansen. - De afschrijvingen van 
de in artikel 3 van de wet van 20 augustus 
1947 vermelde nijverlleids-, llandels- of 
landbouwberusting en de ermede gelijk
gestelde nijverlleidsgebouwen mogen niet 
op de in bovenbedoelde wetsbepaling en 
in het besluit van de Regent van 15 octo
ber 1947 herschatte investerings- of kost
waarde berekend worden inclien de her
sella tting van die goederen niet in de van 
31 decemlJer 1947 af en ten laatste van 
30 december 1948 afgesloten geschriften of 
balansen van cle belastingplichtige opge
nomen werd. (Besluit van de Regent van 
15 october 1947, art. 4.) 

20 september 1955. 11 

146. - Inlcomsten.belastingen. Be-
1'0ep v6rJ.r het hot vnn beroep. ~ Ram·inr; 
van cle belastl)(we umnrlslrtg tegelijlc bij 
vergelijking met de nor·male inlcomsten 
·van soo·rt,qelijke belastingschu.ldigen en 
·vol,qens tekenen of indicf.en van gegoerl-

he-ld. - Arrest beslissend dat artilcel 28 
vrm cle samenueschalcelde wetten niet toe
passelijk was. - Ar·rest beslissend dat cle 
belastbare f/1·onrlslag volgens cle door de 
arlministTatie ingeroepen telcenen of indi
cien vun gegoedheid bepaalcl werd. -Con
cl1tsies van de belastinuschulclige nopens 
cle toepassing van aTUlcel 55 van rle sa
mengeschalcelcle wetten en nopens de inge
t·oepen telcenen of ·inrliC'i·en. - Geen schen
clin,q van cle rechten va.n cle verdediging. 
- Het arrest dat, na verklaarcl te hebben 
dat de belastbare grondslag in de gewone 
directe belastingen ten onrechte bij ver
gelijking met de n01·male winsten of ba
ten van soortgelijke belastingschuldigen 
geraamd wercl, beslist die grondslag te 
behouden omdat de administratie hem 
ook gerechtvaardigd heeft door het inroe
pen van tekenen of indicH~n waarnit een 
hogere graacl van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt, gaat de 
grenzen van de bij llet llof van beroep 
aanhangige betwisting niet te buiten en 
schendt de rechten van de verclediging 
van de belastingschuldige niet, wanneer 
deze, bij conclusies, ten aanzien van de 
toepassing, ter zake, van artikel 55 van 
de samengeschakelcle wetten en ten aan
zien van 'de als tekenen of indicien inge
roepen elementen verweer gevoerc1 lweft. 

7 october 1!)55. 84 

147. - InlcomstenbelasUnrJen. ~ Aan
slag van ambtswege. - Bewijzen clie door 
rle belrtst-ingplichtige mogen geleverd wor
rlen. - Bewijs van het jwiste becl1·ag van 

· zijn i;nlcomsten. ~ Betoijs flat rle aanslng 
op geen veTmoellens is gem·ond. - Uit
We1·lcsel t'an elk cleze·r bewijzen. - Wan
neer de belastingplichtige vim ambtswege 
aangeslagen is, rust llet l.Jewijs van het 
juist lleclrag van zijn inkomsten op hem 
zelf, indien hij een ander beclrag in de 
plaats van het door de administratie op 
grond van vermoeclens bepaald bedrag 
wil doen stelle.n, hij is nochtans ook ge" 
rechtigd er het bewijs van te leveren dat 
de door de administratie ingeroepen ele
menten om dit bedrag te bepalen geen 
vermoedens uitmaken en dat de aanslag, 
derhalve, onwettelijk is. 

18 october 1955. 108 
148. - Inkomstenbelastin{len. Ver-

moerlen ·van waaJ·achtlgheicl. ~ VoO'I·
waa·rden. - De wet vermoeclt. slechts dat 
de aangifte van de belastingplichtige 
waaraclltig is voor zoveel zij overeenkom
stig artikel 53 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen en binnen de bij cUe wetsbepaling 
voorziene termijn gedaan werd. 

19 october 1955. 113 

149. - Inlcomstenbelastingen. - Aan
slag van ambtswege. - Aansla,q gegrond 
op cle aanclttirlingen van een te laat in,qe-
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diende aangitte. ~ Omsta1uligheid niet 
·u.itsluUend aat de nanslag arnbtshalve 
werd gevesUud. - Uit de omstandigheid 
dat de administratie de aanduidingen van 
een te laat ingediencle aangifte over
neemt, om de grondslag van de vermoede 
inkomsten te bepalen, moet niet noodza
kelijk afgeleid worden dat zij geen ge
bruik heeft gemaakt ...-an het recht ambts
halve de aanslag te vestigen. 

19 october 1955. 113 

1510. - Inkomstenbelast-ingen. - Aan
g·ifte. - Aanduidin,qen van ae nangifte 
n·iet afhnnkelijlc de ene vnn cle wndere en 
el/e(tncle1· n·iet bei:nvloedencl. ~ Princ·ipe 
vnn de onsplits bnnr-heid vnn (le belcente
nis n·iet van toepnssin.tJ. - Wanneer een 
aangifte betreff'ende de inkomstenbelas
tingen verschillende aanduidingen be
helst, die niet afhankelijk zijn de ene van 
de andere en elkander niet beinvloeden, 
schendt de rechter over de grond die be
slist dat de alleen on zekere van die aan
duidingen gegromle -aanslag wettelijk is, 
het artikel 1356 van het Burgerlijk Wet
boek niet, dat verbiedt een bekentenis te 
splitsen. 

19 october 1955. 113 

151. - Inlcomstenbelnstingen. Af-
treklcinrJ vnn de ·reecls anngeslagen ele
menten. - Inlcomsten wit de bij pa1·a
gmCLf 2, b, 1Jan nrtilcel 52 der samenge
schnlcelde wetten voorziene a.ctivnelemen
ten. ~ Aftrelclcing van ll·ie 'inlwrnsten 
nfhankel'ijk vnn de omstanrUglwid dnt zij 
·reeds nanueslnuen werden of wettelij lc 
van alle ce£l1tlnire belnst-ing vrijgesteld 
zijn. - Buiten het kadastraal inkomen 
van de vaste g·oederen die eigendom van 
de belastingplichtige zijn, mogen de in
komsten uit de andere activaelementen, 
krachtens artikel 52; paragraaf 2, der sa
mengeschakelde wetten betreff'ende de in
Iwmstenbelastingen, slechts van het be
drag der belastbare inkomsten afgetrok
ken worden wanneer zij reeds aangesla
gen werden of wanneer zij wettelijk van 
alle cedulaire belasting vrijgesteld zijn. 

21 october 1955. 12,! 

1'52. - Inlcomstenbelnstingen. - Bni
tengewone annsln,qtennijnen. - Term·ij
nen bfj besluitwet vwn 1'"1 decembe·r 1942 
tot 1 j~mf 1949 opgeschorst, en niet ver
lengd. - Alhoewel zij vervaltermijnen 
zijn, werden de bij artikel 74 van de sa
mengeschakelde wetten betreff'ende cle in
komstenbelastingen g·estelde termijnen bij 
besluitwet van 17 december 1942 opge
.schorst, en niet verlengd tot de datum 
van het besluit van de Regent van 1 juni 
1949, waarbij het terugbrengen van llet 
leger op vredesvoet uitgevaanligd werd. 

25 october 1955. 134 

1:53. - lnl"omstenbelnstingen. - Rn
mfng vnn de belnstbnre gronclslag. - Rn
ming bij vergelijlcing l'rachtens wrtilcel 28 
vnn de swmenueschnlcel!le wetten. - Ra
ming die de vergelijlving n·iet ~titslltlt met 
rle inlwmsten vnn soortgelijlce belnsting
ZJlichUgen w·ie1· nwnslng ten gevolue vnn 
een wijzigingsbericht of van een aanslag 
vnn nrnbtswege gevesUgcl is. - Noch ar
tikel 28 van de samengeschakelcle wetten, 
hetwelk bepaalt clat, bij gebrek aan be
wijskrachtige gegevens, de aanslag op bij 
vergelijking bepaalcle inkomsten wordt 
gevestigcl, noch enige andere wetsbepaling 
uit de vergelijkingspunten, waarvan de 
administratie krnchtens voormelcl arti
I,el 28 gebruik mag maken, de inkomsten 
van soortg·elijke belastingplichtigen sluit 
w'ier aanslag· ten gevolge van een wijzi
gingsbericht of van een aanslag van 
ambtswege g·evestigcl is zonder aanleilling 
te hebben gegeven tot een reclamatie in 
de bij de wet bepaalde vormen en termij
nen. 

25 october 19~51 134 

1:54. - Inlwmstenbelastinuen. Ver-
1Jetoring vnn een onj-wist IJevonden nnn
(tifte. - Geen vertJUchtinu, voor (le taxe
·renae nrnbtennlir 1'66-r het zenden vnn het 
bm·icht vnn wi._iziginrJ ae 1·edenen toellce 
het tdjziqen ·vwn het bcdr·ng zijner inlvom
sten ~-echtvnai·digen nnn cle belnstinu~ 
plichU,qe mede te llelen. - Paragraaf 1 
van artikel 55 cler samengescllakelde wet
ten legt aan de taxerende ambtenaar de 
verplicllting op enkel bij het zenden van 
een bericht van wijziging de redenen 
welke het wijzigen van het bedrag zijner 
inkomsten rechtvaanligen aan de belas
ti:ngplichtige mede te delen en bepaalt 
niet dat het bestuur gellouclen is de re
clenen aan te duiden die de wijziging wet
tigen, maar wel dat het die redenen 
welke, << naar zijn mening ll, de wijziging 
wettigen dient te vermelden. 

25 october 195G. 13G 

Hil5. - TnlwmsteniJela.stingen. Ver-
bete·rinrJ vnn een onhtist 1Jevonclen nnn
(Jifte. - Bericht vnn wijzigin,IJ. - Anrd 
en dmnuw·ijclte. - 1Iet zenden aan de lle
Iastingplichtige van een bericht van wi.ic 
ziging, clat slechts een antwerp van wij
ziging van de aangifte uitmaakt en het 
vertrekpunt van gebeurlijke besprekingen 
tussen de fiscus en de belastingplichtige 
uitmaakt, sluit niet in zich de verwerping 
van de aangifte, aangezien, in dit sta
dium, de a·dministratieve procedure geen 
ander cloel heeft dan de belanghebbende 
nopens de wijzigingen welke het bestuur 
voornemens is aan zijn aangifte te bren
gen in te licllten, opdat hij in de moge
lijkheid gesteld worde die wijzigingen te 
aanvaarclen, te betwisten of op gepasten 
tijde zijn opmerkingen te doen gelden, dit 
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alles zonder, voor het verstrijken van de
termijn van twintig dagen, enigerlei wii
ziging in het regime van de bewi.islast te 
brengen. (Samengeschakelde wetten arti-
kel 55, par. 1.) ' · 

25 october 1935. 136 

15,6. - Tnkomstenbelastingcn. Ver-
IJetering vwn eon onj1rist bevonden aan
lJijte. ~ Ber·icht van w·ijzirJing. - Bericht 
aan rteen bijzondere vorm. oncler·worpen, 
cloch aan cle belanghebbencle cle m.ogelijlc
heicl rUenend te verschajjen de qegroncl
heid e1·van te beoorclelen. - Vermits het 
bericht van wijziging, waarbi.i het be
stuur aan de belastingplichtige kennis 
geeft van het cijfer dat llet voornemens is 
in de plaats van het cijfer der aangifte 
te stellen, niet aan enige bij7.ondere vorm 
onclerworpen is, voldoet het aan het voor
schrift van de wet wanneer. het aan de 
belangheJJbende de mogelijklleid verscllaft 
de gegrondheicl ervan te beoorclelen. (Sa
mengeschakelde wetten, art. 55, par. 1.) 

25 october 1955. 136 

Ui·7. - Inh;omstenbelast-lngen. - Aun
gifte ovm·eenlcomsti.fJ de tvet bet1·e[jende 
de jislca.le amnest·ie ingecliend. - Aangifte 
wanrNm cle onj1t·istheid doo1· miclclel va.n 
vermoeclens rnag be1.vezen wo-rrlen. - De 
administratie mag de onjuistheia van een 
overeenkomstig de wet betreffende de £is
kale amnestie ingecliende aangifte door 
middel van vermoedens bewijzen. 

25 october 1955. 138 

158. - Inkomstenbela .. ~f'ingen. - Uit
trelcsels nit het lcohier. - Uitt-reksels 
wellce .(Jezonden worden ann de belastin.(J
plichtipe op wiens naam cle a.nnslng ten 
kohie1·e we1·d gelwacht. - Uit llet met 
elkaar in verband brengen >an de artike
len 38 en 40 van llet koninkli.ik besluit 
van 22 Sl'lltember 1937 blijkt da t de uit
treksels nit het kohier moeten gezonden 
worden aan de belastingplichtige op wiens 
naam de aanslag ten kohiere gebracht 
werd. 

4 november 19G5. 165 
1!59. - Tnkomstenbel£hltin.(Jen. - Ann

slag en ten lcohim·e b1·en.(Jen. - Overlerlen 
belnstin.(Jpz.ichtige . . ~ Ten lcohie·re b1·cngen 
van de belasUn.fJ op clezos na.am, vooraf
gegaa.n va.n het wom·d « nalatenschap )) en 
event1reel oe-volod va.n rle aa.nduidinu -vun 
cle persoon 1.vellce als m'[.(Jenaa.m, /,e.fJa.ta
·ris, lie,qifti.(Jde of lnsthebbe1· ae a.an,qi[te 
heett .(Jetekcncl. ~ De aanslag ten laste 
van een overleden belastingplichtigP wordt 
ten kolliere gebracht op de7.es naam, voor
afgegaan van het woord << nalatenschap )) 
en eventueel gevolgd van de aanduiding 
van de persoon welke als erfgenaam, Ie
gataris, begiftigde of Iasthebber de aan
gifte ondertekend heeft. (Kon. besl. van 
22 september 1937, art. 38.) 

4 povember 1955. 1G5 

160. - Inlcomstenlielastin.(Jen. - Aan
sl~gbi~jet. - Ove1·lijden va.n de bela.stinll
plwhttge. - Geen verp7icht-ing voo1· de 
aflministratie aan ellceen de1· e1'/.(Jennm.en 
een a.anslagbil.iet op te · st1wen. - Geen 
enkele wets- of reglementsbepaling legt 
aan de administratie op in geval van over
Jijden van de belastingplichtige, een aan
slagbiljet aan elkeen der erfgenamen op 
te sturen. 

16:) 

161. ~ In.l"mnstenbelasUn,qen. - Awn
sla.(Jbiljet. - Overlerlen belctstingplichtige. 
- TVnnneer de inlcohie1·in.fJ op naa.m van 
de nalatensclutp ,qeschiedde ·m.oet het nan
slngliiljet nanT het £trlres van cle ovm·leclen 
belnstin.f!plichtiue .f!e.zonclen worden. -
·wanneer, wegens hct overlijden van de 
belastingplichtige de inkollicring op naam 
van de nalatenschap moet geschieden 
moet llet aanslagbiljet naar bet adres va~ 
de overleden belastingpliclltige gezonden 
worden. 

4 november 1955. 165 

162. - hllcomstenbelasti·n,qen. Om. 
.(Jelclig te zijn moet cle a.an.(Ji.fte rekening 
.(Jehonclen met de aangebra.cjtte stulclcen, 
nlle vaste en IJewijskm.chti,qe .fJO.(Jevens 
·ve1·melclen wellce tot het bepalen va.n cle 
belastin,q nodi[! zijn, cle adm.inistratTe niet 
.(Jehouden zijnde acht te slaa.n op elemen
ten wellce daa1·toe niet behoren. - Om 
geldig te zijn moet de bij de artikelen 53 
en volgende van de samengeschakelde 
wetten voorgeschreven aangifte, rekening 
gehouden met de aangehechte stukken, 
aile vaste en bewijskrachtige gegevens 
vermelden welke tot llet bepalen van de 
belasting nodig zijn, de administratie niet 
gehouden zijnde, acht te slaan op elemen
ten welke daartoe niet behoren, om na te 
gaan of. dergelijke aangifte volledig en 
oprecht Is. 

4 november 1955. 168 

163. - Tnlcom.stenbela.sti.n_qen . .,-. A:an
[Jifte. - N a.nmloze vennootscha.p welke 
aan rlerden !t.itbetaa.lcle bezolrli.fJ·inrten -ver
melclt zoncler kenba.aT te nwlcen flat deze 
de1·fl.en 1)ennoten zi.fn van de maatscha.p-
1J'ij. - Onvollelli.fJe a.an,(/ifte. - Een aan
gifte in de inkomstenbelastingen, gedaan 
door een naamloze. vennootscllup, welke 
cle aun derden betaalde bezoldigingen aan
duidt zoncler kenbaar te maken dat deze 
derden tevens vennoten zijn van de maut
schappij, verstrekt aan de ailministratie 
niet al de elementen welke nodig zijn om 
een juiste aanslag te vestigen en !evert 
dienvolgens grond op om de aanslag bin
nen de bij artikel 74 der samengesclla
kelcle wetten gestelde buitengewone ter
mijn op het kohier te brengen. (Sumen
gescllakelde wetten, art. 53.) 

4 november 1955. 168 
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164. - InkomstenbelasUngen. - Over
leden belasUngplichtige. - Voorwaarden 
tot de inlcohiering. - In geval de belas
tingplichtige overleden is, worden de aan
slagen ten kohiere gebracht op naam van 
de overleden belastingplichtige, voorafge
gaan van het woord << nalatenschap ll en 
gebeurlijk gevolgd van cle aanduiding van 
de' persoon of de personen welke als erf
genaam, legataris, beg~ftigde of bijzon
dere lasthebber de aang1fte hebben onder
tekend. (Kon. besl. van 22. september 1937, 
art. 38.) 

4 november 19G::i. 169 

16!5. - Tnlwmstenbelastinaen. B·wi-
tenaewone ter·mijn. - Aansl<L[f bij navor·
flering van rechten Mnnen de bnitenge
wone te·rmijn. - Recht van lle adminis
tratie .binnen die bnitenaewone te·rm·ijn 
tot opsporinrten met het ooa op de ·nieuwe 
aanslag over te {faun. - Het recht om 
aanslagen bij navordering van rechten 
binnen de buitengewone termijn te vesti
gen, onderstelt het recht van de aclminis
tratie geclurencle de ni('mve termijn op
sporingen te doen om het behoorlijk \Je
lasten van de belastingplichtig·en, <lie een 
onvolledige aangifte ingediend hebben of 
die nagela ten hell ben een aangifte in te 
dienen, mogelijk te maken. 

4 november 1955. 171 

16•6. - InlwmstenbelustinrJen. Ver-
beterina vun een onjwist bevonaen uun
_qifte. - Het door· de adm·inistt·aUe te 
leveren bewij s mua doo·1· vermoedens ge
le·ve·rd ·worden. - W anneer de adminis
tratie een onjuist bevonden aangifte ver
lletert mag zij het op haar rnstend bewijs 
van de belastbare grondslag op grond van 
feitelijke vermoedens inbrengen. 

8 november 195G. 177 

167. - Tnlcomstenbelustingen. Ru-
rning van de belastbwre grondslng. - Ji'ei
telijlce ver·moedens afgelei<l ttit de_ door· 
fle belnstingpz.icht-ige op 9 october 1944 be
zeten nctieven en ·wit 11.itgaven die op het 
bestnnn vnn inkomsten wijzen. - Wette
lijkhei<l. - Om het bedrag van de onder 
de gewone belastingen vallende inkomsten 
te bepalen, mag het hof van beroep sten
nen op feitelijke vermoedens afgeleicl nit 
de activa on 9 october 1944 van de belas
tingplichtige en uit de uitgaven waaruit 
het bestaan blijkt van inkomsten door 
middel waarvan die uitgaven gedaan wer
den. (Samengeschakelde wetteri, art. 55.) 

8 november 1955. 177 

168. - Tnlwmstenbelustingen. - Rn
rning van de belnstbare gr·onllslng. - Be
llrag cler· ·inkomsten ·vnn het luntste lcwnr
tnnl van 1944. - Vermoeclen gegroncl op 
de tijdens fle voo·rafganmle ja-ren ve·r
l;:regen inlcomsten. - W etteli.ilcheill. ~ 
Om de inkomsten van het laatste kwar-

taal van 1944 te \Jepalen mag het hof van 
beroep steunen op feitelijke vermoedens 
afgeleicl nit de tijdens d~ voorafgaande 
jaren gemiddelcl verkregen inkomsten, 
wanneer, de belastingplichtige tegen dit 
vermoeden geen enkele omstancligheid 
heeft doen gelden welke zijn bedrijfstoe
stand zou gewijzigcl hebben. 

8 november 1955. 177 

169. - Inkornsten1Jelnstingen. Rn-
m·ina vnn de 1Jelnstbnre grondslug. - Rn
m·ing cloor· tekenen en indiciiin. - Ver
w·ijz'ing nnur een niet onllerbrolwn reeks 
<lienstjnren. ~ Geen schen<l'ing vnn de 
eenjarigheia der lielnst-ing. - Het begin
sel van de eenj arigheid der belasting ver
zet zich er tegen niet dat tot !Jepaling 
van de belastbare grondslag tekenen of 
indicH\n in aanmerking genomen worden, 
welke aan het licht worden gelJracht door 
vaststellingen met betrekking tot een on
onderbroken reeks dienstjaren waarover 
cle toezichtsmaatregelen van de adminis
tratie zich wettelijk uitstrekken. 

8 november 1955. 177 

170. - TnkmnstenbelctsUngen. Rn-
ming van de belastbure gromlslug. - Niet 
uangegeven inkomsten geza.menlijlc voo·r 
·ver·scheidene jnren opgenomen. - Ver·
moeflen ·van aeliflce indeUng tussen die 
juren. ~ Ann te nemen vennoeden zo de 
bedrijviglwi<l vnn de belnstingplichUae 
voortd·u.rend en regelrnntig geweest is. -
Wanneer het lwf van beroep vaststelt dat 
de beclrijvigheicl van de belastingplichtige 
voortdnrend en regelmatig geweest is, 
neemt het wettelijk aan dat de adminis
tratie, zonder willekeur, heeft kunnen 
vermoeden da t de gezamenlijk opgenomen 
niet aangegeven inkomsten, in een zelfde 
mate behaald werden in de loop van elk 
cler jaren die met de in aanmerking gena
men dienstjaren overeenstemmen. 

8 november 19;35. 177 

171. - Tnkomstenbelnstin.qen. Re-
clnrnaUe. - Reclnma.Ue tegen een ann
slng rJCvestigd op lle met de ·instemminrf 
vun de belnstingplichtige gewijzigcle ge
gevens vnn lle nwngifte. - H of vun beroep 
rlnt het al.;k.oorll ·n-itlegt op een wijze <lie 
met de termon er vun ve·renigbunr is. ~ 
Hof 1!wn 1Je1·oep besl'issend dut het nlc
koo·rd vwn de belnsUngplichtige niet door 
dwuling <~nngetnst is. - Sonver·eine be
oonleling in feite clam· het hof vun be·roep. 
- Het hof van beroep, clat de door de 
belastingplichtig·e gegeven instemming uit
legt op een wijze die met de termen van 
het akkoord verenigbaar is, beslist souve
rein in feite of rlit akkoord door clwaling 
aangetast is. 

8 november 1935. 183 

172. - Tnlcomstenbelnstingen. Wij-
z·iging ·van een onjonist bevon<len nnngifte. 
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- Ram·ing van cle belastba?·e gronclslag. 
~ Omvnng en wnnrrle vnn een bij cle ann
vang 1>nn het belnstbnar tijclperk bestaan
cle stock goefleren. - r ermogen van cle 
aa1ninistraf'ie ze te bepnlen bij miclclel 
van feUeUjlce vennoenens nit_qemaakt 
floor cle vergelijl.;ing met fle toestana 1oa,n 
soo?·tgel(ike belastingsch1~lcligen. - \'Van
neer de administratie een aangifte wij
zigt, kan zij, tot vestiging van de belast
bare grondslag, de omvang en de waarde 
van een bij de aanvang van het belast
lmar tijdperk bestaande stock goederen 
bepalen, bij middel van feitelijke vermoe
dens welke in de vergelijking met soort
gelijke belastingschuldigen bestaan. 

16 november 19ilil. 201 

173. ~ Jnkomstenbelastingen. - l·Vij
;dging van een onjn·ist bevonden aan,qiftc. 
- Aan:zcgg·ing aan cle bclnstingpl-ichtige. 
~ Doel en vonn vnn fle aanzegging. -
De door artikel 55, J)aragraaf 1, in fine, 
der samengesclmkelde wetten betreffem1e 
de inkomstenbelastingen voorziene be
ll:endmaking aan de belastingplichtige, 
van de wijzigingen welke de administra
tie voornemens is aan de aangifte toe te 
brengen, heett tot doel de belastingplich
tige in de mogelijkheid te stellen de door 
de administratie aangehualde redenen te
gen te komen. 

Er worc1t aan de vereisten der wet vol
daan wanneer de belastingplichtige in de 
gelegenheid wordt gestelc1, weze het ook 
bij wij.ze van verwijzing naar een vroeger 
hen ter kennis gebracht bericht, die re
denen te onderzoeken en te betwisten. 

16 november 1955. 201 

174. - Inlcomstenbelastingen. - TVi.i
ziging va.n cle fUtngifte. - Aklcoorcl van 
cle belastingzilichUge. - Dwnl'ing aange
voenl lloo·r 1le bela.stingplichtige. - So7t
vereine bcoonleling in feite cloo1· cle rech
ter over cle grana. - De rechter over de 
grond oordeelt souverein in feite of het 
door de belastingplichtige gegeven ak
koord over de door de administratie voor
gestelde verbetering van r1e aangifte al 
dan niet door een dwaling aa.ngetast is. 

29 november 1955. 2'19 

175. - JnkomstenbelasUngen. - .Ra
ming van de belastbare g·ronllslag in ae 
gewone belastinaen. - R.amvng we/.ke niet 
1nng gesch-ieclen op gronfl van cle in de 
wet vnn 16 october 1945 omsclweven wet
teli,ike vennoedens, maa·r we/. cloor als 
feitelijlve vennoerlens het bestaan op 9 oc
tobe!· 19ft4 nnn te lwlen van act-iva clie 
nnar aanleifl'ing van de in nit·voering van 
cle besln-itwetten vwn 6 october 1944 rJe
flane aanqiften vastgestelcl werden. - Zo 
de administratie, ten aanzien van de ge
wone belastingen, de in de wet van 16 oc
tober 1945 omschreven wettelijke vermoe
dens als zodanig niet kan in aanmerking 

nemen, mag zij integendeel, overeenkom
stig artikel 55 van de samengeschakelde 
wetten, om het even welke feitelijke ele
menten als feitelijke vermoedens inroe
pen, en onder meer het bestaan op 9 oc
tober 1944 van activa die naar aanleiding 
van lle door de schatplichtige in uitvoe
ring van de besluitwetten van 6 october 
1944 geclane aangiften vastgesteld werden. 

6 december 1955. 268 

17'6. - Inlcomstenbelastinr;en. ~ R.a.
ming van de belastbare g-rondsla,q. - Te
lcenen of indioU.in van inl;;omsten ~titge
mftalct door vaststellingen slannde op een 
ononderb-rolcen 1·eel;;s clienstifwen. - Ver
moeclens well;;e geen inb-reni,, u.itmalwn op 
het aoo1· cle sa·menaeschalwlfle wetten ae
hnlcl·igd beginsel van fle eenja?'ighe·id fler 
belasting. ~ Ret bij de samengeschakelde 
wetten betreffende c1e inkomstenbelastin
gen voorziene beginsel van de eenjarig
heid der belasting, hetwelk aan het in 
artikel 111 van de Grondwet vastgelegd 
beginsel vreemd is, belet de administratie 
niet voor de raming van de belastbare 
grondslag tekenen of indicien van inkom
sten in aanmerking te nemen die door 
vaststellingen, slaande op een ononder
hroken reeks aan de controle der admi
nistratie onderworpen dienstjaren, aan 
het licht gebracht werden, en rekening· 
gehouden met de bedrijfswerkzaamhei<l 
van de belanghebbende te vermoeden dat 
de niet aangegeven inkomsten in een zelf
de mate in cle loop van elk der jaren dat 
met die dienstjaren overeenstemt verkre
gen werden. 

6 december 1955. 268 

177. - Inkmnstenbelftstinuen. ~ Aan
giften vnn biljetten van fle N ationnle 
Bwnk overeenlwm.st-ig rle besl7titwet vnn 
6 october 1944. - Bi,izonfle?·e ?'elceningen 
geozJencl op nnnm van de ei,qenam·s van 
niet gentilcle biljetten. Elementen 
wanT·va.n de Ministe1· van jinnnciiJn ove?·
eenkmnstir; a?"tikel 57bis van fle sarnen
aeschnlcelfle 1.vetten lwnnis heett. - De 
Minister van financien heeft het recht 
kennis te nemen van de krachtens de ar
tikelen 4 en volgende van de besluitwet 
van 6 october 1944 gedane aangiften met 
!Jetrekking tot het houden van biljetten 
van de Nationale Bank van Belgie, en 
heeft anderzijcls kennis van de bijzondere 
rekeningen, op naam van de eigenaars 
van niet geruilde biljetten van de Natio
nale Bank geopend, ten belope van 60 t. h. 
geblokkeerde bij.zondere rekeningen waar
uit de schuldvorderingen blijken waarvan 
de openbare Schatkist ten opzichte van 
de Nationale Bank houdt:lter is. (Samen
geschakelde wetten, art. 577Jis.) 

6 december 195[), 2G8 

178. ~ Inlcomstenbelastingen. Ra-
ming van fle belnstbare g?·onclslag op 
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·vrond 1:an de feitelijlce 'Ue?'moeaens witue
maalct floor fle aangifte van biljetten van 
.de Nationale Banlc, wnar·van ae belastinu
plichtige eigenaar was en wawrvan ae Mi
nister van financiiin overeenlcomstig arti
l;;el 57bis van cle samen,qeschalcelcle wetten 
/vermis llroerJ. - WetteUjlclwill van zocla
nirle 1·arning. - Voor het opsporen van 
alle krachtens de belastingenwetten ver
sclmlcligcle sommmi mag de Staat de in
lichtingen inroeven welke van in october 
1944 gedane aangifte van biljetten voort
komen, aangezien de administratie die 
inlichtingen overeenkomstig artikel 57bis 
ontvangen heeft. 

G december 1955. 2()8 

179. - Inkomstenbelastfngen. Ra-
ming van cle belast1Ja1·e gronclslag. ~ Aan

.. oifte. - Onfwist bcvonclen aan.oittc. -
Geen verpUchting voor cle aclm·inistratie, 
in aeze stanrl 1:an cle tJ·rocecl7we, het be
·wijs van cl.ie onju.istheia te leveren. -
Door te llevalen clat de atlministratie als 
belastingg-ronclslag !let cijfer der aangege
ven inkomsten neernt, tenzij zij dat cijfer 
onjuist bevindt, brengt artikel 55, vara
graaf 1, van de sarnengescllakelde wetten 
voor de administratie de verplichting niet 
mede, in die stand van de procedure, het 
bewijs van die onjuistlleid te leveren. 

G december 1955. ZIG 

180. - Inlcomstenbelastinyen. - TVij
.'l!·iging van een onj'wist bevonrlen aangifte. 
·~ Bm·icht waarbij cle aclnvinistraUe aan 
belanghebbenflc het cijfer doet lcennen flat 
zij voornemens is in de plaats van clit van 
ae aangifte te stellen. - Bericht flat fle 
reden der wi.izigingen opgeeft en flat de 
belastingplichtige in mogelijlcheicl stelt 
zijn opme·rk·ingen naa1· 1:01·en te bren.oen. 
- 1Vettelijlcheicl. -Is wettelijk en gemo
tiveerd in de zin van de wet het bericht 
waarbij de administratie, na een aangifte 
onjuist bevonden te hebben en na geoor
deeld te hellllen ze ten opzichte van het 
cijfer der aangegeven: inkomsten te moe

·ten wijzigen, aan de belanghebbende het 
cijfer doet kennen clat zij voornemens is 
in de plaats van cUt van de aangifte te 
stellen en de reden vermeldt van de ver

-beteringen, aldus de belastingplichtige in 
de mogelijkheicl stellend zijn opmerkin
gen naar voren te brengen. (Samengescha
kelcle wetten, art. 55, par. 1.) 

6 december 1955. 276 
181. - Inlcomstenbelastin,qen. Rn-

ming ·van de 1JelastlJa1·e {f!'Onclsla.o. ~ Ge
zins7tityaven. - Tel~enen of inclioien van 
welstanrl wellce tot het 1·arnen van cle 
belastbare rn·onclslag lcmtnen cUenen. -
De gezinsuitgaven, welke ook hun bedrag 
weze, maken een indicie nit van het be
staan van de inkomsten door middel 
waarvan zij geclaan werden en kunnen 
dus gebeurlijk met anclere gegevens die-
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nen als grondslag van het ramen van de 
belastbare grondslag, naar tekenen en in
diciioln, overeenkornstig artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten. 

6 december 1955. 276 

182. ~ InkornstenbelasUngcn. Be-
-roep teuen de besUssing van cl.e clirecte·u-r. 
- Hot van beroep clat, om een aanslag 
te n·iet te doen, op fle bes/.-iss·ing van de 
direct em· deT · belastingen stetmt zoncler 
zelf het 1Jestawn van ae 1Jelastingsch~tlcl 
te beoon/.elen. - Omvettelijlcheid. - Is 
onwettelijk de beslissing waarbij het hof 
van beroep, zoncler zelf het bestaan van 
cle belastingsclluhl te beoordelen, zorrls 
het zijn plicht is, binnen de grenzen van 
zijn kennisnerning en volgens de regel
matig overgelegde elementen, steunt 011 
de beslissing van cle directeur der llelas
tingen om de aanslag te vernietigen. 

G december 1955. 278 

183. JnkomstenbelasHn.oen. 
Sohenfl·iny van het awn fle alcten vm·schiil
digd geloof. - Hot van beroep dat ver
l"lcw1·t flat fle besUssing van fle cl'i1'ecte1t1· 
geen enlcel gemeenrechtelijlc 1Jewijsmiclfle7, 
aanvoert om de annvullende aansla,qen te 
1·echtvaardigen. - Besliss-ing tvcllce de 
toepass-ing vnn a-rtilcel 55 de·r samen.oe
sclwlcelde wetten inroept. - Schencliny 
van cle bewijskmwht die aan fle directo
riale beslissing .te heohten -is. - Door te 
verklaren dat de directeur in zijn beslis
sing geen ge:ineenrechtelijk bewijsmiddel 
ter rechtvaardiging van de aanvullende 
aanslagen voorstelde, dan wanneer de be
slissing de toepassing van artikel 55 der 
samengescllakelde wetten inriep, miskent 
het hof van beroep waarbij het verhaal 
tegen die beslissing aanhangig is, de be
wijskracht die er aan te hecllten is. 

G december 1955. 278 

184. - Inlcomstenbelastingen. ~ INs
calc Oommissie. - Eerste aanslag ove1·
een7comst'ig het aclvies van ae fiscale Oom
m·issie. - Annv·u-llende aanslng op een 
floor cle flirecteur verhooycle gronflslag. 
- A flministratie wellce het bewijs niet le
vert 1:an hogere inlcomsten clan die tvellce 
doOT cle Oommissie weerhott-clen werden. 
~ Gereoht·vnardi,qfle ventict-iging 1:an de 
aan'Vltllende aansla.o. - Arrest flnt niet 
vaststelt aat (/.e belastingplichtige het be
wijs van het juiste oijfe1· van zijn inkom
sten gele·ue-rd heett. - llernietiging van 
de eerste aanslag niet wetteli.ilc gereoht
vaa1·d·igcl. ~ Wanneer een eerste aanslag 
overeenlwmstig het advies van de fiscale 
cornmissie gevestigcl werd en de met een 
bezwaarscllrift gelaste directeur de be
lastbare grondslag verhoogd heeft en be
volen heeft een aanvullende aanslag ov 
het kohier te brengen, mag het met een 
verhaal tegen deze beslissing gelast hof 
van beroep de tweecle aanslag te niet 

I 
' 
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doen, zo ue administratie het bewijs niet 
!evert van hogere inkomsten dan die 
welke door cle commissie vastgesteld wer
den, maar het verrnag het niet de eerste 
aanslag te niet te doen zonder vast te 
stellen dat de belastingplicbtige het be
wijs van het juiste cijfer van zijn belast
bare inkomsten gelevert1 heeft. (Samenge
schakelde wetten, art. '55, par. 3.) 

20 december 191J5. 310 

1815. Inlwmstenbelastinaen. 
Schattina van cle belastbare aronllslaa. -
TT ergeUjlc·ina met cle normale inlcomsten 
van aeU.ilcsoortiiJe belastinaplicht'iaen. -
TTergelijking namel'ijk met de inkomsten 
van belastinrnJlichti,qen wier zakencijfers 
veTschillen va.n. aegene van lle belasting
plichtige w·iens inlcomsten moeten ,qeschat 
'Waraen. - De gelijksoortige belasting
plichtigen wiens zakencijfers verschillen 
van degene van de belastingplichtige, 
wiens in de bedrijfstaks belastbare in
komsten moeten geschat worden, zijn niet 
uit de door artikel 28 van de smnenge
schakelde wetten voorziene vergelijkings
wijze gesloten. 

3 januari 19il6. 336 

18,6. - InkonzstenbelasUn.qen. Ra-
ming 1mn lle belastbare g·ronrlslay. - Be
lnstingplicht-ige fl'ie hanflel in re1·sche'iden 
product en drijft. - TT e-rgelijking met fle 
normale inkomsten van gelijksoor·tiae be
la.stinuplichUgen. Geen verplicht-in,q 
vom· de a.d·minisiomUe de winston te bepa
len welke elke soo·rt p-roclucten voo'l't
lwengt of de ver·uelij king te male en met 
de inkornsten 1;a.n bela.stinapUcht-igen flie 
een handel zoltden d·r·ijven, 'Welke al rle 
prorlucten zort berrrijpen rl·ie het voor'Wer·p 
va.n het beflrijf va.n cle bela.stin,qschulfz.ige 
ttUmalcen. - Wanneer de belastingplich
tige wiens inkomsten moeten aangeslagen 
worden een handel uitbaat die verschei
den producten treft; welke llet voorwerp 
van verscllillende beclrijven zouden kun
nen uitmaken, is de taxerenc1e nrnbte
naar, !lie zijn toevlucht tot de vergelij
kingsmetllode neemt, er niet toe gehouden 
de winsten aan te llalen, die elke soort 
producten betreffen, en niet verplicht de 
vergelijking te beperken tot de inkomsten 
van belastingpliclltigen, die een handel 
zouden uitbaten welke nl de producten 
die het voorwerp van het bedrijf van de 
belastingplichtige uitmaken, zon begrij
pen. (Samengeschakelde wetten, art. 28.) 

10 januari 1956. 35B 

187. - Inlwmstenbela.stingen. - Ra.
ming van fle belustba.r·e urondslart. - TTer
(lelijlcing met de no1·male inlco1nsten van 
uelijlcsoorUge bela.stingplicht'igen. - Sott
vereine beoonleling va.n rle gepastheirl en 
rle be'Wijslc-ra.cht va.n de veraelijkingsp·ztn
ten. - Het llof van beroep beoordeelt sou
verein de gepastlleid en de bewijskracllt 

van de vergelijkingspunten die de admi
nistratie aanwendt, wanneer zij de be
lastbare grondslag bij vergelijking met 
de normale inkomsten van soortgelijke 
belastingplichtigen raamt. (Samengescha
kelde wetten, art. 28.) 

10 januari 1956. 353 

188. - Inlcomstenlielast-ingen. Ra.-
rning van cle bela.stbare gronclsla{f. - TT er
gelijlcing met cle nor·male inlcmnsten va.n 
soor·tgelijlce belastingpz.ichUgen. - TTnst-· 
stelrin{f llat de vej·geli]lr·ingspunten met 
ornzichUuheicl aelcozen werclen. - TT a.st
stell·in(! rle beslissing om;vattencl d.at ae 
vergelijlcing gesohieflfle cloor r·el.:ening te 
hortrlen met bela.stingpUcht-lf!en d·ie vol
rloencle o-ve·reenstemming vertonen om a.ls 
,qelijksoortia beschonwrl te w·onlen. -
Door er qp te wijzen clat de vergelijkings
punten, die tot het bepalen van ue belnst-
bnre gro1\.dslag gediend hebben, met om
zichtigheid door de bevoegde directeur 
gekozen wen1en, beslist het llof van be
roep c1at de vergelijking geschiedde door 
rekening te hom1en met belastingplichti
gen die voldoende overeensternming ver
tonen om als gelijksoortig beschouwd te 
worden. (Samengeschakelde wetten be
treffende de belastingen op de inkomsten, 
art. 28.) 

10 janunri l9G6. 357 

18·9. - Inl•ornstenbelnstinrten. Ra.-
min,q Vf£-n cle belastba.re gronclslag. - TTer·
gelij ldn,q met de nonna.le inkomsten van 
soortgelijlce belastingpliohtigen. - Scha.t
tings'Wijze d·ie een zelcer·e vr·ijheid in de 
1Jergelijlcin{f inslu'it. - De vaststelling 
van de belastbare basis bij toepassing 
van artikel 28 van de samengeschakelde 
wetten sluit een zekere vrijheid in, daar 
de winsten van gelijksoortige belasting
pliclltigen noodzakelijk verscllillen verto
nen. 

10 januari 1956. 357 

1910. - InkomstenbelasUngen. - Aan
sla.g va.n a.rnbtswege. - Aa.nsla.g llie voor .. 
fle bela.stingplichUue de ·veTplicht-ing rne
rlebrengt, bij ontstentenis van willeke1t
rige a.a.nslag, het bewi]s va.n het .ittiste· 
/Jeflntg vnn zi,in belastbare inlcornsten te 
lever·en. - Bi.i ontstentenis van willekeu
rige aanslag, behoort llet de krachtens 
artikel 56 van de samengeorclende wetten 
van ambtswege aangeslagen belasting
schuldige toe I1et bewijs van het juiste 
bedrag van zijn belastbare inkomsten te 
leveren. 

3 februari 195G. 442 

191. - Inlwmstenbela.st'ingen. Ra.-
min,q van cle bela.stbar·e ba.s-is. - TTe·rge
UjlC'in,q met fle norma.le "W·insten van soort
gez.ijlce onfler·nem:ingen en n·iet rnet die 
va.n in irlentielce omstancligheflen geew
plo-itee·rde onflernemingen. - Artikel 28-
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van de samengeschakelde wetten voorziet 
-de vergelijking met de normale winsten 
van soortgelijke ondernemingen en niet 
met die van de in identieke omstandighe
·den geexploiteerde ondernemingen, hoe
wei het voorschrijft daarenboven reke
ning te houden, volgens het ·geval, met 
-de bijzonderheden die het opsomt. 

14 februari 195G. 485 

192. ~ Inlcomstenbelastinuen. - Ra
miny ·van de belastbwre basis. - Ferue
lijkin!J met cle nonnale winsten van soort
_gelijlce belastinr;sch'ltl!l·iuen. - P1·ocedure 
van schatt-iny die niet insl'lt.it dctt de ad
minist'!·atie op yeen hoge·re basis nwu aan
slaan. - Rekening gehouden met de bij
,zonderheden eigen aan de belastingplich
tige op wiens inkomsten cle belasting moet 
geheven worden, is de administratie ge
rechtigd op een hogere basis aan te slaan 
dan degene die werd aangenomen voor 
•de soortgelijke belastingschuldigen wier 
winsten als vergelijkingspunten gediencl 
hebben. (Samengeschakelde wetten, arti
kel 28.) 

14 februari 1!J5G. 485 

1'93. - Inlcomstenbelustin!Jen. Ra-
min!J van de belastbwre basis. - Ruminll 
1Jij vergelljlcin!J. - Beoordelinu vun het 
oordeellr:u-ndig lcwrakter vun de ntm.inr;. 
- So·ave1·eine beoo·rclelin[J doo1· de Techter 
over de yrond. - De rechter over de 
grond beoordeelt souverein of de door de 
.administratie ingeroepen vergelijkings
punten tot raming van de belastbare 
_grondslag oordeelkunclig bepaald werden. 

14 februari 195G. 485 

194. - lnlwmstenbelast·inyen. - Ra
ming van de belastbare .IJ'l'Ondslau floor 
·vergelijlciny met fle noTmale Winsten van 
soortgelijlce belast-inuschnlcligen. - Fe1·
gel·ij7cing met de winsten van een enlcel 
belastingschnldiye. - Wetti_qheifl. - De 
waarde van het door artikel 28 van cle 
samengeschakelde wetten aan de verge
lijking met cle normale wins ten of ba ten 
van soortgelijke belastingschulcligen toe
gekend, vermoeclen is niet afllankelijk 
van de verwijzing naar verscheidene 
·soortgelijke belastingschuldigen. 

2 maart 195G. 53G 

195. - Inlcomstenbelast-ingen. Ra-
ming van de belctstbaTe uronflslag cloor 
1Je·rgeli.jlcin_q nwt fle nonnale tvinsten van 
soortgelijlce belnstingschu.ldigen. - W·in
sten vnn deze die de in st1·atwetten om
schre·ven g1·enzen te boven [Jctnn. - Win
sten als nor·maal Tcttnnenfle bescho11wd 
'WOrden ind·ien z·ij als gewoon bij de als 
soortgelijlv in nanrne·rlcing genomen belas
tingschttlcl-igen voorlcomen. - De door 
soortgelijke belastingschuldigen aan- of 
toegegeven winsten of baten kunnen door 
41e recllter over de grond als « normaal >> 

beschouwd worden hoewel de winstmarge 
de door de vigerende wet en reglementen 
toegestane percenten, te boven ging, in
dien zij als gewoon voorkomen bij de be
lastingschuldigen die de administratie als 
soortgelijk in aanmerking genomen heeft. 
(Samengescbakelde wetten, art. 28.) 

2 maart 193G. 336 

UJ16. - Inkomstenbelast-inoen. - Wet
telijke ve·rrnoedens ingesteld floor art-i
Tcel 2, paragmctf 3, vnn de wet van 16 oc
tobe1· 1945. - Fermoedens ei[!en aan de 
extrnbelasUng en als zollnni.IJ niet toepas
selijlc op het st·Ltk van de gewone belns
tin.l}en. - Recht vnn lle nflmvnistrntie 
zich, met het oog op het vest-i_qen van de 
_qwwo1w belastingen, te beToepen op lle ele
menten 1nctnTvoor lle wetteUjlce verrtwe
llens vooTzien bi.i n1·tilcel 2, pnragraaf 3, 
gelclen. - Zo de .vermoedens ingesteld 
door .artikel 2, paragraaf 3, van ·de wet 
van 1G october 1945 een bewijswijze eigen 
aan de stof van de extrabelasting uitma
ken en dienvolgens, als zodanig, niet toe
passelijk zij.n op llet stuk van de gewone 
belastingen, ontleent niettemin de admi
nistratie aan de bepalingen van artikel 55 
van de samengeschakelcle wetten het 
recht .zich met het oog op llet vestigen 
van de gewone belastingen te beroepen op 
de elementen waarvoor die vermoedens 
geld en. 

13 maart 193G. 580 
197. - Inlcomstenbelnstingen. Ra-

ming van lle belnst/Jare yrondslay . . - Om
slag, bij flelen,. oveT ellc van fle behan
delcle dienstjaTen, van het totnal bedrag 
van de veTzwegen inlcornsten. - 1-V ette
lijlce wijze van r·nming van fle belnstbaTe 
gTondslag voor iede1· dienstjaa.r. - Door 
het totaal bedrag van de inkomsten waar
van ze de verzwijging ontclekte bij middel 
van cle wijze van llewijslevering ingesteld 
door artikel 55, paragraaf 1, van de sa
mengeschakelde wetten, om te slagen, bij 
delen, over elk van de behandelde dienst
jaren, lleeft de administratie niets anders 
geclaan dan door vermoedens het cleel ver
zwegen inkomsten dat op elk dienstjaar 
terugslaat te bepalen en heeft zij zodoen
de voor elk dienstjaar het vermoeden, in 
voormelcl artikel 55 omschreven, toege
past. 

13 maart 1936. 580 

198. - Inkomsten/JelnsUngen. Be-
lnsting op het inlcornen voortlcomende van 
on·roenmde goederen. - Kwijtschelding 
van fle l!elnst-in{! naar ve·rhonding van het 
ver·schil tnssen het lcnflastraal inlcomen 
en het we-rlcelijlc netto inlcomen geduren
cle het jaa1· van de nanslng. - Aamsp1·nalc 
tot het belcomen van deze Tc1nijtschelding 
flaar de ove1·eengelcomen ve1·_qoeding we
gens hmwveTlies slechts gestm·t wns nn 
het ve·rstrijl;;en vwn fle jn1·en van de ann-
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slag. - Arrest e·r z-ich toe be]Jerlcend te 
verlclaren dat het te1·echt is dat de adrni
nistraUe de vergoeding omgedeeld heett 
naa1· verhottding vnn de jaren tijdens de-_ 
wellce het onroet·end goed niet verhttu-1·d 
·is gebleven. - An·est n·iet Tegelmatio ge
rnot-iveercl. - Is niet regelmutig gemoti
veerd het arrest dut, om de aunspraak 
van de belastingplichtige tot het bekomen 
van de kwijtschelding van de grondbelus
ting voor de clienstjuren 1944 tot 1952 te 
verwerpen, duar de overeengekomen ver
goeding wegens huurverlies slechts in 1953 
gestort was en clienvolgens het inkomen 
onbestaancl geweest was gednrende de be
doelde dienstjaren, zich beperkt te unt
woorclen dat het terecht is dat de aclmi
nistratie deze vergoeding omgedeeld heeft 
naar verhouding van de jaren tijdens de
welke het onroerend goed niet verhuurd 
is gel>leven. -(Grondwet, art. 97; samenge
schakelde wetten betreffende de inkom-
stenbelustingen, art. 13, par. 1.) · 

16 muurt 1956. 589 

199. - InkornstenbelasUngen. Ra-
m·in_q utn de belnstbare tJ1'01UlslatJ. .~ 
Geldsom. OlJ 9 october .191,1, door de echtge
note van de belnst-inosch·ulcl-ige nanue,qe
ven. _:__ Vereiste vom·wanrde opdat cleze 
aan,qifte nls vennoeden knn [/elden dat 
yezegcle sam een belastbqar in/ramen van 
rle belnstinrtsch-uldi_qe zott uitm.alcen. -
Het bezit, krachtens de besluitwet van 
6 october 1944 door de echtgenote van de 
belastingschnldige uangegeven, lmn dun 
slechts als vermoeclen gelden dat gezegtl 
bezit een belustbaar inkomen van de be
lasti:ngschnldige nitmaakt, wunneer in 
feite vastgestelcl wordt dat clit bezit voort
komt van door de belastingschuldige zelf 
bekomen winsten, inkomsten of baten, of 
dut deze in zijn hoofcle belustbaur zijn 
om reden van het huwelijksvermogens
stelsel van de echtgenoten. 

2'l maart 1936. 622 

.200. - In1comstenbelast-inyen. Ve1·-
minclering tt-it oorzaalc vcm tamilielasten. 
- Belastbn1·e urondslay ve1·mindenl ge-
-weest zijntle met een bedTng de jictieve 
lonen vertertemooonliyencle vnn rle lcinde-
1'en die ·uoor cle belastinrtsclwldige gen1·
lwid hctdden. -~ Voor iecle·r van de kincle
ren in nwn·me·rlc·ing geno·men fictief loon 
clnt het be(lra.g, bepna.lrl bij wrt-ilcel J,9bis, 
pnragranf J,, vnn cle sarnengeschalc~lde 
wetten, ove1·sch'l',ijM. - Kinde1·en njet ten 
laste van de lielnstingschulcl-iye in cle z-in 
vcm de fiscnle toet. - Wanneer de belust
bare grondslug verminderd werd met een 
beclrag de fictieve lonen van de kinderen 
van de belastingschuldige clie voor luutst
genoemde gearbeicl hebben vertegenwqor
digende, mag geen vermi.ndering van be
lusting nit oorzuak van kinderlust toege
stuun worden indien het voor ieder van 
de kinderen in aanmerking genomen fie-

tief loon de bedragen bepaald bij pura
grauf <1 van artikel 49b-i:s van de samen
geschakelde wetten op de inkomstenbelus
tingen overschrijclt. 

17 april 1956. 682 

201. - Inlcomstenbelastinqen. Ra-
m·ing van de belastbn-re grondslag. - Rn
ming van de ·inlcornsten van het lantste 
kwn1·tanl .1944- ~ Winsten cloo1· de belns
tinypUcht-iye behaalcl tussen .1 jamu11·i 
.191,0 en 9 october 1941,. - vV,insten clie, in 
een bepnnlfl ge·ual, yeen ve'l'rnoerlen lcwn
nen -u.itnwken tot rarning cle1· winsten van 
het lnntste Jcwartnal 19-44- - Het hof van 
beroep mag uit feitelijke bestumldelen, 
eigen uun een bepaalde zauk, wettelijk 
afleiden dut de door een belustingplichtige 
tnssen 1 junuuri 1940 en 9 october 1944 
behaalc1e winsten geen vennoeden uitmu
ken tot raming van de door dezelfde be
lustingplichtige behuulde winsten tijdens 
het lautste kwurtuul 1944, llit is vunuf 
9 october tot 31 december 1944. 

2 mei 1956. 729 

20.2. - Inlcomstenliela.stinrwn. Ra.-
ming -vnn de lielastba·re bnsis. - Basis 
bepnnlcl cloo·r vennoerlens nfgele·id nit het 
veTrnouensacc·res ·vnn cle belnstingschttl
cliqe. ~ Aft-relclcing ·ran een berlrng dat 
de doo-r de kinrle·ren van de belnstinq
schnlrl-i,qe verrl·iencle lonen ve-rtegenwOO!'
(l-igt. - TJ-it hoofde vnn << jict-ie1Je lonen ll 
toertelcende ntf1·ekking. - Wanneer van 
de belastbare inkomsten, die bepuald wer
clen door vermoeclens afgeleid nit het in 
hoofcle van de belustingschuldige vastge
stelcl vermogensaccres, ene som afgt~trok
ken werd die de door de in zijn bedrijf 
medewerkende kinderen van de l>elasting
schnldige verdiencle lonen vertegenwoor
digt, guut het nooclzakelijk om fictieve 
lonen, clit wil zeggen lonen <lie niet wer
kelijk uitl>etaald wenlen. 

12 mei 1956.. 761 

203. - 1-likomstenbelnst·ingen. Ra-
Jn'in,q van rle 1JelnstlJa1·e bnsis. - Ver_qe
lijlcing met cle no·nnale winsten ·vnn ge
lijksoort-iye lielnstinasch·ttldiyen. -~ TVijze 
van bepnlen van rle inkomsten die slechts 
toepnsselijk is bij geb1·e1c nnn bewijs
lcnwhti{Je, hetzij voo1· de ndn~inistmt·ie, 
hetz·ij door de belnstingschuldige ove,·ge
leyde aeuevens. - Het is slechts bij ge
brek uun bewijskruchtige, hetzij door de 
belustingschuldige, hetzij door de aclmi-
nistrutie overgelegcle gegevens dat deze 
lautste de in de bedrijfsbelasting belust
bure winsten en baten mag bepalen bij 
vergelijking met de normule winsten of' 
baten van gelijksoortige belastingschuldi
gen. (Stilzwijgende beslissing.) (Samenge
schakelde wetten l>etreffende de inkom
stenbelustingen, art. 28.) 

12 mei 1956. 76il 
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204. - I n7comsten1Jelasti-~tgen. - Ra
nting van ile 1JelastlJa.re 1Ja sis. - Ve·rue
lijlcing met ile nonnale v· bnsten van ge
lijlcsoortige 1Jelastingsc7w~iligen. - li'eite
lijlce vaststelling, iloor ile rechter over ile 
uroncl, clat ile ailministrat-ie en de 1Jelas
Ungsch1tlili(fe in ge1Jre7ce ge1Jleven zijn 1Je
wijs7crachtiae gegevens over te leggen. ~ 
Souvereine 1Jeoorileling. - Ret hof van 
beroep beoordeelt souverein in feite of de 
administratie en de belastingschuldige in 
gebreke gebleven zijn bewijskrachtige ge
gevens over te leggen, voorwaarde vereist 
opdat de administratie gerechtigd zij de 
in de bedrijfsbelasting· belastbare winsten 
en baten te bepalen bij vergelijking met 
cle normale winsten of baten van gelijk
soortige belastingsclmldigen. 

12 mei 195(). 763 

.205. - Inlwmsten1Jelastingen. Be-
·relwning van (le 1Jelast1Jare uronilslaf!. -
Berelcening oeu·ronil op vermoeclens. -
Het hof van 1Jeroep verlclarena aat cle ·ve·r
rnoeilens, waat·op rle atlministt·atie ste7mt, 
volstaan. ~ Verlclaring inslwitena clat cle 
vennoeclens, uewichtiu, 1Jepaalrl en ovet·
eenstemmencl z·ijn. - Waar het hof van 
beroep beslist dat de vermoedens waarop 
de administratie stennt tot vestiging van 
de aanslag volstaan, het vaststelt clat clie 
vermoedens gewichtig bepaalcl en overeen
stemmend zijn. (Burg. vVetb., art. 1353; 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 32.) 

15 juni 1956. 870 

206. - InlcomsteniJelasUnuen. Af-
trelcking wegens familielasten. - Belast-
1Jare aronrlsla(f vet·minclenl met een 1Je
£lTag ilat de fictieve lonen vet·teyenwoor
iligt van rle lc'inrleren die met cle 1Jel.asting
schu.lclige he1J1Jen meclegewet·lct. - Inacht
neming voo·1· ellc lcincl van het fictief loon 
a at het floor at•t-ilcel 49bis, pat·a,qt·aaf 4' 
!let· samengeschakelrle ~vetten 1Jepaalil IJe
clnLg ovet·scht•i:iclt. ~ K ind.eren die niet 
ten laste van cle 1Jelast-inosc7mltlige zijn 
naat· cle z·in van rle fiscale wet. - Wan
neer de belastl1are grondslag vermeerderd 
werd met een bedrag dat het bedrag ver
tegenwoorcligt van de fictieve lonen van 
de kinderen van de e:s:ploitant die met 
hem hebben meclegewerkt, vermag geen 
aftrekking wegens kinderlast te worden 
toegestaan, indien het voor ieder kind in 
aanmerking genomen fictief loon, het door 
paragraaf 4 van artikel 49/Jis der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen bepaald bedrag overtreft. 

19 juni 1956. 885 

HOOFDSTUK V. 

BEDRJ.JFS!lELASTING. 

207. - Inkomstenbelast·inuen. Be-
clt·ijfsbelnstino., - Overtl·racht van ecn 

hanclelsfonils. - Pt•ijs in de 1Jecl1'-ijfs1Jelas
tinrf 1Jelast1Jarw in cle mate wanrin hij de 
veruelrlinu van een u.it de emploitat-ie ont
staan accres of meentJaat·ile 7titmaa7ct. -
De prijs van de overdracht van een han
delsfonds is, in de bij artikel 27 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen voorziene Yoorwaar
den in de bedrijfsbelasting belastbaur in 
de mate waarin hij de vergelding van een 
uit en gedurende de exploitatie ontstaan 
accres of meerwaarde uitmaakt. 

20 september 1955. 14 

208. - In7wmsten1Jelnstingen. Be-
il?'ijfs1Jelast-inu.- IniJ·reng in een vennoot
schap van« hnnclelsTelat-ies, onrleTviniling, 
technische en anclet·e lcennis ll. - W a wr
it en rEe h7tn oorzaak he1J1Jen in een emploi
tatie van rlegene £lie ae ·in1Jt·eng heeft ge
claan. - VeTael(z.iny vrm clet·gelijlce i.n-
1Jreng aan cle 1Jerl-rijfs1Jelasting onilet·wor
pen. - De inbreng in een vennootschap· 
van « handelsrelaties, ondervinding, tech
nische en andere kennis ll is aan de be
drijfsbelasting onderworpen wanneer die 
waarden hun oorzaak hebhen in een ex
ploitatie van diegenen in wiens hoofde zij 
ontstaan zijn. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 27.) 

20 september 1955. 14 

20S. - Inl"omstenl1elastingen. Be-
clt·ijfs1Jelastino. - Nijvet·he·icls-, hantlels
ot lanil1Jou.w1Jecki:if. - Inlcomen opgele
vet·a cloo·r een 1;e·rrioht-ing rnet 1Jett·e7c7cino 
tot het 1Je(lriff. - Inlcomen 1Jelast1Jaar 
zelfs wannee·r het niet iloor de eigenlijlce 
we·rlczanmlwicl ·in cle nijverhei.cl, rle hanclel 
of cle lanil1Jomv opgele1;eril wet·a. - Elk 
inkomen opgelevercl door verrichtingen 
met betrekking tot een nijverheids-, han
dels- of landbouwbedrijf valt onder de 1Je
drijfsbelasting, zonder dat het noodzake
lijk dient voort te komen van eigenlijke 
werkzaamheid in de nijverheid, de han
del of de landbouw. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 25, par. 1, 1°, en 27, par. 1.) 

7 october 1955. 77 

210. - Inl.;omsten1Jelnst-inoen. - Be
rl1'ijfs1Jelasting. - Lanil1Jottwsto7cer. 
Vergoecl-in{fen ontvangen vat~ een groepe
ring van concu.tYet·end.e stolce1·s. - Ont
vangen vergoewingen die een tegenpt·esta
tie voo·r ile vet·1J·intenis (le proiltwtie te 1Je
perken of te stalven nitmalcen. - Vast in
lr-omen in de plaats van cle wisselvallige 
uitsla,qen vnn cle fa1Jricatie yett·eaen. -
EmploUatie niet opgehonclen he1J1Jenil, 
zelfs ze e·r ueen faiJ?'icatie van alcohol 
meer geschieilile. - V ergoewin,qen in drY 
1Jerlr-ijfs1Jelast-ing 1Jelast1Jacw. - Hoewel 
hij geen alcohol meer gefabriceerd heeft, 
is een landbouwstoker niettemin in de be-
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drijfsbelasting belasthaar op de vergoe
·dingen die hij van een groepering van 
concurrerende stokers ontvangen I1eeft als 
tegenprestatie voor de door hem aange
gane verbintenis zijn productie te beper
ken of te staken en die een vast inkomen 
uitmaken dat 1n de plaats van de wissel
vallige uitslagen van de fabricatie getre
den is, zonder dat de exploitatie opgehou
den heeft. (Samengeschakelde wetten be
·treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel25, par. 1, 1°, en 27, 11ar. 1.) 

7 october 1955. 77 

2ll.1. - Inkomstenuelasti'lt[!CII. Be-
drijfsbelnsting. - Wednwe ll'ie ·in de be
dr<ijfs/Jelasting beactstbnre 'L'erooerUn,qe'n 
ontvangen heeft. - lVeduwe de nlleen in 

.haar· hoofrle oevest'i,qcle nctnslct[! behv'istencl. 
- Arrest vnststellencl dat zij n·iet lH~wijst 
dut .zij die vergoedinoen met hnwr kinde
ren verdeelcl heeft op g1·ond 'Vnn een recht 
dnt de:ze luulden. - Ar·1'est rlnt wrti
kel 1315 -z;nn het Bu·roe1'lijl" Wetboelv niet 
.schenclt. - vVanneer een weduwe persoon
lijk zekere in de bedrijfsbelasting belast
bare vergoedingen ontvangen heeft, 
schendt artil,el 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek niet llet arrest dat beslist dat 
het op haar rust, de aileen in haar hoofde 
gevestigde aanslag te lJetwisten en te be
wijzen cla t zij ze met haar kinderen ver
deeld I1eeft op grond van een recht dat 
deze op die vergoeclingen hadden. 

7 october 1955. 77 

212. - InlvomstenbelasUn,qen. Be-
-rlriffsbelast'ing. - W·insten t:an een m;
verheirls-, hanrlels- of lcmdbo-uwbear·ijf.
Winsten voo1·tvloeienrl tt'it al rle cloor z-ijn 
inr··iehtinyen of cloor· tttssenlcomst ervan 
,qerlane verrichf'inyen. - De winsten van 
een nijverheids-, handels- of landbouwbe
drijf zijn· clie welke uit al de door zijn 
lnrichtingen of door tussenkomst ervan 
gedane verrichtingen Yoortvloeien. (Sa
mengeschakeWe wetten betreffende de in
komstenJJelastingen, art. 25 en 27, par. 1.) 

25 october 1955. 139 

213. - Inlwmstenbelast-inr;en. - Be
rlJ'iffsbelnstin[J. - Inlcomen voortlcomend 
·Fnn een cum cUe belast-in,q oncle,rworpen 
nijverheicls-, hanclels- of lnnclbou.wbeclr-ijf. 
- Inkomen elM niet behoett clo01· een nij
nijvm·Twicls-, hanclels- of lanclb011Wbecl-r·iff. 
worden opgebmcht. - Elk inkomen dat 
van een nijverheids-, handels- of land
!Jouwbedrijf voortkomt, is nan de l1e
drijfsbelasting onderworpen, zom1er dat 
het noodzakelijk door een eigenlijk nij
verheids-, hanc1els- of land!Jouwwerk be
hoeft opgebracllt te zijn. Het doet er niets 
toe dat de aanlegger vrijwillig zijn be
drijvigheid zodanig beperkt heeft ·aat hi.i 
niets meer geproduceerd lleeft. (Samenge-

schakelde wetten, art. 25, par. 1, 1°, en 
27, par. 1.) 

25 october 1955. 139 

214. - Inlcornstenbelnstin,qe·n. - Be
cl--rijfs belnstin_q. - A[t1·eTcbnre bed:~j!s
lnsten. - Afsch'l'ijvin,qen. - Atschn}vm
_qen welke om njt·relcbna1· te zijn. rno.e~en 
samengnan met een wna1'rlevenntnclen."':[J 
·weUce zieh oeclu.renrle cle belastbn1·e ttJrl 
·werlcelijlc t:OOJ'cleerl. - De op het bedr.~g 
van de l1elegde gelden of op de kostpl'lJS 
gegronde afschrijvingen van llet ma~e
riaal en van c1e roerende voorwerpen dle
nende tot het uitoefenen van het bedrijf 
zijn bij wijze van bedrijfslasten aftrek
baar v!in het bnitobedrag der in artikel 25 
der samengeschakelde wetten opgesomde 
inkomsten in zover deze afschrijvingen 
samengaan met de waardevermindering, 
welke zich gedurende de belastbare tijd 
werkelijk voordeed. (Samengeschakelde 
wetten, art. 26, par. 2, 4° .) 

4 november 1955. 166 

215. - Inlcomsten/Jelast-ingen. Be-
drijfsbelasting. - BerlJ"ijfsu.itgaven. -
Beclrijfslasten. - Uitdnt.lclcinoen met een 
zelfrle rlJ'aa_qw'ijclte. - Het woord «be
drijfsuitgaven JJ heeft, in paragraaf 1 van 
artikel 26 der samengeschakelde wetten, 
dezelfde draagwijdte als het woord <<be
drijfslasten JJ in paragraaf 2 van dezelfde 
be paling. 

4 november 1955. 166 

216. - Inluornstenbelastingen. Be-
rlrijfsbelast-iny. - Beclr-ijfsnitgaven. -
A.fschrijt:'ingen. - Voorwaarrlen opclat 
cleze afsclwijvingen als floor a1·tikel 26, 
paTay-raaf 1, cle1· snni.enoesehalcelde wetten 
voo1·ziene beclrij[s1dtgnven lcunnen aan_qe
zien worrlen. - De door de wetgever in 
paragraaf 1 van artikel 26 gebruikte term 
<< bedrijfsuitgaven JJ welke niet noodzake
lijk een uitgave insluit, cloelt, ter zake 
van afscllrijvingen niet op de « uitgaven JJ 

welke het kopen van roerende of onroe
rencle goederen, dienende tot de uitoefe
ning van het bedrijf, of het beleggen van 
die goederen in het !Jedrijf van de schat
pliclltige mogelijk zonden gemaakt heb
ben, maar wel op de sommen die ingehon
den werden om de waarclevermindering 
van c1ie goecleren, welke zich werkelijk 
gedurende de belastbare tijd · voordeed, 
te vergoec1en en aldus clit actief volkomen 
te herstellen. 

4 november 1955. 166 

217. - Inlcomstenbelnstinoen. Be-
cZJ-ijfsbelastin[J. - Berlr-ij[slasten. Af-
sch1·ijvin,q t:an cle in het 'Qerlrijf beleyrle 
,qoeaeren. - Goeaeren wellce niet noorlza
lcelijlc ten bezwaJ"enrle titel moeten ver
lc-regen z-ijn orn ctls a[sch1'ijt:ing te lcunnen 
_qelaen en 'IJctn het bJ-uto-becZr·ng aer be
cl-rijfsinlwmsten afgetr-olclcen te worden. 
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- Het bedrag der belegde gelden waarop, 
luidens artikel 26, paragraaf 2, lid 2, der 
samengeschakelde wetten, de afschrijvin
gen gegrond zijn, impliceert niet dat het 
kopen van de in het bedrijf van de schat. 
plichtige belegde goederen noodzakelijk 
onder bezwarende titel moet geschied 
zijn, om cle afschrijving mogelijk te ma
ken. 

4 november 1955. 166 
21-8. - Inkomstenbelnst-ingen. Be-

dri,ifsbclnsting. - Bed'l"ijfslnsten. Af-
schrifvingen. -- Goederen belegd in het 
bed1·i,if. - Goederen q;e1·kregen door ert
opvolging. - Goe(leren welke gebe·ttrlijlc 
lcmmen atuesch1·even worden. - Een door 
erfopvolging verkregen goed, belegcl in 
het bedrijf van de schatplichtige, kan ge
lleurlijk tot afschrijving aanlei<ling ge
ven. 

4 november 1955. 166 

219. - InlcomstenbelasUn,qen. Be-
drijfsbelast-in,q. - Aftrelcbare bed1·ijfslns
ten. - Atsch·rijvingen. - Bele,qgingswaar
de. - Bepalin,q. - De beleggingswaarde, 
waarop de als bedrijfslasten aftrekllare 
afschrijvingen llerekend wordt is de 
waarde van het Yoor afschrijving vat
baar bestandcleel van het actief, ten dage 
waarop het belegd werd, dit is waarop 
het tot het uitoefenen van het bedrijf ge
diend heeft; zij is niet noodzakelijk ge
lijk aan de koopprijs van bewust bestand
deel van het actief. (Samevgeschakelde 
wetten, \[rt. 26, par. 2, 4°, lid 2.) 

8 november 1955. 181 

220. - Inlcomstenbelastin,qen. Be-
d1·ijfsbelasting. - A[t1·ekbnre bedl"ijfs
lnsten. _::: Afsclwij·Gingen. - HeTschnt
tin,q van ze IeeTe nctieve bestnnddelen toe
gestaan door n1·tilcel 3 q;an de wet van 20 
au.gustus 1947. - Bepaling wellce 'Vrcemd 
is aan de be1·e1cenin[J 'IXtn rle na de er bij 
bepanldc rlnt1r.m op de actieve bestandde
len bele,qrle ntschrijvingen. - Het door 
artikel 3 van de wet van 20 augustus 1947 
vervangen artikel 26, paragraaf 2, 4°, 
lid 3, der samengeschakelde wetten onder
stelt dat de berusting of het gebouw, wel
ker herschatting het tot het l1erekenen 
van de afschrijving toestaat, reeds voor 
de datum welke het bepaalt in een nijver
heicls-, handels- of landbouwbedrijf belegd 
was, het is vreemd aan de bepaling van 
lle berekeningsgronllslag van de afschrij
vingen, wanneer de belegging, dit wil zeg
gen het in gebruik stellen tot bedrijfsdoel
einden, zich na die datum heeft voorge
daan. 

8 november 19i35. 181 

221. - Inlcomstenbelnstin[Jen. Be-
dri,jfsbelnstin,q. - Wins ten voo1·t1comende 
_vnn een n·i.jveTheids-, handels- of lnnrl-

bouwbed·rijf.- Inlcomsten nnn rle bedTijfs
belnsting onrlenvo1'pen zonde·r flat zij 
noorlzakelijlc rlo01· het eiuenlijlc nijver
heirls- hwnrlcls- of lan(lbunwwerlc op{fe
bracht zijn. - Alle winsten van een nij
verheids-, handels- of landbouwbedrijf 
zijn aan ue bedrijfsbelasting onderwor
pen, zonller dat zij noodzakelijk door het 
eigenlijk nijverheids-, handels- of land
bonwwerk dienen opgebracht te zijn, al 
had de uitbater vrijwillig zijn beurijvig
heid zodanig beperkt dat hij niets meer 
voortbrengt. (Samengeschakelde wettcn, 
art. 25, par. 1, 1°, en 27, 11ar. 1.) 

22 nove111ber 19i:Ji3. 226 

222. - InlcomstenbelasUngen. Be-
rlr-ijfsbelastin{f. - ForfaitMre ve-r,qoedinq 
-weUce rle belast-inr;plicht·iue on tvan{lt om 
zijn berlrijf IJ·u.iten ,qebnr.ilc te laten. ~ 
Aan rle berl-r-ijfsbelnst·in,q onrlerwo·rpen 
ve1·,qoedin.q. - Is aan de bedrijfsbelasting 
onderworpeu cle forfaitaire vergoeding 
welke de belastingplichtige, die behalve 
zijn landbonwbedrijf, als bijkomende ni.i
verheidsbedrijvigheid, een stokerij heeft, 
ontvaugt om zijn bedrijf lmiten gebrnik 
te laten, in plaats van de baten van de 
fabricage na te streven, zodoende voor de 
stokerij een forfaitair tloch vaststaand 
inkomen in de plaats stellend van de wis
selvallige uitkomsten van die bijkomende 
nijverheidsbedrijvigheid. (Samengescha
kelde wetten, art. 2i3, par. 1, 1°, en 27, 
par. 1.) 

22 november 195G. 226 

223. - Inkomstenbelnstin{letl. Be-
rl'l"ijfsbelnst-in,qen. - Bezolrli{fin{l van een 
oornm-issn1·is vnn een vennootsoha.p rlie 
zijn fnnctie lcosteloos ven;ult ntn(l1" als 
boekhou.cler· bezolrl·i_qrl worrlt. - Bezolrli
g·inyen lierloelrl door nr·UJcel 25, pnra
rJra.af 1, 2°, l-itt. b, en ann rle berl!"ijfsbe
last·in.q omler·wMpen. - Artikel 25, para
graaf 1, 2°, litt. 1!, van de sameugescha
kelde wetten, ver van alleen de bezoldi
gingen te bedoelen welke aan de beheer
<lers en commissarissen van een vennoot
schap in die hoedanigheid toegekeml 
worden, met uitsluiting van de bezoldi
gingen welke hun als aangestelden der 
vennootschap toegekencl werden, bedoelt 
ook de bezoldigingen van een beheerder 
en van een conunissaris van een vennoot
schap die zijn functie kosteloos vervult, 
maar door de vennootschap als boekhou
der bezoldigd worllt. 

6 december 195i3. 272 

224. - Inlcomstenl!elctstingen. Be-
rl·rijfsbelast-ing. - Artilcel 25, pnm{fmnf 1, 
2o ,' litt. b. - Bepa-ling r.vaar·b-i.j een bij
zonrlere soo1·t belastingpl-iohtiuen gernelrl 
-worrlt welke (lie belastin,q op umnd van 
het geheel der van rle vennootschap ont
vanuen be:wlrlig-in{fen en uitlcer·ingen ver
sohu.lrli,qrl zijn. ~ De wil van de wetgever 
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is geweest de in artikel 25, paragraaf 1, 
·2o, litt. b, vermelde person en tot een bij
zondere soort belastingplichtigen in de 
bedrijfsbelasting te maken, welke deze 
belasting verschuldigd zijn op grond van 
het geheel cler oml.erscheiden bezolcligin
gen en uitkeringen welke die pe1:sonen 
van de vennootsehap ontvangen hebben. 

6 december 1955. 272 

22:5. - Inkomstenbelastingen. - Be
·d-rijfsbelastingen. Wetten samenge
sahalcelcl bij beslnit van 31 jouli 1943, ar
tikel 35, pat·agr·afen 3 en 3bis. - Bepa
lingen wellce als voorwerp hebben het 
belastingent·ertime ten opziahte van zelcet·e 
vennootsahappen te verstet·ken. - De bij 
het besluit van 22 september 1941 in de 
wetgeving ingevoerde !Jepalingen van pa
ragrafen 3 en 3bis van artikel 35 cler sa
mengeschakelde wetten van 31 juli 1943 
hebben enkel tot voorwerp gehad, om aan 
de steeds stijgemle openbare uitgaven het 
hoofd te kunnen bieden, het belastingen
regime te versterken ten opzichte van ze
kere vennootschappen, waaronder de co
operatieve vennootschappen, door zekere 
uitgekeerde winsten in hoofde van de ven
nootschap aan de belasting te onderwer
pen, evenals zulks voor de g·ereserveerde 
winsten geschiedt. 

6 december 1955. 273 

226. ~ Inl;;omstenbelastingen. Be-
clrijfsbela.sting. Werlcende vennoten 
van een aoope·rat-ieve vennootschap. -
Vennoten wellce gehouclen zijn cle be
drijfsbelastin.q te lcwijten op cle bezoldi
gingen die hun floo-r de vennootsahap 1t.it
gelceercl ·worden. - De werkende vennoten 
in een cooperatieve vennootschap .zijn ge
houden de bedrijfsbelasting te betalen op 
de bezoldigingen die zij vanwege de ven
nootschap ontvangen hoewel die bezoldi
gingen ook in hoofde van die vennoot
schap belastbaar zijn. (Wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij besluit van 31 juli 1943, art. 25, 
par. 1, 1°, en 35, par. 3 en 3bis.) 

G december 1955. 273 

227. - InlcomstenbelasUnrJen. Be-
·flt•ijfsbelastingen. Personen clie in 
BelgW de in artilcel 25 der samen.r;esaha
lcelrle wetten aftngedu:irle inlcomsten ge
nieten, zelfs inclien zij in het 7mitenland 
of in de Kolonie verbl'ijven. - Zijn on
derhevig aan cle beclrijfs!Jelasting degenen 
die in BelgH\ de in artikel 25 ller samen
geschakelde wetten aangecluide inkomsten 
genieten, zelfs inclien zij in het buitenland 
of in de Kolonie verblij;·en. (Samenge
schakelde wetten, art. 31, par. 1, litt. e.) 

16 december 19G5. 301 

228. - Inlcomstenbelast-ingen. - Be
cl·rijfsbelasting. - Beheenler van een ven
nootsahap. - Tert'itoriale ba.na (loor rle 

~oet vm·eist opclnt fl'ie beheenle·r ·in Belgii3 
aan cle beclt"ijfsbelasting onclerhevi.r; weze. 
- Banfl welke best(tat £loot· het enkel feit 
flat hij in Bel[lie het voot·cleel van zijn 
bezolcUging veTkt·ijgt. - De territoriale 
band welke artikel 31, paragraaf 1, litt. e, 
van de samengescllakelde wetten vereist, 
opdat de beheerller van een vennootschap 
in Belgie aan de bedrijfsbelasting onder
llevig weze, bestaat door het enkel feit 
dat deze vennootschapsbeheercler zijn be
zolcliging in Belgie verkrijgt. 

16 december 1955. 301 

229. - Inlcomstenbelnstingen. Be-
fk·ijfsbelnsting.- Behem·der van een ven
nootsahap. - Voonleel van zijn bezoldi
ging. - Voonleel ve-rk1·egen claar waar 
(le besUssin,r; betrejjencle het toelcennen 
van lle tantiemes cloot· fle algemene ver
uarlering genomen wot·dt. - In het stelsel 
van de samengeschakelde wetten ver
krijgt de beheercler van een vennootschap 
het voordeel van zijn bezoldiging daar 
waar de beslissing n1.et betrekking tot het 
toekennen van de tantiemes aan de be
lleerders door de algemene vergadering 
genomen wordt. (Samengeschakelde wet
ten, art. 31, par. 1, litt. a.) 

16 december 195fi. 301 

230. - Inkomstenbelnstinuen. Be-
cl·rijfsbelast-ing. - Beheercler van een ven
nootsahap. - Recht 011 cle in BelgifJ vm·
Jct·e{!en bezoldiging. - Toestand wellce 
n·iet rneer toelant z·iah aan rle belasting in 
Bel{!iii te onttrelclcen cloot· z·iah het bedra{! 
in £len vreemcle of in de Kolonie te rloen 
ttitbetalen. - Eens het recht on die be
zollliging in Belgie verkregen, behoort het 
de verkrijger van die bezolcliging niet 
zich aan de bedrijfsbelasting in Belgie te 
onttrekken door zich het beclrag ervan in 
den vreemde of in Congo te cloen uitbeta
len. (Samengescllakelde wetten, art. 31, 
par. 1, litt. a.) 

16 december 1951!. 301 

231. - In7comsten1Jela.stinqen. Bc-
(lt-ijfsbelasting. - Treft fle baten van alle 
~vinst_qevencle bett·ekkingen. - Treft clc 
afzmulet·lijlc genomen baten niet van een 
of meer winstgevencle verTiahtingen. -
De bedrijfsbelasting treft de baten van 
aile winstgevende betrekkingen, hetgeen 
een geheel van verrichtingen in zich sluit 
die zich vaak genoeg voordoen om een 
voortdurende en gewone bedrijvigheid uit 
te maken; zij treft de baten niet welke 
voortkomen van een of meer zoncler on
derling verband en afzonderlijk beschouw~ 
de winstgevende verrichtingen. (Samenge
scllakelde wetten, art. 25, par. 1, 3°.). 

20 december 1955. 316 

232. - Inlcomstenbelastingen. - Be
clrijfsbelnsting. - B(tten _qetrolclcen uit de 
ovenlt·acht va.n twee buiten lle uitoefe-
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ning van een beroep verwezenlijlcte uit
vindingen. - Bnten voortlcomende van 
winstuevende betrelclcinuen of van winst
gevende verrichtingen wellce toevallig zijn 
en afzonderlijlc genomen worden. -- F'ei
telijlce beoo·rdelinu door de 1·echte·r. -
So!tvereine beorwdelinu. - De rechter 
over de grond oordeelt in feite en der
halve souverein of de baten van de over
dracht van twee buiten de uitoefening 
van een beroep verwezenlijkte uitvindin
gen winsten uitmaken welke voortkomen 
van winstgevende betrekkingen of van 
winstgevende verrichtingen die toevallig 
zijn en afzonderlijk genomen worden. 

20 december 1955. :JHi 

233. - Inkomstenbelnstinuen. - Be
lastin,q op de bedrijfs·inlcomsten. - Ge
meenschappelijlc bedri,if. - F'eiteUjlc be
d1·ijf. - F'eiteU:ike elernenten waant'it het 
voortvloeit. - Son·Dere·ine beoorclelinu van 
de rechter over de [J'rond. - De recllter 
over de grand beoordeelt souverein de 
draagwijdte en de bewijskracht van de 
feitelijke omstandigheden, waaruit het 
het bewi.is afieidt, dat twee gezusters hun 
handel in gemeenschappelijke bedrijvig
heid uitoefenen. (Samengeschakelde wet
ten, art. 27, par. 3.) 

6 januari 1956. .345 

234. - InlcomstenbelctsUnuen. Be-
lnstinu op de becl1·ijfsinlcomsten. - Recht 
op een cont·ingent in ve1·band met een vo
riue bed1'ijviuhe'icl. - Recht dnt een in 
een nijver·heids- of lwndelsl>ecl·rijf bele,qdc 
wanrde lean !t'itmnlcen. - Recht met flit 
lnatste ovenl1·aaubaar. - 'I'ijdens lle ex
ploitnUe vc·rwezenlijlcte en in de beclrijfs
l!elnstiny belnstba1·e mee,rwnanle. - Ret 
door een administratieve beslissing toege
staan recht op een contingent in verbancl 
met een vorige bedrijvigheid kan een in 
een nijverlleids- of handelsbedrijf belegde 
waarde uitmaken, met clit laatste overge
dragen worden en aanleicling geven tot 
een tijclens de exploitatie verwezenlijkte 
en, in clit opzicht, in de bedrijfsbelasting 
belastbare meerwaarde. (Samengeschakel
cle wetten, art. 27, par. 1.) 

17 januari 195G. 379 

235. - Inlcomstenbelnstingen. Be-
lnstingen op de l!edrijfsinkomsten. -
Schnttiny vnn (le l!elastbare basis. - Af
t·rekl.;ing als « ficUeve lonen )). - Beurip. 
- De som die, tot bepaling van de in de 
belastingen op de inkomsten belastbare 
grondslag, als << fictieve lonen )) van het 
bedrag van de vastgestelde vermogensac
cressen afgetrokken wordt, vertegenwoor
digt de lonen die niet werkeli.ik uitbe
taald werden aan de kinderen en aan de 
andere medewerkers die in het bedri.if 
van qe belastingplichtige gewerkt l!ebben, 
<loch die het zonclen geweest zijn inclien, 
in plaats van op ueze niet bezoldigde me-

dewerking beroep te doen, de belasting
plichtige bezoldigde arbeidskrachten te· 
werk gestelcl had. 

20 januari 195G. 391 

236. - Inlwrnstenbelastingen. Be--
lasting op de bedrijfsinlcomsten. Ra-
ming van (le 1wlastbare l!nsis. - Ve,-ge-
lijlcin,q met soo1·tgeUjlce belastingschu.ldi
gen. - Beg·rip. - Opdat artikel 28 van 
de samengeordende wetten wettelijk toe
gepast weze. volstaat het dat men naar, 
soortgelijke 'belastingschnldigen verwezen 
heeft, 't is te zeggen naar belastingschul
dig·en die in gelijkaardig·e omstandighe
den hetzelfde beroep uitoefenen en die 
met de belastingplichtige tamelijk veel 
punten van gelijkheid vertonen. 

t3 februari 195G. 444 

237. - ln7cmnstenlie1nstingen. Be--
last·ing op cle bedTijfsinlwmsten. Be-
dri.ifslnsten d·ie lmtnnen afget1-olcken wo,-
den. - Overdt·nchtstnme op cle awn/copen 
1Jnn cle l!elasUnuplicht'iue. ~ 'I'nxe (lie niet 
nls be(kijfslast lcnn afrJett·olclcen ~oorden, 
indien zij niet voo,r de ra.min,q van cle be
lastba1·e arondslag ·in a.anmerloing geno
rnen werd tot waanle1··inu van cle no,-male 
winsten van cle soortgelijlce belasting
sch!tlcliyen. - De overdrachtstaxe kan 
niet op de inkomsten van de belasting
plichtige in mindering gebracht worden 
doch moet tot bepaling van de brutowinst · 
bij de aankopen gerekend worden; en valt 
alclus niet in de aftrekbare bedrijfslasten, 
wanneer tleze taxe evenmin tot waarde
ring van de bruto-winst van de soortge
lijke !Jelastingschuldigen in a.anmerking 
genomen werd. (Samengeordencle wetten, 
art. 28). 

3 februari 195G. 444 

238. - Inlwmstenl!elastinuen. Be-· 
lasUny op cle beclrijfS'inlcomsten. - In het 
beclrijf beleua vennouensacm·es. ~ Acc,-es 
voortspru:itend 1tit een vermindering van 
cle schu.lden vwn cle cxploiterende ven
nootschap. ~ Belnstbctar accres zelfs in
(Uen het aan (le vennoten te wijten is. -
Maakt een in het bedrijf belegd vermo
gensaccres nit en is, dienvolgens, belast
baar, elke in de balans van het beoogtle 
dienstj am; vastgestelde vermindering van 
de schulden van de vennootschap, .zonder 
dat er reden is om te onderscheiden of 
dit vermogensaccres aan de vennoten eer
der dan aan clerclen te wijten is. (Samen
geschakelde wetten, art. 25, 27 en 32.) 

l7 februari 195G. 494 

231}. - Inlcomstenl!elastingen. - Be
lastiny op cle bedt·ijfsinlcomsten. - Nawm
loze vennootschap. - TTennootschatJ opae
richt tot het 'U.itoetenen van een winst
uevende l!eclri:ifsacUviteit. Winsten 
voortlwmencle van t·oe1·e1ule en onroe,-en
de inkomsten. - Bela.stba1·e winsten. '_ 
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Een naamloze vennootschap is een uit
sluitend tot het uitoefenen van een winst
gevende activiteit in het leven geroepen 
rechtswezen; alles wat zij verkrijgt, be
halve het met het oog op hl'~t bedrijf bij
eengebracht kapitaal, en onder meer haar 
roerende en onroerende inkomsten, maakt 
een baat van haar lleclrijfsactiviteit uit 
en, gebeurlijk na aftrek Yan de lasten, 
een belastbare bedrijfswinst. (Samenge
schakelde wetten, art. 25, par. 1, 27 en 
35.) 

28 februari 1956. 526 

240. - lnkomsten/Jelastin[Jen. Be-
·Clt·ijfsbelast-in[J. - Foon:lelen ll'ie een in 
het b·tt'itenlancl rJe·uesU[Jcle ondet·nemin{! 
trel.:t u# een e;Eplo'itatic in BelrtW rUe vam 
haa1· aj'lwn[Jt of oncler hruw coutrole is. 
~ An-est vnststellencl clat cleze voonlelen 
·voortspruiten 7t'it cle ven.r!ijzin[J nam· een 
overeengekomen nbnonnale gelrlkoers. -
An·est niet beslissenrl clnt nrtil0el. 9.:7, pa
·ram·ttnf 2, 7°, lUtera a van cle snmen{!e
schakelcle ~oetten bet·rejjcnrle cle belnst-in
!Jen op het htkomen eist rl.nt, on~ gevoegll 
te worrlen bfj <lc 1.vi·ltsten 1mn tle ·in Bel,qi!J 
gevesti{!de explo'ita.ties, lle voonlelrm e:;n 
nbnormaal ka1·nlcter moeten veTtonen. -
Het arrest dat vaststelt clat de voordelen 
door een in het lluitenlancl gevestigde on
·derneming getrokken nit een exploitatie 
in nelgie die van haar afhangt of onder 
haar controle is, voortspruiten nit de yer
wijzing naar een overeengekomen abnor
male geldkoers en dat deze voordelen be
schouwt als winsten belastbaar in de be
·drijfsbelasting eensluiclend de bepalingen 
van artikel 27, paragraaf 2, 7°, littera a, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, beslist 
niet dat laatstgenoemcle wettelijke bepa
ling eist dat, om gevoegcl te worden bij 
de winsten van de in BelgUl gevestigde 
·exploitaties, de voorclelen nooclzakelijker
wijze een abnormaal karalrter moeten ver
tonen. 

16 maart 1956. 587 

241. - Inkomstenbelast·in,qen. Be-
ilrijfsbelastin,q. - Vermogensaeoressen in 
.een indnstrieel, oommemieel of lnndbo7tUJ
bedrijf gestolcen en meerwaanlen. - Be
lastbanrheirl onderworpen aan de voor
wnanle dat die aooressen en rneerwarwden 
in de reken·in.qen of inventarissen van rle 
belastingsohuld·ige verwezenl'ijkt oj' witge
ilrnlct z.ijn. - De accressen van een be
legd bezit, daarin begrepen cleze die 
voortkomen van meerwaarclen, zijn slechts 
belastbaar als winsten van een indus~ 
trieel, commercieel of lanclbouwbedrijf, 
voor zover aeze accressen of meerwaar
·den verwezenlijkt of uitgeclrukt worden 
in de rekeningen of inventurissen van 
.de belastingschulclige. (Samengeschakelcle 

wetten betreffencle cle inkomstenbelastin
gen, art. 27, par. 1.) 

20 maart 195H. 602 

24.2. ~ lnkomstenbelastin[!en. Be-
dr,ijfsbelastinrf. - Ve·rl,ooop in het b,uiten
land, door een Belgische na.a,Jnloze ven
nootsohap, van een bele[!rl bezU tot dan 
in Bcl[Jische fr·anlcen r1er·aamd. - PTijs 
'in vi·eemde dev·iezen uituedn/Jrt. - JJfeeT
wnanle verwe.zenlijld indien het mogelijk 
is ae wanr·do van dez·e deviezen in Bel
gische fntnlcen te bepalen. - 1Vanneer 
een belegd bezit, tot clan in de rekeningen 
opgenomen voor een waarde in Belgische 
franken, door cen Belgische naamloze 
vennootschap in het bnitenland verkocht 
worclt, voor een prijs in vreemde deviezen 
nitgeclrnkt, ontstaat claaruit een verwe
zenlijkte meerwaarcle inclien het mogelijk 
is de waarde in Belgische franken van 
lle alclus bekomen vreemde deviezen te 
bepalen. (Samengeschakclcle wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, arti
kel 27.) 

20 maart l95fi. 602 

243. - Jnkomstenlwlnst-inrJcl!. Be-
dTijj'sbelnstinrJ. - TTerkoop ·in llet buiten
lnnd, door een Belgisohe na.a.mloze ven
nootsoha.p, vnn een belegd liezit. - Prijs 
betaald ·in rleviezen van het vreema land. 
- Ver·pz.iohting deze rle-viezen ·in (/:it land 
te lnten of er werle·r te beleggen en ver
lwrl ze om te zetten in Belgisohe tranlcen. 
- Omstanlligheden rlie niet noodznlcelij
l"envijze de on·rnogelijlcheid 'imtJz.ioeren de 
teuemvnnnle in Bel.gisohe .f'ra.nlcen vnn 
deze vreenule de-viezen tc bevalen. - De 
verplichting, in een vreemd land waar 
cen belegcl bezit verkocht is geworc1en, 
cle cleviezen van clit land, bekomen in be
taling van de prijs, te laten of weder tc 
beleggen en bet verbocl ze om te zetten in 
Belgi»che franken en ze na nr Belgie over 
te brengen impliceren niet nooclzakelijker
wijze de onmogelijkheicl de werkelijke 
tegenwaarcle ervan in Relgische franken, 
op het ogenblik van de verkoop te bepa
len; cleze be perking van bet recht te be
schikken over deze vreemrle cleviezen 
sluit inzonderheid noch bet eventueel be
staan van een wisselkoers uit, noch de 
mogelijkheirl door een weclerbelegging in 
dit vreemd land eventueel een waarrle
verhoucling tussen de vreemde en de Bel
giselle cleviezen vast te stellen. 

20 maart 1956. 602 

244. ~ Inlcomstenbela.stin[!en. Be-
clrijfsbelrtsting. - Nijver·heicls- handels
oj' la.nrlbouwexploitntie. - Berlr'ijfsonkos
ten. - Bedrag toegekena nan de zoon van 
cle exploitant met deze la.a.tste werlcend 
rnaa·r niet bij hem inwonend. - Berlrag 
rlnt een deel ·van de winsten vwn de ea:
ploitatie uitma(tlct en niet een bijvoegsel 
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van werlde ot loon. - Bert·rng niet attrelc
l!aar van berl·r-i.itsonlcosten. - Wanneer 
het hof van beroep vaststelt dat een be
drag, door de exploitant van een nijver
heids- handels- of landbouwbedrijf, als 
bijvoegsel van wedde of loon toegekend 
aan zijn zoon die met hem werkt maar 
niet bij hem inwoont, in werkelijlrheid 
de verdeling uitmaakt van de winsten 
door de exploitatie opgeleverd, rechtvaar
digt het wettelijk zijn weigering het af
trekken van deze som als bedrijfsonkos
ten te aanvaarden. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 25, par. 1, 1°, en 2G, par. 2, 3o.) 

6 april 1956. 634 

245. - Inlcomstenbelastingen. Be-
drijfsbelast-ing. - Personenvennootschap
pen met beperlde aanspmkelij!cheid. -
Algel!eelheid van de belastbare winsten 
jictief bescho·u.wrt als toegelcend aan de 
vennoten op de datttm van het sluiten van 
het relcening- of boelcjaar. - Ten aanzien 
van de personenvennootschappen met be
perkte aansprakelijkheid, wordt de alge
heelheid van de belastbare winsten fictief 
beschouwd als toegekend aan de vennoten 
op de datum van het sluiten van het re
kening- of boekjaar. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 35, par. 4, lid 1 en lid 2.) 

10 april 1956. G50 

246. - Inlco1ft8te-nbelastinrten. ~ Be
d1·ijfsbelasting. - Personenvennootschap 
met beperlcte aansp·rakelijlcheid. - Re
g-irne van het beslttit van 2 maart .l942. -
Fennote-n persoonlijlc belastbaar op al de 
winsten van de 1Jennootschap. - Aansla
gen op hun naam in het kohier gebracht. 
- Onder het regime van het besluit van 
2 maart 1942, zijn de vennoten van per
sonenvennootscharJPen met beperkte aan
sprakelijkheid, persoonlijk belastbaar in 
de bedrijfsbelasting, indien het om wer
kende vennoten gaat, op al de winsten 
van de vennootschap, en worden de aan
slagen op Imn naam in het kohier ge
bracht. 

10 april 19GG. 6()0 

247. - Inkomstenbelastingen. Be-
d-rijfsbelasting. - F e·rplichting aan de 
pe·rsonen-vennootschap met beperlcte aan
spralcelij kheid opgelegd bij haar aang·ifte 
een opqave te ·uoegen waarin per deelge
noot het bedrag van de toeberleelrZe ot toe
rJekende sornmen wordt aanged-u.id, alsoolc 
een kopij van de balnns en van de w·inst
en '1;e1·liesrelcening. - De personenven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid 
is ertoe gehouden binnen vijftien dagen 
na de goedkeuring van de balans- en de 
winst- en verliesrekening, en uiterlijk zes 
maanden na de afsluiting van het hoek
of rekenjaar, een inkomstenaangifte over 

te leggen, en aan deze jaarlijkse aangifte 
een opgave toe te voegen waarin per deel
genoot het bedrag van de toebedeelde or 
toegekende sommen wordt aangeduid, 
met, afzonderlijk, het bedrag van hun 
respectievelijk aandeel in de overige win
sten, alsmede een afschrift van de balans
en van de winst- en verliesrekening. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 35, par. 4, lid 2.) 

10 april 191J6. 650·· 

248. - Jnkomstenbelnstingen. ~ Be
d1·ijfsbelasting. - Fennoot in een pe?·so
nenvennootsclwp met bepe-rlcte aansprnke-
lijlcheid. - Geen tJerp/.icht-ing bij z·ijn 
aangifte de elementen te voegen wellce de 
vennootschnp .ozelve gehonden is tot sta-~ 
vi·ng _van lwa-r aan,qiftc over te leqgen. -
Zo het aan een vennoot in een personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid behoort zijn aandeel in de gereser-
veerde winsten aan de vennootschap aan 
te geven, niets, nochtans, verplicht hem 
ertoe bij deze aangifte de gegevens te 
voegen welke de vennootscllap zelve tot 
staving van haar aangifte wettelijk moet 
overleggen. 

10 april 1956. ()50 

249. ~ Inlcom.stenbelastingen. Be--
d?--ijfsbelasting. - lVerldetoelngen rloor de 
Staat nan rle inrichtende mnchten en co
rn-ite's vnn de erlcenrle technische seholen 
toegelcencl. - Bedmgen hetzi.i recht
streeks vereffend floor de Staat nnn de 
leden vun het pe·rsoneel, hetzij gesto1·t bij 
fle erkenrle instelling. - Bedmgen in de· 
beflrijfsbelasting belnstbaa1· in hootde van 
rle leden va:n het personeel. - De << wed
detoelagen )) door de Staat aan de erkende 
instellingen van teclmisch onderwijs toe
gekend, hetzij .ze door de Staat recht
streeks aan de leden van het personeel 
vereffend worden, hetzij ze aan de er
kende instellingen gestort worden, zijri 
lonen persoonlijk aan de leden van dit 
11ersoneel toegekend en zijn dienvolgens 
in hun hoofde belastbaar in de bedrijfs
belasting. (Koninklijk besluit van 24 ;l'e
bruari 1951 en samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 25, par. 1, 2o, a.) 

20 april 1956. 690 

250. - lnlcomstenbelastingen. Be-
drijfsbelasting. - Attrelcbare bedrijfslas
ten. - Aftrelckin,q van lonen voor de fa
milieleden van rle exploitant, met rleze 
aorbeirlende. - Aft-reklcinq die het bestaan 
van een gemeenschappelijk berlrijf geens
zins impliceert. - De aftrekking van fic
tieve lonen, voor de familieleden van de· 
exploitant, die met deze arbeiden, impli
ceert niet noodzakelijk het bestaan van 
een gemeenschappelijk bedrijf. 

24 april 1956. 701~ 

~---
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251. lnlwmstenbelasUnuen. ~ Be-
drijfsbelasting. - Berlrijfsve'l"lies. - Be
·d1'ijfsuitunven ot lnsten. - 0n£le'l"schciden 
beurippen. - Ret begrip << bedrijfsver
lies ll, dat het voorwerp uitmaakt van ar
tikel 32, paragraaf 1, alinea 2, van de 
samengeschakelde wetten betreffenlle de 
inkomstenbelastingen en het begrip << be
clrijfsuitgave ll, voorzien door artikel 26 
van gezegde wetten, maken onderscheiden 
begrip11en nit. 

2 mei 1956. 724 

2.5·2. - ln/,;omstenbelastinuen. Be-
dr-ijfsbelnstinu. - Reuel v£tn aj't·relcldnu 
voorz·ien £lom· wrUkel 26 1Jan de samenl}e
schakelfle ·wetten. - Reuel vreemcl ann 
fle 7ieflrijj'sve1"liezen. - De regel van a£
trekking voorzien door artikel 26 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen is vreemd aan de 
bedrijfsverliezen. 

2 mei 1956. 724 

253. - Inlwrnstenbelastinuen. Be-
fl1·ijfsbel£[St-ing. ~ BedrijfsverUezen. ~ 
Be£lrijj'sool'logssehafle. - Vc·rzoelc om een 
onrlerzoelcsmnnt1·egel tot bepnlinu van het 
be£lrn.q vnn rUe sehnae. - Geen elementen 
waan~it zou. blijlcen dr[t flergelijlce schnfle 
floor fle belnst·ingplicht-ige onde1·gnan 
wenl. - Geen venJUchting, voo1· het hot 
'L'nn be-roep, de·rgelijlc ve·rzoek in te willi
gen. - vV anneer het niet uitgemaakt is 
dat de belastingplichtige een bedrijfsoor-
1ogsschade heeft ondergaau, is het hof 
van lJeroep, waarbij een verzoek aanhan
,gig· is strekkende tot het bevelen van een 
onderzoeksmaatregel tot bepaling van .het 
bedrag van dergelijke schade, niet ver
plicht clit verzoek in aanmerking te ne
men. 

2 mei 1956. 725 

254. - Inkomstenbelastinuen. Be-
d-riffsbelasting. - Bedrijfsuitgaven. -
Oontmctuele ve-rbintenis bij het ve1·st1-ij
lcen van een h~~~t-r fle gedane nitg-ravingen 
te flempen. - De·mpingswerlcen niet ~t.it
JJCVoerd v·66r het verskijken vnn fl·ie 
hutt·r. - Bed-rag fle lwsten voo1· het flem
pen beUchamend. ~ Bed1·ng dat niet rnng 
worden afgetrol;;lcen van de bedri.jfsin
lcomsten, als bedrijfsuitgaven, voor een 
dienstjaar wellc 1lit Uj rlens hetwellc fle 
werlcen werlcelijlc werden betaald voor
a,fging. - vVanneer een in de bedrijfsbe
lastiug aangeslagene belastingschulclige 
zich ertoe verbonclen heeft, jegens de eige
naar van terreinen welke hij gehuurd 
heeft tot het delven van aarde, bij het 
verstrijken van de huur de door hem ge
·dane uitgravingen te clempen en wanneer 
hij die dempingswerken v66r het verstrij
ken van de huur niet uitgevoerd heeft, 
mag het beclrng, clat de kosten voor het 
dempen belichaamt, niet worden afgetrok
Jren, als tijdens het belastbaar tijdperk 

geclane bedrijfsti.itg·ave, van het brutobe
drag van de bedrijfsinkomsten van het 
c1ienstjaar wellr dit, tijdens hetwelk de 
werken werkelijk werden betaald, vooraf
ging. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 26.) 

4 mei 193fi. 7.3-6 

2i515. - Inlcomstenbelnstinuen. - Be
flri.ifsbela.sting. Na.nmloze vennoot
schc[p. - Winsten belastbna.r in fle be
rk-ijfsbelnst-ino lcnwhtens artilcel 1 van 
het besluit vnn 22 september 1941, pam
unta.f S van a-rtUcel 85 va.n fle sr~menue
sclwkellle wetten vm·va.ngenfl. ~ TanUe
nws en bezolrl-igingen toe{/elcenfl cwn ae le
rlen -unn fle ntflen of colleges vwn beheer, 
van toezicht, van znalrwcuwnem·in[l of van 
liqtr.irlntie en rum fle wnaere personen £lie 
gelijlcawnUue ctmbten wannwmen. - Al
rl'lls befloelrle 1Jersonen. - Berwip. - Op
clat een persoon beschouwcl weze als in 
een naamloze vennootschap f-uncties waar
nemencl gelijkaardig met die van de leden 
van cle raden of colleges van beheer, van 
toezicht, van zaakwaarneming· of van 
liquidatie en opdat, onder het regiem van 
artikel 1 van het besluit van 22 september 
1.941, de tantiemes en, in een zekere mate, 
de anclere vaste of veranderlijke bezoldi
gingen, welke hem toegekend worden, bij 
de al clan niet uitg·ekeerde winsten dienen 
gevoegcl voor llet vestigen van cle bedrijfs
belasting in hoofcle van clie vennootschap, 
is het noc1ig· doch volstaat het clat die per
soon feitelijk gelijkaardige ambten zou 
waarnemen, .zelfs indien hij die machten 
van de algemene vergadering der venno
ten niet heeft verkregen. 

8 mei 1956. 751 

256. - Inlcornstenbelnstingen. Be-
£lrijfs belastin.q. ~ N ijve1·he·ifls-, hanclels
en lanflbottw7iefl1'ijven. - Sch~tldvonle
ring vnn fle belnstingsch-ulclige. - W1:nst 
1n·incipieel belnstbaa1· voo1· het jaar ·in de 
l001! van hetwellc fle schulflvonlering tot 
sta.nfl is gelcomen. - De winsten van de 
nijverheicls-, handels- en landbouwbedrij
ven, welke in een schuldvordering be
staan, zijn principieel aan de bedrijfs
belasting onderworpen voor het jaar in 
de loop van hetwelk de schuldvordering 
tot stand is gekomen. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 25, par. 1, 1°, en 27, par. 1.) 

8 mei 1956. 754 

2'57. 1- lnlcomstenbelastingen. - Be
flrijfsbetasting. ~ Schttlflvo1·fle1·ing van 
£le belastingschttlflige. - Door de schul-
llenaa1· betwiste schttlflvord.e·ring. 
Sclmlrlvonle1·ing niet nooclzalcelijk onbe
staanfle noah oninvo·1·derbaar. - Vorcle
rino die slechts 11it fle belastbare inlcom
sten mag gewee1·fl wot·flen inflien haa1· 
niet-bestaan of haar vedies definitief 
vaststaat. - Een door de schuldenaar be-
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twiste sclmldvordering is niet noodzake
lijk onbestaande, noch oninvorderbaar; 
zij mag slechts nit de belastbare bedrijfs
inkomsten geweerd worden als oninvor
derbaar inc1ien haar verlies definitief 
vaststaat. 

8 mei 1956. 734 

258. - Inlcomstenbelastingen. Be-
drijtsbelnsting. - Berlrijtslasten. On-
1'0e·rend goed dienende tot het uitoetenen 
van het bedrijt. - Werlcelijlce h~mr-
1vaarde die lean nfget-rolcken worrlen : 
h~w.1· en blj komstigheden door de belns
Ungsohu.ldl_qe aan de eigenaa.r betaald. -
In artikel 26, paragraaf 2, 1 o, van de sa
mengescllakelde wetten, zoals het is ge
wijzigd bi.i artikel 8 van het koninklijk 
besluit van 3 juli 19139, wordt onder wer
kelijke huurwaarde, aftrekbaar als be
drijfslast, verstaan de huur van de bij
komstlgheden van dezelve welke de be-
1astingschuldige in specien of in natura 
lJetaalt aan de eigenaar van de onroeren
t1e goederen of gedeelten van onroerende 
goederen welke die belastingschulclige tot 
lJedrijfsdoeleinden gebruikt. 

18 mei 1956. 785 

.2'59. - Tnkomstenbelastin,qen.. Be-
drijfsbelasting. - Bedt·ijfslnsten. o-::- On
roerend [!oed tvn(wvwn de belastinasohu.l
di.(}e eigenaar 'is on dat hi.i tot het tt.itoe
jenen van zijn befl.ri}t aebntilct. - Hmw
waanle mng niet atrJetrolclcen wonl.e·n als 
bedrijfslast. - Kndastraal inlcomen mag 
als reeds belast inlcomen ataet-rolclcen 
worden. - Onder l1et stelsel van arti
kel 26, paragraaf 2, 1°, van de samenge
schakelde wetten, zoals het is gewijzigd 
lJij artikel 8 van het koninklijk besluit 
van 3 juli 1939, mag de eigenaar van on
roerende goederen of gedeelten van onroe
rende goederen, die hij tot het uitoefenen 
van zijn bedrijf gebruikt, l1un lnmrwaar
de niet aftrekken als bedrijfslast; maar 
het kadastraal inkomen wordt afgetrok
ken, als reeds belast inkomen, overeen
komstig artikel 52, paragrafen 1 en 2, 
litt. a, van dezelfde wetten. 

18 mei 1956. 785 

260. - Inlcornstenbelastinaen. Be-
drijtsbelasting. - Attrelcbare 7titgaven. 
- Voorwaanlen. - Artikel 26 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen staat toe van het 
bruto-bedrag der belastbare inkomsten 
enkel die bedrijfsuitgaven af te trekken 
welke gedaan werden om die inkomsten 
te verkrijgen of te behouden, voor zoveel 
hun bedrag gedurende het belastbaar tijd
perk is gekweten. 

22 mei 1956. 796 

261. - Inlcornstenbelastingen. Be-
dr·ijtsbelastin,q. - Vermeerde1·in,q van de 
in een handelsbeddjt tijclens een jaar of 

boelcjaa1· aestoken activa. - il1inderwaa1·
cle in het passiet. - BelastbMe winst. -
Levert een in de bedrijfsbelasting belast
bare winst op elke vermeerdering van cle 
in een handels!Jedrijf gestoken activa 
welke voor het behandeld jaar of boek
jaar spruit nit een minderwaarlle in het 
passief, welke de oorsprong en de aard 
van die minderwaarde ook wezen. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 23, 27 en 32.) 

29 mei 1956. 81?, 

2'62. - Inlwmstenlielast'inrJcn. - IJe
roezJ v661- het hot van berocp. - Pro
ced·twe. - BelnstinapUchUge hebliende 
slechts aeco1wlu.dee'/'(l nozJens een clcel rler 
in zijn beroep opgeW01'tJen grieven. - Bel
aische Staat. helibenae geconcludeerd flat 
het lieToep niet uearond was. - Hot van 
lie1'0ep ~titspmak rloencle oveT het aeheel 
van de betwistinaen. - Wettelijlcheid. -
Geen schending van rle 1·echten der vercle
(li.(}ina. - Wanneer de belastingplichtige 
voor het hof van beroep slechts geconclu
deerd heeft nopens een deel der tot de 
grond betrekkelijke grieven, welke hij in 
zijn beroep opwierp, en zich voorbehon
den heeft over de andere grh~ven te con
cluderen na de door hem verzochte exper
tise, doet het hof van beroep wettelijk 
uitspraak over llet geheel der betwistin
gen, overeenkomstig de conclusies van de 
Staat, en schendt het de rechten der ver
dediging niet door de belastingplichtige 
niet te verzoeken tot alle doeleinden te 
concluderen en te pleiten. (Wet van 6 sep
tember 1895, art. 11.) 

29 rnei 1956. 814 

263. - Inlcomstenbelastinaen. Be-
dr·ijtslielasting. - Gemeensohnppelijlc be
dr·ijt. - Als al,qernene onlcosten a.jtrelc
bn1·e lonon van de farnilieleclen van de 
« onder·nerner ». - Artikel 27, 1Ja1·aoraat 3. 
tweede licl, van de samengeschalcelde wet
ten. ~ Drnaawijclte van die bepalina. -
De lonen van de familieleden in een ge
meenschappelijk bedrijf die, in de door 
artikel 27, paragraaf 3, tweede lid, van de 
samengeschakelde wetten bepaalde voor
waarden, als algemene onkosten mogen 
afgetrokken worden van de winsten van 
zulk bedrijf, zijn die welke toegekend 
zijn aan de familieleden van een « onder
nemer >> van dit bedrijf, die zelf geen deel 
hebben in de onderneming, alhoewel .ze er 
in arbeiden. 

1 juni 1956. 824 

264. - Inlcornstenbelastingen. Be-
drijtsbelastina. - Attr·elcbare lasten. -
Belastina op het lcapitaal. - Belastino 
die niet wegens bedrijtslast attrelcbaar is. 
- Daar de belasting op het kapitaal geen 
verband houdt met de bedrijfsactiviteit 
van degenen die ze verschuldigd zijn, 
heeft die belasting geen bedrijfskarakter 
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en mag derhalve niet als bedrijfslast in 
vermindering worden gebracllt. (Samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

12 jnni 195!l. 859 

2615. - Inlcomstenbelastingen. Be-
drijfsbelasting. - Aj'trelci!Me lasten. -
W egens ver·wijl in het beta len vwn de be
lasting op het lua.pitcutl versch1tldiycle 
interesten. ~ Inter·esten niet wegens be
clrllfslast aftr·ekbaar·. - De kraclltens 
artikel 17, paragraaf 1, van de wet van 
17 october 1945 wegens verwijl in de be
taling van de belasting O!l llet kapitaal 
verschuldigde interesten vermogen niet 
llij wijze van bedrijfslast te worden af
getrokken. (Samengesclmkelde wetten be
treffenclc~ de inkomstenbelastingen, arti
kel 2!l.) 

12 juni 1956. 859 

266. - Inlcornstenbela,stingen. Be-
clriifsbelctsUng. - Ar·tilwl 6 van cle wet 
1jari, 30 mei 1949. ~ Bepaling waarclOO'r 
aan cle belasUngsciHtlfl'i,ge r·echt wordt 
ver-leeruZ tot nttrelcking van cle seder·t 
l938 tot einc/,e 1944 oncleruane beclr'ijfsver·
liez,en van de inlcomsten cler jaren 1945 
tot 1949 inbertrepen. - Bet artikel 6 van 
de wet van 30 mei 1949 ,verleent aan de 
belastingsclmldige het recllt om, onaange
zien llet verstrijken van de reclamatie
termijnen, de sedert 1~38 tot einde 1~44 
ondergane bedrijfsverhezen van de In
komsten der jaren 1945 tot 1949 inbegre
pen af te trekken, inclien belastllare be
drijfsinkomsten gedurende die jaren wer
den verkregen. 

15 juni 1956. 873 

267. - InlcomstenbelasUnuen. Be-
drijfsbelasting. - Artikel 6 van cle wet 
van 30 mei 1949. ~ 'l'erngwerkencle lcracht 
dezer bepaling. - Bet artikel G van de 
wet van 30 mei 1949 heeft tot doel de 
bedrijfsverliezen te llerwinnen die wegens 
de oorlogsomstandigheden niet zouden 
zijn afgetrokken in de bij artikel 32, pa
ragraaf 1, lid 2, van de samengeschakel_de 
wetten betreffenc1e de inkomstenbelastm
gen gestelc1e termijnen. Bedoeld artikel 
heeft terugwerkende kracht. 

15 juni 1956. 873 

268. - Inlcomstenbelastingen. Be-
llrijfsbelastin,q. - Artilcel ~ van. _ae u;et 
van ,'JO mei 1949. ~ Bepaltng btJ witze 
van overganusmaatr-ertel afwi.f7cencl van cle 
in ar·tilcel 32 cler samengeschnlcelcle wet
ten vastgelegcle r·egel. - Draag~ifdte 
clezer afwijking. - Indien het artlke~ 6 
van de wet van 30 mei 1949 ter vervangmg 
van artikel 43 van de wet van 20 augustus 
1947 in het artikel 32 der samengescha
kelde wetten betreffende c1e inkomstenbe
lastingen werd ingelast, wijkt het niet
temin bij wijze van overgangsmaatregel 

van de c1oor c1it artikel gestelde regel af 
cloordat het enerzijds de tijdruimte van. 
1938 tot einde 1944 voor een enkel j aar 
rekent, en anderzijds toelaat de gedu
rende deze tijclruimte ondergane bedrijfs
verliezen in mindering te brengen van de 
bedrijfsinkomsten van de jaren 1945 tot 
1949 inbegrepen of van de gelluren:de deze 
jaren afgesloten boekjaren. 

15 juni 1956. 873 

2>69. - InkomstenlJelasUngen. Be-
fkijfsbelClsUng. ~ A,rtilcel 6 van cle wet 
'Va,n 30 mei 191,9. - BepClling wanr·IJij toe
gelnten wonlt enkel lle seclert 1938 tot 
eincle 1944 onclergane verliezen in minde-
1'ing te brengen en niet aeze onclergnan 
,qeclnrencle het jftar 1945. ---:- Waar het be
paalt dat de sedert 1938 onclergune ver-· 
liezen g·ebeurlijk in mindering zullen wor
den gebracht van de inkomsten numelijk 
van het jaar 1945 of van het gec1urenc1e 
clit jaar gesloten boekjaar, bedoelt het 
artikel 6 van cle wet van 30 mei 1949 enkel 
de sec1ert 1938 tot 1944 inbegrepen onder
gane verliezen en niet die welke gedu-, 
rende het jaar 1945 zouden ondergaan ge-· 
weest zijn. 

15 juni 1956. 873 

270. - Inkomstenbelnstin,qen. -- Be
clr·ijfsbelasUn.q. ~ GezamenUjlce exploita
Ue. - Artilcel 2"1, paragr·aaf 3, cler· samen
geschalcelcle wetten. - Aftrelclcin.fJ bij' 
W'ifze van alyemene onlcosten van lle oe
zolll,iging vnn (le met lle exploitant mecle
werlcencle leclen zijneT jam'il,ie. - Attrelc
king op voorwnarcle clat clie bezolclirtin.q 
in cle beclr·i,ifsbelasting wercl aangeslagen. 
~ Bet hof van l1eroep bij hetwelk een 
beroep tegen een beslissing van de direc
teur der belastingen aanhangig werd ge
maakt schendt het artikel 27, para
graaf 3, der samengeschakeld: wetten be
treffende de inkomstenbelastmgen, waar 
het beslist de som te vermeercleren welke 
cle bezoldio·ing vertegenwoorcligt van de 
met de exploitant met1ewerkende kinderen 
en welke, btj wijze van algemene onk?s
ten aftrekbaar is van de belastbare ~n
komsten ener gezamenlijke exploitat1e, 
zoncler na te gaan of de alzo in vermeer
dering gebrachte som in cle bedrijfsbelas
ting werd aangeslagen. 

19 juni 1956. 885 

271. _..., Inlcomstenbelastingen. Be-
flr"ijfslJelasting. - Farniliele~en . clie nls 
ten laste V(£-n de belastinrtplwht~g~ WD_r
(len besch01lwcl. - Per·sonen die lleel mt
tnalcen van zijn gezin. - Naar lnicl van 
artikel 25, paragraaf 7, van de sameJ?-~e
schakelde wetten worden zekere . fam~lle
leden als ten laste van de belastmgpllch
tige beschouwd, wanneer zij deel uitma
ken van het gezin. 

3 juli 1956. 933 
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272. - lnlcomstenbelasthtgen. - Be
odrijfsbelast-ing. - Personen ten laste. -
Eohtgenote en 1winderjarige lcinderen die 
met de belastingpliohtige niet sarnenwo
nen. - Belastingpliohtige die in hun on
derhond 1Joorz·iet. - Beslissing waarbij 
die tam"ilieleden n·iet nls ten laste van 
belastingpliohtige worden besohouwcl. ~ 
Wettelijkheid. - Uit het feit dat de 
echtgenote en de kinderen van de llelas
tingplichtige niet met hem samenwonen, 
k:m het hof van beroep wettelijk afleiden 
dat zij geen deel uitmaken van zijn gezin 
zelfs wanneer hij in hun onderhoud voor
ziet, dat zij, bijgevolg, niet als ten zijne 
laste mogen worden beschouwd en geen 
belastingvermindering nit hoofde van ge
zinslasten aan het gezinshoofd mogen 
worden toegestaan. (Samengeschakelde 
wetten IJetreffende de inkomsteniJelastin
gen, art. 25, par. 7, en 49b·is.) 

3 juli 1956. 933 

273. - Inkomstenbelasti-ngen. Be-
drijfsbelasting. - Atstand vnn handels
jonds. - Atstandsprijs onclerhevig aan 
de bedrijfsbelasting in zover er een ve1·
meerder-in,q van de in het bed?'i.if gestoken 
aotiva uit blijkt in de loop van de explo·i
tatie ontstaan. - De afstandsprijs van 
een handelsfonds is aan tie bedrijfsbelas
ting onderhevig ingeval er een vermeer
-dering uit blijkt van de in het IJedrijf 
gestoken activa welke voortkomt van, in 
de loop van de exploitatie van bewust 
fonds, IJehaalde meerwaarden. (Samenge
.schakelde wetten, art. 27.) 

7 juli 1956. 949 

HOOFDSTUK VI. 

il.ANVULLENDE PERSONELE BELAS'l"ING. 

274. - Inlcornstenbelnstingen. - Aan
vullende personele belasting. - Belastin,q 
die van de aan de aanvullende pet·sonele 
belasting onderhevige inlcornsten ma,q af
getroklcen WOTden zo zij niet 1·eeds voor 
de toepassing der oed·ttla·i?"e belasti1wen 
afgetrolcken werd. - De aanvullende per
sonele belasting maakt, nit kracht van 
nrtil•el 44, paragraaf 1, der samengescha
kelde wetten, een last uit die, voor zover 
zij niet reeds voor de toepassing der ce
-dulaire belastingen werd afgetrokken, van 
de gezamenlijke aan de aanvullende per
sonele belasting onderhevige inkomsten 
mag worden afgetrokken. 

4 november 1955. 169 

275. - Inlcomstenbelastingen. ~ Aan
vullende pe1·sonele belastin,q. - Attrelc
bare lasten. - Lasten wellce wege·ns hun 
vorsprong pe1·sonele lasten van de belas
tingpliohtige moeten zijn. - De lasten die 
van de gezamenlijke aan de aanvullende 

personele IJelastirig onderworpen inkom
sten mogen afgetrokken worden en onder 
meer tie aanvullende personele belasting 
zelf, zijn enkel die lasten welke wegens 
hun o01·sprong persoonlijke lasten van de 
belastingplichtige zijn. (Samengeschakel
de wetten, art. 44.) 

4 november 1955. 169 

276. - Inlcomstenlielastingen. - Aan-
1;n/.l.ende personele belr~sting. - Belnstin!l 
'Versohulcligd door een ove·rleden belast-inrJ
plioht-ige. - Sohu,ld -ran de nalatensohap 
nls belastin,q door de e?'fffenaam betanld. 
- Som wollce niet wegens last mag afge
troklcen wo·rden 1HLn de in de aanmtllende 
personele bel.asUng belastbrt?'e inlcomsten 
van de e1·tuenanm. - De schuld der na
latenschap welke een IJelastingpliclltige 
als belasting verschuldigd door de overle
den belastingplichtige, wiens erfgenaam 
hij is betaald heeft, maakt voor IJewuste 
belastingplichtige geen last nit welke van 
zijn aan de aanvullende personele belas
ting IJelastbare inkomsten mag afgetrok
ken worden. 

4 noYem!Jer 195;;. 169 

277. - Inlcomstenbelastingen. - A an
slag van nrnbtswege. - Aanslag in de 
c~anvullende personele belasting wettelijk 
verantwoo·rd voor een dienstjacw. - Geen 
aangifte van de inlcomstenbelastingen voor 
het vol.gend dienstjaa1·. - Aanslag van 
ambtswege -uoor dit laatste clienstjaar. -
Wettelijlcheid. - Wanneer de aanslag van 
een belastingplichtige in de aanvullende 
personele belasting wettelijk voor een 
dienstjaar verantwoord is, blijkt daaruit 
noodzakelijk dat bij ontstentenis van een 
aangifte in de inkomsteniJelastingen voor 
het volgend jaar, deze belastingplichtige 
van mnbtswege voor laatst genoemd 
dienstjaar mocht aangeslagen worden (Sa
mengeschakelde wetten, art. 53, par. 1 en 
2, en 56.) 

8 november 1955. 183 

278. - Inkomstenbelast-ingen. - Aan
vullende personele belasUng. - Belasting 
op inlcomsten uit roe1·ende lcapitalen vom·t
lcomend, en bedoeld in artikel 14 van de 
samengesohalcelde wetten betreffende de 
inlcomstenbelastingen. - Krachtens arti
kel 41 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomsteniJelastingen zijn 
aan de aanvullende personele belasting 
onderworpen de inkomsten 'nit roerende 
kapitalen van aile aard, er in begrepen de 
van de mobilii~nbelasting vrijgestelde in
komsten, bedoeld in artikel 14 van gezeg
de wetten en verworven in Belgie of in 
het buitenland, behoudens twee door ver
meld artikel nader aanged.uide uitzonde
ringen. 

20 maart 1956. 604 
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27·9. - InlcornstenbelasUngen-. - Aan
vullende personele belasting. - Inlwm
sten 1tit ·roorende lcapitalen bedoeld in ar
tilcel H van de samengeschalcelde wetten 
betreffenfle de inlcomstenbelnst-ingen. -
Grens vnn ae toepasselijlcheifl op het stulc 
vnn de annv-nllenfle personele belasting 
van de n1't-ilcelen 15 tot 19 van gezegde 
wetten - Door uitsluitend naar arti
kel 1-! van ue samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen te 
verwijzen, heeft evenwel artikel 41 van 
deze wetten toepassing van de artikelen15 
tot 19 niet uitgesloten in zover in deze 
artikelen, ten aanzien van de benaming, 
het voorkomen of de oorsprong ervan, de 
periodieke vruchten of opbrengsten nader 
omschreven zijn die krachtens artikel 14 
onder de mobilii~nbelasting vallen; maar 
het heeft deze toepassing wel uitgesloten 
in zover deze bepalingen, door een wets
fictie, het begrip inkomsten uitbreiden tot 
de accressen en meerwaarden van het 
maatschappelijk vermogen. 

20 maart 1956. 60! 

280. - Inlwrnstenbelnst-ingen. - Ann
Fnllende personele belnst-ing. - Belasting 
op ·inlwmsten uit roe1·ende lcnpitftlen. -
IAq-uidntiebowus va.n een naamloze ven
nootschap. - Aan de rnob-il-ienbelasting 
maar n·iet aan de annvullencle personele 
belasting ondenvorpen. - De liquidatiebo
nus van een naamloze vennootschap bevat 
accressen en meerwaarden van het maat
schappelijk vermogen; indien hij, door 
een wetsfictie, beschouwd wordt als een 
inkomst uit roerende kapitalen en onder
worpen is, krachtens artikel 15, para
graaf 2, van de sameng·eschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, aan 
de mobilH~nbelasting, ontsnapt hij noch
tans aan de aanvullende personele belas
ting die alleen op de in artikel 14 van de
zelfde wetten bedoelde inkomsten geheven 
wordt. 

20 maart 1956. 60! 

281. - Inlcomstenbelast-i.ngen. - Aan
~;nllende personele belasting. - Inlwm
sten nit roerende lcapitalen. - Belasting 
·ve1'Bchnldi(fd doo·r de persoon die, doo1· 
ae toelcenrvinu ot de betaalbaa1·stelling er 
1;an, het genot van die inlcornsten in de 
lootJ van het vo1·i.(f jaa·r verkregen heeft. 
- Uitsl7titinu van ellce splitsinu vftn de 
ald1ts verlcregen inlcomsten. - Is de aan
vullende personele belasting verschuldigd 
op de inkomsten nit roerende kapitalen 
welke verkregen werden in de loop· van 
het jaar dat aan datgene waarnaar het 
helastingsjaar geheten is voorafgaat, de 
persoon die door de toekenning of de be
taalbaarstelling er van, het genot van die 
inkomsten verkregen heeft. Elke splitsing 
van de aldus verkregen inkomsten wordt 
uitgesloten, zelfs zo een cleel dezer inkom-

sten geacht wordt gedurende clit tijdperk 
bi.i wijze van burgerlijke vrucht door een 
derde te zijn verkregen geweest. (Samen
geschakelde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, art. 37, 39 en 41.) 

26 juni 195(i. 916· 

HOOFDSTUK VII. 

EXTRAllELASTING. 

282. - Inkomstenbel.astingen. - Ex-
tra belasting. ~ 1' ermoeden voorz·ien bij 
artilcel 2, 1Ja,.ragnwt 8, van de wet van 
16 october 191,5. - Ehtbsidiaire aansllrg .. 
- Aclministratie hebbenae, tot vestiging 
van cle oorspronlcelijlce nanslng, het ver-. 
moeden v66·r .l _ianna-ri 1950 nan[Je·voerd. 
- 1' e'1·moeden van toepassing tot vestiging 
1Xln de sttbsiflifdre aanslag. - Omlat de 
aclminist~·atie gerechtigd zou wezen, tot 
vestiging van de extrabelasting, toepas
sing te maken Yan het bij artikel 2, pa -· 
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 
voorziene vermoeclen, moet zij clit vermoe
den v66r 1 januari 19GO tegen de belas
tingplichtige aangevoerd hebben. 

De administratie mag toepassing maken 
van di t vermoeden zelfs tot vestiging van 
een subsidiaire aanslag ter vervanging 
van een oorspronkelijke aanslag, wan-· 
neer zij, tot vestiging van deze laatste, 
het vermoeclen v66r 1 januari 1950 aange-· 
wend heeft. (Wet van 16 october 1945, 
art. 15, al. 2; samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 74/Jis.) 

20 september 195G. 12 

283. - Inlcomstenbelastingen. ~ Ex
trnbelastinu. - RanLinu van de belnst1Ja.t·e 
(!1'0ndslag voluens telcenen of incl·ic-iifn vnn 
welstand. - ¥Vettelifkheid van fl'ie pro
eedqt,.re, al ·wezen de baten, al flan niet, 
oolc ann cle gewone belnst-ingen ondenvm·
tJen. - De aclministratie vermag de in de 
extrabelasting belastbare grondslag te ra
men volgens tekenen of indicien van een 
hogere graad van welstand dan nit de 
aangegeven inkomsten blijkt, al wezen de 
in de extrabelasting belastbare baten, al 
clan niet, ook aan de gewone belastingen 
onclerworpen. (Samengeschakelde wetten, 
art. 55; wet van 16 october 1945, art. 19.) 

23 september 1955. 19 

284. - Inlcomstenbelastingen. ~ IJJx
trabelastin(f. - l' rij gestelde reteretdie
winst. - lh·ijsteUing voo1·behouden aan 
de aan cle extrabelasting oncle·rhevige per
soon !lie uedurencle het 1'efe!"entietijdpm·lc 
een beflr"ijfswerlczaamheid nitueoefend 
heett. - De aan de extrabelasting onder
hevige persoon die gedurende het refe
rentietijdperk een bedrijfswerkzaa:maeid 
uitgeoefend heeft mag alleen aans11ra.ak 
maken op het aftrekken van de referen-
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tiewinst waarin is voorzien llij artikel 5 
van de wet van 16 octoller 1945, aangevuld 
bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1949 
hetwelk paragraaf 7 van clie bepaling uit
maakt. 

23 september 1955. 21 

285. - Inkomstenbelastingen. Em-
tmbelasting. EmcetJtioneel lcanLlcter 
van de geaurende het belastbaar tijaperl<; 
behaalde baten. - Kamlcter dat uit het 
enlcel door het verrnogensacc1·es van de 
schatplichUge op 9 octobe1· 1944 •uitge
maalct element blijlcen lean. - Het ver· 
mogensaccres van een schatplichtige op 
9 october 1944 kan op zich zelf, wegens 
zijn aanzienlijk betlrag, het exceptioneel 
karakter uitmaken van de gedurende het 
in de extrabelasting belastbaar tijdperk 
behaalde baten. (vVet van 16 october 1945, 
art. 1 en 2.) 

23 september 1955. 22 

2816. - Inlwmstenbelastingen. Ex-
trabelasting. - Op lle belastingschulrUge 
ntstenlle bewijs om de vermoedens van 
artilwl 2, parag1·aat 3, van de wet van 
16 october· 1[)45 te niet te doen. - Beoor
lleling van de bijgebmchte bewijselernen
ten door het hot van beroev wnarbij het 
beroep van de belastingsch7tld·ige aanhan
gig is. - Hot van beroep niet gehouden 
vast te stellen dnt cle elementen wellw 
zijn overt·niging gevonnd hebben oolc de 
'l"edez.ijke ove1·twiging van de rtdmin·istrn
Me lconden vonnen. - Wanneer het llof 
van. beroep, bij hetwelk een beroep tegen 
de beslissing· van de directeur der belas
tingen aanhangig is, met inaclltneming 
van de opwerpingen der administratie de 
bewijswaarde beoordeelt van de door de 
belastingsclluldige bijgebracllte elemen
ten, ten einde de door artikef 2, para
g:maf ·3, van de wet van 16 october 1H45 
bepaalde vermoellens te niet te doen, is 
llet niet gellouden in zijn beslissing vast 
te stellen dat de elementen welke zijn 
overtuiging gevormd hebben ook de rede
lijke overtuiging van de administratie 
konden vormen. 

7 october 1955. 81 

287. - BelasUn.qen. Inlcomstenbe-
lnstingen. - EmtmbelasUnrJ. - V1"'ij nc
ti.va op 10 nwi 1940. - Natuurlijlce zwr
soon bewerena llat zijn vri,i activa op 
10 mei 1940 hoge1· was dnn 11 etgeen a1·ti
lvel 3, paragraaf 2, 1°, 11an de wet van 
16 octobe·r 1945 toelaat te ·ve1·rnoeden. -
Be·wijs ten laste van de belastingplich
tige. - Wanneer een aan de extrabelas
ting onderllevige natuurlijke persoon be
weert dat zijn vrije activa op 10 mei 1940 
datgene dat artikel 3, paragTaaf 2, 1°, 
van de wet van 16 october 1945 toestaat 
te vermoeden te boven gingen, belloort het 
aan die persoon de rechtvaardigende ele-
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menten ter bepaling van het bellrag van 
die activa over te leggen. 

18 november 1955. 212 

288. - Belastingen. - Inlwmstenbe
lastin_qen. - Extrabelasting. - Aftrelc 
van de door paragraat 6 van wrtilcel 5 van 
de wet van 16 october 1945 voorz·iene refe
rentiewir~st. - Attrelc onder voorwaarde 
van lle uitoetening van een beroevsbedrij
vigheid Ujdens het belastbanr Ujdperlc. 
- Be1·oepsbedrijvigheid wellce zowel in de 
·uitoefening van een vrij of bezoldigd be
roep als in . een nijverheids-, handels- of 
lltnrLbouwbed1·ijf bestaan lvnn. - Aft1"elc 
rnits het bewijs dat de beroetJsbellrijvig
lwid ·Dan de belastingplichtige van aarll 
was de belastbare inl.;omsten voort te 
Mengen. ~ Indien het werkelijk uitoefe
nen van een beroepsbedrijvigheid als 
voorwaarde tot aftrekking van de forfai
taire referentiewinst, voorzien door para
graaf 6 Yan artikel li van de wet van 
Hi october 1945 vereist is, kan deze be
roepsbedrijvigheicl niet alleen in nijver
heids-, handels- of landbouwactiviteit, 
doch ook in de uitoefening· van een vrij 
beroep of van een met loon vergolden be
roep bestaan, indien de belastingplichtige 
bewijst dat de belastbare inkomsten uit 
die bedrijviglleid kunnen voortkomen. 
(Wet van 16 october 19.!5, art., 5, par. 6 
en 7, gewijzigd bij artil,el 1 van cle wet 
van .'JO mei 1949.) 

18 november 1955. 213 

289. ~ Emt·rabelasting. Belastbare 
g·rondsla.q. - Hch·ultlvordering waarvan 
de betaling slechts aebeurlijlc is .. 
Hch7tldvordering die deel u'itmaalct vnn de 
belastbare activa. - De omstandigheid 
dat de betaling van een schuldvordering 
van de belastingplichtige slechts gebeur
lijk is kan de uitsluitjng van die schuld
vordering uit de in de extrabelasting be
lastbare activa niet rechtvaardig·en; die 
uitsluiting kan slechts aangenomen wor
den indien het verlies van de schuldvor
dering definitief vast staat. 

6 december 1955. 266 

2'90. - Inlwmstenbelasti.ngen. Em-
trabelasting. , Personenvennootschap 
met beperlcte aanspralcelijlcheid. - Voor
afgaande aanslngsverrichting, voorzien 
doo1· at·tilcel 4, paragnw,f 4, lid 2, van c/.e 
wet van 16 octobe1· 1945. - VeT·richt·in.q 
wellw het rnoet moaelijlc rnnlwn te bepn
len of e·r annleilHng tot annslag is. ,
'Vanneer het onder meer een personen
vennootschap met beperkte aamwrakelijk
heid geldt, schrijft artikel 4, paragraaf 4, 
lid 2, van de wet van 16 october 194li een 
voorafgaande aanslagsverricllting voor, 
welke l1et moet mogelijk maken te bepa-' 
len of er aanleiding tot aanslag in de 
extrabelasting is. 

4 october 1955. TO 
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291. Inlcomstenbelast'in.qen . . ~ Ex-
trabelast-ing. Personenvennootschap 
met beperlcte aanspralcelijlcheid. - Foo1·c 
afgaancle aanslagsverrichting, voorzien 
door art'ilcel 4, paragmaf 4, licl 2, van de 
wet van 16 october 1945. - Aard van clie 
verrichting. - De door artikel 4, para
graaf 41 lid 2, van de wet van 16 october 
1945 voorziene verrichting die de aanslag 
in de extrabelasting voorafgaat bestaat 
erin bij de winst van de vennootschap 
voor .het belastbaar ti.ic1Derk de inkomsten 
te voegen welke aan de vennoten, zaak
voerders en andere in artikel 2, para
graaf 1, littera a, van voormelde wet be
doelde personen uitgekeerd werden en 
deze aldus tot stand gebrachte winst te 
vergelijken met de op dezelfde wij.ze be
paalcle winst >an het referentietijdperk 
clit wil zeggen door bij de winst van dat 
tijdperk ook dezelfde inkomsten te voe
gen. 

4 october 1955. 70 

292. - Inkornstenbelastin.rJen. Ex-
t·rabelasting. Personenvennootschap 
met bepe·rlcte aanszn-alcel(ilcheicl. - F oor
waarden waarin er aanleiding tot aanslag 

·in de extntbelastin,q is. - Er is enl,el 
aanleiding tot aanslag in de extrabelas
ting in de. mate dat de winst van een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl, bepaald voor het belast
baar tijclperk door de door artikel 4, pa
ragraaf 4, · lid 2, van de wet van 16 octo
ber 1945 voorziene verrichting die de aan
slag in de extrabelasting voorafgaat, de 
op dezelfde wijze bepaalde winst van J1et 
referentietijdperk te boven gaat. 

4 october 1955. 70 

293. - Jnlcomstenbelastingen. Ex-
trabela.sting. Personenvennootschap 
met beperlcte aanspralcelijlcheicl. - Te 
vergelijlcen elementen voor het 1"efe1·entie
tijclperlc en voo1· het belastbaar tijdperlc. 
- Voor de aanslag van een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid 
in de extrabelasting, zijn de zowel voor 
het referentietijclperk als voor het belast
baar tijdperk te vergelijken elementen, 
naar luid van lid 1 van paragraaf 4 van 
artikel 4 van de wet van 16 october 1945, 
de winsten verminderd met de aan de in 
artikel 2, paragraaf 1, littera a, bedoelde 
personen toegekencle inkomsten. 

4 october 1955. 70 

294. - Inlcomstenbelastin,qen. Ex-
trabelasting. PersonenvennootschatJ 
met beperlcte aanspmlcelijlcheid. ~ 'I'e 
vergelijlcen winsten zowel voor het rete
rentietijdperk als vom· het /ielastbaar 
tifclperlc : U'erlcelijlc toegelcende tvinsten. 
- Lid 2 van paragraaf 4 van de wet van 
16 october 1945, hetwelk de werkelijk 
toegekende winsten bedoelt, wat het be
lastbaar tijclperk betreft, bedoelt noodza-

kelijk ook de werkelijk toegekende win
sten wrrar het nader beparrlt dat de te 
vergelijken winsten « op dezelf<le wijze », 
voor het referentietijdperk bepaalcl wor-
den. · 

4 october 1933. 70 

295. - Jnlcomstenbelastingen. Ex-
trabelasting. - Referentiewinst. ~ N aarn
loze vennootschap. ·- Faststellen van de 
bij artilcel 5, pa1·agraat 6, van de wet 
van 16 october 1945 betJaalde to1·taUaiTe 
winst. - F'orfaitah·e winst niet vatbaa.r 
voo1· ve1·hogin,Q. - vVanneer een naamloze 
vennootsehap de forfaitaire referentie
winst verkozen heeft die, bepaald wordt 
bij artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 
16 october 1945, dat enkel de beroepsbe
drijviglleid van de aan de extralJelasting 
onderhevige personen bedoelt, mag zij, in 
strijd met hetgeen de paragrafen 3 en 5 
van hetzelfcle artikel bepalen, geen aan
Rpraak maken op verhogingen uit hoofde 
der aan de bij artikel 25,1 paragraaf 1, 
2°, litt. b, der samengeschakelde wetten 
opgesomde personen toegekende vaste of 
l'eranderlijke bezoldigingen. 

11 october 1955. ()2 

296. - Inkomstenbelastingen. Em-
h·abelast-ing. - Naarnloze ·vennootscha.p. 
~ Faststellen van de tijclens de belast
bare periode verwezenli.ilcte winst. 
TVinsten de aan de in at·tilcel ?Z!i, para.
graaf 1, tweede z.id, Utt. b, der samen
geschalcelde wetten opgenoemde personen 
toegekende d·ividenclen en be.wldigingen 
liegr·ijpend. - Geen atwij7cing in geval de 
naa.rnloze vewnootschap cle liij artilcel 5, 
parag1·aat 6, ·van de· wet van 16 october 
1945 bepaalde forfaitait·e referentiewinst 
verlciest. - Ofschoon een naamlo.ze ven
nootschap de bij ai'tikel 5, paragraaf 6, 
van de wet van 1G october 1945 bepaalde 
forfaitaire referentiewinst verkozen heeft 
client niettemin, voor het berekenen van 
de tijdens de belastbare periode door lmar 
verwezenlijkte winst, rekening gehouden 
met de winsten, erin begrepen de aan de 
in artikel 25, paragraaf 1, tweede lid, 
litt. b, van de samengeschakelde wetten 
opgesomcle personen toegekende dividen
den en bezoldigingen. (Wet van 16 october 
1945, art. 4, par. 5.) 

11 october 1955. 92 

297. - In/,:omstenbelastingen. Ex-
tralielasting. ~ Be1·oep te,Qen de beslissing 
van de rlit·ectettr. - Necle1·leggen van 
nie·nwe st·nlclcen door de eiser. - Bij de 
wet van 6 september 1895 toe,qestane ter
mijn. - Geen atw·ijlcing voortvloeiende 
uU art'ilcel 2, paragma.f 3, van de wet van 
16 october 1945. - Artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945, tot invoe
ring van een extrabelasting, dat bepaalt 
dat de helastingplichtige de vermoeclens, 
clie het invoert, door alle om het even 
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welke bewijsmiudelen in rechte en in 
feite mag te niet doen wijkt niet af van 
de bij de wet van 6 september 1895 voor
geschreven regelen met betrekking tot het 
neerleggen van stukken. 

21 october 1955. 123 

298. - Inlcomstenbelastin_qen. Err:-
trabelasting. - Hoedan-igheiri van rtan de 
ewtrabelasting onderhevige persoon. 
Schatplichtige gewezen pachter. ~ Hoe
dani_qheid waarwit kan wo·rrien afgeleid 
dat de rloor ae schatplichtirte verrichte 
bewerMnuen een landbou:wlca·ralcter hatl
tlen. - Vermits de hoedanigheid van aan 
de extrabelasting onderhevige persoon 
door vermoedens mag bewezen worden, 
mag de rechter over de grand uit het feit 
dat de aanlegger. een gewezen pachter 
was wettelijk afleiden dat de door hem 
verrichte toevallige bewerkingen een land
bouwkarakter hatlden. 

25 october 1955. 138 

299. - Inlwmstenbelastingen. Ew-
trabela,stin_q. - Belasting tl·ie gedn1·entle 
tien }aar met ·ingang van 1 jant<-ari 1945 
mag uevesUgri ·wm·tlen. - De extrabelas
ting mag gedurende tien jaar met ingang 
van 1 januari 1945 gevestigd worden. 
(Wet van 16 october 1945, art. 15, lid 1.) 

4 november 1955. 171 

300. - Inlcomstenbelnstingen. - Ew
t·rabelasting. - Hoedanigh8'id belasting
plichtige in de ewtrabelastinll. ~ Aangitte 
in die be lasting. - Aangifte enlcel opge
legd aan riegenen die aan die belastinll 
onderworpen zijn. - Aangifte wellce ver
moed wordt jnist te zijn. - Het. bewijs 
van ae hoedani.qheiri van belastinllplich
tige lean er ttit bli:fken. - Aangezien ar
tikel 17 van de wet van 16 october 1945 
enkel aan de belasting·plichtigen in de 
extrabelasting de verplichting oplegt een 
aangifte in die belastiug in te dienen en 
aangezien dergelijke aangifte een vermoe
den van juistheid geniet, wordt degene 
die ze onderschreven heeft vermoed de 
hoedanigheid van aan de extrabelasting 
onderhevige persoon te bezitten. 

8 november 1955. 177 

301. - Inlcomstenbelastingen. Ew-
tt"abelasting. - Belastbare grondslq.a. -
Uit_qaven voo1· het hnishonaen en ttitbeta
lin.q van belastingen en van een rente. -
Gelden daartoe aangewend. - Gelden 
wellce in de tijdens het belastbaar tijri
perlc behaalde _qezamenlijke inlcomsten 
dienen begTepen te wor·den. - De uitga
ven voor het huishouden, alsook het uit
betalen van belastingen en van een rente, 
wijzen op het bestaan van gelden welke 
in de activa van de belastingplichtige in 
1944 moeten opgenomen worden, om bij 
wege van vergelijking der activa, de geza
menlijke inkomsten te bepalen welke tij-

dens het belastbaar tijclperk behaald wer
den. 

8 november 1955. 177 

302. - Inkomstenbelastin_qen. Ew-
trnbelasting. - Raming van de belastbnre 
grondslng. - Rnmin.a 'Vttn de stoclc bij 
het einde vnn het belnst!Htnr tijdperl~. -
Rnming wellce op grand van vm·moedens 
rna.a _qescll'ieden. - De administratie mag 

· wettelijk uoor middel van vermoedens, 
behoudens tegenbewijs, de omvang van 
de stock van de belastingplichtige op het 
einde van het belastbaar tijdperk bewij
zen. 

8 november 1955. 177 

303. - InkornstenbelasNn,qen. Ew-
trabelasting. Vermoedens in,qesteld 
door nrtilcel 2, pa.ragranf 3, vnn ae wet 
1'an .16 octobe·r 1945. - Bestnndaelen doot· 
de belastingplichU,qe aangelwald om die 
vm·moedens om te wer1wn. - Feitelijlce 
bewijswnnt·de. ~ Sottvere·ine beoordeling 
rloor de rebhter over de gr·ond. - De recti
ter over de grand beoortl~elt souverein de 
bewijskracht in feite en tle doeltreffend
heill van de door de belastingplichtige in 
de extrabelasting aangevoerde bestandde
len om ue door artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 voorziene 
vermoedens om te werpen. 

16 november 1955. 201 

304. - Inlcomstenbelnstingen. Ew-
tmbelasUng. 'V ermoetlens in_qestelri 
door flrUlcel 2, pwragrnnf 3, van tle wet 
van 16 october 1945. - Annvra.tt[J van een 
deslmndi.a ondeJ·zoelc door rle belnsting
plichtige om die vennaedens te beskijrien. 
~ Gepnstheid vnn tle mnnt1·egel. - Satt
vereine beoonleling door dJe reahter aver 
de grand. - De rechter over de grond 
beoordeelt souverein in feite. de gepast
heid een deskundig onderzoek te gelasten 
hetwelk door cle belastingplichtige aange
vraagd wordt om de door artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
voorziene vermoedens te bestrijden. 

16 november 1955. 201 

305. - Inkornstenbe/.a,stingen'. - Ew
trabelnsting. - Prov·isie tot instwntllwu
tlin.a de1· stocks. - Omvnn.a aer stocks 
op 9 mei 1940. - Bewijzen door ae belns
Ungplichti.ae nan.aevoerd bij ontstentenis 
van een inventaris. - Sattvereine beoor
dei'ing tloor de Techter aveT de [!rona. -
De rechter over de grand beoordeelt sou
verein in feite de bewijskracllt der be
wijselementen welke bij gemis aan een 
regelmatige inventaris door de belasting
plichtige aangevoerd worden om de om
vang te bepalen van de grondstoffen, pro
ducten en goederen, welke llij op 9 mei 
1940 in zijn bezit had en welke moeten 
dienen om de provisie tot instanclhouding 

I 
i 
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der stocks te berekenen. (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 6.) 

16 november 1953. 201 

306. - Inkornstenbelastinoen. Ex-
tntbelasting. - Prov·isie tot instanclhon
fling cler stoclcs. ~ Om1;an,q en waa1·cle 
fler bi,i fle aanvang van l!et /Jelltstbaar 
ti,iclperlc bestaanfle ,qronclsto.ffen, profl1tc
ten en goefleren. - Respectieve flata 
waaroz1 cle omvany en lle 1vcwnle flienen 
bepaalfl te worclen. - De grondstoffen, 
proclucten en goederen die in aanmerking 
komen tot bepaling nm de van cle extra
belasting vrijgestelde proyisie tot instand
handing der stocks, .zijll deze welke, val
gens de vermeldingen van de laatste v66r 
10 mei 1940 opgestelcle inventaris beston
den, onder voorbehoud nochtans van de 
bijzondere toestand van de bedrijven wier 
eerste belastbaar tijdperk ofsclloon aan
vang genomen hebbend Y·66r 10 mei 1940 
na die datum een einde lweft genomen. 

De waarde van cle aldus bepaalde stock 
moet naar de gemiddelde in- of aankoop
prijs in december 1939 vastgesteld wor
den. (Wet van 16 october 1945, art. 6.) 

16 novemller 1955. 201 

307. - lnkomstcnbelast'inuen. - Ex
trabelast·ing. - Raming van cle stoclc 1Jij 
cle aa1wang 'l'ltn het belnstbna1· tijr.lzJerlc. 
~ Rnm·ing yeyroncl namel'i,ik op fle be
sta.nclclelen van een ·in maart 1931, floor fle 
belast-i-ngplichtige yesloten bmnclverzeke
rinyspolis. 'Ferm.ee1·derin(f van fle 
waarcle vnn cle stoclc 8erlertllien. - Sou
vereine beoonleliny rloor de rechte1· ove1· 
cle g1·ond. - Om de waarde van de bij, 
de aanvang van het belastbaar tijdperk 
bestaande stock te ramen, mag het hof 
van beroep nimelijk steunen op de be
standdelen van een door de belastingplich
tige in maart 1939 gesloten brandverzeke
ringspolis en souverein in feite oordelen 
dat de waarde van de stock sedert dien 
niet werkelijk gestegen was. 

18 november 1955. 216 

308. - InlwnistenbelnsUn.qen. Ex-
trabelnsting. ~ N altmloze vennootschap. 
- BepnUng van gefl'/11·ende het /Jelastbaar 
ti,idpe1·Jc ve·rwe.'<lenUjlcte bnten. - Baten 
begrijpencl fle aan een boekhou.der vnn fle 
vennootschnp bi,i het einde vnn Zijn fttnc
tie van cbmmissa1·is in clie mnatschappij 
toeyekenrle bezolclig·ingen zo Jii.j in haar 
clienst is gebleven. - Om het excedent 
der baten hetwelk cle onder de extrabe
lasting vallencle grondslag nitmaakt te 
bepalen moeten onder de door een naam
loze vennootscllap tijdens het .belastbaar 
tijdpel'lr verwezenlijkte baten de bezoldi
gingen begrepen worden die aan een boek
houder van de maatschappij toegekend 
werden nadat hij de functie van commis
saris in die maatschappij, welke hij van 
april 1941 tot augustus 1942 uitgeoefend 

had, verlaten had, zo hij vervolgens in 
dienst van ·de vennootschap is gebleven. 
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 5.) 

22 november 19~~- 222 

309. - Inlcomstenb'elnstinf}en. JiJw-
t·mbelnst-inu. ~ Beoonleling vnn het ew
ceptioneel l.:aralcter 1Jnn fle winsten vnn 
een nanrnloze vennootschnp. - Rwminf} 
·vwn hct beflrag dim· winsten. - Y erpUch
t'ing bij de vcr.qe1ijking met de winsten 
vnn het 1·eterentietijclperk mlcening te 
hot!clen met fle nnn clc in nrtikel 25, zla-
1"fb[JTaat 1, 2°, b, ller sarnenyeschalcelcle 
wetten opyesomcle 1Je1·sonen 'tli.t{fekeerde 
tlividenrlen en bezol(l'igingen. - Wanneer 
de aan de extrabelasting onderheyige per
soon een naamloze vennootschap is, moet 
l1et exceptioneel karakter van de winsten 
en hun bedrag, bewezen worden door ver
gelijking van de winsten, met inbegri p 
van de dividenden, alsmede van de aan 
de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, litt. b, 
van de inkomstenbelastingswetten opge
somde personen toegekende bezoldigingen, 
zelfs incUen cleze personen, gedurende het 
belastbaar tijdperk, cleze hoedanigheid 
lleb!Jen verloren docll in dienst van de 
vennootschap zijn gebleven. (Wet van 
16 october 1945, art. 4, par. 5,) 

22 november 1955. 224 

31·0. - Inlcornstenbelnst-inuen. Ex-
tra/Jelnsting. ~ Beoonleling vnn hct ex
ceptioneel lcaralcter vnn fle winsten van 
een naamloze vennootschnp. - Rnrning 
van het bedrng flier tv·insten. - Ve1·pUclt
tiny bi,i rle vergelijlcirig met fle winsten 
van 11 et 1·ete1·ent-ieUjflperlc rekeniny te 
hotulen met ae bezoldigingen van een be
stuu.rcle1· wieni fnncties, in feite, clezelfcle 
als flie van een liehee1·de1· zi.jn. -'-- Wan
neer de functie welke een bestuurder in 
een naamloze vennootschap uitoefent in 
feite dezelfde als die van beheerder is, 
moeten de bezoldigingen die hem toege
kend werden begrepen woTden in het be
drag der winsten van de vennootschap 
die dienen vergeleken te worden en ook 
dienen in acht te worden genomen om het 
exceptioneel karakter der winsten te be
palen. (Sameugeschakelde wetten, art. 25, 
par, 1, 2°, b; wet van 16 october 1945, 
art. 4, par. 5.) 

22 november 195G. 224 

.311. - Inlcomstenbelastingen. Ew-
;tTnbelnsUng. - Referentiewinst at te 
treklcen van de winsten vnn het belast
baa1" tijdperk. - Fo1·faitaiTe 1"eferentie
winst. - Winst wellce slechts rna,q nfge
trokken worflen wanneer lle belastbare 
inlcomsten van een be1Z1·i,ifswe1·1Gzaamheill 
voortlcomen. Een vennootschapsbe
stuurder heeft slechts recht, met .het oog 
op het bepalen van de belastbare grand
slag in de extrabelasting, op de aftrek
king van de door artikel 5, paragraaf 6, 
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van de wet van 15 october 1945 voorziene ! 

forfaitaire referentiewinst wanneer de 
belastbare winsten van een bedlijfswerk
zaamheicl voortkomen, dit is wanneer zij 
voortkomen van bezoldigingen, commis
sielonen, gratificaties of voorclelen die 
hij vercliend heeft in de vennootschap 
waarvan hij bestuurder is. 

22 november 1955. 229 

312. - Inkornstenbe~astingen. Ew-
tr·abelastin,q. - Door· ar·Ulce~ 2, pant
gr·aat 3, van de -wet van Hi october 1945 
voor·ziene vennoedens. - Geldsom ·in 1942 
ten nadele van cle sohatpliohtige ont
vreernd. - nretteiiilc vennoeden vcm oor
spr·on_q niet van tocpnssing op cUe sorn. -
Het wettelijk vermoeden van oorsprong, 
welk artikel .2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945 voorziet ten opzichte 
van zeker activa en zeker sommen, die 
er beperkend in aangehaald worden, kan 
geen toepassing vinden ten aanzien van 
een geldsom welke in 19±2 ten laste van 
een aan de extrabelasting onderhevig 
schatplichtige ontvreemd werd. 

29 november 1955. 247 

.313. - Inlcornstenbelastingen. Ew-
trabelastfng. - AnnslCLff die van arnl!ts
·w·e,qe tot toepassing van de wet van 

BO rnei 19.19 nwet her·zien wor·den. - Ver
haa.l v66r· het hof van beroep. -Hot van 
be-roep ver·pUoht ambtshalve na te gaan 
at de wet van 30 mei 1949 toelaat een r·ete
r·entiewinst at te tr·eldcen. - Onder·zoelc 
d.at zioh opilr"ingt ·zelts iml'ien de belas
Ungpliohtige fleze attr·eTcking niet in zijn 
1Jezwaarsohr·ift aangevraagfl heett en in
dien de direote~w de·r belastingen van 
arnbtsweae flesbetr·efjende geen ~titspraalc 
aedaan heett. - Gelast door het verhaal 
van de belastingplichtige tegen de beslis
sing van de directeur der belastingen be
treffende een v66r het inwerkingtreden 
van de wet van 30 mei 1919 gevestigde 
aanslag in de extrabelasting, heeft het 
hof van beroep de plicht en dienvolgens 
bet recht na te gaan, hoewel zulks in het 
bezwaarschrift niet gevraagd werd en de 
directeur zich desaangaande niet ambts
halve uitgesproken heeft, of deze wet toe
laat een overeenkomstig paragraaf 6 van 
artikel 5 van de wet van 16 october 1915 
berekende referentiewinst van bet bedrag 
van de belastbare grondslag af te trek
ken. 

29 november 1955. 251 

314. - Inkornstenbelastin,qen. Ew-
tra'belasting. - Attrelclcing van een rete
t·entiewinst. - Aftrelclcing onder·worpen 
.aan het bewijs van een ber·oepsbedrijvi{f
heicl die van aarcl was de belastba?'e in
Jcomsten voor·t te brengen. - De aftrek
J,;:ing van een referentiewinst, zelfs wan
neer het om het forfait van artikel 5, pa-

ragraaf 6, van de wet van 16 october 1945 
gaat, is slechts te rechtvaardigen indien 
de belastingvlichtige een beroepsbedrij
vigheid beeft gehad die van aard was om 
belastbare inkomsten voort te brengen. 

29 november 1955. 251 

.315. - Tnlcornstenl!elastinyen. - Ew
tmbelasting. - B clCLst bar·e gr·ond.s lcLg be
paald bif toepassing VCLn a.r·tUce/. 55 iler sa
mengeschalcelcle wetten. - 1¥ijze van 
·vnststelUng die niet nood.zakeUj7~ in zich 
sl-ttit dat de ontcLekte inkomsten van 1Je
cLr·ijfsin7comsten 'l'oor·tlcomen. - De toe
Imssing van artikel 55 der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, tot llepaling van de belastbare 
grondslag in de extrabelasting, sluit niet 
noodzakelijk in zich dat de vastgestelde 
inkomsten van de beroepsbethijvigheid 
van de schatplichtige voortkomen. 

29 november 1955. 251 

.3115. - In7comsten1Jelastingen. - Ew
trabelastin,qen. - Rarning van de belast
bare ,qronflslaa. - Wettelijlce mming bij 
rnidclel van alle 1Jewijsmidclelen van ue
rneen1·echt, fle eefl ·nitgezonclercl. - Om 
het bedrag der in de extrabelasting be
lastbare winsten vast te stellen mag de 
administratie, welk ook het bedrag van 
het geschil weze, alle door het gemeen 
recht toegelaten bewijsmiddelen aanwen
den, behalve de eed. (Wet van 16 october 
1945, art. 16.) 

6 december 1955. 268 

.311. 7. - In7comsten1Jelastingen. Ew-
tr·abelast-ing. - ACLnsla{f. - Aanslag wel
Jce op de gezamenl-ijke inlcornsten van het 
belastbaar· tijdpet·Jc client te slaan. - In
komsten 1.vellce niet noodzalcelijk bij rnicl
clel van eent:!elfde bewijsvoer·ing rnoeten 
vastgesteld wor·clen. - Indien de aanslag 
in de extrabelasting noodzakelijk op de 
tijdens het belastbaar tijdperk behaalde 
gezamenlijke inkomsten moet slaan, ver
biedt echter geen enkele wetsbepaling het 
bestaan van die inkomsten te bewijzen 
door andere middelen, die aan sommige 
dier inkomsten eigen zijn. 

6 december 1955. 268 
·318. - Inlcornstenbelastinaen. Ew-

t·J·abelnsting. - Sornmen besteed aan cle 
betaUng van belastingen. - Sommen ,qe
acht van ·in cle ewtmbelCLsting 1Jelast1Jare 
inlcornsten voort te Tcomen. - De stortin
gen die gedaan werden om belastingen te 
betalen worden vermoed van in de extra
belasting belastbare inkomsten voort te 
komen. (Wet van 16 october 1945, art. 2, 
par. 3, litt. c.) 

6 december 1955. 268 
·31'9. - Inlcornstenbelastingen. Ew-

trabelasting. - Verplichting bij .de win
sten der vennootschap de bezolcliginaen te 
voeaen cl·ie doot· de vennootschap aan .de 

11 
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in at·Ulcel 25, pamgraaf 1, 2°, litt. b, ver
rnelde personen ttitgelceerd werden.- Ver
pliohting relcening te hmtden met het ue
heel dier bezoldigingen zowel voor het be
lastbaa·r tijdpet·lc als voot· het referentie
tijdperk: - Aange;;~ien de wet van 16 oc
tober 1915 tot invoering van de extrabe
lasting, hij artikel 4, paragraaf 5, gelast 
de bezoldigingen die door de vennootschap 
aan de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, 
litt. b, opgesomde personen toegekend 
werden bij de winsten der vennootschap 
te voegen, zonder een aftrek toe te staan, 
dient, voor de vergelijking van de win
sten nit het belastbaar tijdperk en uit het 
referentietijdperk over beide tijdperken, 
rekening gehouden te worden met het ge
heel der aan de beheerders en aan de com
missarissen uitgekeerde bezoldigingen. 

6 december 1955. 272 

320. - lnlwmsteniJelastingen. - Ex
trabelasf'ing. - Belastbare inkomsten van 
het laatste lcwar·taal 1;an het jaar 1944. -
I nlcornsten wellce OJJ grand van het uemid
flelde van de eerste zet;en en vijftig maan
den van de jaren 1940 tot 1944 kunnen be
paald worden. - Ret hof van beroep mag 
tot bepaling van de in de extrabelasting· 
belastbare grondslag de samenstelling van 
de gedurende het laatste kwartaal van 
het jaar 19H verkregen inkomsten vast
steilen op grond van de door llet gemid
delde van de eerste zeven en vijftig maan
den der jaren 1910 tot 19:!4 opgeleverde 
feitelijke vermoedens. 

6 december 1955. 276 

-321. - lnkomstenbelastingen. Ex-
trabelasUng. - Raming van de belastbare 
urondslag. - ·wettelijk vermoeden van 
o01·spronu vo01·zien door artilcel 2, para
_qmat 3, van de wet van 16 october 1945. 
- 'l'euenuewijs drtt op de belastinusohttl
dige rust. - Bewijs dat een volledige 
reoht-raat·di,qinu moet u.itmal;;en van de 
eis wellce tegenover het vermoeaen _qe
stel'Z wot·dt. - Door te bepalen dat het 
door de belanghebhende tegen het door 
de administratie ingeroepen vermoeden 
van oorsprong aangeboden tegenbewijs 
overeenkomstig artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1(}45, mag ge
leverd worden door aile om het even wel
ke bewijsmiddelen in rechte en in feite, 
en ondermeer door getuigen, waarschijn
lijlrheden, vermoedens, algemene bekend
heid, in de ruimste betekenis van deze 
woorden, alsmede door aile middelen die 
de redelijke overtuiging van het bestuur 
kunnen vormen, beperkt zich deze bepa
ling de elementen op te sommen waarvan 
de belanghebbende tot staving van zijn 
eis gebruik kan maken, maar daaruit 
volgt niet dat het bewijs, waartoe die 
overtuigingselementen strekken, geen vol
ledige rechtvaardiging moet uitmaken van 

de eis welke de belanghebbende tegenover 
het vermoeden van oor·sprong doet gelden. 

16 december 1955. 299' 

322. - lnkornstenbelast-ingen. - Ew
trauelasting. - Artilcel 13, pat·aumaf 2,. 
van ae wet van 16 ootobet· 1945. - Voor
werp en flraa(!Wijclte. - In artikel 13, pa
ragraaf 2, van de wet van 16 october 1945· 
komt de wil van de wetgever tot uitdruk
king niet op absolute wijze, maar slechts. 
in de mate het noodzakelijk is gebleken 
de procedure te vereenvoudigen, de her
stelling tot stand te brengen van de dub
bele aanslag welke zou medegebracht wor.:. 
den door de extrabelasting op inkomsten. 
welke reeds, in al .hun elementen of een 
deel ervan, getroffen werden door de· 
cedulaire belastingen, de nationale crisis
belasting, de aanvuilende personele belas
ting alsmede door de nit kracht van de· 
wet van 10 januari 19!0 geheven bijzon-· 
dere bela sting. 

20 december 1955. 312' 

323. - Inlcomstenbelastingen. Ex-
trabelastin[J. - Besl!ldt van de Regent 
vctn 26 ap'f'-il 1946. - Besl-ltit wellc met cle 
uepalin,qen van nrtllcel·1!J van fle wet van. 
16 october 1945 o·ver·eenlcomstig ·is. - Het 
ter uitvoering van artikel13, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 19±6 genomen 
besluit van de Regent van 26 april 19!6 is 
wettig; het voorziet in artikel 5 een for
mule die een door de wetgever in acht ge
nomen forfaitaire wijze uitmaakt om bet 
beclrag der reeds betaalde belastingen te· 
bepalen welke nit kracht van artikel 13,. 
paragraaf 2, van gezegde wet van de ex
trabelasting dienen terugbetaalcl of afge
trokken te worden. 

20 december 1955. 312· 
.324. - lnlcomstenbelastingen. Ex-

·tmbelastfng. - Speai.a/.e belastin,q ttit 
lcraoht van de wet 1xm 10 jannari 1940 ge
heven. - Speoinle belasting begt·epen in 
het totaal deT ree(ls betaalde belast-in.qen 
wellce volgens de bij het besl·wit van de· 
Regent van 26 a.p-ril 1946 voorziene -wijzen 
tentgbetaalbaar· of aftrelcbaar z·ijn. - Ar
tikel 5 van het besluit van de Regent van 
26 april 19±6 gebiedt het totaal te vormen 
van aile belastingen die gebeurlijk terug
betaald of van de extrabelasting afgetrok
ken worden, in een mate in verhouding· 
tot de winsten die door de Iaatstgenoemde 
belasting en tevens door de andere reeds· 
g~kweten belastingen getroffen zijn; de 
mt kracllt van de wet van 10 januari 1940· 
geheven speciale belasting is in dit totaal 
begrepen. 

20 december 1955. 312 
325. - lnlwmstenuelastingen. Ex-

trauelasting. - Attr·eJc van een referentie
winst. - Aftrelc afhangig gesteld van het 
bewijs van een bemepsbedrijvigheid van. 
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aard om de belastbare inlcomsten voort te 
brengen. - De aftrek van een referentie
winst, al ware het de door artikel 5, pa
ragraaf 6, van de wet van 16 october 1915 
voorziene forfaitaire referentiewinst, is 
ondergeschikt aan het bewijs van een be
drijfsbedrijvigheid die de aan de extra
belasting onderhevige inkomsten kan op
geleverd hebben. 

20 december 1955. 314 

326. - Inlcomstenbelastingen. Ex-
trabelasting. - Aftrelv van een t·eferentie
winst. - Echtgenoot onderhevi.g aan de 
extrabelast'ing. - Echtgenote die tijdens 
het belastbaat· tij d;pe1'7c een beroepsbed1·ij
vighe·id t~itgeoefend heeft. - Echtgenote 
niet onderhevig aan de extrabelasting. -
Opbt·engst van de beroepsbedrijvigheicl 
van de echtgenote afoetrolclcen van de be
lastbare gTondsla,q. - Refet·entiewinst 
wellce niet wegens de beroepsbedrijvig
heicl '!:an z·ijn echtgenote aan de echtge
noot ma,q toegelwnd worden. - Een aan 
de extrabelasting onderhevige echtgenoot 
mag de aftrek van een referentiewinst 
niet eisen wegens een tijdens het belast
baar tijdperk door zijn echtgenote uitge
oefende beroepsbedrijvigheid wanneer 
laatstgenoemde niet tevens aan de extra
belasting onderhevig is en de opbrengst 
van haar bedrijvigheid van de grondslag 
van de aanslag in die belasting afgetrok
ken werd. 

20 december 1955. 314 

327. - Inkomstenbelastingen. Ex-
trabelasting. - Op het Tvohier bt·engen 
van de belasUng. - 'l'epm·ijn. -De extra
belasting mag in een of meerdere malen 
tot 31 december 195! gevestigd worden. 
(Wet van 16 october 1915, art. 15.) 

6 januari 1956. 3!5 

·328. - Inkomstenbelastingen. - Ex
t·rabelasting. - Vennogensaccres. - 'l'e
ntgbetaling tijdens de belastbat·e pe'f'iode 
van een gedurende hetzelfde t'i:idperlc aan
gegane lenin,q. - Ven·ichting waan~it 
geen vermo,qensaccres lean ontstaan. -
De terugbetaling, gedurende het in de ex
trabelasting belastbaar tijdperk, van een 
g·edurende hetzelfde tijdperk aangegane 
lening, wijst op geen vermogensaccres, 
daar de verrichtingen van lening en terug
betaling elkander te niet doen. (Wet van 
16 october 1915, art. 2, par. 3, en art. 4.) 

10 januari 1956. 356 

-329. - Inlwmstenbelast'ingen. - Ex
trabelasting. - Pmvisie tot instandhou
ding van de stocks. - Omvang van de bij 
.ae aanvang van het belastbaat· Ujdperlc 
bestaande grondstofjen, prodncten en goe
·deren. - Inventaris (Ue in a(tnmet·Tcing 
·.moet genomen worden om die omvang te 
.bepalen. - Door te beschikken dat de 

grondstoffen, producten en goederen die 
zullen dienen om de provisie tot instand
houding van de stocks te bepalen diegene 
zijn die bij de laatste v66r 10 mei 1940 op
gemaakte inventaris bestaan, heeft arti
kel 6 van cle wet van 16 october 19!5 be
treffende cle extrabelasting niet aileen de 
inventaris in aanmerking genomen die bij 
het einde van het maatschappelijk. jaar 
zou opgemaakt zijn geweest en die tot 
het opmaken van de voor de toepassing 
van de wetten betreffencle de belastingen 
op de inkomsten aangenomen rekeningen 
zou gecliend hebben; cloch elke regelmatig 
om cle zes maanden, om de maand opge
maakt of zelfs op aanblijvencle wijze ge
houden inventaris die cle door artikel 17 
van het Wetboek yan koophandel bepaal
cle toestancl opgenomen heeft. 

20 januari 1956. 392 

330. - Inlcomstenbelastingen. Ex-
tmbelasting. - Bedt'ijfsinlcomsten. - In
Tcornsten die n·iet arleen aan de belasting 
onclet·uwt·pen zi:in. - De beclrijfsinkom
sten zijn niet alleen door artikel 2, para
graaf 1, van cle wet van 16 october 1915 
aan cle extrabelasting onderworpen. 

24 januari 1956. 411 

331. - Inlcomstenbelastingen. - Ex
trabelasting. - Uitzonclerlijk deel van 
de inlcomste_n aan de extrabelast'ing onder
wol·pen. - Aftrelc V(tn de winsten van het 
t'efe'l'entietijcljJet·Tc van het geheel van de 
/Jelastbat·e inlcomsten. - Om het uitzon
derlijk deel van de bekomen baten, die 
aan de extra\Jelasting onderworpen zijn 
te bepalen, moet men, van het geheel der 
belastbare inkomsten, de winsten van het 
referentietijdperk aftrekken. (Wet van 
16 october 1915, art. 4.) 

3 februari 1956. 440 

332. - Inlcomsten/Jelastin,qen. Ex-
tt·abelasting. - Aftrelc van 6.000 franli; 
per jaar voor elk kincL ten laste. - Aftrelc 
(lie cle ajtr·ek vnn 5.000 franlc per maand 
bed?"ijv(qheid aanv1tlt. - Uit het gebrui
ken van het woord « daarenboven ll in het 
tweetle lid van paragraaf 6 van artikel 5 
van cle wet van 16 october 1915, volgt dat 
cle tweecle aftrek - die voor elk kind ten 
laste ~ een aanvulling is van de 'eerste 
en enkel mag plaats hebben wanneer de 
toepassingsvoorwaarclen van deze laatste 
vervuld zijn, al was het slechts voor een 
of meer maanclelijkse periocles. 

3 februari 1996. 440 

.333. - Inlcomstenbelastingen. Ex-
trabelasting. - F'orfaitail'e min·ima af
trelclcen voorzien bij pa·ragraaf 6 van art'i
Tcel 5 van de wet van 16 october 1945. -
Voorwaarde : 1~itoejening van een be
drijfsacUvUeit gedurende het beschouwd 
tijdperlc. - De bij artikel 5 van de wet 
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van 16 october 1945 voorziene forfaitaire • 
minima aftrekkeri zowel die van 5.000 fr. 
per maand bedrijvigheid voorgeschreven 
door het eerste lid van paragraaf 6 van 
dit artlkel als die van 6.000 frank per 
jaar voor elk kind ten laste welke door 
het tweede lid van zelfde paragraaf voor
zien worden, zijn slechts toegelaten voor 
zoveel de belastingschuldige, gedurende 
het beschouwd tijuperk, een bedrijfsacti
viteit uitgeoefend heeft. 

3 februari 1956. 440 

334. - Inkom8tenbelasUngen. Ew-
kabelasting. - Belasting die op de vast
gestelde of vermoedelijlce inlcomsten moet 
ge•vesUgd ·woJ-den. - Luidens artikel 32, 
paragraaf 1, van de samengeorclende wet
ten hetwelk krachtens_ artikel 19 van de 
wet van 16 october 1945 op de extrabelas
ting toepasselijk gemaakt werd wortlt ge
zegde belasting op de vastgestelde of ver
moedelijke inkomsten van de belasting
schuldige gevestigd. 

3 februari 1956. 445 

335. - Inkomstenbelastingen. Em-
t·rabelasting. - Belasting die· lean ge·ves
Ugd woTden op .Q!'ond van alle jeitelijlce 
vennoeclens. - Geen enkele be paling be
perkt de vermoedens waarvan de admi
nistratie tot bepaling van de in de extra
!Jelasting llelastbare inkomsten gebruik 
mag maken, tot de in de artikelen 28 en 
55 van de samengeordende wetten uit
drukkelijk voorziene vermoedens. 

3 fellruari 1956. 445 

33S. - Inlcomstenbelastingen. Em-
trabelasting. - TVinsten gedurende het 
laatste kwa·rtactl van 1944 veJ-wezenlij Jc·t. 
- Winsten die J,:-nnnen gevestigd worden 
op grand van de winsten van de negentien 
voorgaande kwartalen. - Het gedurende 
het laatste kwartaal van 1914 verwezen
lijkt lledrag van de in de extrabelasting 
belastbare winsten, kan bepaald worden 
op grond van de door de belastingplich
tige gedurende de negentien voorgaande 
kwartalen behaalde winsten. 

3 februari 1956. 445 

337. - Inlcomstenbelastingen. Em-
tmbelasting. - Vennootsohappen ondeT 
_qemeensohappelijlce naam, vennootsohazJ
pen bij wij."e van eenvondigP. geldsohie
ting en peTsonen·uennootsohappen met be
pMkte acmspralceUjlcheid. - BelastbaJ-e 
winsten. - Aan de vennoten toegelcende 
winsten op dezer nanm belnstbanT. - An
den3 winston op nncun der vennootsohnp 
belastbanr. - Voor de vennootschappen 
onder gemeenschappelijke naam, de ven
nootschappen bij wijze van eenvoudige 
geldschieting en de personenvennootschap
pen met lleperkte aansprakelijkheid, moe
ten de door de vennootschap _ behaalde 
winsten voor de vestiging van de extrabe-

lasting gesplitst worden en, voor het aan 
de vennoten toegekend deel, op dezer 
naam en, voor het overblijvende, op naam 
der vennootschap belast worden. (Wet 
van 16 october 1945, art. 4, par. 1 en 4, 
en 11.) (Eerste en tweede zaak.) 

7 februari 1956. 462 

338. - Inlcomstenbelastingen. Em-
tJ"abelasting. - Vennootsohappen, onder 
gemeensohappeUjlce naam, vennootsohap
pen bij wijze van eenvondige geldsohie
ting en pm-sonenvennootsohappen met be
perkte aanspralceli:i lclwid. - Fm·jaitaire 
refeJ-entiew·inst volgens het belegd maat
sohappelijlc lc.apitaal. - RejeJ-entiewinst 
voor ellce vennoot tot beloop van zijn bij
dragen berelcend. - RejeJ-ent-iewinst van 
de vennootsohav beTelcend volgens het 
e·ventu.eel saldo van het lcapitaal en de re
seTves. - Voor de vennootschappen onder 
gemeenschappelijke naam, de vennoot
schappen bij wijze van eenvoudige geld
schieting en de personenvennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid, wordt 
voor de extrabelasting de volgens het be
legde maatschappelijk kapitaal berekende 
forfaitaire referentiewinst, voor elke ven
noot, op grondslag en ten belope van zijn 
bijdragen bepaald en, voor de vennoot
schaiJ, op het gebeurlijk saldo van het ka
pitaal, na aftrek van de bijdragen van de 
vennoten, en op de reserves, doch niet op. 
het geheel van het kapitaal en de reser
ves, zelfs indien de vennoten de aftrek 
van een ander referentiewinst gekozen_ 
he!Jben. (Wet van 16 october 19i5, art. 5, 
par. 3.) (Eerste en tweede zaak.) 

7 februari 1956. 462-

339. - Inlcomstenbelastin_qen. Em-
t1·abelasting. - Vennootschappen ondeT· 
ge·meenschappelijlce naam, vennootsohap
pen Mj wij.ze van eenvoudi_qe geldsohie
ting en- personenvennootsohappen rnet be
per-Me aansprakelij lcheid. - A an de be
paling van de belastbur-e basis in hoojde 
het.zij van de ·uennootsohap, hetzij van de 
vennoten voo·rajgannde verriohti.ng. 
Voonverp van die voomfgaancle verTioh
tin,rJ. - \-Vat de vennootschappen onder· 
gemeenscharmelijke naam, de vennoot
schappen bij wijze van eenvoudige geld
schieting en de personenvennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid betreft, 
moet er voorafgaancl aan elke aanslag in_ 
de extra!Jelasting en, dienvofgens aan 
elke bepaling van de belastbare gr~nd in 
hoofde hetzij van de vennootschap, het 
zij van de vennoten, nagezocht worden of 
en in welke mate de vennootschap gedu
rende het belastbare tijdperk winsten be
haald heeft die de winsten van het refe
rentietijdperk te boven gaan. (Wet van 
16 october 1945, art. 4, par. 4, lid 2.) (Eer-
ste en tweede zaak.) · 

7 februari 1956. 462: 
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340. - lnlcornstenbelastinyen. - Em
t·rabelasting. - Vennootschappen onde·r 
gerneenschappelijke naam, vennootscha.p
pen bij wijze van eenvmtdirJe geldschieting 
en personenvennootschappen rnet be1Je!"lcte 
cwnsprakel-ijlcheid. - Aan ellce a.wnslcLf! 
voo1·atgaande ve1T·ichti.ng .. - Globule ~VI:n. 
sten van het 1'efe1·ent-iei'ijdpe1·1c. - W·in
sten die niet mogen bepaald wo·rden doo1· 
het bijeenvoegen va.n de aftrelclcingen 
waarop de vennoten en de vennootschap 
individ1teel na bepal-ing van cle bela.stbwre 
winsten in hoofde van ellceen van hen 
aanspraalc T.amnen ma.lcen. - Om, voor 
elke aanslag in de extrabelasting· te be
palen of een vennootschap onder gemeen
schappelijke naam, een vennootschap bij 
wijze van eenvoudige geldschietiug of een 
personenveunootschap met beperkte aau
sprakelijkheid globaal gedurende het be
lastbare tijdperk winsten behaald hebben, 
die de winsten van het referentietijdperk 
te boven gaan, mag de vergelijking niet 
gedaan worden door het bijeenvoegen 
van de afzonderlijke bedragen die de 
vennoten en de vennootschap zelf, indivi
dueel, als aan de extrabelasting onder
hevige personen, van het bedrag van de 
door hem tijdens het referentietijdperk 
behaalde baten mogen aftrekken. (Eerste 
zaak.) 

7 februari 1!!56. 462 

341. - lnlwmstenbela.stingen. Ex-
t·rabelasti.ng. - Wet van .l6 octobe·r 1945, 
artilcel 4, pwraunwf 4, l-id 2. - Bepaling 
tot toepctss'i.ng wnwr·van geen 1·ekening met 
cle to1·taitwim 1·eterent-iewinsten rnag ue
Jw·nden wo·1·clen.- Voor de toeuassing van 
artikel 4, paragraaf 4, lid 2, van de wet 
van 16 october 1!!!5, mag er slechts reke
ning gehouden worden met de werkelijk 
gedurencle het referentietijclperk behaalcle 
winsten, doch ni.et met de fm'faitaire re
ferentiewinsten. (Tweecle zaak.) 

7 februari 1956. 462 

342. - Inlvmnstenbelctst·ingen. Ex-
tmbelast-ing. - TVetteUjk vermoeden van 
he1·1comst niet toepasselijlc op de verrno
oensaccressen wawrvan van J jannwri .1950 
(tf gewau gemaalct wordt. - Besliss·inu 
van de (U·recteu1· de-r directe belnst-inuen. 
- Ve·rbete-1·ing vnn de belnstbn·re rtrond
slau cloo-r het ongedann mnlcen vnn zelcere 
aft?·elclcingen (l-ie b·ii de vestiging vwn de 
nwnslnr! annyenomen wn·ren geweest. -
Beslissing rUe van geen n·ieHwe •uermo
_qensacc1·essen ne·waa -mnalct. - Door bet 
bedrag van de belastbare grondslag in de 
extrabelasting· te verheteren door bet on
gedaan maken van zekere aftrekkingen 
die bij de vestiging van cle aanslag, die 
het voorwerp van de reclamatie uitmaakt, 
aangenomen waren geweest, maakt de di
recteur cler directe belastingen geen ge
wag van nieuwe vermogensaccressen, 

wam·op het door artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 voorziene 
vermoeclen van herkomst van 1 januari 
1950 af niet toepasselijk is. (Wet van 
16 october Hl45, art. 15, lid 2.) ('L'weede 
zaak.) 

7 februari 1956. 462 

343. - Inlvomstenbelrtst'inuen. Ex-
trnbelnstinu. - Minimum dnt vnn de bij 
rwt-ikel 5, pnragrnnf 6, lid J, van de wet 
1;nn ·J6 october 1945 voor.ziene belnstba1·e 
grondslag mng nfgetmlclcen wo1·den. -
Aftrek 1Jeperlvt tot de dtttw ·van de belnst-
1in1·e nctivite-itspe-riocle. - Artikel 5, para
graaf 6, lid 1, van cle wet van 16 october 
1945, dat een aftrekbaar minimum voor
ziet van 5.000 frank per maand activiteit 
geclurencle het belastbaar tijdperk, laat 
die afh'ekking slechts toe naar mate van 
de duur van de belastbare activiteitspe
riode, 't is te zegg·en van de bedrijfsacti
viteit die cle belastbare inkomsten heeft 
voortgebracht. 

7 februari 1!!56. 468 

344. - Inlcomstenbelnstingen. Ex-
trn1Jelastinu. - Bepal'ing vnn de winsten 
·vnn rle belnstbM'e periode. - Aanspmnlc 
vnn de belns'tinuplichUge orn deze winsten 
te bewijzen doo1· relcenin.Q te houden met 
het bedntg aat onde1· het voordeel vnn cle 
fiscnle nmnestie belnst we1·d. - Arrest 
deze rtnnsp1·nnlc zoncle-r pnssende 1·edenen 
verwerpende. - Schendinu vnn n1·tikel 97 
van (le G1·ondwet. - Wanneer cle belas
tingschuldige in conclusies v66r het hof 
van beroep beweercl heeft, dat nit zijn on
der het voorcleel van de fiscale amnestie 
gedane aangifte voortvloeicle, dat cle ge
inde interesten op 400.000 frank obliga
ties, die llij op 1 januari 1!!40 bezat, be
last werden, dat de aclministratie aldus 
het bestaan van clit actief op clie datum 
aangenomen heeft en niet het bestaan van 
enkel 100.000 frank, tot welk beclrag zij 
tot berekening van de belastbare grand
slag in cle extrabelasting de activa van 
cle belastingschuldige wil beperken, is 
niet reg·ehnatig gemotiveerd het arrest 
clat zich er toe beperkt erop te wijzen, 
clat het feit clat deze belastingplichtige in 
1!!43 beurswaarden verkocht heeft niet tot 
bewijs van zijn vermogen op 1 januari 
1940 beslissend is, omclat hij niet bewijst 
dat hij gezegcle waarden reeds op die cla
tum bezat. (Grondwet, art. !!7; wet van 
16 october 1!!45, art. 4.) 

H februari 1!!56. 482 

34!-5. - Inkomstenbelastingen. Ex-
trnbelnstinu. - Provisie tot instnndhotr
ding va.n de stoclcs. - Ove1·d1·ncht van een 
ondernerning. - Zelfrle activ'ite'itsbestnnd
delen in werlcinu gesteld in de niet>We ex
plo-itat-ie. - Belnstin[J geheven op het 11e
cl1'ct!J va.n de p•1·ovisie tot instnnrll~o1tding 

-- ---- [ 
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van de stocks enlcel ·in het geval waa·r·in 
de prov·isie niet op z·ijn laatst op 31 decem
ber 191/'1' haa1· bestemming belcomen heeft. 
- Wanneer, na de overdracht van een 
onderneming, deze onder de bij para
graaf 2, van artikel 8 nm de wet van 
16 october 1915 bepaalde voorwaarden 
wordt voortgezet, 't is te zeggen indien 
« dezelfde activiteitsbestanddelen in wer
king worden gestelcl >>, worclt de extrabe
lasting slechts op het beclrag van de bi.i 
de paragrafen 1 en 2 van artikel 6 voor
ziene provisie tot instandhouding van de 
stocks geheven, inc1ien cleze provisie niet 
op zijn laatst op 31 december 1947 haar 
bestemming heeft bekomen. 

14 februari 1956. 183 

346. - Inlcomstenbelast-in,qen. E:v-
trabelast-ing. - Provisie tot insta·nrlhou
rUng van de stocks. - O·uenlrncht van een 
ondernemin,q. - Belastingsclwldige over
(lrager. - Belast'ingsch~rld-i,r;e die het be
dn~g van de 1Jrovisie in mindering van de 
belastbare winsten mag /wen.r;en . . - Tfoor
wanrden wnari.n die aft1·eklcing mCl!J ge
schieden. - Ore1·dracht ged~r·rende het be
lnstbaar t-ijclperlc.- De behistingschuldige, 
die zijn onderneming heeft overgeclragen, 
mag een provisie tot instandhouding van 
de stocks in· mindering v1m de in de ex
trabelasting belasthare winsten brengen, 
indien de persoon die de onderneming 
heeft voortgezet deze provisie v66r 31 de
cember 1947 tot de wedersamenstelling 
van de stocks lweft aangewend, en zulks 
zelfs wanneer de overdracht gedurende 
het in de extrabelasting belasthaar tijd
perk geschied is. (Wet van 16 october 
19'15, art .. 6, par. 3, en 8, par. 2.) 

14 februari 195G. 483 

347. - Inkomstenbelctst-ingen. Em-
t1·abelnsting. - Schenking doo1· de belas
tinyschllldi_qe cum zijn lC'inderen tijflens 
het belastb(lwr tijdpe1·k. - Geschonken 
som voortkomenfle 1!Cln tijdens hetzelffle 
tijdperk belwalrle winsten. - So1n d·ie ·in 
ae belastbare inlcomsten van cle belasting
schltldige moet begTepen worrlen. - Het 
arrest dat vaststelt, dat een door een be
lastingschuldige in de extrabelasting tij
dens het belastbaar tijdperk op het kre
diet van de bankrekening van zijn kinde
ren gestorte geldsom geen door hen ver
diende lonen vertege.uwoordigt cloch een 
schenking uitmaakt en van tijdens gezegd 
tijdperk door de belastingschuldige be
haalde winsten voortkomt, rechtvaardigt 
wettelijk het behoud van cleze som in de 
belastbare gronclslag. (Wet van 16 octo
ber 1945, art. 2, par. 4.) 

17 februari 1956. 492 

348. - Inlcomstenbela.stin,qen. Em-
tra.belastin.r;. - Bela.st/Ja?·e yronrlslay. -
Schnld--vorcler-ing van de belast-inyplich-

Uge. - Is zij on·inbaa.1· op het einde va.n 
het belastba.ar tijdpe-rk ? - Geen zeke-r
heid desbet?·effencl. - Schu.ld1JO·rde-ring die 
va.n het belastba.a-r actief deel ttitmaakt. 
- Een schuldvordering die een belasting-
schuldige in de extrabelasting jegens een 
derde bezit moet in de belastbare basis 
lJegrepen worden, wanneer de rechter 
over de grond, bi.i een souvereine beoor
deling van de feitelijke omstandigheden 
van de zaak, vaststelt dat bij het einde· 
van het belastbaar tijdperk geen zeker
heid bestond nopens de vraag of en in 
welke mate die schnldvordering oninhaar 
zou zijn. 

21 februari 1956.. 507 

349. - Jnkomstenbelast-inyen. Em-
trnbelasting. - Bew·ijs ra.n cle hoedaniy
heid vwn belastingsclvnlclige. - Naamloze· 
vernwotschap. - Boerende en onroerenrle 
inlcomsten clie in fle bed1·i.jfsinkomsten 
moeten be_qrepen 1.vo·rden. - OnfleTscheicl 
tnssen de verschi/.lenfle inkomsten nutte
loos om de hoerlani.qlwicl ·van bela.st-iny
sclHtlcUge va.n (le vennootschap te bewij
zen. - Om te bewijzen dat een naamloze
vennootschap de hoedanigheid van belas
tingschuldige in de extrabelasting heeft,_ 
bestaat er geen reden om een onderscheid 
te maken volgens lle aard of de herkomst 
van haar verschiilende inkomsten, daarin 
!Jegrepen haar roerencle en onroerencle in
komsten, cUe de opbrengst van haar maat
schappelijke en bedrijfsnctiviteit uitma
ken. (Wet van HJ october 1915, art. 2, 
par. 1, littera a, en samengeschakelde wet
ten, art. 25, par. 1, 1°.) 

28 februari 1956 526 

350. - Inlcomstenbelastinyen. Em-
tTabelnsting. - Bew1.js vnn de hoedaniy
heicl van belast-inysclwldige wat betreft 
cleze belasting. - Bewi}s door feitelijlce 
vermoedens. - Bechte1· ove1· rle gmnd die 
1tit ae beschouw·iny clat << nnaT alle schijn » 
het vast_qestelrl ve1·mogensacm·es niet van 
onbelnstbwre ·inkomsten vom·tlcomt, af
leirlt dat « naar a.lle wa.wrschijnlijlcheid >J 
flit acc1·es 11an belastbare inlcomsten vooTt
lcomt. - Feitenrechter stennenfle op een 
om:elce1· feit en geen zelcerheia ten aan
zien rnn het bestaa.n van het nnyespoo1·cl 
feit tot tliting bren,qenrle. - Schendiny· 
van de artikelen 1349 en 1353 va.n het Bm·
gerlijlc lVetboelc. - Wanneer, om te be~ 
slissen dat een belastingpllchtige de hoe
danigheicl van belastingschulflige wat be
treft de extrabelasting heeft, het hof van 
beroe}J hierop steunt dat « naar aile 
schijn n het vastgestelde vermogensaccres: 
niet van ui~ de in de extrabelasting be
lasthare materie gesloten inkomsten voort
komt, en er nit afleidt dat « naar aile 
waarschijnlijkheid >> cUt accres van beiast
bare inlwmsten voortkomt, schendt llet de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
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Wetlloek betreffende het bewijs door fei
telijke ·vermoedens, doordat het op een 
·onzeker feit steunt en niet op een door 
·dit hof als vaststaand erkend feit alsook 
doordat het zijn zekerheid ten aanzien 
van het llestaan van het nagespoord feit 
niet tot uiting brengt. 

2 maart 1956. 534 

351. - InlvomstenbelcLsUngen. Ew-
·trabelasUng. - Ram·ing van clc bclastbare 
grondslag. - lVctteli:flce vennoedens voor
zien bi:i art-ilcel 2, pat·agnLaf 3, van de wet 
van 16 october 1945. - Elementen tot 
.rwondslag van cleze ve1·nwcdens cz.ienenlle. 
- Elementen lcunnencle ·inge1·oepen ~vm·

clen als feUeUjl"e vennoeclens. - De ele
menten die tot grondslag tlienen van <le 
wettelijke vermoeclens ingesteld door het 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 19±5, mogen ingeroepen worden 
als tekenen of indicH~n van gegoedheid bij 
wijze van feitelijke vermoedens voor het 
vaststellen van de belastbare grondslag 
in zake extrabelasting. 

6 maart 1956. 551 

352. - Inlcomstenbelastingen. Ew-
trabelast-ina. - Bewijs van het bestaan 
·pan belastba1·e ·inkomsten. - Bewijs van 
de hoedan·igheicl va.n belast'ingsclwld(qe 
in cle ewt1·abelasting. - Bcw·ijs knnnencle 
gez.ij ktij rli(J aeleverd wm·clen door alle· 
middelen van yemeen recht. - Het bewijs 
van het bestaan van inkomsten belastbaar 
in de extrabelasting en, dienvolgens, van 
de hoedanigheicl van belastingschulclige 
in deze belasting, mag geleverd worden 
door alle middelen van gemeen recht. 

6 maart 1956. 551 

35.3. - lnlcomstenlielastinrJen. - Ew
tmbelasting. - Aftrelclcingen voo1·zien bij 
cle a1·UTcelen 4, pa1·agraat 1, en 5, para
graa.f 6, van de wet van 16 october 1945. 
- Aft,i'ekkingen die slechts dan k1mnen 
toegelcend worclen wannee1· de aan de 
.extrabelast-ing onclerhev·ige ·inlcomsten 
voortlcomen 1L'it de beclri.ifsact-iviteit van 
de belasUngschuldige gedu1·ende de belast
bare periode. - Opdat de belastingschul
dige recht zou hebben op een van de af
trekkingen voorzien bij de artikelen 4, pa
ragraaf 1, en 5, paragraaf G, van <le wet 
van 16 october 1915, eist de wet niet ai
leen dat deze belastingschuldige een be
drijfsactiviteit zou gehad hebben, gedu
rende de belastbare periode, doch ook clat 
die bedrijvigheid de belastbare inkomsten 
heeft voortgebracht. 

G maart 195G. 551 

354. - Tnlcomstenbelastinaen. Ew-
trabelastin(J.- Fennindering van6.000fr. 
pe1· jarw 1!001' een kincl ten laste. - Wijze 
van bepaling van deze vermindm·-in,q. -
De vermindering van 6.000 frank per jaar 

voor ieder kind ten laste van de belasting
schuldige in de extrabelasting wordt be
paald door rekening te houden met de 
kinderen die ten laste zijn op 1 januari 
van ieder jaar van de belastbare periode, 
en niet, zoals beschikt door artikel 49/Jis 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen voor het 
bepalen van de vermindering wegens fa
milielasten toegestaan in zake bedrijfsbe
lasting, nationale crisisbelasting en aan
vullende personele belasting, op 1 januari 
van het jaar dat volgt op dit waarin <le 
belastbare inkomsten behaald werden . 
(Wet van 16 october 1945, art. 5, par. 6, 
lid. 2.) 

G maart 1956. 552 

355. - Inlcmnstenbelastingen. Ex-
tmiJelast·iny. - Fe-rrnogensa.ccressen in 
BelgW ve1·Tc-regen of aangelegd. - Verborl 
vnnaf 1 ,ian1r.a1·i 1950 gebntUc te malcen 
vnn het wettelijlc veTmoeden in artilcel 2, 
paragTa.nf 3, van de wet van 16 october 
1945 ornschTeven, doch niet van de feite
lijh;e vennoedens. - Aangaande de ver
mogensaccressen in BelgHl verkregen of 
aangelegd, verbiedt artikel 15, alinea 2, 
van de wet van 16 october 1945 aan de 
administratie gebrU:ik te maken vanaf 
1 januari 1950, van het wettelijk vermoe
den voorzien bij artikel 2, paragraaf 3, 
maar niet van de feitelijke vermoedens. 

13 maart 1956. 580 

356. - h!kmnstenbelastingen. - Ex
t1'abelast-ing. - In BelgW ve?'lcregen of 
aangelegde ve·rm,ogensaccressen. - Ve1·
bod vanrLf 1 jan-nMi 1950 ,qebrnilc te rna
Teen van het wetteli}k vennoeden in arti
lcel 2, paragrnaf 3, van de wet van 16 oc
to/Jet· 1945 omsclweven. - TTerbod enlcel 
betrelclcing hebbend op de oorspmng van 
rUe acc1·essen en niet op de wijziginy van 
het awngegeven 1Jerl1·ag e1·van. - Het ver
bod opgelegd aan de administratie door 
artikel 15, alinea 2, van de wet van 16 oc
tober 1945, vanaf 1 januari 1950 op de 
vermogensaccressen in Belgie verkregen 
of aangeworven het vermoeden voorzien 
bij artikel 2, paragraaf 3, toe te passen, 
heeft enkel betrekking op de om·sprong 
van deze accressen en niet op de wijzi
ging van het a[lngegeven bedrag ervan. 

13 maart 195G. 580 

357. - Inlcornstenbel(Lstingen. - Ex
t·mbelasUng. -- Raming van de belast
bare grondslng. - Ranting doo,r ve1·geUj
lc·inr1 van de activa ·van de belastin,qschnl
rz.ige bij het begin en het einde van het be
lastbaa1· ti,idperk. - Belastba1·e gr-ondslag 
dienende te 1Jeg1·i.ipen rle sommen die ge
dienrl hebben om ged1wende d:it #jdperlc 
de gezins'ltitgaven te delclcen, wellce dezm· 
belana1·ijlcheid oolc zij. -De in de extra
belasting belastbare grondslag, gevestigd 
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door vergelijking van de activa van de be
lastingschulllige bij het begin en het einde 
van het belastbaar tijdperk, moet de 
sommen begrijpen die gediencl hebben om 
gedurende clit tijdperk de gezinsuitgaven 
te dekken, welke dezer belangrijkheid ook 
zij. 

13 maart 1956. 580 

358. - Tnl,;omstenbelctsUnffen. Em-
trabelasUny. - Rnminr1 vnn het Uq·uicle 
bezit van de 1Jelast'inysc7Htlllige bij cle aan
vang van het belastbaar Ujclpe·rlc. - Ver
moedens 1;an art'ilcel 3, pa1·awrctnj' 2, inge
'l"oepen cloor cle lHl1'n-inist·mt'ie om dit U
qiticle bezit te beJJalen. - Be-wi.]selementen 
cloor· cle lJelastingsch~tlllige het hot van be
·roetJ voo'l"gelegcl. - Fe-iteUjlce, en llienvol
gens souvereine beoonleling van cleze ele
menten. - vVanneer het hof van beroep, 
uij hetwelk het beroep van <~en uelasting
schuldige in de extralJelasting, gericht te
gen de beslissing van de directenr, aan
hangig is, de waanle lJeoorcleelt van de 
bewijselementen cUt hof door cle belasting
schnlclige voorgelegll met het doel de wet
telijke vermoedens v.oorzien lJij artikel 3, 
paragraaf 2, van de wet van 16 october 
1945, op grond waarvan de administratie 
het liquitle bezit van de belasting·schul
dige bij de aanvang van het belastbaar 
tijdperk heeft vastgesteld, te niet te doen, 
is deze lJeoordeling souverein. 

13 maart 1956. 583 

359. - InlcornstenbelasUngen. Em-
t'l"ctbelasting. - BelastlJa,(tr Ujclperlc. -
Tijclper·Tc gactncle van 1 :iamtari 191,0 tot 
31 decembe'l" 1944. - L-iq1tide activa d·ie de 
lJelasUngsch·ztlcl·iye vennoecl -worclt bezeten 
te hebben. - Act-iva dienenlle berelcenll op 
10 me·i 191,0. - Zo het belastlJaar tijdperk 
op het stuk van de extrabelasting gaat 
van 1 januari 1940 tot 31 december 1944, 
hoeven nochtans de liquicle activa die een 
physisch persoon, schatplichtige in de ex
trabelasting, vennoed wordt bezeten te 
hebben, berekend te worden op 10 mei 
1940. (Wet van 16 octouer 19'!5, art. 1, 
par. 1 en 3, par. 2.) (Impliciete oplossing.) 

13 maart 1956. 583 

360. - Inlcom.stenbel(tsUnyen. Em-
trnbelnstinrJ. - H oednniyheicl vnn belas
tingsch1tlcl·iye in deze belnst-iny. - Bewijs 
·van deze hoedanigheid door teitelijlce ve1-
moedens. - So1we1·eine teiteUjlce beom-de
Uny, cloo-r cle j"e-itenrechter, van de be
w·ijstvact'l"cle van deze vermoeclens. - De 
feitenrechter beoordeelt souverein de be
wijswaarde, in feite, van de vermoeclens 
ingeroepen door de aclministratie ten ein
de de hoeclanigheicl van belastingschul
dige in de extrabelasting te bewijzen. · 

20 maart 1956. 606 

361. - Inlcomstenbelastinyen. - Ew
t·mbelastiny. - Belastba1-e g'I"Onclslag be
panla door· vergelijlcing vwn het bezit in 
1940 en in 194J,. - Banlcschuld in annme-r
lcinu te nemen. - Schu.lcl bestnande bij 
het eincle van het belastbaar tijdperlc. -
Daar het wettelijk vermoeden voorzien 
bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 octoller 1945 vreemd is aan de 
bankschulclen van de belastingschuldige,. 
zijn het de schultlen die bestaan bij het 
eil1cle van het belastbaar tijclperk, en 
niet op 9 october 1944, die in aanmerking· 
dienen genomen om het actief en het pas
sief te vergelijken met het oog op de be
paling van de vermoede belastbare inkom
sten. 

27 manrt 1956. 622 

362. - Inlcomstenbelast-ingen. Em-
tmbelastinu. - Vaststelling clat de aan
rtroei vnn de inlcomsten van cle belasting
pz.ichtige in cle loop vnn het 1Jelastbaa1· 
t-ijclperlc 1JOo1·tlcomt nit de verhoging vnn 
z·i:in lcc~tJ'itanl tenrtevolye 1Jan e·rteni.s. -
TVetteU.ilcheid van de besUss·iny clat clie 
inlcornsten niet het lcnralcter vnn onder cle 
emtrnbelnst-ing vnUencle emceptionele in
kornsten vertonen en dnt de belastinu
tJlicht-ige niet de hoeclmvighe-id van belas
t-ingsahul£liue in deze lJelastiny heett. -
Door vast te stellen dat de aangroei van 
de inkomsten van de belastingplichtige in 
de loop van het tijdperk, belastllaar op 
het stuk van extrabelasting, voortkomt 
uit lle verhoging· van zijn kapitaal tenge
volge van erfenis, beslist het hof van be
roep wettelijk dat deze inkomsten, om re
den van hun OOl"sprong, niet het karakter 
van onder de extra!Jelasting vallende ex
ceptionele inkomsten vertonen, en, dien
volgens dat cle belastingplichtige de hoe
danig·heid van belastingschnldige in deze 
belasting niet heeft. 

10 april 1956. 649 

363. - Jn7cornstenbelnstinyen. Em-
trnbelnst-ing. - Rete1·ent-ie-w·inst. - Wet 
vwn 30 rne·i 191,9. - Hot van be'I"Oep moe
tencle, zelfs van nrnbtswege, cle nttrelclcinu 
·wegens rej'e·rentietvinst, clam· deze wet 
·voorgesahre·ven, toelcennen. - Mcwht van 
het hot van be·roep beperlct tot de aansla
rfen .!Jevest-iycl v66-r het in voege t-reden 
vnn de -wet 'VCtn .'JO mei 191,9. - Zo het hof 
van beroep, bij hetwelk het beroep van 
de belastingplichtige tegen de beslissing 
van de directeur van de belastingen aan
hangig is gemaakt, tot plicht heeft, zelfs 
van ambtswege, de verbetering van een 
aanslag in de extrabelasting, gevestigd in 
strijcl met de bepalingen van artikel 5, 
paragraaf 6, van de wet van 16 october 
19J5, zoals deze gewijzigd wercl door de 
wet van 30 mei 1949, te bevelen, dan is 
clit slechts op de voorwaarde clat de aan-
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slag gevestigd werd v66r het in werking 
trceden van deze laatste wet. 

17 april 195G. 679 

364. - InkomstenbelasMnqen. Em-
tmbelastiny. - Aftrelclcinq va.n het for
faitair bedrag voor het ?'eferentietijrlpe·rlc. 
- Artilcel 5, pa1·arwaat 6, vnn de wet van 
16 october 1945. Aftrelclcing vcm 
6.000 tranlc pe·r jnar per lcinfl ten lnste. ~ 
Kinde·ren voor de belnstingschmdige nr
beidende en voor de-wellce een ve?·rninde
?'ing van clc belastbare gronaslng wera 
toeyestnnn nit hooflle va.n jlct-ieve lonen. 
- Voo·rwfwnle veTe·ist opclnt aeze lcinfle
·rem als ten laste zijnae zou.aen lcunnen be
schmt.wcl wm·aen.- Wanneer, op het stuk 
van extrabelasting, de belastbare grand
slag verminderd wercl met een bedrag de 
fictieve lonen vertegenwoordigende van 
de kinderen van de belastingschu1clige die 
voor laatstgenoemcle. gearbeid hebben, 
mag de aftrekking van 6.000 frank per 
jaar, voorzien bij artikel 5, paragraaf 6, 
van de wet van 16 october 1945, niet toege
staan worden indien de lonen, voor iecler 
van de kinderen in aanmerking genomen, 
de bedragen bepaald bij paragraaf 4 van 
artikel 49bis van de samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen over
schrijclen. (Wet van16 october 19±5, art. 5, 
par. 6, en 19.) 

17 april 1956. 682 

365. - Inkomstenbelnstingen. Em-
t·rnbelasting. - Ace1·essen vnn belegcl nc
tief. - 1JieertVCLa1·clen ·u.itgedTU./ct in fle ?'e
lcenin(Jen vnn een wienst.iaa1· nfgesloten 
geclwrencle het belnstbnnr tijflpe1'lc. 
il1eenvnn1·den v661· 1940 verkreuen doo1· 
de belnsUnusch~tlcliue. - Meen,vnnrden 
belastbnar in ae extrnbelnstinq confo·rm 
a·rtilcel 27, pa.raqrnfen 1 en 2bis, vnn de 
snmenqeschal.;elae wetten, behoudens ?t-it
zonderinuen aoor de wet voorzien. - De 
accressen van belegd actief, voortsprui
tende nit meerwaarden uitgedrukt in de 
rekeningen van een dienstjnar afgesloten 
gedurende het belnstbanr tijdperk, zelfs 
wanneer deze meerwnarden cloor de be
lnstingschulclige verkregen werclen v66r 
1940, zijn belastbaar in de extrabelasting, 
conform artikel 27, paragrafen 1 en 2bis 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenhelnstingen, llehou
dens in <le gevallen uitdrukkelijk bij de 
wet van 16 october 1945, en namelijk bij 
haar artikel 5, paragrnaf 4, alinea's 1 en 
2, voorzien. 

24 april 1956. 703 

366. - Inlcomstcnbelast-ingen. Ex-
trabelast-i.n[J. - Ai·ti/i;el 13, pa.ntrJr·a.ctf 2, 
·van cle wet ·txtn 16 october 1945. - Voor
we-rp. - In artikel 13, paragrnaf 2, van 
de wet van 16 october 1945 betreffencle de 
extra\Jelasting, lwmt de wil van de wetg·e-

ver tot uiting de gevolgen van de dubbele 
aanslag te verhelpen die de toepassing 
van de extra\Jelasting op inkomsten die, 
helemaal of in een deel van hun elemen
ten reeds getroffen waren door andere di
recte belastingeu zou medebrengen. 

24 april 1956. 707 

3·67.. - Inlco-msten-belnstingen. - Em
t·rabelnstinu. - A1·tilwl 13, pn·ragmfen 2 
en 3, vwn fle ·wet van 16 october· 1945. -
Teru.abeta.ling of attreklcing va.n de belns
tingen betnala op fle bezolwiuingen toege
l.;encl nnn beheenZers, commissa.Tissen en 
ver·ejfennars van zel;;ere vennootscha.ppen 
en ve-ren·iyi.nuen. - Besluit vcm fle Reuent 
vnn 12 decernber· .1949 clctt de tentrJbetal·in
aen en nj't-relclC'in[Jen bepe·1·lct tot de belns
t-ingen betnald na inhoncling ann de bran. 
- Wetteli}lc besl1t-it. - Door te beschik
ken dat de gelleurlijk terug te betalen of, 
van de ten laste van zekere vemwotschap
pen en verenigingen gevestigde extrabe
lasting, af te trekken llelastingen even
eens de lledrijfsllelasting, de nationale 
crisisbelasting en cle aanvullende perso
nele belasting op de bezoldigingen toege
kencl ann lleheerders, commissnrissen of 
vereffenaars, daarin \JegTepen de gouver
neurs ... omvatten, maar enkel voor .zoveel 
hun bedrag gestort werd na inhouding 
aan de bran, heeft artikel 2 van het be
sluit van de Regent del. 12 december 194() 
een forfaitair stelsel toegepast, en heeft 
zich dienvolgens geschikt naar de richt
lijnen cUe de wetgever aan de uitvoerende 
macht gegeven had in het artikel 13 van 
de wet van 16 october 1945, zoals het ge
wijzigd werd door de wet van 30 mei 1949. 

24 april 1956. 707 
3'68. - Inlcomstenbelnst-ingen. - Em

trabelast-in,q. - P1·ovisie tot instnndho~t
flinu va.n de stochos. - Belnst-ingplichtiqe 
wcuwvan fle ee·rste annsla.gperiode in de 
·inlcornstenbelast-inqen geen aanva.n,q na.m 
v66T 10 nwi 1940. - P·rovisie niet lcnnnen
cle in aa.nrner-7/Jinu qenomen worden. - De 
wet van 16 october 1945 lletreffende de ex
trahelasting kent een vrijstelling, ten titel 
van provisie tot instandhouding van de 
stocks, toe, doch enkel ten. einde ae her
samenstelling van de v66r lle o01·Iog be
staande stocks te vergemakkelijken, en 
een naamloze vennootschap, belasting
schuldig in de extrabelasting, waarvan 
de eerste aanslagperiocle in cle inkomsten
belastingen niet v66r 10 mei 1940 een aan
vang nam, kan van deze" vrijstelling niet 
g·enieten. (Wet van 16 october 19±5, arti
kel 6.) 

2± april 1956. 707 

-3•69. - Inlcomstenbelnst-inuen. Em-
tntbelnsting. - PTovisie tot instandhmt
cl-inq vcm de stoch;s. - Belftstingplichtiqe 
wnnr·vwn fle eerste nwnsla.upe·riofle in cle 
inlcomstenbelnst-inuen, nlhoewel een nan-
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vnng hebbende genomen v661· 10 mei 1940, 
sleohts na deze datwrn een e·inde nam. -
Jnventa1·is moetende in nanmerlcin,q _qeno
men worden om te bew·ijzen wnaru.it de 
grondstoffen, ?JI'Oduoten en [!Oede1·en, voor
hnnden bij de aanvang van het belnstbnar 
t-ijdperlc, bestonden. - Ten opzichte van 
een belastingschuldige in de extrabelas
ting waarvan de eerste aanslagperiode in 
de inkomstenbelastingen, alhoewel aan
vangende v66r 10 mei 1940, slechts na deze 
datum een einde nam, is de inventaris, die 
hoeft in aanmerking genomen voor het be
palen van de provisie tot instandhouding 
van de stocks, niet noodzakelijk deze 
die opgesteld werd ter gelegenheid van 
de eerste balans, maar wel de eerste in
ventaris, welke hij ook weze, door de be
lastingschuldige opgesteld, en die toelaat 
te bewijzen waaruit de grondstoffen, pro
ducten en goecleren bestonden, voorhan
den bij de aanvang van het belastbaar 
tijdperk. 

24 april 1956. 707 

.370. - Inlwmstenbelastingen. Ex-
tra.belnsting. Feitelijke vermoedens 
door de aclm·inist1·atie ingeroepen om vnst 
te stellen dat een belast'ingplioht'ige de 
emtrabelnsting soh-uldig ·is. - Souvereine 
beoordeling van de bewijswnn1·de van d·ie 
vennoedens. - Is souverein de beoorde
ling in feite, door het hof van beroep, van 
de bewijswaarde van de feitelijke ver
moedens welke de administratie inroept 
om tot het besluit te komen dat een be
lastingplichtige de extrabelasting schul
dig is. 

4 mei 1956. 737 

.371. - InlwmstenbclasUnuen. Em-
tmbelnstinu. - Hoedanigheid van belas
tingsch·uldige. - Voonvaa1'den voo1· hanr 
bestnan. - Om aan de extrabelasting on
derhevig te zijn is het niet nodig een 
winstgevende activiteit gehad te hebben 
of zelfs door eigen bedrijvigheid excep
tionele baten geboekt te he!Jben; het vol
staat exceptionele baten te hebben ver
luegen. 

4 mei 1956. 737 

.372. - Inlcomstenbelast'ingen. Ex-
trabelnstinu. - Ram·inu van de stoclc .fJOe
del·en bij de nanvang van het bela8tbaa·r 
tijdpe1·Jc. - Rnming ,qeg1·ond op feitelijlce 
vermoedens. - So1tvereine beoordeUng i.n 
feite door de rechteT over de grand .. -Om 
de waarde van de stock goecleren welke 
de belastingschuldige op 1 januari 1940 
bezat te ramen, mag het hof van beroep 
op feitelijke vermoedens steunen waar
van het souverein in feite de bewijs
kracht oordeelt. 

8 mei 1956. 749 

373. - Inlcornstenbelastingen. - Erc
tmbelast'inu. - Bepalen vnn het belast
baar erccedent. - Geen ctft1·elclcing, van de 
winsten, vwn de reeds belastbare ·inkom
sten venneld in a1·tikel 52 der samenge
schnlcelde wetten zelfs zo, tot vestiging 
va,-n de gewone belastin,qen op de inlcom
sten van de dienstjaren die in aanmet·lcinu 
lcornen tot 1'estiging van cle ext1·abelas
ting, cle aftreklC'ing vnn cl·ie 1·eecls belast
T!n1·e ·inlco-msten ·in sh·i)d rnet artilcel 52, 
pnrngrnnf 10, 'un-It cle snmen,qeschalcelcle 
wetten zan (fesohiec~ zi}n. - De reeds be
lastbare inkomsten vermeld in artikel 52 
cler samengescllal>:elde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen mogen, voor llet 
bepalen van het in de extrabelasting aan 
te slagen belastbaar excedent, niet afge
trokken worden van de tot vestiging van 
die belasting in aanmerking te nemen 
winsten; zulks is llet geval zelfs zo, tot 
vestiging van de gewone belastingen be
treffende die winsten, de aftrekking van 
die reeds belastbare inkomsten in strijd 
met artikel 52, paragraaf 10, van de sa
mengeschakelde wetten zou gescllied zijn . 
(Wet van 16 octo!Jer 1945, art. 9, litt. d.) 

15 mei 1956. 771 

374.. - Inlcomstenbelast-in,qen. - Ea:
t1·a1Jelnstimg. - 'Winsten van het refe·ren
tietijdperk,. - Wet vnn 30 mei 1949. -
Hot vnn beroep gehonclen, zelfs vnn 
nmbtswege, de aft1·eJclcing van de bij clie 
wet bepanlde ~·etm-entiewinst toe te stnttn. 
-Macht van het hof van beroep noohtans 
beperlct tot de v66r het in werlcinu tt·eden 
van de wet vnn 30 mei 1949 gevestigde 
ctnnsla,qen. - Zo het hof van beroep, 
waarbij llet verhaal van de belasting
schuldige tegen de beslissing van de di
recteur der belastingen aanllangig is, ge
houden is, zelfs van ambtswege, de her
ziening te bevelen van een aanslag in de 
extrabelasting, die gevestigd werd in 
strijd met de bepalingen van artikel 5, 
paragraaf 6, van de wet van 16 october 
11145 zoals l1et gewijzigd werd door de 
wet van 30 mei 1949, is het op voorwaar
de dat de aanslag gevestigd weze v66r het 
in werking treden van die laatste wet. 

15 mei 1956. 771 

375. - Inkomstenbelast-in.qen. Erc-
trabelnsting. - Winst in artilcel10 van rle 
wet vnn 16 ootobe1· 1945 bedoeld. - Winst 
die dient vennindercl te worden met de 
nan cle speo·iale belasti·nu onde·rwo·rpen 
w·i.nst, ten einde een dnbbele hejfing ten 
nnnzien vnn dezelfde inlcomsten te ·vool·
kome·n. - Ten einde eventueel een dub
bele hefting ten aanzien van dezelfde in
komsten te voorkomen, bepaalt artikel 10 
van de wet van 16 october 1945, lletref~ 
fende de extrabelasting, dat de winst die 
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het aanduidt met de aan de speciale be
lasting onderworpen inkomsten vermin
d!"rd zal worden. 

'22 mei 195G. 794 

376. - Inlcomstenbelastingen. Ex-
trabelastiny. - Ajtrelcba·re 1tUgaven. -
Met het zegel geUjkgestelde tame. - Tame 
_dienende gelcweten inoevolge het jeit van 
de tot die tame g1·ond opleverende ove·r
gang. - Bedrag ·uan die tame ajt1·elvbaa.r 
enlcel in zoverre zij gedu1·ende het 7Jela.st
bac£r tijdperlc gelc-weten is. - Al dient de 
met het zegel gelijkgestelde taxe gekwe
ten te worden ingevolge het feit van cle 
overgang welke tot die taxe grond levert, 
en al mag die taxe in cle boekingsbeschei
den onder het passief opgetekend worden, 
blijft er evenwel dat zij ten aanzien van 
de extrabelasting enkel in zoverre een af
trekbare last is als zij gedurenue het be
lastbaar tijdperk gekweten is. 

22 mei 1956. 796 

377. - Inlcomstenbelast-ingen. Ex-
ka.belasting. - Gonsulai1·e ambtenaren in 
Belgii! gea.cc1·editec·rd en ondenlanen va.n 
de Staat d·ic zij ·ve·rtegen-woo-rd·iuen. -
1lr·tilcel 58 V(Ln de srrmcngescha./celde wet
ten. - Gcen 1J1"·ijste/.lin(f van aanyijte in 
de ewtra.belast-in(f anngawnde cle 1tit toe
vallige openttii!n bclwalrle ba.tcn. - Arti
kel 58 van de samengescllakelde wetten 
betreffemle de inlwmstenbelastingen stelt 
de consulaire ambtenaren in Belgie geac
crediteerd en onderdanen van de Staat 
die zij vertegenwoordigen niet vrij van de 
verplichting een aangifte in lle extrabe
lasting in te llienen aangaancle de door 
hen uit toevallige operat.ien behaalde ba
ten. 

29 mei 1956 .. 815 

.378. - Inlwmstenbela.sUnycn. Em" 
tra.bela.sting. - Door d·ie bela.st-ing get1·of
fcne inlcomsten, winsten e1~ baten. - Niet 
noodza.kcU;ilc arm rle uewone belastin,qen 
onder-wo1·pene inlcomsten, winsten en ba
ten. - Hoedrmigheid van belastinusch-ul
rli,qe van de ext·mbelastinu. - H oerlan-i,q
heid wa.antit d·ie van belastingsch1tldige 
van de ge-wone belnstingen niet mng nfge
leid worden. - De inkomsten, winsten 
en baten welke de extrabelasting treft 
zijn niet noodzakelijk aan de gewone be
lastingen onderworpen; dienvolgens, mag 
nit de enkele hoeclanigheid van belasting
schuldige van de extrabelasting die Yan 
belastingschuldige van· de gewone belas
tingen niet afgeleid worc1en. 

29 mei 1956. 815 

-379. - Inlwmstenbela.stinge'l)-. Ex-
t?-abelasti-n,q. - Activn we lice vennoed 
worden belastbaar te zijn lc1·nchtens cwti
lcel 2; paragraaj 3, van de wet van 16 oc
tober 1915. - Activa ·waarvnn enlcel mo-

yen afgetrolcl.:en worden die welke op 
1 jan·uari 1910 in het bezit van de belas
tinusch1tldigc warcn en die wellce arti
kel 3, pa.ragractf :2, ve·rmoedt op 10 mei 
1940 in zijn bezit ueweest te z-ijn. - Van 
de activa welke, krachtens artikel 2, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
vermoed worden van belastbare inkom
sten voort te komen mogen enkel afge
trokken worden de activa ten aanzien van 
welke de belastingschuldige· het bewijs 
zou bijbrengen dat zij op 1 januari 1940 
bestonden en die nopens welke artikel 3, 
paragraaf 2, van die wet vermoedt of toe
laat te bewijzen dat zij op 10 mei 1940 
in het bezit van de belastingschuldig·e ge-
weest zijn. ' · 

29 mei 1956. 815 

-380. - Inlcomstenbelnstin,qen. Ew-
t-rabelast·inu. - Snmenvoeging van de be
lastbare ·inko-rnsten van beicle echtgenoten. 
- Aftrelckinu van de rloo-r a-rtilcel _q, para
rtraaf 1, van de wet vnn .l6 october 1945 
voo1·z·iene 1·eje1·entiewinst. --'-- De door ar
tikel 4, paragraaf 1, van de wet van 
1G october 1945 voorziene referentiewinst 
<1ient, tot vaststelling van de in de extra
belasting belastbare uitzonderlijke winst 
te worden afgetrokken van de gezamen
lijke door ieder echtgenoot gedurencle het 
belastbaar tijllperk verworven en samen
gevoegde inkomsten. 

12 juni 1956. 857 

.381. - lnlwmstenbelnsti-ngen. Ex-
t·m7Jelastin,q. - Bed1·agen voorzien doo1· 
cwtilcel 5, pa-myTaat 6, van de 1net van 
16 october 1945. - Bedrauen d·ie het af
t·relcba.a'l' minimum nitmalcen hetwellc in 
ile plaats wo1·dt gesteld vnn de in de loop 
·1;a-n het re{e1·entietij dpm·lc aangegeven en 
1Jela.ste inlcomsten, winsten en baten. -
Geen bijzondere referentiewinst worclt 
bepaald door het artikel 5, paragraaf G, 
van de wet van 16 october 1945. Dit arti
kel voorziet enkel een aftrekbaar mini
mum hetwelk in de plaats wordt gesteld 
van de gedurende het belastbaar tijdperk 
aangegeven en belaste inkomsten, winsten 
en baten welke krachtens de bepalingen 
dezer wet haduen moeten worden afge
trokken. 

18 juni 1956. 857 

382. - Inlcomstenbelnstingen. Ex-
tm1Jelast-i.nu. - Samenvocging vnn cle be
lnst1Jnre inlcomsten vnn beirle echtgeno
ten. - Aft-re7c7cin{f vnn het minim1tm bc
pna.ld doo-r a1·tilcel 5, pnragmaf 6, vwn cl-e 
wet van 16 october 1945. - Het aftrek
baar minimum bepaald door artikel 5, pa
ragraaf !i, van ue wet van 16 october 1945 
client tot vaststelling van de in de extra
belasting· belastbare uitzonderlijke winst, 
te worden afgetrokken van de gezamen-
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lijke door ieder echtgenoot verworven en 
samengevoegde inkomsten. 

12 juni 1956. 857 

383. - InkomstenbelrtsUngen. Ew-
trctbelasting. - Samenvoeging van fle ge
flztrencle het belastbaa1· tijflverlc flam· bei
fle eohtgenoten venvon;en ·inli;omsten. -
Ajt1'elclcing van het minimmn bepltalcl 
floor a·rt'ilcel 5, paragraaf 6, van fle wet 
van 16 ootobe1· 191,5. - Aft-relcking van 
een enlcel bedrag van 5.000 j1·anlv voor 
ieder maand van het belnstbaar tijflperlr: 
in fle loop wactn;an fle beclrijvigheden ztit
geoefenfl wenlen. - Door de wet van 
16 october 1945 wordt enkel toegelaten 
van de samengevoegde inkomsten . der 
echtgenoten, benevens hetgeen voor ieder 
kind ten laste mag worden afgetrokken, 
een minimum van 5. 000 frank af te trek
ken voor ieder maand der bedrijvigheid 
gedurende het belastbaar tijdperk. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 35, par. 2; wet 
van 16 october 1945, art. 5, par. 6, 11, 
par. 1 en 19.) 

12 juni 1956. 857 

384. - Inlcomstenbelastinuen. Ew-
tTabelasUng. - Aanslctf! van ambtswege 
Jcraohtens a1·Ukel 56 cler samengesohctlcel
de wetten. - Be1Jaling toepasselijlc op de 
ewtrabelasting in fle mate waarin zij met 
de wet van 16 october 1945 toepasselijlc is. 
- Wegens llet in artikel 19 van de wet 
van 16 october 1945 uitgedrukt voorbe
houd, is de bij toepassing van artikel 56 
der samengeschakelde wetten verrichte 
aanslag slechts toepasselijk op de extra
belasting in de mate waarin hij met de 
bepalingen van voornoemde wet verenig
baar is. 

12 juni 1956. 862 

.385. - InkornstenbelasUngen. Ew-
trabelastiny. - Aanslau vctn ambtsweue. 
- A1·tikel 56 cler samen,qeschalvelde wet
ten. - Bepnl-in.r; toepasseUjlc op voor
wnnnle fle belnstinusohnlfliue ·n-iet te be
raven vnn de door cle voodaatste nlinen 
vnn pnrrt[!1'aaf 3 van artUcel 2 ran cle wet 
vnn 16 octobe·r 194.5 voo1·.?iene wijze van 
bewijsvoerin{f. - In de· gevallen waarin 
de grondslag der belasting in de extrabe
lasting bepaald werd door middel van het 
door artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945 voorziene bijzonder 
bewijsvoeringsstelsel is het artikel 56 der 
samengeschakelde wetten slechts toepas
selijk in zover de belastingplichtige daar
door niet beroofd wordt van het recht op 
tegenbewijs voorzien door de voorlaatste 
alin~a van paragraaf 3 van artikel 2 van 
de wet van Hi october 1945. 

12 juni 1956. 862 

:386. - Inlcomstenbelastvngen. - Erc
trabelasting. - Aanslag van ambtswege. 
- V e1·pUoht,ing voo1· fle administ1·atie de 
a.ansln[! op groncl van vennoedens te ves
ti.r;en. - Geen veJ'pl'iohting cle wetteUjlc
heicl van fle aanslnu v66r het inlcohieren 
vctn cle aanslag ann te tonen. - Wanneer, 
in geval van aanslag van ambtswege in de 
extrabelasting bij gebrek aan aangifte, 
<le administratie slechts op grond van 
vermoedens de aanslag vermag te vesti
gen, is zij er niet toe gehouden de wette
lijkheid van de aanslag v66r de inkohie
ring aan te tonen. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 56.) 

12 juni 1956. 863 

387. - InkomstenbelasUngen. Ew-
tra.belnstin[!. - Bewijs van het bestaan en 
het befl1·au de1· in de ewtrabela,sting belnst
ba1·e inlcomsten en fle1·halve van cle hoe
flani,qlwicl van aan de ewtTabelastinu on
rlerheviue belastin(!lJliohtige. - Bewijs 
vermouencle te 'WO'rflen /!(i!Jelwnoht rlom· 
nlle bewijsmidclelen ·~;an rwmeen 1·eoht be
hrtl·ue cloo1· eellatteu.rtinu. - Het artikel 16 
van de wet van 13 october 1945 alsmede 
het artikel 19 van dezelfde wet, waarbij 
de bepalingen van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen met beti'ekking tot de bedrijfsbelas
ting in zaken van extrabelasting toepas
selijk worden gemaakt, laten het bewijs 
toe door alle bewijsmiddelen van het ge
meen recht, behalve door de eedafiegging, 
niet aileen v~m het bedrag der in de ex
trabelasting belastbare inkomsten doch 
ook nog van het bestaan van dergelijke 
inkomsten en derhalve van de hoedanig
heid van aan die belasting onderhevige 
belastingplich tige. 

12 juni 1956. 863 

388. - Inlcomsten.belastingen. Ew-
trnbelastin[!.- Hoedanigheicl van aan die 
belasUnu onclMhevige belctstingpliohtiue. 
- V nststellinu dat het veTmogensacores 
vnn ueen enlcel element voo1·t1comt flat 
actn de in flie belnsf'ing belastbare winston 
vreemfl is. - Bewijs van fle hoedani,qheid 
1)(tn nan cle belasting onderhevige belas
tingplichtige. - Waar het hof van beroep 
vaststelt dat bet vermogensaccres ener 
l1elastingplichtige die gedurende het be
lastbaar tijdperk geen bedrijfsactiviteit 
heeft uitgeoefend niet voortkomt van een 
haar door haar gewezen echtgenoot ge
dane schenking, dat het noch inkomsten 
van onroerende goederen noch inkomsten 
van roerende goederen omvat noch op
brengst van het te gelde maken van een 
kapitaal nocq andere nit de in de extra
belasting kraqhtens artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 belastbare 
grondslag uitgesloten inkomsten, het 
daaruit wettelijk afieiden kan dat de be-
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1a~tingplichtige in de extrabelasting be-
1astbaar is. 

12 juni 1956. 863 

389. - Tnkomstenbelastingen. Ex-
trabelasting. V errnoedens inges·teld 
door a·rtilcel 2, t-id 3, van de wet van 
JG october 1.945. - Pe·itcl'i:ilce clementon 
doo1· de bclast-ingplichtigc ingeroepen om 
d·ie ve1·rnoedens te lce·ren. - Bewijswaa?"
de. - Souvereine beoordel'ing doo1" de 
rechter over de m·ond. - De rechter over 
-de grond lJeoordeelt souverein de bewijs
waarde en cle draagwijdte van de feite
lijke elementen die door een belasting
plichtige van de extrabelasting ing·eroe
pen worden om de door artikel 2, lid 3, 
van·de wet van 16 october 1945 ingestelde 
vermoedens te keren. 

29 juni 1956. 923 

390. - Inl"omstenbelast-ingen. Ex-
t1·abelasting. - Bez-it van v1·eemrle mun
ten doo·r de belastingpUchtige in octo be1· 
1944. - Raming van het bed?"ag der· be
lastbare inlcomsten waar·van dit bezit ver
moed tvordt 'VOO·rt te lvornen. - So1tve
-reine beoordeling door· de 1·echter- o'UeT de 
gr-orul. - De raming van het bedrag der 
belastbare inkomsten waarvan het bezit 
in october 1944 van vreemde munten door 
-een in de extrabelasting belastbare lJelas
tingplichtige, vermoed wordt voort te ko
men behoort tot de souvereine beoordeling 
van de rechter ove~· de. grond. 

29 juni 1956. 923 

391. - Inkomstcnbclast-ingen. Ex-
tmbclast-ing. - A1·tUccl 13, licl 2, 'Van de 
rvet van 16 octobe-r 1945. - Voorwer-p en 
clmagwijclte. - Het artikel 13, lid 2, van 
de wet van 16 october 1945 wijst op de 
bedoeling van de wetgever, om, .niet hele
maal doch enkel in de mate nodig tot het 
vereenvoudigen van de procedure, de ge
volgen te herstellen van de dubbele aan
slag waartoe aanleiding· zou worden ge
geven door de toepassing van de extra
belasting, op inkomsten welke reeds in 
al hun elementen getroffen werden door 
de cedulaire belastingen, de nationale cri
sisbelasting, de aanvullende personele be
lasting alsmede door de uit kracht van 
de wet van 10 januari 1940 geheven belas
ting. 

29 juni 1956. 926 

39.2. - Inlcomstenbelastinuen. Ex-
tmbelasting. - Besl·uit van de Re.qent 
van 26 apr·il 1946. - Beslttit overeenlcorn
stir! artilcel 18 'Van cle wet vn1i 16 october-
1945. - De door het besluit van de Regent 
van 26 april 1946 voorgeschreven uitvoe
ringsmaatregelen zijn overeenkomend met 
-de bepalingen van artikel 1il van de wet 
van 16 october 1945. 

29 juni 1956. 926 

VETIBR., 1956. - 66 

-393. - Inlcornstenbelast-ingen. - Ex
tr·a belastin(f. - Ve1·plichting van ee-n bij
zondere anngifte. - Belastbare g1·ondslag 
door cle nclministratie bepaald bij micldel 
van vor·ige aangiften van cle belasti-n.IJ
sch1t.lcl·ige betr-efjencZe dezelfde i.nlcomsten. 
- TVettelijlche·icl. - Uit de omstandigheid 
dat artikel 17 van de wet van 16 october 
1945 elke belastingschuldige in cle extra
belasting de veriJlichting oplegt een bij
zondere aangifte in te dienen vloeit niet 
voort dat, om de belastlmre grondslag te 
bepalen, de administratie niet op vorige 
aangiften van die belastingschuldige be
treffende dezelfde inkomsteil vermag acht 
te slaan. 

3 juli 19:J6. 935 

394. ~ Inlcomstenbelastinuen. Ex-
tmbelasting. - Belastbnre urondslag. -
Door· cle aclrninist·rnt·ie betJaalcl bij miclclel 
'Van cle ctangiften 'Uam cle belastingschul
di,qe ·in zalce gewone belastvngen vom· de
zelfcle belastbctre periode en van ander-e 
floor hem afuelegcle ver·lclcwingen. - Be
lastba?·e ur·onclslay bij mi.ddel van ver·moe
clens bepaalcl. - Wettelijlcheicl. - Om de 
belastbare grondslag in de extrabelasting 
te bepalen verm~g de administratie te 
steunen op feitefjike vermoedens sprui
tende nit ue voor clezelfde periode inge
diencle aangiften in de gewone belastin
gen alsook nit de door de belastingschul
clige verstrekte verklaringen. 

3 juli 1956. 935 

395. - Inlco,instenbelast-ingen. E:v-
trabelastin(J. - Referentiewinst. - Per·
so·nenvennootschnp met beper·lcte aanspr·n
lwlijlchei.cl die geclnr"ende cle belastbare pe
Tiode het beclrijf van een nnmnloze ven
nootschap heeft voor-tgezet. - Bepaling 
'Va.-n cle 1·eterenUewinsten clie van cle be
lastba:re winsten van cle pe·rsonenvennoot
schctp met 1Jepcr-7cte nanspralcelijlche·icl a,f
trelcbaa1' z·ijn. - Ge1·ese1·'Veer·ae winsten 
alleen aftrekbnar. - Wanneer een per
sonenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid gedurencle het belastbaar tijd
perk en in de bi.i artikel 8, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945 gestelde 
voorwaarclen de onderneming van een 
naamloze vennootschap_ heeft voortgezet, 
blijkt uit de samenvoeging van ue artike
len 4, paragrafen 1 en 4, en 11, para
graaf 3, van voornoemde wet, waarvan 
het artikel 8, paragraaf 2, niet afwijkt, 
dat die personenvennootschap noch de 
aan de vennoten toegekencle winsten, 
noch de bezoldigingen verleend aan de in 
artikel 2i'l, paragraaf 1, 2°, litt. b, van de 
samengeschakelde wetten opgesomde per
sonen in de winsten van het referentie
tijdperk vermag ov te nemen. 

10 juli 1956. 959 



1042 DELASTINGEN EN TAXES. 

396. lnlcomstenbelasUnuen. - Em-
t·rabelastinu. - Reje1·entiewinst. - Be
drijf na oventnme, uecltwende de referen
tieperiocle op het bel(tstbnar tijdperlc, 
voortgezet. - Refe·rentiewinst nftrelcbnnr 
rtlsof de onderneminu n·iet vnn t'itttla1·is 
verande1·d had. - Bepnlin,q toepnsseUjlc 
op de forfctitah·e ref6'1'ent-iew·inst. -Wan
neer, gedurende het referentietijdperk of 
het belastbaar tijdperk een onderneming, 
na overneming, wonlt voortgezet of ge
dreven, mag de winst van het referentie
tijdperk mits inachtneming van zekere 
voorwaarden in aftrek gebracht worden 
alsof de onderneming niet van titularis 
veranderd had. Die bepaling· van de wet 
geldt zowel voor de naar de forfaitaire 
gegevens van artikel 5 van de wet van 
16 october 1945 bepaalde referentiewinst 
als voor de werkelijk tijdens het referen
tietijdperk behaalde wil1st. ('-Vet van 
16 october 1945, art. 8, 11ar. 2.) 

10 juli 1956. 959 

397. - Inkorn8tenbelasUnrJen. Em-
trnbelasUn,q. Pet·sonenvennootsohnp 
met bepet·Tcte nnnspntlcel'ijlcheid die uecln
·rende het bela.stbcw.r tijflpe-rlc het bedt·ijf 
va.n een nnnmloz·e vennootsehap voot·tge
zet heeft. - Winsten 1;an het 1'efe?·entie
U,Jdpe·rlc. Refe·rentiewinst forfnitwir 
nnur het belegd knpitnnl vnst,qesteld, -
Referentiewinst vnn de pe·rsonenvennoot~ 
schap met beperlcte annspTalcelij lcheid be
relcencl nn aftrelclcing va.n de aa.ndelen van 
de vennoten in het e·uentneel sa.lclo van 
het lcapitnal en ·in de reserves. - Wan
neer een persunenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid gedurende het 
belastbaar tijdperk en in de bij artikel 8, 
paragraaf 2, van de wet van 16 october 
1945 voorziene voorwaarden, de onderne
ming van een naamloze vennootschap 
heeft voortgezet, moet de referentiewinst, 
zo zi.i forfaitair wordt vastgesteld, naar 
het belegd kapitaal bepaald volgens de 
eerste twee leden van artikel 5, para
graaf 3, van voormelde wet, berekend 
worden, na aftrekking van de aandelen 
van de vennoten, in het eventueel saldo 
van het kapitaal en. in de reserves en 
geenszins op gans het maatschappelijk 
kapitaal en c1e reserves. (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 4, par. 4, 5, par. 3, al. 1, 
en 8, par. 2.) 

10 juli 1956. 959 

398. - Inkomstenbela.st-in,qen. Ex-
tra.belnstin,q. - Sohenlcf:nu door een onbe
lcenfle, - Her·lcomst ·nit in cle emt?"abelas
tin,q belastbnt·e inlcornsten wettelijlc ver
moed. - TTe1'7C'ri,iger onclerheFig ann de 
emtrabelnsting. - Door te bepalen dat 
wanneer de schenker niet gelrend is bij 
het vestigen van de extrabelasting, deze 
gevestigd wordt op naam van de persoon 
die de schenking genoten heeft of, in ge-

val van overlijden, op de bij artikel 11,. 
paragraaf 2., voorgeschreven wijze, ver
moedt het artilrel 2, paragraaf 5, van de 
wet van 15 october 1945 dat de giften 
waarvan bij het vestigen van de aanslag 
de begiftigde de oorsprong verborgen 
heeft voortkomen van inkomsten, winsten 
of lmten vermeld in paragraaf 1 van het
zelfcle artikel en onclerwerpt ze in hoofde 
van de begiftigde aan de extrabelasting. 

10 juli 1956. 962 

HOOFDS'l'UK VIII. 

SPEUIALE BELAS'l'ING OP DE WINS'l'EN \'OOR'J'
SPRUI'l'END UI'l' LEVERINGEN EN PTIES'l'A'J'IES· 
AAN DE VI.TAND. 

399. - lnlcmnstenbelnst'in,qen. - Spe
ciale belastiny OJJ rle winsten 1!00·rtspnti
tend !l-it le·ue1·ingen en prestnties ann de 
1Jijnncl. ·- Opeisiny clie de vrijstelling van 
cle belnstiny lcnn medelH'engen. - Wet 
van 19 maart 1963, nt·tilwl 2. - Door cleze 
wet voorziene oornmissie. - Geen ver
pliohti.ng voiw het hof vnn beroep, wnttr
b·ij een beroep nn·nhnnuiu is uemnnlct, 
deze commiss·ie te rnnrlple,qen. - Het hof 
van beroep, \Yaarbij een beroe:v tegen een 
beslissing van de cUrecteur cler belastin
gen over een aanslag in de speciale be
lasting op <1e uit leveringen en prestaties 
aan de vijnnd voortspruitencle winsten 
aanhangig is gemaakt, is er toe niet ver
plicht, wanneer de belastingpliclltige de 
door rntikel 2 van de wet van 19 maart 
195B voorziene exceptie van opeising in
roept, zijn beslissing van de voorafgaande 
raadpleging van de t1oor deze wetsbepa
ling ingestelcle commissie afhanlrelijk te 
maken. 

3 januari 19iiG. 334 

400. - Inlcomstenbelnstinueu. Spe-
einle belast-inu op de winsten voort
vloeienlle u:it leveTin,qen en prestnties nnn 
!le v'ijctncl. - Aansla,q in cUe belnsUn,q clie 
lcnn snmen bestnnn met cle verlclnrinu vnn 
annwerv·ing door de Sohntlcist lcnwhtens 
artilcel 128ter vnn het Stra.jwetboelc. -
De verklaring van aanwerving door de 
Schatkist, krachtens artilrel 123ter van 
het Strafwetboek, kan samenbestaan met 
de aanslag in de door de wet van 15 oc
tober 1945 ingevoerde speciale belasting· 
voortvloeiencle nit leveringen en presta
ties aan de vijand. 

31 januari 1956. 436 

401. - Inlcomstenbelnst-inuen. ~ Spe
cinle llelnstiny op cle winsten voort
vloeiencle ·wit le·1;erinyen en tJ'I'estaties a.nn 
cle vi:iancl. ~ Mnkelnnt· in pn/Jlioiteit flie 
een belnngrijlce en a.a.nhondende notiviteit 
1titoefenrle orn onontbeerlijke behoeften 
·unn een vennootsohap, clie in dienst van 
de vijancl stoncl, te voldoen. - Aotivi.teU 
clie niet een r·eelcs d·iensten van alledna,qs 
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.leyen uitmaalcte. - Be:wld·iging van deze 
. activiteit aan de belasting 01tde1·worpen. 

-

1 ·wanneer, ten einde te voorzien in de 
onontbeerlijke behoeften van een in dienst 
va'n de vijand staande vennootschap, een 
makelaar in publiciteit, regelmatig, gedn
rende vier achtereenvolgende jaren, een 
steeds in belang groeiende reclameactivi
teit heeft nitgeoefend, kan deze activiteit 
geen reeks diensten van allellaags Ieven 
uitmaken, waarvan de bezollliging zon 
ontsnappen aan de speciale belasting op 
de winsten voortvloeienlle uit leveringen 
·en prestaties aan de vijand. (Wet van 
15 october 1945, art. 1, par. 1, litt. c.) 

24 april 1956. 706 

402. - Inlcomstenbelastingen. - Spe
ciale belasUng 01J de winsten 1Joort
vloeiencl 1tit level"ingen en p1·estat-ie8 aan 
de vijand. ~ V erlcla1·ing van toei!iaening 
aan de Schatlcist. - Aansla.q in de spe
ciale belasting. - Maat1·egelen die samen 
lctmnen bestann. - Aangezien de verkla
ring van toeeigening aan de Schatkist, 
nit kracllt van artikel123ter van llet Wet
boek van strafrecllt, van tie sommen, goe
.deren of voordelen van enige aanl, zo 
rechtstreekse als onrechtstreekse, die de 
uit de bedrijvigheid van de scllnlllige ont
stane winst nitmaken, en de aanslag in 
·de speriale belasting van llonderd ten hon
derd op de winsten voortvloeiend uit le
veringen en prestaties aan de vijand, 
overeenkomstig de wet van 15 october 
1945 gevestigd, niet van dezelfde aard 
zijn, onderscheiden voorwerven hebben en 
verschillende uitwerksels medebrengen, 
knnnen die maatregelen samen bestaan. 

2 mei 1956. 724 

403. -- Inlcomstenbelastingen. - S1Je
ciale belast-ina op de winsten voo1·t
vloeiend ·wit leve1'ingen nan de 1?ijand. ~ 
Belastbare arondslag. Belastbare 
gronrlslag d·ie, voo1· een bepanlde belns
tingplicht-ige en voor een bepaald cz.ienst
Jaa1", lean vnstgesteld tvorden volgens een 
nnrlem wijze vwn bewi.isle·vcrinrJ dan rlie 
wellce gelwnilct wenl in hetzelfrle geval 
voor rle ewtrabelastina. - Aangezien de 
speciale belasting, bi.i de wet van 15 oc
tober 1.945 ingevoerd, en de extrabelas
ting, bij de wet van 1.6 october 1945 inge
voerd, onderscheiden zijn, eist geen wets
hepaling dat beide belastbare grondslagen 
volgens een zelfde wijze van hewijsleve
ring bepaald worden. 

22 mei 1956. 794 

404. - Inlcomstenbelastinyen. Ew-
tmbelasting. - Belastba·re g1·onrlslng. ~ 
Belnstbare yt·ondslnrJ rlie, 1;oor een be
pnnlde lJelnstingpl'icht'i,qe en voor een l!e
tJnnld rlienstjaar, lcwn vnstyesteld wonlen 
volgens een andere wijze van bew·ijsleve
ring dan tli.e wellce aebntilct werd in het
zelfde gevnl voor de specinlc belnsting 

inaevoe1·d bij de wet vnn 11 october 1945 . 
- Aangezien de speciale belasting, bij de 
wet van 15 october 1945 ingevoerd, en de 
extrabelasting, bij de wet van 16 october 
1945 ingevoerd, onderscheiden zijn, eist 
geen wetsbepaling dat beide belastbare 
gronclslagen volgens een zelfde wijze van 
bewijslevering bepaald worden. 

22 mei 1956. 794 

405. - Inkomstenbelnstingen. Spe-
ciale belnsting 01J de winsten voort
vloeienrl tt-it leveringen en 1Jt·estnties aan 
£le vijnnd. - Lasthebber rlie voor t•eke
ning van een anrlere de prijs heeft ont
vangen van ann derrlen toebello1·ende wa
ren die doo1· deze f!eleverd werden. ~ 
Lnstheb bet· die niets er vnn 1J001" zich zelf 
behourlen heett. - Lnsthebber niet belast
bctct1' in rle speciale belastin.q. - Is niet 
belastbaar in de speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend nit leveringen en 
prestaties aan de vijand, hij die, zonder 
ooit eigenaar van de geleverde waren te 
zi.in geweest, enkel is opgetreden als last
hei.Jber van de leverancier en voor dezes 
rekening en van een bemicldelaar tot in
ning van de prijs, waarvan hij niets voor 
zich zelf I.Jehouden heeft. 

29 jnni 1956. 925 

406. ·- InlcomstenbelasUnaen. Spe-
ciale belnsUng op de ·winsten voort
vloeiencl uit leveringen en prestnties aan 
de vijand. - Uitgave-oncle1"'nemino van 
een daablnd n1·tikelen en berichten ver
sp1·eirlencl om de cloor de rijand gewenstr; 
opvnttingen te doen zegevieren. ~ Aan
houdende bijclraye tot het we1'7c van de 
vijnmlelijlce propnaanda. - l' e1TichUng 
wellce geheel de nctiv'i'teit omvat en een 
prestaUe aan lle vijand nitm.nalct. - De 
nitgave-onderneming van een dagblad, dat 
artikelen en berichten verspreidt om de 
door ae vijand gewenste opvattingen te 
doen zegevieren en die aanhoudend bij
draagt tot llet' werk van doordring·en van 
de vijandelijke propaganda, stelt geheel 
haar activiteit in dienst van de vijand zo
dra en zolang die medewerking bestaat; 
dienvolgens werden al de inkomsten, 
welke zulke activiteit voortbrengt, beko
men dank zij epn prestatie aan de vijand 
in de zin van de wet van 15 october 1945. 
(Eerste en tweetle arrest.) 

4 jnli 1956. 939 

407. - lnlwmstenbelastingen. Spe-
ciale belasUng op de winsten , voort
vloeiend nit leverinaen en prestnties aan 
lle vijanrl. - UUgave-onrlerneming van 
een llctgblnd wellce niet alleen vijnnde
lijlce propnganlln versp1·eidt mna1· oak an
det·e pnblicaties . . ~ Dn,qblad met de toe
latiny van lle vijnnrlelijlce ove1·heirl en 
overeenlcomstig de £loo1· rleze lantste at
gelcondigde verord.enino uitgeaeven. 
Omsta.nrliaheid die niet volstaat om te 
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Laten blijlcen dat al lle door tle onderne
ming bekomen winsten op ontleelbare 
wi,ize ult een vrestatie awn lle v'ijnnd 
'JjOO'I'tvloe,len. - vVanneer een uitga ve-on
derneming van een dagblad niet aileen 
artikelen en berichten verspreiclt door de 
vijaml ingegeven maar ook andere pullli
caties, volstaat de enkele omstandigheid 
dat het daglJla<l met <le toelating van de 
vijandelijke overheid en overeenkomstig 
de door deze laatste afgekondigde veror
dEming uitgegeven wenl, niet om te laten 
blijken dat al de door de onderneming 
bekomen inkomsten op ondeelbare wijze 
nit een prestatie aan de vijand voort
vloeien. (Eerste arrest.) 

4 juli 19iJG. 939 

408. - Inkomsten1Jelnstingen. Spe-
cinle IJelnsUnrJ op lle w'insten voort
vloeientl ·wit leveringen en prestnt-les nnn 
tle 'Vijancl. -'-- Belnstinysch·nlrlige llie 1jOO·r 
rekening vnn een uitgave-OJHlernenJ:ing nr
tilcelen en 1Je1·iohten welke vijanclelijlce 
1J1'01JCl[Janrln uitmaken en nnllere 1J1f.1Jz.ica
Ues heett {JCclntT.:t. - 1·Vinsten tUe behou
rlens Vijzonllm·e omstnnrz.iyheclen slechts 
IUtnleilliny geven tot he_l]ing van lle spe
c·iale belastinrJ ·in zove·r z·ij voo·rtvloeien 
nit het drnkken van cle artilwlen en IJe
riohten wellce vijnnrleli.jke 1J1'01Jrtganlln 
nitmaken. - De bedrijvigheia van de 
drukker sluit normaal enkel het presteren 
in van het clrukken zoncler tussenkomst 
in de verrichtingen van- de uitgever; wan
neer ltij voor rekening van een uitgave
onclerneming van een dagblacl artikelen 
en berichten ingegeven <loor de vijand en 
andere publicaties drnkt, zijn, behouclens 
bijzondere omstandigheclen, enkel aan de 
speciale llelasting onderhevig die winsten 
welke nit het drukken van rle artikelen 
en berichten, door de vijand ingegeven, 
voortvloeien. ('l'weede arrest.) 

4 juli 1956. 939 

409. -- Inkomstenbelastin,qen. Spe-
cinle 1Jelasting op de winsten voort
'Vloeienll u-it leverinyen en tJrestaUes ann 
lle vijancl. - Ontstentenis vnn rwn{fifte. 
- Aanslag 1:wn aml!tswege. - Belnstbnre 
g1·onllslng mag nochtans niet ~villeketw·irJ 
mor.clen 1Jepnnli1. - Wanneer cle belas
tingschulclige nalaat de aangifte, voorge
schreven bij artikel 11, paragraaf 1, van 
de wet van 15 october 1945, in te clienen 
is de administratie gerechtigd de uanslag 
van ambtswege te vestigen zomler even
wei gerechtigd te zijn de belastbare grand
slag op willekenrige wijze te bepalen. 

4 juli 1956. 939 

IIOOJ!'DSTUK IX. 
MOlliLIENllELASTING. 

trwl. - Nnnmloze vennootsohnp. - Uit-:
kerin,q ·vnn een netto-lli1:illencL - Te ha
ren last a nenz.en ·van lle rna b·iliiJnbelast-ing 
lloor lle nanmloze vennootschnp. - Inko
·men vrm rle nanllelen met een bijlcomenll 
voorlleel ve·nneenlerrl. - JJ1obUWnbelns
t-in.v rlienenll te woTrlen 1Jerekenrl op het 
nlcl·us ve-rmeerllerrl ·inlconwn. - Wanneer 
de algemene vergaclering der aandeelhou
ders van een naamloze vennootschap be
slist clat de vennootschap, ter outlasting 
van cle uandeelhouders, de mobilii~nbelas
ting op het netto-cliviclencl zal betalen, 
kent zij uan de aam1eelhouders een bij
komend voonleel toe clat ook een inlwmst 
der aandelen uitmaakt en voor de bere
kening van de mobilienbelasting bij het 
netto-cliviclend client gevoegd te worden. 
(Samengeschakelcle wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, art. 15, var. 1, en 
14, par. 2.) 

27 september 1955. 44 

411. - Inkomstenbelastingen. An-
nnl-ite-it. - Nnnmloze vennootsohlt1J. -
U·itlcerin,q vnn een netto-tUvirlenll. - Mo
biliiJnbelast-ing cloo·r lle nnamloze vennoot
schnp te hamn lnste ,qen01nen. - Belns
tln!f cUe in m·inllerin[J client te lconwn op 
lle winsten ·vnn hetzelflle boelcjnar als llit 
•Jxtn het netto-lliviclenll. - Belnstin.o be
,qrepen ·in rle uitgekeerlle ~vinsten van dit 
boelcjnn1·. - vVanneer een naamloze ven
nootschap een netto-diviclend aan haar 
aancleelhoutlers toekent en alclus de mobi-· 
lienbelasting op het dtvidencl te hm·en 
laste neemt, client die lJelasting in minde
ring op de winsten van hetzelfde boek
jaar als het netto-diviclencl te worden ge
bracht en vormt zij een onsplitsbaar ele
ment van de uitgekeercle winst van dat 
zelfcle boekjaar, alhoewel zij slechts in 
de loop van het volgencl boekjaar invor
derbaar was en werkelijk betaalcl wercl. 

27 september 1955. 44 

41.2. - Inkornstenbelnstingen. - Be
lnsting op cle inlcomsten ttit 1"om·enlle Tcn
p-itnlen. - A·rtil•el .l-'f, zmrngrant 2, van de 
snmengeschnlcellle wetten. - D-rrtn,qwijcl
te. - Artikel 14, paragraaf 2, van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenllelastingen cloelt op het geval 
der aandeelhouclers van een naamloze 
vennootschap beslist heeft een netto-divi
clencl aan de aanclelen toe te kennen en 
bepaalt clat de alzo ten laste van de ven
nootschap vallende belasting ter outlas
ting van de aancleelhouclers, voor de bere
kening van de taxe, aan het beclrag van. 
de toegekencle net to-wins ten zal toege
voegcl worden. 

27 septen1ber 1955. 48 

413. - Inlcomstenl!elnstin{fen. Be-
410. - Inkomstenl!elnst-in{fen. - Be- lasting op tle ·inkomsten tt-it roerenlle lca-

lnsting op lle -i.nlcomsten ·nit 1·oerenll lwpi- ! pitalen. - Wet van 20 WllfiU-sttts .l947 
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wnnt•bi:i het bed,mg vnn de rnobU'ienbelns
ti:ng op de inlcornsten uit nctWn met te
rH,gwerlcende lct·ncht ver·hoogd worden. -
Nnnrnloze vennootsclwp hebbende een 
bru,to-div,idencl toegelcend v6M de inwwr
lcingtl'ecling 'I:CLn deze wet. - TTennoot
sohnp hebbende sleohts de m·oeye'r eisbnre 
belnsting bij de Man CL[yeho'ttden. - TTen
nootsohap de cumv,ullende rnobilienbelfts
ting versoh,nlcl'i{fcl zi:inde. - Annmtllende 
belttsting di,enencle te worden beTelcencl 
op het bedt'CL[J vnn het toegekencl bt·,nto
clividend. -De wet van 20 augustus 1947 
heeft niet tot gevolg gehad het bruto-di
vidend te vermeenleren, dat in april 1947, 
voor het 011 31 deceml1er 1946 afgesloten 
boekjaar door de algemene vergadering 
der aandeelhouders van een naamloze 
vennootsch:ip werd toegekencl, maar wel 
het netto-bedrag van dit dividend, waar
op die aancleelhouders recht hadtlen te 
verminderen'. ' 

De naamloze vennootschap die slechts 
de vroeger op het toegekend bruto-flivi
tlend eisbare belasting bij tle bron heeft 
afgehouden, heeft dienvolgens aan haar 
aandeelhouders een ten dele niet ver
schuldigde som uitbetaald, waarvan zij 
in principe het recht behoudt terugbeta
ling te eisen, en is jegens de fiscus slechts 
de, eisbaar gewordcn aanvullende belas
ting verschuldigd, berekend op het bedrag 
van tlit bruto-clivicleml. 

27 september 1955. 48 

414. - Inlcornstenbelnstinyen. Be-
/,nstiny OJ! inlcomsten 'ttit Toerende lcnpitn
len. - lnlcomsten berloeld 'in nrtilcel 14 
vnn de snmengeschnkelrle wetten bett'ef
fencle de inlcornstenbelctstinyen. - Inlco
men in rle eigenlij lee zin van flit woorcl : 
periOd'ielce m·uchten of opbrengsten vnn 
roet·enrl lcnp'itnctl. - Artikel 14, para
graaf 1, van de samengeschakelc1e' wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ver
meldt de inkomsten en alle andere op
brengsten van roerende kapitalen onder
worpen aan de mobilH)nbelasting maar 
becloelt zodoende enkel inkomsten in de 
eigenlijke zin van dit woorcl, met andere 
woorden de periodieke vruchten of op
brengsten van roerend kapitaal. 

20 maart 1956. 604 

HOOFDSTUK X. 
N ATIONALE CRISISBELASTING. 

415. - Inlcornstenbelnstingen. - Nct
tionnle crisisbelnstiny. - Inlcomsten toe
berleelrl ann ae aanrlelcn of de len, ,in ae 
actWnvennootsclwppen. - TTesUyings- en 
'inningsrnoclnliteiten voorzien bij ae wet 
V(J,n 8 m(J,art 1951. - Niet toepnsban1· op 
rle rli,virlenden toeberleelcl rloo'r een nanm-

lo,~e vennootschap r661' 1 jnnnnt·i 1951. -
De vestigings- en inningsmodaliteiten van 
de nationale crisisbelasting op de inkom
sten toebedeeld aan de aanclelen of delen 
in actienvennootschappen, zoals deze l1e
paald werclen bi.i de wet van 8 maart 1951, 
zijn niet toepaslmar op cle dividenden toe
bedeeld door een naamloze vennootschap 
v66r 1 januari 1951. (Wet van 8 maart 
1951, art. 33, 1 o, en 34, par. 1.) 

24 april 1956. G99 

416. - Inlcomstenbelastingen. Nn-
tionnle criwisbelnst1ng. Di,virlenden 
floor ecn na(J,mloze rcnnootschnp (J,an hnnr 
anncleelhouaers toegelwna op 28 decernbet" 
1950. - D'i1;irlenrlen OHrler'WOrpen nan cle 
nntionctle crisisbelnsl'in[J 'VOOi' hct dienst
jcuw 1951, confOi'rn nrtilcel 2 'UI£n het be
sluit vnn rle Rcyent 'IHtn 16 jnnnnr'i 1948. 
- De dividenden door een naamloze ven
nootschrrp op 28 december 1950 aan haar 
aamleelllouders toebedeeltl, blijven oncler
worpen aan de nationale crisisbelasting 
voor het dienstjaar 1951 volgens het aan
slagpercentage en de vestigings- en in
ningsmodaliteiten bepaald bij artikel 2 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948. 

24 april 19G6. 699 

HOOFDSTUK XI. 
DELASTING OP RET KAPI1'AAL. 

4,17. - BelastinrJ op het knpUanl. 
A(J,nyege'1;en en n'iet gePuilde b'iljettcn vnn 
de NaUonnle Bank 'Vrtn Belgii!. - Gelrl
cleposito's in lnnclstwtmt. - Activn rl'ie 
niet in rle nnngifte met het oog op de be
la,stinJJ op het lcapitnnl (]'ienen vet·nwlcl te 
worclen. - De bij toepassing van de be
sluitwet van 6 october 1944 aangegeven en 
niet geruilcle biljetten van de Nationale 
Bank van Delgie, alsmede de gelddepo
sito's in lanclsmunt, waarop, tot kwijting' 
van de belasting op het kapitaal, de in 
artikel 7, parugraaf 1, van cle wet van 
17 october 1945 omschrev.en afhouding van 
5 t. h. ten behoeve van de Staat verricht 
wercl, dienen niet in de bij artikel 12 van 
voormelde wet voorgeschreven aang"ifte 
met het oog op de belasting op het kapi
taal vermeld te worden. 

13 october 1955. 95 

418. - Bela,sUng op het lcapitaal. 
1Vislc~tncliye 1'GSei'VCS in vet·bnnrl met con
t'l'ncten wnurvan de u'itvoet·iny 'vcm cle 
clu;tW vwn het mensenleven nfhnngt en rnet 
7cnpitctlisnt'iecont1·acten. - Activn onrle'r
wOi·pen rHm rle bdnsting op het Jc(J,pitnnl 
in hoofrle vnn lle levensvemelve'l'ings- en 
lcnpitnlisnl'ieonclememinJJen. - De wis
kundige reserves in verband met contrac
ten waarvan de uitvoering van de duur 
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van het mensenleven afhangt en met ka
Jlitalisatiecontracten zijn onderworpen 
aan de IJelasting op het kapitaal in hoof
·de van cle levensverzekerings- en kapita
lisatieondernemingen. (Wet van 17 octo
ber 1945, art. 8.) 

13 october 195[). 95 

419. - Belnst'iny op het lcnpUnal. 
Activa van de levens·ve·rzelcerinys- en Tcn
pitalisatieonderne-m-i.nyen, nnngedu:id . in 
pM·ayrnaf 1 van artUcel 7 van cle ·wet ·van 
17 octobe1· 1945. - AcUvn v·ri:iyesteld 1;an 
cle afhd1tcling 1mn 5 t. h. - De in para· 
:graaf 1 van artikel 7 van de wet nm 1'1 oc
tober 1945 aangeduide activa van de le
vensverzekerings- en kapitalisatieonder
nemingen zijn vrijgesteld van de ten IJe
hoeve van de Staat verrichte afhouding, 
daar zij geacht worden wiskundige reser
ves te vertegenwoorcligen. (Wet van 17 oc
tober 1945, art. 7 en 12.) 

13 october 195:J. !J:'i 

420. - Belast'i-ny op het TcapUanl. 
Act-iva van cle levensve·rzelce'l'ings- en Tcn
pitalisntieonrlernem·ingen, nwnyeclnicl in 
parayranf 1 -vcm artilcel 7 van cle wet van 
17 october 1945. - Act·iva clie niet in lle 
bi.i ctrtikel 12 ·van voo1·melcle wet voorge
schr·even nanrrifte behoeven voor ~e Teo
men. - Daar zij geacht worden Wlskun
dige reserves te vertegenwoordige~, l1e
hoeven de in paragraaf 1 van artlkel 7 
van de wet van 17 october 1945 aangeduide 
activa van de levensverzekerings- en kapi
talisatieondernemingen niet voor te ko
men in de bij artikel 12 van voormelde 
wet voorgeschreven aangifte met het oog 
op de belasting op het kapitaal. 

13 octo!Jer 1955. 95 

421. - Belnst'iny op het h:npUaal .. -
Naarnloze vennootschnp. - Toelcenn-mu 
·vnn 1·echtswege vnn t-itels vnn cle vennoot
schap ann cle Staat. - Verzalf!ing doo1· cle 
Sta.nt van de toelcenn·inrt vctn cleze titels. 
- '1'e·nurwe1·kenrle Twacht vannt 9 .octobe·r 
1944- ___: vVanneer de Staat, aandeelhou
der op naam van een naamloze vennoot
schap kracl1tens artikel 6 van de wet van 
17 octo!Jer 1945 tot invoering van een be
lasting op llet kapitaal, de toekenning 
van rechtswege van ten zijnen voordele 
geschapen titels overeenkomstig lid 4 van 
paragraaf 2 van die wetsbepaling en ar
tikel 13, lid 1, van het IJesluit van de Re
gent van 28 november 1945 verzaakt heeft, 
llouclt die toekenning op, met terugwer
kencle kracht van 9 october 1944 af, uit
werking te hebben. 

17 februari 1956. 490 

422. - Belnstin!l op het lcapUnal. -
Belnsting van de Belg·ische blwgerlijlce 
1Jennootsclwppen of hanclelsvennootschap
pen op_qe1·icht oncle1· vonn van nnamloze 

vennootschap of vennootschup bi} wt;ze 
vnn geldschieting. - Verzalcing cloor cle 
Stnat van cle toelcenning vnn de in ltit
voe?"ing van artilcel 6 van cle wet van 
17 october 191,5 opgemaalcte titels. - Be
lnsting van lle vennootschap op haa1· net
to-actief op 9 october 1944 op groncl van 
een cloo1· haar opgemaalcte aangifte. -
Wanneer de Staat, krachtens het hem 
door artikel 6, paragraaf 2, alinen 4, van 
de wet van 15 october 1945 tot invoering 
van een belasting op het kapitaal verleend 
recht, de toekenning verzaakt van de in 
uitvoering ran paragraaf 1 van dit arti
kel opgemaakte t~tels van de Belgische 
burgerlijke of onder rorm van naamloze 
vennootscllap of vennootschap bij wijze 
van geldschieting opgerichte handelsven
nootschappen, wordt de venno0tschap op 
lmar netto actief op 9 octo!Jer 1944 in de 
belasting aangeslagen op grond van een 
door haar overeenlwmstig de roorschrif
ten van artikel 12 van voornoemde wet, 
opgemaakte aangifte, behouclens nazicht 
door het bestuur. 

12 juni 1956. 859 

423. - BelasUng op het lcapitanl. -
BelnsUn[J van de Belg·ische burge1·lijlce 
vennootschappen of handelsvennootschap
pen opyericht oncler vorm vnn naamloze 
vennoo~schap of vennootschap bij wi.ize 
van ueldschietinu. - Vemaking cloar cle 
Stnat van cle toelcennin!l van cle 1~n nUvoe
·ring vnn artilcel 6 van cle wet van 17 octo
/Je·r 1945 opgemanlcte t#els. - Vennoot
schap cUe geen anngifte heeft opyemnnkt. 
- Be!Jroting ambtshnlve (loor het besttmr 
vnn het netto-nctief. - Wanneei· de Staat 
de toekenning verzaakt van de in uitvoe
ring van artikel 6 van de wet van 17 oc
tober 1945 opgemaakte titels van de door 
dit artikel bedoelde vennootschappen en 
wmmeer de vennootschap de door arti
kel 12 voorziene aangifte niet heeft opge
maakt, wordt het netto-actief ambtsllalve 
door de administratie begTooL 

12 juni 1956. 859 

424. - Belasf'i.ng op het lcapitaal. -
Begrip. - De belasting op het kapitaal 
is een afneming die op het patrimonium 
van zekere natuurlijke of rechtspersonen 
gedaan wordt om de enkele reden dat zij 
op 9 october 1944 eigenaars van goederen 
en activa waren. 

12 juni 1956. 859 

425. - InlcmnstenbelnsMngen. Af-
t1·eTclcin!J vnn v1·oege1· (fei:ncle belastin.qen 
in _qeval vnn venleling vnn op het o_qen
blilc vnn hun nanley belaste reserves. -
Ann cle Staat 1tit_qelceenle cliviclenclen op 
groncl van cle titels vcMt een nniwtloze ven
nootschnp, die ten zijnen voorclele 7M·ach
tens cle wet van 17 octobe1· 1945 tot invoe-
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ring van een belasting op het kapitaal 
we1·den geschapen. - Verzalcing van de 
toelcenning van die titels dam· de Staat. 
- Terugwe1·1cende knwht. - Doo1· de 
Staat ge"inde en teruggegeven dividenden 
die niet in aanmerking moeten genomen 
worden. - vVanneer de Staat de toeken
ning van rechtswege van titels van een 
naamloze vennootschap verzaakt heeft, 
welke ten zijnen voordele krachtens de 
wet van 17 october 1945 tot invoering van 
een belasting op het kapitaal geschapen 
werden, vloeit uit de terugwerkende 
kracht van die verzaking voort dat, tot 
vestiging, rekening gehouden met de bij 
artikel 52, paragraaf 7, van de samenge
schakelde wetten voorziene aftrekking, 
van de door de vennootschap verschuldig
de belasting op de inkomsten van de 
dienstjaren, die aanleiding hebben gege
ven tot een uitkering van gedeeltelijk 
voorafgenomen op reserves en reeds ten 
tijde van hun aanleg belaste dividenden, 
er reden is om de door cle Staat ge'inde 
en teruggegeven cliviclenden buiten be
schouwing te laten. 

17 februari 1956. 490 

·426. - flikomstcnbelastinuen. Aan 
de belasting onder·woTpen inlcomsten. -
Dividenden aan rle Staat uitgelcee·rd op 
rn·ond van de t-itels van een naamloze ven
nootschnp d·ie ten zijnen voo·rdele Tc·mch
tens rle wet van 17 octobe1· 1945 tot ·invoe
!"ing vnn een belasUng op het kclpitanl ge
schnpen we1·den. - Verzaldng van de toe
kenn·ing van deze titels door de Staat. -
Ter·uggave vnn de ann de Stant ·uitoelceer
de di'h"idenden en van de er-bij behor-ende 
mobiliiinbelnsting. - Bedr-aoen belnstbaa·r 
voor het dienstjaa1· tijclens hetwellc z1.j 
wenlen tm·uggegeven. Wanneer de 
Staat de toekenning van titels Yan een 
naamloze vennootschap verzaakt, die ten 
zijnen voordele krachtens de wet van 
17 october 1945 tot invoering van een be
lasting op het kapitaal geschapen werden, 
en de dividenden clie hem uitgekeerd wa
ren geworden en de op die dividenden af
gehouden mobilienbelasting teruggeeft, 
zijn de bedragen van die dividenden en 
van die belasting in de cedulaire belastin
gen en in de nationale crisisbelasting be
lastbaar voor het dienstjaar tijdens het
welk zij aan de vennootschap werden te
ruggegeven. 

17 februari 1956. 490 

HOOFDSTUK XII. 
VERKEERSIJELAS'l'ING OP DE AU'l'OVOEll'l'UIGEN. 

427. - Verlceersbelnstino op de auto
voertuigen. - l•Ver·Tctltigmachines. - Van 
rle belnsting vrijgestelde voertu:igen. -
Zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting 

op de autovoertuigen de landbouw- of nij
verheidswerktuigmachines, die op de 
openbare weg rijden, zelfs voorzien van 
hun toebehoren. (Wetten betreffende de 
verkeerslJelasting op de autovoertuigen, 
samengeordeml op 10 april 1951, art. 1 en 
3.) 

7 mei 1936. 743 

428. - Vwrlceersbelasting op de nllto
voeTtlligen. - Autovoertllig gebruUct om. 
te depnmw1·en. - Vrijstelling vnn de be
lasting. - Voor·wanr·de. - Een om te de
panneren gebruikt autovoertuig is slechts 
van de verkeersbelasting op de autovoer
tuigen vrijgesteld indien dit gebruik van 
aard is het voertuig innerlijk als een 
werktuigmachine te doen beschouwen. 
(Stilzwijgende beslissing). (Wetten be
treffende de verkeersbelasting op de au
tovoertuigen, samengeordend op 10 april 
1951, art. 1 en 3.) 

7 mei 193G. 743 

HOOFDS'.rUK XIII. 
TAXE OP DE DRANKSLJ.JTERIJEN. 

·429. - Bela.sUng op cle sz.ijterijen van 
,qeoiste rlrnnlcen. - Jnb!'eillc. - VeTvol
g·ing. - 'l'oe te pnssen regelen. -De ver
volging van de inbreuken op de wetl;lbepa
lingen betreffende de slijterijen van ge
giste dranken is sedert het dienstjaar 
1952 beheerst door de algemene wet van 
26 april 1822 oYer de hefting der invoer
rechten en van de accijnzen en door de 
wet van 6 april 1843. op de betengeling van 
de sluikhandel in zake douanen. (Wet 
van 26 juli 1952, art. 9 en 1~; wetten in
zake de slijterijen van gegiste dranken 
samengeordend bij koninklijk besluit van 
3 april 1953, art. 43 en 49.) 

17 october 1955. 107 

430. - Belastinoen en tnxes. - Ope
ningstnxe de·r sli:iter·i:ien van oegiste d1·an
T.;en. - Mnkelnnr ·in dranlcen. - Geen 
vennoeden van de hoedanigheid vnn last
,qever. - De makelaar in dranken die als 
loutere tussenpersoon optreedt voor de le
vering van drunken aan de herbergiers, 
slijters van dranken in gebouwen waar
van de makelaar eigenaar is, wordt niet 
vermoed de hoedanigheid van lastgever te 
bezitten wat betreft de toepassing van de 
wet over de taxe op de gegiste dranken. 
(Wetten op de slijterijen van gegiste 
dranken, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 3 april1953, art. 21 en· 22, 2°.) 

11 juli 1956. 964 

HOOFDSTUK XIV. 
PROVINCIALE EN GEMEENTEBELASTINGEN. 

431. - Pmv·inciale en gemeentebelns
tinoen. - RechtstreeTr-se of onTechtstreelc-
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se gemeentebelast-ing. - Beu?"'ip. - Is een 
onrechtstreekse belasting de gemeentebe
lasting gevestigd ten laste van eigenaars 
van erven gelegen langsheen een openbare 
weg waar wegenwerken of rioleringswer
ken op kosten van de gemeente uitgevoerd 
werden, en die volgens de gevellengte be
rekend wordt maar in vrincipe, ineens 
eisbaar is. 

Wanneer het reglement, dat dergelijke 
llelasting invoert, aan degenen die er aan 
·onderworpen zijn het vermogen toekent 
ze door meerdere betalingen, << annuiteits
belastingen )) genoemd te kwijten, veran
dert het zodoemle, voor de betrokken eige
naar die van dit vermogen gebruik maakt, 
de onrechtstreekse belasting niet in een 
rechtstreekse belasting; het beperkt er 
zich toe een wijze van betaling van een 
onrechtstreekse belasting vast te stellen. 

2 maart 195fi. 54il 

432. - Pro·vincinle en _qerneentebelas
tingen. - Reclamatie. - OnbevoeurlheW 
·vnn de bestenrUoe clep·utaUe van de P1·o
vincinle Rancl. - De bestendige deputatie 
van de provinciale raad is onbevoegd om 
over een reclamatie in zake onrechtstreek
se gemeentebelastingen uitspraak te doen. 

2 maart 1956. 543 

433. - P-rovinoiale en uemeentebelas
tinuen. - Bijzonclere tame clam· een oe
rneente oeheven op cle werlrlen, lonen e1~ 
pensioenen van de pe1·sonen rlie cle ge
nwente « bewonen ll. - Ta.me mogenrle en
kel lastens pe·rsonen rlie ·in feite in de 
J]Cmeente ·verblijven _qeheven W01'den. -
W etteUjlce 1voonplaats onvolcloenrle. - De 
taxe op de wedden, lonen of pensioenen, 
die een gemeente kan gemachtigd worden 
te heffen, treft slechts deze personen die 
in feite in de gemeente verblijven en niet 
deze die er enkel een wettelijke woon
plaats hebben. (Wetten betreffem!e cle in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van 31 juli 1943, art. 8il, par. 3, 2o.) 

2 maart 19li6. 545 

BE~USTING. 

1. - Beteken:ilno van een vonn·is. - Be
telcen·ino als bentsting gelclencl ten cumzien 
van cle teuenpcwtij. - Voo1·waanlelijlce 
berttsUnrJ. - Bentsting waa1·van cle be
telcenenrle prvrUj v'l'ijuestelcl wonlt, zo cle 
te.cJe11Jiart1j het vonn·is niet a.a:nneemt. -
De betekening aan persoon op bevel van 
ene partij die bevoegd is om te berusten 
in een door ene Congolese rechtsmacht 
gewezen vonnis, zo zij ten aanzien van de 
tegenpartij als berusting gelclt, maakt 
nochtans slechts ene voorwaardelijke be
rusting uit waarvan de eerste vrijgesteld 
wordt inclien de tweede zich aan llet be
tekend vonnis niet onclerwerpt en lloger 

beroep er van instelt naardien cle berm;
ting afhankelijk worclt gesteld van de 
voorwaarde clat {le tegenpartij de voor 
haar ongunstige beschikkingen van het 
vonnis aanneemt. (Congolees "Vetboek 
van burgerlijke rechtspleging, art. 49.) 

14 juni 1956. 865 

2. - BNlztv'ij_qenfle bcr·nsUno 'in een 
·rechtelijke besliss'ing. - Beor'ip. - Stil
zwijgende herusting in een anest mag 
enkel worden afgeleicl uit daden en feiten 
waaruit een vaststaancle en ondubbelzin
nige toetreding tot cle gewezen beslissing 
blijkt. 

22 juni 1956. 892 

3. - RechteUjlce besl:iss'ino. - Voor
zieninu en.e1· pwrtij. - TegenqJa•rtij cl'ie 
niet omn·iclclelUjk voo1·zien·ino instelt. -
Omstcmcl'iu he'icl die niet noorlzalcelijlc bee 
·rust-ing in cle beslissino inslu.it. - Uit 
de omstancligheid aileen dat noch voor 
dat noch binnen een korte termijn na dat 
de tegenpartij zich voorzien heeft, door 
ene partij voorziening wercl ingesteld, mag 
niet wonlen afgeleid clat deze partij in (le 
gewezen beslissing berust heeft. 

22 juni 1956. S92 

BESCHE~MING DE~ MAA~ 

SCI-IAPPIJ. 

1. - 'l'e·r/Jeschilclcinustellin_q van de re
ueJ"ino. - Gevnl 1.vaar·in cle maatregel niet 
flo01· cle •wet ,qeboclen is. - Verp'Uchtinu 
voo1· de rechtm· cle redenen van lle bevolen 
mnat·repel cutn te ll·niclen. - De beslissing, 
waarbij ae ter beschikking van de rege
ring stelling van een veroordeelcle in een 
geval waarin cleze maatregel door de wet 
niet geboclen is bevolen wordt, moet op 
nauwkeurige en concrete wijze de redenen 
aancluiden waarom cle rechter geoorcleeld 
heeft gebruik te moeten maken van het 
hem door cle wet toegelaten vermogen. 
(Wet van 9 april 1930, art. 25 en 26.) 

5 december 1955. 261 

:2. - Verlerw~no vwn cle inte1·nerinu. -
Geen schenclino van nrtilcel 7 van cle 
G1·onclu;et. - Schenclt artikel 7 van {le 
Gronclwet niet de beslissing die voor een 
nieuwe termijn een bij toepnssing van dP 
wet tot be~cherming der maatschappij uit
gesprokenl internering verlengt. (Wet van 
9 april 1930, art. 22.) 

9 januari 1956. 352 

3. - Ve1·lenoing vwn flc ·internerinrJ. -
Gesch·l"ift wcwrbi:i fle clienNtcloemle genees
heeJ' vwn cle psychiat·rische a.fcleUno het 
lJeslnit ·van een ·versluo 1JM~ cle cli1·ecte1t1· 
van het oesticht waa.r fle gei:ntenwenlc 
zich bevinclt tot het z·ijne verlclalu·t te ma
lcen 1vcw:rbij fle ve1'lenpin[J va.n cle inter-
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nering was voorgestelcl. - Gesch·rift clat 
het clo01· artilcel 22 van cle wet van 9 april, 
1930 vereist aclvies uitmaakt. - Maakt 
het door artikel 22 van de wet tot bescber
ming der maatscbappij van 9 april 1930 
vereist advies nit bet gescbrift, waarbij 
de dienstdoende geneesbeer van de psy
cbiatrische afdeling bet besluit van een 
verslag van de directeur van bet gesticht, 
waar de geinterneerde zich bevinclt, tot 
bet zijne verklaart te maken waarbij de 
verlenging van de internering was voor
gesteld. 

9 jannari 1956 352 

4. - Stellen tm· beschiklcing van de ?"e
fJCring. - AwnhO'llcling vwn cle veroo'r
cleelde wegens een tijclens cle 'llitvoering 
van clie st·raf uepleegcl mi,scl?"ijf. - Hcho?·
sing van deze 11.itvoe?"ing. - Wanneer, ge
durende de uitvoering van een straf van 
terbescbikkingstelling van de regering, de 
veroordeelde betzij voorlopig, betzij kracb
tens een definitieve beslissing wegens een 
nieuw misclrijf aangebouden wordt, wordt 
de uitvoering van de straf van terbe
schikkingstelling van de regering tij dens 
de duur van deze hecbtenis gescborst. 
(Wet van 9 april 1930, art. 25.) 

27 febrnari 1956. 525 

5. - Stellen te1· beschiklcing vwn de ?'e
(/ering. - Aanh01tcl·ing van de verom·
cleelcle wef!ens een tijaens de 1l'itvoe?"'ing 
vwn aie straf rJepleegd misdrijf. - Aan
m·aag tot onthejfing van het stellen te1· 
beschilclcing van de 1·e,qering. - Bereke
ninfl van rle tcnnijn van indiening van 
dezc nan·vraag. - Wanneer, tijclens de 
uitvoering van de straf van terbeschik
kingstelling van de regering, de veroor
deelde wegens een nienw misdrijf aange
honden wordt, moet de termijn van drie 
jaar, bij het verstrijken waarvan de ver
oorcleelde de ontbeffing van de straf van 
terbeschikkingstelling van de regering 
mag aanvragen, met de duur van die hecb
tenis verlengd worden. CWet van 9 april 
1930, art. 28.) 

27 februari 1956. 525 

BESLAG. 
1. - Vaa1·tnigen. - Insch'l'ijving van 

het beslng. - Niet-iglw-id va,n ae verm·eern
cling of vctn de nade1·hand dOor de eif!e
nan?" vcm het vanrt1tig toe,qekende h'l/tJO
theek. - Pe1·sonen ·welke die nietif!heid 
nw(/en aoen gclclen. - De nietigbeid van 
de vervreemding of van de hypotheek toe
gestaan door de eigenaar van een vaar
tuig, waarop een ingescbreven beslag be
staat, kan niet ingeroepen worden door 
een gewone scbuldeiser of door een scbuld
eiser ten beboeve van wie de inscbrijving 
van de schuldvordering of van het beslag 

vervallen is. CWet van 4 september 1908, 
art. 4, 7 en 8.) 

24 november 1955. 232 

2. - VeTdtt-iste·ring vnn in besln[J aeno
men voorwe,rpen. - Voonverpen in besln.Q 
f!enonwn doo1· een overheia welke inge
volfle cle wet bevoegdheid heeft om tot de 
'i?tbeslc~gneming ove1· te gnan. - Beddeg
lijlce veTd'wiste?"in.g. - Nietig beslctf! we
gens een geb?"ek de·r rechtsvormen of orn
dat het aednan wera doo1" ecn ove1·heid die 
zttlks n'iet wettelijlc lcnn cloen in het geval 
wanrin de inbesln,qnern-ing gebettrae. -
Niet dienencle omstancl'igheden. - Arti
kel 507 van het Strafwetboek bestraft 
het miskennen van het onder de hand van 
het gerecht stellen van de aangeslagen 
voorwerpen, welke geclaan werd door de 
openbare macbt, die ingevolge de wet be
voegclheid beeft om tot inbeslagnemingcn 
over te gaan of te doen overgaan; het is 
onverschillig dat de gedane inbeslagne
ming later nietig verklaard wordt wegens 
een gebrek der rechtsvormen of omdat de 
overheid er toe overgegaan is in een geval 
waarin de inbeslagneming door die over
heid niet wettelijk toegelaten was. 

28 november 1955. 244 
3. - Ve1·dttiste1·ing van in beslng gena

men VOOTWe1·pen. - JJedr:ief!elijlce verd·ttis
terin.q in het belnn.Q vnn de in beslag ge
nomene. - Inb1'euk wellce nict nood.utlce
Ujlc het bestann van een ei[Jendoms1·echt 
van cle in beslnf! genomene op de in be
slng genomen voo1·we1·pen insluit. - De 
bedriegelijke verduistering van de in be
slag genomen voorwerpen in het belang 
van de in beslag genomene sluit niet nood
zakelijk in zich een eigenclomsrecht van de 
in beslag genomene op gezegcle voorwer
pen. (Strafwetboek, art. 507.) 

28 november 1955. 244 

4. - Beslng op een onmerend goed. -
Wet vnn 15 n1tgttst1ts 1854, nTUlcel 55. -
Ttcsseneis. '-- lJCfl1'ip. - Maakt in een ver
volging van beslag op een onroerend goed 
een tusseneis uit in de zin van artikel 55 
van de bij artikel 34 van bet koninklijk 
besluit ur 300 van 30 maart 1936 gewijzigde 
wet van 15 augustus 1854, de betwisting 
die er toe strekt de gebele tenuitvoerleg
ging van bet vonnis, dat bet beslag geldig · 
verklaart, te vertrag·en en die van aard 
is om een recb tstreekse en Ollllliddellijke 
invloed op de [lfsluiting van de procedure 
tot beslaglegging uit te oefenen. 

5 januari 1956. 33S 

iS. ~ Beslng OtJ een mvroe1·end goed. -
Toewijzing ondeT de scho1·sende voo1·
wan1·de ·vnn afwezi{fheia van opbod. -
Opbod dam· de nota1·is geweige1·d wegens 
het onvenno,qen van de opbieaeT. ~ HJ'(qe
nnnr van het om·oe1·end goed die een vaT-. 

~---· 
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.der·ing in.steU om fle wcigering van het op
bocl zoncler 1titwerking tc clocn verklwren. 
- Aard van clcze vonlc'l"img. - De vorde
ring, waarbij de eigenaar van een in be
slag genomen en onder de schorsende voor
waarde van afwezigheid van opbod toege
wezen onroerend goed VOl"{lert, dat de wei
gering wegens gebrek aan bewijs van het 
betaalvermogen van de ODbiecler, door de 
notaris die tot ·de toewijzing is overge
gaan, een opbocl te ontvangen zonder uit
werking zou verklaard worden, is geen 
vordering tot nietigverklaring van de toe
wijzing; die vordering is een tusseneis in 
de vervolging van het beslag op een on
roerend goed. (Wet van 15 augustus 1854, 
art. 55; kon. besl., nr 300 van 30 maart 
1936, art. 34.) 

5 januari 1956. 338 

6. - B1W[JfWlijlcc zalcen.. - Sch·u.lcle·isr!T 
van cle vcrlc1"ijye1· va.n. een. r·ocr·cncl goecl. 
- Tnbeslagnem;inrt. - Pl"ijs vwn het goecl 
aan verk01JC1' niet betanlcl. - Ve·rlcope·r 
zijn r·echt op ontbincl'iny 1titocfenenll. -
Voonvcutnle vereist opclnt fle inbeslagne
min.g hem zo-u k1tnnen tegengeworpen wor·
.flen.- Opdat het recht van de,schuldeiser 
van de verkrijger van een roerend goed, 
di.e op clit g·oec1 beslag· legt, dan wanneer 
cle prijs ervan aan de verkoper niet be
taalcl. is, in samenloop kome met het recht 
van de verkoper op de ontbincling van de 
verkoop en opdat, dienvolgens, het moge-' 
lijk zij hem de inbeslagneming tegen te 
werpen, moct deze cle ontbincling vooraf
gegaan zijn. 

31 mei 1956. 823 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Stmtznken.. - Oncler·zoelcsgerecht 
-en r·echtsmncht vnn wijzen. vwn het nrron
clissement wnarin. het hoofclfeU vnn een 
vnbreu lc gepleegcl wenl. - Bevoeyclheicl 
om kennis te nemen ove·r cle clnclen van. 
deelneming. - Het onderzoeksgerecht en 
de rechtsmacht van wijzen van het arron
dissement op wiens grondgebiecl het hoofd
feit van een inbreuk gepleegcl werd, zijn 
1Jevoegcl om over de daclen van deelneming 
aan die inbreuk te oordelen. 

14 november 1955. 194 

2. - Acmleg. - BuryerHjlce zc~lcen.. -
A·rbeidsonyevnl. - Vrna,_q strelclcenlle tot 
vaststeUing vnn cle forfn-itn·ir·e ver·goeclin
gen. - vVetten samengeordend door het 
lconinlclij lc besl·uit van 28 septernbeT 1931. 
- Dagvnar·ding clie het bnsisloon en de 
gr·aad vnn bestencl'ige we·rlconbelcwnamheicl 
nandu·idt. - Besl'issing vwn de ee1·ste r·ech
teT preciser·en fle tv at ae veTweer·der· be
twist. - Elenwnten toelatencle cle wannle 
van het geschil, r.vat betr'eft cle aamleg, te 
bepalen.---: Wanneer, eensdeels, het slacht-

offer van een arbeidsongeval dat aan de 
rechter vraagt de forfaitaire vergoeclin
gen, hem verschulclig-d weg·ens een be
stenclige werkonbekwaamlleid, vast te stel
len, in de dag-vaarcling het beclrag van zijn 
basisloon alsook de graad van cleze besten
dig·e onbekwaamheid heeft aange.duid, en 
wanneer amlerscleels, cle beslissing van de 
rechter preciseert wat de verweenler be
twist, laten deze diverse bestandclelen toe 
de waarde van het gescllil, ten opzichte 
van de aanleg, te bepalen. (Door konink
lijk besluit van 28 september 1931 samen
geordencle wetten, art. 2; wet van 
25 maart 1876, art. 27.) 

12 april 1956. 665 

3. - Aanley . . ~ B~trrwrli.ilce zaken. -
A1·beiclsonyeva.l. lAjfrcnte yevraagll 
doo1· de a·rbeiller.- Betwiste titel.- vVet
telijl.:e beg1·otiny, wat. bet1·ett lle nanley. 
- Wanneer de titel van een lijfrente, aan
gevraagcl door het slachtoffer van een ar
beidsongeval, betwist is, wordt de waarde 
van het geschil, voor het bepalen van de 
aanleg, vastgesteld op tienmaal het be
drag van <le annu'iteit. (Wet van 25 maart 
1876, art. 27.) 

12 april 1956. 665 

4. - Annle!J. - A:rbeiclsonrtevnl. - Yor·
cle-rinyen betrelclcing hebbendc tot de for
faita-iTe ve!·goed·inrten. - Beslissing van de 
sche·iclsrechte1'lijlce commissie. - Beclrag 
vctn de lctatste cwnleg v6(k de wet van 
10 juli 1951. - Ten opzichte van de ar
beidsongevallen voorgevallen v·66r het in 
voege treclen van de wet van 10 juli 1951, 
beslist de scheiclsrechterlijke commissie, 
bij wie een vorclering aangaancle de for
faitaire verg-oeclingen, aan het slachtoffer 
verschuldigd, aanhangig werd gemaakt, 
slechts tot een waarde van 1.000 frank in 
laatste aanleg. (Door koninklijk besluit 
van 28 september 1931 samengeorclende 
wetten, art. 24.) 

12 april 1956. 665 

5. - Str·ctfzalcen. - Betwisting omt·rent 
de nanhangigrnnlcing b'ij de onde1·zoelcs
rechte1'. - Mnctltt geen betw·istinrt uit met 
betr·eklcing lt'ot de bevoegclheid vcm de on
deTzoelcs·reohter. - Een betwisting betref
fencle de aanhangigmaking bij de oncler
zoeksrechter is geen betwisting omtrent 
de bevoegdheid van deze rechter. 

18 juni 1956. 884 

BEWIJS. 

1. - Aan de nlcten vcrschulrligd ge
loof. - Strnfzalcen. ---'-- B·urgerlijlce vor
clering. - Belclangde verlclnrencl dat hij 
op de rechterhelft vnn de bnan reed. -
An·est beslissend dat IJelclaagde de bij 
nrtilcel 31, :8°, van de Wegcode vnn 1 fe-
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bruari 1934 voorziene inbrettlc n·iet heett 
_qepleegd. - Geen sahend·ing van het aan 
de aonalusies van belclaagde versahttldigd 
_qeloof. - Schendt niet het aan de conclu
sies van beklaagde verschuldigd geloof 
het arrest dat beslist dat beklaagde de 
bij artikel 31, 2°, van de Wegcode van 
1 februari 1934 voorziene inbreuk niet 
heeft gepleegd, dan wanneer beklaagde in 
zijn conclusies verklaard had dat hij op 
de rechterhelft van de baan gereden had. 

19 september 195G. 6 

2. - Str"afzalcen. - Vl"'ijheid van de 
reahter tot het opzoelcen er van in al de 
elementen van de zaalc. - Belcenten·is. -
Artilcel 1350, .qo, van het Burge1'li.ilc Wet
boelc niet toepasselijlc. - Onder voorbe
houd van de toepassing van artikel 16 van 
de wet van 17 april 1878, vermag de straf
rechter vrijelijk uit al de elementen der 
zaak het bewijs van de misdrijven aflei
den, zonder verplicht te zijn rekening te 
houden met artikel 1350, 4°, van het Bur
gerlijk Wetboek en met de door het bur
gerlijk recht aan de bekentenis gehechte 
bewijskracht. 

19 september 1955. 6 

.3. - Burgerlijlce zalcen. - Begin van 
sohriftelijlc bewijs. - Gesahr"ift uitgaande 
van de_qene tegen wie rle eis inyesteld 
worclt. - Zin van cl·ie termen. - In arti
kel 1347, lid 2, van het Burgerlijk Wet
boek, betreffende het begin van schrifte
lijk bewijs, doelen de woorden << geschre
ven akte die uitgegaan ·is van degene te
gen wie de eis ingesteld wordt n op · een 
« geschreven akte die uitgegaan is van de 
persoon tegen wie het geschrift en het be
weerd rechtsfeit aangevoerd worden >>. 

29 september 1955. 53 

4. - Aan de al~ten versahttldigd geloof. 
- Bur·gerlijke zalcen. - Beslissing ge
_qrond op rle niet-ontvanlcelij lcheid, in ha
ger_ beroep, van een emoeptie van nietig
hetcl van het emploot van reahtsingang. -
Oonalttsies een verweer ten ,qronde voor
stellencl. - Schending van het aan de aon
alusies verschuldigd geloof. - Schendt 
het geloof dat verschuldigd is aan de con
culsies waarbij een partij aanvoert dat 
van haar iets antlers dan het verschul
digde gevorderd wordt en dat de vorde
ring, dienvolgens, niet gegrond is, het 
arrest dat dit verweer afwijst door het 
als een exceptie van nietigheid van het 
exploot van rechtsingang te beschouwen 
nietigheid die gedekt is daar zij niet v661: 

de eerste rechter en v66r de behandeling 
over de grond opgeworpen werd. (Burger
lijk Wetboek, art. 1319 en 1322.) 

27 october 1955. 141 

·s. - Burgerlijlce zaken. - Bewijs
lcraaht van de alcten. - Arrest een eis 

tot toepassing van een st1·ajbeding ver·we'l'-· 
pend. Beslissing steunend op een 
strafbeding dat V,an het aan de reahter· 
door het emploot van Teahtsingang en de 
aonclttsies ondenvo'l'pen versahilt. - Mi.~
lcenning van de bewijslcraaht van d·ie ale
ten. - Miskent de bewijskracht van het 
exploot van rechtsingang en van de con
clusies, waarbij de toepassing van een 
strafgeding werd gevraagd, het arrest 
dat de eis verwerpt door te steunen op 
een strafbeding dat verschilt van dit welk 
door die akten aan de rechter o:Qderwor
pen werd. 

28 october 1955. 148 

6. - Stmtzalcen. - Deslcundig verslag .. 
- Beoo'l'deling door de r·echter over de 
grand. - In strafzaken heeft een deskun
dig verslag slechts de waarde van een 
aan de beoordeling van de rechter over
gelaten advies, mits het voor!Jehoud dat 
laatst genoemde aan clit verslag geen me
ning die de deskundige niet geuit heeft 
en geen vaststelling welke hij niet gedam1 
heeft mag toeschrijven. 

7 november 1955. 174 

7. - Burgerlij7ce zalcen. - Aanbeste
d·ing door een gerneente. - Later·e beslis
sing van de gemeente1·aad waarbij een
bijlcomend we1·1c wo'l'dt goedgelcennl. -
Beslissing wellce niet aan de aa.nnemer be
telcend werd. - Het bewijs van het alc
lcoord van de gemeente lean uit andere 
bestanddelen blijlcen. - Wanneer een ge
meente werken aan een aannemer aan!Je-. 
steed heeft en dat, bij de uitvoering dier· 
werken, een beslissing van de gemeente
raad bijkomende werken goedkeurt welke 
een aanpassing van de priis vergen, kan 
de overeenkomst van partijen uit andere 
elementen blijken ingeval de beslissing 
niet aan de aannemer betekend werd. 

10 november 1955. 186. 

8. - Aan de alcten 'Uersahttldigd geloof. 
- Inkomstenbelastingen. -'-- Registers der· 
aandelen in een naamloze vennootsahap. 
- Re,qisters de over·draaht van die aande
len door de Duitse sequester vaststellende. 
- A1Yest waarbij verklaard wordt dat 
de bezettende overheid noah t·eahtstreeks · 
noah onrechtstreelcs ter gelegenheicl van 
die overdracht is tussengelcomen. -
Sahending van het aan de alcten versoh~tl
digd geloof. - Schendt het geloof dat 
verschuldigd is aan de registers der aan
delen van een naamloze vennootschap. 
welke de overdracht van die aandelen, in 
1942, door de Duitse sequester vaststellen 
het arrest waarbij verklaard wordt dat 
de bezettende overheid noch rechtstreeks. 
noch onrechtstreeks ter gelegenheid van 
die overdracht is tussengekomen. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1319, 1320 en 1322.) 

22 november 1955. 222· 
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9. - Aan cle akten te hechten rJeloof. 
- lnlcornstenbelastingen. - Stulcl.:en van 
het ndrninistn~tief dosS'ieT. - Rechter
oveT de g'rond welke aan een st'Uk een gr·o
tere bewi;i swnanle dnn a an een ander
hecht. - Geen schencUng van het aan die 
ctlcten te hechten ,qeloof. ~ Schendt het 
geloof niet dat aan akten te hechten is 
de rechter over cle grand die, in de uitoe
fening van zijn sou verein recht tot fei. 
telijke beoordeling, een hogere bewijs
waanle aan een bepaald stuk van het dos
sier van de administratie clan aan een an
der stuk hecht. 

2 december 1935. 258 

10. - Bn?'!Jer·Ujlce zalcen.- Parf'ij wel
lw zich beTeicl verlclanr·t het be~oijs van 
cle clom· hcwr VOOTgeho·ullen feiten name
lijlc clom· getu.irwnver·hor·en en deslc·un(Ug 
onclerzoel.; aan te bierlen. - V erklar··ing 
d·ie geen ver·zoek tot het belcomen ran ge
twigenverhoren en cleskundig onclerzoek 
·nitnwakt. - Is geen verzoek tot het ge
lasten van getuigenverhoren of onderzoe
ken door deskundigen de eenvoudige ver
klaring van een partij waarbij zij zich be
reid verklaart het bewijs van de door 
haar voorgehouden feiten door alle rechts. 
middelen, onder meer door getuigenverho
ren en onderzoeken door deskundigen, 
aan te bieden. 

15 december 1955. 298 

11. - Str·af,znlcen. - Ge·val waa'l"in de 
1.oet geen bijzoncle·re bew,ijsvoeTing voo·r
schrijft. - Jll[ncht van de ?"echter· op an
fler·e elernenten clan ,qet·wigen·issen onder· 
eea te steunen. - Voononcwde. - Buiten 
·de gevallen waarin de wet een I.Jijzonclere 
bewijsvoering voorziet, kan de rechter in 
strafzaken zijn overtuiging vormen op , 
grond van andere elementen dan getuige
nissen onder eed onder voorwaarde dat 
zij het voorwerp van een debat op tegen- . 
spraak hei.JI.Jen uitgemaakt. 

19 december 1955. 302 

12. - Bu.rgerlijlce znken. - Door een 
pn·rtij v66r· de inleiclin,q vnn het ,qeding 
<r.fgelegde verkln?'ingen. - Door de r·ech
ter beschowwd als een vermoeflen ten bnte 
vnn flie pnr·tij. - Voor·waarfle tot ae wet
telijkheifl vnn z1tlk veTmoeden. - De door 
een partij v66r het instellen van het ge' 
·ding afgelegde verklaringen in voorwaar. 
.den welke het inzicht uitsluiten zich een 
bewijsmiddel te verschaffen, kunnen door 
·de rechter als een vermoeden van waar
.achtigheicl van een door die partij aan
,gevoercl feit aangezien worden. (Burger
lij~ Wetboek, art. 1353.) 

22.december 1955. 318 

1.3. - Bew·ijskrncht van de nlcten. -
B7trgerlijlce znken. - Ewploot van dag
-'l!ctnrding. - InteTpretatie, door de r·ech-

ter, die met de termen vnn het ewploot 
onverenigbnnr· is. - Schencz.ing vnn de be
w·ijslcmcht vnn clit lnntste. - Schendt de 
bewijskracht van een exploot van dag
vnanling, het arrest dat er een interpre
tatie van geeft die met zijn termen onver
enigi.Jaar is. 

12 januari 19i:ifi. 362 

14. - BwwijskTacllt ·1;nn fle nkten. -
B1trge?'l·ijke znken. - Emploot ·rnn dng
vnnrd·ing. - lnter·pretc~t-ie, cloor· cle rech
ter, cUe met de te·rmen vnn het emploot 
verenigbnnt· ·is. - Geen schending vnn cle 
bewijslcracht van clit lnatste. - Schendt 
niet de bewijskracht van een exploot van 
dagvaarding het arrest dat er een inter
pretatie van geeft, die met zijn termen 
Yerenigbaar is. 

12 januari 1956. 363 

15. - Bewijskrncht vnn cle nlcten. -
B·wrgeTU.ike znken. - Gonclusies. - In
terpretntie cloor de nJchter over de grand. 
- JJ;Jet de tennen vwn cle concl·ns·ies ver
enigbnr-e interpr·etatie. - Geen schencling 
·van de bew·ijslcrncht vnn de nkten. -
Schendt de bewijskracllt van conclusies 
niet de rechter die er een internretatie 
van geeft welke met haar termen verenig
I.Jaar is. (Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.) 

13 januari 1956. B65 

16. - Strnfznlcen. - Gevc~l 1.vnnr·in de 
wet geen bijzonder·e bewijsvoering oplegt. 
- Souvere·ine beoorclelinu door· de rech
twr over de gr-ond. - In strafzaken, wan
neer de wet geen bijzondere bewijsvoe
ring oplegt, I.Jeoordeelt de rechter over de 
groncl souverein de elementen waarop hij 
zijn overtuiging steunt. 

16 januari 1956. 377 

17. - Bur·r1er-lijlce za.Tcen. Oncle·r-
hnndse nlcte. - Dnt1tm ten opzichte ·vnn 
clenlen. - Ar·ti.Tcel13'28 van het B'!wge·rUjk 
1Vetboelc. - Niet ·va.n toepnss·lng in han
delszaken. - Perken vnn deze ttitzonde
ring. - .Artikel 1328 van het Burgerlijk 
·wetboek, waarbij de vereiste voorwaai'
den vermeld worden opclat een onderhand
se akte ten opzichte van clerden datum 
zou hebben, is in principe niet toepasse
lijk in handelszaken; het blijft toepasse
lijk wat de door de akte vastgestelde ver
bintenissen betreft, welke aangegaan wor
den hetzij door een partij die geen koop
man is en wiens verbintenissen uiteraard 
geen handelsverbintenissen zijn, hetzij 
door een partij die koopman is cloch voor 
een reden welke aan de koophandel 
vreemd is. 

27 januari 1956. 423 

18. - Bewijslcracht van de nkten. -
Zalcen van directe belnstingen. - Aanslag 
(fevestigd overeenlcornst-ig het wijzigings-
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".bericht ·z;an de controle7w der directe be
lastinyen. - Wijziyinys.bet"'icht aamv·ij
.eend (lat een som van de belastba1·e u·rond- · 
slay atuetTolclcen we1·d. - An·est beslis
send dat die som ten on1·echte in de be
ZastbMe urondslau bey1·epen werd. 
Bohenrl:inu 'Can de bewijs1G1·acht 'Can het 
·wijz·iyinr;sbeTio.ht. - ·wanneer de aanslag 
gevestigd werd 011 grond van het door de 
controleur der directe lJelastingen aan de 
belastingplichtige gestuurd bericht van 
wijziging, wordt de lJewijskracht van de 
alde gescllonden door llet arrest dat be
.slist een som, die ten onrechte in de be
lastbare grondslag zou begrepen zijn ge
weest, ervan af te trekken, clan wanneer 
uit gezeg<l bericht van wijziging lJlijkt 
-dat die aftrekking reeds gedaan was ge
worden. 

7 februari 1956. 468 

t·e. - Stratzaken. - Geval waa1·in de 
wet (Jeen bepaalrl bewijsmiddel ople,qt. -
Gewichtiue, bepaalde en overeensternmen
de 'Gennoedens. - Bindende beoordeliny 
door de rechter ove·r (le uro1ul. - In straf
zaken, behoudens de gevallen waarin de 
wet anders bepaalt, beoordeelt de recllter 
over de gron<l souverein, of de overgeleg
de elementen gewiclltige, bepaalde en 

overeenstemmende vermoeclens uitmaken, 
die het bestaan van llet misdrijf en van 
de sclluld van ue beklaagde bewijzen. 

20 februari 1956. 500 

20. - Bewijslcracht van de akten. -
Zalcen van directe belast-inyen. - Ge
sclwift aan de administ1·atie gezonden 
dooT een belastinyschnldiye die een recla
matie bij de directeur der belastinyen in
gediend heeft. - Hof van beroep dat aan 
dit yesch1·itt de draaywijdte van een be
pe1·lcinu van het voorwerp 'Can de 1·eclama
tie toelcent. - Interpretatie onvereniy
baar met de tm·men van d-it yesch1"ift. -
Schendiny van de bewijslcracht van dit 
gescMift. - Scllendt de bewijskracht van 
een door een belastingschuldige aan de 
administratie gezonden brief, de recllter 
die nit dit geschrift afleidt dat deze be
lastingsclluldige ervan afgezien heeft een 
betwisting, die hij in zijn tot de directeur 
der belastingen gerichte reclamatie opge
worpen had, aan de beslissing van de di
recteur der belastingen · te onderwerpen, 
dan wanneer geen enkele melding van ge
zegde .brief uitdrukkelijk die betwisting 
uit de reclamatie sloot of - daar verza
kingen niet vermoed worden - niet vat
lJaar was om anders dan als dergelijke 
verzaking uitmakend geinterpreteerd te 
worden. · 

21 februari 1956. 507 

21. - Bewijslcracht van de alcten. -
.Authentielce akte. - Verlclariny van de 
partijen. - Derden tot het bewijs van de 

'Galshe·icl e·rvan toeyelaten rloo·r ellce bewij s
·voeriny van yem.een .1·echt. - ,De derden 
kunnen door alle micldelen van gemeen 
recht, onder meer door vermoedens en 
door getuigenissen, bewijzen dat de door 
de partijen in een authentieke akte ge
dane Yerklaringen niet oprecht zijn. 

28 fe!Jruari 1956. 526 

22. - B·twyerlijke Z(~/cen. - Ye1'l-ies 
aoo1· de schnldeiser ·van de titel die hern 
tot schrittelijlc be-w·ijs diende. - Onvoor
~·ien en rloor een overmacht veroo1·zaalct 
toeval. - Betekenis van cleze woo1·rlen in 
aTtilcel 1348, 4°, ·vnn het B'llrye1'lij.lc Wet
book. - In artikel 1348, 4°, van het Bur
gerlijk Wetboek, hebben de woorden <<on
voorzien en door overmacht Yeroorzaakt 
toeval ll de betekenis Yan « aan de sclluld
eiser vreemcle oorzaak ll. (Burg. Wetb., 
art. 1147.) 

1 maart 1956. 530 

23. - .fi'eitelijlce vermoedens. - Naye
spoonZ feit n-iet moyenrle u.it een onzelcer 
feit afyeleirl worrlen. - Zelce1·heid ten 
aanzien van het bestaan van het naue
spoorrl teit moetende rZooT de 1·echter tot 
u.iting [Jebmcht wo1·den. - "\oVanneer hij 
van het bewijs door feitelijke vermoedens 
gelJruik maakt, is het de recllter niet ge
oorloofd het nagespoord feit nit een onze
ker feit af te leiden en is hij verplicht 
zijn zekerheid ten aanzien van llet be
staan van dit nagespoord feit tot uiting 
te brengen. (Burg. Wetb., art. 1349 en 
1353.) 

2 maart 1956. 534 .. 

24. - Stmtzaken. - Aan de alcten ver
sch·nldigd yeloof. - Factum·. - Uitley
yiny.- Yer·eni(llJaar met de termon van de 
factum·. - Geen schendiny van het aan 
de alcten verschu.lrl·iyrl yeloof. - Schendt 
de bewijskracht van een factuur niet, het 
arrest dat van deze akte een uitlegging 
verstrekt die met de termen ervan ver
enigbaar is. 

5 maart 1956. 547 

25. - Betvijslcracht 'Can de alcten. -
A1-rest van de verlclariny van een yedu
rende een enq·uete yehoorde yetuiye een 
interpret(~tie yevende rlie niet vereniybaar 
is met de te1·men e1·van. - Schend·ing van 
rle bewijslcmcht van het p1·oces-verbaal 
van enqu.ete. - Schendt de bewijskracht 
van het proces-verbaal van een enqu~te, 
het arrest dat van de verklaring van een 
getuige, opgenomen in dit proces-verbaal, 
een interpretatie geeft die niet .verenig
baar is met de termen ervan. 

22 maart 1956. 609 

26. - llfilitie. - .Attesten. - Bewijs
waarde. - Sottvereine beoo1·deling doo.r 
de militierechtsmachten. - De militie-



105! BEWIJS. 

rechtsmachten beoordelen sonverein in 
feite de bewijswaarde van de hun voorge
legde attesten. 

16 april 1956. 671 

27. - Str·afzaken. ~ Gevnl ·waarin de 
wet ,qeen b-ljzonde1·e w·ijze vnn bewijsle
verin,q OtJler;t. - Besl-lss-ing {!esteund op 
een r~esohreven ve·rklnring, bij de bttndel 
r~evoegd. - Wettelijlcheid. - In strafza
ken, en buiten de gevallen waarin de wet 
een bij.zondere wijze van bewijsleverl.ng 
oplegt, vermag de feitenrechter zijn over
tuiging te steunen OD een schriftelijke 
verklaring bij de bundel van de informa
tie gevoegd. 

23 april 1956. 697 

28. - Ann de akten ·ve1·schuldigd ve
loof. ~ Strntzaken. - Midrlel nanvoerenrl 
dnt een lieoonlel-in!J ·van de best·reden be
slissin[! het aan een al~te verschuldigd ge
loof schendt. - Beoo1·delin!J ant op an
dere ,qer~evens knn stennen. - Geen schen
ain!f van het aan cUe nlcte ve1·schulrliyd 
r~eloof. ~ Gaat in feite niet op het middel 
aanvoerend dat een beoordeling van de 
bestreden beslissing het aan een akte ver
schuldigd geloof schendt, wanneer uit de 
beslissing niet blijkt dat die beoordeling 
op bewuste akte steunt. 

7 mei 1956. 742 

29. - Strnjznken. - Deslcund·i.q ver
slag. ~ BeoordeUngsm.acht van de reohter 
over de ,qrond. - Het versl.ag van een 
deskundige, in strafzaken, heeft slechts 
de waarcle van een aclvies overgelaten aan 
de beoordeling van de rechter over de 
groncl, onder voorbehoud clat cleze aan de 
deskundige geen mening mag toeschrijven 
die hij niet uitgebracht heeft, noch vast
stellingen die hij niet geclaan heeft. 

7 mei 1956. 746 

30. - Au.thentieke nlcte. - Ferkoop 
vnn on·roerenrl goed. - Pri.isverbergin,q. 
- Ontd·u-ilc·iny van een jisoale wet. ~ Ont
duilcing (Ue !lam· nlle ·rechtsmiclrlelen kan 
bewezen wo·rtlen. - De prijsverberging in 
een autllentieke verkoopakte van onroe
rencl goed, gedaan ten eincle de fiscale wet 
te ontcluiken, Iran door alle rechtsmid
delen bewezen worden, zonder dat er aan
leiding bestaat tot inschrijving van vals
heid over te gaan. 

8 mei 1956. 755 

31. - Bt·m.fzaken. - Inlweulc op tle 
politic van het wegverlvee1·. - Proces-ver
baal van de 1"ijlcswncht. ~ Bewijslcracht. 
- Tegenbew·i,is. - Een proces-verbaal van 
de rijkswacht, dat een inbreuk op de po
litie van het wegverkeer vaststelt, levert 
geen bewijs tot inschrijving van valsheid ; 
wanneer zi.in bewijskracht tot tegenbe
wijs geldt, vermag de rechter (lit tegen-

!Jewijs onder meer nit de vaststellingen 
van een deskundige af te leiden. (Wet
lloek van strafv., art. 154.) 

14 mei 1956. 766· 

32. - Bewijslc1·acht vnn de alcten. -
Zalcen van directe belnstin,qen. - O'ver
eenlcomst gesloten tnssen een snmenwe1·
Jcenrle vennootschap en een hnrm· venno
ten. ~ Beslissin!J vnn het hof vnn beroep 
clat die vennoot op een bepanld tifrlst-iJJ 
op,qeholtden heejt deel n'it te mnlcen van. 
(le vennootsohnp. - Beslissin!J nlleen 
steunend 011 lle in terpretntie cleT ter·men 
vnn voonnelcle overeenlcomst. - Interp1·e
tntie onver·en·i[!bnar rnet cle bewijslc·raoht 
1Jan die nlcte. - Schenclt de llewijskracht 
van een overeenkomst, gesloten tussen 
een samenwerkende vennootschap en ee.u · 
harer vennoten, het arrest van het hof 
van beroep dat beslist dat die vennoot op· 
een bepaald tijdstip opgehouden heeft 
deel nit te maken van de vennootschap, 
steunend aileen op de interpretatie der 
termen van die overeenkomst, dan wan
neer de interpretatie die het aldus geeft 
van die akte onverenigbaar is met de ter
men ervan. 

15 mei 1956. 773 

33. - Bew-ijslc1·noht vnn (ze· alcten. -
Prooes-verbanl vnn een nlfjemene vergnde
ri.n,q van een vennootschnp. - Interpre
tatie stewnerul. op het ond.erzoe/c vwn fle 
vermeld·ingen van het zn·oces-verbaal en 
op extrinsielce gegevens. - Gemotiveer·de 
en met (le ter·men van de alcte ve1·eni[Jbare 
interpr·etatie. - 8ouvereine interpretatie. 
~ Wanneer, om het proces-verbaal van 
een algemene vergadering van een ven
nootschap te interpreteren, de rechter 
over de grond steunt op het onderzoek 
van <le vermeldingen van dit proces-ver
baal en op extrinsieke gegevens, is zijn 
gemotiveerde en met de termen van de 
aide verenigbare interpretatie souverein. 

18 mei 1956. 793c 

34. - Za.lcen van directe belnstingen. 
- Overeenl.;omst van lcUJijtsohel(ling van 
sch·ulrl tussen een vennootschap b-ij wijze 
van enlcele _qeldschieting en een ha1·er· ven
noten. - Bewijs bij micldel van vermoe
dens. - Bewijs dat kan blijlcen n·it ele
menten V(Ml de balans van de vennoot
sohnp, door rlie vennoot onrle1·teTr.ena en 
uit cUens hoednni,qheid vnn we1·lcend ve:n
noot. - De rechter over de grond kan bij 
micldel van vermoedens het llestaan van 
een overeenkomst van kwijtschelding van 
schuld, y'ussen een vennootschap bij wijze 
van enkE!le geldschieting en een harer ven
noten, afleiden nit diens hoedanigheid 
van werkend vennoot en nit elementen 
gebleken uit cle balans van de vennoo_t
schap voorzien van de handtekening van 
die vennoot en waarin de schuldvorde-
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ring, die de vennootschap te zijnen laste 
llezat, weggelaten is. 

29 mei 1956. 812 

35. - Aan rle aJcten verschulrligrl {JC
loof. - Gonclusies verwijzenrl naat· ene 
jact~tur, maa·r 1;aststellend dat bijzonder
heclen van rle verrichUng vet·schillenrl wa
ren. - An-est beslissencl rla.t fle termen 
van de fuctu.ur cle j~triflische verrichting, 
waurvun fle !JOefleren het voo·rwerp heiJ
ben ttif.qemanlct, niet jit·ist weer[Jeven. -
Geen schenrl·ing van het aan 1le conclusies 
verschnlcli,qfl fJCloof. - Schendt het geloof 
niet tlat versclmldigd is aan conclusies 
die, al verwijzend naar ene factuur, vast
stellen da t llijzonderheden van de lledoel
·de Yerrichting verschillencl waren, het 
arrest uat beslist dat de termen van tie 
Tactunr de verrichting, waarvan de goe
deren werkelijk het 1•oorwerp hellben uit
gemaakt, niet juist weergeven. (Burger
lijk Wetboek, art. 1319 en 1322.) 

31 mei 19iJ6. 820 

36. - Strafzalwn. - Beklaag1le cl·ie 
een grand van recht'Vaardi{!in{! inruept. -
Bewijs van de onjuistheicl van die aan
voering. - Bewijslast die op het open
ba.ar ministet·ie rnst. - In strafzakpn 
rust het in beginsel op het openbaar mi
nisterie het bewijs ervan te leveren dat 
de beklaagde ten onrechte een grond van 
rechtvaardiging inroept. 

11 juni 1956. 851 

37. - Btwgerlijlce zaken. - Vrijwillige 
verschijnin{f. -' Persoon clie m·ijwillig 
verschijnt doch de macht n·iet ha.d om al
leen een partij te vet·tegenwoord·igen. -
Geen vrijwilli,qe verschijnin{! clezer partij. 
- Maakt geen vrijwillige verschijning uit 
van ene partij voor de rechter in burger
lijke zaken, de vrijwillige verschijning 
van een persoon die de macht niet heeft 
-om aileen die partij te vertegenwoordi
gen. (Wetboek van llurgerlijke·rechtsple
ging, art. 119.) 

22 juni 1956. 894 

38. - Bewijslct·acht der alcte. - Hu.u .. r
ovm·eenkomst wanrin een recht tot u.it
d1'ijvin,q van de hmr.rdet· in geval ran ver
Jcoop bellongen wonlt. - SchenlcinrJ be
zwaard rnet lasten die het rne·rencleel van 
de waat·cle van het .oeschonken goed 01J
·Slorpen. ·~ Vonnis besUssende dat, naat· 
de bedoelintf rler pat·tijen dergelijlce 
schenlcinf! onder rle bewoo·rding verlcoop 
begrepen is. - Geen schentlin,q van de 
bewijslcTacht van de overeenlcomst.' -
Schendt de bewijskracht niet van de 
huurovereenkomst waarin bedongen wordt 
dat de aankoper, onder zekere voorwaar
den de huurder zal mogen uitdrijven in 
geval van verkoop, het vonnis waarbij 
beslist wordt dat, naar de zin welke par

tijen aan het woord verkoop hebben wil-

len geven, door dit woord niet enkel een 
verkoop in de gerechtelijke zin bedoeld 
wordt doch ook nog een schenking die 
bezwaard is met lasten, waardoor het 
merendeel van de waarde van het ge
schonken goed wordt opgeslorpt. 

22 juni 1956. 896 

39. - StTafzaJ,;en. ~ Beklaagd.e een 
rechtsfeit OtJwerpenll wnantit een betwis
ting oprijst met betrelclcing tot het recht 
wafwop cle telastlegging gef}1·ond is. -
Bewijs beheet·st float· de Tcgelen van het 
btwgerz.ijlc ·recht. - Voo1"waanle.- Zo de 
heklaagde een rechtsfeit inroept waaruit 
een betwisting oprijst met betrekking tot 
het recht waarop de telastlegging ge
grond is, kan het ll'ewijs van dit recht 
slechts volgens de regelen van het burger
lijk recht voorgebracht worden, indien de 
heklaagcle aanvoert rlat dit bewijs door 
die regelen beheerst wordt. (Artikel 16 
van de wet van 17 april 1878.) 

25 juni 1956. 908 

40. - Stratzalcen. ~ Misclt·ijf veTband 
ho~tclencl met het ~titvoeren enet· oveTeen
komst. - B·m·,qe1·lijlce paTtij die tot be
wijs van de overeenlcomst een nader be
panlfle onsplitsbare belcentenis in1·oept 
rloch de onnamvlce~wi,qheifl van enlcele 
bestandclelen vnn daze belcentenis wil be
wijzen. - Bewijs behem·st dooT de t·ege
len die op het bewijs van de ovet·eenlcomst 
toepasselijlc z·ijn. - vVanneer een Inis
drijf verband houdt met het uitvoeren 
ener overeenkomst en deze oyereenkomst 
het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
nader bepaalde onsplitsbare bekentenis 
van de verdachte, kan het bewi,is van de 
onjuistheicl van enkele bestanddelen dezer 
hekentenis slechts bijgebracht worden 
met behulp van de voor het bewijs van 
de overeenkomst wettelijk toegelaten be
wijsmiddelen. 

25 juni 1956. 908 

41. - Aan de akten versclwlcligd ge
loof. - Zalcen van 1lirecte belastingen. -
VerbeteTingsbet·icht gegrontl op telcenen 
en incl·icWn waarnit een hor1e1·e graad van 
welstand dan ·uit de aangegeven ·inlcom
sten blijkt. - Arrest waa1·bij et· up gewe
zen wonlt 1lat het verbeterin{!sbericht op 
(;en verkeerde toepass-ing van de wet ·van 
16 octo/Jwr 1945 ·rust. - Schending van het 
afm 1lit ve1-7Jeteringsbericht· versclw.ldigcl 
geloof. - Schendt het aan het verhete
ringsbericht verschuldigd geloof het ar
rest waarhij heslist wordt dat dit bericht 
op een verkeerde toepassing van de wet 
van 16 october 1945 gegrond is, indien het 
steunt op tekenen en indicien waaruit een 
hogere graad van welstand dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt. 

26 juni 1956. 917 
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42. - G-eloof ann de akten ver-sch .. ul
digd. - St1·at::mlcen. ~ Vonnis dat ann 
tte ver-lcla1·ing van een ter te1·echtzitting 
aanhoorcle aet·uige een uitleartina geett 
die met de terrnen e·rvan n·iet ve·ren·igbanr 
i8. - M·iskenn·ing van het aeloot aan het 
p1·oces-vm·baal ve·rschulcUall. - Miskent 
llet geloof aan het proces-verbaal van de 
terechtzitting verschuldigd het vonnis dat 
aan de verklaring van een getuige in clit 
proces-verbaal opgenomen, een uitlegging 
geeft cUe met de termen ervan niet ver
enigbaar is. 

2 juli 1956. 931 

43. - G-eloot awn de akten versclHtl-
tligd. Venreke1·inasove·reenkomst. 
Ueb·ntilc 1:an een voe1·t·nia. - Uitdntkke
lijk bedonuen. - Door te beslissen flat tle 
overeenlcontst oolc toepasselijk is op het 
aebntilc tlnt het no·rmaal awuola ·is van 
het betl.onaen aebruik 1,oonlt het geloot 
cum het contract ve·rsclmltl.iatl niet rnis
lcend. - Door te !Jeslissen clat het gebruik 
van een voertuig, welk door de verzeke
l"ingsovereenkomst voorzien was, niet en
kel het vervoPr van zaken was. in uit
drukkelijke !Jewoordingen vermelcl, doch 
ook llet gebruik tlat wegens het beroep 
van de verzekercle llet normaal gevolg 
van het eerste was, wordt llet geloof aan 
llet contract versclluldigd niet miskend. 
C8urgerlijk Wetboek, art. 1135, 1319 en 
1322.) 

5 juli 195G. 943 

44. - Beke1itenis. Strnt.zalcen. ~ 
Btwgerlljke vonle1"'ing. - De stratrechter 
maa z·ijn o-vertuiuina vor-men zondeT. ncht 
te slaan op cle bewijskrncht, wellce het 
BuTrte1·lijk Wetboelc nnn rle bekentenis 
hecht. - UUzonlle1·inu. - Behoudens in 
de bij artikel 1G van de wet van 17 april 
1878 voorziene gevallen vermag de straf
recllter, zelfs wanneer hij over cle burger
lijke vordering uitsprtutk cloet, zijn over
tuiging te vormen zonder, wat !Jetreft een 
bekentenis van Lle beklaagcle, acht te 
slaan op de bewijskracht wellre het lmr
gerli.ik Wetboek aan een bekentenis llecllt. 

4 september 1956. 974 

BINDENDE BEOORDELING 
DOOR. DE R.ECHTE.R OVER 
DE <H~OND. 

1. -~ Stra,fznken. - V erl.:eer. - .Al fl(}Jn 
niet voo1·zienbna1· lcnrnkte-r van een schen
din[! vnn de TVeqcocle dooT een wert.!Jebnt·i
lcer. ~ Feitelijke beoonleUng. - Sottve
reine beoonlelina. - De recllter over de 
grond oordeelt souverein in feite of een 
schending van de vVegcode door een weg
gebruiker al dan niet een onvoorzienbare 

ge!Jeurtenis voor een andere gebruiker uit
gemaakt lleeft. 

26 september 19G[}. 24 

2. - Btwgerl-ijlce zalcen. 'l'estarnent. 
- GemotiveeTtle inte1·pretnt-ie ·ve?·en·iabnnr
rnet zijn bewoorrlingen. - Sonvereine in
terpretntie. - Is souverein de gemoti
veercle interpreta tie, van een testament, 
door cle rechter over de groncl wanneer 
zij niet met Lle bewoordingen van deze 
akte onverenigbaar is. 

30 september 1955. 56 

3. - Sou.1:creine beoo1·tlelina cloor de 
1·echteT over rle annul. - Inlcomstenbelns
tinuen. - Gernotiveerde ttitlermin{f van 
het ·verhnal en -van cle conclusies -voo·r het 
hot vnn beroep, wellce niet met cle tennen 
1Ja-n clie akten st·rijtlig is. - Sotwe1·eine 
lJeoonleUng. - De recllter over de grond 
!Jeoorcleelt sonverein de draagwijdte van 
llet v·66r llet hof van beroep ingesteld be
roep, in zaken van directe !Jelastingen en 
van de conclusies, wanneer de uitlegging 
die hij ervan geeft niet met de termen 
Y<lll clie akten onvet'enig!Jaar is. 

1G novemller 19[}[). 199 

4. - So·nver·eine beoorrlelina door cle 
·rechter oue·r clc arona. - Btc1·aeTlijlce zn
ken. - 0-vereenlcornst. - Gernotfveerde 
en me~ ae te·rmen vcm rle overeenlcornst 
vereni[~bnre intenwetntie. - Sottvereine 
interpretntie. - Is sonverein de gemoti
veenle interpretatie van een overeen
komst cloor de recllter over de grond, 
wanneer die interpretatie met de termen 
van de overeenkomst verenig!Jaar is. 

26 januari 19[}6. 422 

.5. - Strafzalcen. - Gepnstheitl van 
nwnmtllende ontle·rzoelcsmccntrertelen. 
De rechter over de grond beoordeelt sou
verein in feite, rekening gellouden met de 
reeds !Jijeenge!Jrachte bewijselementen, 
de gepastheid van aanvullende onder
zoeksmaa tregelen. 

20 februari 1956. 500 

'6. - F:lt·mf e-venretl·ig ctan de zwnarte 
van het rnisclrijf. - B-intlenrle beoor·delina 
·in cle bij rle wet bepnnlcle urenzen. - De 
feitenrecllter stelt souverein en zonder 
dat lllj zijn !Jeslissing dienaangaande spe
ciaal !Jelloeft te moti veren, in de bij de 
wet !Jepaalde grenzen, cle straf vast die 
evenredig is aan de zwaarte van llet mis
drijf. 

5 maart 1956. 549 

7. - Bur.!Jerlijlce znlcen. ._,. Overeen
lcornst. - Uitleuaing vnn een onnn·u.wlcett
-r·ige alcte. - G-emot-iveenle nitleauing, ge
stewul op feiten tlie ann cle alcte extrinc 
s-ielc zijn en ve·renirtbnar rnet tle termen 
er·van. - B-indenrle beoorrleling. -De fei
tenrec)lter maakt gebruik van zijn souve~ 
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reine beoorclelingsmacll t en scllend t geens
zins de bewijskracllt van een akte wan
neer hij, steunende op feitelijke elemen
ten extrinsiek aan deze akte, de onvol
doende nauwkeuriglleid ervan vaststelt en 
de noodzakelijklleid ze uit te leggen en 
hij de werkelijke draagwijute ervan be
paalt door een gemotiveerde uitlegging, 
verenigbaar met de termen van cle akte. 

26 april 1956. 713 
8. - VerscheirZene ·lwisrZ?·I:jven. - Een 

en hetzelfcle schulrZig voonwmen. - Sou-
1;ereine beoonleHng rZoor cle 1·echte1' 01JeT 
de g·roncl. - De rechter over de grond be
oordeelt souverein in feite of verschei
dene misclrijven uit een en lletzelfde 
sclmldig voornemen spruiten. 

11 juni 1956. 845 

9. - Stnt[!mken. - 1hYest rlat het q;er
zet van rle b·zt?·gerlijlce paTtij tegen een 
beschilcking vnn b11.itenve·rvolg·ingstemnu 
afwijst. - Geen conclus·ies omtrent het 
berZ1·ag van de nan cle beh;laaurZe ver·schnl
rligde ver.qoeaing. - So1tve·l"eine beoor·rle
ling over cUt lierZt·aa cloor rle knmer van 
inbeschulfl(l]'i'lig.stellinu. - Bij ontstente
nis van conclusies aangaancle het bedrag 
Yan llet door de burgerlijke partij aan de 
beklaagde versclluldigd llerstel, wordt dit 
l1edrag sonverein geraamd door de kamer 
van inl;eschuldigingstelli.ng. 

'1 september 1956. 971 

BUR.GER.LIJKE OPEISINGEN. 
Openbnn> o·verhe·icl een oMoerencl goecl 

opeisencl. - 01Je·rheirZ optrerZenrZ als ·ilit
voeringsauent vnn een nnclere open.bnre 
overheicl. La.ntstr;enoenule ozJenbare 
ove1·heicl z·i:inrZe cle opeisencle overheicl. -
VI anneer de burgerlijke opeising· van een 
onroerend goed geclaan wordt door een 
openbare overlleicl enkel optredend als 
uitvoeringsagent van een andere overheill, 
is deze laatste de opeisencle overlleicl. 
(Kon. besl. van 1 februari 1938.) 

8 maart 19[i6. 5GO 

CONGO (BELGISCH). 

1. - E-rftJa.cht. - O·verrZra.cht ·inr;e
schreven op het oo?·spronlcelijlc bewijs
sch?"'ift vnn re.qist-rat-ie. - Onnnntnst baa'/' 
1·echt indien het niet meer onverlet in 
hoofde van cle 'Uerlwijger ·rust. - Krach
tens de bepalingen van het Congolees 
Burgerlijk Wetboek, wanneer de over
dracht van een recllt van erfpacllt on llet 

VERilR., 19[i(i. - 67 

c 

BUR.GERLIJKE VOR.DER.ING. 

Belclnagde vervolgcl en veroonleelrZ ~tit 
hoofrle van onm··ij'WilUge liclwmelijke let
sels. - B·wrgerl-iflce vorcle1·in[! ten eincle 
herstel vMt het nncleel voortsprwitencle 1tit 
lle schacle veroot·za.alct nnn het voertnig 
van de bzwue-rlijlce pnrtij. - Vonnis rZat 
·raststelt cla.t het ge1welc nnn voonuitz·icht 
at ·voorzo?"rt te·rzelfclert-ij d de l;1.vetsnren 
en cle schncle van het voert·wirt heett ten 
gevolue uehcul. - Veroonlez.in.Q van cle be
l;lanyrZe of de b·zwgeTlijke ·vorclering. -
Wettelijkheicl. - Is wettelijk de veroor
deling van een ])eklaagcle, vervolgcl en 
veroordeeld uit lloofde van onvrijwillige 
verwondingen, tot schadevergoeding tot 
llerstel van llet nacleel voorts!)ruitemle uit 
besclladiging van het voertuig van een 
burgerlijke partij, wanneer het vonnis 
vaststelt dat het gebrek aan voorzorg of 
vooruitzicht terzelfdertijcl de licllamelijke 
letsels en de beschacliging van het voer
tnig ten gevolge heeft gehad. CW et van 
17 april 1878, art. 3 en 4.) 

23 april 1956. 694 

BUURTSPOOR.WEGEN. 

PoliUe·reglement bet·refjencle de exploi
to.t·ie. - O'Ue1·wer;en. - Plncitsinrt van cle 
tekens ·in cle vo-rm ·va.n een 8-int-Anrlr-ies
lcnc,·is. - Te-rm·ijn. - De tekens in vorm 
van een Sint-Andrieskruis, voorgeschre
ven llij artikel 5 van llet koninklijk be
sluit van 24 mei 1913, gewijzigd bij ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 
28 october 1952, moesten, behoudens over
macht, dom· de Nationale Maatscllappij 
van buurtspoorwegen aan ieder overweg 
geplaatst worden vanaf llet in voege tre
den van deze reglementaire wijziging, 
zonder tussenkomst van een ministerieel 
besluit van uitvoering. 

19 maart 1956. 597 

bewijsschrift van registratie van de oor
spronkelijke vergunning van erfpacht in
geschreven wenl, is dit recht, indien het 
niet meer onverlet in hoofde van cle ver
krijg·er rust, vrij van alle uit de overeen
komst ontstane oorzaken van nietiglleid 
of ontbinding. (Congolees Burgerlijk Wet
hoek, boek II, titel III, art. fl6, 37, 44 en 
49; titel IV, art. 74 en 7[i.) 

2 februari 1956. 439 
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2. - Voorz·ien·ing in verbrelc'ing. - Za
ken van belastingen. - Arrest van een 
llof van be1·oep vcm Belgisch Congo in 
zalce belasting. - Betelcening van de voor
ziening. - Betelceninr; v66r cle afgifte van 
de voorz·iening ter grijjie niet be1vezen. -
Voorziening niet ontvankeli,ilc. - Is niet 
ontvankelijk de voorziening tegen een ar
rest van een hof van beroe!) van Belgisch 
Congo in zake van belastingen, wanneer 
uit de aan het hof voorgelegde stukken 
niet blijkt dat het verzoek tot verbreking 
aan de verweerder betekend werd vooral
eer afgegeven te worden ter griffie van 
het hof van beroep r1at de bestreden be
slissing gewezen heeft. (Wet van 10 april 
1936, art. 3.) 

18 mei 1956. 787 

3. - Yennootschappen. Oprichtings-
alcte. - Neerlegging ter grij]ie 1Jan cle 
1·echtbanlc 1:an ee·rste nanleg. - Belcend
mc~lc·ing in het Officieel blad. -De oprich
tingsakten van de Congolese vennoot
schappen behoren op straf van niet~gheid 
binnen de zes maanden na hun datum in 
kopij of bij uittreksel te worden neerge
legd ter griffie van de rechtbank van eer
ste aanleg en te worden bekendgemaakt 
in het 0 jjicieel blncl door bemiddeling van 
het departement van buitenlandse zaken. 
(Decreet van 27 februari 1887, art. 2, ali
nea 2.) 

14 juni 1956. 86li 

4. - T'ennootscha]Jpen. QprichtinrJS-
nlcte. - Belcenclrnnlcing. - lVettelijlce 
rechtsvo1"Jn van ·u.ite1'lijke o1·cle in het be
lang van cle derclmi. _:_ De bekendmaking 
van de oprichtingsakte van de Congolese 
vennootschappen is een wettelijke rechts
vorm van uiterlijke orde in het recht
streeks en uitsluitend belang van de der
den. (Decreet van 27 februari 1887, art. 2, 
al. 2). 

14 juni 1956. 8G::J 

iS. - Vennootschnppen. OpTichtings-
alcte. - Belcenclma1C'ing. - F'nnclam.entele 
wctarborg ·tdtmalcencl voor cle denlen. -
De bekendmaking van c1e oprichtingsakte 
van de Congolese vennootschap maakt 
een func1amentele waarborg uit voor de 
c1erden die met de vennootschappen moe
ten handelen, wijl zij ze in de mogelijk
heid stelt te weten welke aansprakelijk
heid hun schuldenaar heeft aangegaan. 

DAGVAAIWING. 

1. - 8tratzalcen. - V ermeldin.q van de 
~vetsbepa.l'in_qen. - Ve·rmeldi-ng niet vet·
eist. -De vermelding, in het exuloot van 

D 

(Decreet van 27 februari 1887, art. 2, ali
nea 2). 

14 juni 1956. 865 

6. - T'onnissen en arresten. - In ma.
terii!n die in cle Congolese wetgevin_q n'iet 
voorzien .zijn. - VerpUchting voor de 
rechter volgens rle algemene t·echtsp?·in
cipes te beslissen. - De rechter heeft de 
verpliclltlng· >olgens de algemene rechts
principes te beslissen in materies die door 
de in Congo toepasselijke wetgeving niet 
Yoorzien zijn. (Ordonnantie van 14 mei 
1886). 

14 juni 1956. 863 

7. - Uit 01:creenl,;omst ontstane ver
bintenissen. - llootrleliflclwid tussen de 
hnnclelvoerencle sclmlllena1ws. - Alge
·mcen rechtspTincitle. - De hoofdelijkheid 
tussen tot eenzelfde nit overeenkomst ont
stane verbintenis gehouden hanc1elvoeren
de sclmldenaar is een algemeen rechts
principe in Congolees recht. 

14 juni 193G. 865 

8. - Fennootschappen. - Congolese 
ven·nootscha.p wnaTin cle cutnStJmlcel'ijlc
heirl cler venn.oten beperkt f,s. - Zelfs 
wanneer c1e vennoten bij overeenkomst 
het regime hebl.Jen aangenomen van een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, is de vennootschap waar
van de oprichtingsakte regelmatig werd 
neergelegd, op geldige wijze gesticht. 

14 juni 1956. 865 

9. - TTennootschappen. - Mantschap
pelijk statu'/l.t nfW'iflcencl van het regime 
van hoofdelijlce aa.nspralcelijlcheicl cler 
vennoten. - Reg·ime waa1·op noch de ven
nootschatJ noch cle vennoten zich venno
uen te bet·oetJen v66r cle belcenclmaldng. 
- Waar het maatschappelijk statuut der 
Congolese vennootschappen afwijkt van 
het hoofde1ijkbeidsstelsel wat l>etreft de 
aansprakelijkheld der Yelmoten, vermo
gen noch de vennootschap noch de ven
noten zich daarop te l>eroepen tegenover 
de personen jegens wie zij verbintenissen 
hebben aangegaan zolang tot geen be
kendmaking werd overgegaan of zij hen 
niet anders kennis van de statuten hebben 
gegeven. (Decreet van 27 februari 1887, 
art. 2, al. 2.) 

14 juni 1950. 865 

dagvaarding, van de wetsbepalingen 
waarop de vervolging steunt wordt door 
geen wettekst vereist. 

3 october 1955. 63 
2. - Stratzalcen. - Da.avna1·ding een 
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fe'it vermeldend aat een misdrijf k:wn ·nit
malcen. - Rechter ave'!" de yrond vaststel
lena dat de beklaarJde zioh niet onttrent 
·wat hem verweten was heeft lcunnen ver·
gissen. - Zaalc r1eldig" 1Jij ae r·eohtbanlc 
aanhang·ig gernaalct. - :Maakt de publi.eke 
vonlering geldig aanhangig bij de recht
bank, de clagvaarding die een feit ver
melclt, dat een misdrijf kan uitmaken, 
dan wanneer de rechter over de grond 
vaststelt clat de beklaagde zicll niet om
trent wat hem verweten was heeft kun
nen vergissen. 

20 februari 1956. 

DEELNEMING AAN EEN MIS-· 
DIUJF. 

1. - Medeplichtigheicl. - Vemonleling 
van een actdeL - Wetteli.flcheia n·iet af
hanlcelijlc gesteld van de vervolging ran 
andeTe dade·rs of mecleaaaers. - De wet
telijkheicl van de veroordeling van de da
der van een inbreuk is niet afhankelijk 
gesteld van de vervolging van andere per
sonen welke aan die inbr(mk zouden deel
genomen heblJen. 

5 december 1955. 262 

2. - Aanranding der ee·rbawrheid met 
behulp van geweld of beareigingen. ~ 
Bedreigingen aoo·r belclcwgcle zowel tegen
over het slachtotter van de aanmnding 
als tegenove·r de dnaer van deze laatste 
·uitgeoefend. Beklaagde rlie r·echt
streelcs tot de Hi"tvoering van het misrlrijf 
heeft medegewerkt en ertoe heeft aanue
zet. - De beklaagcle, die bedreigingen 
heeft uitgeoefend zowel tegenover het 
slachtoffer van een aanranding der eer
baarheid, om het te dwingen deze te on
dergaan, als tegenover de dader van de 
aanranding, om hem te dwingen deze te 
plegen, heeft tegelijkertijd rechtstreeks 
tot de uitvoering van het misdrijf mecle
gewerkt en rechtstreeks door bedreigin
gen tot dit misdrijf aangezet. 

9 januari 1956. 347 

DESER.TIE. 

1. - Voortdu.rend misdr-ijf. - Desertie 
voorzien door· artilcel 82, b, ·van het sct
mensohakeling ho1tdend lconinlclijlc besluit 
van 15 februari 1937 en door artikel 97, 
paragraaf 1, 3°, van cle wet van 15 j'llmi 
1951. - Desertie die aanvang heeft gena
men v6or, maar volvoenL was na het in 
werlcing trerlen van de wet van .15 juni 
1951. - Wet van 15 jnni 1951 toepasselijlc. 
- Aangezien de desertie een voortdurend 
misdrijf is, wanneer een desertie voorzien 
zowel door artikel 82, b, van het konfuk
lijk besluit van 15 februari 1937, houden
de samenschakeling vtm de wet op de 1 

; militie, als door artikel 97, paragraaf 1, 
go, van de wet van 15 juni 1951 op de 
dienstplicht, aanvang heeft genomen v66r 
het in werking treden van· deze laatste 
wet, maar slechts een efude heeft geno
men na dit in werking treden, zijn het de 
bepalingen van de wet van 15 juni 1951 
die toepasselijk zijn. 

11 juni 1956. 846 

2. ~ Dienstpliohtige 1t'it de we·rfreserve 
v6o·r het we-rfbu·rean ge·roeven . . ~ Niet
·versohifnen a-lanar binnen tlde rlagen na 
ae gestelae datum. - We·rf·rese·rve niet 
tot de mil·itaire clienst opgeroepen in ge
·val van oorlog of ·wanneer het grondge
bied bedreigd worat. - Ve·,·oo?·deling 1tit 
hoofde ·van cleserUe. - OnHJettelijlcheid. 
- De bepaling van artikel 97, paragraaf 1, 
go, van de wet van 15 juni 1951 op de 
dienstplicht, naar luid waarvan als deser
teur wordt behandeld de dienstplichtige 
uit de werfreserve die, krachtens arti
kel '2, paragraaf 4, opgeroepen, zich bin
nen clrie dag·en na de gestelde datum niet 
naar de hem aangewezen plaats heeft be
geven, onderstelt clat de werfreserve tot 
de militaire dienst opgeroepen werd in 
geval van oorlog of wanneer llet grond
gebied beclreigd wordt; is dienvolgens on
wettelijk het arrest dat uit hoofde van 
dese1tie cen dienstplichtige uit de werf
reserve veroordeelt. die, buiten de geval
len, overeenkomstig artikel go van het 
koninklijk besluit van 15 februari 1937 
v66r het werfbureau geroepen, aldaar 
niet verschenen is binnen de gestelde ter
mijn, (Koninklijk besluit van 15 februari 
1937, art. 3, o, 30 en 82, b; wet van 15 juni 
1951, art. 2, par. 4, en 97, par. 1, 3°.) 

11 juni 1956. 846 

DIEFSTAL. 

Door een weduwe geplee[Jcle cliefstal van 
goederen wellce aan haar o·verleden eoht
genoot toebehoorrl had den. - V eroo?·tle
/.ing tot een st·raf. - Onwettelijlcheid. -
Is onwettig het vonnis dat aan een we
duwe een straf oplegt wegens diefstal van 
g·oederen welke aan haar overleden echt
genoot toebehoord hebben. (Strafwetboek, 
art. 462.) 

14 november 1955. 193 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - Invoe1· van goede1·en onderworpen 
aan het regime der verfl'lmnin,qen. - Goe
deren onder delclcing van een ongelclige 
vergunning ingevoe'l"fl. - Invoe1· v66r het 
inwerlcingtreden van de wet van 30 juni 
1951. - Misdriif. - Zelfs v66r het inwer
kingtreden van de wet van go juni 1951, 
clie de draagwijdte van cle wet van 20 de-
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cember 1897, betreffende de beteugeling 
van de sluikhandel inzake goederen waar
van in- uit- of doorvoer verboclen i:;;, uit
gebreid heeft, was llet invoereiJ,, zonder 
geldige vergunning, van goederen, die 
krachtens het besluit van de Regent van 
15 december 1944 (gewijzigd bij cUt van 
29 juni 1946) aan het regime der vergun
ningen onclerworpen waren kraclltens ar
tikel 3 van de wet van 30 juni 1931, met 
de bij artikel 1 van de wet van 20 decem
ber 1897 gestelde straffen l!estraft. 

24 october 1955. 1<11 

2. - Sl1tilcinvoer van aan· rnaehtiginrt 
onclerworpen wa1·er1-. Toepusseli,jkc 
uelclboete. - In geval van sluikinvoer van 
aan machtiging onderworpen waren moet 
een geldboete opgelegd worden gelijk aan 
tweemaal de waarde der waren 0111 het 
even of die waren al dan niet bij regel
matige invoer aan rechten onderwor11en 
zijn. (Wet van 6 april 184'1, art. 22; wet 
van 20 december 1897, art. 1, gewijzigd 
bi.i de wet van 30 juni 1931, art. 9.) 

7 november 191)[). 172 

3. - Hu:iszoeldntt ·in de tolk·rii/1.{1. -
Tijclelijke at~vezirtheid 1Jan cle a.mbtenna-r 
clie door cle gemeenteoverheicl a.a.ngecluid 
is om ze b·ij te wonen. - Gevolgen. ~ 
Wanneer op het stuk van llommen en ac
cijnzen een lmiszoeking ingevolge arti
kel 181 van de wet van 26 augustus 1822 
geschiedt, is de tijdelijke afwezigheid van 
de ambtenaar clie door de gemeenteover
heid afgevuarcUgd is om ze bij te wonen, 
niet van aard de regelma tigheid van de 
ganse hui'szoeking aan te tasten; aileen 
de tijdens de afwezigheid van die ambte
naar uitgevoerlle daden zijn nietig. 

19 december 195i3. 30R 

4. - Belgisch-Nerlerla.ndse clona.neover
eenlcomst. - Invoe1· van goeclm·en nit 
Nederlana in cle Belgisch-L1txernburuse 
Eoonomische Unie. - T'rijstelling van 
do1wnereohten. - F om·wa.a.1·clen. - Zoals 
bij artikel 2 van llet besluit van de RP
gent van 22 december 1947 betreffende de 
invoer van goederen herkomstig nit Ne
derland bepaalcl wordt, zijn de goederen 
nit N eclerland van douanerechten bij de 
invoer in cle Delgisch-Luxemburgse Unie 
slechts vrijgesteld indien de invoerder op 
de door artikel 120 van de Algemene hef
fingswet van 26 a ugnstus 1822 vereiste 
omstandige aangifte de vermelding << goe
deren uit Nederland)) aanbrengt. (Del
gisch-Luxemburgs-Nederlandse douane
overeenkomst van 5 september 1944 en 
Protocol van 14 maart 1947, art. 2, lid 1; 
wet van 5 september 1947; beslnit van de 
Regent van 22 december 1947, art. 2 en 3.) 

2 januari 1956. 332 

'5. ~ Rertelma.ti.rl lJTooes-verbna.l van 
het beheer. - illa.teriCle vnststelz.ing. -

JJew'ijslwa.oht. - Ka.n slechts floor een 
'Wettelijlv bewijs van cle valshC'icl v1m de 
vaststelling omvergeworpen worclen. .,.-" 
vVanneer, in zaken '\"an inbreuk op de 
clouanen en accijnzen, een regelmatig pro
ces-verbaal Yan het beheer een materHHe 
vaststelling bevat <lie door de agenten van 
het beheer binnen de 11erken van hun lle
voegdheicl gedaan werd, levert dit llroces
verbaal bewijs op Yan de vaststelling, 
tenzij de rechter vaststelt dat het bewijs 
van de valsheicl van gezegde vaststelling 
op een wettelijke wijze geleverd wordt. 

30 jannari 195fi. 429 

·6. - Belgisoh-L-uxemlil!?'.f/8-N erlerla.nclse 
aou.wnen overeenkornst. - Invoe1· vwn goe
cle1·en n-it Neclerland in cle JJelg·isoh-Lu.
xmnbtwgse Eoonomisohe Un·ie. - T'rijstel
l-in,q va.n clo1trt1~e1·eohten. - TToor'!Va.arclen. 
- De goederen uit Nederland, die bij ar
tikel 2 van llet besluit van cle Regent van 
22 december 1947 betreffende de invoer 
van goederen herkomstig uit Nederlancl 
bepaalcl worden, zijn slechts vrijgesteld 
van douanerechten bij de inYoer in de 
Delgisch-Luxe111burgse Economische Unie 
wanneer de invoerder op de door arti
kel 120 del: algemene wet Yan 26 augustus 
1822 vereiste omstandige aangifte, de mel
ding « goederen uit Nederland)) heeft 
aangebracht. (Delgisch-Luxemburgs-Ne
derlandse douaneovereenkomst van 5 sep
tember 1944 en protocol van H maart 
1947, art. 2, lid l; wet van 5 septeml!er 
1947; 'besluit van de Regent van 22 de
cember 1947, art. 2 en 3.) 

27 febrtmri 1956. 517 

7. - Fer·vnnoondo ue·D(I;ngenisstmt. -
i'/a.menloop va.n rniscl'l'ijven. - Toepa.sse
lijk rnnx·i'mnrn. - In zaken van donanen 
en accijnzen, zoals in gewone strafzaken, 
moge.n de straffen van in geval van sa
menloop van wanbedrijven toepasselijke 
vervangende gevangenisstraf niet zes 
maanden overschrijden. (Strafwetboek, 
art. 40, 60 en 100.) 

27 februari 1956. 517 

8. - Invoer. - Aa.ngij'te l!ij de invoe·r. 
- Ferpliohte tonna.lite'it zelts voor cle 
lcoopwaar clie ·met vrijstelling van invoer-
1·eoht knn toegela.ten ·wonlen. - Iedere 
ingevoerde koopwaar client, bij het bin
nenkomen in het land, l1ij de douane aan
gegeven te worden, zelfs ingeval zij inet 
vrijstelling van invoerrecht kan toegela
ten worden; het rust op cle invoerder te 
bewijzen, ·wanneer hij de aangifte bij de 
invoer doet, dat de koopwaar aan Lle 
voorwaarclen 0111 met vrijstelling toegela
ten te worden, voldoet. (Wet van 26 au
gustus 1822, art. 4, 37, 118 en 143; wet 
van 6 april 1843, art. 19 en 22.) 

5 maart 1956. 548 
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9. ~ Slnike-rij. - Autovoertnig tot 
sluilcerij rJelintilct. - Niet aam_qerteven la
cl·in_q. - Ve1·plicl1te ve·rlieunlverlclarinrJ. -
Wanneer een autovoertuig tot sluikerij 
gebruikt werd en ingeval geen deel van 
de lading aangegeven werd, dient het ver
beurd verklaard te ·worden. (Wet van 
6 april 1843, art. 23.) 

5 maart 1956. G48 

10. - Fe1·keer van r1oelleren in lle tol
k1"ing. - Miscld.if clat alleen liestaat in 
rle niet nalev·in_q van fo·rmal-iteiten -in ve1·
liancl met lle bescheirlen. - Ve1·oonlelfnr1 
tot een ge·van_qen·isstmf. - Onwet:ti.qhe·irl. 
- Wanneer het misdrijf enkel \Jestaat in 
de niet naleving van de formaliteiten in 
verlmnd met de \Jescheillen tot dekking 
van het vervoer, kan bet verkeer van goe
deren in de onvrije tolkring geen aan
leiding geven tot het toepassen van een 
hoofdgevangenisstraf. CWet van fi april 
1.843, art. 19, 21 en 25.) 

l4 maart 1956. 585 

11. - Geeski.ike rf.ranken.- l'oorhan
den hebben doo1· een slijte1· van te·r 
plaatse te verlintilcen rkanlcen. - Zin vrin 
de 1titdrnlcldng << 'l:Oorhanclen heblien )). -
Het voorbanden he\Jben van geestrijke 
-dranken door een slijter Yan ter plnatse 
te ver\Jruiken dranken, lJewnste en vrij
willige daad, bestaat niet nit lie enkele 
aanwezigbeid van de dranken in de slij
terij; bet onderstelt dat die aanwezigheid 
-door de slijter gekend en gewild weze. 
(Wet van 29 augustus 1919, art. 2.) 

7 mei 1956. 740 

12. ~ Donanen. - Becl1'ie.u7ijlve invoer 
van goecle·ren onrlen~;o·rpen aan ve1·l!ocls-, 
beperlcinas- of oonh·olemaatre_qelen. 
'I'oepasselijlce _qelclboete. - Wegens be
-drieglijke invoer van goederen onderwor
pen aan verbods-, beperkings- of controle
maatregelen moet een geldboete uitge
sproken worden gelijk aan het dub\Jel 
van de waarde van de goederen om het 
-even of deze goet1eren aan invoerrecbten 
onderhevig zijn of niet en zelfs zo het 
-dubbel van t1e waarde minder bedraagt 
dan het tiendulJbel van de gesloken in
voerrechten. (lmpliciete beslissing.) (Wet 
van 6 april 1843, art. 22; wet van 20 cle
-cember 1897, art. 1, gewijzigd door de wet 
van 30 juni 1951, art. 9.) 

9 juli 1956. 951 

13. - Accifns1·echt op rZe ta.balc. -
Hancleling of pralctijlc rl-ie het onttrekl~en 
van goecleTen aa.n het accijnsTecht vooT 
gevolrt of ten cloel heliben gehad. - Toe
_pa.sselijlce gelrllioete. - De handeling of 
praktijken die het onttrekken van tabak 
aan bet door bet artikel 1 van de wet 
van 31 december 1947 betreffende het fis
,caal regime van tabak voorgescbreven 
.accijnsrecht ten gevolge of tot doel heb-

ben, worden beteugeld met een geldboete 
ten belope van tien maal de ontdoken 
rechten, zonder mintier dan 1.000 frank 
te mogen \Jedragen. (Wet van 31 december 
1947, art. G, par. 1.) 

!J juli 19:ifi. 931 

DllONKENSCHAP. 

1. - A1·tikelen 1 en 3 van cle besln·itwet 
van 14 novembeT 1939. - Vaststelling van 
cle staat van cl·ronkenschap. - Stelt wet
telijk de door de artikelen 1 en 3 van de 
besluitwet van 14 november 1939 voorziene 
staat Yan dronkenschap vast de rechter 
die nit de gezamenlijke feiten a:fieidt dat 
de verdachte niet meer over een aanhou
clende controle van zijn c1aden beschikt. 
(Besluitwet van 14 november 1939, art: 1 
en 3.) 

7 november 195i'i. 175 

2. - Best-n1·en van een voert-ltig op lle 
openliare weg. - llfininmrn oelclboete. ~ 
De geldboete welke degene treft die, in 
staat van dronkenscbap, een voertuig op 
de openbare weg \Jestuurt, moet ten min
ste 26 frank bedragen. (Besluitwet van 
14 november 1939, art. 3.) 

7 november 1955. 176 

3. - A1·ti/celen 1 en 8 van de liesl·uitwet 
van 14 november 1939. - D~~libelzinni_qe 
vaststellin_q van cle staat van dronlcen
schap. - Onwettelijlce vemm·clelin_q. -
Stelt de door de artikelen 1 en i:l van de 
besluitwet van 14 november 1939 voor
ziene staat van dronkenscbap niet wette
lijk vast, de rechter l1ie zicb er toe be
perkt, nit clubbelzinnige beschouwingen 
af te leiden, dat de \Jeklaagde zeer licbt 
onder de invloed van de drank was en 
zich niet in een normale toestancl \Jevond. 

27 februari 1956. 524 

4. - Besl1titwet vnn 1lt nove·Jnber 1939, 
artilcelen 1 en 3. - Be_qi"i1J. - Zowel in 
artikel 1 als in artikel 3 van t1e besluit
wet van 14 november 1939 betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap, hebben 
de woorden (( staat van dronkenschap ll 
hun gewone betekenis en bedoelen de toe
stand van een persoon t1ie over het be
stendig beheer van zijn daden niet meer 
beschikt, zomler daarom nochtans nood
zakelijk !let besef ervan verloren te heb
ben. 

2G maart 1956. 616 

DWANGSOM. 

1. - Veroorcleling tot een dwan.usom 
door lle rechter. - il1nchtsover·schTijcling. 
- De veroordeling tot een dwangsom, 
't is te zegg·en de veroordeling, als straf, 
tot een door de rechter bepaalde geldsom 

-----r 
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voor het geval van vertraging in de uit
voering van de gevelde beslissing, rnaakt 
een rnachtsoverschrijding uit en is dien
volgens onwettig. 

10 februari 1956. 473 

2. - Begrip. - De bijkomende veroor
deling tot het betalen van een door de 
rechter bepaalde som per dag vertl·aging 
in het uitvoeren van de gevelde beslissing 
rnaakt een dwangsom uit, wanneer die 
veroordeling als sanctie · of straf uitge
sproken wordt, doch niet omdat gezegde 
som het bedrag van de veroorzaakte 
schade vertegenwoordigt. 

10 februari 1956. 47:':! 

3. - Bi.ikornende veroordeUng tot een 
door de reahter bepaaZde sorn per dag ver-

kaging in de wit·voe?'ing van cle beslissing_ 
- Rechter die onzelcer laat ot hij een 
dwangsorn heett willen ttitsprelcen otwel: 
het bedrag van de werlcelijlc door de ver-· 
kaging in de uitvoe?·ing ve?·oorzaakte 
sahacle hee.ft wiUen bepalen. - Onwette
Ujlce veroo?·deHng. - De bijkomende ver
oordeling tot het betalen van een door de· 
rechter bepaalde som per dag vertraging 
in de uitvoering van de gevelde beslissing 
is onwettelijk, wanneer de rechter onze
ker laat of hij aldns een dwangsom heeft 
willen uitspreken, 't is te zeggen een 
sanctie of een straf, ofwel enkel het be-
drag heeft willen l.Jepalen van de schade 
die werkelijk door de vertl·aging in de 
uitvoering van de beslissing zou veroor
zaakt worden. 

10 februari 1956. 474. 

E 

ECHTSCHEIDING. 

AfstancZ vnn de vordering tot eahtsahei
!Ung. - Aanvaanle en gedeareteerde at
stand. - EnkeZ op dezel.fde te'iten ge
gronde nieuwe vorderin,q tot eahtsaheiding 
inpesteld door degene d·i.e a,tstand gedaan 
heett. - Vordering niet ontvankel'iHc. -
De echtgenoot, die afstand van de door 
hem ingestelde vordering tot echtschei
ding gedaan heeft is niet meer ontvanke
lijk, nadat de afstand aanvaard en gede
creteerd wercl, om een enkel op dezelfde 
feiten gesteunde nieuwe vordering tot 
echtscheiding iil· te stellen. 

12 jannari 1956. 361 

EE~H ERSTEL. 
1. - Stratzalcen. - An·est de aanvraag 

·verwerpend orn cle reden dat rle proettijd 
van vijt jaar niet sedert de betaling van 
een .Qelrlboete ve1·strelcen is. - Middel 
aanvoerend dat de vertraging aan een 
tout van de ontvanger der geldboeten te 
uYijten is. - Geen bewijs dat cUe vert-ra
ging geenszins aan de aanvrager te wijten 
i.s. - Mirldel dat niet lean aangenornen 
worden. - Wanneer de karner van inbe
sclmldigingstelling een aanvraag tot eer
herstel heeft verworpen om de reden dat 
de proeftijd van vijf jaar nog niet sedert 
de betaling van een geldboete verstreken 
is lmn het middel niet aangenomen wor
den dat aanvoert dat de vertraging waar
mede de betaling van die geldboete ge
lJeurde aan een font van de ontvanger 
der geldboeten te wijten is, dan wmmeer 
nit geen stuk van de rechtspleging, waar
op het hof acht vermag te slaan, blijkt 
dat die vertraging geenszins aan de aan
vrager te wijten is. 

31 october 1955. 152 

2. - lVet van 25 a.pra 1896. a·rtil<'el 1,. 
4°. - Goed gedra{f van cle vei·oor·deelcle. 
- So·nve1·eine beoordez.ing dorw de Teamer 
va.n inbesahuld·i(Jingstelz.ing. - Wanneer 
de kamcr van inbescllulcligingstelling over 
een vraag tot eerherstel uitsvraak doet, 
beoordeelt zij souverein of de veroor
deelde gecl urende de termijn vastgesteicr 
bij de wet een goed geclrag heeft gehad. 
(Wet van 25 april 1896, gewijzigd door de 
wet van 8 februari 1954, art. 1, 4°.) 

30 april 1956. 721 

3. ~ l'e1·werping va.n de vraa.g. - Be
slissing h·ierop gestennd dc~t cle veroor
deeZcle ,qeen voZdoende bz.ijlcen ·vnn verbe
tering heett gegeven. - Wettelijlcheid .. -
Is wettelijk, de beslissing van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die een vraag 
tot eerherstel verwerpt om reden dat de 
veroordeelde geen volcloende blijken van 
verbetering heeft gegeven. (Wet van 
25 april 1896, gewijzigd door de wet van 
8 februari 1954, art. 1, 4°.) 

30 april 1956. 721 

EET- EN KOOPWAR.EN (MIS
B~UIK IN DE HANDEL VAN). 

TTe1·1coop met premie. - Premie zonder 
1n·ijsverlenging. - Niettemin verboden 
ve1·koop. - Buiten de beperkend in de 
wet opgesomde gevallen is de verkoop 
met premie verboden zelfs indien de pre
mie geen prijsverlenging uitmaakt. 

Zulks is namelijk het geval wanneer 
voorwerpen voor een totaal bedrag mits 
terhandstelling van andere voorwerpen 
als premie verkocht worden. (Kon. besl., 
nr 61, van 13 januari 1935, art. 1 en 2; 
nr 154, van 18 maart 1935, art. 2; nr 294,. 
van 30 rna art 1936, art. 1.) 

28 november 1955. 237 
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EQFENISSEN. 

1. - Artilcel 792 van het Burge1"lijlc 
11' etboelc. - Erfgenarnen die zalcen vcm 
de nalatenschap ve1·d1tisterd of geheeld 
hebben. - Vervallen van ellc aandeel in 
rUe zalcen. - l'lanctie van toepassin.q op 
het 1·echt op de 1;enl'!tisterde of geheelde 
zaken, van degenc aan wie, nit lcracht 
van een cont1"act1tele erfstelling of van 
een testan~ent, de algeheelheid of een ge
deelte van de nalatenschap in vntchtge
bntik toevnlt. - De bepaling van arti
kel 792 van het Burgerlijk Wetboek, naar 
luid waarvan de erfg·enamen or> geen a::m
tleel in de door hen verduisterde of ge
heelde zaken aanspraak kunnen maken, 
is van toepassing op het recht van vrucht
gebruik op cle door hem verduistercle. of 
geheelde zaken, van degene nan wie, uit 
kracht van een contractuele erfstelling of 
van het testament van de de cuhts, de 
algeheelheid of een gecleelte van cle nala
tenschap, in vruchtgebruik, toevalt. 

29 september 1955. 52 
2. - Ferdelinu. - P·rovisionele ve1·de

linu. - Bepnlinu. - De vrovisionele ver
deling is een verdeling· van het genot; de 
verdeling die het toekennen van cle eigen
dom van zekere goederen en van een 
vruchtgebruik tot vourwerp heeft is geen 
verdeling vail het genot. 

1 december 1955. 253 
3. - Verdeling. - P.rovis·ionele vm·de

ling. Burue1·lijlc IVf!tboelc, arUlce
Zen 466, 8.18 en 840. - Dmn.qwijdte. -
De artikelen 466, 818 en 840 van het Bur
gerlijk Wetboek omschrijven de gevallen, 
waarin, bij niet-vervulling· van de bij <le 
wet gestelde voorwaarden opdat een ver
deling definitief zou zijn, de verdeling ten 
opzichte van de afwezigen of van de per
sonen welke niet meester zijn van hun 
rechten als provisioneel gedaan moet ge
houden worden. 

1 december 1955. 253 
4. - Verdeling. - T'onnis op tegen

sp-raaJc dat cle verdelin.q beveelt. - Partij 
die niet bij het sluiten van het pToces
vet·baal van veTdeling aanwezig is of wei
geTt dit pToces-ve1·baal te ondeTtelcenen. 
- Vonnis vnn 1Jek1·nchtiging deT vm·cle
ling ten opzichte van clie partij bij veT
stele gewezen. - V e·rzet ontvanlcelijk. 

GEMEENTE EN GEMEENTEllE
GLEMENTEN. 

1. - Bo!twreulernent. - Bepaling vtr
biedencle zonde1· toelating te bouwen of te 
herbouwen. Verbod niet toepasselijlc 
.op het feit een geliom.v te Iaten vo01·tlie-

G 

Alhoewel het vonnis clat lle verdeling be
veelt op tegenspraak gewezen werd, is 
de partij die niet bij het sluiten van het 
proces-verbaal van verdeling aanwezig 
was of weigert dit stuk te onc1ertekenen 
en jegens dewelke het yonnis dat de ver
lleling bekrachtigt bij verstek gewezen 
werd, ontvankelijk om verzet tegen dit 
laatste vonnis aan te tekenen. 

22 december 1955. 320 

15. - Kleine nalatenscha.JJpen. - Recht 
tot overneming. - Betw,istinu nopens de 
schatting van de goecleTen. - Aanam:clin[J 
van een deslcu.ndige door cle v1·ederechter. 
- Terechtzitting tijclens clewelke concl·u
sies van cle cleslc·nncl-iue rnoeten woTden 
lieszJrolcen. - Noodzalcelijlvhe·id hetzij van 
cle aanweMgheid of van de ve-rte,qenwooT
rZi[Jin.q ·van cle belanghelilienclen, hetzi,i 
van een 1·egelmatige op-roepinrf. - Wan
neer, bij gebrek aan akkoortl tussen <1e 
belanghebbenden nopens de waarde van 
een klein erf, waarvan de overneming 
door een van hen overeenkomstig artikel 4 
van de wet van 16 mei 1900 gevraagd 
wordt, de vrederechter een c1eskunclige 
heeft aangeduid, mag hij later de schat
ting van clit erf niet bepalen zonder dat 
de belanghebbenden, voor de terechtzit
ting waarop de conclusies van de cleskun
rlige zullen besproken worden,. bij aange
tekende brief ten minste vijftien clagen 
te voren opgeroepen zijn geweest of zon
der clat zij hetzij aanwezig of hetzij ter 
gezegde terechtzitting vertegenwoordigcl 
zijn. 

27 januari 1956. 425 

•6.- Veiling vnn een onrom·end ,qoecl ,van 
een nalatenscha1J afhnn[Jencle. - OnToe
~·end goed rlat geen cleel mee1· u.Umaalct 
van de onve1·deelde rnassa. - Om·oe1·end 
r1oed aan zelcere van cle e-rf[Jenarnen toe
ge~vezen. - OnveTschilliue omstancli,qheicl. 
- Ret onroerend goed dat van een aan 
verscheidene erfgenamen toekomende na
latenschap afhangt en dat bij veiling ver
kocht worclt, maakt geen d.eel meer uit 
van de te verdelen erfelijke massa. Ret 
wordt in de massa door de prijs of door 
de schuldvordering over de prijs vervan
gen, zelfs zo het aan medeerfgenamen 
toegewezen werd. (Burgerlijk Wetboek, 
art. 827 en 828.) 

5 juli 1956. 947 

stann dat voorlopig toe_qelaten werd en 
waa-rvan .de afbrnalc naclien bevolen wercl. 
~ De bepaling van het bouwreglement, 
welke verbiedt zonder voorafgaandelijke 
toelating te bouwen of te herbouwen is 
niet toepasselijk op het feit een gebouw 
te laten voortbestaan dat voorlopig toe
gelaten werd en waarvan de afbraak na-
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dien bevolen werd. (Bouwreglement van 
de gemeente Seraing van 9 september en 
13 december 1946, art. 6, 130 tot 132.) 

19 december 1955. 307 

2. - TVeyen. - Gebonwen opae-richt ·in 
o·vedrecliny niet een yemeentelijlc polUi6-
reylement waarb·ij een voorafyaanrle toe
latiny van het colleye vnn btwuemeester 
en schepenen worclt opaeleatl. ~ TTerplich
tina van de ·rechtbwnlcen rle afbraalc te be
·IJelen, zo cle gerneente het nocliy oo1·deelt. 
- Wanneer de reclltbanken vaststellen 
dat gebouwen opgericllt werden in over
treding met een gemeentelijk politieregle
ment waarbij de voorafgaande toelating 
van llet college van burgemeester en sclle
penen opgelegd werd, moeten zij er tle 
afbraak van bevelen zo de gemeente de 
verdwijning er van nocUg oordeelt. 

BO januari 1956. 431 

3. - Gemeenternacl !lie een architect 
rtelast een plan op te maken. - Oprlracht 
(tjhankclijlc van een cloo·r het schepencol
leae op te stellen prog1·amma. - P!·o
ura,mma niet opgestelcl. - E·reloon aan cle 
architect n-iet verschulclirJd. - Beslist 
wettelijk dnt een ereloon niet verschul
<ligcl is aan de architect die door de ge
meenteraad met het opmaken van een 
plan voor werken belast werd, !let arrest 
dat vaststelt, enerzijcls, clat die opdracllt 
van een door het schepencollege OlJ te stel
len programma afhankelijk was en, an
derzijcls, dat dergelijk programma niet 
werd opgesteld. 

24 februari 1956. 514 
4. - PoUUemacht. PoUUernacht 

wellce de wank?Jaarnhe·ia over cle ·Delliy
heicl van (/e openb<we wey insl·nit. - Yri:ie 
macht tot bepalinu van de best .fJepaste 
mirldelen, tot volb1·enging van deze op
dmcht. - In het !Jeoefenen van haar po
litiemacht welke de waakzaamheid over 
de veiligheid van de openbare weg in
sluit, beschikt de gemeentelijke overheid 
over vrije macht tot bepaling van de best 
gepaste middelen tot volbrenging van 
haar opdracht. 

14 juni 195G. 869 

GENEESKUNDE. 
1. - 0 rcle rler geneesheren. ~ Beslis

sin.fJ van cle p-rovinciale raad clie een aisci
plinai!· 7c£wakter vertoont. - BesUssing 
vatbaar voor hage-r beroep. - De beslis
sing van de l)rovinciale raad van ·de Orde 
der geneesheren clie een disciplinair lm
rakter vertoont is vatlmar voor boger be
roep. 

19 september 1955. 4 

2. - Hanrlel in venlo·vingsmiclclelen. -
Koninklijk beslttit va.n 31 rlecembe1· 1930. 
- Apothelcer clie zich ve1·dovingsmirldelen 
zonrler bestelbo'n laat atteve1·en. - Ver!lo-

v·i·n(Jsm·iclclelen wellce ae noorlwencligheden 
van z·ijn apotheelc niet te boven gaan. -
Geen aanwenden van beclrieglij Tee rnirlde
len. - Geen inbrettk. - Indien llet afie
veren van verc1ovingsmic1delen anders dan 
mits een door de koper geclagtekende en 
getekende bestelbon een inbreuk is welke 
door bet lwninklijk besluit van P.1 decem
ber 19P.O betreffende de handel in verdo
vingsmiclclelen voorzien en gestraft wordt 
maakt geen enkele wetsbepaling voor de 
avotheker strafbaar het feit zich, zonder 
het aanwenden van bedrieglijke middelen, 
zonder bestelbon, verdovingsmicldelen tc~ 
Jaten afieveren; welke de noodwenclighe
den van zijn apotheek niet te boven gaan. 
(Kon. besl. van B1 december 1980, art. 11,. 
16, 21 en 28.) 

14 noyember 1955. 198 

3. - Onle van cle ccpothekers. - Tucht-· 
vorderiny. - Apotheke1· £lie zi.jn beroep 
·uitoefent in de nabijhe·id van officina· 
wactr·in hi..i ncht jan·r te vo1·en zijn stage 
ve1Ticht l•eeft en die floor de zoon van 
zijn v-roeyere serlert vijf .ia.aT overlerlen 
stagemeester u.-itgeiJnat wonlt. ~ Geen 
vnststell-iny 'IXtn omstcuul'i[fherlen !lie aan
tonen £lat dit teit ter;en cle eer, de ge
heimhon!li·ng, de eerli.fkhe-icl of de waa~·
cl·irtheirl vwn cle leclen /Jan ae Orae in
dr'/r.ist. - Toezmss·ing ·vwn een tu.chtsanc
tie. - Onwettez.ijkheicl. - Is onwettelijk 
de beslissing van de gemengde raacl van 
beroep van de Orde van de apothekers die· 
ten laste van een apotheker een tucht
sanctie uitspreekt om cle enkele reden dat 
hij zijn beroep uitoefent in de nabijheicl 
van de officina waarin hij acht jaar te 
voren zijn stage verricht heeft en die· 
thans door de zoon van zijn vroegere se
dert vijf jaar overleden stagemeester uit
gebaat worclt, zonder op enige omstandig
heid te wijzen die aantoont dat clit feit 
in het onderhavige geval tegen cle eer, de 
geheimhouding, de eerlijkheid en de waar
cligheid van de !eden van de Orde in
druist. (Wet van 19 mei 1949, art. 5.) 

1G januari 1956. B6i} 

4. - Onle rler apothekers. - 'I'ucht. -
0 fjicina palencle a an een £l1·ogistwinkel . . 
- Venoar·ri,ng tussen beirle -instellingen. 
- Apotheke1· d·ie voonleel t'l'elct uit rle 
hctn£lelsbecl1"'ijvipheirl vnn rle £l1-ogistwin
lcel en cle erin gevoenle 1·eclame. - In
b1'ettlc op rle beroepsplichtenleer, - Over
treedt de pharmaceutische beroepsplich
tenleer de apotheker die een officina, in
gericht in een lokaal, clat aan een dro
gistwinkel paalt, in zulke voorwaarden 
exploiteert dat beide instellingen in de 
ogen van het pu bliek verwarcl worden en 
<ln t llf' a!JOtheker uit de handelsbedrijvig
heid van de drogistwinkel alsook uit de· 
erin gevoercle reclame voordeel trekt. 

23 januari 1956. 408-
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5. - 01·de der apothekers. - T~!cht. 
- Officina in,qericht al-s warenhnis met 
afdelingen. ~ Geneesmiddelen binnen het 
be1·eik cle1· hand vorw het pu.blielv ge
schilct. - Inb1'mtlc op de be1·oepsjJlichten
.lcer. - Overtreedt de pharmacentische 
beroepsplichtenleeJ· cle apotheker die zijn 
Dfficina als een warenhuis met afclelingen 
inricht door zijn geneesmiclclelen als ge
wone waren binnen bet bereik der hand 
te schikken, om het 1mbliek te verzoeken 
zijn kens te doen. 

28 januari .1956. 408 

6. -· 'l'andheelknntle. Bepal-ingen 
van aTUkel 8sexies van hat lcon:inlclijk be
slt!it ·van 1 jnni 1934, ltanyevuld lloor het 
Jconinklijl.; besl·nit van 9 novembe1· 1951. 
- UitvoMingsrnaatTe(felen van de wet van 
12 maMt 1818. - Artikel Ssemies van het 
koninklijk besluit van 1 juni 1934 de uit
oefening van de tandheelkuncle regelende, 
aangevulcl door het lwninklijk besluit van 
9 november 1951, is slechts een uitvoe
ringsmaatregel van cle wet van 12 maart 
1818; artikel 10 van hetzelfde koninklijk 
besluit voert geen nieuwe straf in, maar 
herinnert dat het onregelmatig uitoefenen 
van de tandheelkuncle gestraft worclt con
form de wet van 12 maart 1818. 

12 maart 19ri6. 573 

7. -- Onle van ae npothelwrs. - Tucht
vorderin!J. - ilpothelce1· cl-ie ko1·t-inuen toe
staat. - Geen vaststelling van uel-ijlct-ij
lli.ge hanllelinuen 1Jan aanl rle eer, de eer
lij7cheid of ae waanliulwid van en de 
_qeheirnhotul-inu cloor de leden van rle Onle 
aan te tnsten. - 'l'oepnssing vnn een 
t-/tchtstmf. ~ OmoetteUj7cheid. - Is on
wettelijk de beslissing van de gemengcle 
raad van beroep van cle Orde van de apo
thekers die een tuchtstraf uitspreekt ten 
laste van een apotheker om de enkele re
den clat hij kortingen heeft toegestaan 
aan zijn klienten, zonder enige tegelijker
tijcl verrich te llancleling van aard de eer, 
de eerlijkheicl, de waardigheid van en de 
geheimhouding door de leden van de Orde 
aan te tasten, te releveren. (Wet van 
19 mei 1949, art. G.) 

11 april 195G. 655 

8. - Geli.ikti_idipe u.itoetening van de 
penees- en ·cze aTtseni_ikunde. - VeTbotl. 
- llfwijkingen. - Het gelijktijclig uitoe
fenen van de genees- en cle artsenijkunde 
is verboden behoudens de enige afwijkin
gen voorzien bij de artikelen 2 en 3 van 
de wet van 25 juli 1952. 

Artikel 3, alinea 1, van deze wet laat 
aan ie<ler geneesheer die v66r 1 januari 
1952 regelmatig een depot hield, toe, dit 
depot te behoutlen ten uitsluitelijke ge
bruike van de zieken die hij verpleegt, 
zolang hij in clezelfde gemeente gevestigd 
blijft. 

16 april 1956. 676 

9. - Hnndel in venlovingsrniddelen . . ~ 
Koninklijk besluit van 31 decembeT 1930. 
- Le·veringen van ve1·dovin.qsn~iddelen ge
tlaan aan geneesheren en veeartsen, in cle 
p1·ovincie ae·vest-igll, cloor· een voor het ptt
blielv aeopencle officina hontlend apothe
lver·. - Onderscheillen boelchomling. -
Beu·r·ip. -· De onderscheiden boekhouding 
die, luidens artikel 22 van het koninklijk 
besluit van 31 december 1930 betreffende 
de handel in slaan- en verclovingsmidde
len de anotheker die een voor het publiek 
geopeude officina houdt, moet houclen be
treffende de leveringen van verclovings
middelen gedaan aan geneesheren en vee
artsen in de provincie gevestigd, is de
zelfde als cleze voorzien bij artikel 17 van 
clit koninklijk besluit, maar deze leverin
gen moeten het voorwerp uitmaken van 
onclerscheiden melclingen. 

30 april 1956. 722 

10. - Hnndel h~ ve1·dovinysmiddelen. 
- KoninlGl-ijk besl·uit vnn 31 december 
1930. - ilfleverinu van de ve?·dovingsrnill
delen afhnnlvelijk van een bestelbon, ge
dngtekend en ondertelcentl IZoo·r de ver
[Jttnn·lnghou.dende leaper·. - Het voorbr·en
gen van de bestelbon moet de nfleverina 
van het venlovinysrn·icldel voornfpann. -
Het voorbrengen van een bestelbon, ge
clagtekencl en ondertekencl door de ver
gunninghouclende koper, van hetwelk ar
tikel 16 van het koninklijk besluit van 
31 december 1930 betreffencle de handel in 
slaap- en verclovingsmicldelen ieder afieve
ren van verdovingsmiddelen afhankelijk 
maakt, moet de afievering voorafgaan. 

30 april 1956. 722 

11. ~ Veea1·ts. ~ Lu.bben ller dieTen 
rloor· niet-veeartsen. - Toezicht van een 
veen1·ts. - Uityeskelctheill. - Waar cle 
wet van 23 april 1949 verklaart dat het 
lubben der clieren cloor niet-veeartsen, 
practizerende v66r hare inwerkingtreding, 
slechts mag geschieden onder toezicht van 
een veearts, bedoelt zij het toezicht over 
de bewerking zelf en niet de enkele moge
lijkheicl van een achteraf uit te oefenen 
controle van cle bewerking. (Wet van 
23 april1949, art. 1; wet van 4 aiJril1890, 
nieuw artikel 54.) 

14 mei 1956. 768 

GER.ECHTELIJKE INTER.ESTEN. 
Bea·rip. - Onder de uitclrul;:kiJtg << ge

rechtelijke interesten )) worden zowel com
pensatoire als moratoire interesten ver
staan. 

11 juni 1956. 850 

GER.ECHTELIJRE UITWINNING. 
Bij de n1·Ulcelen .12 en 13 vnn de wet 

vnn 10 octobe1· 1913 voorziene verplichting, 
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voor de openbare beambtcn, in de akten 
aan cle verlcopers, rn-ilen, schenlcers, me
dedeel,qerechtfgclen en ver·panders cle vol
ledige iclentiteit 'VCtn de pwrtijen en de 
eigendomstitel aan te duiden. ~ In con
cl·usies v66r het hot van be·roep ingeroe
pen midrlel volgens hetwellc het ve1·zui1n 
aan cUt vereiste te voldoen awn lle awn
legge·r schacle ber·oJOcencl heett door· hem 
het r·echtsmillclel te cloen ver·liezen clnt 
hem in geval van onve·rschnlll·ipll peclane 
inning ·van ·rerristraUerechten zort toebe
ho01·ll hebben. - Ll·n·est nalntencl llit mill
llel te beantwoorclen:. - A:rrest niet repel
matip ,qemotiveer·a. - Wanneer het hof 
van beroep niet heeft nagegaan of, .zoals 
de aanlegger koper nm een onroerend 
goed dat had' toebehoorcl aan een vijande
lijke persoon waarvan de goecleren onder 
sequester werden gesteld, het in conclu
Ries heeft voorgehouden, het feit dat de 
verificateur der domeinen, bij het opma
ken van het proces-Yerbaal van toewijzing 
van dit onroerend goed, nagelaten heeft 
de eigendomstitel der mecleveilers en hun 
volledige identiteit in de akte aan te dui
den hem schade berokkend heeft door 
hem het rechtsmiclclel te doen verliezen 
dat hem zou toebehoord hebben in geval 
van onverschulcligd getlane innilJg van 
registratierechten, en wanneer het hof 
dit middel niet beantwoord heeft is zijn 
beslissing niet regelmatig gemotiveerd. 
(Gronuwet, art. 97; wet van 10 october 
1913, tot wijziging van de wet op de ge
dwongen onteigening, art. 12 en 13.) 

13 october 1955. 98 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - Skatzalcen. - Veroorlleling vnn 
'Gerscheiclene beklctagllen ·uit hootlle vcm 
verschillende misllrijven. ~ Hootllelijke 
vero01·clelinp tot de lcosten jegen8 cle pn
blielce part(i. - Onwettelijl,,heill. - Is 
onwettelijk cle beslissing die wegens ver
schillende misdrijven veroordeelde be
klaagden hoofdelijk tot de koste.n jegens 
de publieke partij veroordeelt. (Wetboek 
van· strafrecht, al't. 50.) 

27 februari 195(). 517 

2. - Str-atzalcen. - Ver·oo·rdeling van 
een belclaaglle wegens onvrijwUlige ve·r
wonclingen aan een medebelclaaglle en van 
cleze lantste wegens onv·rijwilUpe verwon
llingen aan de eerste. - SoUdaire ·ue·r
oordeling tot de lwsten tegenovm· de tm
blielce partij. -~ Onwettelijl,,heicl. - Is 
onwettelijk llet arrest dat beklaagden, 
veroordeeld wegens onvrijwillige verwon
dingen door de eerste aan de tweede en 
door de tweede aan de eerste, solidair 
verwijst in de kosten tegeuover de pu
blie.ke partij. 

11 april 1956. 661 

3. ~ FJtrntzalcen. - Ar·rest llat de be
klnngde ver"oorcleelt wegens verlceer·songe
vnl .. te w·ijten ann lle eigen schnld van de 
vemorzalcer· e1·vcm, en te z-ijnen laste de 
vervallenvedclar·ing 'Gan het ·recht een 
vom·tuig te best·u·ren wegens licharneUjlce 
onbekwactmhe·id u.-itspr·eekt. - Arrest veT
b1·olcen in zover' het deze ve·rvallenverlcla
ring ttitspTeekt. - Hot van beroep van 
verzendinr1 een 1leskunlli.q onllerzoek be
velencl ten e·incle de g-raa.cl 'Gan l-ichnme
l-ijke belcwnamheid van de belclaagcle, orn 
een voertuig te besttwen, te bepalen. -
Arrest zeggencle dat er geen gronden z·ijn 
om tegen cle belclnngde cle ve-rvallenve1·-
7clcwinp u.it te spreken en cleze ver·oorcle
lencle tot cle lcosten vnn het deslcrmdirl on
derzoelc . . ~ Onwettelijke ver"oonlel-iny tot 
de lcosten. - W anneer een arrest de be
klaagde wegens een verkeersongeval te 
wijten aan zijn eigen schulcl veroordeeld 
heeft, en te zijnen laste de vervallenver
klaring heeft uitgesproken van llet recht 
een voertuig · te besturen wegens zijn 
Iichamelijke onbekwaamlleid, en wanneer 
rlit arrest verbroken wercl in zover het ge
zegde vervallenverklaring uitsprak, ver
mag het llof van beroep van verzending 
niet indien llet beslist dat er geen gron
den 'zijn om cle vervallenverklaring nit te 
spreken, de beklaagde te ve~·oordelen tot 
de kosten van het deskundig onderzoek 
door dit hof bevolen ten einde de graad 
van lichamelijke bekwaamheid om een 
voertuig te besturen, vlu1 beklaagde, te 
be pal en. 

11 april 1956. 662 

4. ~ Ve1·brekht[/. - B·ur·gerli:ike zalcen .. 
- Bestreden beslissinrJ ve-rb1'o7,:en. - Ve·r
oonlelinrl vnn de ven.veercle·r tot cle ko.~
ten. ~ Kosten cUe de rechten op cle ver
nieU,qde besUssiny n·iet lJChel::::en. - Wan
neer een voorziening in een burger Iijke 
zaak ingewilligd wordt, behelzen de kos
ten waartoe de verweerder veroordeelt 
wordt de rechten niet op de vernietigde 
beslissing, daar die rechten slechts kosten 
zijn van de aanleg v66r de .rechter over 
de grond. 

:!li mei 19[)(). 80[} 

GEWIJSDE. 

1. - Stratzalcen. - Vonn·is van 'G1"t}
spmalc. - Belclaayde later· u.it hootde va;n 
nndere teiten ver·oo·rcleeld. - Geen teyen
st1"ijd-i,qheicl tussen cle rnotieven van de 
beslissinu van 'Ve-roonlel-ing en lle vast
stellingen vnn het vonnis van vr·ijspraak. 
~ Geen schencling vnn het gewijsde. -
Schendt niet het gezag van het door een 
vonnis van vrijs:praak gewijsde het arrest 
tlat dezelfde beklaagde nit hoofde van an
dere feiten veroorc1eelt en waarvan de 
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motieven niet met <le Yaststellingen van 
het eerste vonnis onverenigbaar zijn. 

3 octol1er 1905. 

2. ~ l'onnis dat een onderzoelcsmaat-
1·euel bevcelt en een voorlopig oo·rdeel velt 
nopens de oplossinu d·ie naderhancl over 
-rle (!1'0nrl znl moeten gegeven wo-rclen. -
Interlomttoir vonnis. - Geen uezag van 
het ge·wijsde over cle g·roncl. -De ·rechter 
welke, met een OIJ artikel 214b van het 
Burgerlijk Wetboek gestelrnde eis in ken
nis gesteld, aan de ene zijde beslist dat 
eiseres gemachtigd is de wedde van haar 
echtgenoot ten belope van een maande
lijks bedrag van 3.000 frank uit handen 
van ue werkgever te innen, en, aan de 
andere zi,i<le een deskundige gelast om de 
gezondheidstoestand van eiseres te onder
:zoeken, op grond van de verklaring dat 
gezegd bedrag voor een gezonde vrouw 
kan volstaan maar dat het mogelijk is 
dat de gezondheidstoestan<l van belang
hebbende een hoger onderhouclsgelU vergt, 
wijst geen clefinitief vonnis op dit laatste 
punt; zulk vonnis heeft derhalve desbe
treffende niet het gezag van het gewijsde. 

23 december 1955. 326 

3. - Stratznlr,en. ~ Fonnis dat de be
lclaaurle ve-roordeelt, weuens ann rle bnr
JJei·li:ilce partij veroor:::aalcte onvi·ijwill-iue 
venvond·ingen. - Hoger bei'Oep van de be
l.:laagde alleen, beperli;t tot rle besl-issing 
ove1· cle bu.rge·rl-ijke vonlering. - A:rrest 
dat de vonlerin!f van de b11r!Jerl·ijke pa·rt-ij 
aj'~vijst om i'Cden dat e·r geen tout ten 
laste van de belclaa!fde bewezen is. -
Schending van het over de p!tblielce vo·r
de1"in{J gew·ijsde. - w·anneer tegen het 
vonnis, dat de beklaagde wegens ann de 

burgerlijke partij veroorzaakte onvrijwil
Jige slagen veroordeelt, aileen door de bP
klaagde hoger beroep werd ingesteld en 
slechts wat de beschikkingen over de bur
gerlijke vordering betreft, schendt het ar
rest dat de Yordering van de burgerlijke 
partij afwijst om reden dat er geen fout 
ten laste van de beklaagde bewezen is, 
het gewijscle over de publieke vordering. 

(i februari 195(1. 450 

4. - Straj'zlllcen. - Vooi'lwreirlend von
nis. - l'onn·is dat de -rechter niet b'inclt. 
- Heeft het gezag van het gewijsde niet 
het vonnis dat zicb er toe beperkt een 
deskundig onderzoek te bevelen, zonder 
over de ontvankelijkheid of de grond van 
de publieke en lmrgerlijke vorderingen 
uitsiJraak te doen. 

4 juni 1956. 830 

S. - Stra{za.Jcen, - Belclaaude die cle 
bewijzen van sclmlfl bet~vist en die floet 
.Qelden rlat de t·echteT een cleslcunclig on
derzoelc heett moeten bevelen om a.anvnl
lencle bestanddelen op te zoelcen. - Be
lclaarJde die niet staancle houdt flat de 
t·echter door (l-ie beslissing pebonden is. ~ 
Exceptie van {Jewijstle n·iet voo-rgestelcl. -
Stelt de exceptie van gewijsde niet voor 
de beklaagde die de wanrde van de door 
het openbaar ministerie en de burgerlijke 
partij aangebrachte bewijzen van sclluld 
betwist door te doen gelden dat de rech
ter een deskundigenomlerzoek heeft moe
ten bevelen om aanvullende bestanddelen 
van bewijs op te zoeken, zonder staande 
te honden dat de rechter door die beslis
sing gebonden is. 

4 jlrni 1956. 830 

H 

HEQZIENING. 

1. - Arrest wawrbij het hot van be
roep zijn meninf! te kennen {Jeett. - 111e
morie beslu.Uend tot cle verlwelcin.a van 
dit an·est. - 111enwTie niet ontvanl.;elijlc. 
- Is niet ontvankelijk de memorie van 
een aanvrager tot herziening die besluit 
tot de verbreking van het arrest waarbij 
het hof van beroep zijn mening over die 
aanvraag te kennen geeft. 

17 october 1955. 103 

2. - Ong1mstig arl·v·ies van het hot van 
1Je1·oep. - (}emotiveercl en na re{Jel·matirl 
·wit{Jebracht onclerzoelc.- Fer·werpin{J van 
rle aanvma.o tot herz·ien·ing. ---.,. Op het ge
motivecrd door het hof van beroep, over
eenkomstig artikel 445 van !let Wetboek 
van strafrechtspleging uitgebracht advies 
dat er geen grond is tot herziening, ver
werpt het Hof van verbreking de aan
yraag tot herziening. 

17 october Hl5Ci. 103 

3. - Vonn·is van cle lcri:i!fsmad -waarbij 
cle belcl(ta{Jde tot een stmt en tot schade
vei·goeding jegens de bnr{Jerlijlce partij 
veroonleeld -wonlt. - H ogeT beroep van 
het openbaar ministei"ie. ~ An·est van het 
-militnir gerechtshot wnrwbij de belclaa.ode 
tot een st-rat vei'OOTcleeld wordt. - Doo1· 
(le lwijgsTaacl gehoonle {Jetuige -wegens 
valse [Jet·u-igeni.s vei·ooi·deeld. - A1·rest 
van het mUitai1' [Jerechtshot op rlie rJetlti
aen·is geste·nnd. - l' et·niet'igin(l van de 
sti'(l.[-rechtelijke verOOi'delinf! dOOi' het mi
l-itak [/erechtshoj' 1t:itgesp-rolcen en vnn cle 
floor cle lcrijgs·ra.a(l nit{Jespmlcen bur{Jer
U.jlr,e veroor·delin!f. - Ferwijzin{J.- Wan
neer, na een definitieve veroordeling van 
een beklaagde door de krijgsraad over de 
burgerlijke vorderingen door het militair 
gerechtshof en over de publieke vorde
ring, een in <le loop van het onderzoek 
ter terechtzitting van de krijgsraad ge
hoorde getuige, OlJ wiens getuigenis het 
mili tair gerech tshof zijn l)eslissing ge
stennd heeft, definitief wegens valse ge-
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tuigenis tegen de beklaagde veroordeeld 
werd, vernietigt het met een eis tot her
ziening in kennis gesteld lwf met verwij
zing de door het militair gerechtslwf uit
gesproken· veroordeling over de publieke 
vordering en de door de krijgsraad over 
de burgerlijke vordering uitgesproken ver
oordeling. 

20 februari 1956. 501 

4. - VernieUg·lng vrtn een veroonleling 
flam· het mU'itair r;erechtshoj' over rle pn
blielce vo-rrle1·iny n'itgesp·roken en ·vun een 
veroorrleUnr; ·in aezelj'rle zaak rloo·r cle 
lcrijgsranrl ove1· rle b-u-rgerl-ijl.:e ·wrcle·l"ing 
·u.itgesprolcen. - Ve·rwijrzing narw het ·nvi
l-ita-i-r ge1·echtshoj' nnrlers sanwnr;estelrl. -
Wanneer, ingevolge een eis tot herziening, 
het hof een door het militair gerechtshof 
over de publieke vordering uitgesproken 
veroordeling en een over <1e burgerlijke 
vordering, in uezelfde zaak, door de 
krijgsraacl uitgesproken vnroordeling ver
nietigt, verwijst het de zaak naar het mi
litair gerechtshof antlers samengestela. 

~0 fellruari 19GG. 501 

-5. - Erge [leestesstoorn-i8 ·van rle ver
oonleelcle, nn cle ·veroo1·del-ing geopen
baarrl. - Nieu.1o je'it. - De omstanclig
heid, geopenbaarcl na de veroordeling, 
llat de veroorcleelde aangedaan was door 
erge geestesstoornis waardoor hi.i onbe
kwaam was zijn claden te beheersen, kan 
een nieuw feit uitmaken, van aard tot 
herziening aanleiding te geven. CWetboek 
van strafv., art. 443, ;Jo; wet van 9 april 
1930, art. 1 en 7.) 

19 maart 1956. 598 

•6. - Nie'llw j'e-it. - Owle1·zoek vwn de 
nanv1·aag rloor een hot vnn beroep. -
B1wgerz.ijlce lcameT floor rle eerste ·uoor
z-itter vooTgezeten. - Z·in van clez·e •u.it
rlrnklc-ing. - Wmmeer het Hof van ver
llreking een hof van beroep gelast heeft 
met het onrlerzoek van een aanvraag tot 
herziening moet clit omlerzoek plaats heb
ben voor de buro-erlijke kanier gewoon
lijk voorgezeten door 'de eerste ,;oorzitter, 
behalve zo clit niet kan geschieclen om 
reden van de voorschriften van de wc~t 

·van 15 juni 1935 betreffencle het gebruik 
der talen in gerechtszaken. cwetboek van 
strafrechtspleglng, art. 445 [wet van 
18 juni 1894]; decreet van G juli 1810, 
art. 4 en 7.) 

20 juli 1956. 968 

7. - Nieu·w feU. - Onrlerzoek ·van rle 
annvTang cl001' een hot van 1Jeroep. ~ On
rlerzoek niet overeenlwmst'ig cle tvet. -
Jl'riet·i(!Ve'l''lclaring van rUt oncle-rzoek. -
Ve1·wijzin_q nnnr een wnrle1· hof •van be-
1'oep. - Wanneer het onderzoek van een 
op artikel 443, 3°, van het Wetboek Yan 
strafvordering gesteunde aanvraag tot 
herziening, · onregelmatig is geschiell, 

wordt het nietig verklaard door het Hof 
van verbreking hetwelk beveelt dat het 
onclerzoek zal herbegonnen worden en de 
zaak te dien einde naar een >mder hof 
van beroep verwijst. (Wetb. van strafv., 
art. 445 [wet van 18 juni 1894]. 

20 juli 1956. 9G8 

8. - Nieuw te-it. - Beydp. - Maakt 
geen nieuw feit nit, in de zin van arti
kel 443, 3°, van het Wetboek van straf
vordering, de door een getuige na de be
slissing van veroordeling gedane intrek
king van de door hem tijdens het geding 
afgelegde verklaring wanneer die intrek
king reeds in' dezelfde bewoordingen door 
die getnige gedaan wenl vooraleer de 
rechter, ~an wie zij voorgelegd werd, zijn 
beslissing velde. 

4 september 195G. 970 

HOGER BEROEP. 
1. - St·mj'zalcen. - F onnis van Vrt}

sp·rnnlr-. - Ho_qeT be·roep floor de bn-r_qeT
Ujkc pat·tij alleen. ~ Ve1·oonlel-ing op ae 
pu.blielw vordering rloo1· de ·rechter in ho
_qe·r lJeroep. - Onwettel-ijlcheirl. - Op het 
enkel hoger beroep van de burgerlijke 
partij tegen een vonnis da t de lleklaagde 
vrijspreekt mag de rechter in hoger be
roep ten laste van deze laatste geen ver
oordeling op de publieke vordering uit
spreken. (Wetboek van strafv., art. 202; 
wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

26 september 1955. 34 

2. - Hlwge1'lij7ce zalcen. - Nien-w mid
riel in hO{fe1· beroep ·ingeroepen. - Vc·r
weeT tegen cle hooj'clvm·fleriny. ~ Ontvan
Tcelij Tcheirl. - Het micldel, steunende op 
het feit dat iets anrlers dan het verschnl
digde gevorderd wordt, stelt een verweer 
voor met betrekking tot de grond van de 
hoofclvordering en mag voor de eerste 
maal in hoger beroep ingeroepen worden. 
(vVetboek van bnrgerlijke rechtspleging, 
art. 464.) 

27 october 1953. 141 

3. - B1wgerlijlce znT,cen. - Tot zich 
trelclcen vnn cle .ennk. - TT e-rpl-icht-ing bi:f 
een enlcel en zelfrle vonn·is over cle gronrl 
-nitsprnnk te cloen. - Arrest tt-itspt·nalc 
rloencle over cle rtronrl en een cleslcttnrl-ige 
nn·nstellenrl om de scluule te rnmcn rlie 
cloo1· hct n'iet 1bitvoeren vnn zijn lJesliss·ing 
zo·n wonlen teweeggelJracht. ~ 1-Vettelijlc
he·icl. - Is niet strijdig met de ·verplich
ting die artikel 473 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging aan de rechter 
in hoger beroep oplegt, in geval van tot 
zich trekking llij een enkel en zelfde von
nis over de grond uitspraak te doen, het 
arrest dat, lwewel llet definitief over de 
groncl van het geschil uitspraak doet, een 
deskunclige aanstelt om de schacle te ra-
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men die door het niet uitvo<~ren van zijn 
beslissing door de veroordeelde partij zal 
worden teweeggebracht. 

28 october 1955. 147 

4. - Btra[zaken. - Vonnis waarbij 
twee ven/.aoliten 'Vo·roo-rdeeW wonlen. -
Hoger beroep ·van erm det· ·verdaohten en 
'Van de b-urrJet·Mjke partij. ~ Veroonlel-inrJ 
Dan de ancle-re verdaohte doo-r de -reohte-r 
in ho_qer be-roep tot een cleel 'Vwn de op 
de zmbl-ielce vordering ye'Vallen kosten Dan 
het hager be-roep. - Onwetteli.ikl1eid. -
Op het enkel lloger beroep van een ver
dachte en van de burgerlijke partij tegen 
een vonnis waarbij twee verdachten ver
oordeeld werden, mag de rechter in hoger 
beroep ten laste van de verclacllte die 
geen hoger beroep ingesteld lleeft, geen 
veroordeling uitspreken tot kosten welke 
in hoger IJeroep op de publieke vorclering 
gevallen zijn. (Wetboek van strafv., arti
kel 202; wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

7 novemlJer 1H55. 17G 

:5. - Skafznken. - Term-ijn binnen de
welke O'Ver het hager beroep witsp-malc 
toonU gedaan. - 'l'enn-ij-n niet op strnj 
van nietigheid gesteld. - De termijn van 
een maand binnen dewelke over het hoger 
beroep in strafzaken uitspraak moet ge
daan worden is noch op straf van nietig
heid gesteld noch substantieel. (vVetboek 
van strafv., art.- 209.) 

28 november 1955. 245 

•6. - Bn-met"l-ijke znken. Beslng 011 
een onmerend goed. - Toew-ijz-ing antler 
de sahorsenrle voorwaanle van nfwez-i_(J
heicl van opboll. - Opbod floor rle notaris 
geweigercl we,qens het onve-rmogen van rle 
opbieder. - Eis mm rle ei_qenanr die tot 
tJoonve-rp hee[t deze weige-r-ing zoncler 
-u--itwerk-ill£1 te rloen 'Verkla-ren. ~ Vonnis 
rlat rle ei8 ·IJenverpt. - Vonn-is wnarteuen 
ho_qer beroep lcnn -ingesteltl -wot·rlen. - Is 
vatbaar voor hoger beroep, overeenkom
stig de artikelen 70 en 71 van de bij arti
kel 34 van lwninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936 gewijzigde wet van 15 au
gustus l8o4, het vonnis dat de eis ver
werpt van lle eigenaar van et>n in beslag 
genomen en onder de scl!orsende voor
waarde van afwezigheicl vnn opbod toege
wezen onl:oerend goed die tot voorwerp 
had de weigering, door de notaris, die tot 
gezegde toewijzing is ovl~rgegaan, wegens 
gebrek aan bewijs van het IJetaalyermo
gen van de opbiecler een opbod te ontvan
gen zonder uitwerking te doen verklaren. 

:) januari 1956. 338 

7. - 8trn[za7"en. - Te·rm-ijn ·voo-r l1et 
-wijzen 'Vn-n het hager lieroep. - Te-nnijn 
-niet op st-raf ·van nietiyhe-irl 'VOat·yesolwe-
ven. - De llepaling waarbij opgelegd 
wordt l!et hoger IJerorp van de vonnissen 
in strafzaken binnen de maand te berecl!-

ten heeft slechts een reglementaire draag
wijdte en de niet-naleving ervan brengt 
geen nietigheid mecle. (Wetll. van strafv., 
art. 209.) 

G februari 195G. 460 

8. - St·mfzMcen. - Ho_qe-r be-roezJ in,qe
stelrl cloo-r het openbanr· rninister·-ie alleen. 
- He-rvo·rmina Dan de beslissing a'Ve-r de 
b-nrgerlij7ce vonlering. - Onwettelijlcheid. 
- Op het enkel hoger beroep van het 
ovenlJaar ministerie, vermag de rechter 
in hoger IJeroep niet de lleslissing, door 
llewelke de eerste rechter de eis van de 
burgerlijke partij afgewezen heeft, te her
vormen. 

9 april 1956. G42 

9. - Btrnjzalwn. - Beroep van het 
open1u£nt· m-iniste·rie en Dan cle bu.ruerlijlo;e 
partij. - Rechte-r in be·roep zonrler macht 
orn cle belclangrle en rle voo-r rle.ze btcrget·
lijlc ·verantwoo-rclel-ijke part-ij te ontlasten 
'Vctn de veroonlel-ing tot schadeverooediniJ. 
- Op de enkele beroepen van het open
baar ministerie en de burgerlijke partij 
vermag de rechter in beroep niet de be
klaagde en de voor deze llurgerlijk ver
::mtwoonlelijke partij te ontlasten van de 
veroordeling tot schadevergoeding door de 
eerste rechter ten voordele van de bur
gerlijke partij uitgesproken. (Wetb. van 
strafv., art. 202 [wet van 1 mei 1849, ar
tikel 7] .) 

11 april 19fi6. 653 

10. - Btrn[znlcen. - Ecupar-i,qheia. -
A-rrest waar·b-ij tle straf niet wordt ve-r
minclenl !loch tle cluur van ae sohor-sing 
-verlengcl wo-rdt. - Ve-reiste eenpdrigheid. 
- '\Vanneer het de door de eerste rechter 
uitgesproken straf niet vermindert, ver
mag llet llof van beroep niet, zoncler een
parig uitspraak te doen, cle duur te ver
lfmgen van de door cle eerste recllter toe
gestane schorsing. 

11 juni 1956. 856 

HOOFDELIJKHEID. 

1. - Rechtliwnl"en. - Fltratzaken. -
B·twge-rlijke -vonlering. Oonolu-s-ie8 
st-rclclcenrle tot rle veroorrleU.ng van de be
lclctag(le en 11nn cle bur_r;erl-ijlc verantwoot·
rlelijlce part-ij. - Besl-issing vnn hoofcle
l-ijlce veroorrlel-in_q. - Onwettel-i.ilche-id. -
Schendt de artikelen 1i319 en 1322 van het 
Burg·erlijk Wetlloek de beslissing die de 
beklaagde en de burgerlijk verantwoor
delijke partij hoofdelijk ten bate van de 
burgerlijke partij veroordeeld wanneer 
deze geen hoofdelijke veroonleling gevor-
derd had. ' 

26 septelllber 1955. 31 
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2. - Rechtlmnken. - f:ltm,fzalcen. -
Ii ooj'delijlc of in solid7tm "<titgesp?·oken 
veroonleling van verscMllende belclaa.gden 
tot betaling van schacleve?·goedino jegens 
de b7wgerlijlce partij. ~ Faststelliny van 
het cz.rauend cwndeel van ellc der beklcwg
den in clie veroonleling, ten cuu1-:::icn van 
h7tn onrle'l'linge betreklcingen. - BtTaj'
recl!ter zoncle·r macht o·m claa1·toe over te 
!Jacm. ~ De strafrechter, die verschillen
de beklaagden hoofdelijk of in soUdwn 
tot betaling van schadevergoecling jegens 
de lmrgerlijke partij veroordeelt, heeft de 
macht niet te lJeslissen in welke mate elk 
der beklaagden, ten aanzien van hun on
derlinge betrekldngen, cle last van die ver
oordeling zal c1ienen te dragen. 

10 october 1955. >JO 

3. - Bt-ra[zaken. - Bnrgerlijke vcwde
rinu. - Beklaayr/.e en bm·geTlijlc ve?·ant
woonleUjke pa?-Uj hooj'deUjk tot schade
Vet'fJOeding ve·roonleeld. ~ Miclclel aj'ge
leicl ·nit cle onwettelijlcheicl van die hooj'
clelijlw veroonleling. - Hooj'del'ijlw ver
oonleUny ge·uonlercl en niet bet1.vist v66r 
cle rechter o·ver de groncl. - JJ1ir/.tlel niet 
ontvanlcel'ijlc. - Is niet ontvankelijk het 
middel aanvoerend dat het arrest onwet
telijk de beklaagde en de burgerlijk ver
antwoordelijke partij hoofdelijk tot scha
devergoeaing heeft veroordeeld, dan wan
neer v66r de rechter over de grond die 
formeel gevorderde hoofdelijkheid niet he
twist werd. 

24 october 19G5. 129 

HUUROVE~EENKOMST. 

HOOFDSTUK I. - }fottishwwr. 

HOOFDSTUK II. - Landpacht. 

HOOFDSTUK Ill. - Handelshmrr. 

HOOFDSTUK I. 
HUISHUUR. 

1. - H-n·1w ·va.n goeclercn. Jiu.ishn-
ren. - Int1·e1,;lcing van de verlcnylng door 
de ·vm-h1wnlC?' ten einde het goea persoon
lijlc in gebntilc te nemen. - Recht q;a.n de 
rJebntilcer- op schctcleve·ruoecz.ing. - Toepa.s
S'in,q va.n de 1·egelen va.n uem.een ?'echt. -
Door te beschikken dat, in de bij arti
kel 4, paragrafen 1, 2 en 3, voorziene ge
vallen betreffende het recht tot intrekking 
van de verlenging door de verlmurder om 
persoonlijk het goecl in gebruik te nemen, 
de gebruiker recht heeft op schadevergoe
ding verwijst urtikel 5, paragraaf 4, van 
de wet van 20 december 1950 houdende uit
zonderingsbepalingen inzake huishuur, 
noodzakelijk naar de regelen van het ge
meen recht bij gebrek aan hijzondere re
gelen of uitdrukkelijke afwijkingen. 

19 januari 1956. :134 

2. - llu·nr. - Te·rm'ijn t;om- de ontTu.i
?ning verleencl dooT cle rechte1· aan de 
hu.u,nler. - Dom- lle hnu?·de1- ozJgerichte 
bowwwe·rlcen. - Optierecht va.n lle vm-
hmrrder om ze te veTnielen oj' te beho~t
den. - Gebe1r-rl·iili; 1·echt van de lw.tt.nle?
OZJ ve1·goeding. _:___ Ontstaan op het o,qen
bl'ilc va.n de ope·isba.arheid van de 'ver
pUchting -het verhu.uTde goed te1·ng te ,qe
ven. - Wanneer de huurder van de rech
ter een termiju bekomen heeft om het 
verhuurde goed te ontruimen, ontstaan 
slechts het optierecht van de verhuur
der voor de vernieling of het behouden 
van de door de huurder opgerichte bouw
werken en het gebeurlijk recht van deze 
laatste op vergoeding Yoor die bouwwer
ken op het ogenblik, waarop de verplich
ting het verhuurde goed terug te geven 
opeisbaar wordt. 

9 februari 1956. 470 

HOOFDS'J'UK II. 
LANDPACH'l'. 

.3. Ii·wtwo·l;CTeenkomst. - I,a.nrlpacht. 
- Gronden van ontbind'i'lt(f va.n de pacht 
vooT:zien bij a.rtilcel 1766 van het B1tTge?-
Ujlc TVetboelc. - Wanneer de feitenrech
ter releveert dat de hnnrder van een land
eie:endom het in pacht gehouden goed niet 
regelmatig bewoont, spijt een uitdrukke
lijk beding van de overeenkomst, met het 
gevolg dat de gebouwen verwaarloosd 
worden en dat, door het verwijderen van 
groot hoornvee, varkens en pluimgedierte, 
en het gebrek aan mest, de landen ver
armd worden, stelt hij vast dat de huur
der in gebreke blijft de boerderij te voor
zien van de voor het bedrijf nodige bees
ten, dat hij, bij de bebouwing niet als een 
goed huisvader handelt, dat hij de bepa
lingen van cle pacht niet nakomt en dat 
door deze tekortkomingen schade ontstaat 
voor de verpachter, omstandigheden toe
latende de ontbinding van de pacht nit te 
spreken. (Burg. Wetb., art. 1766.) 

9 maart 1956. 564 

4. - H·u.u·r. - Landeigendom. - Goecl 
aa.n ve·rschillende rnedeeigenaa.1·s toebeho
?·end. - OtJZC.IJ!finrJ a.cm de pa.chteT · doo1· 
een oj' m.eenlere 1!e?-pa.chteTs vom- e'i,qen 
rJebrwilc ueyeven. - Ove'l'lijden va.n een 
de1· pachter·s tijclens het geding. - Vonnis 
vaststellencl da.t uit een clooT de andeTe 
ve1·pachte1·s a.ange1;oe1·d nieu.w element 
bUjlct da.t zij bemep r1eda.an hebben op (le 
mede-werlcin[l ·va.n een neej' tot ewploita.tie 
vcLn het uoed. - Vonnis da.t niet steunt op 
de dam· de ove-rleclene veTpa.chter ge-nite 
wil het uoerl zelj' te gebntilcen. - Steunt 
niet, om de door de verpachters van een 
landeigendom gegeven opzegging geldig te 
verklaren, op de wil het onroerend goed 
zelf te gebrtliken, genit door een der ver-
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pacllters, daarna tijdens het geding over
leclen, het vonnis clat vaststelt dat uit een 
door de andere verpachters aangevoerd 
nieuw element blijkt dat dezen beroep ge
daan hebben op de medewerking van een 
neef tot exploitatie van het goed. 

3 mei 1956. 7:12 

5. - Huu·r. - Lanrlpacht. - ~Wet "Uan 
26 juli 1952, wrtilcelen 1 en 3. - Geb-ieden
de bepalinge·n. - Afzien b-i.j "Uoorbant. -
On,qeldig afzien. - De artikelen 1 en 3 
van de wet van 2(i juli 1952 tot beperking 
van de pachtprijzen zijn gebiedende be
paliugen; er kan, clerhalve, niet geldig er
van bij voorlmat afgezien worden. 

25 mei 1956. 805 

<6. - H-nnr. ~ Laml.pa.cht. - TTe!'lurring 
"Uan een landei!fendorn toebehm"ende a.an 
ae Staat, een pr·oFinC'ie, een gerneente of 
een openbwre instelUng. - Bepa.Ung 'I}ILn 

aTtilcel 4 '!}an .de wet van 26 jnl-i 1952. -
Bepaling slechts ·van toepassing op de 
·uerhn·ringen gcschierl nn het in wer·kinq 
treden '!}an de wet. - Artikel 4 van de 
wet van 26 juli 1952, clat toelaat af te 
wijken van artikel 1 van de wet van 7 mei 
1929 met betrekking tot de verlmringen 
van landeigendommen toebehorende aan 
<le Staat, een provincie, een gemeente of 
een openbare instelling, is slechts van toe
passing op de verhuringen waartoe na 
het in werking treden van de wet van 
26 juli 1952 overgegaan worclt. 

25 mei 1956. 805 

7. - Hnur. - Lwndpcwht. - Bepe·rk'in{f 
1en herziening van de pachtp·r·ijzen. -
Wet van 26 ju.li .1952, artilvelen 1 en 8. -
Bepalingen van toepcLssing op cle pnchten 
hetzij door p'l"ivant'l"echtelijlve hetzij door 
p~LblieTcrechteUjlce personen toegestnan. -
De bepalingen van de artikelen 1 en 3 
van de wet vnn 26 juli 1952, die de pacht
prijzen van de landeigendommen beper
ken en hun herziening toelaten, zijn van 
toepassing zowel op de pnchten door pu
!Jliekrechtelijke IXm,;onen toegestaan als 
op de pachten door privaatrechtelijke 
personen toegestnan. 

25 mei 1956. 805 

8. - Huwr. - Hu.wrcontract lopende 
ove·r een om·oe·rencl rtoecl. - Glnnsttle 
wnnr"bij de verhtm·rder zich het recht 
voorbehondt tle hn'll1'de·r ·~~:it te zetten in 
rte·~:nl vnn ·uerl.ooojJ. - TTe·rlcoop 'linn het 
onToerend ,qoed. - Koper yerechU,r;!l ae 
hnurder ·nit te zetten. - Krachtens arti
kel 1743 van het Burgerlijk Wetlloek, is 
de koper van een onroerentl goed, waar
over een huurcontract loopt wanrbij de 
verhuurder zich het recht voorbehouden 
had de huurder nit te zetten in g-eval van 
verkoop, gerechtigd zelf de huurder nit 
te zetten, nlhoewel het huurcontract niet 

ultdrukkelijk !Jepaalt dat het recht, dat 
cle verhuurder zich voorbehouden had, 
door de koper zal mogen nitgeoefend wor
den. 

7 juni 1956. 838 

9. - H·uwro"Ue·reenlcornst.- Landpncht. 
- F orcler"in[J tot veTbreking van cle pacht. 
- Annwi:izencl lca.rnkte·r en tenr.gwet·Tven-
de lcrncht, tot op clc rlag "Unn cle cis, van 
het vonnis van verb·relving. - Fer'huu'l"dc·r 
cl·ie, nn de rlnrt·vanl·rl·inrt, ·in pncht geueven 
!f'ronden verlvoopt. - Tfe·rhtwnler· cUe rles
n-iettemin belang erb·ij heeft cle verbr·e
ld.ng te e-isen. - Uit het feit dat, na zijn 
pachter gedag-vaard te hebben ten einde 
verbreking van cle pacht, de verpachter 
verpachte goederen aan een dercle ver
kocht heeft, lwn niet wettelijk worden uf
geleid clnt de verpachter geen belang 
meer heeft de gevraagcle verbreking te 
elsen, vermits cleze verbreking, om reden 
van het aanwijzend karakter en de terug
werkende kracht, tot op de dag van de 
eis, van het tussen te komen vonnis, er 
kun toe leiden de goederen onbezwaard en 
vrij van elke pacht op het ogenblik van 
de vervreemcling te maken. 

24 april 1956. . 710 

10. - Hun·ro"Ue·reenhoomst. Land-
pncht. - Op.cze,q,qing cloor· cle ve·rpnchter. 
- TT erbod. een n:iem.ve opzertrtinu te ge·ven 
b·innen rle llrie janr ·vnnaf cle betelcening 
va.n een opzeurtinrt die rloo·r de t·echter 11!iet 
wercl rteld'i!f ·r;er Tclnarcl. - Zi.n va.n d·ie 
lnatste woorclen. - Ret verbod voor de 
verpachter hinnen de drie jaar vanaf een 
<< niet geldig verklaarde opzegging >> de 
pacht opnienw op te zeggen is van toepas
sing·, niet aileen wanneer een vonnis de 
eerste opzegging niet geldig heeft ver
klaard, maar ook wanueer de verpachter 
afgezien heeft van elke vorclering· tot gel
digverklaring ervnn. 

6 juli 1956. 948 

HOOFDSTUK III. 
HANDELSHUUR. 

11. - Hu:ur·. - Handelshuwrov·er·een
kornsten. - TVet ·va.n 30 apri.l 1951. -
He!miettw·ing vwn de handelshutLrover
eenkornst. - Recht vnn cle h~w~rder 011 
hernimtwinrJ. - TTet·eiste vooTwa.ar·de. -
De wet van 30 april 1951 verleende 
slechts recht op hernienwing van de 
huurovereenkomst aan de huurder in
llien hij eigenaar was van het in' het 
onroerend goed geexploiteerd hnndels
fonds of dat handelsfonds in huur had 
gekregen. 

16 sevtember 1955. 1 

12. - H~tur. - Hanrlelsh·u.twover·een
Ttoornste-n. - Wet vnn 30 april 1951. -
H e1·n·ieuw'in!f van de hwttro"Ue·reenlcomst. 
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- Recht van de hu,u.nler 011 hernieu.
wing. - VeTeiste voorwannle. - Een 
huurder had slechts recht op de her
nieuwing- van een huurovereenkomst, zo
als zij door de wet van 30 april 1951 g-e
reg-eld was zo hij eigenaar van het in 
het om·oerend goed g-eexploiteerde han
delsfonds was of dat fonds in huur ge
kregen had. 

29 september 1955. 51 

1-3. - H·zwr. - llnntlelshuu.rovereen
komsten. - HU1"en betTeffencle om"oeren
de goecle1·en met uering inlcom.en. - Ko
ninlclijlc beslttit 1;a.n 23 aecember 1951, 
nrtUcel 1, pw1'cwmnt 2. - No1·male hmtr
wncwcle op 1 cwgustjts 1989. - Begrip. -
Voor het vaststellen van de normale 
hnnrwaarde op 1 augustus 1939 van een 
voor koophandel dienend onroerend goed 
bedoeld in artikel 1, paragraaf 2, van 
het koninklijlr besluit van 23 december 
1951 genomen ter uitvoering van arti
kel 2, 4°, van de afdeling- van het Bur
gerlijk Wetboek die de regelen betref
fende de handelshunrovereenkomsten in 
het bijzonder bevat, zoals dit laatste ar
tikel llij artikel 1 van de wet van 22 de
cember 19~il gewijzigd werd dient het 
onroerend gocd in zijn staat ten tijde 
van het geschil en niet in zijn staat op 
1 augustus 1939 in aanmerking genomen 
te worden. 

6 october 1955. 72 

14. - Hnwr. Handelsh·nn1"0vereen-
1comsten . . ~ Wet vnn 80 ap!'il 1951, a1"ti
lcel 35, Ucl S. - Henziening van de lo
pencle hmwo'Ue1·eenlcomsten. - Betelcenis 
vnn de jtitdrulcking << lopende hnu.1·ove1·
eenkom.sten )). - Artikel 35, lid 3, van 
de wet van 30 april 1951, dat toelaat, 
lmiten cle voorwaarden gesteld door het 
in dezelf<le wet bevat artikel 6, de her
ziening van de bij de inwerkingtreding 
van die wet lopende handelshuurover
eenkomsten te vorderen, beoogt de v66r 
de wet aangegane lmurovereenkomsten,. 
om het even of de uitvoering er van al 
dan niet bij die inwerkingtreding een 
aanvang genomen heeft. 

6 october 1955. 75 

15. -'-- Hu·m". - Hnndelshtttt1"0'UI31"een
komsten. - Wet vnn 30 apTil 1951, art'i
lceL 35 licl 3. - H eTziening van de lo
lJende 'hu.m·ove1·eenlcomsten. - Tijdstip 
vanf£[ hetn,elk zij moeht gevorderd ~??r
rlen. - JJiodnliteU waarvan de paTttJen 
bij een late1· alclcoord lconrlen afzi.en. -
Zo de partijen, die een handelshuur
overeenkomst hadden gesloten welke bij 
de inwerkingtreding van de wet van 
30 april 1951 liep, niet vermochten bij 
voorbaat af te zien van het recht de 
herziening er van, in de door artikel 35, 
lid 3, voorziene voorwaarden llij het 

verstrijken van de lo:vende driejarige 
termijn te vorderen, is het hun niet ver
bodeli de toepassing van die modaliteit 
bij een later akkoord te wijzigen en, 
onder meer, v66r het verstrijke_n van 
bedoelde driejarige termijn, tot die her
ziening over te gaan. 

G october 1955. 75 
16. - Hntw. - Hnnrlelshmt.r·ove?·een.

lcomst. - ·wet 1;an 30 apdl. 1951. - Ge
hmwcl onToerenr/. qoecl met toestemnvinu 
clc-r pcwt-i.ien en vanaf cle ingenottreclinrt 
tot het cl1·iiven van een lcleinhandel ge
b·rnikt. - 'om·oercncl goecl rZaa·rnn door· 
cle ku.u nler aan een denle onderve1·
h-nm·a om een gelijkact1"di.rJe hanclel te 
clrijvr;n. - H tt!Wde1· zijn handelsfoncls 
nan1· elcle1·s O'UeTgelwaeht hebbend. -
H·ttwrcleT evenwel de hernienwing nan
m·nuencl ·in rle vonn en binnen de termijn 
door fle wet gestelll. - VeThu.nrder ueen 
lcennis [JC'Uend ·van zi.jn met reclenen om
klerle weiuer-in{l binnen de bi:i ae wet ge
stelcle ter1m>in. - II a.ndelshwnrovereen
Jcomst he-rn(euwd. - Wanneer een ge
huurd onroereml goed met toestemming 
deer partijen en vauaf de ingenottreding 
tot het drijven van een kleinhandel ge
bruikt geworclen is en de. huurder het 
daurna aan een derde onderverhuurd 
heeft om: daarin een gelijkaardige han
del te drijven en zijn handelsfonds naar 
elders heeft overgebracht, heeft hij geen 
recht meer op de bij de wet van 30 april 
1951 ingerichte hernieuwing van de 
lmurovereenkomst; indien hij evenwel, 
in de vorm en binnen' de termijn door 
die wet gesteld, de hernieuwing aange
vraagd heeft en de verlnmrder geen ge
bruik gemaakt heeft van zijn recht zich 
er tegen te verzetten, door kennis te ge" 
ven van zijn met redenen omklede wei
gering binnen de bij de wet gestelde 
termijn is de huurovereenkomst her
nieuwd. 

27 october 1955. 144 
1 '1. - Hn·wr. - Ha.ndelshun·r. Wei-

gering cle hnu.mve-reenlcomst te hen~ien
wen met het oogm.erlc het uoed persoon
Ujl.; te bewonen. - Geb1·e1c deT plantsen 
d;ie deruelijke betrelclcing 1Je1·hindert. -
Beoo1·delin!7 doo1· de nwhter over de 
rtr·ond. - De rechter over de grond oor
deelt souverein in feite of het gebrek 
waardoor een gedeelte van een onroe
rencl goed is aangetast de betrekking 
verhinclert met het oog waarop de ver
huurder de hernieuwing van de handels
huurovereenkomst heeft geweigerd. 

17 november 1955. 210 

18. - H·nm·. - Handelshmr1·. - Ve1·
hmwcle1· die de he1·nieu.win_q weigert om. 
de plantsen zelf te bet·relclcen. - Ve1·
hmfirder die clit 'Uoornemen niet ten tt'it
'UOe?· b·rengt. - Verhmrnle1· clie beweert 
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··gcen 'UCrgoccl-ino aan clc hnnnLc·r ·vcr
'sch·u.LfLigd tc zi;in. - Nod-ige 1·echtvaa1·
.digi:ng. - De verhuurder, die de her
nieuwing van een handelshuur heeft ge
weigerd om hct goed zelf te betrekken 
-en die zijn voornemen niet binnen de 
zes maunden en in de loop van minstens 
twee jaar ten nitvoer llrengt, is vergoe
·ding verschuldigd aan de huurder indien 
hij niet van een gewichtige reden doet 

·blijken; hij moet daarentegen niet van 
toeval of overmacht doen hlijken. CWet 
van 30 april 191J1, art. Hi, I, 1", en 21J, 
3o.) 

17 november 1!JuG. :::10 

t·9. - Hu.ur. - IInnrle/.sh·wzw. lFei-
yeTing de h~w1·ove1·eenlcomst te he1·n·ieu
wen met het oogrne1·1c het uoed pe1·soon
li.jlc te 1Je~vonen. - Gm.vicht-i.ue reden 
1.vcU;;c clc n·iet-nitvoe'l'in(f •z;nn flit voo·r
nemen ·reeht•vawrrl·igt. Beoo1·cZe/.ing 
floo'l' cle rechte1·. - \-Vanneer de verhunr
der met het oogmerk het verlmurde goe!l 
persoonlijk te bewonen, weigert een han
delshuur te hernieuwfen, ])eoordePlt de 
rechter over de grond souverein in feite 
het bestaan te'n de gewiclltigheid van !le 
tot rechtvaardiging 1an lie ·niet-uitvoe
ring van dit voornemen aangevoerde re
lien. 

De vaststelling door de verhnurder, nn 
lie ontruiming van de lmurder, van het 
gebrek der lokalen, lmn naar gelang l1e 
-omstandigheden een gewichtige redeu 
uitmaken, zelfs indien het hem niet vol
komen onmogelijk zou geweest zi:in dit 
gebrek v66r de weigering van lie her
nieuwing te ontdekken. 

17 novemlJer 191J:i. 210 

20. - Hnm·. - IIa-nflelshu·ur. Wet 
'IXtn 30 april 1951, a·rtilcel 35, lid 3. -
Toepftssingsrnoflalite-it 'IXtn het -in a:rti
kel 33 gevestigd 1Jeginsel. - Partijen 

rnogen e·r nlet 1Jij oz;ooTbnnt 1JWn a.fzien. 
- Artikel .'35, lid 3, van de wet nm 
BO april '1951, waarbij aan partijen toe
gestaan worclt herziening van het huur
gelcl van een handelsfoncls, waarvan de 
·huurovereenkomst bij het in voege tre
<len van de wet loopt, mits zekere voor
waarden, aan te vragen is een toepas
singsmodaliteit van het in artikel 33 ge
vestigcl beginsel; vermits partijen niet 
geldig bij voorbaat kunnen afzien van 
de toepassingsmodaliteit van het hegin
sel evenmin als van het beginsel ze1f. 

24 november 1955. 233 

21. -- Hm£1'. - Handelshnm·. Fm·-
.faitai'l'e 'lt-Uw·innin(!S'UC'l'[Joefling. - II-nu·r
fler fl·ie een ho,qeTe ve-ruoeding 1;onle1·t 
orn fle reflen dat de jo1·faita-i1·e ve-rgoe
di.ng lcenneU.ilc ontoereilcend 1Jl-ijkt. -
Zin van deze te·rrnen. - Door in arti
kel 25 van de wet van BO april 191Jl op 
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tiP handelshuur te bepalen dat de huur
der zich voor de rechter kan voorzien 
im1ien de bij artikel 25, 2°, 3° en 5°, 
voorziene uitwinningsvergoelling kenne
lijk ontoereikencl blijkt, hebben de op
stellers van de wet de onclerstelling be
<1oeld waarin de verhuurlier wegens de 
uitwinning een voorcleel zou behalen het
welk met het beclrag c1er forfaitaire ver
goeding een aanzienlijke 1\'anverhoudin!!; 
zou vertonen. 

1 tlecem her 1\J:i5. 257 

22. II'lt'II-1'0ve·reenkomst. IIa.n-
clelslwur. - UUocfcnt:nu (loor cle oz:er
hJt·u rrle·r w 11 7z et ·recht flat lwnz- floo·r n·r
ti.lueL 33, lid "), oz:an ae wet •t:a-n 30 apr-il 
1951 toegcl,:cnfl wonlt. - Recht van de 
ltu.unler on eon u·itwinn·in[lsve·rgoccUnu. 
- Recht niet ufha.nluelijk [/Cma.a.lct oz;nn 
tle 1Jetekcnin[! vun een aarwrnu(f tot lwr
n:ieu.wing van clc lw·wrooz:e·reenluomst. -
Wanneer tle. verhuun1er van een aan de 
wet van 30 april 19u1 op de handels
lmm·o,·ereenkmnsten onclerworpen on
roereml goed heeft gebruik gemaakt van 
het recht welk h0m verleend wordt door 
artikel 33, lW 4, Yan die wet, verklaard 
door de wet van 24 december 19;51, en 
aldnR de ingenottreding· van het onroe
rend goed in c1e Ioov van de betrekking 
en·an door de hnurder herneemt, is het 
door dezelfde beDaling aan de huurtlE'r 
toegekend recht op een 'uitwinningsver
g0f)t1ing niet afhankf'lijk gesteld van de 
betekening door de huurder aan tle ver
lmurder van een nanvraag tot hernieu
wing Yan de lnlurovereenkomst. 

22 december 19uG. 317 

23. - IIn·zw vwn rJoefleren. - IIan
tLelshmt-1·o·ve·reenlcomsten. ·wet van 
30 ap'l'il .1951. - Hn'lt1·hern·ie7[tv·in.tJ. -
Onfle1·h1tnTrle1· d·t:e, ·in het uehmwfl.e on
roer·cnfl goefL, een lcleinhnnrlel emploi
teert rUe hem toebehoo-rt. - V66r de in
wei·kingtreding van de wet van 29 juni 
1955 had de onderhunrder, die in het 
gehuurde goecl een kleinhandel exploi
teerde die hij er had ingericht, geen 
recht op de huurhernieuwing of op een 
uitwinningsvergoecling; een vergoeding· 
was hem gebeurlijk door de hoofclhuur
der volgens het gemeen recht verschul
digd, in geval van font van tleze laatste. 

23 februari 1956. Gl2 

24. - H·nurovcreenlwmst. Han-
rleLslwur. - Wet van 30 apT·il 1951. -
Hcrn·ieuwinu vnn cle hmirovereenlcomst. 
- ArLn de hu·zwrler- gestelfl ve1·eiste om cr 
fWnspntalc te lcnnnen op mnlcen. - De 
huurder kan enkel aanspraak maken op 
de hnurhernieuwing zoals zij door de wet 
van BO april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten ingericht was, zo hij eige
naar van een in h0t onroerend go0d geex-
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ploiteerd kleinhandelsfonds was, of zo 
hij dergelijk fonds in huur gekregen 
had. 

1 maart 1956. 533 

25. - Hn·wrovereenk:mnst. - Hnnrlels
hmw. - Uitwinn·im{!svm·goedin{f. - Wei
gerinfl vnn de h·wur·ve·rn·ie·uwin{f {festeunrl 
op de w-il vwn de ·verhnu.rder pe·rsoonlijk 
het verlmm·d fiOecl te qebn!iken. - Ve·r
h1tunler d-ie slechts een [!edeelte ·vnn het 
voor·heen ·ve1·hmwd qoecl qeb·r·wilct, en het 
ove·riqe nan een clerrle 'Ge1·h·uwrt.- Recht 
van rle nitgewonnen hnm-der· op rle nit
winning sver{foeding. W anneer, met 
het oog 011 een persoonlijk gebruik van 
het verhuurd goed, de verhuurder de 
vernieuwing van een handelshuur heeft 
geweigerd, heeft de uitgpwonnen hum'<ler 
reeht op de uitwinningsvergoeding in
dien, binnen de tennijn door de wet be
]1aald en zonder van een gewichtige re
den te laten blijken de verlnmnler 
slechts een gecleelte van het voorheen 
verhuunl goed gebruikt en het overige 
aan een derde in lmur lweft gegeven. 
(Afdeling van het Burgerlijk Wetboek 
de regelen betreffende de handelshnnr 
in het bijzonder inhoudemle [wet van 
30 april 1951], art. Hi, I, 1°, en 25, 3°.) 

15 maart 1956. 386 

26. - Hu·two·wreenlcomst. - Hnn
delshuw·. - Wet ·vctn 30 ctp1-il 1951. -
Hmt.roveTeenlwmsten wncwop deze toe
passeli:ilc is. - De overgangsbepaling 
van artikel 34 van de wet van 30 april 
1951 op de handelslmurovereenkomsten, 
die het lot bepaalt van de opzeggingen 
gegeven v66r het in voege treden van de 
wet is slechts toepasselijk op deze op
zeggingen die gegeven werden om een 
einde te stellen aan een huurovereen
komst voorzien bij het artikel 1 bevat in 
deze wet en bij artikel 2 niet uitgeslo
ten. 

23 maart 1956. 613 

27. - H·wnro·,;ereenlcomst. Hnn-
rlelshmtr. - 11r et ·vwn 30 ap·rU 19.'s.t, at·ti
lcel 35, Ud 3. - Voot-weTp. - Het in de 
wet van 30 april 1951, betreffende de 
handelshuur, bevatte artikel 35, lid 3, 
heeft betrekking op de lmurovereen
komsten welke bij de inwerkingtreding 
van cle wet liepen en heeft tot cloel de 
partijen in staat te stellen de aanvanke
lijk overeengekomen huur op een nor
maal bedrag te laten brengen, door hen, 
voor deze eerste vordering tot herzie
ning, te ontslaan van het bewijs van de 
voorwaarden en van cle nakoming van 
de termijn, bij artikel 6 van dezelfde 
wet voor de latere herzieningen bepaald. 

26 april 1956. 716 

28. - HH1/'rovereenlcomst. - Han-

delsh~!~~~·. - Wet -vnn 80 npril 1951, cwti
ke~ 35, lid 3. - Eerste herzienin[J vnn 
de huu.T. - 'l'ennijn voo·r het indienen 
'&an de vraa{f. - Geen tijdsbepalin,q doo1·
rle wet. - 'l'·ijdsbepa.ling d·ie niet voort
vloeit wit het Testl"ictief karalcteT vnn 
artilcel 35, noah tt-it nTtikel 6. - Al zegt 
artikel 35, lid 3, van de wet van 30 april 
1931 betreffenue de handelshuur, dat de· 
eerste herziening van cle huur gevonlercl 
kan worden « met ingang van het ver
strijken van de driejarige termijn '' wel
ke loopt bij het in werking treden van 
voormelcle wet, stelt het evenwel geen 
tijdsbepaling vast voor de ontvankelijk
heid van zoclanige vorclering en vloeit 
deze tijdshepaling voort noch uit het 
restrictief karakter van cleze overgangs
bepaling, noch nit artikel 6 van clezelfde 
wet dat de voorwaarden tot clriejaar
lijkse huurherziening vaststelt. 

26 a11ril 1936. 7ltl 

HUUR VAN WER.K EN VAN 
DIENSTEN. 

1. - Contract vwn ·z;crll·zwing ·va.n ll·ien
sten. - Ferb·relcing zonile·r opZC{f{fin{f. -
lle·r,qoecUnq. - Beslissinu aannemencl flat 
lle -vergoedinrt lle 1wem·ie moet be{J1'"ijpen 
clie de becliende tijdens de opzeugingspe
riocle zan ontvnngen helJben. - Beslissing 
waaTb·lj het becl'rct.rt van d·ie p1·em:ie clrwr
nct ex aequo et bono ,qescha.t worrlt. -
Geen vnststelt-in.rt clctt het onmo,qez.ijl;; was 
het beclra{f .in·ist te lJepalen. - Onwette
lijlcheid. - Is onwettelijk cle beslissing 
cUe, enerzijcls, aanneemt dat de Vc'l'goe
ding waarop een bediencle voor de verbre
king zoncler opzegging van een contract 
van verhuring van c1iensten recht heeft, 
het beclrag van de premie moet begrijpen 
die cle.ze bediende tijtlens de opzeggings-
periocle zou ontvangen hebben en, amler
zijds, het beclrag van die premie ex aeq·no 
et bono raamt, zoncler vast te stellen dat 
het onmogelijk was het juist te bepalep.. 

14 october 1955. 99 

2. - Beclienrlencontnwt. - 1Vet van 
7 awru .. stus 19:22. - Z·ielcte van de becz.ien
rle rlie een werkonbekwnamhe·id van meer
dctn eon mannrl medebrenrtt. - Afdanlcing 
-van de l!ecUende. - Ferscht~lcligde vet-
[JOeclin,q. - Het aan de wet van 7 augus
tus 1922 onderworpen bediendencontraet 
wordt niet van rechtswege ontbonden 
door de ziekte van de bediende, welke
ook haar cluur weze. vYanneer de werk
onbekwaamheid meer dan een maancl 
duurt, mag de werkgever mits de bij ar
tikel 9 voorziene vergoeding aan het con
tract een einde maken indien de opzeg
ging gedurencle de werkonbekwaamheid 
gegeven wortlt, of mits de bij artikel 15 
voorziene vergoeding, inclien de afdanking· 
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:zonder opzegging of zonrler gegronde re
·den na het onllouden van die werkonbe
kwaamlleid geschiedt. (Wet van 7 augus
.tus 1922, art. 8, 9, 12 en 15.) 

13 januari 1956. 367 

3. - Hmtr vnn d-iensten. - Bedienaen
. contrat. - Bediende a/.s << clemarche!!t' '' 
voo-r een proej'tijrl van zes macmden ·in 
d·ienst getreden. - Feiten'l'echte·r tle. OVet·
eenkornst tt'itlermende als e'en pt·oettijtl 
van zes maanaen /Jepctlend, /Ji.i verstrij
kiny wna1·vnn rle werkgever zan oonlelen 
·Of de JWOef g·nnstig wns. - Geen schen
.fling van ae bewijslcmcht van ae overeen
lcomst. - Schendt niet ue bewijskracllt 
van het beding van een overeenkomst 
waarbij een bediende als « !lemarchenr '' 
wordt aangeworven « gedurende een 
nroeftijd van zes maanden '', de beslissing 
die <leze laatste woorden uitlegt als een 
proeftijd van zes maanden bepalend, bij 
verstrijking waarvan de werkgever zou 
-oordelen of de proef gunstig was. 

8 maart 195G. i:i(il 

4. - lhmr ·vwn rl-iensten. - Doorl ·van 
·cle aannemer. - E-igenna·r yehouden aan 
cle nalatenschazJ cle ~mta·rde v·an rle ·in ge
t·eeclheicl gebt·achte bo·uwstoffen te betalen 
·inclien ze hem van n'l/.t kunnen zijn. -
Verplicht-ing zelj's zo het werlc niet artn
gevanyen wet·rl. - Wanneer de huur van 
werk door de rlood van de aannemer ont
bonden is, is de eigenaar gellouden aan 
de nalatenschap de waanle van de in ge
reedheid gehrachte bouwstoffen, die hem 
van nut kunnen zijn, te hetalen, .zelfs zo 
het werk niet aangevangen wenl. (Dur
_gerlijk Wetboek, art. 1796.) 

17 mei 1956. 784 

5. - Htwr vnn rUensten. - Dooll van 
.ae aannemeT. - Eiyenaar gehou.llen aan 
de nala.tensaha.p lle waarcle van fle -in ye
t·eedheid gebra.chte bomvstojfen te lietalen 
inclien ze hem vu.n nu.t kunnen zijn. -
N,ut. - Beyt·ip. - vVanneer de huur van 
werk ontbonden is door de dood van de 
aannemer, is het niet vereist, opclat de 
eigenaar de waarde van de in gereedheid 
_gebrachte bouwstoffen, die hem van nut 
kunnen zijn, aan de nalatenschap diene 
te betalen, da t die bon wstoffen door de 
·eigenaar persoonlijk kunnen worden ge
hruikt, zonder beroev te doen op de tus
senkomst van een gespecialiseerde aanne
mer. 

17 mei 1936. 784 

'6. - Huu .. r van diensten. ~ Dooll van 
(/e aannenwr. - E-iyenaar yehouden aan 
de na.laten8Chap de waanle vnn de in ye
reerlheicl ueb1·achte bmtwstoffen te lietalen 
indien ze hem vwn nu.t l.mnnen z·ijn. -
In yereerllwill uelwachte bou.wstoffen. -
BertrizJ. - · Wanneer de huur van werk 
-ontbouden is door de dood van cle aanne-

mer, is het niet vereist, opdat de eigenaar 
gehouden zij de waarue van de in gereed
heid gebrachte bouwstoffen, die hem van 
nut kunnen zijn, aan de nalatenschap te 
betalen, dat de aannemer met het oog op 
het werk aan de bouwstoffen lJijzondere 
wijzigingen heeft cloen ondergaan . 

17 mei 1956. 784 

7. - Hu.tw vnn cliensten. - Begt'ip e·n 
omschrijviny door de rechter ovet· de 
.IJroncl. - De rechter over de grond om
schrijft wettelijk de huur van d.iensten 
hetzij door haar voorwerp, dit wil zeggen 
de uitvoering van een bepaald werk, het
,r,ij door de marrier waarop het werk uit
gevoerd wordt, dit wil zeggen door de 
onafhankelijkheid van de werkzaamheid 
van de verhuurd.er in zijn betrekkingen 
met de besteller van het werk. (Burger
lijk Wetboek, art. 1710 en 1779.) 

24 mei 1956. 802 

8. - Humr vnn lliensten. - Algemene 
na·1men~iny en onrler-aanneminy. - On
r/.ersclwillene annsprnlcelijlcheclen van de 
aluemene aanne·me·r en van cle onller-aan
nemer. - Al is de algemene aannemer 
jegens de besteller van het werk aailspra
kelijk voor de handelingen van de onder
aannemer, toch is deze laatste niettemin 
aansprakelijk jegens de algemene aanne
mer voor de fou ten clie hij persoonlijk 
begaan heeft. 

24 mei 195fi. 802 

9. - Hnu.r van [z.iensten. - Uitoetenin{! 
vrm het beroep 1!an a·rchitect. - TVe1·ken 
Toot· welke een vooraj'gaande toelatiny tot 
bott.wen is opgeleyd. - TT et"lJliaht be·roep 
rloeu op !le meclewerlc-in,q van een archi
tect oj' ·van een inyeniem· flie bevoeyt is 
om in flie hoellnni,qheid OlJ te trellen. -
Uit{!estl"elctheirl van rlie 1!et·plicht-ing. -
vVanneer een voorafgaande toelating tot 
bouwen voor zekere werken is opgelegd, 
moet, in beginsel, beroep gedaan worden 
op de m~dewerking van een regelmatig 
ingeschreven architect of van een inge
nieur <lie bevoegd is om in die hoedanig
heid op te treden, niet enkel voor het op
maken van de plannen, doch tevens voor 
de controle op de uitvoering der werken. 
(Wet van 20 fehruari 1989, art. 4, 5, 9 en 
12.) 

4 juni 19i:iG. 827 

110. - Hwnr van fliensten. ~ lVet van 
7 (wyustns 19.'82. - BetwisUng omt1·ent 
een opzegying betelcenll vooT het inwet·
lcinytrefle-h van d.e wet van 11 manrt 1951, 
lloch wacwvwn de term·ijn nn cleze inweT
lcinytt·elliny verstrijlct. Wet vnn 
11 man-rt 1954 niet toetJasselijlc. - De wet 
van 11 maart 1956 tot wijziging en aan
vulling van de wet van 7 augustus 1922 
betreffende de bediendenarbeidsovereen
lwmst is niet toe11asselijk in geval van 
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hetwisting omtrent een opzegging bete
kend vo6r de datum waarop die wet m 
werking is getreden, zelfs inclien cle in de 
opzegging bepaalde termijn slechts na de 
inwerkingtreding van de wet verstrijkt. 
(Wet van 11 maart 1954, art. 14, lid 2.) 
~8 juni 1956. 922 

11. - H nnr 1:an rliensten. ~ Overeen
kornst voor onbepnulcle cl'llur. - Oonkuct 
cl(Lt niet onc/.er toepassinu vctlt van cle bij
zonclere wetrJC'I:ing op het b6rli6ncl6ncon
tr(Lct. - A.ftlunlcinu zoncl6r 6rnst'(qe r6-
flen6n. - Voor·wnnnlen. - ilnnl vwn h6t 
;·eoht 1:rut cle b6clientl6. - Onder het re
gime welke de wet van 11 maart 1954 
voorafging kon de werkgever, wanneer 
een dienstcontract van een bediende, die 
onder de tilepassing van de wet van 7 au
gustus 1922 niet viel, zoncler bepaling van 
duur gesloten was geweest, aan gezegd 
contract een eincle .~tE'llen mits naleving 
van het heeling hetwelk het contract hier
omtrent bevatte. Bij ontstentenis van 
zulkdanig lleding en van ernstige redenen 
was de werkgever ertoe gehouden aan de 
bediende een opzegg'ing te geven van een 
duur normaal noclig om hem toe te laten 
een gelijksoortige lletrekking te vinclen 
ofwel de wedde te betalen welke de be
diende gedurende die tijd zou verkregen 
hebben; het recht van cle becliende ont
Ieedde zich niet in een recht tot schade
vergoecling berekend naar de belangrijk
heicl van het door tle bediende werkelijk 
ondergaan nadeel. 

5 jnli HJGG. 943 

HUWELIJK. 

G6meenschap. - Venlu-ist6ring of he
ring tloor 6e·n der echtgenoten. - Echt
_qenoot 'l:rnchtgebruil:e;· ·van cle ulg61H;;el
heid- vwn cle zak6n tle·r gemeenschazJ. -
V 6rvallen van zijn rwntle6l ·in cle blot6 
eigenclom ·van cle ·r6nlu;istenle oj' yeheelcle 
zuken en vwn z·ijn recht vun vr·uchtye
bntik op clie ;.c;elfrle zalcen. - De in ge
meenschap van goecleren gehuwtle echtge
Iioot, aan wie, uit kracht van een contrac
tuele erfstelling of van het testament van 
zijn gacle, de algeheelheid van de gemeen
scllap in vruchtgellruik toevalt en die ze
kere zaken van de gemeenschap verduis
tert of heelt, is vervnllen niet alleen van 
zijn anncleel in cle blote eigemlom van de 
,,·erduistenle of geheelde zaken, maar ook 
van zijn vruchtgebruik op cUe zaken. 
(Burgerlijk Wetlloek, art. l477.J. 

2ll september 19:!5. [i2 

HUWELIJKSCONT)lACT. 

1. - Betl·iny vnn te1·ugnemin,q op wacw
rLer,in,q van cle [!06rl6ren van tl6 _qemeen
sclHLlJ. - G6lclighe·irl. - Ret heeling van 

een huwelijkscontract waarbij aan de 
overlevende echtgenoot toegestaan wordt 
de goederen van de gemeenschap geheel 
of ten dele op waardering terug te nemen 
mits betaling nm hun waarcle is rechts
geldig. 

10 november 1955. 189 

2. - Geme6nschap. - Ve-r6ffening ten 
ye·volye vnn overlijclen. - Gnnt ·in 1·eehts-
limncUg opz,icht tle verefj6n-iny vwn rle na
latenschap voontf. - In geval van veref
fening van een gemeenschap tussen ecllt
genoten ten gevolge van een overlijden, 
en van de nalatenschan van de· eerst over
leden, gnat de vereffening der gemeen
schap in wetslmndig opzicht aan de ver
effening van de nnlatenschap vooraf. 

10 november 1955. 189 

3. - Becling vwn terngne-min[J op waa.r
rlering ·vun cl6 yemene [!06cler6n. - Be
stann •van kinrleren -wit een vr06[Jer huwe
Ujl''· Foo·ropneming op wacwclering 
-wellce n'iet 1Jelett6n clnt rl'ie k-incl6ren ·in 
volrlo6nrl6 h061Jeellleifl 61"/eli.ike [!Oetleren 
belcotn6n om. in nntzwn in het bezit vnn 
h·nn ·voorbehonrl6n uerleelte te ~oon/.en ge
stelcl. ~ Gelrligheirl ·van h6t becliny. -
Het heeling vnn terugneming of waarde
ring, hetwelk in een huwelijkscontract 
worclt ingelast en o!) de gemene goederen 
slaat, tast het bij artikel 1098 van het 
Burgerlijk Wet!Joek vastgesteld beschik
baar gedeelte niet aan, indien, niettegen
staanlle de door de overlevencle echtge
noot verrichte voorafnemingen de kinde
ren uit een ander huweli.ik van de over
leclen echtgenoot, erfelijke goederen in 
vol!loemle lloeveelheid ontvangen om in 
natura in het bezit van hun voorbehouden 
gedPelte te worden gesteld. 

10 november 1955. 189 

4. - Erj'stelling rloor O'V6?'eenlcomst 
waa1·1J·ij ae echtyenoot, awn wi6 het b6-
sch·ikluwr gerleelte toevnlt, r;emachti[!cl 
1.oo·nlt cle goecleren welkc h·ij zal nemen, 
in cl6 ma.tc van h6t besch-ikbfta;· [!ecleelte 
oncl6r cle ertr;oecleren t6 nemen. - Be
sch·ikkin[J ·weU.·e hct beschilcbna.r gecleelte 
n·i6t auntast. - 'J'ast het beschikbaar ge
cleelte niet aan de bij lmwelijkscontract 
gedane erfstelling door overeenkomst
naar luill waarvan tle echtgenoten de 
overlevende echtgenoot, aan wie het be
schikbaar gecleelte toevalt, machtigen de 
goederen welke llij zal nemen, in cle mate 
van dat bescllikbaar gedeelte, omler de 
erfgoederen te nemen. 

10 noYember 1955. 189 

i5. - Gerneenschnp. __:.. Ontb-inrliny doo·r
echtsche·iclinr;. - A a.nvrtunl-ing vwn cle g6-
meenscha-p clam· cle echtgenote. - A.wn-
vua.·rclin_q cl·ie st·ilzwijy6ncl lean geschiecl6n. 
- De aanvaarding van cle gemeenschap 
door de 'eclltgescheiden vrouw kan stil-
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zwijgend zijn; de rechter kan zulks na
melijk afleiden nit verklaringen welke 
door de vrouw gedaan werden aan de 
notaris die aangesteld werd door het von
nis dat de echtscheiding toestaat. 

9 december 1965. 284 

6. -- BecUng ·wcuwb·ij ann de ODe·rle
venrle echtgenoot de '1/0lle e·igendom van 
de .Qemeenscha.p vnn ann·winsten toege
l.;end wonlt. ~ ScheicUng van tntel en 
betl. - F eret]'cnin,q vnn de [!emeensclwp 
vnn ann·winsten v661· cle on tbindiny ·van 

INDEPLAATSSTELLING. 
Indeplnntsstelliny bij overeenkornst. 

Reylernent van het pe1·soneel de-r poste
rijen. ~ Bepal-iny a·ie voorziet dat, in [!e-
1Jal q;an werlconbekwanmheid ten ge·volge 
van een ongevnl, wnarvan ae verantwoor
del·ijkheifl op een clerde 1··nst, ae door het 
beheer nan cle berUenae voortbetnnlde 
wedde een ·vnn ae venmtwoorclelijke 
rleTde teru,q te vonle1·en voorschot uit
maalct en clc~t lle bediende ve-rplicht is, 
gelijlctijfliy met ellce betalin,q, een '1/erkla
riny te onder·tekenen wawrb·ij de Staat in 
zijn rechten en ·rechtsvordel'in{fen te{fen 
vooTrnelde derde in cle plaats {festeld 
·wordt. - BepnUng d·ie het conventioneel 
lcaTalcte·r vnn die ·indeplaMsstelUng niet 
·nitslwit. - De indeplaatsstelling voorzien 
cloor de bepaling van het reglement van 
het personeel der posterijen volgens de
welke, gelijktijdig met elke van wedde 
door het beheer aan een bediende gecl~ne 
betaling wegens werkonl1ekwaamheid ten 
gevolge van een ongeval waarvan de ver
antwoordelijkheid op een derde rust, de 
bediende verplicht is door een uitdrukke
lijke verklaring tle Staat in .zijn rechten 
en rechtsvorderingen tegen voormelde 
derde te doen tretlen, is een indeplaats
stelling bij overeenkomst. 

19 september 1955. 9 

INTER.N ATI ON ALE VER.D R.AG EN. 
1. - V enlrnq dat cle Stunt bezwa·ren 

lw.n. - Venlm{f flctt slechts nn goedke1t
·ring floor de Knrne·rs ·nitwerksel heeft. -
Een internationaal verdrag, dat de Staat 
bezwaren kan, heeft slechts inwendige 
doeltreffendheid na goedkeuring door Ka
mers. Bij gebrek hieraan lleeft het ver
drag geen binclende kracht in BelgH~ en 
mogen de rechtbanken het derhalve niet 
toepassen. ,(Grondwet, art. 68.) 

2i'J november 1955. 234 

I 

het hnweUjlc. - AfstaJ~d vnn het bed-i-ng. 
- Nietighe·ill. - vVanneer een llecling van 
het huwelijkscontract aan de overlevende 
eclltgenoot de voile eigendom van de ge
meenscllap van aanwinsten toekent, is 
nietig de afstand van llet voordeel van 
dit beding, die v66r de ontbincling van 
het huwelijk, ter gelegenlleid van een 
vereffening van de gemeenschap gedaan 
werd ingevolge een vonnis waarbij de 
scheiding van tafel en bed wordt uitge
sproken. 

31 clecemller 1955. B27 

2. - Ve·rtlra{f flat lle Stunt bezwnren 
lca·n. - Bepalinf!. -- Een internationaal 
verdrag dat aan de Belgische schatkist de 
last oplegt van betalingen die overigens 
jaarlijks door de begrotingswet toege
staan worden, « bezwaart '' de Staat, naar 
de zin van artikel 68 van de G1·ondwet, 
zelfs in(lien het verdrag bepaalt dat de 
door ieder der overeenkomende partijen 
betaalde sommen op bijzondere rekenin
gen zullen gelJracht worden die naderlland 
door middel van verrekening zullen veref
fend ·worden. 

25 novemlJer 1955. 234 

3. - Veril·rag ant nun rle uoedlcen·ring 
am· Knmers moet ontlenvorpen worden. 
- Begrot-in{fswet wnM·bij lcTecUeten tot 
7titvoerintJ vnn een internationnal verd·rag 
ueopencl wonlen. - Gelllt niet nls {foed
lwzwing nanr fle zin van a1"tilcel 68 van 
cle Grondwet. - Een begrotingswet, waar
bij kredieten tot uitvoering van: een inter
nationaal verdrag geopend worden, kan 
niet als de door artikel 68 van de Grond
wet voorziene goedkeuring gelden ten op
zichte van de handelsverdragen en de ver
dragen welke de Staat kunnen bezwaren 
of waardoor de Belgen persoonlijk lmn
nen gebonden worden. 

25 novem!Jer 1955. 234 

4. - VeJ·clntrJ << schilrk-ing {fenoemd ll bij 
briefw·isselin{f t·ussen Teger·inuen, zonde·r 
t7tssenlcomst vcm Konin{J en van Kam.ers 
gesloten. - « Sch-ilclc-ing ,, dnt ae Stant 
bez·wn1·en knn. - Geen liindende lu·racht 
nna-r in'Wenllig ·recht. ~ Een « schikking '' 
genoemde internationale overeenkomst, 
gesloten bij briefwisseling tnssen regerin
gen, zontler dat de Koning of de Kamers 
daarin tussenkwamen, en welke de Staat 
zou kunnen bezwaren, lleeft geen binden
de kracht in inwendig recht. 

25 november 1955. 234 
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VERLOF 
VER.LOFDA-

,JAAR.L!JKS BETAALD 
EN BETAALDE 
GEN. 

1. ~ Aanv·nllend O'vereengekomen ve1·
Jof voor ge·rerJelde aanwez'igheirl. ~ Wet
telijk aanv,ullenrl anciennite'itsve'l'lof. ~ 
Opslo1·ping. ~ Ret bij de wet van 27 mei 
1952 ten voordele van zekere loonarbei
ders bedoeld aanvullend ancHlnniteits
verlof, slorpt het uanvnllend verlof voor 
geregelde aanwezigheid op. dat reeds 
bij overeenkomst aan die arbeiders 
toegekend werd. (Wet van 27 mei 1952 
tot wijziging van de wetten betreffende 
het jaarli;iks verlof der loonarbeiders. 
samengeordend op 9 maart 195i, art. i 
tot 3.) 

G october 1955. 73 

2. ~ Yerplichting awn ae we1·1i~geve1·s 

op[Jelegd de verlofdagen doo·r de wet 
vom·zien toe te Jcennen. ~ Yerplicht-inu 
onnfhanlcelijlc- vnn een vrnag van de ar
be·iclers. ~ De werkgevers hebben de 
verplichting de verlofdagen waarop de 
arbeil1ers recht hebben' krachtens de 
wetgeving op het jaarlijks betaald ver
lof van de bezoldigde arbeiders, toe te 
kennen, afgezien van het feit of deze 
verlofc1agen door de betrokken arbei
ders aangevraagd worden of niet. (Wet
ten samengeschakeld door koninklijk 
beslnit van 9 maart 1951 [gewijzigd door 
de wet van 27 juli 1953], art. 3 en 59.) 

26 maart 1956. 616 

3. ~ Betnalrle teestcla{fen. ~ Beshtit
wet van 25 febnw·f'i 1947. ~ Betnlen van 
het loon ten laste van de 1,()e1-Jc{fever. ~ 
Overgaan vnn de loont?-elclcende van een 
rloor een bijzonder stelsel behee·rste n·ii
'Verheiclstnlc 1tna1· een cloo·r een anrle'r ste'z_ 
sel beheerste nijve1·heirlstak. ~ Dehoudens 
·de uitzonderingen omschreven in arti
kel 14 van het besluit van de Regent van 
2 april Hl47, g·ewijzigl1 bij artikel 8 van 
het besluit van c1e Regent van 15 juli 1947, 

KINDER.TOESLAGEN. 
1. ~ Wet van 10 juni 1937. ~ Kncler

tvet. ~ De wet van 10 juni 1937, tot uit
llreic1ing van de kindertoeslagen tot de 
werkgever en de niet-loontrekkenden, is 
·een kaderwet. 

19 april 195(i. 685 

J 

K 

valt de betaling van het loon voor een 
feestclag ten laste van de werkgever die 
de arbeider op cUe dag in c1ienst heeft. 

Geen wetsbepaling legt ten laste van 
een vroegere werkgever het betalen van 
het loon voor een feestdag die verloren 
gegaan is ten gevolge van het overgaan 
van een loontrekkende van een door een 
bijzonder stelsel beheerste nijverheids
tak naar een door een ander stelsel be
heerste ilijver.heiclstak. (Besluitwet van 
25 februari 1947, art. 1 en 2; besluiten 
van de Regent van 2 april 1947, art. 13 en 
14, en 15 juli 947, art. 8.) 

24 mei 1956. 798 

4. ~ Betnulrle teestda.gen. ~ Besl7t,.it-
1JJet vwn 25 febrmwi 1947. ~ Geen 1·echt 
op loon in geval van nfwezigheid zonder 
·rechtvunrdi{fin,q. ~ Af1JJez·igheirl 1.vegens 
we'l'lc-stalcinrJ. ~Mag geen aanspraak rna
ken op loon voor een feestdag de arbei
der cUe afwezig is geweest zonder de 
rechtvaardiging vereist door de artike
len 10 en 12 van het besluit van de Re
gent van 2 april 1947, zoals zij gewijzigd 
werden bij de artikelen 5 en 7 van het be. 
sluit van cle Regent van 15 juli 1947. 

De afwezigheid om reden van de werk
loosheid wegens een werkstaking, zelfs 
door een representatieve arbeiclsorgani
satie afgekondigd en hebbend aanleiding 
gegeven tot het betalen van de bij de 
wetgeving betreffencle de onvrijwillige 
werkloosheid voorziene toelagen, is niet 
als gerechtvaardigd beschouwd wanneer 
de werkstaking plaats greep zonder dat 
vooraf de mislukking van een verzoe
ningsprocedure officieel, vastgesteld werd; 
voormeld artikel 12 maakt geen onder
scheic1 tussen de werkstaking waartoe een 
eis van het personeel aanleiding is en de 
staking welke zou ontstaan nit een door 
de werkgever opgelegde wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden. (Besluitwet van 
25 februari 1947, art. 8; besluiten van de 
Regent van 2 april 1947, art. 10 en 12, en 
van 15 juli 947, art. 5 en 7.) 

24 mei 1956. 800 

2. ~ Wet vun 10 jnni 1937, a1·t-i1cel 9. 
~ St·mfmaatTegelen knnnencle doo,- cle 
Koning ingevoe1·a worclcn. ~ Artikel 9 
van c1e wet van 10 juni 1937 die, op het 
stuk van kindertoeslagen aan werkgevers 
en niet-loontrekkenden, de Koning ge
last, op de voordracht van de in Raad 
vergaderde ministers, al de noclige maat-
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regelen vast te stellen om, onder billijke 
voorwaarden, het bij bewuste wet inge
voerd stelsel voor kindertoeslagen te re
gelen, machtigt de Koning, voor het ge
val van inbreuk op de uitvoeriugsbeslui
ten van de wet, niet alleen strafmaatrege
len in te voeren, maar ook burgerlijke 
sancties, zoals bijdrageverhogingen of 
vergoedingen in geval van vertraging in 
het betalen van verschuldigde bijdragen. 

19 april 1956. 685 

3. - WcrlcgevEWS en niet-loontTelclcendc 
arbeiders. - Koninlvlijlc bcsluU van 22 de
cember 1938, artilvel198. - 1VetteUj7clwid. 
- Artikel 198 van het koninklijk besluit 
van 22 december 1938, gesteund op arti
kel 9 van de wet van 10 juni 1937 tot uit
breiding van -de kindertoeslagen tot de 
werkgevers en de niet-loontrekkenden, en 
gewijzigd door artikel 9 van het besluit 
van de Regent van 30 maart 1948, is wet
telijk. 

19 april1956. 685 

KOOPHANDEL. 

1. - Handelsfonds. - ExploUatie. ~ 
Det·de die lcoopwaaT lwve1·t. - Levcren 
dat de leverancier nict tot medeexplo'itant 
van het handelsfonds rnaalct. - Ret leve
ren van koovwaar aan de exploitant van 
een handelsfonds maakt de leverancier 
niet tot medeexploitant van dat fonds. 

29 september 1955. 51 

2. - Handelnar. - li'a.ctuur. - Be
wijslc-racht. - Artikel 25, l-id 2, vnn het 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKER· 
HElD. 

1. - D·ienstbodencont-ract bedoeld bij 
artikel 2 van de beslu-itwet van 28 decem
ber 1944. - Begrip. - In artikel 2, lid 2, 
van de besluitwet van 28 december 1944, 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid van de arbeiders, heeft het woord 
<< dienstbodencontract >> zijn gebruikelijke 
zin, namelijk « de dienst van het huis
houden en van het huis van de meester »; 
een tuinier en hnlptuiniers, wier bezighe
den het onderhouden van een park en 
van een moestuin tot voorwerp hebben, 

Wetboele van leoophandel.- Bewijsleracht 
slechts a(tn een (tangenomen factmw toe
gekend. -De factum·, waaraan artikel25, 
lid 2, van titel IV van boek I van het 
Wetboek van koophandel bewijskracht 
toekent, is een factuur die het voorwerp 
van een aanneming is geweest. 

31 mei 1956. 820 

-3. - Handelsfonds. - Afsta.nd. On-
det·stelt een verbintenis om niet te concur
t·eren van cle o·vet·d1·ager jegens cle ovenw
mer. ~ Verbinten·is welke een element 
it-itnwMGt van clc waa1·cZe van een foncls.
De afstand van een handelsfonds impli
ceert wettelijk een verplichting niet te 
concurreren, welke verplichting een ele
ment van zijn waarde nitmaakt. 

7 juli 1956. 949 

4. H n-n(lelsh-nurovereC?Jlwmst. 
1V eiqeriny de oveTeenkom.st te hern·ieu.wen 
om persoonUjlc het qoecl te betrelclven. -
- Afsta.n(l vnn het qoed binnen de twee 
jaa.t· van de tenwnem·ing. - Bewoning 
we·rlceUjl,; voortrtezet. - Geen ~£itwin
ninrfsver·goediny. -De verhuurder die de 
hernieuwing van een handelshuurovereen
komst heeft gewijgerd om persoonlijk het 
verhuurd goed te betrekken en het binnen 
de twee jaar van de terugneming ver
vreemdt, is er niet toe gehouden een uit
winningsvergoeding te betalen indien hij 
werkelijk het goed blijft bewonen. (Sec
tie van het Burgerlijk Wetboek houdende 
de bijzonclere bepalingen betreffende de 
handelshuurovereenkomsten, [wet van 
30 april 1951], art. Hi, 1, 1°, en 25, 2o.) 

M 

2 juli 1956. 965-

verstrekken am1Pre prestaties dan deze 
van een huishouclelijke clienst. 

12 januari 1956 360 

2. - Fer·w·ijlinteresten. - Beclrav op 
12 t. h. vnstqesteld door koninlelijlv beslitit 
van 15 jn-n·i 1953. - Interesten waar·op dit 
beclr-ag toepasseli:ik 'is. - Artikel 5 van 
koninklijk llesluit van 15 juni 1953, dat 
tot 12 t. h. het bedrag van de verwijlinte
resten verhoogt die verschuldigd zijn we
gens verzuim van betaling van de bijdra
gen en de bijbetalingen die aan de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid 
moeten gestort worden, is in principe toe
passelijk op elke interest clie sedert 1 juli 
1953 vervalt. 

27 januari 19ri6. 426, 
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MACHTSOVERSCHIUJDING. 

1. - Znlven van cU1·ecte bclnsUngen. -
Hot van bemep .djn 1'Cchtsnwcht ·in ae 
plnnts vnn cle bevoegclhcicl vnn cle adm·i
n·i8tratie stellencl. rloo·r lcennis te nomen 
'IXtn iwtwistingen rlie noah nrtn cle direac 
teur oncler'I.VO'I"JJCn zijn uewonlen, noah 
het ·voonverp 1Ht·n dozes besUssing 1titge
uuw7.;t hebben. - llirwhtsoverschr·ijd·ing. 
-'--- Het hof van beroep, waarbij een be
roep in zaken van directe belastingen aan
hangig is, zou zijn machten te buiten 
gaan door kennis te nemen van betwis
tingen die v66r het hof opgeworpen zijn, 
zonder,. voorafgaandelijk, onderworpen 
te zijn geworden aan de lwslissing van 
de directeur cler belastingen of ambts
halve het voorwen1 van dezes beslissing 
uitgemaakt te hebben. 

11 october 195G. 92 

2. - Znken vnn cl'i·recte lielltstinyen. 
H of vrtn beroep elM een vnststelling doet 
!lie bui.ten de urenzen gaM vnn het voo1·
·werp ·vwn cle ·reclnmntie nan de cl'irecteu.?' 
en van rle besUss·iny ·vnn derze lctatste. -
TT nststelUng enlcel geclann om het •ve·rweor
pen van een •i!erzoelc tot alcteverlen·in{f 
u.itynnnde 1;nn rle belnst-ingtJUchtiye, te 
rechtvncwcUgen. - Geen machtsove·rschri.j
cling. - Het hof van beroep, bij hetwelk 
een beroep tegen de beslissing van de di
recteur van de tlirecte belastingen werd 
aanhangig gemaakt, en clat een vaststel
ling doet die buiten de grenzen gaat van 
het voorwerp van de reclamatie en van 
de beslissing van de clirecteur, maar· 
zulks enkel om het verwerven te recht
vaardigen van een verzoek tot aktever
lening uitgaancle van de belastingplich
tige, matigt zich geen bevoegdheden van 
de aclministratie aan. 

27 mart 19G6. 620 

MIDDELEN TOT VEQBR.EKING. 

HooFDSTUK I. - M'iclclel ·weyens onclnirle
lijlchC'ifl niet ontvnnlcez.ijl.;. 

HooFDS'l'U:K II. - jjf'iflclelen bij gebrek nnn 
uelnng niet ontvnnh:eli,ik. 

HOOFDSTUK III. - Jlficlcle/en ll'ie in feite 
niet opgnan. 

HOOFDSl'UK IV. - 3-'ie·uwe m·i.llilelen. 

HooFDSTUK V. - l}Hdrlelen m·ee·mrl nan de 
best?'eclen besUsinu. 

HOOFDSTUK I. 

:fifiDDEL WEHI~NS ONDUIDELI.JKIIEID 
NIE'l' ON'f\1ANKELIJK. 

1. - St?·afzalcen. - ll1·iclclel !lnt :wnrler 
. wnrlere actnrlttirUng nanr cle 'V66r tle ·rech
ter ove1· cle groncl genomen concl11·Sies 

·rerwi.jst. - Niet ontt,nnlceUjlc mirlclel. 
Is niet ontvankelijk het tot staving van 
een voorziening in strafzaken ingeroepen 
micldel dat er zich toe beperkt zonder 
naclere bepaling naar de voor de rechter 
over de grand genomen conclusies te ver
wijzen. 

19 december 1fl5i:J. 308 

2. - Strnf.zalcen. lll·iclllel niet toela-
tende te onrlerscheiden onde1· welk opzicht 
cle in het mirldel nangehnnlde wetsbepa
lingen zonilen geschonclen zijn geweest. -
Niet ont·vankez.ijlc rni.ddeZ. - Is niet ont
vankelijk, wegens onduidelijklleid, het 
miclclel clat niet toelaat te onderscheiden 
mider welk opzicht de aangehaalde wets
bepalingen zouclen gesclwnden geweest 
zijn. 

26 maart 1956. 615 

3. - Stm,fznlwn. - jJ{·iilrlel afgeleicl u.it 
het gebrek nan antwoonl op cle in de con
clns·ies opgewoorpen veTtveennid.rlelen. -
Zoncle1· nnrlere bepaliny. - M·iddcl niet 
ontw.nk&Ujl.;. - Het micldel waarbij een 
gebrek ::ian antwoord op de in de conclu
sies opgeworpen verweermiddelen wordt 
ingeroepen is niet ontvanl,elijk, zo het de 
verweermiclclelen niet aanwijst waarop 
geen antwoord zou verstrekt geweest zijn. 

25 juni 195{). 913 

4. - Stmfznken. - lli·idclel bewe1·ende 
rlnt conclns·ies onbewntwoonl zijn geble
von. - Zonrle·r nnllere annrlu.icling.- Mirl
rlel n;iet ontvwnkelij lc. - Het middel dat 
een niet beantwoorden van conclusies doet 
gelden zoncler de cis, het verweer of de 
exceptie aan te duiden waarop niet zou 
zijn geantwoord geworclen, is niet ontvan
kelijk. 

20 juli 1956. 969 

HOOJJ'DSTUK II. 
ldiDDELEN BIJ GEBREK AAN BllLANG 

NIE'l' ONTVANKELI.JK. 

5. - Znken vnn lli1·ecte belastingen. 
A?Test dat enkel over hct 'Verschu.lcliyd zijn 
·vnn de uelnsting 1titsprnalc lloet. - Mirl
rlel bernstencl op rle schenll·in{f vnn m·U
lrel .1 vnn rle wet van 18 octo beT .1945 be
t?·ct]eruZe rle jiscnle nrnnestie. - Mirlclel 
bi:i rJe/)'J'elc aan belang n·iet ont1Janlcelijlc. 
- Is bij gebrek aan belang niet ontvan
keli.ik, het mitlclel clat enkel berust op de 
scltencling van artikel 1 van de wet van 
18 october 1945 betreffende de fiskale am
nestie, en gericht is tegen een arrest clat 
enkel over het versclmlcligcl zijn van tle 
belasting uitspraak doet, en niet over de 
wegens niet-aangifte of ontoereikencle aan
gifte van de belaste inkomsten opgelopen 
verhogingen, gelclboeten of amlere straf
fen . 

'Xl september 1.935, , .. 
-_t._) 
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6. - Znken va.n ai·recte be/.nst-ingen. -
JJ;Ii(ldel dnt niet tegen een de1· ·redenen 
vnn het bestreden a.r·rest oplcomt. - Niet 
gecritiseenle reaen aie njzonderlijlc gena
men, het d:ispositief van het ct?Yest n-iet · 
wettelijlc, ?·echtvna.raigt. - Middel ontvnn-
7celij7". - Het middel, dat opkomt tegen 
ue redenen van het bestreden arrest, be
halve tegen een dezer, is ontvankelijk in
dien die laatste reden, afzonderlijk gena
men, het ·dispositief van het arrest niet 
rechtvaardigt. 

27 septcm ber 1955. 44 

7. - St?·af.'?!nlcen. - Jli'i(l!lel dat tegen 
zelcere beweey?·edenen vwn de bestt·eden 
besUssiny ·is yeriaht. - Besliss·iny door 
nndere beweegreaenen wettelijlc gereaht
·va.nrdiga. - ivfid(le/, niet ontvanlceUjlc. -
Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, het middel dat tegen zekere beweeg
redenen van ue bestreden beslissing is ge
richt, dan wanneer deze door andere be
weegredenen wettelijk gerechtvaardigd 
is. 

17 october 1!J55. 104 

8. - Een enlcele strnt 'l!.itgestJ·rolcen we
oens vm·saheidene misdrijven. - JJ1iddel 
dat sleahts een vnn de misdrijven betreft. 
- Stmt doo1· een nnde·r m·isdri:if ge?·eaht
·l}nctnUgd. - 1VJ-iddel niet ontvanlvelijlc. -
Wanneer een enkele straf wegens ver
scheidene misdrijven uitgesproken werd, 
is niet ontvankelijk de eis tot verbre
king· van de beslissing over de pu blieke 
vordering, die op een middel steunt dat 
slechts een van de misdrijven betreft, 
dan wanneer de uitgesproken straf door 
een ander misdrijf geerchtvaardigd blijft. 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

24 october 1955. 127 

9. - Stmfznlcen. - JYiiddel hientU nf: 
geleia dnt de besUss·ing ten onreahte op 
tegenspmnlc genoemd wo1·at. - Middel 
zon1Zer belan,q. - Niet ont'l;nnlcelijlc mid
del. - Is zonder belang, en derhalve niet 
ontvankelijk, het middel hieruit afgeleid 
dat de bestreden beslissing, ten onrechte, 
op tegenspraak geveld wordt genoemd. 

14 november 1955. 195 

10. - Strnfznken. - En·ige st?'af we
yens ·versaheidene ·inbreuJcen uitgesp~o
ken. - Middel dnt sleahts een der tn
ln·euken betreft. - Dam· een andere in
ln·e·ulc gereahtvanrdigde stmf. - Niet 
ontvnnkelijlc middel. - Wanneer een en
kele straf wegens verscheidene inbreuken 
uitgesproken werd, is niet ontvankelijk 
de vraag tot verbreking van de beslissing 
over de publieke vordering welke steunt 
op een middel dat uitsluitend een der in
breuken betreft, wanneer de uitgesproken 
straf door een andere inbreuk gerecht-

vaardigd blijft. (Wetb. van strafv., arti
kel 411 en 414.) 

28 november 1955. 245 

11. - St?'afznlcen. - Burye?·lijl.:e eis. 
- Strijdiyhei!l met l!etrekking tot vctst
stellingen die geen invloed op het !lispo
sUiet · uitoe.fenen. - Niet ontvanlcelijlc 
mi!ldel. - Is niet ontvankelijk, bij ge
brek aan !Jelang, het middel clat het be
streden arrest een strijdigheid in de mo. 
tieven verwijt, wanneer de aangevoerde 
strijdigheid !Jetrekking heeft op vaststel
lingen die zonuer invloed op de wettelijk-
heid van het dispositief zijn. 

19 december 1955. 305 

12. - Stra,fza.ken. - Ve1·oordeUng we
yens verclnisterin,q van ·miUtaire voorwe?·
pen. - Vooniening vnn de belclnagde. -
31.iddel hientit itfgeleid dnt het feit nls 
misln·wilc vnn ve1·t-ronwen moest omschm
ven worden. - Straf 1lie niettegenstnnnde 
ae' anngel"langde ve1·giss·ing wettelijlc ge
reahtvnn?'diycl bU:ift. - M-icldel niet ont
vnnlceUjk. - Is niet ontvankelijk de eis 
tot verbreking van een veroorcleling hier
op gestenm1, dat het als verdnistering van 
militaire Yoorwerpen omschreven feit (mi
litair Strafwetboek, art. 54) als misbruik 
van vertrouwen (Strafwetboek, art. 491) 
had moeten omschreven worden, dan wan
neer de uitgesproken straf binnen de door 
deze laatste wetsbepaling alsook door ar
tikel 7 van het militair Strafwetboek be
vaalde perken blijft en dan wanneer uit 
de vermelclingen van de beslissing niet 
blijkt dat een verschillende straf ware 
toegepast geweest indien de omschrijving 
van het feit verschillend was geweest. 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

6 febrnari 1956. 446 

13. - Strnfznlcen. - Schen!lin,q van 
de reahten ·vwn de verded·iging. - JJ/[iddel 
hieruit a.f.qeleid dnt een ve1·taling van de 
stu.lclcen opgesteld in een ande1·e taal dan 
deze vnn de Techtspleginy sleahts in hager· 
beroep bij de bnndel we1·d yevoegd. -
Niet ontvnnlcelijlc m·iddel. - Is, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk het 
mid del hieruit afgeleid dat de rechten. 
van de venlediging zouden geschonden ge
weest zijn daar een vertaling van de stuk
ken, opgesteld in een andere taal dan deze 
van de rechtspleging, bij de bundel slechts 
in aanleg van beroep gevoegd werd. 

19 maart 1956. 601 

14. - Bnrge?·lijlce znken. - lJiiil!lel 
Meruit nfgelei!l !lat ae pa.rtijen z·ijn ver
sahenen zonder dnt hun ve1·schijning VOO'I'

af door een ·vonnis bevolen werd. - VTi.i-· 
wilUge verschijn·iny der pwrUjen. - JJ1·irl
del niet ontvanlcez.ijl.:. - Wanneer in lmr
gerlijke zaken de partijen, na sluiting -
der de batten en op verzoek van de rech- · 
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ter v66r deze vrijwillig zijn verschenen 
.en 'de gevraagde uitleg hehbt;~ verstre~~: 
zijn zij niet meer ontvankehJk om voor 
het Hof van verbreking het gebrek aan 
vonnis waardoor hun verschijning wordt 
bevolen in te roepen. (Wetb. van burger
lijke rechtspleging, art. 119.) 

22 juni 1956. 894 

15. - B'llrgedijlce zalcen. - Vor·derin
gen van eenzelfde aanlegger tegen onde·r
scheiden ven.veerder·s. - Vorcleringen toe
gens ver·lcnochtheid samen,qevoGgcl. -
Voorziening door· de actnlegger tegen ee·n 
ae·r verweenlers ingesteld. - Mirlrlel af
gele·id nit een geb?"elc awn an.twooTd OJ! rle 
.concl'!tsies vam een ancler ve·rweenler". 
y oor·wctar·cle van rle ontvnnkeUj khe·icl "~:an 
Jwt micldel. - Wanneer eenzelfde vartij 
twee vorderingen tegen twee verweerders 
heeft ingestelcl, en beide vorcleringen we
o·ens verknochtheid door de rechter over 
de groncl werden samengevoegd, is de aan
leggende partij, die zich tegen een der 
verweerclers heeft voorzien, ontvankelijk 
om het gebrek aan antwoord op de door 
de tweede verweerder genomen conclusies 
in te roepen, indien de berechting van de 
door de conclusies opgeworpen betwisting 
belang biedt voor het tussen de aanlegger 
en de eerste verweerder bestaand geschil. 

22 juni 1956. 892 

HOOFDSTUK III. 
J\IIIDDELEN DIE IN FEITE NIE'l' OPGAAN. 

16. - St·ratzalcen. - Bu:rgeTHjke ·vo·r
(leringen. - JYii(ldel onder·stellena ant de 
bnrger·Ujke pnrtij een op a'l't·ikel 1382 ·van 
het B·urger·l·ijlc W'etboelc (JCgr·oncle r·echt
str·eekse vonler·inrf ingestela heeft.- Vor
rle-ring gegr-ond op wrt-ikel 1250 ·wn d!it 
Wetboelc. - M·idclel rlat feitelijke gr·oncl
slag mist. - Mist feitelijke grondslag het 
middel onderstellend dat de burgerlijke 
partij een rechtstreekse vordering op ar
tikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ge
grond heeft, dan wanneer de vordering 
van die burgerlijke partij op artikel 1250 
van dit wetboek gegrond was. 

19 septen1ber 1955. 9 

17. - Stmf.zalcen. - Mirlclel ttfgele·icl 
uit de schenfling van het aan een stulc van 
ae rechtspleging 11erschnld·igd geloof. -
M·icldel dat het stu.k niet aanclu:idt waar
vctn het geloot zon geschonflen geweest 
zijn. - Niet-ontvanlceUjlche'irl. - Is niet 
-ontvankelijk het micldel afgeleid nit de 
schending van het aan een stuk van de 
rechtspleging verschuldigd geloof, zo het 
middel het stuk niet aanduidt waarvan 
l1et geloof zou geschonden geweest zijn. 

17 october 1955. lOG 

18. - Inkomstenbelnst-inge·n. - !Yiicl
del hieruit nf{lele·i.d dnt mn te besl-Lssen 
rlnt het verlwal te laat ingesteld ~venl, 
het best·reclen nr·rest ste·nnt op een stnlc 
!lnt buiten cle ·wcttel-ijlr.e tenwijn nnn het 
hot van beroep ove·rgelegcl -wenl. - Neer·
legging '/.'an rJe.:::egcl stu.k bnHen de -w~tte
Uj ke tenni.in niet nit het an·est of tt~t cle 
proced1r·re stnh:ken blijlcencl. - 11Iiclclel dat 
teiteU.jlce gronclslng mist. - Gaat in feite 
niet op het mi<ldel hieruit afgeleid dat 
het \Jestreden arrest, om te beslissen dat 
het verhaal van aanlegger tegen een be
slissing van de clirecteur te laat ingedieJ?-~ 
wenl, steunt OJJ een stuk dat na verstn]
king van de hij artikel 10, lid 2, van de 
wet van G september 1895 bepaalde ter
mijnen aan het hof van beroep overgelegd 
wercl wamwer clit feit niet uit het arrest 
of nit de aan het Hof van Yl~r!Jreking on
clerworpen stukken cler rechtspleging 
hlijkt. 

4 november 193:i. 164 

1'9. - 1vfi.Utie. - Aan·uoerin!f wcllw 
noch ·in de bestr-eden beslissiny noch in de 
st·u.lcken cler r·echtsplerting steu.n vinrlt. -
M·idclel elM fe-itelijke rrrondsht{f mist. -
Mist fei telijke gromlslag het micldel ge
steuncl op de bewering clat de dienstplich
tige aan een ongeneesbare ziekte lijdt, 
welke zijn defini.tieve vrijstelling moet 
teweegbrengen, wanneer deze aanvoering 
steun vindt noch in de bestreden beslis
sing noch in de stukken der rechtspleging 
waarop het hof acht vermag te slaan. 

14 november 1955. 192 

20. - Znl.:en 1)(tn rli·recte lielastin,qen. 
- A.rrest flat het lieroep te,qen cle beslis
s·ing 'van de directeu·r der cUrecte belast-in
rJen niet ontvankelijlc ve1'7clnn·rt. - Rede
nen van het nPrest rl·ie cle niet-gegmncl
heid vnn cUt ber·oep ~vetteUj lc r·echtvaaTfl·i
gen. - 111-idrlel ant de beslissin_q van niet
ontvnnkelijlche·icl cr·itiseer·t. .Micldel 
niet ontvanlceli.jlc. - Is niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, het middel dat het 
bestreclen arrest verwijt een beroep tegen 
een beslissing van de directeur der belas
tingen niet ontvankelijk te hebben ver
klaarcl, dan wanneer het arrest in zijn 
redenen de niet-gegrondheicl van dit be
roep wettelijk rechtvaardigt. 

17 januari 1950. 381 

21. - Znken vnn directe belastingen. 
- M·idrlel gestettnd op de mislcenning vcm 
het nan ae concl-tr.sies te hechten geloof. 

Ingeroepen wetteUjke bepnlin,qen 
vr-eernd aan deze gr"ief. - Niet ontvanlce
lijlc middel. - Is niet ontvankelijk het 
midclel gericht tegen een arrest uitgespro
ken in zaken van directe belastingen en 
gesteund op de miskenning van het aan 
de conclusies te hechten geloof, wanneer 
geen enkel v;1i1 de wettelijke \Jepalingen, 
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aangeduid als zijnde geschonden, betrek
king heeft op dergelijke grief. (Wetten 
van 6 september 1895, art. 14, en 23 juli 
1953, art. 1.) 

27 n1art 1956. 620 

22. - Str(Ljzaken. - Schending van de 
rechten van de ve·rded·iging. - Middel 
voorhoudenrle dat rle 1·echte1· besl-ist heett 
zonder uit.rle procedure een om·egelmatig 
·voor.qelegde •riota te venoijderen. - Geen 
bewijs van het voorleggen van de nota 
aan de rechteT. - Middel da! feitelijlce 
m·ondslag rnist. - Mist feitelijke grand
slag, het middel aanvoerende uat de rech
ter beslist heeft zonder uit de procedure 
een nota die noch op tegenspraak neerge
legd was geweest, noch op regelmatige 
wijze aan de beklaagde medegedeeld, te 
verwijderen, wanneer noch uit de bestre
den beslissing noch ui t enig antler stuk 
van de rechtspleging blijkt dat deze nota 
deel heeft uitgemaakt van cle stukken 
waarover ue rechter heeft beraadslaagd. 

9 april 1956. 644 

23. - Straj'zaken. - M·iddel dat een 
rJebrelc aan antwoo1·fl op een door de be
lcla.ngde ter te1·eohtzitting Hee1·gelegde 
nota im·oept. - Geen vaststell-ingen dat 
de belclaagde ter terechtzitting geschreven 
of rnondel-in_qe oonolusies zou genomen 
hebben. - Micldel dat niet lcnn aangeno
men wonlen. - Kan niet aangenomen 
worden het mitluel dat een gebrek aan 
antwoorcl op een door cle beklaagde ter 
terechtzitting neergelegcle nota inroept, 
wanneer uit geen stuk van cle procedure 
blijkt dat cle beklaagcle ter terechtzitting 
geschreven of mondelinge conclusies zou 
genomen hebben. 

30 april 1956. 723 

24. - Stratzaken. - JJiiddel bnder-
8tellenrl dat de besl-issinr1 de stell-ing ter 
beschilclcing van fle regering gegrond heeft 
op de gewoontemisdadigheid. - Stellinu 
ter besohiklcin,q van cle 1·e.qedng ueurond 
op de herhaling. - Middel flat teitelijke 
grondslng mist. - Mist feitelijke grand
slag het middel dat onderstelt clat, om 
ten laste van de aanlegger de stelling ter 
beschikking van cle regering uit te spre
ken, de bestreclen beslissing gesteuncl 
heeft op de gewoontemisdadigheid, dan 
wanneer uit de beslissing blijkt dat die 
maatregel bevolen werd omdat de aanleg
ger zich in staat van wettelijke herhaling 
bevond. 

28 mei 1956. 811 

25. - Stratzaken. - Bu .. rgerlijke voT
d-erin{J. - M·iddel onde1·stellend dat de be
stt·eden besliss·ing fle veroorrleling op de 
sarnengeordenfle wetten betTetfende cle 
1!e·rgoeflingspens·ioenen geg·ronfl heeft. -
TTeroo1·deling gegTonfl op de bepal-ingen 
vnn de art-ilcelen 1382 en 1383 van het Bn·r-

ue1"lijlc 1V etboelc. M·iflrlel teitelijke 
uronflslng missenfl. Mist feitelijke--
grondslag het middel dat veronderstelt 
dat cle bestreden beslissing de veroorde
ling welke zij ten voordele van de burger
lijke partij 'Uitgesproken heeft, op tie· 
samengeordende wetten betreffende cle 
vergoedingspensioenen gegrond !Jeeft, clan 
wanneer die veroorueling gesteund is op. 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek. 

18 juni 1956. 876 

26. - Stratzaken. - Schencling van fle· 
rechten ·unn verdefli,qinu elm· bm·geTl-ijke 
partij. - Middel aanvoe1·end dnt de rech
ter ·uitsp·raak gecla.an heett op g-rond van 
on·reyelmat-ig ove·ruelegcle nota's en be
scheiden. ~ GeMek ann bc;wijs clat die· 
stttkken aan de 1·echte1· overgeleyd ~oer
den. - M·iddel feitelijke grondslag mis
send. - :Mist feitelijke grondslag het 
midclel waarbij beweerd wordt clat de 
rechter uitspraak geclaan heeft op grond 
van nota's en bescheiden die niet op te
genspraak werden overgelegd en aan de 
burgerlijke partij niet regelmatig werclen 
medegedeeld, inclien noch uit cle bestreclen 
beslissing noch uit een enkel stuk van de , 
procedure blijkt dat die stukken cleel hell
ben gemaakt van de stukken waarop de 
rechter zijn beslissing gevestigd heeft. 

25 juni 1956. 908: 

27. - Zctlcen van clh·eote 1JelasUnyen .. 
- Middel gef11·ond op fle schending van 
lle bewijslwcwht de1· oonolttsies. - Inoe-
Toepen wetsbepalin.qen flie nan die g-rie{ 
v-reemd zijn. ~ Midflel niet ontvanlcelijk. 
- Is niet ontvankelijk het tegen een in 
zaken van directe belastingen gewezen ar
rest aangevoerd mid del cla t op de schen-
ding vm1 de bewijskracht der conclusies 
gegrond is, wanneer geen enkel der wets
bepalingen die aangewezen worden als ge-
schonden geweest zijnde, met dergelijke 
grief betrekking llebben. (Wet van 6 sep
tember 1895, art. 14.) 

29 juni 1956. 923 

HOOFDSTUK IV. 
NIEUWE MIDDELEN. 

28.- Stratznken.- Sohenfling vnn de· 
1·echten va.n de ve·rdedigin,q hientit afge
leid dat de medebet-iohten niet velar· fle 
rechter oveT fle gmnfl gedangfl wenlen. -
JJiiddel dnt awn de 1·eohter over cle ,qrond 
niet oveTgele{fd wenl. - Niet ontvnnlce
lijk middel. - Is niet ontvankelijk het 
middel, dat niet aan de rechter over de 
grond overgelegd werd en waarbij aan-
gevoerd wordt clat de recl:iten van de ver
clediging zouden geschonden geweest zijn 
om de reclen dat medebetichten niet voor--
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de rechter over de grond gednagd werden. 
14 november 1953. 193 
29. - Bw·verlijl<e .'iinl.'en. - Pensioen 

verschulrz.igd aan een echtgescllei.rlen echt
rtenoot, voo1· het onrlcrhourt der lcind.eren 
wier bewakin.Q hi.i heeft. - Beslissinrt 
1Jwn rle eerste 1·echter waarbij rlit pen
sioen met innchtne1winu van rle iukomstcu 
~:rm die echtrtenoot worclt vnstgesteld. -
JJiirlrlel clat rle 1·echter in llo,qe·r ucroep 
venvi:it met rlezelfcle inkomsten ?'elceniny 
te hebben ,qehonrlen. - M'irlrlel rlat niet 
aan de rechter ·in II oae·r ue'I'Oep overrteleurl 
wenl. ~ N·ieuw miilrlel. - Is nieuw en 
derhalve niet ontvankeli.ik het middel 
waarbi.i de' recl!ter in hoger lleroep ver
weten wurdt het aan een cchtgesclleiclen 
eclltgenoot Yersclmlc1igd onderlwuclsgelcl 
voor llet omlerhoucl der kincleren wier be
waking lli.i heeft, met inachtneming in
zomlerl!eid Ynn de inlmmsten van lleze 
ecl!tgenoot vastgestelcl te l!ellllen, dan 
wanneer de eerste rechter met clezelfde 
inkomsten rekening gehouden heeft en het 
micldel aan de recllter in huger beroep 
niet overgelegd werd. 

17 november 1955. 208 

30. - JJ1ilitie. - BesNssiiUJ rwn ae 
ho,qe milUiemrul. - Jl'Iidllel wellc feUeli:ilc 
nazicht noorl.'iialcelijlc maakt. - Niet ove?·
legrl rtan rle hoge milit'ie?·aacl. - N·iet ont
vanlcelij 7c miclrlel. - Is niet ontvnnkelijk 
het tot staving van een voor.ziening tegen 
een beslissing van de huge militieraacl 
voorgesteld middel, waarvan het onderc 
zoek tot feitelijlt nazicht moet leiden en 
dat aan de raarl niet overgelegcl werd. 

3 december 1955. · 264 

31. - B7t?"fterlijke za.ken. - 1l'liclclel 
op een mrtehtsoversch1'ijcz.in.Q gestenntl. -
Jliirldel clat voor ae eerste maa.l 1;66!' het 
hot mag OtJ{tetvorpen wonlen. - Het mid
del gesteuncl op een door de recl!ter over 
de grond begane macl!tsoverschrijding 
mag voor de eerste maal V·66r het hof op
geworpen wonlen. 

10 fehruari 1936. 47:J 

32. - Militie. ~ Mirlcl.el rteste1md op 
een attest van rle controle1w rler belas
tinuen. - Attest niet oveTrtelertrl ann rle 
hoge militierand. - Jliiclrlel niet ontvan
I•elij lc. - Is niet ontvankeli.ik l!et mid del 
voorgesteld tot stn ving van een voorzie
ning tegen een lleslissing van de huge 
militierand en gesteund op een attest van 
ode controleur der belastingen, dat aan dit 
rechtscollege niet overgelegd werd. 

13 februari 1956. 479 

33. - MiliUe. ~ BesHssinrt van de 
hoge miz.itiemnrl. - Mirldel dnt het teit 
.en het 1·eoht vennengt. - Midrlel aan rle 
l1oge militierand niet omlerworpen. 
.Mirldel n·iet ontvanlvelijk. - Is niet ont-

vankelijk, tot staving van een voorZiening 
tegen een beslissing van de l!oge militie
raacl, het midclel, dat het feit en het recllt 
yermengt en aan dit rechtseollege niet 
werd onclcrworpen. 

27 februari 1936. 316 

34. - Stnttznkcn. - f::lollenrling van de 
rechten vnn de verrlerlirt·inrt. - Miclcl.el 
hiernit atuele·irl ant de venlccliging niet 
1JC?'Zeke?·rl wenl ·v66r rle eerste 1·echter. -
1{iet onrlen.vorpen ann de te'itenrechter. 
- Niet on't-l;anlcelijlc miclclel. - Is niet 
ontvankelijk l!et aan cle feitenrechter 
niet underworpen micldel l!ieruit afgeleid 
dat de verdetUging van de verdacl!te in 
eerste aanleg· niet yerzekercl is geweest. 

10 maart 1956. 601 

3!5. - iJiirlilel vreemrl awn rlc openba1·e 
onl.e en aan rle fe·itenTechtc?' n·iet onrlm·
?.oorpen .. - Miilclel atgel.eirl ·uit cle a,jwe
zirtheid. van uesch?·even bew·ijs vrm een 
lnst,qevin{f. - Ferweenler cUe vennoerlens 
in'l'iep om het bestaan vnn rleze Zastgevin.rt 
te bewijzen. - Ver]Jlichtinu cle lastuev·inrt 
sch?·ittelijk te bewijzen niet opuewor·pen 
voo1· rle teUem·echte·r. ~ Nieuw rni.clrlel, 
niet ont•vanlce!ijl". - Is nieuw, en (Uen
volgens niet ontvankelijk, l!et middel, 
vreemd aan de openllare orde, clat aan het 
bestreden arrest verwi.it het hestaan te 
hebben aangenomen van een lastgeving, 
door te steunen op vermoedens, wanneer 
de verweerder deze vermoedens voor de 
feitenrecllter heeft ingeroepen en dat de 
aanlegger de verplichting deze lastgeving 
schriftelijk te llewijzen niet heeft opge
worpen. 

26 april 1936. 713 

3·6. - St·ra.fzn/wn. - Jlfirlclelen waarin 
feiteli.ilce en rechtsk7tnrUrte geuevens ve?·
rnenocl lirtrten. - Niet voor·.qelegcl arm rle 
rechte?' ove·r cle uroncl. - N·iet ontv(tnlce
lijlce rnidclelen. - Zi.in niet ontvankelijk 
de middelen waarin feiteli.ike en recl!ts
kunclige gegevens vermengd liggen en die 
aan de rechter over de grond niet voor
gelegd werden. 

7 mei 1956. 742 

37. - Zalcen vnn 1·echtst?-eekse belas
tinoen. - Midclel hientit atoeleid clat cle 
aoo?· lle belastingsch1tldige in cle loop van 
het best·wnrlijlc onde1·zoelc zijner ?'eclarna
tie, tot bepe?'lC'ing van rlezes voo?·we·rp ge
ueven toestemm:ing met rlwalinrt behept is. 
- Mirlrlel niet ver·nwuenrle voor· ae eerste 
rnanl voo1· het hot van beToep te ~oorden 
in,qeroepen. - Vennag in zaken van 
rechtstreekse belastingen niet voor de eer
ste maal v·66r l!et hof van beroep inge
roepen het middel l!ieruit afgeleid dat de 
door de belastingschnldige in de loop van 
het bestuurli.ik onderzoek zijner reclama
tie gegeven toestemming tot de beperking 
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-er van tot enkele grieven, met materiele 
of rechtsdwaling zou behevt zijn. 

19 juni 1956. 888 

HOOl!'DSTUK V. 
i\fiDOEl.EN VREEi\ID AAN DE BESTREDEN BESLISSING. 

38. - Straf,:;;aken. ~ Voorzien'ing ge-
1"icht te,qen ee,n ·vonn'is 1:an de correct-io
nele rechtbank waarlJij aan aanlerl[!el' 
alcte ve1·Zeend wonlt van ziju afstaml va'JI 
het dOO'I' hem tegen een vonnis van de po
ZUierechtbanlc ingestelcl hoyer lJeroep. -
M·i1ldelen wellw alleen het vonnis betref
jen cla.t het voorwe·rp van het hoper bc
roep is. - Niet-onf;'Uankelijkhcid. - Zijn 
niet ontvankelijk ue midclelen, tot staYing 
van een tegen llet vonnis van de correc
tionele rechtbank ingestelde voorziening 
waarbij aan aanlegger akte verleencl 
wonlt van zijn afst:md van het hoger be
roep, die enkel betrekking hebben op het 
vonnis van de politierechtbanlr, wellr ht-t 
voorwerp van het hoger beroel) is. 

12 december 1933. 292 

39. - Stm,_tzaJcen. ~ Voo1·z·ienin1J te
l/en een wrrest clat een verzet lJi.j pelwek 
aan verschijning on!Jeclaa.n ve-rlclannl. -
Middel clnt alleen het n1··rest betreft waar
tegen ve-rzet wenl nan!Jetekencl. - M·i.ddel 
niet- ontva.nkelijk. - Is niet ontvankelijk 
tot staving van een voorziening !lie inge
steld is tegen een arrest, dat een verzet 
bij gebrek aan verschijning ongedaan ver
klaart, het midclel clat slechts het arrest 
betreft waartegen verzet werd aangete
kend. 

30 januari 1956. 

40. - Zaken van d-irecte /lelnstingen. 
~ JJfiddel een gebrelc aan antwoord op de 
conclns·ies ·inroepencl. - Conclu.sies niet 
overgele!Jrl tot stnvin(J van de voo1·zienin1J. 
- Bestreden beslissing een stelling va.n 
nanle!JIJCT weergevencle en er pnssencl OlJ 
antwoonlend. - JJiiclclel dnt feitelijlce 
grondsln!J ·rn·ist. - Aanle!J,qer een ,qebrek 
aan antwoonl op een ander in het be
st!·eden a-rrest niet weer,qe!Jeven stelling 
in1·oepende. - iYiiclclel niet ontva.nkelijlv. 
- \Vanneer, in zaken van directe belas
tingen, de aanlegger in verbreking een 
gebrek aan antwoord op zijn conclusies 
inroept, doch het gelijkluidend verklaarcl 
afschrift ervan niet tot staving van de 
voorziening overlegt, mist het middcl fei
telijke grondslag, in zover het een stelling 
bedoelt die het bestreden arrest weergeeft 
en op passende wijze beantwoorclt, en is 
het niet ontvankelijk in zover het een 
ander stelling becloelt, die dit arrest niet 
weergeeft. 

17 febrnari 195G. 494 

41. - Straf.mken. - Beklaaade 1Jer
oordeelrl wer1ens i.nb1·euJc op een [!erneen
twvemrclenin!J IJct-rejfencle de lJouwwe·rlcen. 
- 1lt'idrlel annvoerenrle dnt rlezc ·vemrcle
nin[! onwettel'ijh: is om sleohts met een 
estlletisch aoel te zijn IJCnomen {/CWeest. 
- Bcwerinll zonrler ste,un. - T'eron/.enino 
ter zake rnet het oor1 op de 1Jeili!Jlleid in 
de stmten toerJCZJnst. ~ Jllirlrlel rlat fcUe
Ujke gronclslar1 mist. - 1V~mneer ePn lw
Jdaagde wegens .in brenk 011 ec>n gemeente
yerordening betreffenclP <le houwwerken 
YeroordePlc1 werd, mist fc'itelijke grond- · 
slag het mitldel aanvoeremlP <1at het von
nis een verorclening heeft toegepast, cliP 
onwettelijk is om slechts met Pen esthe
tisch doel genomen te zijn gt-weest, dan 
wanneer deze laatste l1ewering noch in de 
verordening noch in de stnkken, waarov 
het l!of acht vermag te slaan, stenn vinclt 
en ui t de bes treden !Jeslissing lJlijkt da t 
ue toevassing ter zake de veiligheid in de 
stra ten tot voorwel'}J lla<l. 

20 februari 1956. ~97 

42. - Stra,fzaken. - Micltlel vrcemtl 
ann de lJcvoeallheirl en u.'itslwitend het 
TOot·/Jereidenrl oncler.zoelc betreffencl.. -
Ann de fe'ite!H'echter niet mulerworpen. 
- Niet ontvanlcelijk miclrlcl. - Is niet 
ontvankelijk het midrlel, vreemcl nan ell' 
bevoeguheid en uitsluitend llet YoorbPrei
dend onclerzoek betreffend, uat ann de 
feitenrechter niet onderworpen werd. 

19 maart 1[)56. 601 

43. - Zalcen van directe be/.nsUn,qen. 
- Foor het Hot 1Jwn cnssntie inyeroepen 
rniddel m·eemd a.nn cle ~·eclnrna.Ue en nan 
cle besl'iss·inq vnn rlc il'i-recteu.r va.n rJ.e IJe
lnst'ingen en 'U)(t,(tj'()•uer lwt hof van beroep 
niet lwn en niet rnocht ·u.UsJwna.k cloen. -
Niet ontvankelijlc midclel. - Een middel, 
ingeroepen voor het Hof van cassatie, is 
niet ontvankelijk wanneer lwt vreemcl is 
aan de reclamatie en aan de beslissing 
van de directeur en da t llet een aanspraak 
uitmaakt waarover, wegens de regelen 
yan openbare or<le die zijn machten in 
zake directe belastingen !Jepalen, het hof 
van beroep geen uitspraak heeft geclaan 
en waarover het geen uitsprank mocht 
cloen, noch van ambtswege, noch 011 ver
zoek van de partijen. 

27 maart 1956. 625 

44. - Zalcen vnn eli-reate belnstin!Jen. 
- Mirldel dat btt'iten cle perken gant van 
het geschil aan het hof van lJeroep cloo1· 
de 1·eclarnatie en het beroep van de lJelns
t'in!Jplichtige onclenvo1·pen, of waa1·over 
het bestreden cw1·est uitspTanlc deecl. -
Niet ontvcmlcelijlc rniclclel. ~ In .zaken van 
<lirecte belastingen is het miclclel dat bui
ten de perken gaat van het geschil dat 
aan het hof van beroep was onderworpen 
door de reclamatie en het beroep van de 
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belastingplichtige, of waarovPr het be
streden arrest uitspraak cleec1, niet ont
vankelijk. 

6 april 1956. 636 

415. - Stmtzaken. - JJiirZ.r1.el ve·r6nller
stellende clat het cwrest de redenen vnn 
rle eerste rechte-r heett over.qenomen. ~ 
Beslis~iny in beroep yestettnd op eiyen 
middelen. - jJfidclel dnt in teite niet op
,qant. - Gaat in feite niet Ol1 het midclel 
dat verowlerstelt clat het arrest de recle
nen van de eerste rcchter heeft overgcno
men, wanneer de rechter in beroep zich 
door een eigen reclen heeft laten leiclen. 

23 april 1956. 699 

46. - Zaken ·van directe belastingen. 
- Midclel clnt een gesch-il ovwerpt clnt 
·1Jreemll ·is nnn cle t·eclamntie. en aan de 
beslissiny van cle clirectettr va.n de belas
tinqen en ant 11:iet on!lcrworpen wera ann 
het hot vnn beroezJ, noch waa1·over dit 
hot uitsp·raak clce!l. - N:iet ontvankelijk 
m'irldel. - Is, in zake van directe belas
tingen, niet ontvankelijk, het miclclel dat 
een geschil, vreemd aan de reclamatie en 
aan de beslissing van de clirecteur van de 
belastingen opwerpt, dat niet aan het hof 
van beroep onderworpen werd en waar
over dit hof geen uitspraak deed. 

24 april 1956. 701 

47. - Znken ·van cU·recte belast'ingen. 
- M·idclel dat de peJ"Icen te btt.iten {}aat 
van het [Jesch'il aan het hof van beroep 
onam·worpen door cle 1·eclamatie en het 
be·roep van tle belastin[Jplichtiqe of cloot· 
het bestreclen nrrest beslecht. - Niet ont
vankeUjk m·iclclel. - Is niet ontvankelijk, 
in zaken van directe belastingen, het 
micldel da t de perk en te buiten gaa t van 
het geschil aan het hof van beroep onder
worpen door de reclamatie en het beroep 
van de belastingplichtige of door het be
streden arrest beslecht. 

8 mei 1956. 755 

MILITAIR.. 
Verkrij[Jing van deze hoedani[Jheicl. -

Vereiste. - Een dienstplichtige verkrijgt 
regelmatig de hoedanigheid van militair 
door het feit dat hij lezing lweft gekregen 
van cle militaire wetten en te kennen 
heeft gekregen clat hij nan die wetten on
derworpen was, zelfs wanneer, wettelijk, 
een beslissing van de militierechtsmacht 
hem van de dienst zou hebben moeten of 
kunnen uitsluiten. (Wet van 15 juni 1899, 
art. 11; wet van 15 juni 1951, art. 57.) 

19 maart 1956. 599 

MILITIE. 
1. - U itstel en vrijlatin[J op morele 

groncl. - Vr-i,ilating op rnorele [frond. -

Inuescht·evene hebbenrle ten minste vijf 
b1·oeders of zttster·s ·in leven. - Broeder~ 
hebbenlle het onbepaald ~tUstel uenoten 
flat Mj rle v66r· cle wet van 16 :inni 1961 
yelclencle wet[Jevin[J voorzien ums, cloch 
hebbenae een v!"'ijwilliue clienstve'l"binteni.s 
aange[Jaan ·v661" cle inwe'l"lvingtreainq 1'l£n 
clie wet. - Omstanrl'i,qheid die de vrijla
t-in[J OlJ mor·ele [frOnd niet belet. - De 
broeder die, vo6r de inwerkingtrelling van 
de wet van 15 juni 1951, een onbepaald 
uitstel heeft genoten, maar claarna een 
vrijwillige clienstverbintenis, heeft aange
gaan wordt voor de toepassing van arti
kel 12, 1 o, van de wet van 15 juni 1951 
op de dienstplicht, niet beschouwd als 
hebbende reeds het onbepaald uitstel ge
noten, dat bij de afgeschafte vroegere 
wetgeving voorzien was. 

31 october 1955. 155. 

2. - Vonn clet· beslissinqen. - Herlce~t
rin[Jsraacl beslissenae over de dienstr;e
schiktheid na ·inobservaUestelUng. - Re
denen. - De herkeuringsraad, die, na de· 
inobservatiestelling van oe dienstplichtige 
bevo1en te hebben, over de clienstgeschikt
heid 11eslist is niet toe gehouclen zijn be
slissing nader dan in de termen van ar
tikel 44, paragraaf 4, van de wet van 
15 juni 1951 te motiveren. (Wet van 
15 funi 1951, art. 44, par. 4, en 46, par. 3.) 

31 october 1955. 156 

3. - rrijstelz.in[J Of VOOTlOpi,qe aflce1t
ring we[Jens lichaamsrJebrek. ~ Herkett
rin[Jsraacl beslissenae flat de cl·ienstplich
tiye ,qeacht wonlt van zijn aanvraa,q af 
te zien om ·reclen flat hij zich niet aan[Je
boden heeft voor· of zich niet [!eleend 
hceft tot een b·ij een voorgaancle besl·is
sin.Q bevolen inobse·rvat-iestelling. - Geen 
stulc waarnit blijlct flat de clienstplichtiqe 
zou opyeroepen [Jeweest zijn om in obse1·
vatie [Jestelcl te worden. - Beslissin.Q niet 
wettelijlc [Jerechtvaat"rl'if/d. - Is niet wet
telijk gerechtvaardigd cle beslissing van 
de herkeuringsraacl waarbij de dienst
plichtige geacht worclt af te zien van zijn 
aanvraag om vrijstelling of voorlopige 
afkeuring wegens lichaamsgebrek om re
oen dat hij zich niet aang'eboden heeft 
voor of zich niet geleend heeft tot een bij 
een voorgaande beslissing bevolen inob
servatiestelling, . clan wanneer nit geen 
aan cle herkeurmgsraad overgelegd stuk 
blijkt dat de dienstplichtige zon in de 
cloor de eerste beslissing aangeduide in
richting opgeroepen geweest zijn om in 
observatie gesteld te worden. (Wet van 
15 juni 1951, art. 50.) 

31 october 1955. 157 

4. - Vrijstellin[J van voo·rlopige aflceu.
r··ing WC[Jens Uchamelijlce r·eden.- Dienst
pUchti.ge aan_qetnst' cloor een zielcte welke, 
naar rJelan,Q haa.t· gewichtirJheid, tot vr·ij-
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stelling of tot 'l:oor/,opige af7wn1"in,q aan
leitling geeft. - He,rlce·wrings,raaa 1vellce 
in fe'ite 'u08tstelt aat rle zielGte alleen tot 
·voo7·lop'ige afke1winrt lean leirlen. - Sou,
vereine beoorrleHny. Wanneer een 
dienstplichtige aangetast is uoor een ziel;:
te of liclmarnsgebrek die, naar gelang hun 
geneesbaarhei<l of hun ontwikkeling, aan
leiding geven kan tot vrijstelling of tot 
voorlopige afkeuring, is souverein de be
slissing waarbij de herkeuringsraad in 
feite oordeelt dat er slechts aanleidiilg be
staat tot voorlopige afl;:euring nm die 
dienstplichtige. 

14 november 1B55, 193 

5. - Geneesheer che awn het hoofcl vun 
de yezondheitlsdienst van het recrnte·l"ings. 
en seleotiecentntm staat. - Oo7·flelend 
dat e1· nanleiding toe bestant de d'ienst-
1Jl'iohtige we,qens definitieve ongesohilct
.lwid vrij te stollen. - Arlvies dnt geen 
beslissing inho,ndt d'ie van aard is de he7·
lcenrin.(Js7·aad te binden. - Wanneer de 
geneesheer, die aan het hoofd van de ge
zondheidsdienst van het recruterings- en 
selectiecentrum staat van oordeel is dat 
,er aanleiding toe bestaat de dienstplich
tige wegens definitieve ongeschiktheid 
vrij te stellen, brengt hij advies nit en 
treft hij geen beslissing van nard om de 
herkeuringsraad, naar dewelke de dienst
plichtige verwezen wordt, te binden. (Wet 
van 15 juni 1951, art. 59, par. 1, lid 2.) 

28 november 1955. 238 

·6. - Yom·lopige aflcew·inu van een mi
Utiepliohtiae. - Aantnl 1:oo·rlopige aflceu
ringen die mogen 1titgesproken worden. -
De voorlopige afkeuring van een militie
plichtige, wegens lichamelijt'e ongeschikt
heid, mag niet meer dan drie maal uitge
sproken worden en clit aantal wordt ver
minderd in zekere in de tabellen van de 
door de Koning vastgestelde keuringscri
teria bepaalde gevallen. (Wet van 15 juni 
1951, art. 14, par. 2; kon. besl., van G oc
tober 1951.) 

16 januari 1956. 368 

7. - VT'ijstelling en voorlopitJe af7cen-
1''ing om lichn7neUj7ce 1·eden. - Ingewand
ttitstorting of bre,nlc. - Ve1·plichte inob
servatiestelling vnn de militieplichtige b'ij 
ellce vet·schijning. - In geval van inge
wanduitstorting of brenk, mag de herkeu
ringsraad over de geschiktheid tot de 
dienst geen uitspraak doen zonder dat de 
dienstplichtige vooraf in observatie werd 
gesteld, zelfs indien deze maatregel reeds 
bij vroegere verschijningen van de dienst
plichtigen v66r de hoofdgeneesheer van 
de gezondheidsdienst van het recrute
rings- en selectiecentrum bevolen werd. 
(Wet van 15 juni 1951, art. 46, par. 1; 

kon. besl., van 5 october 1931, tabel B, 
28.) 

16 januari 1!l56. 369 

S. - Uitstel en vTijlatinf! vnn d'ienst op 
morele grand. - Y7'ijlaUn,q van dienst. -
Drie lrroeders die hnn actieve clienst heb
IJen gednan. - BeschilcTC'intJ niet toepasse
lij7v op de van ncUe1:e (l'ienst vrij,qestelde 
IJroefle'r die nietcpennanent lid van de te7·
t·itoriale wacht voor luchtafweer is. -
Voor de vergunning van de bij artikel 12, 
2°, van de wet van 15 jnni 1951 voorziene 
vrijlating van dienst wordt niet aange
zien als helJbende zijn actieve dienst ge
daan, de broeder die, vrijgesteld van ac
tieve c1ienst krachtens artikel 57 van de 
bij koninklijk besluit van 1D februari 1937 
samengeschakelde wetten op de militie 
niet-permunent lid van de territoriale 
wacht voor luchtafweer is. 

25 januari 1956. 413 

9~ ~ Uitstel en vrijstellintJ van dienst 
we,qens zedelijlce oo7·,znak. - Gewoon uit
stel. - Aanm·aa_q nan de miUUernad on
denvoqJen ove7·eenlcomsUg cwtilcel 26, 1°, 
van de wet van 15 j1mi 1951. - Leet·be
lang. - Kan niet in aanme7·Tcing genomen 
wonlen. - 'Vanneer lle door een militie
plichtige ingediende aanvraag om uitstel 
aan de militieraad overeenkomstig arti
kel 26, 1 o, van de wet op de dienstplicht 
onderworpen wordt, kan het leerbelang 
niet in aanmerking genomen worden. 
(Wet van 15 juni 1951, art. 10, par. 2, 7o, 
lid 2.) 

20 februari 1956. 495 

10. - U-itstel en V'l"ijstelUng ran clienst 
weaens zedelijlce oo1·zaak. - Aanvran,q 
tot 1t,itstel. - Door cle militieplichUge in 
.zijn alcte vnn ho,qe1· beroep gewijzitJd. -
H age ,rnilUie,ra.ad die sleohts van de aan 
de milUie7'nad ondenvo1·pen annv,rna,q ken
n·is nwg nemen. - De hoge militieraad 
mag geen kennis nemen van een aanvraag 
om uitstel die bij de militieraad niet aan
hangig werd gemaakt, daar de wijziging 
van de oorzaak van de eis, in de akte van 
hoger beroep, geen nieuw, middel tot sta
ving van de oorspronkelijke aanvraag, 
doch een nieuwe aanvraag uitmaakt. 

20 febrnari 1956. 495 

11. - Vr,ijstellina van dienst op mo
,rele tJTOnd. - Dienst van bToeders. -
Broede7·s die weTlcelijlc voor het verstrij
l;,en vnn de ·vom· het indienen van de aan
vmaen om V7''ijstellintJ !Jepaalde termijn 
h1Mt aotfeve dienst ,qedann hebben of ue
acht worden te hebben ,qedctan. - Aan
vraa.g na het verstrijlcen van die tm·m·ijn 
ingediend. - Niet ontvnnlceUjlcheid. -
De dienstplichtige wiens broeders hun 
actieve dienst werkelijk voor het ver
strijken van de, voor het indienen van de 
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aanvragen om uitstel bepaalde termijn 
gedaan hebben of geacht worden geclaan 
te hebben kan, bij toepassing van arti
kel 1 van de wet van 12 maart 1954, de 
vrijstelliug van clienst in vreclestijcl niet 
llekomen clie voor de ingeschrevene van 
wie clrie broeders hun actieve dienst g·e
daan hellben, · voorzien is. (Wet van 
15 juni 1951, art. 12, 2°, en 20; wet van 
12 maart 1954, art. 1.) 

27 februari 1956. 515 

12. - V·riflating 'IHtn dienst op nw
rele grand. - Ingesch·revene wact·rvan ll1"ie 
b-rooders hnn actieve cl-ienst volb-racht 

hebben. ~ Br·oeclers vwn cle aienstpi-ich
tiue vrijuestelcl van cle aot-ieve a·ienst aoor 
ae beslnitwet van 26 jttni 1946. - Toe
stetnd· niet lcttnnencle etetngezien wo1"den 
nls broederclienst. - Om cle vrijlating 
van dienst voorzien ten voorclele van de 
clienstplichtige, waarvan clrie broeclers 
hun actieve clienst hebben. volbracht te 
kunnen toestaan, mag geen rekening' ge
houdcn worden met de toestancl van een 
broe<ler van de milicien clie vrijgestelcl 
wenl van actieve dienst in vreclestijcl 
lloor artikel 4 van de besluitwet van 
25 juni 194() het normaal militiestelsel te
rug in voege brengenlle.' (Wet van 15 juni 
1951, art. 12, 2°; besluitwet van 25 juni 
19-4(), mt. 4.1 

19 maart 195u. 5H4 

1-3. - Uitslttitin[! 1;nn de dienst ttU 
001":Zaak vctn onwetardi[!he·W. - Metettre[!el 
'i'l~d.G~wo·rpen aan een beslissin{! vnn de 
mtlttwrechtsmetcht. - De uitsluiting van 
de militaire clienst, weze ze verplichtend 
of facultatief, heeft slechts uitwerksel 
wanneer ze uitgesproken is geweest cloor 
een militierechtsmacht. (Wet van 15 juni 
1H51, art. 15, 26 en 31.) · 

19 maart 195u. 599 

14. - UUstei en vrifletting op mo·rele 
!trona. -- Vraet(J tot buitengewoon ttitstel. 
- VnLa{! uesteHncl op de ve·reruerin(J van 
de gezoncllwiclstoestancl van cle vacler vetn 
aa.nleri(Jer. - Afwijz-ing van cle vra.a.{! om 
cle en.kele reclen ·ant cle ann{!evoerde ver
~rqenn{! te letng geleclen is om het nieuw 
fett te lcunnen opleve1·en zoetls b-ij ae a.?"

tilcel.en 11 en 17, pcwnu·raaf 1, vcm cle wet 
u-er~tst, z;maer te p·reoise·ren of die ve·J"e1·
.<te?:mv 'Cock het ve1·st·ri.jlcen va.n cle ter
ln-tJn, gestel(Z voot· de inclienin,q van cle 
annv.rnqen ~m nitstel, inget1·eclen is. _ 
BesltSStn[! met wettel·ijk ge-rechtvnardiga. 
- Rechtvaarcligt niet wettelijk het ver
werpel?- van een vraag tot uitstel gesteund 
op art1kel 1l van de wet van 15 juni 1951 
en als reden opgevend de verergering van 
de gezonclheidstoestancl van de vader van 
de aanvrager, de beslissing die zich ertoe 
beperkt te verklaren clat de aangevoercle 
verergering te lang geleden tussenkwam 

om het nicmw feit te kunnen opleveren,. 
zoals bij de artikelen 11 en 17, para-
gTaaf 2, van de wet vereist is, zom1er te 
preciseren of die verergering v66r het 
verstrijken nm de termijn, gesteld voor
de incliening van <le aanvragen om uit
stel, ingetreden is. 

23 april 1956. 692 

15. - Uitstel en v·r-ijstellinu -wegens
nwrele rtronrl. - Kostw·inne·r vwn het uc
z-i.n. - ln na.nmerlcing te ne-men inkomon. 
- In de 7JecZ1·ijfs7Jelnst-ing belastba·re in
lwrnsten en n/.le nnclere netto-inlcmn
sten, ongea.cht clo b·ron erva.n. - Zin 
·van cleze lnntste te·rmen. - Het in aan-· 
merking te nemen inkomen, om nit te 
maken of een clienstplichtige recht heeft 
op uitstel of vrijstelling·, als kostwinner 
van het gezin, omvat niet enkel de in 
de bedrijfsbelasting belastbare inkomsteJJ., 
doch insgelijks alle andere netto-inkom
sten, ongeacht de bran ervan; onder deze 
laatste termen moeten worden verstaan 
alle netto-inkomsten, ongeacht hun oor
sprong of hun aarcl, andere clan de in de 
bellrijfslJelasting belastbare inkomsten en 
onder meer het gecleelte der bedrijfsin
komsten clat van bewuste belasting vrijge
stelcl is. (Wet van 15 juni 1951, art. 10, 
par. 2, 1°, en art. 12, 4o.) 

7 mei 195u. 739 

16. - Uitstel en v-r·ijstell-ing wegens 
nwrele gi'Oncl. - Kostwinne•r vetn het ge
z·~n. -In nwnmerl.;·ing te neme·n inlcomen. 
- Vrij~vill-i[!. ann ntutuctliteitsve1"eni(J·ingen 
a,Zs ·veTzelw·nng te[!en zielcte en invnlidi-
te-it {!esto-rte bi.jcl·ragen. - Het in aanmer
king te nemen inkomen, om nit te maken 
of een clienstplichtige recht heeft op uit
stel of vrijstelling, als kostwinner van 
het gezin, omvat onder meer de vrijwillig 
aan mutunliteitsverenigingen als verzeke
r~l?-g tegen ziekte en invaliditeit gestorte 
biJclrngen. (Wet van 15 juni 1951, art. 10, 
par. 2, 1 o, en art. 12, 4°; samengescha
kelcle wetten betreffencle de inkomstenbe
lastingen, art. 26 en 307Jis.) 

7 mei 195fi. 739 
17. - Uitstel en vdflcttin,q op rnorele 

rtrond. - Bu.itengewoon ·uitstel. - VooT-
1Vrtnrde. - Een aanvraag om buitenge
woon uitstel gesteuncl op artikel 11 van 
de wet van 15 juni 1951 knn slechts ino·e
willigcl worc1en inclien cle dienstplichti'ge 
eerst na het verstrijken van de termijn 
gesteld voor de indiening van de aanvra
gen om uitstel, ingevolge het overlijden 
of een gevnl gelijkgesteld met het overlij
den van een lid van zijn gezin, de in pa
ragraaf 2, 1° of 2° van artikel 10 lJepaalcle 
voorwaarden vervult. 

14 mei ~9ii6. 769 
18. - Rechtsrnnohten van rn'ilit·ie. -

Vonn vnn cle 7Jesl·is8in[!en. - Hoge m'il-itie-
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1·aad. - Dienstplichtige venzoelcend dat 
het vernwedelijlc inlcomen van zijn o·uders 
gedm:ende het lopende jaar in aamnerlcing 
zou genomen worden. - HT eiyering van 
de hoye miliUemad. - ·we·ige1·ing die 
moet yemot-iveet·d zijn. - Wanneer de 
dienstplichtige de hoge militieraad ver
zoekt het vermoedelijk inkomen van zijn 
ouders gedurende het op de dag van de 
vraag om vrijlating lopende jaar in aan
merking te nemen, is de hoge militieraad 
verplicht, indien llij beslist dat dit ver
mogen niet in aanmerking client genomen, 
de reclen van die 11eslissing aan te geven. 
(Wet van 15 juni 1951, art. 10, par. 2, 1°, 
en 38.) 

14 mei 1956. 770 

MISBRUIK VAN VERT"QOUWEN. 

1. - Bedrieglijlce verdu·isteri;ng. -Tot 
verlcoop overhand·igde voorwe1·pen. - Be
lclaagde bewerende dat er schulflvergelij
lcing tussen de opbrengst van de ve-rkoop 
en een schuld van zijn la-stgeve1· jegens 
hem bestaat. - An·est flat de belclaaufle 
tvegens ve-rduisterin_q van de voo1·we1pen 
ve-roorrleelt en het verweer venverpt om 
1·eden dat de belcl(tagfle wist dat deze 
voorwe1·pen n·iet aan zijn lastgeve1· doch 
aan een de·rde toebehoorden. - Wette
Ujlcheid. - Wanneer een beklaagde, die 
vervolgd wordt om voorwerpen die hem 
tot verkoop waren toevertrouwd beclrieg
lijk te hebben vercluisterd, aanvoert dnt 
er schuldvergelijking tussen de opbrengst 
van de verkoop en een schuld van zijn 
lastgever jegens hem bestaat, is de beslis· 
sing wettelijk gemotiveerd die, vaststel
lende dat de beklaagcle de voorwerpen en 
niet de opbrengst van de verkoop verduis
tercl had, dit verweer verwerpt om reden 
dat de beklaagcle wist, clat deze voorwer
pen niet aan zijn lastgever doch aan een 
derde toebehoorden. 

9 januari 1956. 350 

2. - Yerduistering van m-ilitaire yoe
deren. - Zedelijlc' bestanddeel. - Het 
streven naar een weden·echtelij J.; ·voor
deel voor zich zelf of vooT een ande1·. -
Het bedrieglijk oogmerk, zedelijk be
standcleel van het wanbedrijf van ver
duistering, is voorhanclen bij de officier 
die aan de Staat toebehorende en aan zijn 
bewaking toevertrouwde kolen verkoopt 
en over de opbrengst van die verkoop be
schikt, ten einde voor zich zelf of voor 
een van zijn ondergeschikten de tucht
?f geldelijke gevolgen van een nalatigheid 
Ill de dienst te vermijden; het is zonder 
belang dat hij de opbrengst van ueze 
verkoop niet aan louter persoonlijke uit
gaven besteed heeft. (Militair Strafwet-

mnnn., 1956. -~ fi9 

hoek, art. 54; Strafwetboek, art. 240 en 
491.) 

23 januari 1956. 406 

. 3. - Bed1·ieul-ijlc verd·ui8te-rde waa1·
den nag in naturct bestaande. - Omstan
rli(fheid die het misrl-r·ijf niet u.itslnit. -
De omstnndigheid dat de waarden, wnar
van cle bedrieglijke verduistering- in hoof
de van de beklaag-cle bewezen is, nog in 
natura bestaan neemt de betlrieglijke aard 
van de verduistering niet weg. (Strafwet
boek, art. 491.) 

14 IUei 1956. 765 

MISDIUJF. 
1. - D1"ievondige ·indel-ing va·n de mis

drijven. - Rechter over de u-ronfl die we
gens een zelfde fe-it een hoofdgevangenis
st-ra.f vcm minder dan (tcht rlagen en een 
gelclboete van -mee·r clan '2.5 f1"anlc uit
spreelct. - illisd1"ijf die een overtreding 
·wit-maalct. - Wanneer de rechter over de 
grond de beklaagde, wegens een zelfde 
feit, tot een hoofdgevangenisstraf van 
minder dan acht dagen en tot een geld
boete van meer clan 25 frank veroordeelt, 
maakt dit feit een overtreding uit. 

10 october 1955. 87 

2. - Beklaagde ·vM·vol,qd ·uit hoofde 
1:rw onv·rijtv-illiue dodinu bij geb1"elc aan 
'IXJOT'Witzicht of voorzm·y en van vrijwillig 
·ven:nirn aan ve,rstrelcldng van zorgen heb
liende de flood van (lfJzelfde persoon te
weeygeb·raeht zonde1· het oogme1'lc om te 
tloden. ~ M·lsd-rij1:en een enig strafbaar 
fe-it uitrnalcend. - Wanneer een zelfde 
heklaagcle vervolgcl wordt uit hoofde van 
onvrijwillige doding hij gebrek aan voor
uitzicht of voorzorg en van vrijwillig ver
zuim aan verstrekking van zorgen heb
bende de dood van dezelfde persoon te
weeggebracht zonder het oogmerk om te 
doden, maken die twee misdrijven een 
enig strafbaar feit uit. 

24 october 1955. 133 

-3. - Rechtspersoon. H andelsven-
nootschap dade,res van een misrlrijf. -
Strnfrechtel'ijlce ve-ranttvoo·rdelijlcheid van 
de ncttlturlijlce pe1·sonen door wellce de 
vennootschtlP gehandeld heeft. - De ver
plichting de wetten en de reglementen te 
eerbiedigen rust op de rechtspersonen zo
wel als op de natuurlijke personen. In
dien een handelsvennootschap die ver
plichting niet naleeft, zijn het de na
tuurlijke personen, waardoor zij gehan
deld heeft, tli_e de daders van het mis
dri.if zijn. 

20 februari 1956. 496 

4. - Vonnis het feit bewezen verlcla
~·end maar de verdachte vrijsprelcend om 
cle enige reden flat het feit van tveinig 
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belang is. - Onwettiglwid. - Is onwet
tig, het vonnis dat, na bewezen te hebben 
verklaard het feit ten laste van de ver
dachte gelegd, deze nochtans vrijspreekt 
om de enige reden dat het feit van wei
nig belang is. 

12 maart 1956. 571 

5. - Grand van J'echtvaardiging. ~ 
Overmacht. - Begr·ip. - Overmacht kan 
slechts voortkomen uit een van 's mensen 
wil onafhankelijke omstandigheid welk 
die wil noch heeft kunnen vorzien noch 
voorkomen. Zij is onverenigbaar met een 
aan de dader te wijten nalatigheid of ge
brek aan voorzorg. 

25 juni 1956. 905 

MISDIUJF GEPLEEGD IN HET 
BUITENLAND. 

1. - Ver·volging. - Ontvanlcelijlcheid 
wellce afhnnlcelijk wo1·dt gesteld van het 
nantrefjen vnn de belclaagde in BelgW. -
Voor-wawrde doo1· het ar-·rest vast.(festeld. 
- Geen betwisting orntrent de regelmatig
lwid vnn het nantret'fen van de belclaagde. 
- Geen ve·rplichting voor rle 1·echte1· 

ONDEELBAARHEID. 

Stra,fznlcen. - Bm·gerUjlce vo1·deringen. 
- Ge·vallen wan1:in e1· ondeelbanrheid vnn 
het gecling en vwn de beslissing bestaat. 
- Wanneer de door twee burgerlijke par
tijen tegen dezelfde beklaagde ingestelde 
vorderingen aan de rechter de oplossing 
van een zelfde vraagpunt hebben opge
legd, wanneer dit vraagpunt het voor
werp van een tussen die verschillende 
partijen gemeen debat heeft uitgemaakt, 
wanneer de beslissing over de vordering 
van een van de burgerlijke partijen nood
zakelijk geleid heeft tot de beslissing die 
in hetzelfde arrest over de vordering van 
de andere gewezen werd, zijn het geding 
en de beslissing tussen al die partijen on
deelbaar. 

23 januari 1956. 397 

ONDER.WIJS. 

1. - Leerplioht. Nalat'ig gezins-
hoofd. - VDDJ'Waarden van het misdrijf. 

0 

Het gezinshoofd kan slechts dan ver
oordeeld worden om nagelaten te hebben 
het schoolbezoek van een kind te verzeke- · 
ren, wanneer vastgesteld zijn : 1 o de 
ouderdom van het kind; 2° de ontvangst 
van een eerste waarschuwing; 3° de 
slechte wil; 4° de hoedanigheid van ge-

runbtshal·ve vnst te stellen dat de bel.;laag
de regelmaUg in BelgW wer-d aangetmt
fen. - W anneer de ontvahkelijkheid der 
vervolging afhankelijk wordt gemaakt 
van het aantreffen van de beklaagde in 
Belgie, is de rechter over de grond er toe 
gehouden vast te stellen dat de beklaagde 
in Belgie werd aangetroffen; bij gebrek 
aan vaststelling van dit feit is de rechter 
niet verplicht de regelmatigheid te recht
vaardigen van de wijze waarop de be
klaagde in Belgie aangetroffen we rd. (Wet 
van17 april1878, art. 12). 

18 juni 1956. 883 

2. - ·Misdl"ijf uetJleegd cloo1· een aan de 
rnilitai1·e wetten oncleTWol·pen pe1·soon. -
Ontvanlcelijkhe-id van de ve·rvolging in 
Belgle. - Niet a,fhanlcelijlc van een be
richt van de m·eemde overheid. - Een 
aan de militaire wetten onderworpen per
soon, die om het even welk misdrijf op 
het grondgebied van een vreemde Staat 
heeft gepleegd, kan in Belgie vervolgd 
worden zonder de klacht of het officieel 
bericht voorzien bij artikel 8 van de wet 
van 17 aDril 1878. (Wet van 17 april 1878 
art. 10bis [wet van 14 juli 1951, art. 1] .) 

26 septen1ber 1955. 38 

zinshoofu. (Wetten houclende regeling van 
het lager onderwijs, samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 25 october 1921, ar
tikel 11.) 

16 april 1956. 673 

2. - Leerplicht. - Nalatig gezins
hoofd. - Geb1·elc aan ·insohl'ijving van de 
luinderen in een school. - Geb1·e1c er.voo·r 
te zo?·gen dat in een school ingesclweven 
l;;incleren 1·egelrnatig de lessen erop volgen. 
- Alte1·natieve misdJ"ijven. -De misdrij
ven van het gezinshoofd die er in bestaan 
zijn leerplichtige kinderen niet in een 
school te laten inschrijven zo hij ze geen 
onderwijs ten huize doet geven (wetten 
samengeschakeld op 25 october 1921, arti
kelen 9 en 11), of er niet voor te zorgen 
dat zijn in een school ingeschreven kinde
ren regelmatig de lessen OlJ deze school 
volgen. (Samengeschakelcle wetten, arti
kelen 5, 10 en 11), zijn alternatief en kun
nen niet cumulatief, ten laste van het
zelfde gezinshoofd voor hetzelfcle kind en 
hetzelfde tijdDerk, weerhouden worden. 

16 april 1956. 673 

a. - Teohn·isoh onderwijs. - Staats
toelagen. - TV ed.detoelagen. - Voo1·deel 
?"echtst?·eelcs toegelcend door de Staat aan 
de inTichtende maohten en cornite' s van 
de eTlcende technische scholen die de last 
van het 'onden~1ijs dmgen. - Het regime 
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van de toelagen aan het technisch onder
wijs kent aan de erkende instelling zelve 
het voordeel toe van de toelage genaamd 
« weddetoelage ll bestemd tot betaling van · 
de wedden van het onderwijzend perso
neel die te haren laste vallen. (Kon. besl., 
van 24 februari 1951.) 

20 april 1956. 690 

4. - 'l'echn'isch onderw'ijs. Staats-
toelage. - 1-Veddetoelagen. Recht-
st1·eelcse vm·ettening door de Staat in han
den van het onderw·ijzend pe·rsoneel. -
Uitbetaling gedaan voo·r ·relwning van de 
belanghebbende instelUn.!f van de werlde 
wettelijlc aan het perso·neel toegelcend. -
St01·ting gedaan rloor de Stant ann de 'in
stelling zelf. - Bedragen wettelijlc toege
lcend aan het onderwijzend pe1·soneel ge
·ind voor 1·elcening van dit pe1·soneel. -
Wanneer de Staat rechtstreeks in handen 
van het personeel van de erkende instel
lingen van technisch onderwijs de toela
gen « weddetoelagen ll genoemtl vereffent, 
dan stort hij, voor rekening van die in
stellingen, aan het personeel een wedde 
die aan dit personeel wettelijk toegekend 
is. Evenzo, wanneer de Staat deze toela
gen aan de instellingen zelve stort, innen 
deze instellingen, voor rekening van het 
personeel, een wedde die wettelijk aan 
dit personeel is toegekend. (Kon. besl., 
van 24 fe bruari 1951.) 

20 april 1956. 690 

ONTEIGENING TE ALGEMENEN 
NUTTE. 

1. - Vm·goeding. - llfeerwnarde Htn 
het excerlent. - Geen comvensatie met de 
voor de onteigende stt·ook verschu.ldigde 
vergoeding. - Bij onteigening te algeme
nen nutte mag de meerderwaarde van het 
excedent niet met de voor de onteigend@ 
strook toe te kennen vergoeding gecom
penseerd worden. 

23 december 1955. 323 

2.' - Rechtspleging bij hoogdringenrle 
omstandigheden. - Vo1·deTing tot herzie
ning van de door de vrederechter voorlo
pig vastgestelde ve1·goedvngen. - Tenn·ijn. 
- Aanvan_qspunt. - De termijn van drie 
maanden, die artikel 9 van de besluitwet 
van 3 februari 1947 betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandighe
den in zake onteigening ten algernene 
nutte aan de onteigende verleent om de 
herziening van de door de vrederechter 
voorlopig vastgestelde vergoedingen te 
vorderen, vangt pas aan vanaf de beteke
ning atm de onteigende en van het be
wijs van bewaargeving van het bedrag 
van die vergoedingen bij de deposito- ,en 
consignatiekas, en van de staat van lle-

schrijving van het onteigend onroerend 
goed. (Besluitwet van 3 februari 1947, ar
tikelen 6 tot 9.) 

l1 mei 1956. 759 

3. - Ve·r.qoed·in[J ver·schulrligd nan de 
onteigende. - Kosten wellce de bijstnnd 
va1t een technisch 1·aaclsman met zich 
brengt. - Kosten clie niet ten laste van 
de onte·igenaar mogen vallen. - Zo, in ge
val van onteigening ten algemenen nutte, 
de kosten van de door het bedoeld des
kundig· onderzoek ten laste van de ontei
genaar vallen, dient daarentegen deze 
de last niet te drugen van het ereloon van 
een technisch raadsma~ wiens bijstand 
de onteigende nuttig geacht lweft te moe
ten in te roepen. 

7 juni 1956. 839 

ONTUCHT EN P.QOSTITUTIE. 

1.- Verhm·ing van een onroerend goed 
awn een persoon rlie zich aan ontncht of 
prostitlttie overleve1·t. - Voorwaanle ver
eist oprlat zij de exploltatie van de on
tttcht of van de p1"0stitut-ie zo·zt ·nitmalcen. 
- De verhuring van een onroerend goed 
aan een persoon die ·zich aan ontucht of 
prostitutie overlevert en de zelfs wetens 
gedane inning van de verhuringsprijs, 
volstaan niet om de exploitatie van de 
ontucht of van de prostitutie van die 
persoon uit te maken; bovendien wordt 
vereist dat de verhuurder voordeel nit 
een anders ontucht of prostitutie heeft 
willen trekken. (Straf., art. 380bis, 4°; 
wet van 21 augustus 1948, art. 2, I.) 

26 september 1955. 28 

2. - Aanzetting tot ont-twht tegenover 
een minrlerjar·ige. - TVettelijlce he1·ha
ling. - Jl{a,rrimnm van de gevangenisstraf. 
- De openbare aanzetting tot ontucht 
van een minderjarige, zelfs in staat van 
wettelijke herhaling gepleegd, mag niet 
met een gevangenisstraf van een jaar, 
dit wil zeggen met een straf hager dan 
twaalf maanden gevangenisstraf gestraft 
worden. (Strafwetboek, art. 25, 56 en 
380quater, licll; wet van 21 augustus 1948, 
art. 3.) 

19 december 1955. 310 

ONVIUJWILLIGE VE:QWONDIN
GEN EN DODING. 

1. - Vet·lceet·songeval. - TVanbedrijf 
n·iet nood.zakelijlc in een inb-ret~lc op de 
1•Vegcode bestaande. - De bij een ver
keersongeval vastgestelde onvrijwillige 
verwondingen bestaan niet noodzakelijk 
in een inbreuk op de Wegcode. De rech
ter over de grond kan, zonder tegenstrij-
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digheid, een beklaagcle wegens onvrijwil
lige verwondingen veroorclelen zoncler hem 
uit hoofcle van inbreuk op clt: We:gcode te 
veroorcle:len. 

26 septe:mber 1955. 24 

2. - TTaststelHng van een onvoorzi?!~
tigheid in ?·echtst?·eelcs en noorlzalcehJ k 
verbaml met licharnelijlce letsels. - Vast
stelling rUe de stmtrechtelijlce _v_eroorde
ling rechtvruwdigt. - Geben·r!~Jlce tout 
·vnn het slnchtoffer. - Zonde1· ~nvloea. 
Is wettelijk gerechtvaarcligcl de: str~~
rechteli"jlre veroorclt:ling, we:gens onVriJ
willige 'verwonclingen, cliP gesteuncl is op 
de: vaststelling dat de beklaagde een on
voorzichtigheid in rechtstreeks en nood
zakelijk verband met lichamelij~e letsels 
begaan heeft, afgezien van een 1n oorza
kelijk verbancl met het ongeval gebeur
lijke font van het slachtofl'er. (Strafwet
boek, art. 418 en 420.) 

6 februari 195G. · 448 

OOR.LOG. 
1. - TT'ede?Techtel-ijlce aoor de vijana 

genomen maatregelcn hou.denrle onthef
jing ~tit het bez:-it. - Niet-igheid. - 'l'oe
passelij lc zelfs tvanneer het orn gel~sorn
men gaat. - Artikel 2 van de beslmtwet 
van 10 januari 19i1 inzake cle door de 
vijand genomen maatregelen houclencle 
ontheiling uit het bezit, dat alle claden van 
beschikking of pamlgeving van roerende 
goederen, welke vanwege de vijand het 
voorwerp zijn geweest van een wecler
rechtelijke maatregel welke het privaat 
eigendom treft met volstrekte nietigheid 
aantast, is toepasselijk op de maatregelen 
welke het eigendom zowel van geldsom
men als van· andere roerende goederen ' 
aantasten. 

20 october 1933. 116 

2. - TVerleT·rechtelijlce rloo1· ae vijancl 
genornen rnaatreyelen houdenrle onthef
fing nit het bez-it. - Bij de besl-nitwet van 
10 jamtar·i 1911 toegelaten vorrlerin{f tot 
tent.geising. - A.cwrl. - De bij artikel 3 
van de besluitwet van 10 januari 1941, in
zake de door de vijand genomen maatre
gelen houdende ontheffing nit het bezit, 
toegelaten vordering tot terngeising is 
niet alleen de terugeising in de specifteke 
zin van het woord, cloch llehelst ook de 
terngvordering van geldsommen of andere 
vervangbare zaken, die nog in het bezit 
zijn van degene die zicll tegen de vorde
ring verweert. 

20 october 1955. 116 

OOR.LOGSSCHAD E. 
Nietigheirl van zelce·re overeenlwmsten 

gesloten ter gelegenheid va.n een 1J1'0Ces-

·uerbaal van vaststelUng of schatting van 
oodoussohncle. - BeslnUwet van 19 sep
ternber 1945, a?'t-ikel 9, en wet ·van 1 octo
lmr 1947, wrtUcel 66. - Nietiuheirl van 
openbrt·re onle. - De bepalingen van de 
artikelen 9 van de besluitwet van 19 sep
tember 1943 en 66 van de wet van 1 octo
ber 1947, die nietig verklaren zekere over
cenkomsten gcsloten ter gelegenheicl van 
een proces-verlmal van vaststelling of 
;schatting Yan oorlogsschacle, hebben niet 
enkel de bescherming van vrivate interes
ten tot <loel; zij strekken ook ert.oe de 
speculaties in oorlogsschade te beletten 
~'n de StaatstinancHln te vrijwaren en zijn 
aldus van openlJare orde. 

31 mei 1956. 818 

OPENBAR.E OR.DE. 

1. - Reuels welke rle ·respecUeve be
voeuaherlen van de arlrnin'istraUeve m~ 
·reohterUjlce rnaohten vnststellen. - Re
uels van openb(tre onle. - De regels, wel
ke de respectieve bevoegdheicl nm de ad
ministratieve en van de rechterlijke 
machten vaststellen, zijn van openbare 
onle. 

11 octollr l!lri5. 92 

2. - A.rbeirlsonueval. - Snrnengescha
lcelde ·wetten. - Bepalinue?t van openbar·e 
orde. - De bepalingen van de samenge
schakelcle wetten betrefl'encle de vergoe
ding der :::chafle voortspruitende uit de 
arbeillsong·evallen belangen de openbare 
orde aan waar zij de vergoedingen bepa
len die aan de slachtofl'ers van zulke on
gevallen verschuldigd zijn, (Samengeseha
kelde wetten Yan 28 september 1931, arti
kel 21.) 

16 november 1955. 205 

3. - A.fstan!l van een 'vonler·ing tot 
echtscheidin{f. - A.fstanrl niet strijrlig 
met rle openbnre onle. - De openbare 
orcle verzet er zich niet tegen dat een 
echtgenoot van cle door hem ingestelcle 
vordering tot echtscheiding afstand doet. 

12 januari 1936. 361 

OPENBAllE SCHATKIST. 

lli·inister van jlnancWn, bewalcer en be
heenler van rle /::Jchatkist. - De Minister 
van financien is de bewaker en de beheer
der van de openl.Jare Schatkist. 

6 december 1955. 268 

OPENBAllE ZEDENSCHENNIS. 
T1 e1·koop en vm··voer van rnet de f!Oerle ze

flen strijrliue voorwerpen. - Begrip. ---: 
De voorwerpen die tot doel hebben het 
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plegen van handelingen tegen de natuur 
te vergemakkelijken en tot gevolg hell
ben de sexuele onzedelijkheid te versprei
den door tot ontucht aan te zetten zijn 
met de goede zeden strijdige voorwerpen. 
(Strafw., art. 383, al. 4.) 

26 september 1955. 41 

OPLICHTING. 
1. - Bed1··ieglfjlve handeling. - Ver

tonen van een document tot ,qfav·ing van 
mondelin,qe lcugcnachti.ge beweri.ngen. -
Het vertonen van een document, dat leu
genachtige beweringen inhouclt en onaf
hankelijk is van mondelinge beweringen 
doch bestemd om ze te staven, kan een 
bedrieglijke hamleling uitmaken, in de 
zin van artikel 496 van het Strafwetboek, 
zelfs wanneer het document door deg·ene 
die het overlegt opgestelcl werd. 

26 september 1955. 39 

2. - Zedelijlc 1Jestandrlce1 .. - Oogmed.; 
orn zich iets toe te e·igenen. - Voor het 
bestaan van het zedelijk bestancldeel van 
het wanbedrijf van oplichting wordt ver
eist doch volstaat, dat de dader het oog
merk heeft om zich een aan een ander 
toebehorende zaak toe te eigenen; er 
wordt niet vereist dat hij een geldelijk 
voordeel heeft willen behalen om het aan 
onmiddellijke persoonlijke uitga ven te be
steden. (Strafwetboek, art. 496.) 

23 januari 1956. 406 

OPVOIWEIUNG VAN EIGENDOM. 
Roerende goederen. - Begr·ip. - Maakt 

geen opvordering van eigenclom van roe
rende goederen uit het verweer tegen een 
vordering tot teruggave van betwiste goe
deren, dat er zich toe beperkt zich op een 
eigendomsrecht op gezegde goederen te 
beroepen en zekere bewijselementen in te 
Toepen voor het geval dat het gerecht, 
waarllij <le zaak aanhangig werd ge
maakt, over de eigendom van de goede
ren zou uitspraak doen, zonder ten an
dere aan dit gerecht te vragen het eigen
.domsrecht van de concluderende partij 
vast te stellen. 

13 januari 1956. 365 

OVEREENKOMST. 

1. - Overeenkornst tegen de fiscus in
geroepen tot staving van een betwistin.q 
in zalven van inl~omstenbelastingen. - A1·
rest vaststellend dat rle partijen zelf ze 
in genendele nagelcomen zijn. - A1··rest 
beslissend rlat e1· geen aanlei.rling was om 
met die o·uereenlwmst relcening te hoif,
.den. - Bindende lwacht niet mislcend. -
Wanneer een belastingplichtige een over
{~enkomst inroept tot staving· van een be-

twisting in zaken van inkomstenbelastin
gen, wordt de bindende kracht van de in
geroepen overeenkomst niet miskend door 
het arrest <lat, na vastgesteld te hebben 
<lat de partijen zelf die overeenkomst in 
genendele nagekomen zijn, beslist dat er 
geen aanleicling is om cr rekening mede 
te houden. 

7 october 1955. 83 

2. -Berlin[! waarbi.i rle '1!-it[JestreJ~theicl 
vnn de he·rstelling vcm een sohncle beperlct 
wonlt. - Sohnlaencut1' welke bewee1·t en
kel een liohte font beyann te he1J1Jen van 
nnrrl ae toepnssing vcm het 1Jepe1·1ce·na be
cUny te recht·vnn1·rl.igen. - An·est wnn1·uij 
de 8ChulrlentlWI' tot volleclig herstel der 
sohnde veroonleeUL wonlt. - ATrest nl
l.een ste·unenrle op rle omstand·i{fheicl rla.t 
ae telcortlcmll'iny van rle sch·nldennnr nls 
font moet besclwuwd woraen. - Niet .fJC-
1JctSt wntwoo1·a. - Het arrest dat de schul
<lenaar veroordeelt tot volledige vergoe
<ling van de schade, op grond van de en
kele vaststelling dat de lleroepstekortko
mingen van de schuldenaar niet licht ge
noeg zijn om niet fouten genoemd te wor
den geeft geen Dassend antwoord op de 
conclusies, waarbij aang·evoerd werd dat 
de sclmldenaar niet tot volledig herstel 
der veroorzaakte sehade gehouden is om
dat de door hem begane font slechts licht 
was, en, overeenkomstig het contract, en
kel tot gedeeltelijke vergoeding aanlei
lling g·eeft. 

3 noyember 1955. 159 
.3. - Strnf1Jecling /J'i.,i niet-u.itvoering. -

Vo01'Zien zelfs ·in gevnl vnn ni.et·uitvoering 
wegens ovennnoht. - Geldi.q beding. -
Is geldig het strafbeding dat in een con
tract voorzien wordt llij niet-uitvoering 
van de overeenkomst zelfs wanneer zij 
aan overmacht te wijten is. (Burg. Wet
hoek, art. 1226 en 1229.) 

3 november 1955. 160 
4. - Inte1·p1·etnUe cloor cle 1·echte1·. -

Rechte'f d-ie volgens deze inte·rp1·etntie uit
werlcin,q tussen lJctrtijen nan de overeen
lcomst toelcent. - Geen schendin.q van n1·
tilwl 1134 vwn het Btt1·yedijlc W etboelc. -
De rechter schendt artikel 11B4 van het 
Burgerlijk Wetboek niet wanneer hij aan 
een overeenkomst de uitwerking toekent 
die zij, volgens de interpretatie die hij er 
van verstrekt, wettelijk tussen partijen 
heeft. 

1 december 1955. 253 

5. - Inte1·p1·etntie. - Rechter welke 
eenle1· ae bedingen vnn cle overeenkomst 
rlnn cle aoor ae pa1·tijen e1·vnn ge,qeven 
omschrijving in ncht neemt. - Wettelijlce 
inteTpt·etntie. - Om de draagwijdte van 
een overeenkomst te bepalen moet de 
rechter eerder de bedingen ervan dan de 
er aan door de partijen gegeven omschrij-
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ving in acht nemen. (Burg. Wetb., arti
kelen 1156 en 1161.) 

1 december 1955. 253 

6. - Wederlcerige overeenlcomst. 
Overmacht wellce een partij belet hare 
verplichtinyen na te lcomen. - Gevolgen. 
- In de wederkerige overeenkomsten, · 
brengt de overmacht, die een partij belet 
hare verplichtingen na te leven, hetzlj de 
schorsing, hetzij de ontbinding van rechts
wege van het contract mede, naar gelang 
het beletsel na de overeengekomen ter
mijn, al dan niet, steeds nog het nuttig 
uitvoeren van het contract toelaat. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1102.) 

13 januari 1956. 367 

7. - B·indende lcracht tussen partijen. 
- Beslissing rlie volrtens de interpt·etatie 
die zi4 er van yeett ttitwerlC'lng aan de 
over·eenlcomst toelcent. - Bindende Tctcacht 
·van de overeenlcomst niet mislwnd. -
.Miskent de llindende kracht van een 
overeenkomst niet, de beslissing die er 
aan, naar de interrll'etatie die zij er van 
geeft, de uitwerking toekent die zij wet
telijk tussen partijen heeft. (Burg. Wetb., 
art. 1134.) 

26 januari 1956. 422 

8. - Wederlceriy contmct. - Part-ij 
rUe haat· verplichUngen heeft veTvnld. -
Except-ie ·van niet-uitvoering d·ie doot· 
deze paTtij niet rneer lean opge.worpen 
tlJOTden. - Wanneer, in een wederkerig 
contract, een partij haar verplichtingen 
heeft vervuld, is zij niet meei· ontvanke
lijk om de exceptie van niet-uitvoeri;ng, 

p 

als zodanig, op te worpen. (Stilzwijgende 
oplossing.) 

23 februari 1956. 511 

9. - Wederlcerig cont-ract. - Except-ie 
van niet-nitvoeriny. - Exceptie niet af
hanlcelijlc vrm een w-i.ls~tit-i-ng ten tijde van 
het verzuirn ·van de sclmldenawr. - De 
exceptie van niet-uitvoering, die, in de· 
wederkerige contracten, aan een contrac
tant in geval van niet-nakoming van de 
verbintenissen van zijn mede-contractant 
toebehoort, is niet afhankelijk van een 
wilsuiting van zijnentwege ten tijue van 
het verzuim van de schuldenaar. (Stil
zwijgende oplosing.) 

23 februari 1956. 511 

10. - Nietigheid voortsp·ru:itende 1tit 
clwaling betreftende de persoon rnet wie 
een ·vel'!~ de pa!'tijen berloelde te handelen. 
- Betml.:lcel'i]lce n·iet-igheid. - vVanneer 
een overeenkomst hoofdzakelijk werd 
aangegaan uit oorzaak van de persoon 
met wie men bedoelcle te handeleu, is de 
nietigheid van deze overeenkomst wegens 
dwaling !Jetreffende deze persoon een be
trekkelijke nietigheid. (Burg. Wetb._, ar
tikelen 1110, lid 2, en 1117.) (Impliciete 
oplossing.) 

5 april 1956. 632 

1 :D.. - Betrelcl.,e/.ijke niet-ighe·iclsoo·r
zaak. - Oorzaalc d·ie 111iet van ambtswege 
door de r·echtet· ma,q opg_ewor·pen woTden. 
- De rechter vermag met een betrekke
lijke nietigheidsoorzaak van een overeen-· 
komst van ambtswege op te werpen. (Im
pliciete oplossing.) 

5 april 1956. 632 

PENSIOENEN. ·1 beletten kennis te nemen van een aan~ 
' vraag om herstelpensioen die v66r het in 
werking· ti'eden van die wet ingeuiend 
werd en op die datum niet het voorwerp. 
van een uitvoerbare beslissing is geweest. 

1. - 'Herstelpensioenen. - Bw·gerlijlce 
8lachtoffet·s van de oo·rlog. - Awnvrnart 
om hcrstelpensioen die bij de r·echtbanlcen 
v66r de da.tum van het in wer·Jcing t·reden 
van de wet van 15 rnaart 1954 ·ingediend 
wcrd en op clie dnt·urn niet het voorwerp 
·can een ttUvoerbare beslissing is geweest. 
- Wetyeving in werlc·ing 'U661" de wet 
van 15 rnaar·t 1954 niet van aard, sedet·t 
het in we·rlcing t-reden van d·ie ·wet, orn de 
·rechtbanlcen te beletten lcennis te nernen· 
van het gesch-il. - De wetsbepalingen be
treffende de burgerlijke invalicUteitspen
sioenen van de oorlog 1940, in werking 
v66r de wet van 15 maart 1954 betreffende 
de herstelpensioenen voor de burgerlijke 
slachtoffers. van de OOl'lOg 1940-1945 en 
hun rechthebbenden, zijn niet_ meer van ' 
aard, sedel't het in werkiiig treden van. 
deze laatste w_et, om de rechtbanken te 

17 mei 1956. 783 

2. - JJ£UUaire pensioenen. - Wet van 
9 rnaart 1.953. - 8cluulebemkkenend jeit 
flat z·ich na 25 nugu.stus 1947 heejt voorye
clctan. - 'l'oepnssing -vctn de laatste alinea 
'Uan het n'l'tUcel .l van de b'ij besl~tit van. 
de Regent 1:an 5 october 1948. samen,qeor
rlerule wetten bet·reffende de veryoedings
pensioenen. - De laatste alinea van het 
artikel 1 der door het besluit van de Re-. 
gent van 5 october 1948 samengeordende· 

1 wetten . betreffende cle vergoedingspen-. 
sioenen is . valjt toe passing op het herstel. 
der schade becloeld door de artikelen 1 
en 4 van de wet van 9 maart 1953 to't in
voering van zekere aanpassingen ter zake 
van ,ll1ilita~re pensioenen, hetzij op het 
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l1erstel van het physisch nadeel dat aan 
militairen wordt veroorzaakt door scha
!leberokkenende feiten welke zich in vre
destijd, na 25 augustus 1947, gedurende 
de dienst en door het feit van de dienst 
hebben voorgedaau. 

18 juni 1956. 876 

3. - Vergoedingspensioenen en rniU
ta·ire pensioenen. - W etten samenueo·r
dend bij beslttit van de Reuent van 5 oc
tober 1948 en wet van 9 maa.1·t 1953. -
Toekenning van een pensioen. - Ver·goe
d·inu wellw cle toelcenn·lng voor· eenzelfde 
schadeberolclcenencl feU van om het even 
wellce schctdeloosstelling ten laste van de 
Staat of een zi,iner· oruanen u.itsluit, zelfs 
1.vannee1· lle toekenning van het pensioen 
het instellen van de op het gemeen recht 
gegronde vorller·in,q heeft opgevolgd. -
Door de toekenning van een pensioen bij 
toepassing van de door het besluit van de 
Regent van 5 october 1948 samengeorden
de wetten betreffende de vergoeilingspen
sioenen of van de artikelen 1 en 4 van de 
wet van 9 maart 1953 wordt alle toeken
ning, wegens hetzelfde schadeberokkenend 
feit, van om het even welke schadeloos
stelling ten laste van de Staat of een zij
ner organen uitgesloten, zelfs wanneer de 
toekenning van het pensioen het instellen 
van de op het gemeen recht gegronde vor
dering heeft opgevolgd. 

18 juni 1956. 876 

4. - Vergoedingspensioenen en mili
taire pensioenen. -' W etten sctmenrJeor·
clend door het beslttit van de Regent van 
ii october 1948 en wet ·van 9 macwt 1953. 
- Toelcenning van een pensioen. - Ver
goeding wellce de toelcenninrJ we,qens het
zelfde schadeberolclcenencl feit van om het 
even wellce schacleloosstelling ten laste 
van de Staat of een zijner· or·ganen tdt
~l!t.it, zelfs inllien de begunstigde aan het 
pensioen verlclaart te verzalcen. - Door 
de toekenning· van een pensioen bij toe
passing van de door het besluit van de 
Regent van 5 october 1948 samengeorden
-de wetten betreffende de vergoedingspen
sioenen of van de artikelen 1 en 4 van de 
wet van 9 maart 1953 wordt de toeken
ning, wegens hetzelfde schadeberokke
nend feit, van om het even welke schade
loosstelling ten laste van de Staat of een 
zijner organen uitgesloten, zelfs wanneer 
aan het pensioen door de begunstigde ver
.zaakt werd. ' 

18 juni 1956. 876 

' 5. - Ver·goeclingspens·ioenen en mili
taire pensioenen. - W etten samen_qeor
clend door het besl~tit van de Re_qent van 
.5 october 1948 en wet van 9 maar·t 1953. -
Toelcenning van een pensioen. - Vergoe
·ding wellce de toelcenn·in_q wegens het
ielfile schadeber·oklcenend. feit van om 

het even well.;e schadeloosstell·vn_q ten 
laste van de Staat of een zijne·r oruanen 
u'itsl·wit ten voorclele van een anclere per
soon dan de beu·nnst'i_qde. - Door de toe
kenning van een pensioen bij toepassing 
van de door het besluit van de Regent 
van 5 october 1948 samengeordende wet
ten betreffende de vergoedingspensioenen 
of van de artikelen 1 en 4 van de wet van 
9 maart 1953 wordt de toekenning wegens 
hetzelfde schacleberokkenend feit, van om 
ihet even welke schadeloosstelling ten 
laste van de Staat of een zijner organen 
uitgesloten, zelfs ten voordele van een 
andere persoon dan cle bt\gunstigde. 

18 juni 19iiG. 876 

POLDE.QS EN WATERJNGEN. 
1. - TV aterin_qen. - Ten voordele van 

een watering gevestigcle belastin_qen. -
Reclamatie. - Bevoegdheid van cle be
stendige deptt.tatie van de provincier·aad. 

De reclamatie tegen het bedrag van de 
ten voordele. van een watering gevestigde 
belastingen (dijkgeschotten) wordt tot de 
bestendige deputatie van de provincie
raad gericht. (Stilzwijgende oplossing.) 

20 januari 1956. 396 

2. - Reglem.ent van een watering be
treftencle de vercleling en de inn·ing van 
rle belastingen rlie het vest-i_qt. - Goed
lceu.ring door de gO'ltver·ne~w rler provincie. 
- Het reglement van een watering betref
fende namelijk de· verdeling en de inning 
van de belastingen die het vestigt moet 
aan de goedkeuring van de gouverneur 
der provincie onderworpen worden. (Kon
besl., van 9 december 1874, art. 8; kon. 
besl., van 13 maart 1935, art. 1.) 

20 januari 1956. 396 

·3. - Reulernent van een water·ing be
trejfende de ver·delin_q en de inning van 
de belasUngen die het vestigt. - Goecllce~t
ring door· de _qonvenw1w. - Bekendma
lcin_q. - ATtilcelen 5 en 6 van de wet van 
18 april 1898 n·iet toepasseUjk. - De arti
kelen 5 en 6 van de wet van 18 april 1898 
betreffende -de bekendmalmig en de ken
nisgeving van de. koninklijke besluiten 
zijn toepasselijk, noch op het reglement 
van een watering betreffende de verdeling 
en de inning . van de belastingen die het 
vestigt, noch op de beslissing van de gou
verneur van de provincie waarbij dit re
glement wordt goedgekeurd. 

20 januari 1956. 396 

POSTEIUJEN. 
Reglement van het personeel. - Bepa

lin_qen betr·effende de door· het beheer aan 
de bedienclen betaalcle sommen in geval 
van weTkonbelcwiutrnheid ten gevolge van 
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een ongeval, waa1·van de ve?·antwoorcle
Ujlcheid op een derde 1'USt. - BepaUngen 
n·iet afgesohaft door cle artilwlen 101 tot 
103 van het lconinlcUjlc besl·ttit van 2 octo
ber 1937 ho·udende het statuut van de amb
tenaren vnn cle Stnat. - De bepalingen 
van het reglement van het personeel der 
posterijen, betreffende de door het beheer 
aan de bedienden betaalde sommen in ge
val van werkonbekwaamheicl ten gevolge 
van een ongeval waarvan de verantwoor
delijkheid op een derde rust, werden niet 
afgeschaft door de artikelen 101 tot 103 
van het koninklijk besluit van 2 october 
1937 houdende het statuut van de agenten 
van de Staat~ 

19 september 1955. 9 

P:QEJUDICIEEL GESCiiiL. 
1. - Sknfzaken. - Ve1·wee1"miclclel een 

1·eoht 1xtn on·roeTende eigendom inroezJencl 
en stettnencl op een eenzij cli.ge verbintenis 
tot aanlcoop. - Ve1·we1·ping. - WetteU:ilc
heid. - Kan niet aangenomen worden 
het door een belclaagde aangevoerd preju-

RECHTEN VAN DE VERDED~ 
GIN G. 

1. - Stt·atzalcen. - Verdedi,qing van 
de burgerlijlce parUj. - An·est dltt be
lclaagde V!'ijsp1·eelct, deals b·wrge1·lijlc ver
ant·woordelijlc gedctagde pwdij bu'iten zaalc 
stelt en aan de btwgerlijlve paTtij haar 
·w·rdering ontze.qt. - Besohe·iden betref
fencle cle telnstlegging en de bu1'[Je1·lij lee 
vorde·r·in(! aan de vooTzitter van de Teamer 
tijdens de beraadsln(!in(! van rle 1·eohters 
cloo'l' de randsman van de nls b·urgerlijlc 
vernntwoonleUjlc (!etlnartde pMt-ij (!ezon
den. - Bescheiden tijclens cle beraadsla
g·in(! bi:i cle b·unael gevoegd. - N ooh mede
gerleeld aan rle burgerli]lce pa1·tij, nooh 
·nit de debatten gewee·rd. - Sohendin(! 
va.n cle rechten ·va.n de verded·i,qin(! van 
rle buTgeTl·ij ke pa.r·Uj. - Wanneer, tijdens 
<le beraadslaging van de re.chters, be
scheiden betreffende de telastlegging en 
de burgerlijke vordering en uitgaande 
van de raadsman van de als burgerlijk 
verantwoordelijk gedaagde partij bij de 
bundel werden gevoegd, worden de rech
ten van de verdediging van de burgerlijke 
partij geschonden door het arrest dat aan 
die partij haar vorclering ontzegt, zonder 
vast te stellen dat cUe bescheiden als 
vreemd aan het geding uit de debatten 
werden geweerd, dan wanneer uit geen 
bestanddeel van de rechtspleging blijkt 
dat voormelde bescheiden aan de burger-

R 

dicieel verweermiddel dat een recht van 
onroerende eigendom inroept en aileen 
steunt op een eenzijdige verbintenis tot 
aankoop van zijnentwege. (Wet van 
17 april 1878, art. 17.) 

3 octoJ1er 19G5. 58: 

2. - St'l'(tjzalcen. - Vervol!Jing uit' 
hoofde van inb1-e'llk op de wetgeving be
trejfenrle de sl-ijte1·ijen van gegiste rlTan
lcen. - Bekla.agrle eTop 1.vijrzend clnt hij 
een aanvraag tot ontheffing van de belns
t-ingen en truces heeft in,qicxliend. ~ Geen. 
prej~td·ioieel gesohil. - De beklaagde, ver
volgd uit hoofde van inbreuk op de artike
len 1, 1°, litt. a en lJ, en 35, 3°, b, van de· 
bij het koninklijk !Jesluit van 3 april 1953, 
samengeordende wets!Jepaliugen betreffen
de de slijterijen van gegiste dranken, die 
erop wijst dat hij een aanvraag tot ont
heffing van de niet betaalde belastingen 
en taxes heeft ingediend, werpt geen pre
judiciele vraag op, die aan de rechter de" 
verplichting oplegt het geding te sellar
sen. (Wet van 17 april 1878, art. 15.) 

17 october 1955. 107 

ljike partij zouden medegedeeld geweest 
zijn. 

19 september 1955. 7 

2." - Strnjzalcen. - Middel hientit af
gele·id dat de niet'igheid va-n de rlagvaa1·
din!J de uitoefenin!J vnn de 1·echten van 
cle verdediging ve1·kinderd heeft. -Arrest 
vnststellend dnt de aanlegge1· zioh niet 
nopens de telastgelegcle feiten heeft lcun
nen vergissen en dat hij zioh ten g1·onde 
heeft vet·rlerlirJrl. - Geen sohending van 
cle reohten van cle oue1·ded'(qing. - Is niet 
gegrond het middel hieruit afgeleid dat 
de rechten van de verdediging werden ge
schonden door het feit dat de dagv>tar
ding nietig was omdat zi.i de datum vall 
de ten laste van aanlegger gelegde feiten 
niet vermeldde, dan wanneer het arrest 
vaststelt dat aanlegger zich niet nopens, 
die feiten heeft kunnen vergissen en dat 
hij zich ten gronde verdedigd heeft. 

3 october 1955. G3 
3. - St-rajzalcen. - Wi.izig·ing van om

sohrijving door rle eerste reohter. - Ver
wittig·inrt aan de betiohte cla.t hij zich te
_qen het alclus omsohTeven feit hoeft te 
verclecli(!en. - vVanneer de eerste rechter 
de omschrijving van het feit dat de te
lastlegging uitmaakt gewijzigd heeft, is 
de betichte, in hoger beroep, daardoor 
verwittigd dat hij zijn verdediging ten 
aanzien van het aldus omschreven feit 
hoeft voor te dragen. 

5 december 1955. 264c 
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4. - Strafzal;;en. - Openbaar ministe
rie dat onder voot·behona van een aanmtl
lena onclerzoelv vo1·aert. - Uitstel van de 
zaalv voor slttiting van ae debattcn en nit
spraalv. - Stuldcen van hct b'i.ilconwnac 
onaerzoclv voo·r het sl·ttiten aer tJ,elJntten 
bij hct aossie·r gevoegd. - Gccn schen
aing van ae ·rechtcn van ae venletJ,iging. 
- Wanneer het openbaar ministerie on
der voorbehoud van een aanvullend onder
zoek vordert en de zaak daarna voor slui
ting der debatten en uitspraak uitgesteld 
wordt, worden de rechten van cle verde
diging niet geschondim door het voegen 
van de stukken van het aanvullend onder
zoek bij de bunuel v66r het sluiten der 
de batten. 

12 december 195i). 292 

5. - Znlven vnn airectc belastingen. -
Partij a·ie conclu.sics neerlegt v66!" het hot 
van bct'oep, waarbi.j ecn verhanl in zal~en 
van airecte IJelnsUngen tcgen de 1Jeslissing 
van ae airectem· aer belnst'ingen aanhan
gig is gemaal;;t - Ooncl·u.sies aie niett.we 
mitJ,tJ,elen of 1Jcweegt·eaencn bevatten. -
Recht voor ae tegenpat"t-ij ze doot" lle neer
legging vnn stu.lvlcen te beantwoot"llcn. -
In de uitoefening van zijn recht van ver
dediging, mag een partij in de loop van 
de rechtspleging v66r het hof van beroep, 
waarbij een verhaal tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen aanhan
gig is gemaakt, door de neerlegging van 
stukken antwoorden op de conclusies van 
de tegenpartij die nieuwe middelen of ar
gumenten bevatten, zonder dat de lnti
kelen 9 en 10 van de wet van 6 september 
1895 zulks kunnen verhinderen. 

10 januari 1956. 359 

6. - Strntzal>;en. - Voeging bij het 
dossim·, vcLn een nota vnn de bttTget·lijlce 
pnTtij nn llc sluUing ller llebntten. -
Notn v66r fle ttitspmal;; van lle IJesUssing 
aan lle raallsman van ae belclnaglle mcae
gclleeld. - Gecn annvTaag tot heropening 
lleT llcbnttcn of uitstel van de ttitspt·nalc. 
- Rechten van de vct·dediging niet ge
schonllen. - De voeging bij het dossier 
van een nota van de burgerlijke partij 
na de sluiting der debatten, schendt de 
rechten van de verdediging niet, indien 
deze nota v66r de uitspraak van de beslis
sing aan de raadsman van de beklaagde 
werd medegedeeld en indien noch de be
klaagde noch zijn raadsman de herope
ning der debatten of het uitstel van de 
uitspraak gevraagd hebben. 

16 januari 1956. 374 

7. - Stra.fzaiJen. - Venledig·inrJ vwn 
de b1wge1"l·ijke pnt·tij. - Beslissing die cle 
eis van de IJu.t·geTlijlce pat·ti,i nfwijst. -
Bi.i het dossiet" uevoegdc notn ·vnn de be
JclnCLgde wellcc n·iet ttit de dclJCLttcn veT-

wijdenl wcrd. - Rcgclm.CLUgheid van de 
nec'l'legging ot metJ,edcling aan ae bnT,qct·
lij Icc pnt·tij n·ict vastgcstcld. - Onmogc
lij l;;heia voor het hot ae wettelijlchcicl 
van de beslissing na te gCLan. - Wanneer 
een nota uitgaande van de beklaagde bij 
het dossier gevoegd is en er gerangschikt 
ligt tussen de processen-verbaal die de 
sluiting der debatten en de uitspraak van 
de heslissing vaststellen, bevindt het hof 
zich in de onmogelijkheid na te gaan of 
de rechten van de burgerlijke partij ge
eerbiedigd werden wanneer noch uit de 
beslissing noch uit de rechtspleging 
bli.ikt, dat de rechter deze nota als 
vreemd aan de debatten verwijderd heeft 
of dat gezegde nota aan de burgerlijke 
partij wenl medegedeeld. 

16 j anuari 1956. 376 

8. - StTatzalcen. - Bcsli.ssing van vcr
oot·deling wanTin tlc tlatum 1;nn zelve·re 
feitcn vnn ae betichting gcwi.izigcl wot"clt. 
BelclnagtJ,e niet verwUtigcl. - Schendiny 
vnn de rcchten van ae veraedigin,q. -
vVordt met schending van de rechten van 
de verdedigin!! gewezen, de beslissing van 
veroordeling· die de datum van zekere fei
ten van de betichting wijzigt, zonder dat 
vastgesteld weze dat de beklaagde er 
voorafgaand van zou verwittigd geweest 
zijn. 

6 februari 1956. 459 

9. - StnLfzalcen. - Ornsch!"ijving van 
hct mistJ,riif. - Su.bs·id·iait·c omscht·ijvin
IJen. - Wettelijklwicl. - Geen enkele 
wetsbepaling vereist llat het verweten 
feit het voorwerp van een enkele om
schrijving zou uitmaken; de rechter mag 
de beklaagde uitnodigen zich tegen een of 
meerdere subsidiaire omschrijvingen te 
verdedigen. 

6 februari 1956. 460 

10. - Stmfzalcen. - l'o,rac!'ing van 
hct openbawr ministeTie strelclcendc tot 
vct·1Jc1wdvcr"lclaring vnn de door belclaagdc 
,qesto·rte bot·.qsom om in voorlopige VT'i:i
hcid gestelcl tc wot·den. - Belclaagae niet 
tot het lnten gelacn VCLn zijn vet·cZeai
rtingsmWclclcn toegclaten. - Uitgespt·olven 
·vet·bettTaveTiclaring. - Schenaing van ae 
·rechtcn dct· ve·raccl·iaing. - Schendt de 
rechten der verdediging de rechter, bij 
wie een vordering van het openbaar mi
nisterie aanhangig zijnde, strekkende tot 
de verbeurdverklaring van de door be
klaagde gestorte borgsom om zijn voor
lopige invrijheidsstelling te bekomen, die 
deze verbeurdverklaring beveelt zonder 
aan de beklaagde, die zulks aanvroeg, toe 
te laten desbetreffend ~r.ijn verdedigings
middelen te laten gelden. 

13 februari 1956. 479 
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11. - Strafzaken. - Veroordeling we
gens onvrijwillige venvondingen. - A.r-
1·est dat, als bestandcleel van dit wanbe
drijf, op een niet in de dagvaarding be
doelde inbreuJc op de Wegcode wijst. 
Belclaagde daat·van niet verwittigd. -
Geen schending van de rechten van de 
ve1·dediging. · - Schendt de rechten van 
de verdediging niet het arrest dat, een 
veroordeling wegens onvrijwillige ver
wondingen uitsprekend, zonder de be
klaagde ervan te hebben verwittigd als 
bestanddeel van dit wanbedrijf wijst op 
een niet in de dagvaarding bedoelde in
brenk op de Wegcode wegens welke hij 
geen afzonderlijke verooraeling uit
spreekt. 

13 februari 1956. 480 

12. - Stratzaken. - Rnculsmwn van 
belrJnagde het ·uitstel ·vwn de znak schrif
telijlc nnnvntgende. - Bel>,lnngde cz.ie zijn 
1;erweenniddelen zoncle·r voorbehou.d vom·
stelt. - BesUssing van veroonleling. -
Geen schen(l'ing vnn !le ·rechten vnn !le 
-uerdediying. - Wanneer de raadsman 
van de beklaagde schriftelijk het uitstel 
van de zaak aangevraagd heeft doch de 
beklaagde nadien zijn verweermiddelen 
ten grande zonder voorbehoud heeft voor
gesteld, en bijgevolg zonder het voordien 
gedane verzoek tot uitstel te handhaven, 
schendt de beslissing die de beklaagcle 
veroordeelt zonder met de aanvraag tot 
uitstel rekening te houden, de rechten 
van de verdediging niet. 

20 februari 1956. 503 

13. - Strafznken. - Vonn·is vnn ve1·
oordez.ing. - Nota van de rnadsmnn vnn 
de burgerz.ijke pnrtij met bet?·ekking tot 
de betichting. - Nota. nn het slu.Uen van 
de debntten neergelegd en ged·zwende de 
bemndslnging bij het dossier gevoegd. -
Niet nnn de belvlnngde medegedeeld noah 
u.it de debntten ve·rwijderd. - Schending 
vnn de ·rechten vnn de verdediging. -
Wanneer, gedurende de beraadslaging 
van de rechters, een noot aangaande de 
betichting, uitgaande van de raadsman 
van de burgerlijke partij, bij het dossier 
gevoegd werd, worden de rechten van de 
verdediging geschonden door bet vonnis 
dat de beklaagde veroordeelt zonder vast 
te stellen dat die noot als vreemd aan de 
debatten van de hand gewezen werd, wan
neer uit geen enkel element van de rechts
pleging blijkt dat beklaagde ervan ken
nis gehad heeft. 

27 februari 1956. 522 

14. - Strntznlcen. - Krijgshof oorde
lende op stuJ;;lcen. - Beklangde~ ke·us vnn 
een verdediger gednnn hebbende. - Ver
(Jedi,qer regelmettig verwittigd vnn de dag
stellin,q der zna.k d·ie nochtans n·iet ver
schijnt noah om ·uitstel ·vet·zoekt. - Ver-

dedig·in,q zonder voorbehou.d waargenomen 
door een t'egelmatig V(tn nrnbtswege nnn
gestelde verdediger. - Geen schendin{J 
van de rechten der verdediging. - Wan
neer de door de beklaagde gekozen verde
diger, hoewel behoorlijk verwittigd van 
de dag waarop de zaak zal worden opge
roepen, niet verschijnt voor het militair 
gerechtshof hetwelk op stukken oordeelt, 
en niet om uitstel heeft verzocht, worden 
de rech ten van de verdediging niet ge
schonden, zo de verdediging, zonder voor
behoud, door een regelmatig van ambts
wege aangewezen verdediger waargeno
men is geweest. 

25 juni 1956. 905 

~ECHTERLIJKE MACHT. 
,1. - Bevoegrlheid. - Koninklijk be

sl·n-it genomen krnchtens de wetten vwn 
7 september 1939 en 14 december 1944. -
Beoorrlel-ing vnn de dt'ingen(Jheid en vnn 
de nood:<Mcelijlchei(l. - Onbevoegrlheiil 
vnn de ·rect~tet·Z·ijke nwcht. - De drin
gendheid en de noodzakelijkheid van de 
maatregelen die bij een lwninklijk bee 
sluit, krachtens de wetten van 7 septem
ber 1939 en 14 december 1944 genomen 
wordt, ontsnappen aan het toezicht der 
lloven en rechtbanken, zo zij door llet 
besluit vastgesteld zijn en niet door de 
tekst ervan tegengesproken worden. 

28 november 1955. 239 

2. - Wet. - G-ronrlwettelijlche·id. -
Toezicht dat ann de 1·echterlijke rnncht 
ontsnapt. - De hoven en rechtbanken 
vermogen niet tot de beoordeling over te 
gaan van de . overeenstemming van een 
wet met de Grondwet. (Elerste zaak.) 

7 februari 1956. 462 

3. - Snmenstell-ing van het 1'echtscol
lege. - Inkomstenbelastingen. -Hot vnn 
1Je1·oep. - Geen pmces-ve1·bnnl vnn de te
rechtz-itting. - Venneld'ingen wellce het 
(trrest moet bevatten. - Bij ontstentenis 
van een proces-verbaal dat de samenstel
ling van het hof van beroep vaststelt op 
de terechtzittingen tijdens dewelke de 
zaak onclerzocht werd, het advies van het 
openbaar ministerie aanhoord en het ar
rest uitgesproken werd, client, in zake 
van inkomstenbelastingen, het arrest zelf 
te vermelclen hoe de zetel op ieder van 
voormelcle terechtzittingen samengesteld 
was. 

3 jnli 1956. 938 

4. - Snmenstelz.ing vnn het ·rechtscol
lege. - Inlcomstenbel.nstingen. - Nood
znlceli;ilce nnnwezigheid vnn het openbaa1· 
ministe1'ie en van de gr-ijJte1·. - In zake 
inkomstenbelastingen is het hof van be-
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Toep niet reg·ebnatig saD;lengesteld zonder 
de aanwezigheid van het openbaar minis
terie en zonder het bijzijn van een grif
:fier. 

3 juli 1956. 938 

·!lECHTSPLEGING IN ST~AFZA
KEN. 

1. - Bechtbanlcen. - Raadlcarne•r de 
fJnderzoelcsr·echter ontlastend om_ de r·e
den dat, de belclangde het voonverp zijn
de van een ander· onde·rzoelc in een ander 
arrondissement, het belang ener goede 
·rechtsbedeling de sarnenvoeging van beide 
onderzoelcen vm·eist. - Belclaagde reeds 
naar de cor·rectim~ele rechtbanlc venvezen 
·wegens de fcUcn vnn het nnder· onder
zoelc. - P·roC'lweu.r des leanings cle be
Tvlnagdc rechtstr·eelcs v66r dczel,fcle recht
banlc da.gvaardcnd wegcns de feUen die 
het voorwer·p van hct eer·ste onder·zock 
waren. - Rechtbnnk niet r·egelmntig in 
lcennis gestcld. - Wanneer de raadka
mer, overwegende dat het belang ener 
goede rechtsbedeling vereist dat het te
gen de beklaagde ingesteld onderzoek en 
-een ander onderzoek, waarvan deze het 
voorwerp is in een ander arrondissement, 
samengevoegd worden, de onderzoeksrech
ter van de rechtspleging outlast heeft en 
wanneer op de datum van die beschik
king het tweede onderzoek reeds bij · een 
beschikking van verwijzing gesloten was, 
stelt de procureur des konings van het 
tweede arrondissement de correctionele 
Techtbank niet regelmatig in kennis met 
de feiten die het voorwerp uitmaakten 
van het eerste onderzoek, door de be
klaagde rechtstreeks v66r die rechtbank 
te dagvaarden, al ware deze steeds nog 
in kennis gesteld van de feiten waarover 
het tweede onderzoek geleid werd. 

31 october 1955. 149 

2. - On(lerzoelc in stratzaken. - Ver
volging wit hoofde van ewploitatie van on
tucht of pr·ostit1ttie. - Agent gelast met 
rl(J gerechtel-ijlce politic die een pr·ostU·uee 
gevolgd heejt, die hem geleid heeft nnar 
het hotel door de belclnagde gehol!.den. -
Geen onwettelijlce hnndel-ing die cle ver
volging zo·u. n·ietig rnnlcen d·ie ingerJol,qe de 
aldus door cleze ngent gednne vaststelUn
gen werd ·ingesteld. - Lokt niet uit tot 
het wanbedrijf gewoonlijk de ontucht of 
-de prostitutie geexploiteerd te hebben, en 
begaat geen onwettelijke handeling die 
zijn vaststellingen alsook _de ingevolge 
deze vaststellingen ingestelde vervolging 
nietig zou maken, de agent, gelast met de 
gerechtelijke politie, die niet meer . deed 
dan een prostituee te volgen die, na hem 
te hebben uitgenodigd haar te volgen, 

hem geleid heeft naar het door • de be
klaagde gehouden hotel. 

23 april 1956. 698 

3. - Rechtspleg·ing in str·ajzalcen. -
Onderzoelc in stmjzalcen. - BeschilclcinrJ 
·van bll.itenver·volgingstelUng. - Later·e 
beslissing van een bltrger·lij lc r·echtscol
le,qe, die de elementen wnar·over· de raad
lcame·r uitspr·aalc haa gedaan verschillena 
beoor·deelt. - Besliss·ing d·ie geen nieuw 
bezwanr 1titmaakt. - Ver·volging hervnt. 
- Onwettelijlche·id. - Wanneer, op een 
vervolging nit hoofde van afpersing, de 
raadkamer een beschikking van buiten
vervolgingstelling heeft verleend hierop 
gesteund dat uit de informatie niet blijkt 
dat de bewering van de beklaagde dat hij 
schuldeiser was van de som, voorwerp 
van de vervolgingen, van iedere grond 
ontbloot is, kan een latere beslissing van 
een burgerlijk rechtscollege welke die 
aanspraak ongegrond verklaart geen 
nieuw bezwaar uitmaken dat het hervat
ten van de vervolgingen zou mogelijk ma
ken, indien zij niet berust op beoorde
ling·selementen welke, althans gedeeltelijk, 
materieel andere zijn dan die welke tij~ 
dens de aan de buitenvervolgingstelling 
voorafgegane strafinstructie ingewonnen 
werden. (Wetb. van strafv., art. 246' en 
248.) 

11 juni 1956. 853 

4. - Onder·zoelc in str·ntzal;;en. - Ka
me·r vnn inbesclmldigingstelling. - An·est 
dat het ve-rzet van de burgerlij Ice partij 
tegen een beschil;;lcing van b1titenvervol
gingstelling afwijst. - Veroordeling van 
(le bu.rger·li,ilce par·Uj tot schadever·goecliny 
ingevolge a·rtilcel136 vnn het 1¥ etboelc va;t 
stmtvordering. - Veroor·deling die alleen 
aoo'r de l;;amer· van inbeschnldigingstelling 
lcnn en moet u·itgesprolcen wor·clen. - Ar
tikel 136 van het W etboek van strafvor
dering legt het de' kamer van inbeschul
digingstelling als plicht op de burgerlijke 
partij, die bij haar verzet tegen een be
schikking van buitenvervolging.stelling in 
het 'ongelijk wordt g·estelcl, zelfs van 
ambtswege tot schadevergoeding te ver
oordelen. Alleen de kamer van inbeschul
digingstelling vermag die veroordeling uit 
te spreken. 

4 september 1956. 971 

·s. - 0n£lerzoelc ·in str·njzalcen. - A·r
r·est . van de /c(£rtte1' van inbeschuldig·ing
stelhng dat de bur"ger-lijlce par-tij .iegens 
de belclaagde tot schadever·goeding ver
oo·rdeelt over·eenlcornstig ar·tilcel 136 van 
het Wetboelc vnn str·ajvordervng. - Ver
goeding wellce uitsl1titena de aan de be
lclaagde door het verzet van de b1trger
lijlce par·t-ij be·rolclcende schnde herstelt. 
- Voormelde schadevergoeding heeft uit
sluitend tot doel het nadeel te herstellen 
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hetwelk spruit nit het door de burger
lijke partij ten onrechte aangetekend ver
zet tegen de beschikking van buitenver
volgingstelling; die vergoeding blijft 
vreemd aan het nadeel ontstaan v66r het 
verzet. 

4 september 1956. 971 

QEDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARQESTEN. 

HooFns·rurr I. - In lmrge·rUjke zalcen. 
HOOFDS'l'UK li. - In st·rafzalcen. 
HooFns·rurr III. - In miUt-iezaken. 
HOOFDSTUK IV. - In znlcen 'Vnn belasti.n-

gen. 

HOOFDS'J'UK I. 
IN BURGERLI.JKE ZAKEN. 

1. - B urum'li,ilce zaken. - Rechte·r 
over cle rtron!l er op wijzen!l !lnt « het ve1·
ban!l ·vcm oo·rzakelijlche·ifl >> tussen een ge
mis nan verlichting vnn een « om.gekeenle 
1lriehoek >>·en een verlceersongeval « voot· 
het m·inst zeer twijfelnchtig is >>. ~ Reden 
·insluiten!l flat (lit verban!l n·iet bewezen 
-is. - Geen !l·ubbelzinn:iye reden. - Reyel
m.ati,q yemot-iveenle beslfssinrJ. ~ vVan
neer de rechter over de grond er op wijst 
dat « het verband van oorzakelijkheicl >> 
tussen een gemis aan verlichting van een 
« omgekeercle driehoek >> en een verkeers
ongeval << voor het minst zeer twijfelach
tig is ll, hetgeen insluit dat cUt verband 
niet bewezen is, is cUe reclen niet dubbel
zinnig en is, derhalve, cle beslissing regel
matig gemotiveerd. 

13 octolJer 1955. 97 

2. - Yerzoek tot pla.ntsscho·nm·ing. 
Yaststell-ing, door het vonnis, waandt 
blij let !lat (Ue ·maatreyel zonde·r voorwerp 
·is. ~ Gemot'iveenle verwerpiny. ~ Ver
werpt bij. een gemotiveercle beslissing een 
verzoek tot plaatsschouwing het vonnis 
waaruit lllijkt dat de aangevraagde maat
regel wegens door de debatten in het 
licht gebrachte elementen zoncler · voor
werp is. 

24 october 1955. 130 

3. ----' B1tryerlijke znken. - Hzwen van 
diensten. - Part-i,i fl'ie ·wit bepnalde fe-ite11 
het bestaan vnn een band vwn onderge
schilctheid wellce het bediendencont-ract 
lcenmerkt nfieUlt. - Sententie van de 
werlcrechte1·sntn1l 1Ue zich er toe beperlct 
te besUssen flat (l-ie pn·rtij het bestann van 
znllc verband niet te genoege vnn 1·echte 
7Jew-ijst. - Du.bbelzinn·lge beslissing. ~ 
Is dnllllelzinnig en schendt clerhalve arti
kel 97 van de Grondwet, de sententie van 
de werkrechtersraad van beroep dewelke, 
wanneer een partij nit bepaalcle feiten 
het bestaan van. een verband van onder-

geschiktheid die het becliendencontract 
kenmerkt afieidt, beslist zoncler daarvan 
de reden te geven, dat die partij het be
staan van dergelijk verband niet te ge
noege van rechte bewijst. 

8 december 1955. 282 

4. ~ Bu·rue·rlijke znlcen. Beslissing 
op ondn-iflelijke rellenen ge!lronfl. - Be

, slissing niet uemotiveerd. - Schendt ar
tikel 97 van cle Grondwet het vonnis dat 
zijn beslissing op reclenen steunt waarvan 
de oncluidelijkheid aan het hof niet toe
laat zijn toezicht over de wettelijkheill 
van die beslissing nit te oefenen. 

26 jannari 1956. 421 

5. - Btw!}erUjJ.;e znkan. - Fonnis flnt 
een eis ·in-wWigt. - Geen cmtwoonl. op een 
cloor de verwem·fler opgewo·rpen excepUe 
vnn onbevoegflheid. - Nlet gemotiveer!l 
vonn·is. - Schenclt artikel 97 van de 
Grondwet het vonnis, clat een eis inwil
ligt, zomler te antwoorclen op een door de 
verwerencle partij opgeworven exceptie 
van onbevoegclheicl. 

16 febrnari 1956. 489 

6. - Bu .. rrJeTlijlce znlcen. - An·est ge
steu.na op fle atstand vnn een pa.rtij. ~ 
Ooncl1tsies llat deze 1Ja1·tij beto,qende clnt 
zij geldig h(UW ntstnnll ·inget·ro/,,J,:en heeft. 
- Oonclnsies niet benntwo01'·fl. - Arrest 
niet gemotiveenl. - Is niet gemotiveercl 
het arrest dat zijn dispositief op een af
stand van de aanlegger in verbreking 
steunt, zoncler antwoonl te verstrekken 
op de conclusies waarbij deze betoogde 
dat hij zijn afstand ingetrokken had en 
dat deze intrekking gelclig was. (Groncl
wet, art. 97.) 

1 maart 1956. 532 

7. - Yrede1·echtcr een lletrelclcelijlce 
nietig heidsoorznnlc ·can een overeenlcomst 
aannemencle. - Geen sch-riftelijlce conclu
s·les. ~ llnststelling clle in het vonnis 
moet be·vnt .zijn. - De vrederechter die, 
zelfs bij afwezigheid van· schriftelijke 
conclusies, een betrekkelijke nietigheids
oorzaak van een overeenkomst aanneemt, 
is er niet toe gehouden uitdrukkelijk vast 
te stellen dat deze nietigheidsoorzaak 
door de belanghellbencle partij_ wercl opge
worpen; een impliciete vaststelling is vol
doende. 

5 april 1956. 632 

8. - Bwrgerz.ijlce zalcen. - Lening. -
Teru.gvonZering lloo·J' de lene·r. - Som. 
1·eeds yelleeltel-ijlc betnnlcl cloo1· de ontle
ner. ~ Ooncl·us·ies van rle Zener z·ich ertoe 
beperlcende nwn te voeren llat fle lletaalde 
so1n IJetrelclc·in!l hall op een andere len·ing. 
- TTnststelHn.q (lo01· het vonn·is !lat de be
taa.lde sam lle ee·rste leniny gedeeltelijlc 
yedelgd heeft. - Pnssencl antwoonl. -
Wanneer een Iener, die een geleemle som 
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.geld · terugvordert en die van de ontlener 
reeds een kleiner bedrag ontvangen heeft, 
zich ertoe beperkt aan te voeren dat 
laatstgenoemd bedrag betrekking !weft op 
een andere lening, zonder enige rechtvaar
diging van deze nanvoering te verstrek
ken, geeft het vonnis, dat vaststelt dat de 
betaalde som de eerste lening gecleeltelijk 
gedelg-cl heeft, een passend antwoord op 
deze aanvoering. 

19 april 1956. 683 

9. - Hurged'ijh:e zalcen. - Overeen
komst. ~ Verbintenis waarcloo1· een pnrUj 
de vEwplichMng aanl}aat, niet lwopwnnr 
aan cle medecontractant te 'Ue'/"l,:open, 
maaT wel l]Cen l.~oopwactr rechtstreeks a an 
cleTden te verlcopen. - Schendinu van cle 
verb-intenis. - Schculeverl}oecl'in(J om re
den van de twijs doo-r de me(lecont·mctant 
betaald om zich van doze lcoopwaar nan 
te schntfen. - 'l'ef}enst1·-ijcUuhei(l. - Is 
door tegenstrijdigheid anngetast, het ar
rest dat vaststelt dat een partij zich ertoe 
verbonden heeft, niet koopwaar aan !mar 
medecontracttmt te verkopen, maar wel 
geen koopwaar rechtstreeks aan derden te 
verkopen, en dat, gemelde partij haar 
verbintenis hebbende geschonclen, cleze 
veroorcleelt tot schaclevergoelling clnarbij 
als bestanddeel van de schatle weerhou
dencle de vrijs die cle meclecontractant 
heeft moeten betalen om zich van deze 
koopwaar aan te schaff'en. 

19 april 1956. G84 

10. - B-urgerlijlce zaken. 'l'egen-
skijd·iuheid t·ussen de beweegreclenen en 
de beschikk-ing. - Beslissin[l niet i·erJel
matiu [lemotiveerd. - Is niet regelmatig 
gemotiveenl, het arrest waarvan cle be
weegredenen onvereniglmar zijn met het 
beschikkend gedeelte. (Gromlwet, art. 97.) 

24 april 1956. 710 

11. - B IW[!Cd·ijke znl.:en. - In Bel
yisch Gonyo !]ewezen besliss·iny. ~ Beslis
siny rlie eon hoofclbewerinu en een bifko
mende bewerinrf nfw-ijst. - Geen ·redan 
tot sta·uiny ·unn hot afwijzen van de 
hoofdbewe·rin[!. - Schendin.fl ·van art-i
lcel 20 van de wet vnn 18 october 1908. -
Schemlt artikel 20 van de wet van 18 oc
tober 1908 het arrest van een hof van be
roep van Belgisch Congo clat een hoofcl
bewering en een bijkomencle bewering af
wijst, zond~r de reden te vermelden tot 
staving van het afwijzen van de hoofdbe
wering. 

3 mei 1953. 731 

12. - BltrueTlijJ,:e zake-n. - Verl.:cers
onrJeva.l. ~ Arrest rlnt de rJehele verant
'/,tJoordelijkhcicl voor het onueval ten laste 
vnn een vnn de wcyuelir'll'ilcers leut. -
An·est steunend op een doo·r clie wert{!C
bntiker lie{Jane font. - Werl!lebrnilcer 
hebbende Iii} conclusies beweercl clnt rle 

nndere ·tvC.f!{!Cb1'lliker een fo'ttt begnan hnd . 
- A-rrest nnlatend de reclen op te yeven 
1:nn het niet-voorhnnclen zijn vnn die fo·ut. 
- Arrest niet ycnwti'l:ecrd. - Is niet ge
moti veercl het arrest da t ten laste van 
een weggebruiker die een fout begaan 
heeft, welke een verkeersongeval veroor
zaakte, de gehele burgerlijke verantwoor
clelijkheicl voor het ongeval legt, zonder 
de reden op te geven waarom cle andere 
weggebruiker zelf, in strijd met de bewe
ring van cle eerste, geen fout begaan 
heeft, die insgelijks het ongeval zou ver
oorzaakt · hebben. 

25 mei 1956. 806 

13. - Bm·yerlijlce znlcen. - Goncl'ltsies 
rl-ie een feit nanvoeren en op een bewijs
voering stennen. - Rechter over de g·rond 
m· Z'ich toe beperlcencl hot feit niet be-we
zen te ,ve·rlclnren. - Niet yemotiveenle 
beslissinu. - Wanneer een partij, aan 
wie een verantwoorclelijlrheid van een on
geval ten laste worllt gelegcl, bij conclu
sies aangevoerd heeft clat het slachtoff'er 
.een fout begaan heeft door zich vrijwillig 
in zee van de toeg·elaten baclzone verwij
clercl te hebben en wanneer zij, tot sta
ving van cUt verweer, do en gelclen heeft 
clat ·het, gelet op cle stroom, de plaats 
waur het in nooll verkeerde slechts had 
kunnen bereiken door zich aldanr wetens 
en willens te begeven, is niet behoorlijk 
gemotiveerd het arrest dat er zich toe be
perkt te antwoorclen << clat het niet bewe
zen is da t het slachtoff'er .zich bij het 
zwemmen vrijwillig van de toegelaten 
badzone zou verwijderd hebben ». 

8 juni 1956. 842 

14. - Bwme,rlijlce znlcen. - Bewi:is
annbied,inrJ tot stavin[l vwn eon beweTing. 
~ Beslissing welke Z'ich ertoe bepe1·lct 
door een nnde,re bewe'l'iny de ann1JOerin[! 
teyen te spreken zonder de gey1·onclheid 
vwn lwa,r beoonlel'iny nnde·r te bepalen. -
F erwerpiny van hot bewijsannbocl niet 
met reclenen o·mldeed. - De verwerping 
van een bewijsaanbod is niet regelmatig 
met redenen omkleed wanneer cUe beslis
sing slechts gegrond is op een bewering 
die de aanvoering tegenspreekt zonder cle 
gegrondheicl van cleze lleoortleling nacler 
te bepalen ten uanzien van de tot staving 
van het middel aangevoercle bestanddelen 
waarvan het bewijs aangeboden was. 

12 juli 1956. 966 

HOOFDSTUK II. 

IN S'l'IMFZAKEN. 

1!5. - Stm,fzaken. - BesUssinu van 
vemorrleliny. - Reyelmat'i[l voo1·gesteld 
'Venveer. ~ Geen yepctst nntwoo·rd. - Be
slissing niet yernotiveenl. - De beslissing 
die cle beklaagde veroonleelt zomler een 

~---· 
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gepast antwoord op een door hem voor
gesteld verweer te verstrekken is niet re
gelmatig gemotiveerd. 

26 september 1955. 31. 

1'6. - Sknfzalcen. - Bnrg&rlijke vor
dering. - Ooncl·usies van lle belr:laagde. 
- Beslissing van veroonlelin{J een ver
toeer· niet /Jewntwoorclencl. ~ Niet-gemoti
veerlle beslissinrJ. - Is niet gemotiveerd 
de beslissing· die cle beklaagde veroordeelt 
zonder een regelmatig in conclusies voor
gebracht verweer te beantwoorclen. 

10 october 1955. 90 

1 '1. - Stra[znken. - A·rTest ste·unenll 
op eigen bewee{Jrellenen en op de nict 
strij di{Je beweeyr·edenen van de beslissiny 
van de eerste r·echter. - Geen twijfel om
trent de nlzo door het arrest overgenomen 
beweegr·edenen.- Geen schend·ing van n·r
tilcel 97 van fle Grondwet. _:_De beslissing 
van de rechter in boger beroep die op 
eigen beweegreclenen en op cle cr niet strij
clige beweegredenen van de eerste rech
ter ll steunt, schendt artikel 97 van de 
Gronclwet niet wanneer er geen twijfel 
bestaat omtrent de beweegredenen van 
het beroepen vonnis die de recb.ter in ho
ger beroep heeft willen overnemen. 

17 october 1.955. 1.04 

18. - Stratznken. - BuTger·lijke vor·
dering. - Beklangde en btwgerlijlc ver·
nntwoonlelijke jJnr·tij tot schndevergoe
d·ing verooHleeld. - Geen verplichting, 
voor de r·echter, /Jij ,qebrelc ncm concltt
sies, de ·wetsbepaling nnn te- cluiclen wnaT
op cUe '/Jer·oonlel·in_q ntst. ~ Het arrest 
dat de beklaagde en de burgerlijk verant
woordelijke parti;i hoofdelijk tot schade
vergoec1ing veroordeelt, dient, bij gebrek 
aan conclusies op dit punt, de wetsbepa
ling niet aan te duiden waarop het die 
beslissing doet rusten. 

24 october 1955. 129 

19. - Strafzaken. - Conclu.sics vuo·r 
de rechter· in hoger bet·oezJ. - Beslissing 
van ae eerste r·echter een passena ant
woorcl op clie conclus·ies ver·strclclcena. -
Rechter· in hager· beToep nanr 1le reflenen 
van cle eerste r·echter verwijzena. - Be
slissinrJ in hoger· beroep wette7ij7c gemoti
t>eer·a. - De rechter in hoger beroep, die 
naar de redenen van cle eerste rechter 
verwijst, beantwoorclt de v·66r hem geno
men conclusies, wanneer eli(~ redenen ee.n 
passencl antwoord op de Y·66r hem gestel
cle eis of verweermiddelen verstrekken. 

24 october 1955. 130 

20. - Stm,fznlcen. ~ Verjat·in_q cler· pu
blielce vor·!ler·ing.- Gemis nan conclttsies. 
- Geen ve·rpl'ichtin_q voor cle r·echter· OlJ 
tle ale ten van stnit'inu te wijzen. - V oor·
waarclen. ~ Bij ontstentenis van conclu
sies is de rechter niet gehouden in de be-

slissing van veroordeling de rechtsple
gingsdaden aan te cluiden welke de verja
ring van de publieke vordering· hebben 
gestuit, wanneer uit cle stukken der 
rechtspleging blijkt dat de verjaring niet 
ingetreclen ·was. 

7 november 1955. 172 

21. - St·mfza./;;en. - Besz.issing van 
vemorclel-ing welke cle te-iter~ in ae door· 
cle wet omsclweven 7Jewoord·ingen bewezen 
tJerkla.rwt. - (Jernis nan conclns·ies. -
J?cyel·m.ttt-ig _qemotivee·rfle besliss·ing. - Is 
regelmatig gemotiveerd cle beslissing van 
veroordeling die, waar geen conclusies 
genomen werden, cle in de bewoorclingen 
van de wet omschreven feiten bewezen 
verklaart. 

7 november 1955. 1.72 

22. ~ St-ratznken. Oonclu.sies wellce 
zelwt·e bewijselementen /ietuJ-isten. ~ Be
sl·issin_q geste·nnll op anflet·e bewijzen. -
Oonclusies welke niet moete·n benntwoorcl 
1.oo-nlen. - De recllter is niet gehouden 
conclusies te behandelen waarbij de 
waarde van zekere bewijselementen be
twist wordt, wanm~er hij zijn beslissing 
op andere bewijzen steunt. 

7 no1ember l95r.. 

23. - St-ratzMcen. - Rcohter clie een 
getu.i,qenis mee·r overt·uigend ann een an
acre a.cht. - (Jeen verplichting ae ·reclen 
e·r vnn OtJ tc geven. - In strafzaken be
hoeft de rechter de reden niet op te geven 
waarom llij een bepaalde getuigenis meer 
overtuigend dan een andere acht. 

7 november 1955. 1.75 

24. - StTatzalcen. - Getwigenissen. -
Beslissing beschouwenfl dat de getuigenis
sen hoewel rechtzinnig zijnae nochtans 
n·ict volstnnn om ae Ot!eTtniging vnn cle 
1·cchter· mede te br·engen. - Geen st1·ijclig
he·id. ~ Is niet strijclig de beslissing 
welke verklaart dat de opgenomen getui
genissen, lloewel rechtzinnig voortko
mend, niet volstaan om cle overtuiging 
van de rechter mecle te brengen. 

28 november 1955. 24•> 
0 

25. - SkafzMcen. - Ver·be-unlvet·kln
Tinrf. - Geen vaststell·in11en mntt·ent de 
wettclijlcheid vwn ae mantregel. - Ver
bt·elcing. - De beslissing waarbij de ver
beurdverklaring van een in beslag gena
men voorwerp bevolen wonlt, zonder 
enige vaststelling van de wettelijkheill 
van de maatregel, laat het hof niet toe 
zijn toezicht nit te oefenen. (Grondwet, 
art. 97.) 

28 november 1955. 244 

2'6. ~ Str-atzaken.- Houe-r bcr·oep van 
een betichte tegcn een vonnis wa.arbij hij 
tot een straf en tot schadeveruocrling ver-
001'deeld wonzt en wtwr·b·ij zijn burger-
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lijlce eis afgewezen wo-rdt. ~ Oonalus-ies 
wellce tegen de mot-ieven van de eerste 
r·echter oplcomen. - Reahter in hager be
-roep clie met verwijzinu naar die motieven 
het vonnis bevest-igt, - Niet uemotivee-rde 
bes(issing. - Is niet gemotiveerd het von
nis dat, op het hoger beroep van de be
tichte tegen de beslissing waarllij hij tot 
een straf en tot schadevergoeding veroor
deeld wordt en waarbij zijn burgerlijke 
eis afgewezen wordt, deze beslissing be
vestigt door eenvoudig naar de redenen 
van de eerste rechter te verwij.zen, clan 
wanneer de betichte in zijn conclusies 
<leze motieven ci·itiseerde op grond van 
wel bepaalde beschouwingen die hij uit 
de door de verllalisanten gedane vaststel
lingen afieidde. (Grondwet, art. 97.) 

5 decemller 1955. 262 

27. - St-rnfznlwn. - B-u-rge-rlijlce eis. 
~ Oonalns-ies welke sleohts bewer·ingen 
vooropzetten. - V aststelling floor de -rech
ter van fe-itelijlce omstandigherlen clie ze 
teue-nsprelcen. - Gemativee-rde beslissin[J. 
- Wanneer de conclusies van een partij 
slechts beweringen vooropzetten, is de lle
slissing, die ze van de hand wijst door 
op feitelijke omst:mdighe<len te wijzen 
die de beweringen tegenspreken, wettelijk 
gemoti veenl. 

19 december 1955. 305 

28. - Sknfzalcen. _-__ Rechte-r O'l!e-r cle 
yrond cl-ie cle _q-rondslctg van een e-is of ver·
·weer verwerpt. ~ 1-rnpliciete 'l!er-we-rpiny 
vnn de uevolytrekli-iny welke de 1HWtij uit 
die eis of clit 'Ue-rvoe-r afieidcle. - Door de 
grondslag van een eis of verweer van een 
partij te verwerpen, verwerpt en beant
woordt de rechter over de grond de ge
volgtrekking die de p:utij uit de eis of 
het verweer afieidde. 

19 december 1955. 308 

29. - Strafzaken. - Burgerl-ijke -vor
clering. - Geen concl-zts-ies nopens de 
granclslag van de 71-zwgerlijlce varcle-ring. 
- Arrest clat cle beticht-ing be·wezen en 
de bur·ge-rlijl"e vorclerht[f rJey-roncl ver
lclaart. ~ Ge-mativee-rcle besl-issinq. - Bij 
ontstentenis van conclusies betreffende de 
grondslag van de burgerlijke vordering, 
moet de rechter die, na de lletichting be
wezen te hebben verklaard, beslist dat de 
burgerlijke vordering gegpond is, die be
slissing niet venler motiveren. 

2 januari 1956. 330 

30. - Strafzalcen. - Besl-issing ·van 
ve1·aordel-inq. - Redenen (z.le niet toelaten 
nn te gaan of het feit 1tit hoafde waar·va-n 
aanleqf}er ve-roardeeld werd in ae feiten 
-van cle vervolging bewrepen ·is. - Beslis
sing niet wettelijlc gemot-iveenl. - Is niet 
wettelijk gemotiveerd de beslissing van 
veroordeling waarvan de redenen niet toe-

laten na te gaan of het feit, uit hoofde 
waarvan de beklaagde veroordeeld werd, 
in de feiten die aan <le vervolging ten 
grondslag lagen begrepen was. 

9 januari 19fi6. 347 

31. - Stmfzalcen. - Beslissing van 
veraordel-iny. - N-iet beantwoard ver
weer. - Besliss-ing niet gemotiveercl. -
Is niet gemotiveerd de beslissing die de 
beklaagde veroonleelt zonder een regel
matig voorgebracht verweer te beant
woorden. 

9 januari 19fi6. 350 

32. - Strafzalren. - B-ur·gerl-ijlw var
dering. ~ Oanclr1sies v66r' de r·echter in 
hager· be-roep. - Oanclusies clie zich er toe 
7Jeper7cen zande-1' bewijselementen cle 
schattinq vnn de scha£le te betwisten. -
Rechter in hoge1· beroep d-ie de -raming 
van cle ee-rste rechter nwnneemt. ~ Be
slissinrt -in hager beraep gemot-iveercl. -
Wanneer een partij zich er toe beperkt, 
in hare conclusies v66r de rechter in ho
ger beroep, de door de eerste rechter ge
dane raming van de schade te betwisten, 
zon<ler haar eigen raming op enig bewijs
element te steunen, is regelmatig gemoti
veerd de beslissing van de rechter in ha
ger beroep, die de verschillende raming 
van de eerste rechter aanneemt. 

16 januari 1956. 370 

33. - Strafzalcen. ~ Oanalu-sies van 
ae 7Je7claag(le betwistend- clat hij de clader 
va.n het m-isckijf is en de persoan aanwij
zencl aan -wie het tae-relcenba,a-r is. - Ar
rest van ve-roarclelin!f z-ich er toe beper
lcenrl te ve-rklwren clat de 7Je7claaqde het 
bewijs 'Van z-ijn bewer-ing niet levert. -
Ocbrelr, awn reclenen. - vVanneer de be
klaagde in regelmatig genomen conelusies 
beweert clat het feit, voorwerp van de be
tichting, hem niet toerekenllaar is en de 
persoon aanwijst aan wie het moet toege
schreven worden, is niet gemotiveerd het 
arrest dat, om beklaagde te veroordelen, 
zieh er toe beperkt te verklaren dat deze 
laatste het bewijs van zijn beweringen 
niet levert. (Gromlwet, art. 97.) 

23 januari 1956. 400 

34. - Stmfzalr,en. -~ Arrest 'Uan ver
aanlelin[J. - Regelmat-ig 'UOO?'gedragen 
ver·weer. - Ver·-weer niet beantwaorcl. -
Arrest niet ae-motiveenJ,. - Is niet gemo
tiveercl het arrest dat de beklaagde ver
oordeelt zonder de conclusies te beant
woonlen waarbij deze, een getuigenis in
roevende, het voorhanden zijn van het 
materieel element van het misclrijf be
twistte. (Grondwet, art. 97.) 

23 januari 1956. 402 

35. - .11ls bu-ryerlijlc ver·antwaoTde
lijlce uedaa{lde par-t-ij, in het verweer· dat 
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Z'ij als tlnsilanig voo1·brengt niet beslis
sentl, clat fle getlaagtle hct feit gepleegcl 
heeft in fle fnncties waa1·toe z·i.i hem ge
bntikt heeft. - BesUss·inu fleze pa1·tij 
·veroorllelentl om 1·eden flnt fle belclaautle 
het m·isllrijf ueplee[Jcl heeft in cle 11itoe
tenin,q vnn cle {nucties wrwrtoe ll'i:i rloor 
uezerJfle part-ij gebntil,,t was. - Besl'issing 
TC{felmatig rJemotivecrd.. - Wanneer de 
als burgcrlijk verantwoordelijke voor een 
beklaagde gedaagde partij in het door 
haar in cleze hoedanigheid voorgebracht 
verweer, niet betwist heeft dat de be
klaagfle het feit waarvoor hij vervolgd 
was gepleegd heeft in de functies waartoe 
zij hem gebruikt had, is regelmatig ge
motiveercl cle beslissing, die deze partij in 
die hoedanigheid veroordeelt, om reden 
dat het ten laste van beklaagde bewezen 
verklaard misdrijf door hem in de uitoe
fening van die functies ge11leegd wc~rd. 

25 januari 1956. 418 

36. - ..Stratzaken. - F66·r de eerste 
·rechte1· uenomen conclusies. - l~66r fle 
rechter ·in houer be1·oep niet overgenom.en. 
- Rechter ·in horJM' l!eroep n·iet er toe 
[IChonllen :::e te benntwoonlen. - De rech
ter in hager beroev is er niet toe gehou
den de conclusies te beantwoorden die 
v66r de eerste rechter genomen werclen 
en v66r hem niet overgenomen werclen. 

25 januari 1956. 419 

37. - Stmtznlcen. - Burge1·lijke vo1·-
1leT'ing. ~ Belclnn,qcle clie z-ich e·r toe be
pe'l'lvt <l alle punten van cle beweringen 
van cle bu.rge1·lij ke paTtij te betwisten Jl. 

- BesUss·ing van veroonlez.ing hie1·op rJe
stenna flat de punten van cle eis 1·echt
mnUrt en b-i.j gebrelc aan nwu.wlve1t1'ige be
twist·in[J wctwr bevonclen zijn. - Beslis
sing ·re{!elmntig ge-motiveerd. - Wamieer 
de beklaagde zich er toe beperkt heeft 
over de burgerlijke vordering te conclu
deren, dat ervan l< hem akte zou worden 
verleend dat hij alle punten van de bur
gerlijke partij betwist ll, is regelmatig 
gemotiveerd de beslissing die hem tot het 
betalen van schadevergoeding· aan cle bur
gerlijke partij veroordeelt, door hierop te 
steunen, dat de punten van de eis recht
matig en bij gehrek aan nauwkeurige be
twisting waar bevo.nclen zijn. 

25 januari 1956. 419 

38. - Strafzaken. - APrest ve1'lcla-
1'Cncle dat cle ten laste van rle beklaa.ucle 
bewezen te'iten van cle clrie betichtingen 
zich in (le zin van artilcel 1)5 van het 
8tntfwetboelc vermengen en nietternin. 
twee strnffen nitsprelcencle. ~ Besliss·inu 
met st·rijrUgheill behept. - Is met strij
<ligheid behept en schendt bijgevolg arti
kel 97 van cle Gronclwet het arrest dat, 
enerzijds, verklaart dat de drie ten laste 
van de beklaagden hewezen betichtingen 
zich vermengen in c1e zin van artikel 65 

van het Strafwetboek en, anderzijds, 
twee straffen uitspreekf, de ~ne voor twee 
van die misdrijven, de andere voor het 
denle. 

30 januari 1956. 432 

39. - Strnfznlcen. D1tlibelzinni.Qe 
rellenen. - Geb1·e1c aan ?'edenen. - Is 
niet regelma tig gemoti veercl de beslissing 
die op dubbelzinnige redenen steunt. 
(Gromlwet, art. 97.) 

6 februari 19G6. 455 

40. - Stmfza.ken. - Oonclnsies die 
sleohts fe'iteli,ilce be-we1·ingen bevntten. -
Faststelling, floor de 1·eahtm·, van feUe
z.ijlce ornstancz.iuheden die ze tegensprelcen. 
- Gemot-ivee1·ae beslissing. - Wanneer 
de conclusies van een partij slechts feite
lijke beweringen bevatten, is de beslissing 
die ze verwerpt regelmatig gemotiveercl, 
inclien ze op feitelijke omstandigheden 
wijst die ze tegenspreken. (Grondwet, 
art. 97.) 

6 februari 19G6. 457 

41. - Strafznlcen. - Eis vnn cle IJ·nr
gerlijlce pnrtij gerleeltelijlv njgewezen. ~ 
Geen nntwoo1·d op hare conal1tsies. -
Niet gemotiveenle beslissin.!f. - Is niet 
gemotiveerd het arrest dat de verant
woorclelijkheid voor een ongeval tusse11 
de beklaagcle en de burgerlijke partij ver
cleelt, zonder te antwoorden op de con
clusies waarbij deze laatste aanvoerde 
dat uit een vorig in kracht van gewijsde 
gegaan arrest bleek, clat de beklaagde ai
leen verantwoordelijk was. (Grondwet, 
art. 97.) 

13 februari 1956. 476 

42. - TTerclecUg'in!J vwn cle maatsaha.p
pij. - Stellen tm· beschi.k kinr1 'van cle ?·e
!JC1·ing. - Mag sleahts bevolen worclen in
rlien een hoofcl-vrijlwiclsstraf 1titgespm
lcen 1.vorclt. - Bet stellen ter beschikking 
van de regering mag door de rechter 
slechts bevolen wonle.n, inclien deze laat
ste ten laste van de lleklaagcle een hoofd
Yrijheidsstraf uitspreekt. (Wet van 9 april 
1930, art. 24 en 2G.) (Stilzwijgende oplos
sing). 

20 februari 1956. 504 

43. - St1·atzalcen. - Fonn'is cle 7Je-
7cl(tn[J(le verooTdelenfle zonde1· vast te stol
len flat het te z-i,inen laste gelC[J(lC feit 
bewezen -is. - N'i.et {!Cm.ot-iveenl vonnis. 
- Is niet gemotiveerd in feite het vonnis 
clat tle beklaagde veroorcleelt zonder vast 
te stellen dat het te zijnen laste gelegde 
feit bewezen is. 

20 februari 1956. 497 

44. - Ee1·ste 1·eahte1· tot een straf 1'er·
oorclelenrle na aanneming van verzach
tencle omstan(ligheclen. ~ Rechter in ho-
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.ver be-roep rlan1·enboren nnd-ere ven::a.ch
te·nde omstancUglwden nmmemencle, rloch 
·verklnrenrle clnt cle. rloO·I' rlc ccrstc Teall ter 
witgestwoken st·rnt n'iet in ve1·howUnr1 is 
met rle ztvaanvichtighe·icl van het m is
flr-i.if en deze strftj -verhogenrle. - Uit.oe
SJ11'0lcen st-rnt d·ie l(t[fC'I' is cl nn het ma.Ti
m·um van rle cloo1· cle wet bepnnlcle st-rnt 
bij gcl!'l'elc nnn ·vm·zcfchtentle omstnndi.rJ
hctlcn. - Bcsl-issing ·vrij van tcgcnstri.i
cligheicl. - vVmmeer lle eerste rechter de 
beklaaglle tot een straf veroordeeld beeft 
na aanneming van verzacbtenlle omstan
·digheuen, is niet met strijdigheill behevt 
rle beslissing van de recbter in bogcer be
roep die, hoewel daarenboven andere ver
zachtende omHhmdigheclen aannemendc~, 
verklaart dat de door ue eerste rechter 
uitgesproken straf niet in verhoucling is 
met de zwaarwichtigheicl van bet misclrijf 
en een bogere straf, lager clan het maxi
mum van de door de wet bij ontstentenis 
van verzachtencle omstanc1igheclen bepaal
de straf, uitspreekt. 

20 februari 1956. 499 

45. - Venlecli[!·ing vnn cl-e mnatschnp
pi,i. - Stellen ter bcschikMng van de re
gering. ~ Gevnl. tvanrin cle mantregcl niet 
cloor de ·wet voorgeschreven tvordt. -
FcJ'}Jlichting voo1· de 1·echter cle rcdenen 
van fle bevolen maat·rcuel nn·uwlwurig 01J 
te geven. ~ De beslissing die het stellen 
ter bescllikking van t1e regering van een 
veroordeelcle beveelt, in een geval waarin 
·de wet deze maatregel niet voorschrijft, 
moet op concrete en bepaalde wi,ize de 
redenen aancluiden waarom de recllter 
_gemeend heeft van het hem door de wet 
verleencle vermogen te moeten gebruik 
maken. (Wet van 9 a11l'il 1930, art. 25 en 
26.) 

20 februari 1956. 504 

·46. Strntzalccn. Bijlcornemle 
skaf. Yervallen•verlcltwi-ng ·vnn het 
recht een voert7tig te bestuTcn. ~ Moti
vcr·ing 'in fe-ite en nnnT 1·echt. - ll'ette
Ujke rechtvactrdiginy. ~ De toe passing 
van een bijkomende straf, en namelijk 
van de vervallenverklaring van het recht 
een voertuig te besturen, is feitelijk ge
motiveerd wanneer de recllter de straf
bare daucl wegens dewelke hij yeroor
cleelt aamlnidt; .ze is naar recllte gemoti
veerd wanneer het Yonnis de wettelijke 
bepalingen vennelllt welke de bestanc1de
len van deze misdrijven aanhalen en de 
toepasselijke straffen vaststellen; ze is 
wettelijk gerechtvaardigd indien daaren
hoven nit het vonnis blijkt dat ze uitge
sproken werd in de voorwaarden en bin
nen de perken c1oor de wet bepaalcl. 

19 maart 1956. 5\J3 

47. - St1·atza.lien.. TeqenstrijdirJe 
reaenen. - Gelwel;; aan, rerlenen. - Is 

YERilR., 195(). - 70 

niet regelmatig gemotiveerd het arrest dat 
zijn beslissing steunt op tegenstrijdige re
denen. (Grondwet, art. 97.) 

19 maart 195fl. 596 

48. - Strftjzalrcn. - l'C'I'OOnlel:inq we
gens bctnlcbre·nl.;. - Besluitcn van ver
clachte hct vonnis de fnillictvc,rklar·ing 
~titsp1·elccncl C1'it-iscrenrl. - A1-rcst · flitt op 
dit vonnis niet stcunt. ~ Geen Ve1'Jllich
t-ing clc.~c besluitcn te beantwoo1·clen. -
Het wegens bankbreuk Teroordelend ar
rest dat, om de staat van staking van 
betalingen en llet wankelen van het kre
diet van de ven1achte bewezen te verkla
ren, steunt op eigen vaststellingen en niet 
op het vonnis de faillietverklaring uit
sprekend, moet de hesluiten van aanleg
ger die <lit vonnis critiseren niet beant
woorden. 

26 maart 1956. 615 

49. ~ Stntf.:a.Jce-n. - Beslissi.ny 1mn 
vcmorfleling. - Beslissing rlie uecn nnt
woonl ve·rskekt OlJ een vcrwecr van cle 
belclna.gcle. - Niet rJemoti•vcc1·de beslis
sing. - Is niet gcmotiveerd de beslissing 
van veroorlleling die geen antwoord ver
strekt op een verweer regelmatig door de 
beklaagde naar voren gebracht. (Grond
wet, art. 97.) 

28 maart 1936. 630 

:50. - St,mj'zaJtC1L - An·cst op tegen
spranlc flat een belclaa.glle, d·ie ve1·zet aan
telcende teycn een 'IJerstelcan·est, VC1'00·r
cleelt. - A1Tcst clat niet op passende 
wi.jzc antwoonl op een e.vcepti.e in rlc akte 
·van vemct voorpesteld. - Gcen verza.lcing 
nnn de exceptie in cle besl~titen ter zittin.o 
[JCnornen. - 'N_iet pemotivee1·d a1'1"C8t. ~ 
Is niet gemotiveen1, het arrest op tegen
spraak gewezen clat een heklaagde, op 
verzet van deze laatste tegen ee.Il verstek
arrest, veroordeelt, zonder up passende 
wijze antwoord te verstrekken op een ex
ceptie die in tie akte van verzet was voor
gesteld en waaraan de verzetter in zijn 
besluiten ter zitting genomen niet ver
zaakt had. 

9 april 1K>G. 640 

51. - St·ra.fznlwn. - ronnis ae in
brenk op n1·til.:cl 17 1;a.1t ae l·F erJcoae van 
8 np1·il 195-'! bewezen verlclcwenrl. - ron
nis vaststellencl dat het voeTt·wirJ rloo1· flit 
1'a.n l!cli'laa.g(le cwnqe·reclcn stilston£1. -
Dnbbcl:z-inn-i,qc bewceu·redencn. - Is ge
steum1 ov c1ubbelzinnige beweegTedenen 
en scl1emlt c1ienvolgens artikel 97 van de 
Gronclwet, het vonnis clat eensdeels ten 
laste van de beklaag·c1e bewezen verklaart 
de telastlegging bestuurder zijncle en een 
manamvre willencle uitvoeren van aard de 
normale gang· van een andere bestuurder 
te beletten of te him1eren, nagelaten te 
llebben hem te laten voorgaan, en under-
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deels vaststelt dat het voertuig, door dit 
van beklaagde aangereden, stilstond. 

9 april 1956. (He"!, 

.52. -- Stmfzalcen. - In conclusies 
voo-ryelJracht venveer llflt slechts zeke·re 
onder de misdr·ij-ven ten laste vrm lle lJe
lclaayrle rJeleyll betrejt. - Niet bewezen 
ve·rklrwrde m·iscl1··ijven. - Geen ve·rpl-ich
ting het verweer te 1Jeantwo01·den. - De 
rechter is niet gehouden nader antwoord 
te verstrekken op een verweer, in conclu
sies voorgebracht, betreffende zekere mis
drijven die hij niet bewezen verklaart. 

11 april 1956. 653 

53. - Stratzalcen. - Bm·oerl·ijlce vor
rZering. - In concltr-sies voorgelJracht m-ill
del. - Zoncle1· ·voonverp wonlenrl ten rJe
volrJe ·vnn een vnststelliny van de reohte1·. 
- Geen ve·rpliohting het te lJehwndelen. -
De rechter is niet gchouden een in con
clusies voorgebracht middel te beantwoor
clen, dat zonder voorwerp worclt ten ge
volge van een vaststelling van het vonnis. 

7 mei 19i3G. 741 

54. - Stnt/zalcen. Dubbelzinn·irJe 
mot-ieven. - Geb-relc aan motieven. - Is 
.niet regelmatig gemotiveerd het arrest 
dat zijn beslissing op dubbelzinnige rede
nen grondt. (Gronclwet, art. 97.) 

7 mei 19i36. 747 

55. - StrafzMcen. - Oonol·us·ies. ~ 
Besoho·u.-winy wanruit yeen 1·eohtskttncl-iye 
_qevolytrelckin_q ~vorclt afgeleid. - Geen 
verpliohtiny, voo·r de rechte1·, ze te berLnt
woorclen. - De rechter over de grond is 
niet verplicht een beschouwing te beant
woorden, die in conclusies is voorge
bracht, maar waaruit geen rechtskundige 
gevolgtrekking 'Vi•ordt afgeleid. 

11 juni 1956. 851 

:&6. - Stratznlcen. ~ Arrest vrLn 1Jer
oonleling. - Onbeantwoonl lnten vnn het 
·venvee·r van ae lJelclaaglle. - N·iet gemotl

_•vee·nl arrest. - Is niet gemotiveerd het 
arrest dat cle lleklaagcle veroordeelt zon
der een door hem in conclusies voorge
bracht verweer te beantwoorden. (Grand
wet, art. 97.) 

'i. 

11 juni 1936. 856 

57. - St1"afza7cen. ~ F onnis ·wnarbij 
rle belclnngde vemo·rdeelcl werd z01ule1· 
dat het hem ten lnste gelegd feit be·wezen 
ve1"7claar·ll werd. - Niet gemotiveenl von
nis. - Is niet in feite gemotiveercl het 
vonnis dat de beklaagde veroordeelt zon
der vast te stellen dat het hem ten laste 
gelegd feit bew~zen is. 

18 juni 1956. 879 

58. - Stratznken. - B·wr.qerlijke vor
der··ing. - Oonolusies vnn de 7Jnrgerlij7ce 

parUj ·waarb·ij een o-mstnnrU~e bm·a-min[J" 
vnn rle sohade vom·gestelll 1£> onlt. - Be
slissing vaststellende rlat een rnathema
tisohe rn-miny van de sohnde onmoyelijk 
-is en ae 1·edenen van rleze on~noyelijkheill 
nanyevend. - Rn-rni-ng ex aequo et bono. 
- Reyelnwt-ig gemotivem·de beslissing. -
Is regelmatig gemotiveerrl de beslissing· 
die, antwoordencl op de conclusies waar
bij een omstandige beramiug van de· 
schade voorgestela worclt, vaststelt, de 
redenen daartoe aangevend, <lat bet bepa
len met voldoende mathematische nauw
keurigheid van het bedrag cler berokken
cle schade onmogelijk is en cle schacle ex 
aeqtto et liono vaststelt. 

25 juni l95G. 898 

59. - St·mj'Zrbken. -~ 'l'egenstrijd·iue 
be-weeg1·edenen. - Ge1J1·elc aCLn motie"L•en. 
- De beslissing die op tegenstrijclige be
weegreclenen is gegrond, is niet regelma
tig gemotiveerd. (Gronclwet, art. 97.) 

25 juni 1956. 899 

<GO. - StrajzMcen. - Fermelrliny ·vnn 
de toeyepnste -wettelijlce 1Jeval-inyen. 
Beroepen vonnis dnt een rwtikel van ae 
wet aanrlu-iclt llooh sleohts en7cele van de 
bepal·inyen van d-it art-il<el toepnst. 
Reohte-r in hager beToep nag andere be
palinye·n toepnssencl. - Beslissiny in ho
ge!· be1·oep flie nnnr het rloor het ber-oepen 
'l'Onnis an-nyeclu·id a-rtikel verwijst. - Re
yelmntiy -in rechte oernotivee1·rle lJesl-is
siny. - vVanneer de eerste rechter in een 
vonnis van veroonleling een wetsartikel 
vermeldt, hetwelk de grondelementen van 
het misdrijf aanwijst of de straf van dit 
misdrijf bepaalt, zonder die vermelding 
te beperken tot lle bepalingen van clit ar
tikel welke hij werkelijk heeft toegepast, 
is de beslissing van veroorcleling van de 
rechter in hoger beroep in rechte met re
clenen omkleecl indien hij verwijst naar 
het door cle eerste rechter aangeduid ar
tikel zo de beklaagde wegens andere he
palingen van hetzelfde artikel veroor-
deeld wordt. 

9 juli 1956. 958 

HOOFDSTUK III. 

IN MILITIEZAKEN. 

·61. - Militie. ~ Hoger beroep van de· 
mil-itieplichtiye tegen een beslissing van 
rle m-ilitierarul. - Bevestiging vnn ae lJe
slissin.q rloo·r de hoye rnilit-iemrul. - Geen 
nnt-woo1·cl op het in een alcte vftn lJer·oep 
opge~vorpen middel. - Besl-issing niet _qe
motiveerd. ---: Is niet gemotiveercl de be
slissing van de hoge militieraacl die, op· 
het boger beroep van de militieplichtige, 
de beslissing van de mili tieraad bevestigt 
zoncler het door de militieplichtige in zijn 
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.11kte van beroep opgeworpen miduel te 
beantwoorden. 

23 januari 195fi. 400 

162. - .iliilitie. -Hoger beroep van de 
dienstplichtige ctanvoerende clat cle in acht 
te nemen inlwmsten het wetteUjk max·i
mmn n·iet 01Jersclwijden. - Beslissing van 
de hoge milit-ieraad vnststellende dat die 
inlcomsten gezegd rnaxinmm. overscht'ij
den. - Beslissing ?·ertel-mnt-ig gemotlveenl. 
- Is regelmatig gemotiveerd de beslissing 
van de hoge militieraad die, in antwoord 
DP de loutere bewering van appellant dat 
de in acht te nemen inlwmsten het wet
telijk maximum niet overschrijden, vast
stelt dat die inkomsten gezegd maximum 
overschrijden. (Wet van 15 juni 1951, ar
tikel 38, par. 4.) 

27 februari 195fi. 51G 

HOOFDSTUK IV. 

IN ZAKEN VAN BELASTINGEN. 

163. - Znlcen van di?·ecte belastingen. 
- Belastingsclwldige ve?·scheidene om
standigheden aanvoenmde waantit hij at
leirlt clat de ornstandigheden waar·op cle 
ndrninistratie steunt orn cle voortzetting 
van zijn handelsberlrijf vast te stellen 
niet afcloenrle zijn. - Gebrek na,n ant
woonL - N·iet gemotiveerd a-rrest. - Is 
niet gemotiveerd het arrest dat geen ant
woord verstrekt op de conclusies waarbij 
-een belastingschuldige verscheidene feiten 
inroept waaruit hij afieidt uat de omstan
{!igheden waarop de administratie steunt 
om de voortzetting van zijn handelsbe
·drijf vast te stellen niet afdoende zijn 
(art. 97 van de Grondwet). 

18 october 1955. 110 

~64. - Inlcomstenbelastingen. Be-
.staan en berl·rag cler· belastbare inl,omsten 
op grana van teitelij lee verrnoerlens vnst
gestelrl. - Vennoedens wellce op clrie tei
ten gegrond zi,in. - Oonclttsies wnarbij de 
belastingzJlichtige wegens bepaalrle _orn
stnndi,qheden het rUenencl lcaralcter van 
deze fe-iten betwist. - An·est dat zich 
e·rtoe beped.;t te zeggen ant de cl?··ie feiten 
vnststnnn. - N·iet fJcmotiveercl arrest. -
Wanneer een belastingplichtige bij conclu
sies betoogt dat de feitelijke vermoedens, 
waarop de administratie gesteund had 
om het bestaan en het bedrag van de be
lastbare inkomsten te bewijzen, rustten 
op drie feiten waarvan hij het ter zake 
dienend karakter ontkende om reden van 
de omstandigheden waarop hij wees, is 
het arrest, dat zich ertoe beperkt het 
ma terieel bestaan van de drie fei ten in 
aanmerking te nemen, niet als naar be
J:wren gemotiveerd. (Grondwet, art. 97.) 

8 november 1955. 183 

165. - Inlcomstenbelastingen. - Eis er 
toe strelclcenrle een schttldvordering uit de 
belastbare winsten te cloen ver-wijderen. 
- Jliicldel nf.qeleid ttit het niet bestann 
van die schttldvonlerinu in de loop van 
het belastbaar· tijdpe?'lc. - Ar-rest dat 
voorhondt dat een twijfelnchtige schttld
vo·rrlering alleen lean afgetrolclr-en worden 
wannee1· zij onverhaalbnn?' blijlct en dat 
een late1·e betaling aangetoona heeft dat 
die schttlclvo1·dering zelce1· wns. ~ An·est 
dnt niet narle1· bepaalt ~vanneer die 
schnlclvonlering ontstnan ·is. - Niet ge
motiveenl arrest. - Is niet regelmatig 
gemotiveerd llet arrest dat llet bedrag van 
een schuldvonlering onder de belasthare 
winsten helloudt en het middel verwerpt 
waarbij de belastingplichtige deed gelden 
dat de schulclvordering niet in de loop van 
llet belastbaar tijdperk bestond, zicll er 
toe beperkend er op te wijzen, enerzijds 
dat een twi.ifelachtige sclmldvordering 
enkel mag afgetrokken worden van de in
komsten van liet clienstjaar in de loop 
waarvan is gebleken dat zij voorgoed on
verllaalbaar is geworden en, anderzijds, 
dat de latere betaling aangetoond heeft 
dat die schuldvordering .zeker was, zon
der aan te duiden op welk tijdstip zij 
ontstaan was. 

18 november 1955. 212 

66. - Inlcomstenbelnstingen. Ver-
tve?·ping 'Van het 1Jeroep van de belasting
plichtige. ~ Geen pnssencl antwoord op 
de conclusies. - Niet .r1emotiveenl nr1·est. 
- Het arrest waarbij het verhaal van een 
belastingplichtig·e verworpen wordt zon
cler het bij conclusies voorgestelcl middel 
passend te beantwoorden is niet regelma
tig gemotiveenl. (Grondwet, art. 97.) 

22 november 1955. 222 

67. - Zalwn vnn di-recte belastingen. 
~ Oonclnsies. - Aanspraalc vreemd aan 
het geschil. - Geen ve?·plichting clie te 
beantwoo·rrlen. - De re<;hter is er niet toe 
gehouden een in conclusies voorgebrachte 
aanspraak te beantwoorden, die aan het 
hem onderwon~en geschil vreemd is. 

6 januari 1956. 345 

68. - Zalcen van d.·irecte belastingen. 
- Aanbocl van bewijs cloor gettti[Jenver
hoor. - Vaststelling van het an·est wanr
n-it 1Jlij7ct ant het getuigenve-rl~oo?· over
boclig is. - Venve?·p·ing gemotiveC?·d. -
Het in zaken van rlirecte belastingen ge
wezen arrest, uit de vaststellingen waar
van blijkt dat een getuigenverhoor over
bodig is, verwerpt door een gemotiveerde 
beslissing het aanbod van bewijs door ge
tuigenverhoor. 

24 januari 195fi. 410 

69. - Zalcen vnn directe belastlngen. 
~ Arrest een eis verwe1·pende zonder het 
miclclel waarozJ het gestem~cl is te beant-
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woorden. Niet oemoUveerd an·est. -
Wanneer een belastingschuldige in zijn 
conclnsies vorderde dat de belastbare 
gronc1slag zou verminderd worden wegens 
een bedrijfsverlies dat, volgens hem, uit 
de opeising· door het leger van een bestel
auto voortsproot, en wanneer hij aan
voen1e tlat, indien deze llestelauto voor 
het belastbaar tijdperk was opgeeist ge
worden, die opeising dan aileen het genot 
!Jetrof, doch in de loop van het !Jelastbaar 
tijdperk in opeising van eigendom gewij
zigd was gewonlen, voldoet niet aan de 
door artikel 97 van de Grondwet voorge
schreven vormverplichting het arrest dat, 
om deze els te verwerpen, geen ontler
scheid tnssen clie lleide opeisingen maakt 
en zicll ertoe !Jeperkt in te roepen clat de 
opeising aan het begin van de belastbare 
periode voorafgaat en dat na clit tijdperk 
een vergoeding door de Staat betaald 
werd. 

21 felmmri 1956. 509 

70. - Zalcen van 1li·recte belastingen. 
- A:rrest ·I!Wn het lwf vrtn be1·oep rlat een 
aanslnr;, net 1le uewone te·rm:ijnen ge-ves
Ugd, vern·iet-igt op (J'I'OWl van lle enkele 
overwe,qin,q llat cle nanr;ijte 1!0llecUy wns. 
- Beslu.iten van 1le arlministratle nwn
voerenrle clat rle a.a:nyijte onvolledi(! was, 
cle belastinr;schitlrl'if!e zich Mj 1neenlwrc 
rlom· rle arlnl'inistrcttie .r;ellnne terechtzet
t·inrren neer[Jeleyrl hebbenlle. - Gelwek 
a.an a.nt1voonl op cle beslwiten. - Niet r;e
motiveenl nrrest. -- Schendt artikel 97 
van de Gronc1wet bet arrest van het l!of 
yan !Jeroep dat een aanslag op tle inkom
stenbelastingen, na de gewone termijnen 
gevestigcl, vernietigt door enkel vast te 
stellen dat de aangifte volleclig was, zon
der de !Jeslulten van de administratie te 
beantwoorden, die llet onvolledig karak
ter van de aangtfte afleidden uit de om
standigheid clat de !Jelastingscllnlclige zich 
!Jij meerdere door de administratie ge
llane terechtzettingen neergelegd hacl zon
<ler zelf bezwaar in te dienen. 

27 rnaart 19;)(), 62G 

71. - Za.ken van rechtstreekse l!elas
tin,qen. ~ Arrest dat een lJ'if conclnsies 
o1uler woorclen gebnwhte e·is ve·rwerpt. -
Arrest aat cle ·reclen van cleze ver·werpin[J 
niet 'anngee,tt. - Schenclinr; van artUcel 97 
·vnn cle Grontlwet. - Schenclt artikel 97 
van de Grondwet het arrest dat, zoncler 
de reden op te geven, een eis verwerpt, 
in conclusies door een lwlastingschnldige 
in de extrallelasting onder woorclen ge
bracht, . en strekkende tot een verminde
ring van de belast!Jare grondslag wegens 
wettelijke vrijstelling nm zekere inkom
sten. 

6 april 19[)G. 638 

72. - Znken vnn rli-recte bela.stingen. 
- Arrest vctn het hof vnn IJCJ'Of311 clnt een 

beroezJ te[Jen een beslissino van de dfruc
telw van cle lJelnsUn,qen ve1·werpt. ~ Dttb
belzinnige be·weegrerlenen. - Gebrek a.a.n 
beweegreclenen. -Is niet gernotiveerd het 
arrest van het l!of van beroep dat het be
roep ingestelcl tegen de beslissing van de 
c1irecteur van de l1elastingen verwerpt om 
reclen << dat meest al de grieYen ll die on
der woorden ge!Jracl!t wen1en nieuw zijn 
en niet ontvankelijk vermits ze aan de 
directeur niet onclerworven wenlen en dat 
de overige steunen op elementen die het 
voorwerp waren van een « akkoord ll, al
clus onzeker· latend welke grieven als 
nieuw en niet ontvankelijk aangezien 
werden en welke niet gegrond verklaard 
werclen uit oorzaak Yan dit akkoord. 
(Gronclwet, art. 97.) 

17 april 19[)6. G8l 

73. - Zaken van cli·recte lJelnstingen. 
- Rerlenen van het Oirrest rle cloo1· cle con
trolmw gevestitJrle annslay goerllceurenrl. 
- A·rrest het bcroep venverpenrl tegen rle 
lu;sliss·ing vnn cle rlirecte·ur d·ie rleze aan
sla[J ver:<Jwnanl hee,tt. .~ Teoenstrijclig
heicl. - SchenrUn[J vnn rwtikel 97 vnn cle 
G1'0nclwet. - Is door strijlligheicl tussen 
zijn redenen en zijn dispositief aangetast 
en scllenclt, dienvolgens, artikel 97 van de 
Gronclwet llet arrest llat, door zijn rede
nen, de aanslag, goedkeurt, zoals hij door 
de controleur ller belastingen gevestigd 
wenl en, door zijn dispositief, llet beroep 
verwerpt ingecliencl tegen de beslissing 
van de clirecteur, clan wanneer cleze !Je
slissing die aanslag gewijzigcl en ver
zwaard had. 

29 mei 195G. 814 

74. - Znlcen van rl·irecte belnsUnr;en. 
- Annvraay strekkencle tot nansteiling 
van een rleskuncUge. - Faststelling vnn 
het bestreclen aTrest wna.ntit blifkt dnt 
het clesl;;u.nrlioenonlle1·zoelc ove1·boclig is. -
Gemoti-veenle "Ge·rwerping van rle nan
vmn[/. - Verwerpt, bij een gemotiveerde 
!Jeslissing, de aanvraag strekkende tot 
aanstelling van een cleslnmdige het arrest 
nit de vaststellingen waarvan blijkt dat 
het aangevraagcl cleskundigenonclerzoek 
overboclig is. (Tweecle zaak.) 

5 juni 1956. 835 

7:fL - Zaken 1'lln ·reehtstreekse belas
Ungen. - Ve·rklru·inrJ rlctt ene boekhoncl'in[l 
niet nan op-recli theiil mnngelt clrJch clnt z·ij 
niet rolstnnt on~ "Cast te stellen rlnt rle 
e"rin vennelrle 1/!itgnven met ile werlceUjk
heirl 01;e1·eenstemmen. - Geen teyenstrij
cz.irJheirl. - Elr is geen tegenstrijcligheicl 
voorllanden waar verklaard wordt, ener
zijds dat een boekl!our1ing niet aan op
rechtheid mangelt en anderzijcls dat, on
der rekenkunclig opzicht zij niet volstaat 
om vast te stellen clat de erin vermelde 
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uitgaven met de werkelijkheid 
stemmen. (Grand wet, art. 97). 

15 juni 1956. 

overeen-

870 

~EGELING VAN R.ECHTSGEBIED. 

1. - Stn•fzaken. - Regel.mct~ige be
schilclcing tot contravenUonaltsenn,q ten 
a(tn.zien van een 1Jelclaagde. - .Rechtbanlc 
van poz.itie vtl6r welJ;;e bovend~e1~ dagvanr·
dingen voo·r dezelftle te·rechtzttttng k1·nch
tens eenzelfde ·reqnisito·ir vctn ~e n:r!'bt~
naar van het openbnar ministene 1JtJ dt.e 
rechtbanlc acmlwngig zi,in gemaakt ·tt.tt 
hoofde vnn in1J·retr.ken op de Wegcode ten 
lnste ·van dezelfde belclnagde ,qelegd en 
·nit hoof de vnn een feit, rlnt . onrler· mecr 
een nan ·de 1Jetjoegrlheirl van dw ·rechtbnnlc 
·m·eemd misd·rijf uUmnctkt, ten lctste va?'l' 
een andere beklangde gelegc/.. - Vonms 
vnn onbevoegdhe·icl, vom· het geheel, van 
de cmYecUonele 1·echt1Jwnlv, tt'itspmalc 
doende in hogm· 1Jer·oep. - Onsplitsbnre 
misdrijven ten lnste vcw ae eerste 1Je
lclna,qde gelegrl. - Snm enhnng t·u ssen 
die misdrijven en rleze ten lnste _va~L 
de tweede belclnngrle yelegd. - V ernwtt
[!ing van rle 1Jeschilclcing. --: Perlwn. -
Ve1-wijzing naar de co1'1'ectwnele 1·echt
banJc z·etelcnrle in eerste nnrtleg. - Wan
neer, na een regelmatige beschik~dng tot 
contraventionalisering ten aamaen van 
een beklaagde, de ambtenaar van h~t 
openbaar ministerie, bij een zelfcle reqm
sitoir voor tlezelfde tereclltzitting doet 
dagv~arden en die beklaagde, uit hoof~le 
van llet in cle beschikking bedoeld illlS
drijf en uit hoofde van inbreuken op de 
Wegcode, en een andere beklaagcle, nit 
hoofde van een inbreuk op de Wegcode, 
zo de correctionele reclltbank, uitspraak 
doende in hoger beroep en terecht vast
stellend dat het ten laste van de tweede 
beklaagde gelegd feit ook een tot de be
voegdheid van de correctionele rechtbank 
in eerste aanleg behoren<l misllrijf uit
maakt, verklaard heeft dat de rechtbank 
van politie onbevoegd was voor het ge
heel, zo de ten laste van lle eerste be
klaagde gelegde misdrijven onsplitsbaar 
schijnen en zo zij met die ten laste van de 
tweede beklaagde gelegd schijnen samen 
te haugen, vernietigt het hof, waarbij een 
'Verzoek tot regeling van rechtsgebied 
aanhangig is, nadat de beschikking en 
het vonnis in kracht van gewijsde ge
gaan zijn, cle beschikking van cle raacl
kamer, cloch enkel voor zoveel claarbij 
de rechtbank van politie aangecluid is als 
het bevoegd gerecht om het gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf te berechten, en 
verwijst het !le zaak naar de correctio
nele rechtbank zetelen<le in eerste aaiileg. 

28 mei 1956. 809 

2. - Beschilddny vnn ven.oijzing nnnr 
rle rechtbcmlc vwn politic. - In hager be
roep 'ttitsp1·nalv doende co·1Tectionele 
1'echt1Janlc ver·klnrenrl dnt de poliUer·ech
te1' onbevoegd wets rlaa1· rle 1Jelvlanude nt·in
llC1' r!an zestien j nnr ou.d tons op het U.i d
stip vnn het feU. - Vernietiging vnn rle 
1Jeschilclc'ing. - 11er·wijzin[J rwn1· de lvin
derrechter. - ·wanneer, na een beschik
king van verwijzing naar de rechtbank 
van politie, de correctionele rechtbank, 
uitspraak cloenlle in hager beroep, ver
klaart dat de rechtbank van politie onbe
voeg·d was, op de grond dat de beklaagde 
mi.uder dan zestien jaar oud was op het 
tijdstip van het feit, onderzoekt het hof, 
waarbij een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied aanhangig wordt gemaakt, of 
de vaststelling van het vonnis echt schijnt 
te blijken; zo ja, vernietigt het de be
schikking en verwijst het dP zaak naar 
de bevoegde kinderrechter. 

28 mei 19GG. 811 

3. - Stmfznlven. - Besch'i/Gldn,q Vf!':n 
rle ·ranrlkamer wnM'bi.j een wnnbedr'tJf 
nnar ae poliUerechtbanlc ·wo·rdt vertvezen. 
- Vonnis vnn onbevoegrl.lwirl omdnt ae
'nlHLr de politien3cht1Janlc ve1·wezen mis
rlrijven rnet een vtl6-r rle correctionele 
1·echt1Jnnlc annhnnwig wan1Jed1'ijf r;e1·
lcnocht zijn. - P·u.1Jlielce v01·der·ing bet1·ef
fenrZ het gecontmvenUonal:l:~'eerd wnn!Je
(l·rijf verjnMrl. - B-nrge'l'ltJ Ice vonlenng 
1Ji.i die 1YttbUelce ·vonlering gevoegd ... 
Onde·rzoelc doo·r het hof. - Bm·gerllJIW 
·vo1·derinu scldfnbaa:l' ten ,qepnste Uj d ·i~1-
11estelrl. - 11 ann is vwn onbe·voerJ~he~d 
schiin1Jnwr geyr·ond. Go1Tectwnele 
rechtbnnlG schijn1Jaar r·egelmntig in ken
nis vwn het wan:1Jedrijf gesteld. - V envij
zing 'IX£11 cle burye1·li:ilce vo•J'd(Wing nnar 
rle co1Tect'ionele 1'echtbctnlc. - Wanneer 
de correctionele rechtbank, uitspraak 
doende in hoger beroeD, zich onbevoegd 
heeft verklaard om over een door de 
raadkamer gecontraventionaliseerd wan
bedrijf en over 1nisdrijven, welke tot de 
bevoegdheicl van de politierechter beho
ren, uit te Sl)reken omdat die misdri:jven 
verknocht zijn met een wanbedrijf waar
van de correctionele rechtbank in eerste 
aanleg kennis heeft; wanneer de beschik
king van de raadkamer en het vonnis 
kracht van gewijsde hebben bekomen; 
wanneer de uit het gecontraventionali
seerd wanbedrijf · ontstane publieke vor
dering verjaard was OD het ogenblik 
waarop het vonnis van onbevoegdheid 
kracht van gewijsde had bekomen en 
wanneer een burgerlijke vordering bij 
die publieke vordering werd gevoegd, on
derzoekt het hof, ingevolge een rekwest 
tot regeling· van het reclltsgebiell, of die 
burgerlijke vordering ten gepasten tijde 
schijnt te zijn ingesteld geweest, of het 
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door de beschikking van de raadkamer 
naar de politierechter verzonden feit 
verknocht schijnt met het wanbedrijf 
waarvan de correctionele rechtbank in 
eerste aanleg kennis heeft en of die 
rechtbank er van regelmatig in kennis 
wercl gesteld. In bevestigend geval wordt 
de burgerlijke vordering naar de in eer
ste aanleg zetelende correctionele recht
bank verwezen opdat er samen met het 
wanbedrijf uitspraak zou worden over 
gedaan en wordt het rekwest voor het 
overige verworpen. 

9 juli 1956. 956 

REGISTR.ATIE (RECHT). 

Openbare verlcoping van meu.bels. 
'l'ekoopstelling van een voorwer·p gevolgd 
door een openbaa·r, of openbaar· gemaalct 
aanbod. - Voorwerp ingehouden. - Ont
lasting van het m7ttat-ler·echt. - Voor
waanlen. - Een roerend voorwerp, waar
van het openbaar tekoopstellen van een 
·openbaar aanbod of van een openbaar ge
maakt aanbod is gevolgd, wordt als toege
wezen beschouwd en onderworpen aan 
het recht van mutatie onder bezwarende 

SCHENKINGEN. 

1. - Arrest vaststellencl clat een partij 
een onroerend goecl heeft cloen bouwen 
met het voor·nemen het aan een clerde te 
schenken. - Ar-rest wellc claarna beslist 
dat cle vrijgevigheicl een gift van hand tot 
hancl ut.n sommen 1t.Umna7ct. - Strijdig
heicl. ~ Is met strijdigheid behept het 
arrest dat, na vastgesteld te hebben clat 
een parti.i een onroerencl goed heeft doen 
bouwen om het aan een derde te schen
ken, beslist dat de vrijgevigheid een gift 
van hand tot hand van sommen uitmaakt. 

1 december 1955. 255 

2. - Act·io pa1tl-ictna. ~ Alcte van 
.schenking. - Bchuldeise-r ·vnn cle schen
ke·r wacwvnn de schu.lclvonleTin.Q cle alcte 
voorafgaat. - Ontvanlcelijlc ae actio pau
liana in te stellen. - Een schuldeiser 
mag, door de actio pattliana, een akte van 
.schenking met 1 bedrieglijke benadeling 
van zijn rechten door zijn schuldenaar 
verricht, aanvallen, wanneer zijn schuld
vordering anterioriteit heeft tegenover de 
akte. (Burg. Wetb., art. 1167.) (Impliciete 
oplossing.) 

23 maart 1956. 612 

s 

titel tenzij de werkende openbare officier 
of ambtenaar onmiddellijk na ontvangst 
en bekendmaking van de aanbiedingen 
verkondigt, en zulks in het proces-ver
baal aantekent, dat het te koop gesteld 
voorwerp « ingehouden ll wordt; deze ver
kondiging hoeft · mondeling te geschieden 
en met gebruik van het woord « ingehou
den ll. (Wetboek van de registratierech
ten, art. 231, gewijzigd door de wetten 
van 16 juni 1917, art. 2, n' 6, c, en 13 au
gustus 19±7, art. 17.) 

13 april 1956. ()69 

REKENHOF. 

Ontvnnger· cler belastingen. - (}elast 
met de inning vwn de ver·Tceersbelasting 
OJJ de a·lttomobielen. - Aan de rechts.
macht van het relcenhof ontlerwo·rpen. ~ 
De ontvanger der belastingen, die, in be
zit gesteld van de door de aan de ver
keersbelasting op de automobielen onder
hevige schatpliclltige overgemaakte aan
gifte door de wet met de inning van die 
belasting gelast is, is aan de rechtsmacht 
van het rekenhof onderworpen. 

14 october 1955. 101 

SCHIP-SCHEEPVAART. 

Vervoer over zee. - OntlasUng va1t ver
antwoordelijlcheid voor· ve·l'lies of averij. 
~ Pe1·ilcelen, gevaren en onheilen van cle 
zee. ~ Betelcenis van deze laatste termen. 
- De vervoerder over zee is dan slechts 
van de verantwoordelijkheid voor verlies 
of averij voortspruitende nit « perikelen, 
gevaren of onheilen van de zee ll outlast, 
wam1eer de wisselvalligheden van de 
scheepvaart waaraan ze toe te schrijven 
zijn van die aard zijn dat de vervoerder 
zich in de onmogelijkheid bevonden heeft 
de vervoerde goederen tegen de schade
lijke gevolgen van die gebeurtenissen te 
beschutten; het is nochtans niet vereist 
dat deze gebeurtenissen noodzakelijk on
voorzienbaar zouden zijn. (Samengescha
kelde wetten op de zeevaart, art. 91, A, 
par. IV, 2o, c.) 

13 april 19ri6. 670 

SEQUESTEI{ DER GOEDEREN 
VAN DE PERSONEN AAN WIE 
MISDRIJVEN TEGEN DE UIT
WENDIGE VEILIGHEID VAN 
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SEQUESTER VAN GOEDEREN. - STEDEBOUvV. 1111 

DE STAAT WOJlDEN TEN SPELEN EN WEDDENSCHAP-
LASTE GELEGD. PEN. 

Sahuldvot·dering van honoraria betref
fende de ve·rdediging van cle verdachte. ---.. 
l' e·rpliahtinp, voo·r de Dienst van het se
kwester, d·i.e schuld te betalen bij voor
lcett·r boven cle chit·ografaire schuldvonle
t'inuen ten laste van cle uesekwestt·eet·de. 
- De schuldvordering van honoraria be
treffende de verdediging van een persoon 
a1111 wie een misdrijf tegen de uitwendige 
veiligheid van de Staat wordt ten laste 
g·elegd en wiens goederen onder sekwester 
staan client door de Dienst van het se
kwester te worden betaald bij voorkeur 
boven de chirografaire schulclvorderingen 
ten laste van de gesekwestreercle. (Wet 
van 20 maart 1954, art. 14 en 15.) 

Rl mei 19GG. 821 

SEQUESTER VAN 

VAN 

DANEN. 

GO ED EllEN 

ONDER· VIJANDELIJKE 

1. - B-is tot ophonclinu van de maat
reuel. - Eis inued·iend rloor een onrle·r
daan van een onzijd·ig lana. - Betelcenis 
van de tenn « onzijdige >>. - In artikel 3 
van de besluitwet van 23 augustus 1944, 
waarbij aan elke onzijclige onderdaan, 
die beweert dat een sequestratiemaatregel 
ten onrechte on hem werd toegenast, het 
recht wordt verleend de dienst van het 
sequester te dagen, bedoelt de term « on
zijdige >> elke persoon welke geen ondel:
daan is van een oorlogvoerend land, zoals 
inzonderheid de vaderlanclloze; het is van 
belang ontbloot dat de belanghebbende 
slechts ten gevolge van de toepassing van 
de wet van 30 juli 1934 vaderlandloos ge
worden is. 

24 november 19G5. 230 

2. - Ophouding van de maatreuelen 
voot·zien dam· de wet van 14 :ittli 1951. -
Voot·waa·rden uesteld door artilcel .18 van 
die wet. - Zonrler toepassi:ng op rle ·u:it
oefeni.ng van het door artikel 3 van de 
besluitwet van 23 attgustus 1944 toegelcend 
t·echt. - Artikel 18 van de wet van 14 juli 
1951, dat de opheffing van de maatregelen 
welke de Duitse goederen, rechten en be
langen treffen aan zekere voorwaarden 
onderwerpt, beperkt het recht niet dat 
door artikel 3 van de besluitwet van 
23 augustus 1944 aan elke Belgische, geal
lieerde of onzijdige belanghebbende wordt 
toegekend. 

24 november HJ55. 230 

Kansspel. - Exploitat-ie. - Begrip. -
Is een kansspel waarvan de exploitatie 
verboden is door artikel 1 van de wet van 
24 october 1902, het spel dat, hetzij op 
.zichzelf hetzij wegens de omstandigheden 
waarin het beoefend wordt, van die aard 
is dat het toeval de overhand heeft op 
cle licl!amelijke of verstandelijke behen
digheid. 

2G maart 1956. 618 

STAAT. 

U-itvoerende macht. - Vom·tzetting van 
de werkinu vrm tle 8taat. ~ Arnbtennc~T, 
£lie lJevoegcl is om in naarn van de Staat 
op te tt-eden, belet zi:in functies 11it te 
oefenen. - FeU clat cle Staat in cle jtwi
dische omnouelijlcheicl niet ma.IJ stellen 
zijn opdmcht te ve·rmtllen. - 1Jilouelij7c
heid een ambtenaat· at te vaanliuen orn 
de fi.tula·ris van de f-wnct-ie te vervanuen. 
~ De ononderbroken voortzetting· van de 
werking van de Staat, voorwaarde van 
zijn bes,taan, vereist dat de Staat zich 
nooit in de juridische onmogelijkheid be
vindt zijn opdracht te vervullen door het 
feit dat de ambtenaar, cUe bevoegd is om 
in zijn naam op te treden, belet is zijn 
functies uit te oefenen, wat de mogelijk
heicl medebrengt een ambtenaar af te 
vaardigen om de titularis van de functie 
te vervangen. 

16 mei 1956. 775 

STEDEBOUW. 

1. - Beslttitwet vwn 2 december 1946, 
o.rtikel 18. - Bmtwwerlc. ~ Begrip. -
Ret begrip << bouwen >l waarvan spraak in 
artikel 18 van de besluitwet van 2 decem
ber 1946 betreffende de stedebouw, strekt 
zich uit tot alle samenvoeg'ing· van mate
rialen, om om het even welk aan de grond 
gehecht bouwwerk tot stand te brengen, 
afgezien van alle karakter van bestendig
heicl van dit bouwwerk. 

28 november 1955. 239 

2. - Besl'llitwet van 2 rlecembet· 1946. 
- Besluit clat de nwahten niet te buiten 
gaat wellce a.an de Konin(f rloor de wetten 
van 7 septembeT 1939 en 14 december 1944 
ve·rleend werden en in de bij d·ie wetten 
vom·ziene vormen genomen weTd. - 1Vet
telijlcheirl. - De besluitwet van 2 decem
ber 1946, betreffende de stedebouw, die 
steunt op de wetten van 7 september 1939 
en 14 december 1944, waarbij buitenge
wone machten aan de Koning verleend 
worden, valt binnen de perken van die 



1H2 STRAF. 

wetten, wordt in cle erbij voorziene vor
rnen genomen en is clerhalve wetteli,ik. 

28 november 1955. 239 

3. - Besl·witwet vnn 2 december· 1946, 
cwUlcel '27. - Inbrc·uk op de bcpnlinrJen 
van cle nrtilcelen .17 en 18. - Her·stcl vnn 
cle inbTeuk. - Voorwanr·cle. - Het mate
rieel herstel van een overtreding op de 
bepalingen van cle artikelen 17 en 18 van 
de llesluitwet van 2 december 1946, betref
fende de stedebonw, kan enkel bevolen 
worden inclien het t1oor de Minister van 
openllare werken of door zijn afg·evaar
digde gevraagd wonlt en wel in de mate 
waarin het gevraagd wonlt ; het kan niet 
bevolen worden op de am1n·aag van de 
gemeente aileen, op wier grondgebied de 
inbreuken begaan werden. (Besluitwet 
van 2 december 1946, art. 27.) ' 

28 no>ember 1965. 239 

4. - Sterlebo·uwk-uncl'irJe nnnleg. Be-
sluitwet van 2 december 1946. - Be
lclnngcle vervol(Jcl zijnde om zonrler· toeln
ting op een floor· een Twninklijlc besluit 
tot het opmalcen vnn een plnn van aanle[J 
omschreven g·ronrlgebiecl gebowwd te heb
ben. - Ji'ei.t ocpleead ·1w cle belwndrnn
T,;·ina in het Staatsblad vnn het besln-it 
vnn cle Reaent vnn .~1 october 1945. - Be
lclaaarle betwistencl dat cle gemeente op 
wellcer fJ1'0ncl-.Qebiecl cle opbouwin[! ·ver·-
1"icht wenl, nan de bepnUnuen vnn de be
sl'l!'itwet ·van 2 decemlwr 1946 onclerwoTpen 
was. - AYrest 1?an ·veroonlelin[J vaststel
lend flat cle gemeente in het beslu.it van 
cle Re[Jent van 31 octobe·r 1945 vermelcl 
worclt . . ~ Wettelijlc uerechtvnanl'iarle be
sz.issina. - Wanneer een beklaagde die 
vervolgd werd om, na de bekendrnaking 
in het Stnntsblacl van het besluit van cle 
Regent van 21 october 1945 hetreffemle de 
gerneenten die tot het opmaken van een 
plan van aanleg op hun grondgebied ver
zocht worden, zonder cle vereiste vooraf
gaande toelating een gcbouw te hellben 
opgericht op een grondgebied ornschreven 
door een koninklijk besluit dat tot het 
opmaken van een algemeen of lJijzonder 
plan van aanleg lweft lJesloten, betwist 
dat de gemeente op het grondgebied waar
van hij het gebouw heeft opgericht aan 
cle llepalingen van de besluitwet van 2 de
cember 1946 lletreffende de stedebouwkun
clige aanleg onderworpen is, stelt de rech
ter over de grand wettelijk het bestaan 
van <lit bestancldeel van het misdrijf Yast 
door er op te wijzen dat de gemeente in 
voornoemd beslnit nm de Regent van 
31 october 1945 vermeld is. 

18 juni 1956. 880 

'.5. - Stecleboutvlcunrliye annleg. - Be
sl!t·itwet van 2 clecernber 1946 betreffencle 
rle steclebonwkttncliye annlea. - Oprich
tin[J 1Jan een ,qebo'llw op een qnnulyebied 

omsch·reven floor· e(m lconinlcz.ijlc beslttit 
uHwr·bij het oprnnken va:n een algemeen 
of bijzonder plnn van awnlea otJ[Jeleacl 
wcnl. - Toelati·ng tot bowwen aanae
vraaad 'IW de opbonwina. - Gcb·relc nan 
nn t·woonl 011 cleze nanvrana binnen wette
lijlce tern!'ijn. - Gebrelc nan anttvoonl 
llat het rnisclrijf n·iet u.itsl·nit. - Wanneer 
een gebouw is opgericht geweest op een 
grondgebiecl omschreven in een koninklijk 
besluit, wannloor het opmaken van een 
algemeen of bijzonder plan van aanleg 
wordt opgelegd, wordt het misdrijf niet 
uitgesloten door cle omstandigheid dat de 
Minister van openllare werken of zijn af
gevaardigde niet binnen de door artikel18 
van de besluitwet van 2 december 1946 
over een later ingecliende aanvraag om 
toelating uitspraak gedaan heeft. 

18 juni 19iJG. 880 

ST:RAF. 
1. - Venninrlerina vnn st'l'af inuevolae 

van een rJent,tdenwntreyel. - l•Vist rle ver
oor·delina n!et n'it. - Een genadebesluit 
lletreft enkel de uitvoering nm de veroor
deling, !loch wist deze niet nit. 

19 september 1955. 10 

2. - Geltlboete. - Oprlecienwn. - Ti'e·i
ten aepleead vu6r 13 april 1952. - Oel(l
boete ver·hoogd met 190 cleciemen. - On
wettelijlcheicl. - Is onwettelijk de beslis
sing die de uit hoofc1e Yan een y66r 
13 april 1952 gepleegd misdrijf ui tgespro
ken geldboete met 190 deciemen verhoogt. 
(Wet van l4 augustus 1947, art. 12; wet 
van 5 maart 19G2, art. 1 en 3.) 

26 september 1955. 38 

3. - Gelclboete. - Opdeciemen.- Wet 
vnn 5 rnaart 1952. - Van toepassina op 
nlle uelrlboeten van stntj1·echted·ijlce a.nnl. 
- Behoudens de uitdrukkelijk voorziene 
uitzonderingen, is de wet van G maart 
1952, die de strafrechterlijke geldboeten 
met 190 cleciemen verhoogt, yan toepas
sing op alle geldboeten van strafrechter
lijke aard die nit hoofde van seclert lmar 
in voege treden gepleegde misdrijven uit
gesproken werden. 

3 october 1955. 62 

4. - Bepalin[! Da.n cle straj binnen ae 
floor de ·wet aestezae perlcen. - Rechter· 
ove·r rle aroncl besl'isseucl flat de aedr·aainq 
vnn de belulangde ter terechtzitUnu geen 
toe,qeeflij lcheirl reril-ient. - TV ettelijlclwicl. 
- Schendt geen wets!Jevaling het arrest 
dat, om de toe te passen straf binnen de 
door cle wet gestelde perken te bepalen, 
beslist dat de geclraging van de !Jeklaagde 
ter terechtzitting geen toegeefli,ikheicl ver
dient. 

10 october 1955. 85 



S'J'RAF. 1113 

5. - Fer·vangencle gevanuenisstnLf. ~ 
Rechter ove1· cle grana clie wegens een 
zelfde feit een hoofclyevanyenisstrat van 
mincler clan acht clagen en ecn gelclboete 
van mee·r dan 25 frank, uitspreekt. - Mct
mimum cl-rie dayen. ~ 'Vanneer de rechter 
over de grond de beklaagde, wegens een 
zelfde feit, tot ee'll hoofdgevangenisstraf 
van minder dan acht dagen en tot een 
geldboete van meer dan 25 frank veroor
deelt, mag de gevangenisstraf, die de 
geldboete vervangt, niet drie clagen te ho
ven gaan. 

10 october 1955. 87 

6. - F e-rzachtencle omstancligheclen. 
Samengeschalcelcle wetten betrej'fende cle 
slijte-rijen van yeyiste clmnken. - VeT
zachtencle 01nstancliyheclen niet aanneem
lijk. - De door de bij koninklijk besluit 
van 3 april 1953 sarnengescllakelde wetten 
betreffende de slijterijen van gegiste 
dranken voorziene straffen kunnen niet 
wegens verzachtende omstandigheden ver
rninderd worden. 

10 octouer 1955. 89 

7. - Samenyeschnlcelrle wetten betret
fencle cle slijterijen 1;an yegiste cl-ranlcen. 
~ Inb·re1£1c op artilcel 1, ws 2 en volyencle. 
- Ve·rplichte sluiMng ·van cle slijterij. -
In geval van overtreding van artikel 1, 
nrs 2 en volgende. van de bij koninklijk 
besluit van 3 april 1953 samengeschakelde 
wetteri betreffende de slijterijen van ge
giste dranken, moet de sluiting van de 
slijterij bevolen worden. (Artikel 35, 2°, 
van die wetten.) 

10 october 1955. 89 

8. - Arrest waarbij cle belclaagcle 
schulcli.IJ verklaarcl wercl aan onvrijwalige 
clocling, bij yebrelc aan voontitzicht of 
voo·rzo·ru, alsook aan vr·ijwWiy ve1·znim 
aan verskelclc·ing van z;orgen hebbencle cle 
cloocl van clezelfcle persoon teweeyyebmcht 
zoncle1· het oogrnerlc om te cloclen. - Ar
rest twee stratfen ·uUsprekencl. ~ Onwet
telijlcheicl. - Is onwettelijk het wijzen 
van twee onderscheiden straffen ten laste 
van een zelfcle beklaagde, die schuldig· 
verklaard wordt aan onvrijwillige doding, 
llij gebrek aan vooruitzicllt of voorzorg, 
alsook aan vrijwillig verzuim aan ver
strekking van zorgen hebbende de dood 
van dezelfde 11ersoon teweeggebracht zon
der bet oogmerk om te doden. 

24 october 1955. 133 

9. - Geldboete. - Opdeciemen. - TVet 
1;an 5 maart 1952. ~ Onzelcerheid nopens 
het pu.nt te weten of de inb1·mtlc v661· at 
sinds het ·in werhng t1·eaen van de wet 
gepleegcl wenl. - Niet gerechtvaardigde 
toepassing van die wet. - Is niet wet
telijk gemoti veerd de toepassing op een 
geldboete van de door artikel 1 van de 

wet van li rnaart 1952 voorziene Vermeer
dering van 190 opdeciemen, wanneer de 
vaststellingen van de beslissing in het on
zekere laten of de inbreuk v66r of sinds 
13 april 1952, datum van het .in werking 
treden van gezegcle wet, gepleegd werd. 

12 december 1955. 289 

10. - Afzett-i-ny van ojJicier. - Veroor
deling tot een c·riminele of cDr"rectionele · 
straf wegens ve1·clu·ister·iny at rliefstal van 
rnilitaire voo1·werpen of weyens misbntilc
van vertrouwen. ~ VerzJlichte afzetting. 
- In geval van veroordeling van een offi
cier wegens verduistering of diefstal van 
militaire voorwerpen of wegens misbruik 
van vertrouwen, moet de afzetting bijko
mend bij de crirninele of correctionele 
straf uitgesproken worden, zelfs indien 
deze laatste straf slechts wegens verzach
tende ornstamligheden toegepast wordt. 
(Militair Strafwetb., art. 54 en 7.) 

6 februari 19li6. 446 

11. ~ AfzetUny van ofjicier. - Ver
zachtencle omstancli.!Jheclen. - Vervan,qinrJ 
1:an rle af.zetUng door t·nchtst·ratfen, ~ 
Perlcen. - vVanneer er verzachtende ·om
standigheden bestaan, wordt de afzetting 
van de officier slechts door tuchtstraffen 
vervangen, indien zij als hoofdstraf doch 
niet als bijkomende straf zou moeten uit
gesproken worden. (Militair Strafwetb., 
art. 59.') 

6 februari 1956. 446 

12. - Verbe·urclverl.:lctrin.IJ. Bet-ich-
tin.IJ 'VU'n vatsheicl in {feschriften en {fC
bntilc van valse stulclcen. - Vorijspraalc. 
~ Verbeunlverklal·ing van cle van vals
heicl aangeUjgde stulvken. ~ Onwettelijl,;. 
lw·id. - Is onwettelijk de beslissing, 
waarbij de rechter, na een van valsheid 
in geschriften en gebruik van valse stuk
ken betichte beklaagde te hebben vrijge
sproken, te zijnen laste de verbeurdver
ldaring van de van valsheid aangetij"de 
stukken uitspreekt. (Strafwetboek, artike
len 42 en 43.) 

13 februari 1956. 478 

13. - Ve·roorcleli·n{f wegens een {fecon
traventionalisee·rd wanbefl!rijf van onvrij
williye venoonfz.ingen en we.l}ens inbre·tt
ken OZJ de Weycocle. - Misdrijven een 
enlcel feit ·nitmalcencl. ~ Een enlcele stra,f 
van 50 frank gelclboete. - W ettelijlcheid. 
~ De enkele straf van 50 frank geldl1oete, 
wegens een gecontraventionaliseerd Vl(_:p:t
bedrijf van onvrijwillige verwonclingen 
en wegens een inbreuk op de W egcode uit
gesproken, is wettelijk wanneer de rech
ter over de grond vaststelt dat beide mis
drijven door een zelfde feit uitgemaakt 
werden. 

20 juli 1956. 969 
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TALEN (GEB~UIK DER TALEN 
IN GE~ECHTSZAKEN). 

1. - Ji'mnse t(tal-N ederlanrlse tanl (f!e
bntMc vnn de). - Bur_qe!"lijke z·nke11. -
Bnmenvoe_qing, in hager beroep_, van twee 
znlven, wan·rvan de ene het voonveqJ heeft 
uit_qemanlct vnn ene ·in het .F'·rans uestelcle 
beslissing en de andere •van ene in het 
N ederlamls _qestelcle beslissinrJ. - TT er
plichtin_q vooT rle rechte1· in ho[Jer beroep, 
lle tnal van cle 1'echtSJJle,qin[J ·in hofler be
roep bij een met Terlenen oml"lerle besT-is
sing te bepalen. - v'\Tanneer 1le. rechter 
in hager beroep twee zaken samenvoegt, 
waarvan de beslissingen de ene in het 
Frans en de andere in het N ederlands ge
steld werden, is hij gehouden, de taal van 
de rechtspleging in hager beroep bij een 
met red en en omklede lleslissing te bepa
len. (Wet van 15 juni 1935, art. 6, par. 2.) 

30 september 1!J5G. 55 

2. - Franse taal-71.·-eclerlanclse ta.al (fJC
lwu:ilc van de). - B urgerlij ke zaken. -
Beslissing van de Techter in horter beroep 
.fle taal bepalencl van de rechtspleg·ing in 
hager be·roep in geval van samcnt·oe[Jin[J 
•van twee zMcen, wnar·van ae ene het vom·
werp heeft '1/.it_qemanlct van enc ·in het 
Frans ,qestelcle beslissin[J en cle nnderc 
van ene ·in het N eclerlancls _qestelde besUs
sing. - Taa.l 1Jnn ae 1·echtsple[Jing alrl1ts 
dejinitief bepanld. - Wnnneer de rechter 
in hager beroep, na twee zaken samenge
voegd te hebben, waarvan de beslissingen 
·de ene in het Frans en de andere in het 
Nederlands gesteld werden, de taal van 
de rechtspleging in hager beroep bepaald 
lleeft, wordt die taal aldus definitief be
paald. 

30 september 19G5. 5G 

3. - Pranse t(tnl-Neclerlandse taal (ge
/n'u.ik van de). - Acmcl·l!'icliny ·in het n·r
t·est vnn lle bepalingen van de wet van 
15 juni 1.986 waarvan toepassing _qednan 
wenl. - Form. - Door zekere artikelen 
van de wet van 15 juni 1935 te vennelden 
·en door naar de in het beroepen vonnis 
aangeduide artikelen van die wet te ver
wijzen duiden de rechten in hager beroep 
·de bepalingen van gezegde wet aan waar
van toepassing ter zake gedaan werd. 

7 november 19iJ5. 172 

4. - Duitse taal (gebr·nilc van a e). -
Strafzaken. - Nieti[Jheid spruitende 1tit 
.een schenlling van cle wet vnn 15 j-uni 
1935. - Lnter vonnis vnn ve-roordeling, op 
tegenspmnlc gewezen. .~ Gedelcte nieti_q
heid. - De nietigheden welke uit een 
schending van de wet van 1iJ juni 1935 
.betreffende het gebruik der talen in ge-

T 

rechtszaken voortspruiten worden door 
het gewezen vonn.is van veroordeling op 
tegenspraak gedekt in zover het zelf niet 
door enige uit een schencling van die wet 
spruitende nietigheid aangetast is. (Wet 
van 15 juni 1935, art. 40, lid 2.) 

21 november 1955. 217 

.5. - Frnnse taal-Nellerlanclse tanl (ge
br·u.ilc van de). - St·rnfznlcen. - Uit een 
schendin[J van cle wet vnn 15 jnni .1935 
voortspTnitencle nietigheclen. - Lnter nr
rest vwn veroonlel-in[J, op tegensprnalc. -
Geclekte nieti,qheden. - De nietigheden, 
die uit een schending van cle wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken voortvloeien, zijn gedekt 
door het op tegenspraak gewezen arrest 
van veroordeling dat zelf met geen t1it 
een schending van gezegde wet voort
vloei!mde nietigheid beheDt is. (Wet van 
15 juni 1935, art. 40, lid 2.) 

13 februari 1956. 477 

6. - Fnwse taal-Neclerlanclse taal (ye .. 
bnt.ilc vnn rle). - Ferrnelcliny in het ar
rest wm de artikelen van cle 1vet van 
15 :inni 1935. ~ Niet voor_qeschreven op 
stntf van nietigheid. -De verrnelding, In 
een arrest, van de artikelen van de wet 
op het gebruik der talen in gerechtszaken 
is niet op straf van nietigheid voorge
schreven. (Wet van 15 juni 19.35, art. 41.) 

13 februari 1956. 477 

TUSSENKOMST. 
1. - St1·ajge1·echt. - Belclnagcle ver·

volgcl u.it hoofde van onvrij-wilz.ige ver
wonclin_qen. - Fonle·ring tot vr·-ijwa.ring 
teyen een meclebelclnn,qcle ·in_qestela. -
N iet-on tvnnlcelij lcheicl. - De beklaagde 
die uit hoofde van onvrijwillige , verwon
dingen vervolgd werd en tegen welke een 
burgerlijke partij zich gesteld heeft, is 
niet ontvankelijk om een medebeklaagde 
tot vrijwaring op te roepen. 

10 october 195G. 90 

2. - Bu.·l·,qerlijke zalcen. - TTeTbrelcing. 
- Pnrt-ij wier hoofdvord.er·inyen ingewil
li_qcl werden, maar wie·r snbsidiaiTe vor
dering tegen een clenle verwor·pen ·wenl. 
- Su.bsicliniTe vorder·ing bij clezeljae be
slissing en om aezelfde 1·eaen veTworpen. 
- Voo·rziening vnn de tegenpnrtij met be
trelclcin_q tot de hoofdvoraeringen. 
Foorziening nnngenomen. - Oproepin_q 
tot bindendver·lclarin_q door·· de verweeTcleT 
tegen een clenle. - Oproeping ontvnnlce
Ujlc en ge_q·rond. - Wanneer de hoofdvor
deringen van een partij ingewilligd wer
den maar, de subsidiaire vordering die 
zij tegen een derde ingesteld had voor het 
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geval dat hare hoofdvorderingen niet zou
den ingewilligd worden bij dezelfde be
slissing en om dezelfde reden verworpen 
werd, is die partij ontvankelijk om deze 
derde tot gedwongen tussenkomst en bin
dendverklaring van bet arrest v·66r bet 
llof van verbreking op te roepen, indien 
de tegenpartij een voorziening ingesteld 
lweft met betrekking tot de hoofdvorde
ringen, zelfs wanneer de beslissing over 
de subsidiaire vorclering geen voorwerp 
van enigerlei beroep geweest is en uitge
voerd werd; het hof willigt de oproeping 
tot binclenclverklaring tegen de derde in, 
indien zij cle voorziening gegrond ver
klaart. 

27 october 195,). 144 

3. - B1wgerlijkc zaken. - Aanlert in 
1:e1·brel•ing. - V C?"wee1·der in cas sa tie clie 
1;66r· de rechter over de qrond de ve1·oor-
1Zeling van de eise·r in .ve1·brelC'ing en cUe 
·Pan andere parUjen heeft acmqev·maqil. 
- Andere parUjen bniten zaak qesteld 
om een aan de ·veroo·rdeling van cle aan
legger in verbrelC'ing vreemde ?'eclen. -
Eis tot gemeenverklaring vnn het arrest 
door de venveerder tegen clie pa1·tijQn in
gesteld. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Wan
neer cle verweerder in cassatie v66r de 
rechter over de grond de veroordeling niet 
enkel van de aanlegger in verbreking, 
<loch ook van andere partijen heeft aan
gevraagcl, en wanneer deze buiten zaak 
werden gesteld om een aan de veroorde
ling van de aanlegger vreemde reden, is 
de verweerder niet ontvankelijk om vo6r 
het bof een eis tot gemeenverklaring van 

UITLEVER.IN G. 

Wet van 15 maart 1874. - Oplichtinu 
gepleegd doo1· privnte personen. - Mis
dn:jf voo·rzien rloo1· voonwemrle wet. - In 
het artikel 1, 6°, van de wet van 15 maart 
1874 betreffende de uitleveringen, wordt 
door het woord oplichting zowel de op
lichting bedoelcl die door een privaat per
soon werd gepleegd als die waaraan een 
openbaar ambtenaar .zicb scbuldig heeft 
gemaakt. 

18 juni 1956. 883 

VALSHEID EN GEBR.UIK VAN 
VALSE STUKKEN. 

1. - Valsheirl . . ~ Bedriegz.i.ik opzet. -
Begrip. - Het bedrieglijk opzet, vereist 
door de artikelen 193 en 213 van het 

het arrest tegen gezegde partijen aan te 
brengen. 

27 januari 1956. 427 

4. - Bttr·aerUjlce zalwn. - Aanleg in 
1:erb1·eldng. - Geschil niet onrleelbaa·r
tussen cle aanlegger in ve1·bi'elcing en een 
partij voo1· rle feitenrechter v1·ijwillig t?~s
sengelcomen ten einde de vo1·de1'inn van 
deze aanlegger te stennen. - Aanlegger· 
die ileze partij dagvaanlt om. te ho1·en 
zeggen dat het arrest hern gemeen zal 
zi.jn. - Niet-ontvankelijlcheid. - vVan
neer bet geschil niet onverdeelbaar is tus
sen de aanlegger in verbreking en een 
Dartij die voor de feitenrechter vrijwillig 
tussenkwam om de eis van deze aanlegger · 
te steunen, maar die zich niet voorzien 
heeft, en tegen wie geen andere IJartij. 
een voorziening instelde, is de in zake 
roe ping van deze partij door aanlegger, 

i ten einde tussenkomst en verklaring dat 
het arrest gemeen zal zijn, niet ontvanke
lijk, bij gebrek aan belang. 

u 

v 

26 april 1956. 7l(} 

.5. - B1rr_qe!'lijke zalcen. ll onle·ring 
tot gemeenve1·klari.n(l van het an·est ·inge
stelil v66r het Hof van ver·brelcin,(J. -
Vo1·-men. - De aanlegger in verbreking 
stelt regelmatig een vordering in tot ge
meenverklaring van het arrest tcgen 
iemand die vo6r de rechter over de grond 
partij in de zaak was door, ten bekwamer 
tijde aan deze partij, samen met een dag
vaarding om v66r het hof te verschijnen, 
de tegen de hoofclverweerder ingestelcle 
voorziening te betekenen. 

22 juni 1956. 892 

UITVINDINGSOCTR.OOIEN. 

PhnrnMWe1rt-iscl1e prodtwten. Vat-
IJaa·rheid voo1· oct·rooi. - De pharmaceu
tische producten, die als nijverheids- of 
handelsproducten kunnen geexploiteerd 
worden, zijn voor octrooi vatbaar. 

28 juni 1956. 919· 

Strafwetboek, is het inzicht zich zelf of 
een ander een onrechtmatige baat of voor
deel te verschaffen. (Stilzwijge.nde oplos
sing.) 

26 september 195li. · 38. 

2. - Valsheid in gesch?'iften en gebrwik 
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1!an Vftlse stu1ckeu. Genecsl.:wulige 
1!oorschrijten. - Door ecn geneeshee1" oe
maaJcte valse melfl'in[;en om honoraria te 
belcomen wnfirop h·ij geen recht heett. -
FJtrnj'IJare vnlsheill ·in gesclwitten. 
Maakt zich schuldig aan valsheid in ge
schriften en gellruik van valse stukken de 
tot het atleveren van geneesmiddelen ge
machtigde geneesheer die, om van de lllU
tualiteiten <le lletaling Yan honoraria voor 
de voorllereiding van geueesmiddelen te 
llekomen, voorschriften opmaakt en aan 
mutnaliteitskassen als volgens magistraal 
rece'pt afgeleverd aanrekent, dan wan
neer het gaat om in lalloratoria geprefa
llriceerde geneesmi<ldelen of pharmaceu" 
tische specialiteiten of niet nitgevoerde 
voorschriften. (Strafwetll., art. 193, 196, 
197 en 213.) 

2 januari 195G. 330 

3. - l'ftlslwill en gebru:ilc vftn vnlse 
stnkken. - Door een n·m.btenacti' ot een 
openbnar oj]icier geplee_qfle valsheicl in 
·fWthent-ielce en openba1·e geschriften. -
TTaststellht(t, als echt, vnn fei'ten flie het 
niet Wft'l'en. - Ber;dp. - De llij arti
kel 195, lid 3, van het Strafwetlloek lle
doelde intellectuele valsheid kan niet en
kel nit de werkelijke vaststellingen van 
de akte voortkomen, doch ook nit verzui
men waarvan het doel en de uitslag zijn 
aan een lengenachtig feit de schij.n van 
de waarheid te geven. 

6 februari 1956. 460 

4. - Inschri.iving vnn vnlsheid. - Tus
senvordel"ing bij een voorziening. - Voo1·
tvnnrden vctn ontvanl,;elijlcheifl. - Een bij 
een voorziening tussenopkomende eis tot 
inschrijving van valsheid, vereist, om ont
vankelijk te zijn, dat de verzoeker de fei
ten, omstandigheden en l1ewijzen, waar
door l1ij de valsheid van de vermeldingen 
van de geincrimineerde akte wil bewij"zen, 
aanvoert en bepaalt. 

20 februari 1956. 499 

5. - TTnlshe·id en rtebnt'ilc vwn vnlsheid. 
-- TTa.lsheicl in gesclwitten. ~ Gebntilc 
lloor fle vm·vnlse1·. - Een en dezeltfle 
strafiJnr·e flctafl, rnnar waar·van de 1titvoe
ring het plegen vnn twee muler·scheiden 
misflr·ijven behelst. - Zo de valslleid in 
,geschriften, en het gebruik van valslleid, 
gepleegd door de vervalser, handelende 
met hetzelfde strafbaar inzicht, of met 
hetzelfde oogmerk om te schaden, slechts 
·een enkel misdrijf uitmaken, behelst 
nochtans de uitvoering van die c1aad het 
plegen van twee onderscheiclen misdrij
ven.· 

12 maart 1956. 567 

IS. - Vnlshe·id en gebruik va.n valsheid. 
- TTnlsheid in gesclwiften. ~ Gebntilc 
. flam· cle vervnlser. - TTeroonlelin,q wegens 
.het opmctlcen van een vnls st·u.k en het 

gebntilc van dU stulc dam· dezelfde dnder, 
rnnnr tot een enkele stmf. - Wettigheill. 
- vVanneer de vervalser, handelend met 
lletzelfde bedrieglijk opzet of met het
zelfde oogmerk om te schaden, gebruik 
heeft gemaakt van het valse stuk, vermag 
de rechter hem te veroordelen wegens 
valsheid en wegens gebruik van valsheid, 
maar hij mag hem slechts tot een enkele 
straf veroordelen. 

12 maart 1956. 5fi7 

7. - TTnlshe-id. ~ Yalsheid ·in pr-ivate 
uesclwiften. - Annvract(J orn toelating tot 
bo'lf.wen en oraan gehechte plnnnen. -
F'e-iten en verlcla·l"ingen wellce de.ze nlcten 
tot floel hebben ·vast te stellen. - De aan
vraag om toelating tot bonwen en de er
aan gehechte plannen zijn akten die tot 
doel hebben vast te stellen, onder meer, 
dat de plannen werden opgemaakt door 
een regelmatig ingeschreven architect of 
door een ander persoon clie bevoegd is om 
in die hoec1aniglleid op te treden, en dat 
de controle OD de uitvoering der werken 
zal uitgeoefend worden door dusdanige 
architect of persoon. 

4 juni 1956. 827 

VENNOOTSCHAPPEN. 

1. - Beroepsverenig·ing. ~ B1trge-rlijlce 
vor-del"in.Q. ~ Ontvnnlcelijlcheid. - TToor
'Wctctnlen. - De beroepsvereniging wier 
statuten llekrachtigd en genubliceerd wer
den is gere¢htigd zich burgerlijke partij 
te stellen en vergoeding te vorderen van 
cle schade c1ie haar toegebracht werd door 
de benadeling, door een misdrijf, van de 
llelangen ter bescherm.ing waarvan zij op
gericllt werd, alsook in recllte op te tre
den voor de bescherming van de indivi
duele rechten, clie, voor haar leden, voort
vloeien uit hun hoedanigheid van deelge
noten. (Wet van 31 m.aart 1898, art. 6 en 
10.) 

12 maart 195G. 573 

2. - Beroepsvereniyin,q. ~ B'I/1'[/C'I'lijlce 
vonleTing. - Ontvnnlcel'ijlcheicl. - TToor
wnnrden. - De lleroepsvereniging, waar
van de statuten llekrachtigd en gepubli
ceerd werden, kan zich bnrgerlijke partij 
stellen om de vergoeding te vorderen van 
het nadeel berokkencl aan de bclangen 
met het oog· waarop zij opgericht werd en 
tot verdediging van de indivicluele recllten 
welke llaar leclen uit hun hoedaniglleid 
van vennoot trekken. ('Wet van 31 maart 
1898, art. 6 en 10.) 

28 maart 1956. 630 

3. - BenJepsver·eniging. ~ Burgerl'ijlce 
vor·deTing. - Ontstnan en hu·idig belnny . 
- Schnde. - Beoo1·deling door fle feiten
Techter. - (Jr·e·ns. - De feitenrechter be-
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·oordeelt souverein in feite of een beroeps
vereniging, lmrgerlijke partij, van een 
ontstaan en hui.dig l1elang doet blijken om 
vergoeding te eisen van de schade waarop 
ze haar vordering steunt en waarvan de 
feitenrechter de werkelijkheid en de uit
gestrektheid beoordeelt. 

28 maart 19G6. Hf\0 

4. Han!lelsvennootscha1J]Jen. 
Rechts·vorderinrJ tegen cle ·vennoten of 
aancleelhonders. - TTer.inr·ing. -De vijf
jarige verjaring van artikel 194, alinea 1, 
van de samengescllakelde wetten op de 
llandelsvennootscllappen is slecllts toepas
seli.ik op de reclltsvorderingen tegen de 
vennoten of aandeelhouders uitgeoefend 
door de sclluldeisers van de vennootscllap, 
lletzij reclltstreekB door deze sclluldeisers 
zelve, lletzij onreclltstreeks, door tnssen
komst van de reclltspersoon of van zijn 
vereffenaars. 

vVorden onreclltstreeks door de sclluld
eise.rs van de vennootscllap uitgeoefend, 
de reclltsvordering·en van de reclltsper
soon of van zijn vereffenaars gesteund 
up de verbintenissen door de vennoten of 
aandeelllouders ten opzichte van derrlen 
en ten einde vrijwaring van de belangen 
van deze derden, aangegaan. 

13 april 1956. 667 

:5. ~ Naamloze vennootschnp. Be-
randslaging van de beheerraacl. - Beheer
der clie een aan clat van de vennootsehap 
tegengesteld belang hacl. - Nietnalcoming 
van de 1>oorsch1·itten va.n a1·tikel 60 de1· 
samengeonlencle wetten betreftende rle 
vennootschappen. - Geen nietigheid. ~ 
De nietnakoming alleen van de voor
scllriften van het artikel 60 der samenge
ordende wetten betreffende de vennoot
schappen met betrekking op llet geval 
waar een beheerder in een aan de goed
keuring van de beheerraad onderworven 
verrichting een belang heeft dat met dit 
van de vennootschap strijdig is, geeft 
geen aanleiding tot nietiglleid van de be
raadslaging·, zelfs ten opzichte van de be
lleerder die wist dat hij een belang had 
dat strijdig was met dit der yennootschap 
en die kennis had van de begane onregel
matigheid. 

21 juni 1956. 890 

VEQANTWOO~D ELIJKHEID 
(BUITEN OVER.EENKOMST 
ONTSTAAN). 
1. - 17 order-ing tot vergoell:ing van het 

stoffelijlc nacleel spn!.itencle uit de cloo1· 
een ongeval veroo1·znakte weJ·konbe
lcwnamheid. - Oontractuele wedrlen aa.n 
het slachtotte1· va.n het ongeva.l 1t.itbe
taald t-ijdens de peTiocle van we1·7conbe-
7cwnam.heirl. - Om.standigheid zonde-r nit-

werlcsel op rle ve1·goeding wa.artoe de 
clader van het schaclebe1·oklcenend teit ge
honcl'en is. - De vergoecling waartoe de 
dader van het sclmdeberokkenend feit ge
lwuden is jegens het slachtoffer van een 
ongeval om het stoffelijk nadeel sprui
tencle uit de door het ongeval veroor
zaakte werkonbekwaamheid te herstellen 
wonlt noch opgeheven noch verminderd 
door de omstandigheid dat aan het slacht
offer het gelteel van zijn contractuele 
wedden verder tijdens de periode van 
werkonbekwaamheid uitbetaald werd. 
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1165). 

26 septen1ber 1955. 28 

2. - Nalevinu van de -reqlem.entaim 
voorschriften door een weggebntiker. -
Omstancligheid d·ie zij-lt ·renmtwoonlel-ijlc
heid niet 11itslu.it in gc1:al vnn miskennino 
van cle nlgemene plicht van vOOJ'Zichtiy
heicl. - Het feit dat een weggebruiker de 
reglementaire voorschriften heeft nage
leefd llelet niet dat cle miskenning van de 
aan elke weggebruil;:er opgelegcle plicht 
van voorzichtigheicl tot zijn verantwoor
delijkheid aanleiding kan geven. 

26 september 1935. 24 

3. - lled.:eer. - 1Vermebruike1· die een 
nnder wegyebruiker op ouregelmatige 
wijze inha.nlt. - Omstwncligheid die niet 
noodzalcelijlcerwijze ellce tout in hoofde 
van cle in,qehaalrle werJgelwu.ilcer weg
neentt. - De omstandigheid dat een weg
gebruiker een ancler weggebruiker in 
strijd met artikel 33, 2°, van de W egcode 
van 1 februari 1984 inhaalt, sluit niet 
noodzakelijkerwijze elke fout nit in hoof
de van de ingehaalde weggebruiker. 

26 september 1955. 24 

4. - TT erantwoonlel·iilcheitl van cle 
meesters en nansteUers. ·- TT ennoot. 
Hoedani[Jhe·id clie niet noodzalcelijlceT
wijz'e die van nangestelcle z·i,iner medeven
noten ·u.itslu-it. - De omstandigheid dat 
de dacler van een schadeberokkenencl feit 
de vennoot van andere nersonen is sluit 
niet noodzakelijkerwijze- nit dat hij in 
hoeclanigheid van aangestelde zijner me
devennoten zou knnnen gehandeld hebben. 
(Burg. Wetb., art. 1384, lid 3.) 

26 september 1955. 27 

5. - Zedelijke schacle. ~ Lichamelijke 
en zedel-i,ilce pijnen. - Scha.de aan het 
vermogen va.n het slachtoffer berolclce
ncnrl. - Recht op ve1·goeding tot zijn eJ·f
oenamen ove1·,qaande. - Het slachtoffer 
van een ongeval put in cle lichamelijke en 
zedelijke pijnen welke dit medegebracht 
heeft het recht schaclevergoeding ten laste 
van cle voor het ongeval verantwoorde
lijke derde te vorderen; dit recht verte
genwoordigt een waarde die van zijn ver
mogen deel uitmaakt en tot zijn erfgena
men overgaat. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

26 september 19G5. 28 
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6. - Verantwoorrlelijlcheicl van cle va
cler en cle moetlet·. - Mintlerjnrig Jcincl 
hebbencle een zelcere omlerllom bereilct. -
V ennoeclen ·utm sah1lltl rlnt n'Ochtans Jean 
vern·ietigrl 1.Vot·llen. - De omstandigheid 
dat het mimlerjarig kind een zekere ou
tlerdom heeft bereilrt belet niet dat de va
der of de moeder zich van zijn burgerlijke 
aa:i:tspral;:elijkheid kan bevrijclen, door het 
yermoeden van schultl, waarop die aan
sprakelijkheid steunt, te vernietigen. 
(Burg. Wetb., art. 1384.) 

26 september 1955. 31 
7. - Onueoo·rlooj'rlc 1lancl van cen ot·

gann van de Stant. - Aan rle Staat ver
oorznalctc sal1 acle. - Vonler-ing van lle 
Stctat tot herstclling van lle schalle tegcn 
rle 1l1uler. - Ontvankelijkhe·ill. - De om
standigheitl dat de dader van een onge
oorloofcl feit dat schade aan de Staat ver
oorzaakt ·heeft een van dezes organen is 
welke in cUe hoedanigheid gehandeld 
lleeft, neemt niet weg dat de Staat ge
reclltigd is van de d:1l1er de llerstelling 
van die scllade te eisen. (Burg. Wetboek, 
art. 1382.) 

:: october 19GG. 64 

8. - Ve·rluecrsongevnl. Vt·cwhtauto-
mobiel onreoelmntiu op cle Ti.ibaan stntio
net·enll. - Door een anclere wcgyebntilcor 
te voot·ziene h·inlle1·nis. - MogeUjkheicl 
van een oorzalcez.ijlc ve1·banll tu.ssen de 
doo·r d.e bestu.·wrlle·r vnn lle v·rachtantomo
biel begane inbreu.Tc en lle floor llC anflere 
weggcbru.ilwr oeleclen sclwlle. - Het feit 
dat een onregelmatig op de rijbaan sta
tionerend vrachtautomobiel een door een 
andere wegge!n·uiker te voorziene llinder
nis oplevercle sluit de mogelijkheid niet 
uit van een oorzakelijk verband tussen 
de door de bestuurder van de vrachtauto
mobiel begane inbreuk en de door de an
dere weggebruiker geleden schade. 

24 october 1955. 127 

9. - Onueoorloo{ll feit. - RanLing ,van 
de schlule. - De rechter cUe vaststelt dat 
de door het slachtoffer van een ongeval 
opgelopen letsels het beletten zijn ambt 
nit te oefenen en dat, in de trouwens on
zekere mogelijkheid van het verwezenlij
ken van zekere winsten deze vercliensten 
hun om·sprong in een nienwe bedrijvig
heicl zouden vinden welke slecllts, dank 
zij zware inspanning en last, tot stand 
zou kunnen komen, beraamt wettelijk op 
grond vnn een volledige werkonbekwaam
heicl de aan het slachtoffer berokkende 
schade. 

14 november 1955. 196 

10. - Betal-ing lloor fle Staat vnn 
wefllle en pensioen aan het slachto[jer. -
Om.stanrliuhe·lrl welke qern invloerz ,r.itoc
tent op cle schalleloosstell'lng ·wellce de da
IZer van het schadelijlc j'eit verschttlcligll 

is. - Het herstel waartoe de dader van 
een schadelijk feit ten opzichte van het 
slachtoffer van een ongeval gehonden is, 
wordt niet afgeschaft of verminderd door· 
het feit dat llet slachtoffer, staatsbeambte 
steeds na het ongeval zijn wedde heeft 
getrokken en een pensioen geniet. 

14 november 1955. 196 

11. - V e1·oonleling weyens onvrijwil
lige llorling. - Schade van het m.·inder
jnrig Ji?inll van het slachto:ffer. - Derven 
van rle lonen vnn llit slnchtotter. - Arti
lcel 203 van het Btwuerlijlc Wetboelc. -
BepaUng waarbij niet nooflzalcelijlc de 
schade nU.Q'(!sloten wo1·llt. - Artikel 203 
van het Burgerlijk Wetboek, krachtens 
hetwelk de moeder, na de cloocl van de 
vader, de verplichting heeft aileen Imar 
ld.ncleren te omlerhouclen en op te voeden, 
sluit niet nit clat het minderjarig ldnd, 
wiens vader het slachtoffer van een mis
drijf van onvrijwillige cloding geweest is, 
een stoffelijk nadeel kan ondergaan we
gens het derven van de lonen, waarvan:. 
de vader een deel aan het onderhoud en 
de opvoeding van het kind hesteedde. 

21 november 1935. 220 

12. - Yeranttvoo1·llel'ijJcheill bepanla 
llij artikel 1384, Ud 3, van het Burgerlijlc 
Wetboelc. ~ VoorwalH"clen. - De in arti
kel 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wet
!JOek omschreven verantwoordelijkheid 
veronderstelt namelijk dat de dader van 
de schade, op het ogenhlik der door hem 
begane feiten, door een band van onder
geschiktheitl ten opzichte van de aanstel
ler gebonden was clit wil zeggen dat hij 
zich onder diens gezag en toezicht bevond. 

8 december 19ri5. 281 

13.- Fern·ieUng van een gemeentel-ijlce 
afsl·ttitinrt. - Verz;laatsing vnn lle aj'sl1ti
ting. - Belang vnn fle gemeente. - Vast
steUing vnn de 1·echte1·. - Door vast te 
stellen dat de stenen welke een openbare 
weg afbakenen door een gemeente aan 
wie ze toebehoorden verplaatst werden, 
beslist de rechter impliciet dat de ge
meente bij de herplaatsing van die door 
een derde vernielde afsluiting belang had. 

19 december 1955. 309· 

14. - Beslissing tvnn1·bij lle eis ont
zegfl wonlt o1n fle reflen clat de floor cle 
aangestelfle van fle verweerdeT begane 
j'out geen schadelijlc ,qevolg voor eiset· zo·u 
gehall hebben ·inclien fleze zelf geen tout 
hall begnwn. - TVettelijk ge1·echtvaa1·
cliylle beslissing. - Is wettelijk gemoti
veerd de beslissing waarbij eiser zijn aan
vraag tot schadeloosstelling op grond van 
de artikelen 1382 tot 1384 van het Burger
lijk Wetboek ontzegd wordt om de reden 
dat de door de aangestelde van verweer
der begane font geen schadelijk gevolg 
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:voor eiser zou gehad hebben indien deze 
zelf geen fout begaan had. 

23 december 1955. 321 

1:5. - TTemntwoordeUjlcheid van de 
.aanste!le1·. - 8chadelijlre claad op de weg 
van de a-rbe·id ,qepleegd door een aange
stelde. - Ontstentenis vam ·rerband tns
sen cle daad van de aangestelde en de be
diening. ~ Geen ve·rantwoorclel'ijlclwid 
van de aanstelleT. - De aangestelde is 
niet verantwoordelijk voor de door zijn 
aangestelde op de weg van de arbeid ver
·oorzaakte schade behalve indien wegens 
bijzondere omstandigheden c1e verplaat
:Sing, tijdem; dewelke de scllaclelijke daad 
gepleegd werd, wezenlijk deel van de ar
beid uitmaakt. (Burg. Wetb., art. 1384, 
.al. 3; besluitwet van 13 december 1945, 
art. 1.) 

16 januari 1956. 371 

16. - TTcroonlelino weuens onvrijwU
lige docling. - Aan het minderja·rig kind 
van het slachtofjer berolclcendc schafle. -
TTerlies van de lonen van au lantste. ~ 
A1·tike/. 9303 van het B'llrge1·l'ijk Wetboelc. 
- Bepaling flie niet noodznlcelijlc de 
schade nitslnit. - Artikel 203 van llet 
Burgerlijk vYetboek, krachtens hetwelk 
-de moeder, na de dood van de vader, de 
verplicllting heeft alleen hare kinderen 
op te voeden, te onderhouden en O]} te lei
den, slnit geenszins uit dat het minder
jarig kind, waarvan de vader slachtoffer 
Yan een misdrijf van onvrijwillige doding 
is geweest, persoonlijk een stoffelijke 
schade kan onuergaan wegens het verlies 
van lonen waarvan de vader een deel aan 
het onderhoucl en de opvoeding van het 
kind besteedde. 

23 januari 1956. 397 

17. - Schctde doo·r een 01wechtmntige 
.flaafl veroo1·zaalct. - Berl1·ag van de 
schade floor de Techter ex aequo et bono 
bepaald. ~ F e1·oorfleelde pcwtij flie v66r 
·de rechter in hager beroep 8lechts het be
staan van de schade of het beclntg va.n cle 
schade of het bed1·ag van de vergoecliny 
betwist. - Rechter in ho.r1er beroep die 
fle besl'iss·ing van fle eerste rechter beves
tigt. - Rechte1· in hoge1· beroep flie niet 
gehonflen is in ~titd?'·ttlclcelijlce bewoorflin
gen cle reflen op te ueven waaTom het be
flmg van fle ve·rgoeding ex aequo et bono 
bepanlfl wonlt. - Wanneer de eerste 
Techter het bedrag van de door de dader 
van een onrechtmatige handeling ver
-schuldigde vergoeding em cwq~w et bono 
bepaald heeft, en dat voor de rechter in 
hoger beroep slechts het bestaan van de 
schade en het bedrag van de raming be
twist werden, is de rechter in hoger be
roep, die het vonnis bevestigt, niet gehou
den, in uitdrukkelijke bewoordingen, de 
reden op te geven waarom de raming van 
de schade em aeq~to et bono gedaan wordt, 

't is te zeggen de reden van de onmoge
lijkheid het bedrag van de schade door 
middel van nauwkeurige ramingselemen
ten te bepalen. 

16 februari 1956. 488 

18. - Roekeloos berocp. ~ Arrest ap
pellant tot schafleve1·goecling ve'I'OOrflelenfl 
om Te£len hij, floor be1·oezJ in te stellen, 
ecn zwnre en sclwclevenvelvkenflc to~tt 
hafl bellreven. - W ettel'ij}cheifl. - De 
rechter in hoger beroep vermag wettelijk 
de appellant te veroorclelen tot schadever
goecling ten voordele van geintimeercle om 
reden clat gezegde appellant, door het in
stellcn van hoger beroe11, een zware en 
schadeverwekkende fout begaan had. 

22 maart 195G. 607 

19. - TTerantwoonlel'ifklwicl van de va
fler vo·o1· lle schacle vcroor.zankt door zijn 
minclerja·ri,qe, niet ontvoogde zoon clie bij 
hern inwoont. ~ Vacle1· die niet bew·ijst 
llat hi.i tegenover zijn z'oon het ve1·eiste 
gezag en cle vereiste bewa,lving heett uit
geoetenfl. - ATrest flat hem bm·.qerlijlc 
vemntwoorclelijlc verklaa1·t. - Wettelijlce 
beslissing. - Is wettelijk het arrest dat 
de vader burgerlijk verantwoordelijk ver
klaart voor de schacle veroorzaakt door 
zijn mimlerjarige, niet ontvoogde, zoon 
die bij hem inwoont, om de reden dat de 
vader niet bewijst tegenover zijn zoon het 
vereiste gezag en de vereiste bewaking te 
hebben uitgeoefend. (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1384, al. 2 en G.) 

26 maart 1956. 617 

20. - Beslissing van het an·est ge
ste~tncl zowel op artikel 1384, lid 1, als 011 
cle a1·tilcelen 1382 en 1383 van het BnrgeT
lijlc Wetboelc. - An·est alleen 1Jest1·eflen 
in zover het stewnt op a1·tUcel 1384, lifl 1, 
van het B1wgerUjlc Wetboelc. - Beslissing 
wetteli.ik gerechtvaa1·fligcl floor de art·ilce
len 13893 en 1.'183. - N·iet ontvanlceii.ik 
mi£l£lel. - Is niet ontvankelijk het middel 
dat aan het anest verwijt zijn beslissing 
te steunen op artikel 1384, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek, wanneer het arrest 
zijn beslissing eveneens steunt op de ar
tikelen 1.382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat deze laatste bepalingen 
op zichzelf de beslissing wettelijk recht
vaardigen. 

5 april 1956. 631 

21. - Stmtzalcen. - Bnrgerlijke vor
clering. - Ji'mtt van cle belclaagde. ~ Oor
zaalc ·van lle schafle. - Ji'out van een fler
fle. - Belclaagfle nochtans gehouden tot 
geheel herstel ten opzichte van het slacht
offer. - Wanneer de beklaagde een font 
begaan heeft die de door de burgerlijke 
partij geleden schade veroorzaakt heeft, 
is hij, ten opzichte van het slachtoffer, 
gehouden tot geheel herstel, zelfs dan 
wanneer deze schade eveneens veroor-
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zaakt werd door de samenlopende font 
van een derde. 

9 april 1956. 642 

22. - On,IJCVal. - Beklaagde ·VC1'00'1'
deeld wer1ens een m'isrl1·ijf clat scharle 
heeft ve·rooFznakt. - Ontlast vnn een 
rleel vwn rle b·nr,11erlijke ve1·nntwoordelijk
heirl z:onrle·r dnt vast,11estelcl ·worclt rla.t het 
slachtojje1· enige to·ut zou begnnn hebben. 
~ Onwettelijlce besMssin,11. - De clac1er 
van een misc1rijf is gehouden de schade 
door het slachtoffer geleden en veroor
zaakt door dit misclrijf integraal te her
stellen. Aileen een font van llet slachtof
fer die oorzakelijk verlmnd met de scha
de 'vertoont, kan de verantwoordelijkheid 
van de dader van het misdrijf ten op
zichte van het slachtoffer verminderen. 

11 april 1956. 656 

23. - l'onlerin,11 tot lwrstel van rle 
schade door een m·isrl·rijf veroomaalct. -
Beroep op een aclvocaat. - Jlfnnlct ,11een 
bestanrlcleel vnn tle schcule ·uit. ,.-- Wan
neer llet slachtoffer van een misdrijf be
roep doet Ol) de bijstancl van een advocaat 
om in rechte llerstel te eisen van de sella
de die aan clit slaclltoffer veroorzaakt 
werd lloor dit misdrijf, maakt clit beroep 
geen l)estanddeel uit van deze schade. Het 
kan dus geen aanleicling geven tot her
stel. 

l1 april 1956. 657 

24. - DodeUjk. on,qeval. - Wecluwe 
vnn het slachtoffeT ·recht hebbencle op een 
overlevinqspensioen in ,11evnl van overl-ij
rlen van de echt,11enoot. - Pensioen dat cle 
herstelling n·iet u.itmaalct vnn rle cloor een 
weclerrechtelijlce clanrl ·veroorznnlcte scha
de. ~ Uitkeren van het pensioen zonclet· 
weerslag OlJ de cloor cle clacler vnn het ·we
de1-rechtelijk feit 1Je·rschuldigrle ver,lloe
rling, · zelfs zo het slachtoffer een ourZ.er
domspensioen genoot. - De vergoecl1ng 
verschulcligd aan de wednwe van het 
slachtoffer van een dot1elijk ong·eval, dooi· 
{le voor llet overlijden verantwoordelijke 
clader, wordt niet verlaagd wegens het 
feit dat aan die wednwe, ten gevolge van 
llet overlijden van haar eclltgenoot, een 
overlevin()'spensioen nitgekeerd wordt, 
wanneer "dit pensioen de llerstelling niet 
nitmaakt van de door een wederrechte
lijke daad veroorzaakte schade, zelfs zo 
het slaclltoffer een onderdomspensioen ge
noot. 

7 mei 1956. 744 

25. - J?out ll-ie slechts de milldellijlce 
oorzaalc va.n een schalle is. - TTernnt
woordelijlcheirZ van hanr rlnder. ~ TToo1"-
1.vnarde. - Opclat een font, die slechts de 
middellijke oorzaak van een scllade is, de 
verantwoordelijkheid van haar dacler me
debrenge, is het noclig doch volstaat het 
{}at het verband qat de font met de sella-

de verbimlt een noodzakelijk karaktei· 
vertoont, clit wil zeggen dat, zonder d~ 
font, de schade, zoals zij in conm·eto voor
komt, zicll niet zou voorgedaan hebben. 

l1 mei 1956. 757 

26. - Om·vang van rle schade. - Oom
pensatoire interesten. ~ So·nve·reine be
oonleling doo·r de rechter ove1' rle g·rond. 
- Ret behoort aan de rechter over de 
grand souverein te oordelen, binnen de 
perken van de conclusies der partijen, 
welke de omvang van de door een on-· 
rechtmatige daad veroorzaakte scllade is 
en, indien er dam·toe termen zijn, als 
aanvnllende vergoecling compensatoire in
teresten toe te kennen. 

11 juni 1956. 850· 

27. - OJJenbare macht. Openbn1·e· 
we,q z·ich ·in lle toestwnrl bevimlend waat·in 
hij volgens lle voorschritten van rle ove1·
heid zich bevinrlen moest. ~Ann een tve{f
.!febrn-ilcet· berolclcende schade. - TToo-r
·wnarrle wellce client vervu.lrl te zijn opdat 
hij herstel e·rvnn vennoge te eisen. - De 
openbare overlleid is niet verantwoorde
lijk voor d~ t1oor een weggebrniker van 
de openbare weg opgelopen schade wan
neer die zich nog in de toestand bevindt 
waarin de bevoegde overlleicl beslist heeft 
da t llij zich bevinden moest, onder voor
behond nochtans dat die toestand niet van 
aard weze het gewettigd vertronwen van 
de weggebrniker te verijdelen en hem al
tius aan onvoorzienbare gevaren bloat te 
stellen. 

14 juni 1956. 869 

28. - Beschndi,11rle zank. ~ Bedrag 
van de herstelUngen hoge1' dan de ver
lcoopwcLwrde. - l'ergoedin,IJ. - Wanneer 
het bedrag van de nit te voeren herstel
lingen ann een door de font van een derde 
beschacligll voorwerp, hager beloopt clan 
de verkoopwaart1e van clit voorwerp, ver
mag de rechter over de grand te beslissen 
dat het slachtoffer slecllts op die waarde 
recht kan doen gelclen. 

9 jnli 1956. 953 

VERBINTENIS, 

ICwijtschellling van schuld. ~ Sch~tld
e·iser een on·i1wo·rde1·ba·re en voo-r hem 
wnnrdeloos gewordene sch~tldvo1·derin,11 
pt·ijs,qevenrl. - TToordeel rlat ·voo-r rle 
sclmlrlennrw u-it de lcwijtscheld·ing vnn 
zijn schu.lcl spr-nit. - TT oonleel ,11elijlc nnn 
het bed1·a,11 vnn rle schuld waa1·van hij be
V1"ijd is. - Wanneer een schuldeiser een 
scllulclvordering prijsgeeft die hij onin
vorderbaar en voor hem waardeloos ge
worden acht, is het voordeel, clat voor de 
sclmldenaar nit de kwijtschelQ.ing van 
zijn schnld spruit, gelijk aan llet bedrag 
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-van die schuld, waarvan hij definitief be
vrijd komt te zijn. 

29 mei 1956. 812 

YERBREKING. 
HOOFDSTUK I. - Be·voegdheid. 
HooFDS1'UK II. - Uit,qestrelctheid. 
HooFDSTUK III. - Ve·rwijzing na verbr·e-

lcing. 

HOOFDS'l;'UK I. 
BEVOEGDHEID. 

1. - .M·iddelen tot verbrelcing.- Strat
. zaTcen. - Voorziening door de belclaagde. 
- Middel van aard een verbreking zon
der· verwijzing mede te brengen. - Ander 
middel dat een ver·brelcing met verw·ijzing 

·.reohtvaardigt. - Verpliohting het eerste 
middel te onderzoeken. - Het feit dat een 
door de beklaagde tot staving van zijn 
voorziening ingeroepen middel van aard 
Is de verbreking teweeg te brengen doch 
met verwijzing, ontslaat het hof er va·n 

-niet een ander ingeroepen middel te on
derzoeken hetwelk, zo het gegrond is be-
vonden, de verbreking zonder verwijzing 
~,;ou teweeg brengen. (Impliciete beslis
.. sing.) 

4 september 1956. 973 

2. - Middelen tot verbrek'ing. - Strat
_zaTcen. - Aanzegging, door een partij, op 
grand van artikel 80 van de wet van 

. 27 vent6se jaar VIII. - Niet-ontvanTce
lijTcheid. - Een partij is niet ontvanke
lijk om op grond van artikel SO van de 
wet van 27 vent6se jaar VIII aan het hof 

.aanzegging van een machtsoverschrijding 
·-of een andere onwettelijkheid te doen. 

6 februari 1956. 460 

3. - Bevoegdheid. - Militie. - St·ulc
_,Jcen waarop het hot aoht vermag te slaan. 
--,--- Om een tot staving van de voorziening 
-tegen de. beslissing van de hoge militie-
raad ingeroepen middel te onderzoeken, 
vermag het hof geen acht te slaan op 

; stukken die a an die raad niet overgelegd 
·werden. 

28 november 1955. 238 

4.- Bevoegdheid.- Militie.- Middel 
· waarbij aangevoerd wordt dat de hoge 
militieraad de bestanddelen der zaalc ver
keerd in teite beoordeeld heett. - Onbe
voegdheid van het hot. - Het hof is niet 
bevoegd om na te gaan of de hoge militie
raad goed of slecht in feite de bestand

··-clelen van een zaak, waarover hij te ken-
·nen had, beoordeeld heeft. 

28 november 1955. 238 

5. - Bevoegdheid. - BesUss·ing in 
-stratzaTcen gewezen door een rechtscollege 
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in Belg·isch Co:ngo. - Eis tot verbreking. 
- Onbevoegdheid van het hof. - Het hof 
kan geen kennis nemen van een eis tot 
verbreking tegen een in strafzaken door· 
een rechtscollege in Belgisch Congo gewe
zen beslissing, 

20 februari 1956. 503 

6. - Be·voegdheid. StrafzaTcen. -
Middel aanvoerend dat de rechter de ele
menten van het dossier verkeerd beoor
deeld heett. - Onbevoegdheid van het 
hot om Tcenn·is te nemen van Tiet middel. 
- Het Hof · van verbreking heeft de 
macht niet om na te gaan of de rechter 
over de grond de elementen van het dos
sier al dan niet verkeerd beoordeeld heeft . 

17 october 1955. 106 

7. - Bevoegdheid. - Stratzaken. -
Macht van het hot om na te gaan of de 
publieke vordm·ing al dan niet verjaard 
is. - Het Hof van verbreking heeft de 
macht om in de onclerworpen procedure 
na te gaan of de publieke vordering al 
dan niet verjaard is. 

i november 1955. 172 

8. - Voorziening van de promtreur-ge
neraal op lastgeving van de Minister van 
jltstitie. - Stratzaken:- Vonnis waarbij 
een strat wegens een niet strafbaar teit 
opgelegd wordt. - Vernietiging. - Op 
voorziening van de procureur-generaal, 
op lastgeving van de Minister van justi
tie, vernietigt het hof een vonnis waarbij 
een rechtbank de dader van een feit, het
welk door de wet van elke straf is vrij
gesteld strafrechtelijk veroordeelt. 

14 november 1955. 193 

9. - Bevoegdheid. - Kennisneming 
van een voorziening door de voltallige Tea- ' 
mer. - Voorafgaand bevelschritt van de 
eerste voorzitte·r. - De kamer van het 
hof waarvan een voorziening afh:ingt 
neemt er kennis van in voltallige terecht
zitting wanneer er aldus over beslist werd 
door een bevelschrift van de eerste voor
zitter. (Wet van 25 februari 1954, art. 4.) 

14 maart 1956. 585 

10. - Opdracht van het hot. - Zaken 
van directe belastingen. - Bestreden be
slissing die liaar beschikTC'ing ste·unt op 
een reden door de voorziening aange
klaagd. - Macht van het hot om eon 
rechtsreden bij te voegen. --'- Wanneer het 
beschikkend gecleelte van de bestreden be
slfssing op een door de voorziening aan
geklaagde beweegreden steunt, mag het 
hof een rechtsreden bijvoegen die het be
schikkend gedeelte rechtvaardigt.- (Impli
ciete oplossing.) 

24 april 1956. 699 

11. - Bevoegdheid. StratzaTcen. -
Gevolutrek«iingen door de rechter ttit door 
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hem gedane vaststellingen afgeleid. -
Toezicht van het Hot. - Indien het. aan 
de rechter behoort de feiten vast te stel
len waarop zijn beslissing gegrond is, be
hoort het aan het Hof van -verbreking na 
te gaan o~ die feiten de gevolgtrekking 
rechtvaard1gen welke de rechter er uit af-· 
leidt. (Stilzwijgende oplossing.) 

25 juni 1956. 913 

12. - Stratzalcen. - Bestreden beslis
sing gegrond op een door de voorziening 
aangevochten 1·eden. - H of van verbre
lcing gemachUgd een rechtsg1·ond aan te 
haZen waardoor de beslissing gerechtvaar
digd wordt. - Wanneer de bestreden be
slissing gegrond is op een door de voor
ziening aangevochten reden, mag het Hof 
van verbreking een rechtsgrond aanhalen 
waardoor de beslissing gerechtvaardigd 
wordt. 

11 juli 195G. 964 

13. - Bevoegdhcid. Stratzalcen. -
Middel aanvoerend dat de rechter in feite 
de bewijsmiddelen verlceerd heeft beoor
deeld. - Hot zonder macht om dergelijlc 
toezicht uit te oefenen. - Het hof vermag 
niet ·na te gaan of de recbter over de 
grond de hem overgelegde bewijselemen
ten goed of verkeerd in feite heeft beoor
deeld. · 

4 september 1956. 974 

HOOFDSTUK II. 
UITGESTREKTHEID; 

14. __,. Uitgestrektheid. - Stmtzaken. 
- Voorziening van fle beklaagde. - Ver
bre7cing van de beslissing over de publielce 
vordering. - Brengt de verbrelcing mede 
van de over de vorde·l"'ing van een burger
lijlce partij gewezen niet definitieve be_
slissing zelts indien de beklaagde zich 
niet tegen die beslissing voorzien heeft. 

De verbreking, op de voorziening van 
de beklaagde, van de beslissing van ver
oordeling over de publieke vordering 
brengt de verbreking mede van de niet 
definitieve over de vordering van een bur
gerlijke partij gewezen beslissing, zelfs 
indiEm de beklaagde zich niet tegen deze 
laatste beslissing voorzien heeft. 

6 februarl. 1956. 45[) 

15. - Uitgestrelctheid. Stratzalcen. 
- Op de wetgeving betretfende de ver
lceerspolitie gegronde straf van ontzetting 
van het recht te bestttren. - Verbreking 
omdat het vonnis, benevens de ontzetting 
van· het recht een voertuig te bestttren 
oolc die van het recht een luchtschip t~ 
b~stU?·en of een rijdier te geleiden heett 
mtgesprolcen. - Algehele verbre7cing. -
Wanneer een vonnis wordt verbroken 
omdat de rechter, benevens de ontzetting 
van het recht · een voertuig te besturen, 

onwettelijk ook die van het recht een· 
luchtschip te besturen of een rijdier te 
geleiden heeft uitgesproken, is de verbre-
king algeheel. 

3 october 1955. 66-

116. - Uitgestrektheid. Stmfzaken •. 
- Aanvang van de strat van ontzetting 
van het recht een voerhtlq te besturen. 
- Vonnis dat, voo1· die aanvang, een an
dere datttm bepaalt dan die wellce door 
de wet voo1·zien 1JJ01"dt. - Gedeeltelijlce 
verbreking. - Wanneer de verbreking ai
leen wordt uitgesproken omdat de rech
ter, voor de aanvang van de straf van 
ontzetting van bet recht een voertuig te 
bestur.en, een andere datum heeft bepaald 
dan d1e welke de wet voorziet o-eschiedt 
zij gedeeltelijk. ' " 

3 october 19GG. 67 

17. - UUgestrelctheid. Stratzaken. 
- Ve1·brelcing van een an·est omdat het 
d~ terbes.chilckingstelling van de regering 
n~1et 11!'ot~vee1·t. - Totale verbrelcing. -
v oorztentng beper7ct tot de terbeschilc-
lc~ngstelling van de regering. - Beper-. 
lwng zonde·r uitwerksel. - Wanneer een 
arrest, waarbij een betichte veroordeeld 
en bovendien ter beschikking van de re. 
gering gesteld werd, verbroken wordt om
dat de beslissing de redenenniet aanduidt 
waarom de maatregel bevolen werd 
breidt zich de verbreking tot de gans~ 
veroordeli~g uit, zelfs indien de betichte, 
aanlegger m verbreking, zijn voorziening 
t?t de terbeschikkingstelling van de rege-
rmg beperkt heeft. 

G december 1955. 261 

18. - Uitgestrelctheid. Stratzaken. 
- Burge1·Zijlce vordering. - Door twee · 
1Ht-rgerlij7ce partijen tegen dezelfde be
lclaagde ·ingestelde vorderingen. - An·est 
een van de vo1·dm·ingen inwilUgende en de 
andere verwenJende. - Door de afgewe
zen bu.rgerlijke partij tegen de beklaagde 
en de ander·e burge1·l·ijlce partij ingestelde 
voorzienin.q. - Ondeelbare beslissing. -
Gegronde voo1·ziening. - Ver·brelcing van 
de over de twee bzwgeTlijlce vorderingen 
gewezen beslissing. - Wanneer een bur-
gerlijke partij, eiseres in verbreking te
ge.l'!- een arrest, dat haar vordering af
WIJs~. en de door een andere burgerlijke 
partlJ tegen dezelfde beklaagde ingestelde 
vordering inwilligt, haar voorziening tegeo 
lijk tegen de beklaagde en tegen deze bur~ 
gerlijke partij gericht heeft, zo de voor-. 
ziening gegrond is en de beslissing tussen 
die verschillende partijen ondeelbaar is 
wordt de verbreking zowel wat betreft d~ 
ten opzichte van de eiseres gewezen be-. 
slissing als wat betreft de ten opzichte 
van de andere burgerlijke partij gewezen 
beslissing uitgesproken. 

23 januari 1956. 397_ 
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19. - Uitgestrelctheid. - TT erbrek·ing 
van de beslissing van ver·om·deling van cle 
belclaagcle. - Niet ontvanlcelijlce voorzie
ning 1Jan de bu.rgerlij 7c verantwom·clelijlce 
partij. - Gevolg van ae verbrelcing ten 
opzichte van deze partij. - Wanneer de 
beslissing van veroordeling op de voorzie
ning van de beklaagde verbroken wordt 
zo de burgerlijk verantwoordelijke pal'tij 
zich niet voorzien of onregelmatig voor
zien heeft, wordt de beslissing, die deze 
partij burgerlijk verantwoordelijk ver
klaart voor de veroordeling van de lle
klaagde, zonder voorwerp. 
· 23 januari 1956. 400 

20. - Uitgest·relctheid. Burgerlijlce 
zalcen. -,-- lnwUlig·ing van de hoofdeis 
floor cle rechter over cle uroncl. - TTerwer
ping van cle tegeneis.- TTerbonden beslis
s·ingen. ~ llerbr·eking van de beslissingen 
over· cle te.qeneis. - TTerbrelcing clie zich 
tot de besUssing over· de hootdeis ttit
strelct. - Wanneer de rechter over de 
grond een hoofdeis ingewilligd en een te
geneis verworpen heeft, naardien de twee 
beschikkingen verbonden zijn, strekt zich 
de verbreking van de op een voorziening 
tegen beide beschikkingen gewezen beslis
sing over de tegeneis uit tot de beslissing 
over de hoofdeis. 

16 februari 1956. 487 

21. - Micldelen tot verbrelcing. - Za
lcen van directe be lasting en. - TT erschei
dene middelen ingeroepen tot stenn van 
een voorziening. ~ Arrest besUssend over 
een van de middelen en het bestreden ar
rest verbrelcend. - An·est geen acht 
slaar/,de op de andere middelen die geen 
uitgebreidere verbrelcing met zich lwnnen 
brengen. - Wanneer verscheidene midde
len ingeroepen worden tot steun van een 
voorziening in verbreking gericht tegen 
een in zaken van directe belastingen door 
een hof van beroep gewezen arrest, en 
indien het hof, beslissend over een van 
de middelen het arrest verbreekt, slaat 
het geen acht op de andere middelen die 
geen uitgebreidere verbreking met zich 
kunnen brengen. 

16 maart 1956. 589 , 

22. ~ Uitgestrelctheid. - Zaken van 
directe belastingen. - Extrabelasting. ~ 
An·est beslissende dat de door· de belas
tingschuldige opgeworpen betwistingen 
n·iet gegrond zijn, maar de aanslag te n·iet 
doende wegens het attrelclcen van een re
terentiewinst. - Attrekking die iedere 
exceptionele winst doet verdwijnen. -
TTerbrelcing van de besch'ilclcing deze at
trekking toestawnde. - TTerb·relcing die 
client uitgebreid tot de beschilclcin.q de be
twistingen niet gegrond ver·Tcla·rend. -
W anneer het arrest van een hof van be
roep beslist dat de betwistingen onder 
woorden gebracht door de belastingschul~ 
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dige in de extrabelasting niet gegrond 
zijn, maar dat desniettegenstaande, om 
reden van het aftrekken van een referen
tiewinst, door dit arrest toegekend, het 
vaststelt dat er geen exceptionele winst 
meer voorhanden is en, dienvolgens, de 
aanslag te niet doet, strekt de verbreking 
van de beschikking over het aftrekken 
wegens referentiewinst zich uit tot deze 
door dewelke de betwistingen niet ge
grond verklaard werde:n. 

17 april 1956. 679 

23. - Uitgestrelcthei(l. Stmtzalcen. 
~ Voorzien·ing vwn de belclaa.gde. - Ver·
brelcing van de beslissing over· de open
bwre vordering. - Invloed op de beslis
singen over de bttrgerlijlce vorderingen 
ingesteld door en teuen de beklaagae. -
De verbreking van de beslissing van ver
oordeling uitgeSl}roke:n over de publieke 
vorderi:ng, tussengekomen op voorzie:ning 
van de beklaagde, brengt de verbreking 
mede van de beslissingen over de burger
lijke vorderingen ingesteld door en tegen 
de beklaagde en die het gevolg zijn van 
de eerste. 

30 april 1956. 719 

24. - Uitgestrelctheid. ~ Zalcen van 
d·ir·ecte belastinuen. - Arrest van het hot 
van beroep dat rtitspraalc geaaan heett 
over het verhaal ingestela door de recht
hebbenaen van een overleden belasting
schttldige en betreffemle een ten laste van 
aeze laatste ingelcohier·ae aanslag. - On
(leelbaar ueschil. - Midael a[geleid uit 
een gebrelc aan antwoora op de conclusies 
van zelcere r-echthebbendefl- aanvoerena 
aat ae directeur niet vermocht jegens hen 
uitspraalc te doen. ,_ Midael ingewilligd. 
~ Gehele verbrelring. - Het geschil bij 
het hof van beroep · aanhangig gemaakt 
door de rechthebbe:nden van een overleden 
belastingschuldige en betreffe:nde ee:n ten 
laste van deze laatste ingekohierde aan
slag is ondeelbaar. Nochtans, wanneer 
het hof, alle rechthel1benden in het geding 
zijnde, het middel inwilligt dat afgeleid is 
uit een gebrek aan antwoord on de con
clusies 'door zekere dezer rechthebbenden 
genomen en aanvoerend dat de directeur 
der belastingen niet vermocht jege:ns hen 
uitspraak te doen, is de verbreking die 
het uitspreekt geheel. 

16 mei 1956. 780 

25. -- Uit.qestr-elctheid. - Zalcen vwn 
directe belastingen. - Arrest van het hot 

·van beroep dat alleen uitspraalc _qedaan 
heett over de wettelijlcheid van de ten
luohiereb-reng·(ng van een aanslag. - Ve!·
brelcing van a-ie beslissing. - De verbre
lcing -medebrengena ·van een tweeae arrest 
aat het gevolu is van het eerste. - De 
verbreking, op voorziening van een belas
tingplichtige, van een arrest van het hof 
van .beroep dat aileen uitspraak gedaan 
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heeft over de wettelijkheid van de ten
kohierebrenging van de aanslag, brengt 
de verbreking mede van een tweede ar
rest dat het gevolg is van het eerste. 

16 mei 1956. 780 

26. - UUgestrelvtheiri. - Zalven van 
rlireate belastingen. - Arrest beslissenrl 
rlat rle onjttistheirl van ae aangifte ten 
aanzien van een element toelaat een aan
slag ·in rle bttite-ngewone termijn te vesti
yen, zelfs ten aanzien van rle juist aange
geven elementen. - Verbrekin.fJ van rlit 
rlispo.sitief. - Verb1·eJ.:ing rlie ziah ttit
strelct tot rle rlisposit'ieven van het arrest 
nopens rle ontvanlcelijkheirl van ae ewaep
tie van foralus,ie, vooT rle ee1·ste maal v66T 
het hot van beToep op.rJeworpen, en nopens 
rle jnistheill van lle aanyifte ten aanzien 
van rlie anllere elementen. - Wanneer het 
arrest van een hof van beroep beslist dat 
een onjuistheid, welke ook, van de aan
gifte, voor een llet dienstjaar 1950 vooraf
gaand dienstjaar, de administratie toe
laat een aanvullende aanslag in de bui
tengewone termijn te vestigen zelfs ten 
aunzien van de juist uungegeven, maar 
door huar verkeerdelijk ge!nterpreteerde 
elementen, strekt de verbreking van die 
beslissing zich uit tot de dispositieven van 
!let arrest die, met afwijzing van de eisen 
van de verweerder, beslissen dat de ex
ceptie van forclusie, welke door de aan
legger voor de eerste maal vo6r !let llof 
van beroep opgeworpen werd, ontvanke
lijk is en dat de andere elementen juist 
aangegeven werden; deze laatste disposi
tieven, waartegen geen der partijen een 
voorziening kan instellen, zijn ten aan
zien van de uitgestrektlleid der verhre
king niet ondersclleiden van !let bestreden 
dispbsitief. · 

18 mei 1956. 789 

27. - Uitgestrektlwill. StTafzalcen. 
- VeTbTelcinu om Tellen rlat de sahoTsing 
onwettelijlc toegepast weTrl. - VeTbielcin,rJ 
van het besahilclcena gedeelte rlat de strat 
lJepaalt. - Daar de schorsing een be
standdeel is van de straf, behelst de ver
breking, die ui.tgesproken wordt om reden 
dat de schorsing onwettelijk toegepast 
werd, het beschikkend gedeelte dat de 
straf bepaalt. 

4 juni 1956. 833 

28. - UityestTektheiri. BttTgeTlijlce 
zalcen. - Beslissinu rlie de veTantwooTde
lijlcheiri van het ongeval tnssen rle llaller 
en het slaahtofjer verdeelt. - Vom·ziening 
door de daller van het onyeval. ~ JJ1illrlel 
hieruit atueleill dat (le bestrerlen beslis
sing een aan het slaahtofjer aangetijglle 
fottt niet bewezen verlclaart, zonder de 
conclu.sies te beantwooTden. - Midllel in
gewilligrl. - Gehele veTbTelcing ten aan
zien van het bepalen van de verantwqoT
delijlclwid van aanleggeT in veTbrelcing. 

- TT eTbi·eJcing llie zich niet ttitstTelct tot 
lle beslissing dat het slachtofjer minstens 
lle helft van rle vemntwoorllelijlcheid 
moet dTagen. - Wanneer de recllter over 
de groncl de verantwoordelijklleid van de 
scllacleberokkenende gevolgen van een on
geval voor de llelft tussen de dacler en 
het slaclltoffer verdeeld heeft, wegens een 
door ieder van llen begane font, en wan
neer, op de voorziening van die dacler, 
!let midc1el ingewilligc1 wordt, dat hieruit 
wordt afgeleid dat de bestreden beslissing 
een door llem aan het slachtoffer uange
tijgde fout niet bewezen verklaard heeft, 
zonder de conclusies op passende wijze 
te beantwoorden, is de verbreking van de 
beslissing geheel, ten aanzien van het be
palen van de verantwoordelijkheid van de 
aanlegger in verbreking, doch strekt .zicll 
niet uit tot l1et beschikkend gedeelte dat 
beslist clat het slaclltoffer minstens de 
helft van de verantwoordelijkheid moet 
dragen. 

8 juni 195G. 842 

29. - UitgestTelctheid. StTafzalcen. 
- Y ooniening door de belclaagde. - TT er
bi·elliing van de lJeschilclcing van verwij
ziny naar de boetstTafjelijlce ·rechtbanlc. 
- TTMbTelcin.fJ ,van rle llaaTopvolgende be
slissingen. - De verbreking op voorzie
ning van de beklaagde, van' de beschik
king van de raadkamer die de beklaagde 
naar de correctionele rechtbank verwijst 
brengt met zich de vernietiging van het 
ingevolge die beschikklng gewezen arrest 
van veroordeling en van de beslissingen 
welke daaraan zijn voorafgegaan, vanaf 
die beschikking. 

11 juni 1956. 853 

30. - D·raagwijdte. - Zalcen van 
reahtstreelcse belastingen. - Arrest van 
het hot van beroep waa1·bij de bij wijze 
van algemene onkosten van rle belastbaTe 
inlr.omsten ener door het a1-tilcel 27, tJaTa
gTaaf 3, lle1· samengeschalcellle wetten be
doelde ewploitatie at te trelclcen sorn vei-
meenleTd weTll wegens de bezoldiyin.rJ deT 
met lle ewploitant meclewerlcende lellen 
zijne-r familie. - VeTbrelcin.fJ deo;er be
sahilclcino om rellen llat de rechter over 
ae ,ryrond, verzttimd heejt na te gaan of rle 
allltts in venneeTllerinu rtebraohte sam 'in 
de bedi'ijfsbelasting was aan.ryeslagen ge
weest. - TT erb1·elcing ziah uitbt·eirlenrl tot 
de besahilclC'ing waaTbij beslist werrl dat 
het teT zake (Jaat om een in voornoernll 
artilcel 27, pa1·agTaat 3, berloelrZe yezamen
Ujlce ewploitaUe. - Wanneer een arrest 
van het hof van beroep beslist enerzijds 
dat de belastbare inkomsten welke in de 
belasting werden aangeslagen, inkomsten 
zijn van een gezamenlijke exploitatie zo
als bedoeld in artikel 27, paragraaf 3; der 
samengeschakelde wetten, en anderzijds 
dat er aanleiding bestaat tot vermeerde-
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ring van de bij WIJZe van algemene on
lwsten af te trekken sam ten aanzien van 
de bezoldiging van de met de exploitant 
medewerkende kinderen, wordt alsdan de 
verbreking dezer laatste beschikking op 
de voorziening van de Staat om reden dat 
de rechter over de grand verzuimd heeft 
na te gaan of voormelde sam in de be
drijfsllelasting werd aangeslagen, uitge
breid tot de beschikking waarbij ver
klaard werd dat het ten deze gaat om 
een gezamenlijke exploitatie. 

19 juni 1956. 885 

31. - Draagw'ijdte. - Voorzien·ing 
door de belclaagde ingesteld. - V erbre
lcing van de ovm· de p·ubUelce vordering 
gewezen beslissing. - Brengt de ve·rbre
lcing mede van de niet ~titeindelijlce ove?
de vordering vnn ae burgerz.ijlce partij ge
wezen beslissing.- Zelfs in geval van af
stana van ae cloor de belclaaglle tegen die 
besliss·ing ingestellle vom·ziening. - De 
verbreking op de voorziening van de be
klaagde van de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing van veroordeling 
brengt de verbreki.ng mede van de niet 
uiteindelijke over de vonlering van de 
lmrgerlijke partij gewezen beslissing, 
zelfs wanneer de beklaagde afgezien heeft 
van zijn voorziening tegen laatstgemelde 
beslissing. 

25 juni 1956. 899 

32. - Draagwijllte. Stmfzalcen. -
Douanen. Misdrijf bete·ugelll met 
hoofdgevangenisstraf en ge~llboete. 
Voorziening van de belclaagcle. - TTerbre
lcing op g?'Oncl va?t een niet wettelijke 
gelclboete. - TT erbrelcing strelct zioh ~tit 
tot hooftlgevangenisst?·af. - Wanneer op 
voorziening van beklaagde, een arrest dat 
een hoofdgevangenisstraf en een geldboete 
uitspreekt, wegens bedrieglijke invoer 
van goerleren onderworpen aan verborls-, 
beperkings- of controlemaatregelen, ver
broken wordt om reden van onwettelijk
heid van de veroordeling tot geldboete, 
strekt de verbreking zich uit tot het be
schikkend gedeelte dat de hoofdgevange
nisstraf uitspreekt en wordt de verwij
zing bevolen voor het geheel. 

9 juli 1956. 951 

HOOFDSTUK. III. 
VERWIJZING NA VEHBREKING. 

33. - Verwijzing na verbrelcing. 
8trafzalcen. - TTerbrelcing van het vonnis 
omclat cle .reohter in hager beroep be
sohilct heett over cle pnblielce vorclering, 
die niet v66r hem was aanhan[!·i[! {!emaa/ct 
en waarover clefinitief was [!evonnist. -
Verb1·elC'ing zonller verwijzing. - Wan
neer een beslissing slechts verbroken 

wordt in zover de rechter in hager beroep 
beschikt heeft over de publieke vordering 
tlie niet v66r hem was aanhangig gemaakt 
en waarover definitief was gevonnist, ge
schiedt de verbreking zonder verwijzing. 

26 september 1955. 34 

34. - Verwijzing na verb?'el•ing. -
Stratzalcen. - verbreking omdat cle gelcl
boete onwettelij 7c met meet· tlan 90 deoie
men verhoo,r;d wenl. - GeaeelteUjlce ve?'
brek-ing met verwij.zinrJ. - De verbreking 
uitgesproken om de reden dat· de geld
boete met 190 deciemen werd verhoogd, 
dan wanneer zij slechts met 90 deciemen 
diende te worden verhoogd, is tot die be
schikking beperkt, doch geschiedt met 
verwijzing. 

26 september 1955. 38 

35. - TTerwijzing na ve1·bre/cing. 
Strntznken. - VeTbrelcing omdat de reoh
ter, benevens de ontzettinf! van het reoht 
een voert~t·i,r; te best·wren, oolc die van het 
reoht een lnohtsohip te bestnren of een 
·rijd·ier te geleiden heeft ~t.it{!esprolcen. -
VerbrelC'inf! met verwijzin{!. - Wanneer 
een vonnis verbroken wordt omdat de 
rechter, benevens de ontzetting van het 
recht een voertuig te besturen, onwette
lijk ook die van het recht een luchtschip 
te besturen of eeu rijdier te geleiden heeft 
uitgesproken, geschiedt de verbreking met 
verwijzing. 

3 october 1955. 66 

36. - VeniJ'ijzing na verbrelcing. 
Stratzalcen. - Gecleeltelijlce verbrelcing 
omclat, een clatttnt onwettelijlc bepaalcl 
wera voo·r cle aanvang van cle strat van 
ontzetting van het reoht een voe1·t·nig te 
bestttren. - TTerbrelcinf! zoncle?' veTwij
zinf!. - De verbreking die enkel uitge
sproken wordt omdat het vonnis onwet
telijk een <latum bepaald heeft voor de 
aanvang van de straf van ontzettiug van 
het recht een voertuig te besturen ge
schiedt zonder verwijzing. 

3 october 1955. 67 

37. - VerwijZ'ing na verbrelcin[!. 
Stratzalcen. - TTerbrelcin{! omdat ae reoh
ter in hager be?'Oep zioh gelast heeft met 
een openbare vorclering die hem niet over
gelegcl en clefinitief berecht was. - Ver
brelcing zonde·r verwijzing. - Wauneer 
een beslissi.ng enkel verbroken wordt in 
zover de rechter in hager beroep zich ge
last heeft met een publieke vordering die 
hem niet overgelegd en definitief berecht 
was, wordt de verbreking zonder verwij
zing uitgesproken. 

7 november 1955. 176 

38. - Venvijzin.r; na verlwelcing. -
Strafzalcen. - Vannis clat cle beUohte 
van onvrijwilli,qe letsels en inbrenlc op ae 
TVe{!oocle vrijspreelct en het sknf[!ereoht 
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onbevoegd verlclaart om over de btwger
lijlce vordering tbitsp1·aalc te doen. -
l'oorziening van cle btw.qerlijke 11artij. ~ 
V e1·breking van de beslissing ove1· de op 
het eerste misd1·ijf gestetmde burgerlijlr.e 
vordering. - Rechter van verwijzing de 
beklaagfle wegens beifle misflrijven tot 
schaflevergoecling ve1·oorflelend. -· Schen
fling van het fJ6'Wijscle ove1· fle publielce 
vorflering en over cle burgerlijlce vorfle
dng. - Wanneer een vonnis, dat de be
tichte van onvrijwillige letsels en van in
brenk op de Wegcode vrijspreekt en het 
strafgerecht onbevoegd verklaart om over 
de burgerlijke vordering betreffende beide 
misdrijven uitspraak te doen, verbroken 
wercl, in zover het uitspraak cloet over de 
op het eerste misclrijf gegroncle burger
lijke vorclering, schendt de rechter van 
verwijzing die de beklaagde tot schacle
vergoecling wegens beicle misclrijven ver
oorcleelt het gezag van het gewijsde over 
de publielre vorclering en over de burger
lijke vorclering. 

6 februari 1956. 454 

39. - l'erwijzing na 'Uerb1·eking. -
Stratzalcen. - Btwge1'lijlce vo1·flering. -
Vonnis in hoge·r beroep ve1·b1'0lven claa1· fle 
reohte1· in hoge1· beroep lvennis heett ge
nornen vcm een btt1·ge1·li:ilce vorflering fli.e 
voor hem niet annhangig gernanlct wenl. 
~ Dejlnitief gevonniste vonlering. - Fer
brelcinrt zonae1· verw·ijzing. - Wanneer 
een vonnis, in hoger beroep gewezen, ver
broken wordt in zover de rechter in hoger 
beroep kennis genomen heeft van een bur
gerlijke vorclering die bij hem niet aan
hangig gemaakt was, worclt de verbre
king, op clat punt, zoncler verwijzing uit
gesproken. 

9 april 1956. 642 

40. ~ l'e1"W·ijzinq ·na verb1·elcing. ~ 
Strafzalcen. - l'erbrelc-ing van fle beschilc
lcing 'Uan verwijzing en van cle danropvol
gende beslissingen on1 ·reflen vnn n·iet-ont
vnnkelijlcheicl van cle pu.blielce vo1·de1·in.q. 
- l'erbrelcing zoncle·r venvijzing. - De 
verbreking, uitgesproken om reclen dat de 
publieke vorclering in de staat cler zaak 
niet ontvankelijk was, geschieclt .zoncler 
verwijzing. 

11 juni 1956. 853 

VEQJAIUNG (IN STQAFZAKEN). 

1. - Openbare vorder·ing. - Arrest 
van veroo·rdeling. - Vaststellingen van 
het n1-rest en alcten van de procedtbre 
wellce niet toelaten nu te gnan of fle open
bare vo·rfle1'ing al flun niet ve1·jaurfl is. -
Verbl'eking met verzenfling. - Wanneer 
noch de vaststellingen van het arrest noch 
de akten van de procedure waarop het 
hof. acht vermag te slaan toelaten na. te 

gaan of de openbare verjaring ten clage 
van het arrest van veroordeling al clan 
niet verjaarcl was, verbreekt het hof clit 
arrest met verzending. 

12 december 1955. 289 

:2. - Meenlere ·inbretbken, gepleegfl 
floor een ver-flnohte, cle bewerkstelliging 
van een en hetzelfcle stmtbua1· inzioht tbit
rnulcende. - 'l'erm·ijn vun verjar-ing begin
nenfle eerst te lopen vanaf fle luatste 
strnfbure clcbad. - Wanneer meerclere in
breuken, gepleegd door clezelfcle ver
clachte, de bewerkstelliging zijn van een 
en hetzelfcle strafbaar inzicht, en alclus 
slechts een enkel misclrijf uitmaken, be
gint de termijn van verjaring ten opzichte 
van het gause misclrijf eerst te lopen van
af de laatste strafbare claacl. 

12 maart 1956. 567 

3. - Rivie1·v·isser-i:i. - Wet vnn 1 jtbli 
1954. - 'l'ermijn. - De publieke vorcle
ring voortspruitencle uit een inbreuk op 
de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij 
is verjaarcl na volle zes maanclen te reke
nen van de dag waarop de inbreuk wercl 
gepleegcl of van de laatste, in die termijn 
yer~·ichte verjaringstuitende hancleling, 
Incl1en geen oorzaak van schorsing van de 
verjaring bestaat. (Wet van 1 juli 1954, 
art. 33; wet van 17 april 1878, art. 21 tot 
26.) 

11 april 1956. 663 

4. - B7t~·ge1·lijlce vo1·fle1·ing. - Open
bnre 'IJO·rfleTing verjnnrfl. - Omstnnflig
he·ifl zonfler invloefl op fle btwgerlijlce vor
fle-ring te belcwnmer tijd ingestelfl. - De 
verjaring van de publieke vorclering 
brengt niet met zich de verjaring van de 
te bekwamer tijd ingestelcle vorclering 
van de burgerlijke partij. (Wet van 
30 maart 1891, art. 1.) 

11 april 1956. 663 

5. - l'erlr.eer. - Eenjnr·ige ve1·jnring. 
- St·nit-ingen. - In zake inbreuken op de 
wet op de politie van het wegverkeer en 
op de Wegcode, is de termijn van verja
ring van de publieke vorclering een jaar 
te rekenen van de clag waarop het mis
clrijf wercl begaan, en, geclurende cleze 
termijn, kan de verjaring gestuit worden 
door een claacl 'van onclerzoek of van ver
Yolging. (Wet van 1 augustus 1899, art. 7; 
wet van 17 april 1878, art. 26 en 28.) 

16 april 1956. 678 

·6. - B·nrgerlijke vordering. - l'orcle
ring tot lwrstel vnn een door een misd1·ijf 
veroor-znnlcte schncle. - Vorflel'ing te be
kwnmer tij fle ingesteld. - Zin dezer be
woorclingen, - Om te bekwamer tijde te 
worden ing~stelcl naar de zin welke aan 
deze woorclen worclt gegeven in het arti
kel 26 van de wet van 17 april 1878, aan
gevulcl door artikel 1 van de wet van 
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.30 maart 1891, moet de burgerlijke vorde
ring tot herstel van de door een misdrijf 
veroorzaakte schade niet noodzakelijk in
_gesteld worden v66r het verstrijken van 
de wettelijke termijn waarin de publieke 
vordering client te worden ingestelcl; er 
wordt vereist en het volstaat dat zij worde 
ingesteld vooraleer de verjaring van de 
publieke vordering verkregen wordt. 

22 juni 1956. 896 

7. - Pu.blielce vo1·dering. - Ove1·t7·e
rl·in[J van het lconinlclijlc besl-nit hou.dende 
1'e[!clin[f noz;ens de insclwijving vcm voeT
t-u.igen met eir~en beweeglcmcht. - Verja
l'ing van een _iaar. - De publieke vorde
ring spruitend uit een overtrecling van het 
koninklijk besluit houdencle regeling no
vens de inschrijving van voertuigen met 
·eigen beweegkracht verjaart een jaar na 
·de datum waarop het misdrijf begaan 
werd, zo geen reden van stuiting of schor
sing bestaat. (Wet van 1 augustus 1899, 
artikel 7.) 

2 juli 1956. 931 

8. - Pttbl'ielce vo·rdeTin[f. - Beslissing 
van veroordeling. - Omnor~elijl"he1.d na 
te gaan of de z;ttblielce vordering niet ver
jaard is. - Verbre7cing met venv·ijzin[f. 
- Wanneer noch de vaststellingen van de 
bestreden beslissing noch de akten van 
-de rechtspleging, waarop het hof acht 
vermag te slaan, toelaten te onderzoeken 
of de publieke vordering verjaard was, 
wordt de beslissing van veroordeling door 
.het hof verbroken met verwijzing·. 

2 juli 1956. 931 

VERKEER. 

1. - Koninlclijlc besl·u.it van t febnta7'•i 
t934, art-ilcel 57, to, c. - Weggebntike1· 
-die een rijbewegin[f -nitvoert. - Ve1·plich
ting de doorgang voor de in beweging 
zijnde weggebru.ikers v1·ij te laten. -
Verplicht·ing die een algemeen lcar·alcte1· 
.heeft. - De verplichting de doorgang vrij 
te laten voor de in beweging zijnde weg
_gebruikers, welke door artikel 57, 1°, c, 
van koninklijk besluit van 1 februari 1934 
opgelegd wordt . aan de weggebruiker die 
-een rijbeweging uitvoert, heeft een alge
meen karakter en wordt niet afhankelijk 
gemaakt van de omstandigheid dat de an
·dere weggebruiker overeenkomstig de be
palingen. van de Wegcode rijdt. 

16 september 1955. 2 

2. - Met de reglementen strijdir1e be
weging.- Abnorrnale beweging.- Onder
.scheid. - De abnormale beweging van 
·een voertuig is niet noodzakelijkerwijze 
<een met de reglementen betreffende het 
-vervoer en het verkeer strijdige beweging, 

doch een beweging die niet gewoonlijk 
uitgevoerd wordt. 

26 september 1955. 24 

3. - lYetten vwn t ang-nsttts t899, arti~ 
kel t, en t6 decernber t985, enig artilcel-. 
- Voo1·werp. - Buiten de gevallen voor
zien bij artikel 94 van de gemeentewet 
maakt het artikel 1 van cle wet van 1 au
gustus 1899, gewijzigcl door het enig arti
kel van cle wet van 16 december 1935, de 
bindende kracht van de door de openbare 
overheden tot schorsing, kanalisering en 
regeling van het openbaar verkeer geno
men maatregelen afhankelijk van een bij
zondere bekendmaking; het bepaalt de 
termijn niet hinnen dewelke die bekend
making client verwezenlijkt te worden. 

26 septen1ber 1955. 35 

4. - Hie·rarchie der wegen. - Gerneen
teve1·ordening beslissend een weg tot 
hoofdweg te malcen ten oprz·ichte van een 
anclere weg, do01· deze laatste van een 
omgelceerde driehoelc te doen voo·rzien. -
JJf aatregel niet door een gez;ast telcen ter 
lvennis van de belanghebbenden- gebraoht. 
- Geen verpliohtende rnaatregel. - De 
verordening, waarbij een gemeente beslist 
een weg tot hoofdweg te maken ten op
zichte van een andere weg door deze laat
ste van ·een omgekeerde driehoek te doen 
voorzien is spijts hare bekendmaking 
overeenkomstig de gemeentewet van bin
dende kracht ontbloot, zolang zij niet 
door een aangepast teken ter kennis van 
de belanghebbende gebracht is. (Wet van 
1 augustus 1899, art. 1, gewijzigd door de 
wet van 16 december 1935, enig artikel; 
Wegcode van 1 februari 1934, art. 51, 4o, 
en 131, 4.) 

26 september 1955. 35 

5. - Openbare wer1 met versoheidene 
-r·i:ibanen. - Vonnis beslissend dat een 
openbcwe weg zttlk lcenrnerlc niet vertoont. 
- Besl-iss·ing ste-nnend op feitel-i_ike vast
stell'ingen. - Smwereine beoordeling. -
De rechter over de grond beslist souve
rein, op grond van feitelijke vaststellin
gen eigen aan de plaatsligging, dat het 
op een bepaalde plaats niet om een open
bare weg met verscheidene rijbanen gaat. 
(Koninklijk besluit van 8 april 1954, arti
kel 16, 2, a.) 

3 october 1955. 61 

6. - Telastlegg·ing van inbre~tlc op ar
t-ikel 57, to, c, van het lconinlclijlc besl~tit 
van t febnta1·i .1934. ~ Inbrenlc afhanlce
lijlc van een feitelijlce omstandi_qheid. -
Arrest besl-issend dat die ornstandigheid 
zonde-r belwnu is en de telastlegging niet 
bewezen verlcla.mnd. - Onwettelijlcheid . 
- Is onwettelijk het arrest waarbij be
slist worclt dat de omstandigheid dat de 
weg waarin de beklaagde zich wilde bege-
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ven al dan niet privaat eigendom is zon
der belang is en de inbreuk op artikel 57, 
1°, c, van de Wegcode van 1 februari 1934 
niet bewezen verklaard wordt, dan wan
neer, ter zake, de beslissing al dan niet 
of de beklaagde die reglementaire bepa
ling had miskend van die omstandigheid 
afhing. 

3 october 1955. 65 

7. ~ Dam· de wetgeving betrefjende de 
verlceerspolitie voo-rziene ontzetting van 
het -recht te best·twen. - TToo-rwenJ. -De 
door de wetgeving betreffende de ver
keerspolitie voorziene straf van ontzetting 
van llet recht te besturen geldt alleen 
voor het besturen van een voertuig; de 
recllter vermag .ze niet tot het besturen 
van een luclltschip of het geleiden van 
een rijdier uitstreklren. (Wet van 1 au
gustus 1899, art. 2 en 2b·is, gewijzigd door 
de wet van 1 augustus 1924, art. 2 en 3.) 

3 october 1955. 66 

8. - Straf van ontzetting van het 
recht een voertu·ir; te bestu.1·en. - Aan
vang. - De straf van ontzetting van llet 
recht een voertuig te besturen neemt aan
vang ten dage waarop de beslissing waar
bij zi.i uitgesproken wordt kracllt van ge
wijsde verkrijgt. (Wet van 1 augustus 
1924, art. 2.) 

3 october 1955. 67 

9. ~ TTluohtmiscl·rijf. ~ Jnbreulc op de 
wetgeving bet-reffende de politic van het 
verkeer. - Het vluclltmisdrijf is een in
brenk op de wetgeving betreffende de po
litie van het verkeer. 

10 october 1935. 87 

10. - Weucode van 8 ap?'il 1954. 
Telcen w 1a (omuelceerde driehoelc). 
Bindende knwht. - TToo?'Waanlen. ~ Het 
teken nr 1a, voorzien bij artikel 93 en bij
lage 1 van de Wegcode van 8 a!1ril 1954, 
lleeft binc1ende kracht voor de weggebrui
ker zodra llet regelmatig naar de vorm en 
voldoende zichtbaar is en alle verwarring 
uitsluit, zelfs wanneer het op meer dan 
50 meter van het kruispunt geplaatst is. 
(Koninklijk besluit van 8 april 1954, arti
kelen 7, 2, en 94, tweede.lid.) 

31 october 1955. 150 

11. - We,qcode van .1 jebru.a-ri .1934. -
J[ntising. - TTerlceersvoon·ang van cle 
wegr;ebncike1· cl·ie op een hoofd~ver; rijclt. 
- OgenbUlc waarop die voo-rrang bepaald 
wonlt. ~ De verkeersvoorrang die op een 
kruising van openbare wegen door de 
Wegcode van l februari 1934 toegekend 
wordt aan de weggebruiker die op de 
hoofdweg rijdt, wordt bepaald op het 
ogenblik waarop <leze bestuurder komen
de nit die we.g de andere weg gaat inrij-

den. (Koninklijk besluit van 1 februarf 
1934, art. 54.) 

31 october 1955. 151 

12. - Wegcode van .1 teb-rna.r·i 1931,. -
Omgelcee?'de d-riehoelc. - Bebouwde Team. 
- TT allen van de avon(l. - Telcen niet 
zichtbaar, bij gebrelc aan ve-rlichting. -
Weggebrwilce1· van cle andet·e weg die lcen
nis heejt van het bestaan van het telcen 
doch cle overmacht ·inroept. ,.---- An·est die 
!J?'Ond van ?"echtvaaTdiging ve?·we?"pend 
om de Teden dat die weugeb·ntilce?" wist 
clat het telcen niet zichtbaa?" was. - Be
slisS'ing ~vettelijlc gerechtvaaTd(qd. 
Wanneer een weggebruiker die, na het 
vallen van de avond in een bebouwde kom 
gereclen heeft op een weg bij de kruising· 
met een andere weg, waarop nabij de 
kruising de bij artikel 131, 2, 7°, van de 
Wegcode van 1 februari 1934 voor.zienC" 
omgekeerde clriehoek geplaatst was, teken 
clat nochtans bij gebrek aan verlichting 
niet zichtbaar was, vervolgd wordt uit 
hoofde van onvrijwillige. lichamelijke let
sels alsook om de voorrang aan de van 
rechts op de van dit teken voorziene weg 
komen<le weggebruiker niet te he!Jben 
verleend en <le overmacht inroept afgeleid 
nit het feit dat hij van het bestaan van 
cUt teken kennis had, vermag de rechter 
die gron<l van rechtvaardiging wettelijk 
te verwerpen om de reden dat de beklaag
de wist dat het teken niet zichtbaar was .. 

31 october l9G5. 154 

13. - ·wegcocle van 1 febnuwi 1931,, 
ar·t-iJcel 51, 2°. - BesUssing dat een open
baTe weg, al cla.n niet, vercle?" dan een 
aansl·uiting loopt. - Beslissing _qegToncl 
op cle plaats_qesteldheid. - Sowve1·eine be
OO?'cleli·ng cloo?" cle 1·ecMeT over de groncl. 
~ Perken. - De rechter over de groncl 
beslist souverein, op grond van de plaats
gestelclheid, dat een openlmre weg, al dan 
niet, verder c1an een aansluiting loopt in
dien hij het wettelijk begrip niet miskent 
van de openbare weg welke niet verder 
dan een aansluiting loopt. (Wegcode van 
1 februari 1934, art. 51, 2°.) 

31 october 1955. 158 

14. - Wegcode van .1 je/l'l''lta?"i 1934. -
Aj.zwenlcen naar linlcs. - Geen Teglemen
taire veTpUchUng geleiclelijlc af te slaan. 
- De Wegcode van l februari 1934 legt 
aan de weggebruiker, die naar links wil 
afslaan, de verplichting niet op geleide
lijk af te slaan. 

10 november 1955. 188 

1:5. - Wegcocle van 8 a1wil 1954, a?"ti
lcel 26, .1 . ...,.... Snelheicl.- TTeTplichting voor 
cle best'Ulwcler zijn snelheid te Ter;elen zo
als wegens de belemmeTing ter vi'aats ver
eist wonlt. - In acht te nemen elemen-
ten. ~ Bij het regelen van zijn snelheid 
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·zoals wegens de belemmering ter plaats 
vereist wordt opdat geen ongevallen zou
den kunnen veroorzaakt noch het verkeer 
verhinderd worden moet de bestuurder 
niet aileen met de vooroprijdende voertui
gen docll ook met om het even welke ge
bruiker van de openbare weg rekening 
llouden. (Wegcode van 8 april 19G4, arti
kel 26, 1.) 

28 november 1955. 236 

16. - Wegcode van 8 apr·il 1954. -
Voorbijsteken van een stUstaand voert1l'i11 
dat geen inbrelt.lc op a·rtilcel 17 ·uitmaalct. 
- Voorbijsteken dat niettemin manamv·re 
lloor lle rechter geheten wonU. ~ W ette
lijlche·id. - De rechter mag, zonder on
wettelijkheid, het voorbijsteken van een 
stilstaand voertuig manamvre heten, zelfs 
indien de bestuurder bj het uitvoeren er
van geen inbreuk op artikel 17 van de 
Wegcode van 8 april 1954 gepleegd heeft. 

5 december 1955. 264 

17. ~ K oninklijlc besluit van 1 fe
bruari 1934. - Yl·uchtlwuvel niet voorzien 
van het in artikel. 133, 1, 1°, aangedn·id 
.telcen. - Omstandi.qheid die geen atwij
lcing van de aTtilcelen '%1, 2, en 38, met 
zich b1·engt. - Onder het beheer van ar
tikel 133, 1, van de Wegcode van 1 fe
bruari 1934, gewijzigd hij de be'sluiten van 
3 september en 18 october 1946 en 16 oc
tober 1947, is de omstandigheid dat een 
vluchtheuvel in 1° van gezegd artikel niet 
van het teken voorzien is en op een facul
tatieve richting wijst, niet van aard enige 
afwijking van de bij voornoemde wegcode 
,gestelde algemene regelen voor het ver
keer in de nabijheid van een vluchtheu
vel, en onder meer van de bij de artike
len 27, 2, en 38 bepaalde regelen met zich 
te brengen. 

8 december 1955. 283 

18. - KoninlcUjk besluit van 1 te
. brnari 1934. - A1·tilcel 38, 2. - Voor
waurde tot toepusstny. - Artikel 38, 2, 
van de Wegcode van 1 februari 1934 zou 
·slechts van toepassing zijn indien de voor 
het in- en uitstappen der tramreizigers 
.aangelegde vluchtheuvel te dicht bij de 
·berm of de stoep van de openbare weg ge
legen is om het doorrijden van voertuigen 
rechts toe te laten. 

8 december 1955. 283 

19. - We.qcocle van .1 felJrttari 1934. -
Verplichtiny voor de voetgangers en de 
weggebrnikers, wellce de gelijlcvloerse 
bermen mogen gebntilcen, zelcere nwnmu
'Ures van ander·e weggelJnt.ilcers te verge
makkelijlcen lloor zo dicht mogelijlc de 
buitenste zijde van de 1·ijbaan te honden. 
~ Voorwaarden.- De Wegcode van 1 fe
bruari 1934 schrijft aan de voetgangers en 
andere weggebruikers, welke de gelijk
·vloers.~ bermen mogen gebruiken, niet 

voor bij het naderen van een ander weg
gebruiker uit te wijl,en om het kruisen 
en het voorsteken te vergemakkelijken 
door zo dicht mogelijk de buitenste zijde 
van· de rijbaan te houden, wanneer deze · 
weggebruiker gemakkelijk zijn manamvre 
kan uitvoeren. (Wegcode van 1 februari 
1934, art. 24, 1 en 2.) 

12 december 1955. 290 

20. - TVegcode van 1 felJr·uad 1934. -
HiBrarchie ller· wegen. - Openbar·e weg 
waarop een spoonve,q loopt, - Bezmlin,q. 
- Tot toepassing van artikel 52 van de 
Wegcode van 1 februari 1934, gewijzigd 
bij besluit van de Regent del. 16 october 
1947, is het zichtbanr bestaan van een 
spoorweg voldoende om aan een openbare 
weg bet karakter van hoofclweg toe te 
kennen, al ware de ~poorweg niet ge
bruikt en al waren de spoorstaven met 
asphalt opgevuld. 

I-Iet is inderdaacl niet noodzakelijk, te 
clien einde, clat de sporen schijnbaar 
bruikbaar zijn. (Impliciete oplossing.) 

.12 december 1955. 292 

21. - Weycocle van 8 ap·ril 1954, art'i
lcel 16, 2, l'itt. a. - Openbwre weg waar·ozJ 
een spoonvey loopt. - Spoonvcg aange
le,qcl op een privaat tcn·ein ~oaarop de 
openbwre weg op het cloo·r de.ze weg en een 
anclere weg yevo1·m,cl lcnt.ispnnt ltitlcomt. 
- De omstandigheid dat een op een pri
vaat terrein aangelegde spoorweg enkel 
op de openbare weg op het door deze weg 
en een andere weg gevormd kruispunt uit
komt, belet niet dat gezegde openbare 
weg op dit kruispunt van een spoorweg 
voor.zien is. (Wegcode van 8 april 1954, 
art. 16, 2, litt. a.) 

19 december 1955. 306 

22. - Technische voorwaa·rden van ze
lccre ruttovoer·tnigen. ~ Beslu.it van de 
Regent van 22 mei 1947 het eraan gehecht 
algemeen reglement goecllceurend . 
Draagwijdte van artikel 3 van het be
slwit. - Artikel 3 .van het besluit van de 
Regent van 22 mei 1947 tot goerlkeuring 
van het aan dit besluit gehecht algemeen 
reglement waarbij de technische voor
waarden bepaald worden waaraan zekere 
autovoertuigen moeten beantwoorden, 
heeft niet voor gevolg de gevallen, waarin 
de niet-naleving van deze reglementering 
een misdrijf uitmaakt, tot de drie mis
drijven clie het bepaalt te beperken. 

2 januari 1956. 333 

23. - Technische voorwaarden van ze
lcere autovoe1·t·uigen. - InlJreu./cen op het 
aan het beslu.it van de Reyent van 22 mei 
1947 gehecht algemeen mglement. - Sane
tie. - De inbreuken op het aan het be
sluit van de Regent van 22 mei 1947 ge
hecht en bij artikel 2 van het besluit van 
de Regent van 3 juli 1950 gewijzigd alge-
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meen reglement dat de technische voor
waarden bepaalt waaraan zekere auto
voertuigen moeten beantwoorden, ZlJll 
strafbaar met de straffen die voorzien 
zijn door de wettelijke bepalingen in uit
voering waarvan deze reglementering ge
troffen werd, ofwel met de straffen die 
respectievelijk voorzien zijn bij de arti
kelen 30 van de besluitwet van 30 decem
ber 1946, 11 van het koninklijk besluit 
nr 248 van 5 maart 1936 (gewijzigd door 
de besluitwet van 14 februari 1946) of 5 
van de besluitwet van 24 februai'i 1947, 
naar gelang het misdrijf een voertuig be
treft, clat tot het bezoldigd verweer van 
personen dient, tot het vervoer van zaken 
voor rekening van anderen en tegen bezol
diging, of tot het vervoer van zaken voor 
eigen rekening van zijn eigenaar. 

2 januari 1956. 333 

24·. - W eucode van 8 april l954, a1·ti-
7cel 12. - Best·u·nrde1· die op de rijbaan 
rijclt. - VerplichtinlJ zich zo dicht moge
lijlc bij de rechterkant van de rijbaan te 
hou.den. Ve·rplichUng onafhanlcelijlc 
van de breedte van de rijbaan. - De ver
plichting, voor de bestunrder die op de 
rijbaan rijdt, zich zo dicht mogelijk de 
rechterkant er van te houden is onafhan
kelijk van de breedte van de rijbaan. 
(Wegcocle van 8 april 1954, art. 12, 1.) 

16 januari 1956. 374 

25. - Wegcode van 8 april 1954, arti
lcel 11. - Weguebr·uilce1· die na een stil
stand opnie1tw aanzet. - Ve1·plichting de 
in beweging zijnde weggebruikers te laten 
voorgacm. - Alyemeen lcaralcte'r van die 
verplichting. - De verplichting welke ar
tikel 17 van de W egcocle van 8 april 1954 
oplegt aan de weggebruiker die na een 
stilstand opnieuw aanzet, de in beweging 
zijncle weggebruikers te laten voorgaan, 
heeft een algemeen karakter; zij is onaf
hankelijk namelijk van· de reden van de 
stilstand van die weggebruiker en clien
volgens 1an ·de bij de artikelen 15 en 16 
van gezegde code gestelde voorrangsrege
len. 

23 januari 195(1. 402 

26. - Vonnis vaststellende dat een 
voertnig niet st·ilstond doch stilhield. -
Vaststelliny dat d-it 1:0ertuig in beweying 
was. - Het vonnis, dat voor bewezen ver
klaart dat een voertuig niet stilstond 
doch stilhield op het ogenblik waarop het 
door een ander voertuig ing·ehaald werd, 
stelt dam·door vast dat het voertuig dan 
in beweging was. 

23 januari 1956. 404 

·27. - OpenbaTe weg met verscheidene 
Tijbanen. - Geen wettelijlce bepaliny. -
BeooTdeUngsmacht van cle Techte1·. 
Daar het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdende .Algemeen Reglement op de 

politie van het wegverkeer << de openbare
weg met verscheidene rijbanen » niet om
schrijft, behoort het aan de rechter vol
gens de gebruikelijke zin van die uitdruk
king te oorclelen of de feitelijke elementen 
die hem onderworpen worden dit karak
ter aan een openbare weg verlenen. (Ko
ninklijk besluit van 8 april 1954, art. 16.) 

23 januari 1956. 405 

28. - A1·tilcel 57, 2°, van de Wegcode 
van 1 febTuaTi 193.1. -Is niet toepasselijlc 
ten opzichte van de weggebntilceT van de 
sec1mdctiTe we,q die het rloor artUcel 54, 1,. 
van dezelfcle cocle gefor·mu.lem·cl veTbod· 
overtreeclt. - Het door artikel 57, 2°, van 
de Wegcode van 1 febrnari 1934 aan de· 
weggebruiker, die naar links wil afslaan,. 
opgelegd verbod de doorgang af te snijden 
van de weggebruiker die zijn weg ver
volgt, kan niet gelden wanneer laatstge
noemde, door zijn weg te vervolgen, het 
door artikel 54, 1, van .zelfde code gefor
muleerd verbocl overtreedt. 

25 januari 1956. 414 

29. - Koninlcl-ijlc besluit van 8 apr-il 
1954, at·Wwl 16, 2; a. - Openba1·e 1ve.q 
waaTin een spooT li,qt. - 8poo-r clat rle ~ij-. 
weg ove1· geheel zijn b-reerlte lcruist. -
BegTip. - Het spoor dat in een openbare 
weg ligt kruist de zijweg, in de zin van 
artikel 16, 2, a, van de Wegcode van 
8 april 1954, wanneer het de verlenging 
van de zijweg in het kruispunt kruist. 

25 januari 1956. 417 

30. - Wegcocle van 8 april 1954. -
Omgelceercle clriehoelc yeplaatst op een 
-wey die met een openbacw plein aansluit. 
- Vonnis besUssend clat clit telcen zonde·r 
u-itwerking is wat cle verder door dit 
plein met een andere weg yevonncle aan
sluUing betreft. - Wetteli]lcheid. -Wan
neer hij in rechte vaststelt dat het krnis
punt, clat door llet samenvallen van een 
openbaar plein met een weg waarop een 
omgekeerde driehoek geplaatst is gevormcl 
is, onclerscheiden is van het door dit open-
baar plein met een andere weg gevormd 
kruisiJtmt, leidt de rechter over de grond, 
tot toepassing van de regelen van de Weg
code van 8 april 1954 betreffende de voor
rang, eruit wettelijk af dat de omgek~er
de driehoek wat het tweede van die 
kruispunten betreft zonder nitwerking is. 

30 januari 195(1. 430 · 

31. - Wegcocle vctn 8 april 1954, arti
lcel 1. - Openbn1·e weg. - Beyrip. - Is. 
een openbare weg, naar de zin van arti
kel 1 van de Wegcode van 8 april 1954, 
elke weg die voor het openbaar verkeer · 
te laude openstaat, zelfs indien de grond 
ervau private eigendom is. 

6 febrnari 1956. 452 · 

32. - Kru-isin,q en inhal'in,q. Weg-
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·code van 8 april 1954, artilcel 19. - In 
beweging zijnde voert1l'igen. - Begrip. -
In artikel 19 van de Wegcode van 8 april 
1954, naar luid waarvan het kruisen en 
het inhalen slechts in aanmerking dienen 
genomen te worden ten aanzien van de in 
beweging .zijnde voertuigen, moet de uit
drukking «in beweging zijnde voertui
gen Jl in hare gewone betekenis verstaan 
en tegenover de, zelfs kortstondig, stil
staande voertuigen gesteld worden. 

6 februari 1956. 456 
33. - Kntising en inhalin,g. ·- BtU

staand spoo·rvoertui.IJ. - rVegcocle van 
S a]Jril .1954, a·rtilcel 24, L - Ve1·bod lan,qs 
clergeUjlc voei·tttig ctnclers dan met « ge-
1·inge snelheid Jl te ?'ijden, - Betelcenis 
van deze lnatste woonZen. -In artikel 24, 
1°, van de Wegcode van 8 april19li4, naar 
luid waarvan een bestuurder langs een 
spoorvoertuig, dat voor het in- en uitstap
pen van de reizigers stilstaat, slechts met 
<( geringe snelheid Jl mag rijden, dienen 
deze laatste woorden volgens hun gewone 
zin en naar gelang de voorhanden zijnde 
·omstandigheden verklaard te worden. 

6 februari 1956. 457 

34. - Foetgangers. - Wegcocle vnn 
.8 a.prU .1954, a·rt·ilcel 48, 5. - Toepa.sselijlc-
1witl op de reizigers ilie op cle rijweg u.it 
·een tra1n stwopen. - Onde·rscheid. - De 
1Jepaling van -de Wegcode van 8 april1954, 
volgens welke de voetgangers de l'ijweg 
slechts mogen betreden nadat zij er zich 
van vergewist hebben, dat zij het kunnen 
doen zonder het verkeer van de bestuur
ders te verhinderen, is niet toepasselijk 
op de reizigers die regelmatig nit een 
tram op de rijbaan zelf stappen. 

De bepaling van gezegde code volgens 
welke de voetgangers de rijbaan haaks op 
haar aslijn moeten oversteken, is daaren
tegen op gezegde reizigers toepasselijk. 
{Wegcode van 8 april1954, art. 48, 5.) 

6 februari 1956. 457 

35. - vVermebT·LtUceT die bij het over
stelcen ·van een lvntispunt de u'iterste rech
terzijde van cle 1·ijweg niet hmtdt. -
Ovennacht. - Va.ststelling, door de rech
ter, 'van omstwndigheden d·ie de wegge
onrilcC?· belet hebben mee1· ·rechts te ?"ij
den. - V a.ststelling van de overma.cht. -
Stelt vast dat een gebruiker van de open
bare weg zich in een geval van overmacht · 
bevond, dat hem belette bij het overste
ken van een kruispunt de uiterste rech
terzijde van de rijweg te houden, de be
slissing die er op wijst dat, wegens de 
plaatsligging en de omstandigheden van 
llet verkeer, de weggebruiker zich in de 
onmogelijkheid bevond meer rechts te rij
den. (Wegcode van 1 februari 1934, arti
lwl 29, 4°.) 

27 februari 1956. 520 

36. - Richtingsverancle'rin,g. - Weg
cocle van 8 apr·il .1954, artikel 25, tJara
graaf 2. - Bestmwrle·r die naa.r links wil 
afclrnaien om cle r·ijweg te vC?·lnten. -
Voo?·afgnnncle voomorgsmnatre,qelen. 
De bestuurder die links wil afdraaien om 
de rijweg te verlaten moet vooraf over
eenkomstig artikel 44 van de Wegcode 
zijn voornemen kenbaar maken en is 
slechts na dit voornemen te hebben ken
baar gemaakt, gehouden .zich naar links 
te begeven. (Wegcode Yan 8 april 1954, 
art. 25, par. 2.) 

27 februari 1956. 523 

37. - W e.rJcOcle 'Van 8 april .1954. -
F e1·bod, bij het · oversteken vnn een lm·nis
pu.nt, een voertuig in te halen. - Niet 
toepasselijlc op het inhnlen van spoorvoer
tu.-igen. - De bepaling van artikel 22, 2, 
b, van llet koninklijk besluit van 8 april 
1954, clie het inhalen van een voertuig bij 
het oversteken van een kruispunt ver
biedt, is niet van toepassing op llet inlla
len van spoorvoertuigen, hetwelk bij de 
artikelen 23 en 24 van hetzelfde besluit 
geregeld is. 

5 maart 1956. 550 

38. - Hiemrchie van cle wegen. -
W egcorle van 8 npril .1954. - Arrest in 
feite vnststellencl clnt een zijwe.IJ, wmen
lopend met een vnn een ?"ijbaan voorziene 
openbare weg, op het lwu.ispnnt het uit
zicht heeft va.n een gekasseicle weg. -
Ar·rest beslissend dnt cle voo1-rnng vnn 
1·echts toepnsselijlc is. - Wettigheicl. ~ 
Uit het feit dat een zijweg, samenlopencl 
met een van een rijbaan voorziene open
bare weg, gekasseid is aan de aanslui
ting, en aldaar het uitzicllt heeft van een 
gekasseicle weg, vermag de feitenrecllter 
wettig af te leiden dat de bestuurder die 
op de openbare weg voorzien van een rij
baan rijdt de dom·gang vrij moet laten 
voor deze die, nit de zijweg komende ge
reden, van rechts komt. (Kon. besl. van 
8 april 1954, art. 2, 4°, 15 en 16, 2, c.) 

12 maart 1956. 572 

39. - Onvoor·z·ienbnre hincle·1"nis. -
Ar-rest besl'issencl clat een weggebr·u.iker 
voo1· een ande1· weggebntilce1· [Jeen onvoor
zienbMe hinclernis ttitgenwalct heeft. -
An·est cleze beslissing hierop steunencl 
cla.t de eerste weg,qebTuilcer op de rijweg 
annwezi[J was lange tijd voor cle na.n
lcomst van de tweecle weggebTuilcer nls
oolc op de omstnn£ligheirl flat deze lnatste 
blinclelings reecl. - Wettelijke beslissing. 
~ Schendt geen enkele wetsbepaling het 
arrest dat van de omstandiglleden dat een 
weggebruiker ov de rijweg aanwezig was 
lange tijd voor de aankomst van een 
tweede weggebruiker, en dat deze laatste 
blindelings reed, afleidt da t de eerste weg-
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gebruiker voor de tweede geen onvoor
zienbare hindernis nitgemaakt heeft. 

5 april 1956. 633 

40. - Bestmt.rder een zwenldng naad· 
linlcs uitvoerenrle om ·in zijn a·tttober!l
plaats binnen te 1·ijden. - Bewe,qing die 
!leen nwncr:·uvre in de zin van art·ilcel 17 
·ran de vV egcolle van 8 wpril 1954 ttit
mrtal.;t. - De bestuurder die zich naar 
links begeeft om zijn autobergplaats bin
nen te rijden, voert geen manceuvre in de 
zin van artikel 17 van de Wegcode van 
8 april 1954 nit, maar wel een richtings
verandering geregeld door artikel 25, 2,. 
lJ, van die code. 

9 april 1966. 642 

41. - We!lcorle van 8 atJril 1964. -
17 erlJorl te statione1·en.. - Teken tot rtan
wijzing 1Jan een halte voor att.tolins, M·ol
leybus of spoorvoertnig. - Begrip, - Het 
artikel 34, 7°, van de Wegcode van 8 april 
1954, dat het stationeren van de voertui
gen op min dan tien meter aan weerszijcle 
van een teken tot aanwijzing van een 
llalte voor autobus, trolleybus of spoor
voertuig verbiedt,. bedoelt ieder teken 
waardoor zonder dubllelzinniglleid derge
lijke halte aangewezen worclt en dat vol
doencle ziclltbaar is. 

11 april 1956. 659 

42. - Weggeb1"uiker rlie voor·rang !IC
niet. - N·iet v1·ijgesteld van het treffen 
van ·voorzich'tigheirlsmaatregelen. - De 
weggebruiker die, op de openbare weg, 
voorrang geniet, is, daardoor, niet vrijge
steld van de verplicllting de voorziclltig
heidsmaatregelen door de omstandig·lleden 
opgedrongen ten einde een aanrijding te 
voorkomen te nemen, en namelijk over de 
goede staat van de remmen van zijn voer
tuig te waken. 

16 april 1956. 672 

43. - Wegcode van 8 apr·il 1964, a.rti
lcel 21. - Inhale·n. ·- Rechts inhnlen. -
Voorwaarden. - Wanneer de bestuurder 
van een in te halen voertuig zijn inzicht 
te kennen geeft links af te slaan en zich 
naar links gewend heeft om die manwuvre 
nit te voeren, moet het inhalen rechts ge
schieden, zonder dat deze verplichting 
afhankelijk wordt gesteld van de plaats
gelegenheid. (Wegcocle van 8 april 1954, 
art. 21, 1, al. 2.) 

16 april 1956. 674 

44. - Weycorle vnn 8 ap·ril 1954, a.rt-i
lcel 17. - Voorrang. - Manamvre waa.r
door de << nm·male )) gang van rle anclere 
bestttnrders belet of yehinderd lean wor
den. - Begrip. - Een manwuvre is niet 
van aard de « normale )) gang van de an
dere bestuurders te beletten of te hinde
ren, wanneer de gang van deze bestuur
ders niet conform de voorschriften van de 

Wegcode, namelijk deze betreffende het 
inhalen, is. (Wegcode van 8 april 1954, 
art. 17.) 

16 april 1956. 674 

4:5. - Wegcode van 8 a.pr-il 1954, ar·ti
kel 119. - Op de openbare weg aanbren
gen van 1·eclameborden, uithangborden of 
ande1·e verboden im·ioht-ingen. - Ple,qen 
van het 1nisdrijf. - Het misdrijf, be
staande in het aanbrengen, op de open
bare weg, van reclameborden, uithang
borden of andere door artikel 119 van de 
Wegcode van 8 april1954 verboclen inrich
tingen, wordt gepleegd niet aileen door 
degene die ze persoonlijk plaatst, maar 
ook door degene die tot cleze plaatsing 
medewerkt. (Impliciete oplossing.) 

16 april 1956. 677 

46. - We[!code van 8 azJI'-il 1954, a.rti
lcel 15. - Voor·rnng van 1·echts. - Vom·-
1'a.ng onafhanlcel-i.i 7c van cle wijze waa1·op 
de van rechts lcomencle best·uu.nler rijdt 
en die geldt voor geheel de lJreedte van 
de weg door hern bereden. - De verkeers
voorrang bij artikel 15 van de \-Vegcocle 
van 8 april 1954 verleend aan de van 
rechts komencle bestuurder, is onafhanke
lijk van de wijze waarop hij rijdt op de 
door hem gelJruikte weg en geldt voor ge
heel de breedte van deze weg. 

23 apriL1956. 693 

47. - Wegcolle vnn 8 ap1·il 1964, arti-
7cel16, 4. - Verbod opgelegd ann de 1JOor
r·ang versch1tldigd zijnrle besttturde1-. -
Artikel 16, 4, van de Wegcode van 8 april 
1954, verbiedt aan de voorrangverschul
digde bestuurder zijn weg te vervolgen, 
zo llij zulks niet kan doen zonder gevaar 
voor ongevallen, gelet op de positie, de 
verwijclering en de snelheicl van de an
dere bestuurder. 

23 april 1956. 693 

48. - Knt-isin,rJ. - BeoonleUno van de 
plaatsntimte wan1·ove1· een bestuurder be
schilcte orn een lcruising nit te voe·ren. -
Gelijlcg,rondse berm mogende ·in aanrner
lcin,q genomen wo1·den. - Ten einde de· 
plaatsruimte waarover een bestuurder be
schikte om een kruising uit te voeren te 
beoorclelen, mag rekening gehouden wor
den met een gelijkgrondse berm buiten 
het geval dat die berm een rijwielpad is. 
(Koninklijk besluit van 8 april 1954, arti
kel 20, 2.) 

23 april 1956. 694 

49. - WerJcOde van 8 april 1964. -
Bestn11-rde1· clie opnienw aanzet na een 
stilstand. - Betelcen·is van het woora 
« stilstand )). - De bepaling van de uit
drukkingl « stilstaancl voertuig l), gebruikt 
in artikel 2, 20°, van de Wegcode van 
8 april 1954, is vreemd aan de stilstand 
bedoeld bij artikel 17, alinea 2, van deze 
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>Code, dit laatste woor<l van toepassing 
'Zijnde op ieder tot stilstand komen van 
·een voertuig, zonder in aanmerking ne
men van duur. 

23 april 1956. 696 

50. - Wegcode van 8 april 1954, UTti
lcel rt. - Bestu.1tnle1· die opnie·uw aanzet 
.na een. st-ilstand. - V eTplichting de an
dere best·uurrlers te Iaten vooTgaan. -
UitgestTelctlw-id van deze ve1·plichUng. ~ 
De verplichting de andere bestunrders te 
laten voorgaan, die artikel17 van de Weg
code van 8 april 1954 oplegt aan de be
stuurcler die, na een stilstand, opnienw 
-aanzet, is van algemene toepassing ; ze 
is onafhankelijk namelijk van de reden 
waarom deze bestuurder stilgehouden 
heeft, van de duur van deze stilstand, en 
van de regels van voorrang ingesteld bij 
de artikelen 15 en 16 van deze code. 

23 april 1956. 696 

51. ~ Bestu717"de·r cUe 1·echts afslaat. 
- Aan de andere bestmwrlers een vol
doende ntimte latencle 01n hem langs de 
linlcerlcant voorbij te !'ijrlen. - Geen in
bTmblc op a·rtUcel 17 van rle lV egcode van 
8 apTil _1954. - Overtreedt niet artikel 17 
van de W egcode van 8 april 1954, de be
stuurder die, rechts afslaand, aan de an
dere bestuurders een voldoende ruimte 
laat om hem langs de linkerkant voorbij 
te steken. 

23 april 1956. 697 

52. - Voon·ang. ~ 1Vegcode van 
B april 1954, a1·tikel 17. - Bestuurder, de 
voornmg van r·echts genietenrle die na een 
stilstand terug annzet. - Vonnis besUs
.sende dnt cleze bestmtnler de voorrang 
niet verlm·en heeft om 1·erlen dnt de be
st7mnler clie ·van links lcwam· n·iet be
merlct heeft dnt hij stilhielcl. - Onwette
.lijlcheid. - Schendt artikel 17 van de 
Wegcode van 8 april 1954, het vonnis dat 
beslist dat de bestuurder die de voorrang 
van rechts geniet, cleze voorrang niet ver
liest door stil te houden om daarna weder 
aan te zetten om reden dat de van links 
l;:omende voenler niet bemerkt heeft dat 
hij stilhield. 

30 april 1956. 719 

53. - We,qcode van 8 a]Jril 1954. -
A1·tilcel 98.- Verbods- of gebodstelcens.
Behoudens de bij artikel 100 van de Weg
code van 8 april 1954 voorziene afwijkin
gen, gelden de verbods- en gebodstekens 
- en onder meer het gebodsteken nr 51 -
slechts op het gedeelte van de openbare 
weg dat begrepen is tussen de plaats waar 
zij aangebracht zijn en het volgende 
kruispunt. (Wegcode van 8 april 1954, ar
tikelen 98 en 100.) (Impliciete beslissing.) 

7 mei 1956. 747 

54. - Ongeval. ~ Slachtof!e1· dat, voo1· 
de belclnngde, geen onvoorziene hindernis 

uitmnnkte. - Feitelijlce beooTdeling. -
Smtvereine beoo1·deling door de 1·echter 
over cle [11'0ncl. - Is souverein de feite
lijke beoordeling, door de rechter over de 
grond, dat het slachtoffer van een ver
keersongeval, voor de dader van het on· 
geval, geen onvoorziene hindernis uit
maakte . 

14 mei 1956. 767 

'~5. - Wegcocle vctn 8 npTil 1954. ~ 
Snmenlwmen vnn hoofclwegen. ~ TT onnis 
vnststellencl da.t de botsing zich voorge
dnan heeft in rle onmidclellijke nabijheia 
de1· nansl7titing en toen het voert11ig vnn 
cle vnn rechts lcomencle bestwurder noq 
niet geheel cle weg ver7nten hnd wellce hij 
Tcwam 1tit.qereclen. - UU clie vaststellin
gen ajleiclencl clat cUe besMt·ztnler de voor
rnng vnn rechts genoot. - Wettelijlcheid. 
- Uit de vaststelling dat de botsing zich 
voorgedaan heeft in de onmiddellijke na
bijheid der aansluiting van twee hoofcl
wegen en toen het voertuig van cle van 
rechts komende bestuurder nog niet' ge
heel de weg verlaten had welke hij kwam 
uitgereden kan de rechter over de groncl 
wettelijk afleiden dat deze bestuurder de 
voorrang van rechts genoot. (Koninklijk 
besluit van 8 april 1954, art. 15 en 16, 3.) 

28 mei 1956. 808 

:ss. - Kntisen en inhnlen.- Wegcocle 
vnn 8 npTil 1954, n!'tilcel19. - Kruisen of 
inhnlen van niet in beweging zijncle voe!·
t·u.igen. - RejjlernenteTin,q niet toepnsse
Ujk. - Onder het stelsel van de Wegcode 
van 8 april 1954, zijn cle regelen betref
fende het kruisen en het inhalen van 
voertuigen slechts toepasselijk indien de 
gekruiste of ingehaalcle voertuigen in be
weging zijn. (Wegcode van 8 april 1954, 
art. 19.) 

4 juni 1956. 826 

57. - Voorrang. We,qcocle vnn 
8 npril 1954, artUcel 17. ~ Manantvre vnn 
nwrcl rle nonnnle gnn,q cle1· nndere besMt1tr
ders te beletten of te hincleren. - Zin van 
clie tennen. ~ In artikel 17 van de Weg
code van 8 apr'il 1954, bedoelen de termen 
<< manamvre waardoor de normale gang 
der andere bestuurders kan belet of ge
hinderd worden ll een beweging van aard 
het normaal verkeer te hinderen, hetgeen 
een zekere verandering in de gevolgde 
richting beduidt. 

4 juni 1956. 826 

·58. - Kntisen.- Wegcocle van 8 april 
19.54, a1·Wcel 20. - Kntisen dat niet ge
mnlclcel-ijk is wegens rle b1·eedte van de 
l"ijbann. ~ Zin van clie lnntste tennen. -
In artikel 20 van de Wegcode van 8 april 
1954, betreffende de verplichtingen van 
een bestuurder die een ander kruist, be
duiden de woorden « de breedte van de 
rijbaan ll « de aan de voertuigen werke-
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'lijk toegankelijke breedte van de rij
baan >>. 

4 juni 1956. 826 

:59. ~ R-ichtingsvemnflerin,q. Weg-
corle van 8 ap1·il 195.1, artUcel 25, 2, b. -
Bestutlnler die naar links wU afslaan. -
Verpli.ahting een zo g·root m.ogel'ijke d·rnai 
te nemen. - D1·aagwijrlte van d·ie ver
pliaht-ing. - De lJestuurder die naar links 
afslaat om de rijbaan te verlaten is, voor 
het uitvoeren van deze manamvre, enkel 
verplicht een zo groot mogelijke draai te 
nemen indien hij de rijbaan aan een 
kruispunt verlaat en na het kruisptmt in
gereden te .zijn. (Wegcode van 8 april 
1954, art. 25, 2, b.) 

4 juni 1956. 829 

60. Voorrang. - TVegcode van 
8 april19S4, a1·tikelen .lS en .l6, 4. '-- TToor
rang van tle ·uan 1·echts lcomentle beshtnr
der. - Nootlznlcelijlvheitl, voor cle be
stntwder tlie een antler moet lnten door
gaan, u.itzicht te nernen op tle weg tlie 
•uoorrnng heett om zich van tle aanwezig
heitl vnn een nnrler bestnunler te verge
wissen. - Foonvaar-clen vere·ist opdnt rlie 
manwnv1·e geen miscl-rijf zmt ttitmaken. ~ 
Wanneer de bestuurder, die een van 
rechts komende bestnnrder moet laten 
doorgaan, zich wegens de plaatsgesteld
heid slechts van de aanwezigheid van die 
bestuurder kan vergewissen door uitzicht 
te nemen op de weg die voorrang heeft, 
mag· hij die weg niet verder dan volstrekt 
nodig oprijden en met cle vereiste voor
zichtigheicl om znlks, gelet op cle plaats, 
de verwijclering en de snelheid van de an
dere bestuurder, zonder gevaar voor on
gevallen te kunnen doen. (Wegcocle van 
8 april 1954, art. 15 en 16, 4.) 

4 juni 1956. 831 

61. ~ Wegcotle vnn 1 febnf.at'i .1934, 
nrtikel 3.l, 2°. - Splitsing, nansl1tit-ing of 
kruising. - Bestu.1wrler rlie nanr links 
wil ntslnan. - Achtereenvolgentle ver
plichtingen van rlie bestn1wrler. - Onder 
het stelsel van de Wegcode van 1 februari 
1934,. had de bestuurder van een voertuig 
die naar links wilde afslaan, bij het na
deren van een splitsing, aansluiting of 
kruising de dubbele verplichting achter
eenvolgei:Js de weggebruikers die hem 
volgden te verwittigen en .zoveel mogelijk 
naar links nit te wijken zonder evenwel 
het verkeer te hinderen dat nit de tegen
overgestelde richting kwam. (Wegcode 
van 1 februari 1934, art. 31, 2°.) 

4 juni 1956. 833 

62. - Wegcode ·unn 8 apr-il 19S4. -
Artilcel 25, 1. - Bestu.w·tler die zich be
vintlt op een lcntispwnt waa1· het ve1·Jceer 
door mi;ltlel van verlcee1·sz.ichten gere{feltl 
wortlt. - Fac!tlteit het lcntisptmt at te 
rijden zmule1· te wachten tottlat het ver-

lceer is opengesteld. - VoorwnaTden. -
Artikel 25, 1, van de vVegcode van 8 april 
1954 laat aan de bestuurder, die zich be
vindt op een kruispunt waar het verkeer 
door middel van verkeerslichten geregeld 
wordt, slechts toe dit kruispunt af te rij
den zonder te wachten totdat het verkeer 
is opengesteld in de richting die hij gaat 
nemen op de voorwaarde dat een aan zijn 
rechterzijde geDlaatst rood licht het hem 
niet onmogelijk maakt zijn weg voort te 
zetten. 

11 juni! 1956. 844 

63. ~I W egcode van 8 april 1954, arti
leel 16, 2, a. ~ B-oooT de zijwe_q over ge
heel zijn bTeetlte lcntisend. - SmtveTeine 
beooTlleling dooT tle rechter over tle [!rontl. 
- Is souverein de beoordeling door de· 
rechter ov~r de grond die beslist in feite, 
lJlijkens het bij het dossier gevoegd plan 
der plaats, dat geen spoor een straat over 
geheel haar breedte kruist. (Kon. besluit 
van 8 april 1954, art. 16, 2, a.) 

11 juni 1956. 849 

64. - Wegcotle vnn 1 febntari 1934, 
nTtilcel 86, 4o. - V e1"botl 011 een aanslni
ting voo1· te steken. - Annsl1titing waar
van de we,qgebTnileer het bestaan niet kon 
kennen. ~ Geen stTafbar·e inb1·e11.lc. - Uit 
de omstandigheid dat de weggebruiker, 
die op een aansluiting voorgestoken heeft, 
het bestaan van die aansluiting niet heeft 
kunnen kennen leidt de rechter over de 
grond wettelijk af dat die weggebruike1· 
geen strafbare inlJreuk op artikel 36, 4°, 
van de Wegcocle van 1 februari 1934 heeft 
gepleegd. 

11 juni 1956. 851 

65. - Wegcocle van 8 april 19S4. -
Burrfe'/"lijke vo1·deTing. - Belclaa_qde ver
volgd zijnrle geweest om nagelaten te heb
ben links van een tot 1·egelin[! van het 
verlceer rwn_qewende inrichting te rijtlen .. 
- Beslissin_q wactrbij tle belclaa_qde wertl 
·v1·ijgesp1"0lcen en de r·echtbank zich onbe
voe,qd verlclna1·t om van de bnrgeTlijlce 
voTllerinrl leennis te nemen orn reden dat 
de verhoogtle berrn lwngs dewellce tle be· 
lclaa{fcle na{felaten heeft links te 1·ijden 
het ver·JceeT in twee Ticht-ingen splitst. -
Niet wettelijlc geTechtvaartligtle beslis
sing.- Waar de beklaagde vervolgd werd 
om nagelaten te hebben links van een tot 
regeling van het verkeer aangewende in
richting te rijden, is niet wettelijk gemo
tiveercl de beslissing waarbij de recht
bank de beklaagde vrijsl)reekt en zich on
bevoegd verklaart om van de burgerlijke 
vordering kennis te nemen om de reden 
dat de verhoogde berm langs dewelke de 
beklaagde nagelaten heeft links te rijden, 
het verkeer in twee richtingen splitst. 
(Kon. besl. van 8 april 1954, arL 12, 2). 

18 juni 1956. 879 
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6•6. - Artikel -H van het koninlclijlc 
beslnit van 1 februari 1934. - Weygebrui
ket· die een niet yerechtvaardi_qrle ontwij
kinysbeweyiny heett 1tityevoerd. - Ver
oot·deliny ttit hoofde van een rijtttiy te 
he1Jben bestwunl op een wijze rlie aevaar 
voor 71 et pttblielc ot h·incle·r voot· het vet·
keer opleveren lean en ttit hoofcle van toe
bt·engen van onm"ijwilliye vet·wonrlinyen. 
- · Wettelijlche·id. - Uit de vaststelling 
dat een weggebruiker een niet gerecht
vaardigde ontwijkingsbeweging heeft ver
richt, vermag de rechter over de grond 
wettelijk af te leiden dat hij een rijtuig 
bestuurd heeft op een wijze die gevaar 
voor het publiek en hinder voor het ver
keer kan opleveren naar de zin van arti
kel 41 van de Wegcode van 1 februari 1934 
en dat hij zich schuldig heeft gemaakt 
aan gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg in de zin van artikel 418 van het 
Strafwetboek. 

18 juni 1956. 882 

•67. - Artikel 48, 5, van de Weycode 
van 8 april1954. - Voetyanyers. - Ovet·
stappen 1Jan cle 1"ijwerJ. - Dooryang vom· 
·voet,qanyers. - Voot·at te nemen vom·zor
yen. ~ De voetganger die om de rijweg 
over te stappen gebruik maakt van een 
daartoe aangewende doorgang voor voet
gangers wordt niet vrijgesteld van de ver
plichting, vooraleer er in te gaan, zich er 
van te vergewissen dat hij het doen kan 
zonder het verkeer van de weggehruikers 
te. hinderen. (Wegcotle van 8 april 1954, 
art. 485.) 

25 juni 1956. 899 

68. - Ranuorcle der weuen. - At·U
kel 51, 2°, van cle We.f}code vnn 1 felwnari 
.1934. - Openbnt·e wey d·ie ove·r het lcT·uis
pttnt niet voortloopt. - Bey!'ip. - Met 
het oog O!J de toepassing van cle bepalin
gen van de Wegcode van 1 februari 1934, 
maakt een openbare weg de voortzetting 
uit over een kruispunt van een er op in
lopimcle weg, wanneer hij client voor het 
normaal doorrijden van het verkeer op 
deze weg. (Artikel 51, 2°, van de Wegcode 
van 1 februari 1934.) 

25 juni 1956. 901 

·69. ~ Artikel 5.1, 2°, vnn rle Weacocle 
vnn 1 febnta·ri .1934. - Beslissiny dnt een 
openbare we_q ove·r het kntisp·nnt voort
loopt of niet voot·tloopt. ~ Beslissinrl ye
_qt·ond op de plnatsyesteltenis. - S(mve
r·eine beoordel-iny dam· de rechter over de 
m·ond. - Beperlciny. - De rechter over 
de grond, steunend op cle plaatsgesteltenis 
en op de verkeersstroom beoordeelt sou
verein of een openbare weg zich al dan 
niet over een kruispunt voortzet, op voor
waarde het wettelijk begrip van een zich 
over een kruispunt voortzettende weg niet 

te miskennen. (W egcocle van 1 fehruari 
1934, art. 51, 2o.) 

25 juni 1956. 901 

70. ~ Ar·tilcel 3.1, _to en 2°, van rle Wey
code vnn .1 tebrunri 1934. - Niet onver
eni_qbare bepalinyen. ~ Voorwerp van ellc
een d.ezer 1Jepalin,qen. - Zijn niet onver
enigbaar de be paling van artikel 31, 1 o, 
van cle Wegcode van 1 februari 1934 naar 
luicl waarvan cle weggebruiker clie links 
afslaa t zo ruimschoots mogelijk cle linker
bach t nemen moet, en cleze van artikel 31, 
2°, van dezelfde code krachtens dewelke, 
llij het naderen van een kruispunt, de 
weggebruikers clie links willen afslaan zo- · 
veel mogelijk naar links moeten uitwijken 
zonder evenwel llet nit tegenovergestelde 
richting komend verkeer te hincleren; de 
eerste dezer hepalingen is van toepassing 
bij het nacleren van een kruispunt, clewijl 
de tweede bepaalt hoe cle weggebr]liker 
zich ten hoogte van het kruis1mnt in de 
hocht zelf geclragen moet. 

25 juni 1956. 901 

71. - We,qcode vnn 8 april 1954. -
Bepalinaen d·ie de ·verkeet·svoor-rang reye
len en voo1·sch'l'iften bet-rejjende het inha
len van in beweyiny zijnde voet·tuiyen. -
Bepalingen toepasselijlc bij geleyenheid 
van eenzelfcle aanrijd·iny. - De bepalin
gen van de Wegcode van 8 april 1954 
waarcloor cle verkeersvoorrang geregeld 
worclt en de voorschriften betreffende het 
inhalen van in beweging zijnde voertui
g·en zijn niet onverenigbaar en zijn vat
haar voor gelijktijdige toepassing ter ge
legenheid van eenzelfde aanrijcling. 

25 juni 1956. 907 

72. - VeTlceersvoornmy. - Artilcel16, 
2_, a, 1Jan de W eycode van 8 atwil 1954. -
Openbat·e wey 'Waar01J twee sporen zijn 
aanaelegd. - S1Joren clie fle zijwey niet 
over yeheel zijn breedte lct•tt.isen. - Open
bare weg die z·ijn lcftrakter van hoofcl'Weg 
vet·liest. - De hepaling van cle Wegcode 
van 8 april 1954 luidens welke de open
bare weg waarop een spoor is aangelegcl 
zijn karakter van hoofdweg jegens de zij
weg verliest wanneer deze niet over ge
heel zijn breedte door het spoor door
kruist wordt, is van toepassing op de 
openbare weg waarop twee sporen zijn 
aangelegcl wanneer geen enkel van beide 
sporen de zijweg over geheel zijn breedte 
doorkruist. (Wegcode van 8 april 1954, 
art. 16, 2, a.) 

25 juni 1956. 907 

73. - Schend·ing door een weggebrui
lcer van een bepnl-ing van cle 1V eacode. ~ 
N_iet noodznkeli:ilc een onvoot·zienbat·e ae
beu.rten·is voo1· de anrlere weygebntilcers 
~titrnnkend. - Beoordeling door rle t·ech
ter o·ver de yronrl. - De schencling door 
een weggebruiker van ene bepaling van 
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de Wegcode is niet noodzakelijk een on
voorzienbare gebeurtenis voor de andere 
weggebruikers ; de rechter over de grond 
beoordeelt souverein of zij in feite ul dan 
niet dit kurakter vertoont. 

25 juni 1956. 913 

74. ~ Artili:el 42 van de We,qcode van 
1 febrttat''i 1934. - Onvoorzienbare hinder
nis. - Begdp. - Een niet te voorziene 
hindernis sluit slechts elke inbreuk op ar
tikel 42 van de Wegcode van 1 februari 
1934 uit wanneer de onvoorzienbaarheid 
overmacht uitmaakt. 

25 juni 1956. 913 

75. - JJ1isdrijf. - P1·oces-ve1·baal be
wijs otJleverenll tot bewijs vnn het tegen
(leel. - Yoorwe1'P van !lie bewijslcracht. 
- De bewijskracht door artikel 4 van de 
wet van 1 augustus 1899 toegekend aan 
zekere processen-verbaal welke een in
brenk aan de wet of aan de reglementen 
betreffencle het verkeer vaststellen, be
treft enkel de materH\le vaststellingen 
-i•an de verbaliserende beambten en niet 
de oprechtheid van de door hen opgeno
men verklaringen of van de juistheid van 
de hun aangegeven feiten. 

4 september 1956. 974 

VERKOOP. 
1. - Yerlcoop op proof. - TTer'lcoop op 

voorwaarcle dat de VC1'kochte zaalc nan de 
ove1'eengelco1nen bestemming tJOldoet. -
De verkoop op proef is een verkoop ge
daan op voorwaarcle dat de verkochte 
zaak aan de overeengekomen bestemming 
voldoet. (Burg. Wetb., art. 1388.) 

8 december 1955. 279 

2. - F erlcotJe1' van een lcoopwaar ge
(lagvaard in vrijwa1·ing door de leaper. -
Koper verlclarende lle lcoopwanr aan een 
llerde ve1·der· verlcoeht te hebben en tegen
over deze de,rde tot sehadeve1·goeding te 
zijn veroordeeld (laar de lcoopwaar niet 
aan de ve1·eiste voorwaarden voldeed. -
001·spronkelij lee verlcope1· die in eoneltt
sies voorhottdt flat zijn lcope1· een dttb bel 
bew,ijs moet leveTen. - Bewijs van de 
vollcornen overeenstemming van de door 
cle leaper ontvangen koopwanr en cleze 
door laatstqenoemcle gelevercl. - Bewijs 
van de vollcomen overeenstemming van de 
nlcl,ns gelevercle lcoopwaar en van de lcoop
wan1' clam· de tweecle leaper vooTgestelrl 
als niet aan de vereiste voonvaa1·clen vol
cloende. - TTonnis clat Z'ieh ertoe beperlct 
te zepgen elM de eerste Tcope1· aan de 
tweede !cover de waar voortlcomencle van 
(le verl"opeT geleveTd heeft. - Niet pas
sencl ant1,()oora. - Wanneer de verkoper 
van een lwopwaar, in vrijwaring gedag
vaard door de koper die verklaart de 
waar aan een derde te hebben voortver
kocht en die zelf veroordeeld werd tot 

schadevergoeding tegenover deze derde 
daar de koopwaar niet aan de vereiste 
voorwaarden voldeed, in conclusies heeft 
voorgehouden tlat hij enkel dan tot vrij
waring kon gehouden zijn wanneer zijn 
koper de volkomen overeenstemming be
wees van de koopwaar door hem van de 
verkoper ontvangen met deze aan de 
tweede koper geleverd alsmede de volko
men overeenstemming van de aldus gele
verde koopwaar en deze door de tweede 
koper voorgesteld als niet aan de vereiste 
voorwaarden voldoende, dan mag de rech
ter, om deze conclusies te verwerpen, zich 
niet ertoe beperken te zeggen dat de eer
ste lwper aan de tweede de koopwaar 
voortkomende van de verkoper heeft ge
leverd; hij hoeft vast te stellen dat de 
eerste koper een regelmatig bewijs heeft 
voorgebracht van de betwiste dubbele vol
komen overeenstemming. 

27 april 19()6. 718 

3. - Roerencl,,qoecl. - TTedwop metter
mijn 'l!001' de betnling van de 1J'I"ijs en de 
oveTclraeht ,van de eiqenclom. ~ Berling 
'vOl,qens hetWelJC, bij 'IJ!iet-betnlin,q vnn de 
p'l'ijs op de vast,qestelcle ve/"'!aldag, de vm·
koop van 1·eehtswe,qe en zoncler aanma
ning zal ontbonclen zijn. - Ontb'inrling 
die gesehierlt b'ij het 1titoetenen, cloor cle 
veTkoper, vnn zijn reeht op ontbincling. -
Wanneer, bij een verkoop van een roerend 
goed met tennijn voor de betaling van de 
prijs en voor de overdracht van de eigen
dom in llet contract bedongen ,is dat, llij 
niet-'betaling van de prijs op de vastge, 
stelde vervaldag, de verkoop van rechts
wege en onmiddellijk zal ontbonden wor
den, clit wil zeggen zonder voorafgaande 
aamnaning, is de verkoop ontbonden door 
de betekening, a an de koper door de ver
koper, van de uitoefening van zijn recht 
op ontb,inding. 

31 mei 1956. 823 

VERNIELING VAN AFSLUITING. 

Steclel:ijlce nfsl7tit'in,q. - Bepaling. -
Stenen die tot het hinderen van het ver
lwer op de openbare weg bestemd zijn, 
lmnnen een stedelijke afsluiting uitma
ken. (Strafwetboek, art. 545.) 

19 december 1955. 309 

VE:aNIELING VAN BUNDELS. 
Stulclcen van de ?'eehtspleginp in verb?'e

lcing tengevolge van een brand vernielcl. 
- Weclersnmenstellinp. - Wanneer de 
stukken van de rechtspleging in verbre
ldng vernield werden tengevolge van een 
brand, in huidig geval de brand in de grif
:fie van llet hof wordt er overgegaan tot 
hun wedersamenstelling. (Wetboek van 
strafv., art. 521 en 522.) 

16 maart 1956. 591 
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VEQVOER.CONTRACT. 
. At-rest dat een pat·t·ij voor het verlies 

van lcoopwnren verantwoonZelijlt- vet·
klaart lcrachtens artilvel 4 van rle wet va.n 
25 au.,qnstns 1891. - ATrest hierop gegrond 
ilat de e·igenaar ·van de lcoopwaren oveT 
een vot·dering tegen deze ·oartij beschilct 
lcrachtens n·rt-ikel1994, lid 2, van het B·ur
gerlijk Wetboek en rlat tle a.an yeze(lrle 
pa.Ttij gegeven optlra.cht tot het vet·voer 
en de materWle hanrlelingen die ennee ge
paat·d yaan beperlct was. - ATrest met 
st·rijair;heia behept. - Is met strijdigheid 
behept het arrest dat, 0111 een lJartij, bij 
toepassing van artikel 4 van de wet van 
25 augustus 1891, jegens de eigenaar van 
de vervoerde koopwaren, voor het verlies 
ervan, verantwoordelijk te verklaren, 
hierop steunt dat de eigenaar krachtens 
artikel 1994, lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek een vordering tegen deze partij 
hezit en dat. de haar toevertrouwde op
dracht tot een vervoer en de materHlle 
handelingen, die normaal ermee gepaarcl 
gaan, beperkt was. 

27 januari 1956. 427 

VERZAKING. 
Stt"afzalcen. - V eTzaking ·txtn een ve!'

weennirldel . . ~ 1/ erznldng d·ie slechts lcwn 
worden rtfgeleid nit fe'iten aie vooT geen 
andere interp·retatie vntbaa·r zijn. - Daar 
de verzakingen beperken<lerwijze dienen 
geinterpreteercl te worden, kan de verza
king van een verweermidclel niet afgeleid 
worden nit feiten die voor geen andere 
interpretatie vatbaar zijn. (Stilzwijgende 
oplossing.) 

25 juni 1956. 908 

VER.ZEKER.INGEN. 
1. - FeTzelceTaar wellce de nietigheitl 

·van rle vet·zelwriny wegens veTzwijginr; 
van rle verzekerde aanvoert of welke zich 
op a.rtilcel 31 van de wet van 11 juni 1874 
beroept. - Te leveren bewijs. - De ver
zekeraar, die de nietigheid van de verze
kering wegens verzwijging van tle verze
kerde aanvoert of die zich oo artikel 31 
van de wet van 11 juni 1874 beroept, moet 
het bewijs leveren dat de invloed van de 
Yerzwijging van de verzekerrle of de 
waardering van het gevaar of de verzwa
ring ervan van dergelijke aard is geweest 
dat de verzekeraar tot de verzekering niet 
zou toegestemcl llebben tenzij onder an
dere voorwaarden. (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1315, lid 2.) 

3 november 1955. 162 

2. - Bed·inq van rle ove!'eenlcomst de 
·vm·zelcenle veT:plichtenrl de lonen aan zijn 
personeel betnald awn te 11even. ~ At-rest 
/Jeslissend dat rle verzelrerrle [Jehouden is 

de werlcelijl<: aa.n zt;n pe·rsoneel betaald.e 
lonen lcenbaar te maken, zelfs indien deze 
ho,qer z·i.in rlan het wettelifl;; maximum . 
- Geen schenrling van de 1.0ettelijlce bepa
UnrJen het mrtx'i·1nu.m betlt·a,q van de lonen 
vnststellenrZe. - Schendt niet de wette
lijke bepalingen het maximum beclrag van 
zekere lonen vaststellend, het arrest dat 
beslist dat een werkgever, uit oorzaak 
van een door hem ondertekende verzeke
ringsovereenkomst, de verplichting had 
aan zijn verzekeraar cle werkelijk aan 
zijn fJersoneel betaalde lonen kenbaar te 
maken, zelfs indien deze lonen onwettig 
waren. (Besluitwet van 14 mei, 21 augus
tus en 31 december 1946.) 

8 maart 1956. 559 

VER.ZET. 

1. - B'llr,r;erl'ijke zalcen. - Fet·hnal van 
[ferneen·recht. - Het verzet, in burgerlijke 
zaken, is een middel van verhaal van ge
meen recht, dat, behoudens afwijkencle 
bepaling voor elk niet verschijnende par
tij die er lJelang bij heeft het vonnis te 
doen intrekken openstaat. 

22 tlecember 1955. 320 

2. - 8tra.fznken. - Te·rm:ijn. Bete-
l<:enin,q vnn het arrest bij verstelc niet ge
dctan spTekenrle rrtet rle pe·rsoon vnn de 
vet·oonleelrle. - H eett h-ij et· lcennis van 
gekr·e,qen en wannee·r?- Feitelijl;;e vraa.y. 
~ Wanneer <le betekeniug van een in 
strafzaken bij vcrstek gewezen arrest 
niet sprekende met de persoon van de ver
oorcleelde gedaan werd, is van feitelijke 
aard en behoort tot cle souvereine beoor
lleling van de rechter over de grond de 
vraag of, en op welke datum, cle veroor
cleelde kennis van de betekening gekregen 
heeft. 

20 februari 1956. 503 

3. - Vonnissen en arTesten. - Bu.Toer
lijlce znJ,,en. ~ Art·est bij verstelc. ~ T'er
zet. - In het exploot van vcrzet r;estelde 
11leitbezor,qe·r. - Pleitbezorget· die later 
nofoijiceert flat hij zich awn zijn rnnnrlaat 
ontforolc. - Verzettet· oerlngvnarrl tot stel
ling van een n·ienwe pleitbezoTger. -
Geen nie·utve pleitllezm·get· ,qestelrl. - Ar·
rest over het ·uerzet u.itsprartlc rloende bij 
verstek, bij ,qebrelc te versch·ijnen. ~ 
Wettelijlcheid. - Wanneer de pleitbezor
ger, gesteld in een exploot van verzet te
gen een vonnis bij verstek, aan verweer
ders pleitbezorger notificeert clat hij zich 
aan zijn mandaat onttrok, en clat de ver
zetter gedagvaard is geworden tot stelling 
van een nieuwe pleitbezorger, vermag de 
rechter, bij dewelke het verzet aanhangig 
wercl gemaakt, zo hij vaststelt dat de ver
zetter geen nieuwe pleitbezorger stelde, 
wettelijk, ten opzichte van cleze verzetter 
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uitspraak te doen bij verstek, bij gebrek 
te verschijnen. 

22 maart 1956. 607 

VIS~ECHT. 

Riviervangst. - Bevaarba1·e of vlotbm·e 
1,vaterloop. - Beoorcleling door de rechte1· 
over de gmnd. - De bevaarbaarheid of 
vlotbaarheid van een waterloop, op de 
plaats waar een vismisdrijf wordt ge
pleeo-d is een feitelijke kwestie, waarvan 
de b~o~rdeling binnen de bevoegdheid valt 
van de met de vervolgingen gelaste rech
ter, zelfs indien de waterloop door een be
stuurlijk reglement bevaarbaar en vlot
baar verlrlaard werd. (Wet van 19 januari 
1883, art. 2, 6 en 7.) 

19 december 1953. 302 

VONNISSEN EN AIU~ESTEN. 
1. - Btwgerlijke za7cen. ~ Macht ·van 

tle rechter 01;er lle urond om van an>bts
wege de door pa1·Ujen voo1·gestellle 1noU~
ven aan te vttllen. - G1·enzen van rJ.te 
macht. ~ De rechter schenclt het aan de 
clagvaarding en aan de conclusies ver
schuldigd geloof niet door van ambtswege 
de door partijen voorgestelde motieven 
aan te vnllen wanneer hij enkel steunt 
op aan zijn b~oordeling regelmatig onder
worpen feiten en geen uitspraak doet over 
een v·66r hem niet gestelde eis. 

22 september 1955. 16 

2. - Strntzalcen. - Eed. ~ Deslcmt
dige door de onderzoelcsreohter aanue
stelil. - Verhom· te1· te1·eohtzitting 1;an 
het reohtsoollege van wijzen. - Desl.:·un
dige die er zioh niet toe beperlct relcen
schap at te ler!!Jen over de ttitslay van 
zijn vor·itJ onderzoelc, maar bovenclwn als 
desJ,;undige v661· cl'it reohtsoolleue op
treeclt. ....:.... Eecl vnn getniue en eed 1;an 
deslcttndiqe vereist. - De door de onder
zoeksrechter aangestelde deskundige moet 
ter terechtzitting van het rechtscollege 
van wijzen de eed van getuige en ook ~~ 
eed van deskundige afieggen, wanneer hiJ 
aldaar er zich niet toe beperkt re)l:enschap 
af te leggen over de uitslag van zijn vorig 
onderzoelr maar bovenclien als deskun
dige optre'edt. 

26 september 1955. 41 

3. - Stratzalcen. - Pttblielce vo!·cle
ring. - Yorcleringen van het 01Jenbaa1· 
ministerie. - Yaststelling. ~De stukken 
van de procedure moeten, op straf van 
nietiglleid vaststellen clat het. openbaar 
ministerie in zijn vorcleringen over de pu
blieke vordering gehoord wercl, maar geen 
wetsbepaling vereist dat de gedetailleer~e 
uiteenzetting van zijn vorderingen claarm 
bepaald worde. 

17 october 1955. 107 

4. - B1wgerl-ijlce zalcen. - Vonms van 
de vreclerechter. - U'iteenzetting van de 
miclclelen der partijen. - Uiteenzetting 
niet opgelegd door de wet, wanneer zij 
cloor ueen pa·rU.i gevorderd 1Vo1·dt. --:-'. J?e 
vrederechter is niet verplicht, hetzlJ m 
zijn vonnis, hetzij in het proces-ver~~_tal 
der terechtzitting, de door de partiJen 
voorgestelcle micldelen uiteen te zetten, 
wanneer geen cler partijen het vorclert. 

20 october 1955. 115 

:5. - 1Vel"l<Teohte!·srand V(l,n be1·oep. -
Getwigenve·rlwren. ~ Getttige gewraakt 
en gehoonl. - 1-Vntlcing na het getuigen
verhooT gehanrlhaafd. - Uitsp1·anlc over 
de !J'I"Onrl. - Wmlcing niet behandeld. -
Onwettelijlcheirl. - De werkreclltersraall 
van beroep die gedurencle het verhoor 
van getuig~n, e~n door een partij regel
matig gewraakte getuige gehoord heeft en 
beslist heeft over de wraking tegelijk als 
over de grond uitspraak te doen, mag 
geen uitspraak cloen over de grond, door 
onder meer op de verklaring van de ge
wraakte getuige te steunen, zonder de in 
conclusies gehanclhaafcle wraking te be
handelen. (Wetb. van burg. reclltspleging, 
art. 287, 288 en 291.) 

27 october 1955. 143 

16. - Stratzalcen. - Eecl. - Deslc·ltn
dige buiten de door cle ar·tUcelen 32 tot 46 
va.n het Wetboelc van strafvorcle·ring voor·
ziene gevallen dooT de promweuT des lea
nings gelnst tot va.ststellin.qeri over te 
gaan. - Zioh e1·toe bepe!"lcend over de 
teiten die hij vetstgesteld heett r6M het 
st·rafgereoht te uetu.igen, zonde1· alclaa1· 
als fleslmndipe OZJ te tr·eclen. - Dient cle 
eecl als cleslcundige niet at te leggen. 
De deskunclige die buiten de door de ar
tikelen 32 tot 46 van het Wetboek van 
strafvordering voorziene gevallen door de 
procureur des konings gelast werd tot 
vaststellingen over te gaan en die, door 
de strafrechtbank gelloord, zich ertoe be
perkt te getuigen over de feiten cUe hij 
vastgestelcl heeft, zoncler aldaar als des
kunclige op te treden, client de bij arti
kel 44 van het Wetboek van strafvorde
ring voorgeschreven eecl niet af te leggen. 

31 october 1955. 158 

7. - Strn.tznlcen. - Omschrijving 
wellce cle rechte1· (lan zijn beslissing geeft. 
~ Zonile·r invloed op het 7cantlctm· er van. 
- De omschrijving van beslissing op te
genspraak of bij verstek welke de rechter 
aan zijn beslissing geeft, wijzigt het ka
rakter er van niet. 

14 november 1955. 195 

8. ~ Stntfznlcen. - Nietigheid vnn het 
vonnis a quo. - Beslissing van de reohter· 
in hoger beToezJ die bij een nienwe be
sohilclcin.q 1·eoht cloet. - Nietigheid van 
het vonn,is a quo zoncleT invloed op de 
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~ettelijkheid van de beslissin_q in hager 
-beroep. ~ De nietigheid van het beroepen 
vonnis is zonder invloed op de wettelijk
heid van de beslissing van de rechter in 
hager beroep, wanneer de rechter in ho
,ger !Jeroep, zonder verwijzing naar de 
gronden en het dispositief van dit vonnis, 
bij een nieuwe beschikking recht gedaan 
heeft. 

21 november 1955. 217 

9. - Stratzalwn. - Hot van be1·oep 
waarbij enlcel -tle bnrge·rlijlce vOTderin.r; 
-(tanhangig wenl ge-rnaalct. - Openbaa1· 
minister-ie niet gehmtden zijn adv-ies te 
_geven. - Sedert het inwerking treden 
van artikel 4 van !let koninklijk besluit 
~F 258 van 24 maart 1936, waarbij het 
.artikel 210 van het Wetlloek van straf
vordering gewijzigu werd, is het openbaar 
ministerie er 11iet meer toe gehouden, 
wanneer sleehts de vordering van de bur
gerlijke partij bij het hof van beroep aan
hangig is gemaakt, over die vordering een 
.advies uit te brengen. 

30 januari 1956. 431 

10. - Strafzaken. ~- Getn-igen gehoord 
-door de correctionele rechtbanlc. - Fast-
-stelling £lat £le get1tigen on£le1· eed gehoo1·d 
wer£len. - Geen vaststelling van de be
woordingen van £le eed. - NietirJhei£l van 
het vonnis. - Rechter i-n hager beroep £lie 
deze get-u-igenissen niet vm·wo1·1Jen heeft. 
-~ Nietigheid van het ctrrest. - Wanneer 
de correctionele rechtbank getuigen onder 
eed gehoord heeft, zonder dat de bewoor
·dingen waarin de eed werd afgelegd door 
het vonnis of door de processen-verbaal 
van de terechtzitting werden vastgesteld, 
zijn het vonuis van de correctionele reeht
bank alsook het arrest van het hof van 
beroep nietig, inclien het hof van beroep 
zich de nietigheid heeft toegeeigend, door 
de onwettig afgenomen getuigenissen niet 
te verwerpen. (Wetboek van strafvorde
ring, art. 155, 189 en 211.) 

6 februari 1956. 448 

11. - Strafzalcen. - Oorrectionele of 
politierechtbanlc. - Belclaagde of zi_in 
raadsman die niet £le laatste het ~vom·d 
gehad heeft. - Geen vraag te dien ein£le. 
- Geen niet-igheid. - In correetionele of 
in politiezaken brengt het feit dat de be
klaagde of zijn raadsman niet de laatste 
het woord gehad hebben geen nietigheid 
mede indien deze het woord niet gevraagd 
hebben. (Wetboek van strafv., art. 153, 
190 en 210.) 

19 maart 1956. 595 

12. - Strafzalcen. - Eed. - Pe1·soon, 
dom· geen rechterl-ijlce overheir1 met een 
deslc1tndig onderzoelc gelast, gehoord voor 
een 1·echtsmacht zetelende in strafzalcen. 
- Moet de deslcu,ndigeneed niet ajleggen. 

De persoon die, zonder door een rech-

VERBR., 1956. - 72 

terlijke overheid met een deskundig on
derzoek gelast te zijn geweest, gehoord 
wordt voor een rechtsmacht zetelende in 
strafzaken, moet niet de eed bij artikel 44 
van het Wetboek van strafvordering voor
geschreven, afieggen. 

26 maart 1956. 618 

13. - Strafzaken. - Bewijs dnt .con
cl1ts·ies aun de 1·echte1· onde1·wo1·pen wer
den. - Oeen melding er·van noch in het 
vonnis noch in het proces-ve-rbanl van 
cle te1·echtzittin.r;. - Gesclwift getitelcl 
(( concl7tsies ll -in het dossier dat nochtans 
noch de 1~-a-ndtelcening d1·aayt van de voor
zitter, noah d-ie vnn rle grif)ie-r. - Geen 
be-wijs dnt cle 1·echter ter terechtzitt-in_q 
lcennis vnn conclltsies heett gelcregen. ~ 
vVanneer noch nit het vonnis noch uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting blijkt 
dat de beklaagde conclusies heeft gena
men, volstaat de enkele aanwezigheid in 
het dossier van een geschrift, (( conclu
sies ll getiteld, cloch dat noch de hanclte
kening van de voorzitter draagt noch die 
van dle grifiier, niet om te bewijzen da t de 
rechter ter terechtzitting kennis van con
clusies heeft gekregen. 

28 maart 1956. 628 

14. - V-rede1·echter·. Dagvanrding. 
- Pa-rti,ien die, tijdens een persoonlijlce 
ver·schijning, hun instemming ermede be
tnigen dnt ann de 1·echter nog enlcel ZOl! 
voorgelegd worden een betwisting, niet in 
de dagvan1·din(f vernwld, maa1· die ve·r
band heeft met haa1· voorwe-rp. - Alc
lcoord dat niet onde-rwm·pen is aan de 
vonnvereisten vom·zien bij m·tilcel 7, ali
nea 2, vnn het Wetboelc vnn b1M·ger·lijke 
1·echtsvonlerin(f.- Wanneer, v-66r de vre
derechter, bij wie een vordering wercl 
aanhangig gemaakt door dagvaarding, de 
partijen, tijdens een persoonlijke ver
schijning, hun instemming er mede betui -' 
gen clat aan de rechter enkel een betwis
ting zon voorgelegd worden, in de dag
vaarding niet vermeld, maar verband heb
bende met haar voorwerp, is dit akkoord 
niet onderworpen aan de vormvereisten 
voorzien bij artikel 7, alinea 2, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering; 
het volstaat dat de vrederechter het be
staan ervan ,iaststelt in zijn beslissing. 
(Wetb. van burgerlijke rechtsvorclering, 
art. 9.) 

12 april 1956. 664 

Hi. - St-rnjzalcen. 1li·incle1·ja·rigen 
bened-en cle leettijcl van vijftien jaM on
der· eed gehoonl cloo1· de co·rrec-tionele 
r·echtbank. - An·est van veroordelin_q £lat 
deze verhoren niet 1tit (le debntten ver
we-rpt. - Nietigheicl. - Het onder eed 
onderhoren, door de correctionele recht
bank van minderjarigen beneden de vijf
tien jaar brengt de nietigheid mede van 
het arrest van het hof van beroep dat de 
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lleklaagde veroordeelt zonder de onwette
lijk ontvangen verklaringen nit de debat
ten te verwer11en. (Wetboek van strafv., 
art. 79.) 

16 april 1956. 679 

16. - St-ratzaken. - 11£-inderja-rige on
der ecle yehoonl floor het rechtscollege 
vnn w-ijzen. -~ Proces-verbanl -vnn rle te
recht.zitt-ing vermelllenrl clnt cle rn-incler}n
'f'ige vi.iftien ]aar oud -is. - Vemonleling 
waantit ·wlyt clnt cle m inclerjwriye mincler· 
llan 1Jijftien jaaT oucl ·is. - Teyenst-rij
cligheicl clie rle controle vnn het hot belet. 
- Ve-rbr·elciny van cle OZJ rUt verhoor steit
nencle beslissinrJ. - 1-Vanneer llet proces
verbaal van de tereclltzitting vermeldt 
da t een onder ede door llet recll tscollege 
van wijzen gehoort1e mlnderjarige vijftlen 
jaar oud was, maar nit de bewezen ver
klaarcle telnstlegging volgt dat die min
derjarige mincler dan vijftien jaar oud 
was, is het hof in de omnogelijklleicl na 
te gaan, l1ij middel van die tegenstrijdige 
gegevens, of de mimlerjarige onder ede 
mocllt gelloord worden en brengt die on
mogelijklleid de verbreking mecle van de 
op f!it verhoor steunende lleslissing van 
veroonleling. (Grondwet, art. 97; Wetb. 
van strafv., art. 79.) 

7 mei 195fi. 748 

17. - Rechtlianken. BiW{Jerl-ijke 
zaken. - Tennifn. - Aanvangspnnt. -
P-rocerl-u.re-akte. - Datu-rn van fle akte 
floor fle -rechter· 1;astuestelrl. - Rechter 
dienaanyannrle n:iet yebonclen floor fle co•~
clusies van rle tJartijen. - Wanneer het 
aanvangspunt van een termijn nit een 
procedure-aide volgt, is de rechter, om de 
flatum waarop de alde tot stand is g·eko
men vast te stellen, niet gebonqen -door 
de zelfs eensluitlenrle meldingen van de 
conclusies van de partijen. 

l1 mei 195(;. 759 

18. - Burue-rl-ijT;;e zaken. - Debntten 
uesloten. - Nie-wwe onflerzoeksmantr·egel. 
- Vereiste ·voonvaarden. - Na de debat
ten -gesloten te hebben verklaard, vermag 
de rechter in principe slechts tot een on
derzoeksmaatregel over te gaan, indien 
llij vooraf, bij een vonnis waarbij hij qe 
debatten heropend verklaart, deze oncler
zoeksmaatregel llevolen heeft en aan de 
partijen toegelaten heeft op tegenspraak 
uitleg te verschaffen omtrent de nieuwe 
voorgestelde elementen. 

22 juni 1!J5G. 894 

19. - St-ra.jzaken. - M_ilita:i-re -rechts
pleying. - ilf-ilitair uerechtshof oo-rfle
lende _als rechtsmacht in ho_qe-r be-roep. -
Beroepen vonnis op tegenspranlc {!eivezen. 
- Belclaa,qfle behoor·t niet v66r het hot te 
worden uellangd noah ve-rwittigd te wor
den van de clay waar·op cle zaak zal wor·
clen opgeroepen. - Wanneer het hoger be-

1 roep tegen een op tegenspraak gewezen 
vonnis bij het militair gerechtsllof aan
hangig is gemaakt geweest, moet de be-
klaagde niet voor llet hof gedaagd worden 
noch verwittigd worden van de datum 
waarop de zaak zal behandeld worden. 
(Wetb. van reclltspleging voor llet land
leger van 10 juli 1815, art. 234, besluitwet 
van 27 januari 1916, art. 3.) 

25 juni 1956. 905 

20. - Stmtzrtken. - llenled-i_qiny van 
rle belclactyfle. - Mofla.liteiten. - De be
klaagcle vennag zijn verweermiddelen te , 
cloen gelden hetzij montleling, lletzij door
middel van geschreven conclusies, hetzij 
teYens op deze beide wi.izen. 

25 juni 1956. 908 

21. - Strajzaken. - Begeviny ter·· 
plnats. Ver·hoor· vnn yehtig(Jn ter 
plants. - Eed. - Wanneer de rechtbank 
een begeving ter plants beveelt en bij !let 
schouwen van de plaats getuigen ver
hoord worden moeten deze, op straf van 
nietigheid, de eed afieggen door arti
kel 155 van het Wetlloek van strafrechts
pleging voorgeschreven tenzij zij hiervan 
bij een wettelijke bepaling ontslagen wor
den. 

2 juli 195(;. !J32 

22. - St-rafzaken. - Hot vwn beroep. 
- Belclnnycle ondervraagd. - In beraad 
gehonclen .zank. - Doo-r ar-rest be1;olen 
he-ropen-ing vnn rle clebatten. - Tweede
verslag, nie1twe vo-rrlerin{!en van het open
l)(w.r· rninisterie, niertwe conclu-s-ies van 
het beheer·, ver·volyende tJa-rtij, b-ij aj-we-
z·i{flw-ifl van belclaaf!fle. - Arrest bij ve-r
stelc. - Is een arrest bij verstek, llet door 
het llof van beroep gewezen arrest van 
veroordeling, indien llet hof, nadat de be-· 
klaagcle een eerste verslag, uitgebracht 
door een van de leden van het llof, ge
hoord had en ondervraagd werd, de her
opening van de debatten beveelt en bij' 
afweziglleicl van beklaagde een nieuw ver
slag, nieuwe vonlering van het openbaar· 
ministerie en nieuwe conclusies van de 
administratie, vervolgende partij aan
hoord lleeft. 

9 juli 1956. 95! 

23. - Stratzalcen. ~ Arrest rtls op te-
gensprartlc gewezen bestempelll. - Zonfler· 
invloed op de werlcelijl;;e nnnl ervan. -
Het feit dat de recllter over de grond zijru 
beslissing als O!J tegensvraak of bij ver~ 
stek gewezen heeft geheten, lllijft zomler· 
invloed op de werkelijke aard van zijn 
beslissing. 

9 juli 1936. 931 

24. - Strntzaken. Proces-verbnnr 
van rle terechtzitt-iny wna-r-in de overleg
ginq van bescheiflen door de b1W{!erlijlce 
partij wo-rdt ·vast_qestelfl. ~ Bescheiden:. 
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"niet bij de bundel van de pmcedure ge
voe,qd. - Beslissing van veroordelinll op 
de elementen van de bundel en op het on
llerzoel.; ter zitUng gegrond. - Onwette
.lijlclwid. - De beslissing waarbij de be
ldaagde op grond van de elementen van 
de bundel en van het · onderzoek ter te
rechtzitting veroordeeld wordt is onwet
telijk, wanneer de bescheiden', waarvan 
·een proces-verbaal van de terechtzitting 
de nederlegging door de burgerlijke partij 
vaststelt, niet bij de bundel van de rechts
pleging zijn gevoegd. 

9 juli 19G6. 957 

25. - Eed. - Buirge1'liike zalcen. ~ 
Getuillen. - BeWOOI'IlinrJen van de eed. -
In burgerlijke zaken, zijn de bewoordin
gen van de eed cler getuigen : « Ik zweer 
de waarheid te zeggen >>, gevolgd door de 
aanroeping van cle Godheid. (Wetb. van 
burgerlijke rechtspleging, art. 35 en 262; 
besluit van 4 november 1814, art. 1.) 

4 september 1956. 971 

VOOR.LOPIGE HECHTENIS. 
1. - HandhaFinu van cle hechtenis 

voor een maand. ~ An·est dat de atwe
zigheill van de venlachte op cle tm·eoht
.zitt-ing vaststelt en lle handhaving van fle 
hechtenis beveelt. - CJeen vaststelling flat 
fle atwez-i,qheid aan fle venlachte te wijten 
is. - Onwettelijlcheifl. - Is onwettelijk 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat, na vastgesteld te hebben 
·dat de verdachte ter terechtzitting niet 
verscbenen is, de handha ving van de voor
lopige hechtenis beveelt, dan wanneer 
noch nit het arrest, noch uit een stuk van 
de rechtspleging waarop het hof vermag 
acht te slaan blijkt dat de afwezigheid 
-van de verdachte ter terechtzitting aan 
hem zelf te wijten is. 

19 september 1955. 4 

2. - Verzoelc tot voorlopige invT'ijheifl
stellinu. - Ve1·werping. ~ Vaststelling 
dat het openbaar belang het handhaven 
fler hechtenis vereist. - Wettelijkheid. 
- Is regelmatig gemotiveerd en wettelijk 
gerechtvaardigd het arrest van de kamer 
van inbeschulcligingstelling dat, uitspraak 
doende op een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling, op grond van artikel 7 
van de wet van 20 april1874, het verwerpt 
om de reden dat het openbaar belang het 
1mndhaven der hechtenis vereist. 

3 october 1955. G8 

3. - Wetboelc 1Htn strafvorfleTing. 
Aanvraao ten einde de voo1·lopige inm·ij
heidstelz.inu met bo1·gtocht te belwmen 
.aan fle q·eohtsnwcht va.n wi,izen uericht. ~ 
Bevoegflheid va.n lle rechtsma.cht gelast 
met fle grona va.n de zaa.lc.- ·wanneer de 
·correctionele rechtbank, bij wie een vor
·dering aanhangig is gemaakt, door een 

vonnis uitspraak heeft gedaan over een 
tussengeschil, en dat hoger beroep tegen 
dit vonnis werd ingesteld, is zij, zolang 
zij met de grond van de zaak gelast blijft, 
aileen bevoegd om te beslissen over een 
aanvraag ten einde de voorlopige invrij
heidstelling met borgtocht, voorzien door 
artikel 114, tweede alinea, van het Wet
hoek van strafvordering, te bekomen. 

12 maart 1956. 5GG 

VOOR.R.ECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 
1. - H!!potheek d·ie, liij fJObrelc aa.n in

sohrijvinu, niet tegen derden lca.n in,qe
~·oepen wo1·den. - Zin va.n het woorfl 
<< fle1·de ». - De derclen, tegen welke een 
hypotheek, bij. gebrek aan inschrijving, 
niet kan ingeroepen worden, zijn de der
den aan wie llet uitoefenen van het voor
rangsrecht of van llet recht van zaaks
gevolg, door de llypothekaire schuldeiser, 
nadeel kan berokkenen en ondermeer de 
schuldeisers die in samenloop zijn met de 
schulcleiser die zich op de hypotheek be
roept. (Wet van 16 december 18G1, artike- ' 
len 81, 90 en 96.) 

20 october 1955. 118 

2. - Getvone inlcomstenbela.stingen. -
Na. 31 flecernber 1950 ten lcohie1·e gebra.oht. 
- Wettelijlce hypotheelc va.n fle Soha.tlcist 
niet ingesoh1·even. - Schu,lclena.ar die een 
on1·oerend uoed verlcoopt. - Soha.tlcist 
nog slechts eon voo1Yecht op de verlcoop
tJrijs va.n het onroe1·end goed hebbenfl. -
Ra.no va.n flit voorreoht. - vVanneer de 
ontvanger der directe belastingen, hoewel 
hij aan de notaris die met de verkoop 
van het onroerend goed van een belas
tingschulclige l>elast is, in zake van na 
31 december 1950 ten kohiere gebrachte 
inkomstenbelastingen, de in artikel 73 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen bedoelde 
bt:>kendmaking gedaan had, de inschrij
ving van de ten voordele van de Schatkist 
bij artil~el 72, paragraaf 1, van dezelfde 
wetten ingerichte wettelijke hypotheek 
niet lleeft gevorderd, heeft de Schatkist 
ten overstaan van de in samenloop zijnde 
schuldeisers, en onder meer van de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
slechts een voorrecht op de verkoopprijs 
van het onroerend goed waarvan de rang 
door artikel 71 van voormelcle samenge
schakelde wetten bepaald is. (Wet van 
24 december 1948, art. 1 en 2, par. 1; wet 
van 27 december 1950, art. 1, 2 en 4.) 

20 october 1955. 118 
3. - Hypotheelc die, bij gel!relc a.an 

inschrijvin{f, niet ter1en flenlen lca.n inge
roepen wo1·clen. - Z·in van het woonl 
« de1·fle ». - De derden, tegen welke een 
hypotheek, niet kan ingeroepen worden. 
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bij gebrek aan inschrijving, zijn de der
den aan wie het uitoefenen van het voor
rangsrecht of van het recht van zaaks
gevolg, door de hypothekaire schuldeiser 
nadeel kan berokkenen en onder meer cl~ 
schulcleisers die in samenloop zijn met de 
schuldeiser die zich op de hypotheek be
roept. (Wet van Hi december 1851, artike
len 81, 90 en 96.) 

20 october 1955. 120 

4. - Oewone inJcmnstenbelastin.qen. -
T~tssen 1 januari 1949 en 31 cleoember 1950 
ten lcohiere _qebnwht. - vVetteUjke hypo
theek van cle FJohatlc·ist niet inrJesohreven. 

Sohnlclenaa1· (l-ie meer clan aohttien 
maanclen na cle qr,itvoe?'baarver·lclarin_q van 
het lcohier· een onroerencl _qoecl ve·rlcoopt. 

8ohatlcist no_q sleohts een voorreoht op 
cle verlcooppl"ijs van het om·oerencl _qoed 
hebbencl. - Rwn_q van clit voo1-reoht. -
Wanneer in zake van na 31. december 1948 
en v66r 1 januari 1951 ten kohiere ge
brachte gewone inkomstenbelastingen de 
belastingschulclige meer dan achttien 
maanden na de uitvoerbaar verklaring 
van het kohier een zljner onroerende goe
cleren _verkoopt, en wanneer de ontvanger 
cler cl1recte belastingen de inschrijving 
va~ de ten voorllele van de Schatkist bij 
artlkel 72, paragraaf 1, van de samenge
schakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen ingerichte wettelijke hy
potheek niet heeft gevordercl heeft cle 
Schatkist ten overstaan van cl~ in samen
loop zijncle schulcleisers, en onder meer 
van de Rijksclienst voor maatschavpelijke 
zekerheitl slechts een voorrecht on de ver
koopprijs van het onroerencl goecl waar
van de rang cloor ai-tikel 71 van v~ormel
de samengeschakelcle wetten is bepaalcl. 
(Wet van 24 december 1948, art. 1, 2, pa
ragrafen 1 en 2, en 4; besluitwet van 
6 september 1946, art. 3.) 

20 october 1955. 120 

5. - Akte 1Htn 1Je'/"vreemcl·in_q van een 
onroerencl _qoecl. - Jl{iet overyesclweven 
Mete. ~ Niet te_qenstelbaa?'heid aan fler
den. - Oewone sohqtlcleise1· van een bij 
de alcte betroklwn partij. - Tle1·eiste 
voorwaanle opclat hij een denle weze. -
Een gewone schuldeiser van een partij 
lletrokken llij de akte van vervreemcling 
van een onroerend goecl, is slechts clan 
een van de derclen, beoogd door artikel 1 
van de wet van 16 december 1851 die de 
niet-tegenstelbaarheicl van de niet' overge
schreven akte ktmnen inroepen, wanneer 
hij, v66r de overschrijving, zijn. rechten 
tegen zijn schuldenaar op het vervreemcle 
goed heeft vervolgcl. 

23 maart 1956. 612 

6. - Lllcte aan oversclwi:ivin[J muler-
1JJorpen cloch n·iet over_qesohreven. - Niet 
t.e_qenstelbaa:r aan cle·rflen (Ue zontler be
clr·o.q _qecontraoteertl hebben. ~ Be(ko_q. -

Beg·rip. - Is, in de zin van artikel 1 van 
de wet van 16 december 1851, geen clercl~ 
die met beclrog gecontracteercl heeft en_ 
aan wie, dienvolgens, een alhoewel niet 
overgeschreven akte inhoudencle ver
vreemcling van onroerencl goecl kan tegen
gestelcl worden een clercle die aileen ken
nis heeft van cle aansprnak van een per
soon op de eigendom van ait goecl. 

3 mei 1956. 733 

VOORW AARDELIJKE VEROO~

DELING. 
1. ~ 8t·raf van gelclboete ·voorz·ien door

cle samen_qeschalceltle wetten betreffende 
tle slijterijen van ger1iste clrnnlcen. -
8chors-in[! niet toepnsseUjk. - De bepa-
lingen van artikel 9 van cle wet van 31 mei 
1888 betreffencle de voorwaardelijke ver
oorcleling zijn niet toepasselijk op de 
straffen van gelclboete die door de bij ko
ninklijk besluit van 3 april 1953 samenge
schakelc~e '!''etten betreffencle de slijterijen 
van geg1ste dranken voorzien zfjn. (Arti
kel 41 van' cUe wetten.) 

10 october 1955. 89 

2. - 8chorsin_q verleencl voo1· een _qe-
cleelte van de gelflboete en van fle vervnn
_qentle _qevan_qen·i.sstr·af. ~ Onwettelijlc
heicl. -- De rechter vermag niet de schor
sing te verlenen voor een gedeelte van de 
uitgesproken gelclboete en vervangende ge
vangenisstraf. (Wetten van 31 mei 1888, 
art. 9, en 14 november 1947, art. 1.) 

4 juni 1956. 833-

VOOR.ZIENING IN VER.BRE
KING. 

HOOFDSTUK I. 
AARD DER VOORZIENING. 

'l. - 8tn~tznlcen. - Tloo·rzien·iny te_qen 
een arrest tvanrbij het ver·zet 1JJegens niet 
verschijninrt on_qeflaan wordt verlclaa1·d. 
- Draa_qwijtlte ·vnn fle voorzienin_q. - De 
voorziening gericht tegen een arrest waar
bij het verzet wegens niet verschijning · 
ongedaan worclt verklaard werpt enkel de 
vraag op of de beslissing wettelijk is. 

21 november 1955. 219 

2. - Zalcen vnn tlirecte belastingen. -
N·iet ondedelcend stulc [!etiteld verzoelc
schrift tot verlJr·eJcin_q. - 8tulc _qeen ve1·
zoelcschrift tot ve1·1Jrelc·in_q ~r,itmalcentl. -
In zaken van rechtstreekse belastingen 
bestaat er geen verzoekschrift tot verbre
king bij gebrek aan handtekening, op het 
verzoekschrift, van de verzoeker of van 
zijn bijzondere volmachthebber. 

2 maart 1956. 546· 
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3. - Zaken van 1"eahtstree7cse belastin
gen. - Voorziening wellce geen middel in
roept. - Onontvankelijlce voor·ziening. -
De voorziening in zaken van rechtstreekse 
belastingen waarin geen middel wordt 
aangeyoerd is niet ontvankelijk. (Wet 
van 6 september 1895, art. 14). 

15 juni 1956. 870 

HOOFDSTUK II. 

Doon \VIE EN 'l'EJEN ·wrE EJ.PN ' 100RZIENING 
KAN WORDEN INGESTELD. 

4. - Voor"ziening ge1'iaht, tegen een ar
rest van een hof van beToep in zalce.n 
van direate belctsUngen do01· per·sonen dte 
ziah voor r·eahthebbenden van een belas
tingsahu-ldige tritoeven. - Overlijclen van 
de belastinosahttldige en bewijs van de 
hoedanighcid van reahthebbenden van de 
aanleggers ttit geen stulc van de tJr·oaedtwe 
blijlcend. - Voo-rziening niet ontvanke
lijlG. - Is niet ontvankelijk de voorzie
ning gericht tegen het arrest van een hof 
van beroep uitspraak doende in zaken 
van directe belastingen door personen die 
zich voor rechthebbenden van een belas
tingschuldige uitgeven, wanneer nit geen 
stuk der procedure blijkt dat de belasting. 
schuldige overleden is, noch dat de aan
leggers zijn rechthebbenden zijn. 

4 october 1955. 71 

5. - Strafzal•en. - Dottanen en acC'ijn
zen. - Hoofdgevangenisstraf. - Voorzie
nin,q door het best-uttr. - Niet-ontvanlce
lijkheid. - Het bestuur van financH!n is 
niet ontvankelijk om zich in verbreking 
te voorzien tegen de beslissing die in za
ken van inbreuken op de wetten betref
fende de douanen en accijnzen weigert 
een hoofdgevangenisstraf uit te spreken. 

24 october 1955. 131 

6. - Zalcen van reahtstreelcse belasUn
gen. - ArTest 1;an het hot van beroep ge
we.zen oveT het be-roep door versaheidene 
r·eahthebbenden -van een over·leden belas
tingpliahtiye 1f,itgeoefend. met betr·eTclcing 
tot een ten laste van httn reahtsvoor,qan
ger ten Tcokiere gebraahte aanslag. -
Voor·ziening reoelmatig door een van de 
reahthebbenden -ingesteld. - Voor·ziening 
clie ten bnte van de ander·e medebelang
hebbenden strekt. - Wanneer het hof 
van beroep uitspraak gedaan heeft over 
het door verscheidene rechthebbenden van 
een overleden belastingplichtige ingesteld 
beroep met betrekking tot een ten laste 
van hun rechtsvoorganger ten kohiere ge
brachte aanslag in de belasting, strekt de 
te bekwamer tijd door een van de recht
hebbenden ingestelde voorziening in ver
breking ten bate van de andere medebe
langhebbenden. 

3 januari 1956. 334 

7. - Personen die bevoegd zi:in om ziah 
te voor·zien. - Zalcen van di-reate belastin
gen. - Samenwerlcende vennootsahap. -
Ver·teyenwooTdigcl door· een pe-r soon die niet 
bewijst het wettelijk of stat-uta-iT orgaan 
1;an de vennootsahap te zijn of van dit 
or·gann de bijzonden; lastge·ving ontvan
yen te hebben om de voor·zien-ing in te stol
len. - Voor·zien-ing niet ontvanlcelijk -
Is niet ontvankelijk, in zaken van directe 
belastingen, de voorziening ingesteld door 
een samenwerkende vennootschap, verte
genwoorcligd door een persoon die niet be
wijst het wettelijk of statutair orgaan 
van de vennootschap te zijn dat bevoegd 
is om namens deze in rechte op te treden, 
of van clit orgaan de bijzondere lastgeving 
te hebben ontvangen om de voorziening in 
te stellen. 

6 januari 195G. 

8. - Per·sonen die de noclige hoednni,q
heid bez-itten om ziah te voorz-ien. -
St1·atznTcen. - Btwger·Ujlce vor·der·ing. -
Gemeente e-iser·es. - Voorz.iening dooT het 
sahepenaollege ingesteld. - Geen Teaht
vanr·diging van een maahtiging vnn de 
gerneenternncl. - N iet-ontvanlcelij lcheid. 
- Indien het college van burgemeester en 
schepenen namens de gemeente een voor
ziening ten vrijwarende titel mag instel
len, moet cle aldus ingestelde voorziening 
niet ontvankelijk verklaard worden, wan
neer geen machtiging van de gemeente
raad regelmatig v66r het hof wordt over
gelegd. (Gemeentewet, art. 90, 9° en 10°, 
en 148.) 

16 januari 1956. 377 

9. - Pe-rsonen d-ie de nocUye hoedanig
heid hebben om ziah te voor·zien. - Strfl[
_-zalcen. - Pleitbezorger· die ver·lclctart ziah 
nnrnens een vennootschap te voorzien. -
Vei"lclnring van voor·ziening d-ie de natttl£1'
lijlce personen niet aandtticlt die de macht 
hebben namens de vennootschap in 1·eahte
op te treden. - Voorziening nietternin ont
vankeliilc. - Is ontvankelijk de voorzie
ning die in strafzaken namens een ven
nootschap wordt ingesteld door een pleit
bezorger bij het rechtscollege dat de be
streden beslissing gewezen heeft, hoewel 
de verklaring van voorziening de natuur
lijke personen niet aanduidt die de macht 
hebben in rechte namens de vennootschap 
op te treden. (Wetb. van strafv., arti
kel 417.) 

6 februari 1956. 450 

10. - PeTsonen die de hoedanigheid 
hebben om voorzienin_q in te stellen. -
BnTgeTli:ilce zalcen. - Nctamloze vennoot
schap ver·tegenwooTdigd door· haar· beheer·
mad. - Beheer-rnad zoncleT betwisting 
samenyesteld zoals hij het was q;66r de 
feitenrechter. - Sarnenstelling niet gewij
zigcl sedert de bestTeden lies l-is sing. -
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G1·ond vtm niet-ontvanlcelijlcheid hientit 
·at_qeleid dat de vennootschap niet re.qel
mat-i_q verte_qenwoorrli_qd is. - Onge_qrond
heid. - Kan niet aangenomen worden de 
grond van niet-ontvankelijkheid opgewor
pen tegen eert, namens een naamloze ven
nootschap, door haar beheerraad inge
stelde voorziening en hieruit afgeleid dat 
de in de voorziening aangeduide samen
stelling van de beheerraad onjuist is, dan 
wanneer, de vennootschap, zonder betwis
ting v66r de rechter over de grond, door 
de alclus samengestelde beheerraad ver
tegenwoordigd was en dat niet nit regel
matig aan het hof voorgelegde stukken 
blijkt dat deze samenstelling sedert het 
uitspreken van de bestreden beslissing ge
wijzigd werd. 

1 maart 1956. 533 

11. - Zalcen ·vrm cz.irecte belnst1n_qen. 
- Aanle_q_qe}· die _qeen partij bij de bestre
den beslissin_q was. - Voon:ienin_q niet 
ontvanlcel'iflc. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening va11 een aanlegger clie geen 
partij bij de bestreden beslissing was. 

2 maart 1956. 536 

12. - Zaken vnn cUrecte belnstin_qen. 
- Arrest van het hot van bemep dat u.it
SJWaak deed over een ber·oep door mem·
dere r·echtverlcrij_qenllen van een over·le
den belastin_qschnld·iye ingestelrl te_qen 
~en ten laste van httn 1·echtsvoo1·gan.qer 
tngelcohienle aanslng. - Voo-rziening rnoe
tende, op straffe van n·iet ontvanlcelijlc
heill, ingesteld wo·rden hetzij d.oo-r al deze 
r·echtverl;?rijgenden, hetzij door een van 
hen lloch alsdnn mits het lla,qvnar·den van 
de ander·e v66r het hot ten e·inrle het te 
veUen an·est nan de.ze yemeen de horen 
verlclnren. - Wanneer het hof van be
roep, waarbij een beroep in zake recht
streekse belastingen is aangebracht, over 
het beroep clat door meerdere rechtver-· 
krijgenden van een overleden belasting
schuldige ingesteld wordt tegen de over 
een reclamatie tegen een aanslag in de 
lastens hun rechts\·oorganger ingel;:ohier
de belasting gewezen beslissing uitspraak 
doet, moet de voorziening in verbreking, 
om ontvankelijk te zijn, ingesteld worden 
h~_tzij door al de rechtverkrijgenden het
ZIJ door een van hen doch alsdan mits het 
dagvaarden van de andere v66r het hof 
ten einde het te vellen arrest aan deze 
gemeen te horen verklaren. 

2 maart 1956. 546 

13. - St?·ctfznlcen. - Personen clie de 
.hoellanigheid hebben om voor·zieninu in te 
stellen. - Vonnis in laatste aanleg vnn lle 
correctionele rechtbanlc. - Voor·zienin_q 
van de procttrettr lles leanings teyen de be
slissin_q gewezen over lle vor·der·ing vnn de 
bttr_qerlijlce par·tij. - Niet-ontvnnlcelijk
heid. - De procureur des konings bezit 

de nodige hoedanigheid niet om zich te 
voorzien tegen de beslissing over de bur
gerlijke vordering gewezen door de cor
rectionele rechtbank in laatste aanleg uit
spraak doende. 

26 maart 1936. 618 

14. - Strnjznlcen. - A·n·est van niet
vervol_qing. - Voorzien-ing vnn lle bur_qer·
lijke partij alleen. - Dran_qwijdte. -De 
burgerlijke partij is ontvankelijk zich te
gen een arrest van niet-vervolging te voor
zien slechts wat aangaat de beschikkin
gen van het arrest die haar veroordelen 
tot schadevergoeding, tot de kosten van 
de pul1lieke vordering en tot deze van de 
burgerlijke vordering. 

16 april 1956. 673 

15. - 'Btmtzalcen. - Beslissin_q vnn 
vemorllelin_q, b-ij verstelc. - Foo1·ziening 
vnn het openbnnr rninisteTie binnen lle 
uewone termijn van ver·zet. - Onontvan
lcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening, door het openbaar ministerie 
ingesteld gedurende de gewone termijn 
van verzet, tegen een vonnis van veroor
deling bij verstek uitgesproken. (Wetboek 
van strafv., art. 413; wet van 9 maart 
1908, art. 3.) 

16 april 1956. 673 

ll6. ~ Zalcen van directe belastin_qen. 
- Ar·rest vnn het hot van beroep llnt uit
spmnlc f!ella.an heett OVe1· het bemep inge
steld door de belnstingplichtige tegen de 
beslissing vnn de directeu.r va.n de belns
tingen en een eis tot tussenlcornst door een 
derde ingesteld heett af_qewezen. - Voor·
zienin_q _qedcht zowel tegen de Stant a.ls 
teuen deze ller·de. - Geen enlcel rniddel 
flat het ll·ispositiet wnaTbij over· de eis 
tot t~tssenlwrnst wordt beslist bestr"ijclt. 
- Geen onrleelbaar yeschil. - Niet-ont
vanlcelij lcheid van lle voor·zienin_q _qericht 
te,qen de llenle. - Wanneer een arrest 
van het hof van beroep terzelfdertijd uit
spraak heeft gedaan over een beroep in
gesteld door de belastingplichtige tegen 
de beslissing van de directeur van de di
recte belastingen en een vraag tot tus
senkomst ingesteld door een derde heeft 
verworpen, is cle voorziening van de be
lastingplichtige, in zover zij tegen deze 
derde gericht .is, niet ontvankelijk wan
neer geen enkel middel het dispositief 
waardoor de vraag tot tussenkomst wordt 
verworpen bestrijdt en het geschil niet 
ondeelbaar is. 

17. - Bttrger-lijlce zalcen. - H ootllvo1·
dering en vorder-in_q in t·ttssenlcornst onge
ur·ond verlclnnnl ttit hooflle van onder·
scheidene beweegredenen nan ieder vnn 
deze vorllerin,qen ei_qen. - Y oo·rzienin_q 
vwn. lle oor-spr-onlcelijlce nnnlegyer alleen 
te_qen de ve1·weer·der in de hootllvor·dering 
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gericht. - T~tssenlcomende partij vom· 
het hot niet in zake geroepen. - Niet on- 1 

deelbaar geschil. - Ontvanlcelijlce voor
ziening. - Wanneer de feitenrechter, bij 
wie eensdeels de vordering van de ver
hum·der tot betaling van pachtgelden, tot 
verhreking van de pacht en tot uitdrijving 
nit het gepachte goed, en anderdeels de 
vrijwillige tussenkonist van de aankoper 
van een afgescheiden deel van de in pacht 
gegeven goederen, die de vorllering van 
de verhnnrder steunt, zijn aanhangig ge
maakt, verklaarcl heeft, om onclerschei
clene reclenen, eigen aan ieder van cleze 
bei<le vorcleringen, dat ze niet gegroncl 
zijn, en wanneer hij vastgesteld heeft clat 
er geen onverdeeldheid bestoncl tussen de 
verhuurder en de tussenkomende partij, 
is de voorziening van de verhuurder, uie 
enkel gericht is tegen de hum·der, ont
vankelijk, alhoewel de tussenkomende 
partij geen voorziening instelde en voor 
het hof niet werd ingeroeepn om het ar
rest gemeen te horen verklaren. 
. 26 april 1956. 710 

18. - Pe1·sonen tegen wie vooTzien·ing 
lcnn worden inuestelrl. - BwrgeTlijlce za
lcen. - Geen geding v66T de 1·echter over 
de g1·ond geknoopt t~tssen aanlegger en 
verweerde1·. - Voon:iening niet ontvan
lcelijlc. - Is niet ontvankelijk de voorzie
ning ingesteld tegen ene partij tegen de
welke aanlegger geen conclusies v66r de 
rechter over de grand heeft genomen en 

· ten behoeve van dewelke de bestreden be
slissing geen veroordeling ten Iaste van 
de aanlegger uitgesproken heeft. 

24 mei 1956. 802 

19. - Zalcen van (li1·ecte belastingen. 
- VooTzieninu door de Stant teuen een 
aehuwde v1·onw ge1·icht. - Verzoelcschritt 
niet betelvend ann de echtgenoot Vftn die 
ve1·weerster. - Echtgenoot Znte1· evenmin 
gednagd ten einde z·ijn echtae1wte te 
machtigen om in annleg van ve·rbTelcin.Q 
in ·rechte op te treden. - T1 oorziening niet 
ontva.nlcelijlc. - Is niet ontvankelijk de 
door de Staat in zake directe belastingen, 
tegen een gehuwde vrouw gerichte voor
ziening, wanneer het verzoekschrift hou
dende voorziening in verbreking niet be
tekend wercl aan de echtgenoot van die 
verweerster of de echtgenoot later niet 
gedaagd werd ten einde zijn echtgenote 

_ te machtigen om in aanleg van verbreking 
in rechte op te treden. 

5 j uni 1956. 838 

I-IOOFDSTUK III. 

BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZlENING 
MOGELIJK IS. 

20. - Strntzalcen. - An·est dat een 
aanvraaa tot verwijzin.Q nanr een rechts-

coUe.Qe met de door de verdnchte gev1·aa.[J
de tanl als vom·tanl venverpt. - Voorzie
ning v661· de eindbeslissing over de grand. 
- Niet-ont·vankelijkheid. - Is niet ont
vankelijk de v66r de eindbeslissing over· 
de grand ingestelde voorziening tegen een 
arrest dat zich ertoe beperkt de aanvraag 
van een verdachte te verwerpen die v66r 
een rechtscollege met Franse voertaal te
recht staat en die om zijn verwijzing naar 
een rechtscollege van dezelfde rang en 
met het Nederlandse als voertaal ver
zoekt. (Wet van 15 juni 1935, art. 23; Wet
bock van strafv., art. '116.) 

26 september 1955. 39· 

21. - Beslissingen wnn·rtegen voon;ie
nin.Q moyelijlv ·is. - B-u1·gedijke zrtken. -
T1 ann is ·in lnntste nnnleu dnt een verweer 
ntwi.jst. - Eindbeslissing. - Besliss·ing 
in de beweegredenen bem·epen. - Omstnn
diuhe-id zonller invloed op het lcnrnkte1· 
vrtn eindbesUssing vnn het vonnis. - Is 
een eindbeslissing, naar de zin van die 
term in artikel U van het decreet van 
2 brnmaire jaar IV, de in laatste aanleg 
gewezen beslissing die een door een partij 
tegen de tegen lmar uitgeoefende vorde
ring gesteld verweer afwijst, zelfs wan
neer die beslissing in de beweegredenen 
van het vonnis begrepen is. 

20 october 1955. 116 

22. - Stmtzalcen. - A·rrest dat zich e·r· 
toe beper·Jct rle heropening cle1· debatten 
te bevelen. - Yoorzienin{f v66r de defini
tieve beslissi.ng. - Niet-ontvnnkeUjlcheid .. 
- Is niet ontvankelijk de voorziening,. 
v66r de definitieve beslissing ingesteld te
gen een arrest dat, zonder over een be
twisting nopens de bevoegdheid uitspraak 
te doen, zich er toe beperkt de herope
ning van de debatten te bevelen. (Wetb. 
van strafv., art. 416.) 

14 november 1955. 192 

23. - Zfllcen va,n rlirecte belastingen. 
- Arrest dat een e·is tot t~tssenlcomst vnn 
een llerrle v661' het hot van beroep wnnrbij 
een be1·oep tef}en de besUssing vnn de 
cUr·ectewr ller d·irecte belnstingen aanhnn
gig is gemanlct niet ontvanlcelij lc ver
lclaart. - An·est dnt geen uitspraalc over 
de uegrondheid vnn dit beroep doet. -
OnmiddeHijlce voo1·zienin{f van rle eiser 
tot tu.ssenkomst. - OntvnnlceUjkheid. -
Wanneer het hof van beroep, waarbij een 
beroep tegen de beslissing van de clirec
teur der directe belastingen aanhangig is 
gemaakt, de eis tot vrijwillige tussen
komst van een derde niet ontvankelijk 
verklaart zonder over de gegrondheid van 
het- beroep uitspraak te doen, is de eiser 
tot tussenkomst bevoegd om zich onmid
dellijk tegen deze beslissing in verbreking 
te voorzien. (Stilzwijgende oplossing.) 

17 januari 1956. 38~ 
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24. - Zaken van direote belastingen. 
-Arrest er z·ioh toe beperl<;ende te beslis
sen flat een volmaohtdrager ge1·eohtigd is 
·om de verzoelcencle ]Jarf'ij op de tereoht
zitting van het hof te vertegenwoorcligen, 
flooh niet om in haar naan~ te ple-iten. -
Arrest 1titspraalc doende over een t·nssen
gesohil en alvorens ove·r de gmncl reoht 
te cloen. - ATrest vTeenul aan de bevoegcl
he·id en geen einde stellend aan het ge
sohil. - Voor·ziening v66·r de eindbesl'is
sing niet ontvftnlcelijlc. - Het arrest door 
hetwelk een hof van beroep, uitspraak 
doende ove1' een tussengeschil en alvorens 
over de grond recht te doen, en in zake 
van directe belastingen, er zich toe be
perkt te beslissen dat een volmachtdrager 
gerechtigd is om de verzoekencle partij 
voor dit hof te vertegenwoorcligen doch 
niet om in haar naam te pleiten, claar het 
een arrest is vreemd aan de bevoegclheid 
en clat geen einde stelt aan het geschil, 
is geen eindarrest naar de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring. 

De voorziening ingesteld tegen derge
lijk arrest, v66r het eindarrest, is niet 
ontvankelijlc CWetb. van strafv., arti
kel 416.) 

13 maart 1956. 577 

25. - Beslissingen waar·tegen voorzi.e
nin.IJ mogelijlc is. - Strafzalcen. - Be
sohilck·ing -z;an niet-vervolging. - Voorzie
n·ing door cle verdaohte. - Niet-ontvanlce
lijkheicl. - Is, bij gebrek aan belang, niet 

·ontvankelijk, de voorziening ingesteld 
·door de verdachte tegen een beslissing 
van de onderzoeksrechtsmacht die zegt 
dat er geen aanleiding bestaat tot vervol
ging. 

19 maart 1956. 599 

:2·6. - Beslissingen wafwtegen voorzie
n·ing mogelijlc is. - Gereohtelijlce bij
stand. - Beslissing nUgeSJJ7'0lcen cloor 
een reohtsrnaoht in stntfzalcen zetelend. 
- Kan het voonve1·p n·iet 1titmaJcen -z;an 
een voorziening. -De beslissingen betref
fend de gerechtelijke bijstand uitgespro
ken door de rechtsmachten in strafzaken 
zetelend kunnen door geen rechtsmiddel 
bestreden worden. (Wet van 29 juni 1929, 
art. 20.) 

28 maart 1956. 629 

27. - Straf.znlcen. Voorziening na 
voorzien·ing niet ont-z;anlcelijlc. - Uitzon
fler-ingen. - Behoudens de gevallen van 
toepassing van de wet van 8 maart 1948, 
van regelmatige afstand of van voorzie
ning tegen een arrest van verwijzing naar 
het hof van assisen, vermag een partij 
niet zich een tweede maal te voorzien te
gen een zelfde beslissing in strafzaken 
uitgesproken. (Wetb. van strafv., arfi
Jrel 438.) 

16 april 1956. 676 

28. ~ Btwgerlijke zalcen. - An·est vnn 
onderzoelc. - ATrest clat een 7·eohtsr·e,qel 
11.it, zonder· een .betwisting tu.ssen partijen 
te besleohten. - Voorziening v66r· de defi
nitieve besUssing. - Niet-ontvanlcelijlc
hehl. - Is niet ontvankelijk de voorzie
ning v66r de definitieve beslissing inge
steld tegen een arrest llat, alvorens recht 
te doen, zich beperkt tot het bevelen van 
een cleskundig onclerzoek; het doet er 
niets toe clat het arrest een rechtsregel 
nit, indien het hierdoor geen betwisting 
tussen partijen clefinitief beslecht heeft. 
(Decreet van 2 nevelmaancl jaar IV, arti
kel 14.) 

11 mei 1956. 759 

29. - Beslissingen 'Vatbaft'i' 'Voor 'VOOt'
ziening. - MilUie. - BesHssing van het 
Teot"uterinus- en seleoUeoentnt1n. - Voot·
zien·ing niet ontvnnlceUjlc. - Is niet ont
vankelijk de voorziening ingesteld tegen 
een beslissing van het recruterings- en se
lectiecentrum. (Wet van 15 juni 1951, ar
tikel 51.) 

14 mei 1956. 771 

30. - Stm.jznlcen. - A.Trest van ver-
oordeling. -Bevel tot onmiddeUi.jlce awn
handing. - Vet·-weTping van de vom·zie
ning tegen het dispositief -z;an vemor-de
lin.IJ. - Voor-ziening tegen het bevel tot 
onm,idclellijke aanhouding van belang ant
bloat. - 'Vanneer de veroorcleelde zich 
voorzien heeft tegen het arrest van ver
oordeling, welk zijn onmiddellijke aan
houcling beveelt, en de verwerping van de 
voorziening tegen de beslissing van ver
oordeling aan deze kracht van gewijsde 
heeft verleend, wordt de voorziening te
gen het bevel tot onmiddellijke aanhou
cling van ieder belang ontbloot. 

11 juni 1956. 845 

31. - Beslissingen wanrte,qen voo7·zie
ning Jcnn wo1·den ingesteld. - VeTbr-elcing 
-z;nn het besohiklcend gedeelte. - Voorzie
ning later tegen hetzelfcle besohilclcencl ge
deelte floor een andere par-tij ingestelcl. -
Voon;riening niet ontvanlcelijk.- De voor
ziening ingesteld door een partij tegen 
een bestanddeel van het beschikkend ge
deelte van een arrest is niet ontvankelijk 
wanneer dit bestandcleel verbroken werd 
door een vroeger arrest van het hof ge
wezen op de door de andere partij inge
stelde voorziening. 

22 juni 1956. 892 

32. - Beslissingen waaTtegen voor·zie
ning lean ·wot·den ingestelll. - JJfilitieza
Jcen. - Ad-z;ies van een des7,;1tndige rwnees
heer. - Voorziening niet ontvanlcelijlc. -
Is niet ontvankelijk cle voorziening inge
steld tegen het advies uitgebracht door 
een deskundige geneesheer die een dienst
plichtige onderzocht heeft ten gevolge van 
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ene door de herkeuringsraad bevolen in
observatiestelling. (Wet van 15 juni 1951, 
artikel 51.) 

25 juni 1956. 897 

HOOFDSTUK IV. 

TERMIJNEN. 

.33. - Te1·rnijn. - Stmfzaken. - Be
slissing -waarbij de belclaagde bi.j verstelc 
tot schadeve1·goeding jegens de burge1"
lijlce partij veroo1·deeld -wo1·dt. - Voor
ziening dam· de but·gerlijlce pa1·tij. -
Voorziening ingesteld gedU1·en£le de voo1· 
de belclaagde openstaande ge-wone te1·mijn 
van ve1-.(!et. - Niet-ontvanlceUjlcheid. -
Is niet ontvankelijk de voorziening door 
de burgerlijke partij ingesteld tegen een 
beklaagde, die jegens haar bij verstek 
tot schadevergoeding veroordeeld werd, 
wanneer zij gedurende de voor de be
klaagde openstaande gewone termijn van 
verzet ingesteld werd. (Wetb. van strafv., 
art. 413; wet van 9 maart 1908, art. 3.) 

24 october 1955. 126 

34. - Termijn. - Stratzalcen. - Do~ta
nen en accijnzen. - Beslissing in laatste 
aanleg -waa1·bij de beklaagde bij verstelc 
veroordeeld werd. - Voorziening door de 
vervolgende partij gedurende de ue-wone 
termijn van ve·rzet. - Niet-ontvanlceUjlc
heid. - Is niet ontvankelijk de voorzie
ning die door het bestuur van financien, 
vervolgende partij, gedurende de gewone 
termijn van verzet van de beklaagde inge. 
steld werd tegen de beslissing die deze 
bij verstek veroordeelt. 

24 october 1955. 131 

35. - Inlcornstenbelastingen. Nee1"-
legging van het relcwest tot voo1·ziening 
te·r grijfie van het hot van beroep. - Ter
rnijn binnen de wellce onder het beheer 
van artilcel 14 van de wet van 6 september 
1895 de neel"legging moet geschieden. -
Het verzoekschrift tot verbreking, gericht 
tegen een in zaken van directe belastin
gen gewezen arrest van een hof van be
roep, moet op straffe van nietigheid ter 
griffie van dat hof neergelegd worden bin
nen de termijn van veertig dagen te reke
nen van de datum van het arrest, die 
termijn evenwel verlengd zijnde tot de 
eerstvolgende werkdag wanneer de laat
ste dag waarop de neerlegging kan ge
schieden een zondag of een andere wette
lijke feestdag is. (Wet van 6 september 
1895, art. 1±; koninklijk besluit nr 300 
van 30 maart 1936, art. 46.) 

4 november 1955. 164 

36. - Tennijn. - Stmfzalcen. A1·-
rest dat een htssengeschil bij de grand 
voegt. - Voorziening voor de eindbeslis
sing. - Niet ontvanlcelijlc. - Is niet ont-

vankeli.ik de v66r de eindbeslissing inge
stelde voorziening tegen een arrest dat 
zich er toe beperkt een tussengeschil bij 
de grond te vdegen. (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

21 november 1955. 219· 

37. - Te1·mijn. - In laatste aanleg~ 
uewezen beschiklcing van de raadlcamer, 
waadJij de betichte uit hoofde van een 
wanbedrijf naar de correctionele 1"echt
ba.nlc venvezen wordt. - Voorzieninu 
v66r dejiniUeve beslissing. - Niet ontvan
lcelijlc. - Is niet ontvankelijk de voor
ziening ingesteld, v66r de definitieve be
slissing,1 tegen een in laatste aanleg o-e
wezen oeschikking van de raadkam~r 
waarbij de betichte uit hoofde van ee~ 
wanbedrijf naar de correctionele recht
bank verwezen wordt. (Wetb. van strafv.,. 
art. 4-16.) 

5 december 1955. 265 

38. - Tennijn. - Stmfzalcen. - Be
schiklcing van de madlcame1· waarbij de 
betichte u.it hoofde van een wanbedt·ijf 
naar de correcUonele rechtbanlc verwe
."<!en wo1·dt. - V erzet v6M de Ieamer 'van 
inbesclmldiginustelling. - Arrest waar
bij het ve1·zet niet ontvanlcelij 1c tvordt~ 
verlclaard. - Voorzienin.q v6ll1" de deji
nitieve beslissing. - Niet-ontvankelijlc
heid. - Is niet ontvankelijk de voorzie
ning v66r de defini tieve beslissing inge
steld, tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat zich er toe be
perkt het verzet niet ontvankelijk te ver
klaren van de betichte tegen een beschik
king van de raadkamer die, zonder over 
een betwisting beti'effende de bevoegdheid 
van het onderzoeksgerecht uitspraak te· 
doen, hem naar de correctionele recht
bank uit hoofde van een wanbedrijf ver
wijst. (Wetb. van strafv., art. 416.) 

5 december 1955. 265 

39. - Zalcen van directe belastingen.~ 
Artilcel 416 van het Wetboelc van stmtvor
dering. - Bepaling toepasselijlc in zalcen 
van directe belastingen. - Artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering luidens 
hetwelk de voorziening in verbreking te
gen de voorbereidende arresten en de ar
resten van onderzoek met uitzondering~ 
van de gevallen waarin het beslissingen 
over de bevoegdheid betreft, slechts toege
laten is na het eindarrest, is~ toepasselijk 
in zaken van directe belastingen. 

13 maart 1956. 57T 

40. - Termijn. - Stratzalcen. - Be
schilclcing van de raadlcarner van de 
1'echtbanlc van eerste aanleg een persoon 
beticht van gecon·ectionaliseerde misda
den voor de co1-rectionele 1·echtbanlc ver
zendende. - Verzet voor de lcamer van 
inbesch1lldigingstelling. - Arrest het ve1·-
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zet n-iet ontvanlcelijlc verklaTend. - l'oor
zien,ing vvM het eindan,est. - Niet-ont
vankelijlche'id. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening v66r de eindbeslissing, inge-, 
_stelc1 door de verdachte tegen een arrest 
van de kamer van inbesclmldigingstelling 
waardoor niet ontvankelijk wordt ver
klaard het verzet van het openbaar minis
terie tegen een beschikking van de raad
kamer dewelke, zonder te beslissen over 
een geschil betreffende de bevoegdheid 
van de onderzoeksrechtsmacht, de ver
dachte verzenclt voor de correctionele 
rechtbank hoofdens gecorrectionaliseerde 
misdaclen. (Wetb. van strafv., art. 416.) 

19 maart 1956. 599 

41. - Znken van cUrecte belast'in_qen. 
- Tennijn. - Vert1·elcpumt. - In zake 
directe belastingen, is cle termijn om zich 
te voorzien van negentig vrije dagen te 
rekenen van de kennisgeving van het ar
rest, bij een ter post aangetekende brief, 
door de griffie van het hof van beroep 
aan de in het arrest opgegeven woon
plaats. (Wet van 6 september 1895 door 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 ver
vangen.) 

5 juni 1956. 835 

42. - 'l'e·rmijn. - Strafznken. - In 
laatste aanleg gewezen bevel van de ·racul
lcnme·r waa1·b·ij de belclaagcle wegens wan
beclr·ijven nanr cle correct'ionele rechtbank 
·venvezen wonlt. - l'oorziening voor cle 
e'indbesUssing ·ingestelcl. - Onontvnnlce
lijl;;heicl. - Is niet ontvankelijk de v66r 
de einclbeslissing ingestelde voorziening 
tegen een in laatste aanleg gewezen bevel 
van de r

1
aadkamer waarbij de beklaagde 

wegens wanbedrijven naar de correctio
nele rechtbank verwezen wordt. (Wetb. 
van strafv., art. 416.) 

18 juni 1956. 884 

43. - Tennijn. - Stmtz,nlcen. - Be
vel van de 1·aad1Gamer wnarbij cle belclaag
de wegens wanbedrijven nnar de cm·rec
tionele Techtbanlc veTwezen woTdt. - Ver
zet voo·r de lcamer van inbeschttldiging
stelling. - Arrest wanrbij het ve1·zet niet 
ont-vanlwlijlc wordt ve1·Jcla£l1"d. - l'oor
ziening voor cle eindbeslissing ingesteld. 
- Onontvnnlvelijlvheid. - Is niet ontvan
kelijk de v66r de eindbeslissing ingestelde 
voorziening tegen een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling hetwelk 
zich er toe beperkt het verzet niet ontvan
kelijk te verklaren dat door de beklaagde 
gedaan werd tegen een bevel van de raad
kamer, waarbij, zonder dat over een be
voegdheidsvraagpunt uitspraak werd ge
.gedaan, de beklaagde wegens wanbedrij
ven naar de correctionele rechtbank ver
wezen werd. (Wetb. van strafv., art. 416.) 

18 juni 1956. 884 

44. - Te·nnijn. - Strafzalcen. - Bij 
·verstelc gewezen arrest van verooTdeling. 
- TTooT.'If'iening tijclens de gewone termijn 
rnn t;erzet ann te telcenen. - N·iet ontvan
JceUjlc. - De door een beklaagde inge
stelde voorziening gericht tegen een ar
rest waarbij hij bij verstek werd veroor
c1eeld, is tijdens de gewone termijn van 
verzet niet ontvankelijk. 

9 juli 1956. 951 

HOOFDSTUK V. 

VORMEN. 

45. - Vo·rm. - Strafzalcen. - Yer
r:oelcsclwift tot stnving ·uan de voo1·zie
ning, nnmens twee annleggers ncergelegd. 
- TTerzoelcsohTift fla.t met een onleesbare 
hnndtelcen'ing voorzien ·is en de hoeclnnig
heid niet vermelclt van cle 1Je1'Soon cl·ie het 
uennnmtelo:enfl heeft. - Het hot hondt eT 
yeen t·eTcening mefle. - Het hof houdt 
geen rekening met een tot staving van een 
in een strafzaak door twee aanleg·gers in
ge<liend verzoekschrift dat ter gri!:fie van 
de rechtbank die cle bestreden beslissing 
gewezen heeft neergelegd werd, wanneer 
dit stuk met een onleesbare handtekening 
voorzien is en de hoedanigheid niet ver
meldt van de persoon die het genaamte
kend heeft. 

19 september 1955. 8 

46. - Zalcen van clirecte belastingen. 
- Ber·icht van lcennisgeving van he,t nr
·rest floor de grijfier ·vnn het hot van be-
1'0ep geclann in 1titvoe1··ing vnn artilcel 1 
vnn cle wet ·vwn 23 :ittli 1953. - Be1·icht 
dat niet noodzalcelij 7c een uitgifte moet 
·ztit·mnlcen. - Het bericht van kennisge
ving van het door een hof van beroep in 
zaken van directe belastingen gewezen 
arrest, door de griffie van het hof van 
beroep getlaan, in uitvoering van artikel 1 
van de wet van 23 juli 1953 in zover die 
bepaling artikel 14 van de wet van 6 sep
tember 1895 vervangt, is niet noodzake
lijk een uitgifte van het bestreden ar
rest. 

23 september 1955. 24 

· 47. - Zalcen vwn directe lielastingen. 
- Yerpliohting, voor cle aanlegge1·, tot stn
ving vnn zijn voorzie1·~ing, een uitgifte of een 
atscM·ift vnn het bestreden wrrest ter {!rif
fle van het hot van beroep at te geven. -
Ve1·plichting voorzien op straffe van ver
val. - De verplichting, voor c1e aanlegger 
die zich in verbreking voorziet tegen het 
door een hof van beroep in zaken van 
directe belastingen gewezen arrest binnen 
de door de wet gestelde termijn, een uit
gifte of een afschrift van het bestreden 
arrest ter griffie van het hof van beroep 
af te geven is voorzien op straffe van ver
val. 

23 september 1955. 24 
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48. - Zalcen van di1·ecte belastingen. -
Bij te voegen shtlclcen. - Arrest dat naa·r 
de redenen van het beroepschrift en de con
clusies verwijst. - An·est dat die rede
nen herhaalt zonder in dat opzicht gecri
Useerd te worden. - Ge1:m verpUchtlng, 
voo1· de aanle.qger een gewaanne1·kt af
schr-ift van dit beroepsch1'ift en die con
cl!tsies bij de voorziening te voegen. -
In zaken van directe belastingen is de 
aanlegger er niet toe gehouden een door 

·de griffier gewaarmerkt afschrift van het 
verhaal tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen en van de v66r het 
hof van beroep genomen conclusies bij 
zijn verzoekschrift tot verbreking te voe
gen, wanneer het bestreden arrest, dat 
naar de redenen van die akten verwijst, 
ze, zonder in dat opzicht gecritiseerd te 
worden, op voldoende wijze herhaalt om 
het hof in staat te stellen de ontvanke
lijkheid en de waarde van de voorziening 
te beoordelen. 

27 september 1955. 44 

49. - Btmtzalcen. - Voo1·ziening dam· 
de burgedij lee partij. - G1·ond van niet
ontvanlcelijkheid hientit afgeleid dat en
lee! een !tittrelcsel 1tit de alcte van voo1·
z·iening betelcend werd. - Betelcen·ing van 
1le gctnse tekst van d.e alcte vctn voo1·zie' 
ning door cle stu.Tclcen de·r 1·echtspleging 
bewezen. - GTond van niet-ont'l:anlcelijlc
lwid in feite niet opgaand. - Gaat in 
feite niet op de door de beklaagde tegen 
de voorziening van de burgerlijke partij 
opgeworpen grond van niet-ontvankelijk
heid die l1ieruit wordt afgeleid dat hem 
enkel een uittreksel uit de akte van voor
ziening betekend werd, dan wanneer nit 
de regelmatig overgelegde stukken der 
rechtspleging blijkt dat een uittreksel nit 
de minuten van de griffie, die de integrale 
tekst van de aide van voorziening bevatte, 
aan de verweerder betekend werd. 

24 october 1955. 130 

50. - Vorm. - Btmf,zalcen. - Voo·r
ziening dam· het best!tw· vctn jinancii!n, 
vervoloende partij. - Niet betelcend. -
Voo·rzien·ino niet ontvanlcelij lc. - Is niet 
ontvankelijk de door het bestuur van 
financH~n, vervolgende partij ingestelde 
voorziening, die niet betekend werd aan 
de partij tegen welke zij gericht is. (Wet
hoek van strafvordering, art. 418.) 

24 october 1955. 131 

51. - Inlcomstenbelast-ingen. Ge-
schonden wetsbepalinyen. - Wetsbepalin
yen die voor ellc midilel nauwlce-nr·iy en 
j·wist moeten aanged!ticl wo·rden. - De 
voorziening, in zake inkomstenbelastin
gen, moet nauwkeurig en juist aanduiden 
op welke van de ingeroepen wetsbepalin
gen elk der middelen betrekking heeft, 
zon<ler dat het hof daarin door zijn na-

vorsingen behoeft te voorzien, op een 
ogenblik waarop de verwerende partij, 
ongenoegzaam voorgelicht ter oorzake van 
de leemten van het verzoekschrift, geen 
nuttig gebruik meer zou kunnen ·maken 
van de rechten welke haar door de wet 
verleend wordt. (Wet van 6 september 
1895, art. 14.) 

8 november 1955. 177 

52. - F·iscale zaken. - Besluit van een 
bestendi.ge dep!ttatie uitspraalc doende 
over een reclamaUe tegen een ten voor
dele van een watering gevestigde belas
Uno. - Wet van 22 jamtari 1849 toepasse
lijlc. - De rechtspleging van voorziening· 
in verbreking tegen een beslissing van 
de bestendige deputatie van een provincie
raad, uitspraak duende over een reclama
tie tegen het bedrag van een ten voordele 
van een watering gevestigde belasting 
wordt geregeld door artikel 4 van de wet 
van 22 januari 1849 zoals het, wat de ter
mijn betreft, door artikel 2 van de wet 
van 18 maart 1874 gewijzigd werd. (Stil
zwijgende oplossing.) 

20 januari 1956. 396 

53. - Zalcen van d·irecte belastingen .. 
- Ve1·plichting de geschonden wetten aan 
te duiden. - Verplicht-ing in het verzoelc
schritt m·instens een van de bepalin.qen 
aan te (l~tiden d·ie ZO!tden geschonden zijn 
geweest indien het micldel gegmnd was. 
- Om te voldoen aan de verplichting de 
geschonden wetten aan te duiden in de 
voorziening die gericht is tegen het ar
rest van het hof van beroep, dat in za
ken van directe belastingen uitspraak 
doet, moet minstens een van de wetsbe
palingen aangeduid worden die zouden 
geschonden zijn geweest indien het mid
del gegrond was. (Wet van 6 september 
1895, art. H.) 

31 januari 1956. '136 

54. - Zalcen van directe belast-ingen. 
- Plaats waar de ,qeschonden wetsbepa
lingen in het verzoe1cscht·ift voorlcomen. 
- Plaats zondeT ·invloecl op cle ontvanlce
lijlcheicl van de vooTziening. - De plaats. 
waar de geschonden wetsbepaling of wets
bepalingen in het verzoekschrift tot het 
Hof van verbreking in zaken van directe 
belastingen voorkomen, is zonder 'invloed 
op de ontvankelijkheid van de voorzie
ning. 

31 januari 1956. 436 

55. - Zalcen vnn d·irecte belastin,qen. 
- TTerplichting de oeschonden wetten aan 
te duiden. - Geen aam.vijzing in de wet 
omtrent de plnats W!WT deze meld·ino moet 
oemaalvt 1vorden. - Artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, tot vervanging van arti
kel 14 van de wet van 6 september 1895, 
voorziet niet op welke plaats van de voor-
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ziening de aanduiding van de geschonden 
wetten moet voorkomen en maakt geen 
·onderscheid tnssen het « middel ll en de 
« ontwikkeling ll, vermits dergelijk on
·derscheid vreemd is aan de rechtspleging 
van verbreking in zaken van directe be
lastingen. 

31 jannari 1956. 437 

56. - Stratzalcen. - Dejin-itieve ver·
om·deling over de p·ublielce vonlering en 
niet dejinitieve ttitspr·aalc over cle btwger·
.lijlce vonlering. - Voorz·iening van de be
lclaCLgde tegen de ee1·ste beslissing. -
Dom· de b·urgedijke pCL·rti;i neergelegde 
memor·ie. - Mernor·ie ont·vCLnlceUjlc. ~ 
Kosten. - \Vanneer de de:finitief over cle 
publieke vordering en provisioneel over 
de lmrgerlijke vordering veroordeelde be
klaagde zich · tegen de eerste beslissing in 
verbreking· voorzien heeft, is de burger
lijke partij ontvankelijk om een memorie 
in antwoorcl op cle voorziening neer te 
leggen. (Stilzwijgencle oplossing.) 

In geval van verwerping van c!e voor
ziening, rusten de kosten van deze memo
ric op de beklaagde. 

6 februari 1956. 448 

57.- Vorm.- Str·ntznken.- Vom·zie
ning van de br.wgerlijke partij. - Ven
nootsohap. - Memorie ter· grijJi.e r;CLn het 
hot neer·gelegd. - Neer-legging door een 
a,dvoonCLt bij het hot, zoncler· cwndnid·ing 
van de nntnw·lijke per·sonen d·ie de mCLoht 
hebben nnmens de vennootsohctp in r·echte 
op te treden. - Memorie ontvwnkelijlc. -
Is ontvankelijk de memorie tot staving 
van de voorziening van een vennootschap, 
burgerlijke partij aanlegster in verbre
king, die ter griflie van het Hof van ver
breking door de ambtelijke tussenkomst 
van een advocaat bij tlit hof wordt neer
gelegd, hoewel de memorie de natuurlijke 
personen niet aanduidt die de macht heb
ben namens de vennootschap op te tre
den. (Wetb. van strafv., art. 425; wet van 
20 juni 1953, art. 6, par. 2.) 

6 februari 1956. 450 

58.- Vormen.- Strntzalcen.- Voor
ziening van de bttrge·rlijlce pCLrtij. - Bete
lceningsexploot mee·r dan twee maanden 

·nCL de insohr{iving vcm de zaCLlc op de ctl
ftemene r·ol ter ,q1·if(ie vCLn het hot neerge
legd. - Voorz·iening n·iet ontvankelijlc. -

·Is niet ontvankelijk de voorziening van 
-de burgerlijke partij, waarvan het exploot 
van betekening aan de verweerders slechts 
meer dan twee maanden na de dag van 
de inschrijving van de zaak op de alge
mene rol ter griffie van het hof werd neer
_gelegd. (Wetb. van strafv., art. 418; wet 
van 20 juni 1953, art. 6, par. 1.) 

27 februari 1956. 523 

5·9. - ZCL7cen VCLn direote belrLstingen. 

- Noot voor de ziUiny dom· de raadsman 
vCLn CLCLnlegyer tot de voorzitter van de ze
tel gestnttrd. - Prooedm·e niet voorzien 
bij ar·t-ilcel 1 van de wet VfLn 23 ju/;i 1953. 
- Noot wCLamp het hot geen aoht slaat. 
- \Vanneer llet arrest van een hof van 
ber'oep in zaken van directe belastingen 
aanllangig wordt gemaakt bij het hof 
van cassatie, slaat clit hof geen acht op 
een noot door de raadsman van aanleg
ger aan de voorzitter van de zetel ge
stuurd v66r de zitting van het hof op de 
rol van dewelke de zaak ingeschreven 
is. (Wet van 23 juli 1953, art. 1.) 

16 maart 1956. 587 

60. - Bi!rrJe-rlijlce zalccn. - M·iddel dCLt 
verschillencle · _qrieven omvnt. - Gr·ieven 
d·ie slechts de ondenlelcn van een eni,q 
m·icldel ·u-itmalcen. - Geschonden wetsbe
pnlin.qen nan,qecl·wid zoncle1· oncle-rscheid 
tussen de rtrie·uen. - Jlf-iddel ontvcmkel-ijlc. 
- Wanneer verschillende in een voorzie
ning in burgerlijke zaken vooropgezette 
grieven geen verscheidene micldelen uit
maken maar de onderdelen van een enig 
middel, vereist artikel 9 van de wet van 
25 februari 1925 niet dat de wetsbepalin
gen waarvan de schending ingeroepen 
wordt afzonderlijk voor ieder der grieven 
zouden aangeduid worden. 

11 mei 1956. 757 

61. - Vo-rrn.- Stmtzaken.- Voorzie
n;in,q tegen een WJTest vwn het hot van be
r·oep. - Memor-ie neer11ele,qcl ter gr·iffie 
vnn de oorr·eot-ionele 1'echtbanlc. - Er be
hoett op cl·io me-nwr·ie geen aoht te Wo1'clen 
geslayen. - Er behoeft geen acht te wor
den geslagen op een memorie die ter grif
fie van de correctionele rechtbank werd 
overgelegd, tot staving van een voorzie
ning gericllt tegen een arrest van het hof 
van beroep. (Wetb. van strafv., art. 422.) 

11 juni 1956. 848 

HOOFDSTUK VI. 

AFSTAND. 

62. - StrafZCLken. - DO'lcnnen en ao
oijnzen. - Voorziening door· het best7tnr 
tegen de beschilckiny vrLn een CLTrest be
tretfende de hootdge'vCLngenisstrnf. - Af
strLncl. - Geen geldiye ntstand. - Aan
gezien het bestuur van :financH~n geen hoe
danigheid heeft om afstand te doen van 
de vordering tot toepassing van de hoofd
gevangenisstraffen, kan het niet geldig af
stand doen van de voorziening die het 
tegen de beschikkingen van een arrest 
betreffende de toepassing van die straffen 
heeft ingestelcl. 

24 october 1955. 131 

63.- Atstand.- Stratzalcen.- Voor
zieniny inyesteld floor· een personenven-

1 
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nootschap met bepe1·Tcte aanspralcel-ijk
.lbeid. - Afstand dom· een pleitbezorger 
-verklarende te handelen ingevolge een bij
.iondere volmacht hem ve1'leend door de 
vennootschap, vertegenwoordigd door dr'ie 
zaakvom·ders. - Volmacht die de drie 
zaalcvoe·rders vermeldt, doch slechts doo1· 
een hunner genaamtelcend is. - Bijzon
dere volmacht van de pleitbezor.qer. -
Niet bewe.zen. - Bewijst niet ue bijzon
dere macht te hebben om namens een per
sonenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid van een voorziening afstand te 
·doen de pleitbezorger die verklaart te 
handelen ingevolge een bijzondere vol
macht hem verleend door de vennoot
schap, vertegenwoordigd door drie zaak
voerders, dan wanneer de volmacht 
.slechts door een hunner genaamtekend is. 

31 october 1955. 153 

64.- Afstand.- Stnbfzalwn.- Voo1"
.ziening van de administTatie der directe 
belastingen tegen een an·est van V1'ij
.spraalc. - Afstand van de voorziening die 
met een a,fstand van de vordering gelijlc
staat. - Decrete1'en e1· van. - Het hof 
·decreteert de afstancl van een door de ad
ministratie der directe belastingen, ver
volgende partij, tegen een arrest van vrij
.spraak ingestelde voorziening, daar deze 
afstand met een afstand van de vordering 
gelijkstaat. 

12 december 1955. 291 

65. - Afstana. - Burge1·Ujlce zaken. 
- Aanvaarding. - In burgerlijke zaken, 
decreteert het hof de afstand van de re
gelmatig ingestelde en aanvaarue voor
ziening. 

2 februari 19i36. 438 

V.REEMDELINGEN. 

In 7titvoering van de wet 011 12 februari 
1897 genomen 7titzettingsbeslu-it. - Afgifte 
van een 1'e-isw-ijzer. - Late1· lmwel-ijlc met 
een Belgische vronw van wie de vreemcle
ling een in Belgie tijdens zijn verblijf in 
het lana geboren lcind heeft. - Omstan
digheid zond.er uitwerlc·ing op het 7titzet
t-ingsbesl7t-it. - vVanneer een vreemdeling 
het voorwerp is geweest van een in uit
voering van artikel 1 van de wet op 12 fe
!Jruari 1897 op de vreemdelingen genomen 
uitzettingsbesluit, en wanneer hij, na be
tekening van dit besluit, de bij artikel 4 
van voormelde wet voorziene reiswijzer 
heeft ontvangen, blijft het huwelijk aan
gegaan, na de afgifte van die reiswijzer, 
met een Belgische vrouw van wie hij een 
in Belg~e tijdens zijn verblijf in het land 
geboren kind heeft, zonder uitwerking 
op het uitzettingsbesluit. 

9 juli 1956. 954 

w 
WATEUWEGEN. 

BevaM'baarheid of vlotbaarheid. - Bij
.zonder 1·eglement dat dit lcaralcte1' aan een 
waterloop toelcent. - Invloea op de b7W
,Qerlijlce rechten van de oevereigenaars en 
-andere belanghebbenden. - De adminis
tratieve rangschikking van een waterloop 
in de kategorie der bevaarbare of vlot
bare waterwegen kent wettelijk aan deze 
waterloop geen in feite onbestaande be
vaarbaarheid of vlot!Jaarheid toe ten na
dele van de burgerlijke rechten der oever
eigenaars en andere belanghebbenden. 
(Decreet van 22 januari 1808, art. 1; 
Grondwet, art. 92.) 

19 december i955. 302 

WEDE'QSPANNIGHEID. 
Weerstana met geweld of bedreiging. 

- Begrip. - De weigering te voldoen aan 
de uitnodiging van een politieofficier 
maakt, op zichzelf, geen- weerstand met 
geweld of bedreiging, wederspannigheid 
genoemd, uit. (Strafwetboek, art. 269.) 

19 maart 1956. 596 

WE GENIS. 
1. - Bmwtweg. - TVet van 10 april 

1841. - T-itel voo1· de verjaring van tien 
of twintig jaar. - Begrip. - De erken
ning door de eigenaar, tegen wie de verja
ring wordt ingeroepen, dat de weg sedert 
meer dan twintig jaar op zijn eigendom 
gelegen is maakt geen door artikel 10 van 
de wet van 10 april 1841 voorziene titel 
voor de verjaring van tien of twintig jaar 
uit. 

H october 1955. 100 

2. - Sted.ebou.w, Beslnitwet van 
2 aecembeT 1946, aTtilcel 18. - WeTlcen 
bij d.eze wetsbepaling vooTzien. - Vooraf
gaande toelating nodig. - VooTwaaTden. 
- De door artikel 18 van de besluitwet 
van 2 december 1946 betreffende de stede
bouw opgelegde voorafgaande toelating 
van de Minister van openbare werken of 
van zijn afgevaardigde wordt enkel ver
eist wanneer de werken uitgevoerd wor
den op het grondgebied hetwelk omschre
ven is door koninklijk besluit, waarbij 
tot het opmaken van een algemeen of bij
zonder plan van aanleg wordt besloten en 
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slechts van af de bekendmaking van dit 
besluit in het Staatsblad. 

28 november 1955. 239 

WERKQECHTER.SR.AAD. 

1. - SentenUe weUce noch de redenen 
wanmp de e-is steunt noch het rloo·r 'Ue1·
weerder ·voorgestelrle 'Uerwee1· witeenzet. 
- Onwettelijke sentenf'ie. - Schendt ar
tikel 77, lid 2, van de wet van 9 juli 1926, 
de sententie van de werkrechtersraad 
welke noch c1e beknopte samenvatting 
noch, de re<lenen waarop de door de sen
tentie ingewilligde eis steunt, noch het 
verweer van de verweerder, bevat. 

22 december 1955. 321 

2. - Besl'issinu in hoge?' 11e·roep. -
Verwerping 1!ttn een tegeneis. - Geen aan
duiding van z·ijn voorwerp. - Onwette
lijlce /Jeslissing. - De beslissing van de 
werkrechtersraad van beroep, die een 
tegeneis verwerpt zonder er het voorwerp 
van aan te duiden is onwettelijk. (Wet 
van 9 juli 1926, art. 77 en 123.) 

16 februari 1956. 487 

3. - Wmlcing. - Bur!fe'l'lijlce zal,;en. 
- W·ralcing h·ieTop ueste1tnd dat een der 
werl.;rechte·rs in d·ienst '1/an een pcwUj is. 
- Wrak·ing zelfs dam· deze partii lc1tn
nende witgeoetend worden. - Artikel 36, 
6°, van de organieke wet op de werkrech
tersraden van 9 juli 1926 maakt de grond 
van wraking welke het bepaalt niet af
hankelijk van de voorwaarde dat de wra
king zou uitgeoefend worden door de 
tegenstrever van die partij waarvan ue 
werkrechter hetzij de werkgever, hetzij 
de bediende of werkman is. 

23 maart 1956. 611 

4. - Bed·iende. - Technisch di·recte1w 
1litgesloten ·nit ·de cateuorie /Jed·ienden. -
Begrip. - De technische directeur, uitge
sloten uit de categorie bedienden door ar
tikel 4, letter IJ, van de organieke wet 
betreffende de werkrechtersraden, is de 
persoon gelast met de hoge leiding der 
technische diensten van de onderneming; 
de functies van een diensthoofd van de 
technische diensten vermengen zich niet 
noodzakelijk met die van een technisch 
directeur. (Wet van 9 juli 1926.) 

25 mei 1956. 807 

WETTEN EN BESLUITEN. 

L - Interp1·etat-ie. - Verlcla?'ing ter 
zitting 1;an cle Karner a,fgelegd door rle 
versltt{Jf!e·ve?· van de met het ond:e1·zoelc 
·van het antwerp gelaste , /Jijzondere corn
rnissie. - Verlclaring d·ie het Hot van 
ver/Jrelcing in aanrnerlcing neernt wannee1· 

' .zij in het Parlernent tot geen tegenstel
ling aanleicl'ing gegeven heett. - Het Hof 

van verbreking neemt in aanmerking tot 
interpretatie van een wet, een verkl:{ring
ter zitting van de Kamer afgelegd door· 
de verslaggever van de gelaste bijzondere 
commissie, wanneer met het onderzoek 
van het antwerp, het alzo uitgedrukt 
standpunt in het Parlement tot geen te
genstelling aanleiding gegeven heeft. 

13 october 1955. !15 

2. - Beg·rot-ingswet wrtar/J·ij lcredieten 
tot uU·voeri.ng van een internationaal ver
dra{f geopend wo·rden. - Uitwerlcsels. -
lDen begrotingswet, waarbij kredieten tot 
uitvoering van een internationaal verdrag
geopend worden, verleent enkel machti
ging tot betalen. Zij heeft niet voor ge
volg in het inwendig recht regelen in te 
voeren welke aan het verdrag opgelegd 
worden. 

25 november 1955. 234 

3. - Besl1t-it-wet in het lcade1· van de 
wetten van 7 septem/Jer 1939 en 14 decem
/Jer 1944. - Oontmle van de grondwette
lijkhe-irl van fle /Jeslu.itwet. - Behoort 
niet aan ho-ven en r·echt/Janlcen. - De ho
ven en rechtbanken beschikken niet over 
de macht om na te gaan of een besluit
wet clat genomen wordt in uitvoering van 
de wetten van 7 september 1939 en 14 de
cember 19±4, die aan de Koning buitenge
wone machten verlenen, overeenkomstig
de Grondwet is. 

28 november 1955. 239 

4. - 'l'e·rn{fwerlcende Jc1·acht. - In
b·re·ztlc OZJ het op het ogen/Jlilc deT feiten 
'1/an lcracht z·ijnrle 1·eglernent. - Nienw 
r·eglement dat het fe'it niet rneer straf
baa1· stelt. - Steeds st?·af/Jare inbreuk. -
Wanneer het ten laste van een bestuurder 
van een voertuig gelegd feit een schending 
uitmaakt van het verkeersreglement dat 
van kracht was wanneer het gepleegd 
werd, blijft de bestuurder strafbaar zelfs 
indien het reglement naderhand gewijzigd 
werc1. 

12 december 1955. 288 

5. - RerJelrnati{f {fenornen en onderte
lvenrl lconinlclijlc /Jeslu-it. - Geen /Jindende 
lcracht b-ij {fe/Jrelc aan /Jelcendmalcing. -
.tldministraUe die niettemin aan partic·u
lim·en het voor·deel er van verzelcert.. -
Geen schending van de r·echten van der
den. - GelrU{fe toepa.ssing. - Een konink
lijk besluit regelmatig genomen en onder
tekend zijnde geweest, kan de administra
tie, hoewel dit besluit bij gebrek aan be
kendmaking g:een bindende kracht heeft, 
geldig het voordeel er van aan particulie
ren verzekeren, op voorwaarde dat deze 
toepassing de rechten van derden niet 
schendt; na er aldus toe passing van ge
maakt t~ hebben, mag de administratie 
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de belanghebbenden niet beroven van de 
rechten die zij hun heeft toegekend. 

5 januari 1956. 339 

6. - Stntfwet. - Toepassing op feUen 
die de wetgevet· in de volstrelcte onrnoge
Ujkheid was te vennoeden. - Yoorwaar
clen. - Indien het aan de rechter toegela
ten is de Strafwet toe te passen op feiten 
die de wetgever ten tijde van de afkondi
ging van de wetsbepaling in de volstrekte 
onmogelijkheid was te vermoeden, is het 
op de dubbele voorwaarde, dat de wil 
van de wetgever, feiten van die aard als 
inbreuken aan te merken, zeker weze en 
tlat die feiten in de wettelijke omschrij
ving van het misdrijf kunnen begrepen 
worden. 

25 januari 1956. 415 

7. - Interpretatie. - Rechter stemwnd 
op de econornie van de wet bi:i verwijzing 
naat· de voot·bereidende werlczaarnheden 
van een andere wet strelclcende tot het
.zelfde doel en waat·van een aTtilcel op de
r::eljde wijze als de betwiste bepaling op
gesteld is. - Om de wet te interpreteren 
vermag de rechter te steunen op de econo
mic van de wet bij verwijzing naar de 
voorbereidende werkzaamheden ener wet 

ZAAKWAARNEMING. 

Zaalcwaa·rnerning (Belg·isch Congo). -
VeTejJening ,;an een nalatenschap voort
!Jezet doo·r de cu·ratm· over de nalaten
schappen na het verstrijken van zijn 
macht. - Kan een zaalcwaarneming ttit
malcen. - Uit het feit dat een curator 

z 

die tot hetzelfde doel strekt en waarvan 
een bepaling betreffende het te verklaren 
vunt op dezelfde wijze is opgesteld. 

15 juni 1956. 873 

WOEKER. 
Beslissing van ,;rijspraalc. - Gegrond 

op het niet-aanwezig zijn van misbrttik 
·FU.n de behoeften van rle ontlener. - Mid
del aanvoerend dat de beslis.sing m· zich 
toe beperlct heejt het ontbrelcen van dit 
bestanddeel bij het rwngaan ·van de aan
vanlcelijlce leenove·rcenl;;omsten vast te 
stellen. - Yaststelling die zich oolc tot de 
opeenvolgende hen~ieuwinrwn der lenin
yen nitstrelct. - WetteUjlc gerechtvaar
(ligde lies lis sing. - Rechtvaardigt wette
lijk tie vrijspraak nm de beklaagde, die 
nit hoofde van woeker ten nadele van een 
meerderjarige vervolgd wordt de beslis
sing die het niet-aanwezig zijn van mis
bruik van de behoeften van de ontlener, 
niet aileen bij het aangaan van de aan
vankelijke leenovereenkomsten, doch te
vens bij de opeenvolgende hernieuwingen 
der leningen vaststelt. (Strafwetboek, ar
tikel 49!, lid 2; kon. besl. n" 148 van 
18 maart 1935, art. 2, lid 2.) 

26 september 1955. 42 

over de nalatenschappen, wiens macht ver
streken was, de vereffening van een nala
tenschap heeft voortgezet, zonder daartoe 
bij overeenkomst of wettelijk gehouden 
te zijn, vermag de rechter over de grond 
af te leiden dat hij als zaakwaarnemer 
gehandeld heeft. (Burgerlijk Wetboek 
van Congo, b. III, art. 248 en 251.) 

22 september 1955. 16 




