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belang ~ viord t niet · gekrenkt indien zij 
langer dan 6 maartden na: het staken van 
het bedrijf van de wisselagent bevoor
recht blijven. 

Overigens, dit is, meen ik, het stelsel 
door de wet ingericht. 

Bij ontstentenis van elke uitdrukke
lijke oplossing door de wet gegeven, bij 
afwezigheid van een toepasse1ijk alge
meen p:dncipe of van een reeds bestaand 
arrest en ook van elke aanduiding door 
de rechtsleer gegeven, dient de oplossing· 
gezocht te worden in de termen zelf van 
de wet en overigens - dit schijnt me 
geboden in pns geval - in het inzicht 
van de wetgever dat uit de vergelijking 
tussen. twee wetsbepalingen blijkt. 

Ik vermeld eerst dit tweede element. 
De wetgever heeft in 1934 de borgtocht 

van de wisselagent opnieuw verplicht 
gesteld terwijl hij hem in 1867 afge
schaft had. Tot op de datum van de 
inwerkingtreding van de wet van 30 de
cember 1867 was het stelsel van het 
Wetboek van koophandel van 1808, aan
gevuld door de wetten en besluiten welke 
ik reeds vermeld heb, van toepassing. 

Het besluit van 1934 schijnt wel naar 
dit stelsel te zijn teruggekeerd. 

Ik heb reeds het artikel 6. van de wet 
van 25 nivose jaar XIII vermeld. Ik heb 
het vergeleken met het .voorrecht op de 
borgtocht van de hewaarder der hypo
theken. 

Uit deze vergelijking schijnt duidelijk 
te blijken dat het voorrecht op de borg
tocht van de wisselagent niet ve:rdvvijnt 
na een bepaalde termijn door de wet 
gesteld, maar slechts, in dit oud stelsel, 
na eeri termijn die een aanvang neemt 
na een aanvraag door de wisselagent in
gediend. 

Onderzoek van de tekst van arti
kel 71-8° van het huidig Wetboek van 
koophandel. 

Dit artikel bepaalt ': " de zekerheid 
wordt in de Nationale Bank van Belgie 
neergelegd ... zij mag ee!'st worden terug
gehaald zes maanden nadat de agent de 
uitoefening· van zijn beroep gestaakt 
heeft. Zij wordt, bij voorkeur, aangewend 
tot waarborg van de beroepsverbintenis
sen van de agent"· 

Uit deze wetsbepaling blijkt dat, al 
mag de zekerheid niet teruggehaald wor
den v66r het verstrijken van die ter.mijn · 
van 6 maanden, ze niet moet teruggehaald' 
worden en derhalve dat, zolang ze na die 
termijn het voorwerp niet uitgemaakt 
heeft van een eis tot teruggave, ze tot 
waarborg van de beroepsverbintenissen 
van de wisselagent aangewend blijft. 

Die bevvoordingen kimnen niet bed.ui
den m.i. dat het voorrecht op die zeker
heid ophoudt te bestaa:n door het enkel 
vervallen van die termijn van zes maan
den. 

Ik ontveins me niet dat zekere pro
blemen open blijven wanneer meerdere 
schuldeisers principieel een voorrecht op 
de borgtocht zouden kunnen doen geldert 
en dat een dier schuldeisers beslag. of 
verzet onder derden gedaan heeft v66rdat 
de wisselagent of de Bank die de borg-, 
tocht gestort heeft deze teruggeeist zou 
hebben. De procedure volgend op dit 
verzet of beslag kan lange jaren duren. 

Zal daarom het voorrecht steeds blijven 
bestaan ten voordele van al de andere 
schuldeisers door voormeld artikel 71-8o 
bedoeld? 

Dit schijnt niet door de wet te zijn 
gewild geweest. Het bestreden arrest is 
nochtans van een andere mening. Het 
beslist immers " dat er dan ook uit de 
omstandigheid, dat het optreden der 
curators appellante verhinderd zou heb
ben de zekerheid terug te halen geenszins 
volgt dat het pand en het voorrecht der 
schuldeisers zouden teniet gegaan zijn >>. 

Deze zienswijz<J van het arrest kan 
m.i. niet beaamd worden. 

Hetgeen een einde maakt aan het voor
recht is het initiatief van de wisselagent 
(of v::m de Bank) de borgtocht terug te 
eisen. De eis tot teruggave maakt dus een' 
einde aan het voorrecht. Het ka:n riood
zakelijkerwijze niet de teruggave zelve 
zijn die een dergelijk uitwerksel heeft. 
Deze teruggave kan immers maanden of 
zelfs j aren uitgesteld worden ten gevolge 
b.v. van de nalatigheid van zekere dien
sten : de N ationale Bank, de Deposito- en 
Consignatiekas, de· Beurscommissie. De 
wet laat niet toe dat dergelijke omstan
digheden, vreemd aan de wil van de 
belanghebbende, als gevolg zou hebben 
het voorrecht te laten bestaan wanneer 
het normaal had moeten verdwijnen. 

Een beslag of een verzet door een 
schuldeiser in de wettelijke termijnen 
gedaan, dus v66r de aanvraag tot terug
gave, zal derhalve weliswaar beletten dat 
de borgtoch t zou kunnen te!'uggegeven 
worden geheel of ten dele, naargelang 
van het geval... maar de onbeschikbaar
heid bestaat slechts ten oprichte van die 
eerste schuldeiser en de wisselagent zal 
het recht behouden het voo1'techt te doen 
verdwijnen ten opzichte van andere 
scbuldeisers door, niettegenstaande deze 
relatieve onbeschikbaarheid, de terug
gave te eisen. De aan:vraag zal uit
werkselen hebben ten opzichte van die· 
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andere schuldeisers : zij zal het voorrecht 
doen verdwijnen. 

Maar het middel heeft het arrest niet 
aangevallen in zover het beslist heeft dat 
het verzet of beslag door een schuldeiser 
het voorrccht liet bestaan ten voordele 
van de andere schuldeisers gedurende de 
ganse procedure die op dit verzet of 
beslag volgt. 

Het middel beperkt zich ertoe staande 
te houden dat het voorrecht niet meer 
bestaat door het enkel verstrijken van de 
termijn van zes maanden zonder dat er 
verzet of beslag· onder derden wordt 
gedaan. 

Deze zienswijze kan niet beaamd wor
den zoals ik gepoogd heb aan te tonen. 
Het middel faalt derhalve naar recht. 

Tweede voorziening. - Voorziening van 
Victor Monjoie. 

Het arrest beslist het volgende : « Over
wegende dat in mei 1950, Monjoie aan 
de wisselagent Suys verschillende effec
ten afge1everd heeft, met het oog· op de 
door Regentsbesluit van 17 januari 1949, 
voorgeschreven omwisseling "· 

« Overwegende dat naar luid van de 
wet bewuste zekerheid bij voorkeur wordt 
aangewend tot waarborg van de beroeps
verbintenissen van de wisselagent; dat 
zulks zoveel beduidt als dat de neer
gelegde waarden tot speciale zekerheid 
uienen enke1 en aileen voor de verbinte
nissen die door de wisselagent, handelende 
binnen de perken van zijn beroep van 
wisselagent, aangegaan werden; dat hij, 
anders gezegd, heeft moeten opLreden 
als tussenpersoon ter verhandeling· van 
openbare fondsen in een openbare fond
sen- en wisselbeurs "· 

Het arrest beslist derhalve dat Monjoie 
geen aanspraak kan maken op het voor
recht. 

Het enig voorgesteld middel houdt 
staande dat « naar de geest en de termen 
van de kwestieuze wetsbepaling, alle ver
bintenissen van de wisselagent worden 
gewaarborgd wanneer zij tot de uitoefe
ning van zijn beroep behoren, en o. m. 
al de verrichtingen b2treffende openbare 
fondsen die hij volgens het gebruik uit
voert "· 

« Dat in ieder geval voor het bestaan 
van het voorrecht niet vereist is dat de 
agent opgetreden is « als tussenpersoon " 
ter verhandeling van openbare fondsen 
in een openbare fondsen- en wisselbeurs "· 

De ons gestelde vraag is de volgende : 
welke zijn de schuldvorderingen jegens 
de wisselagent die door de zekerheid 
gedekt worden? Ik herinner eraan dat 
artikel 71-8° bepaalt : " de zekerheid 

wordt bij 'voorkeur aangewend tot waar
borg van de beroepsverbintenissen van de 
agent>>. 

Wat client door « beroepsverbintenis
sen >> verstaan te worden ? 

Drie theorieen worden ons voorgesteld : 
1° Die van het arrest welke ik de enge 

theorie zou noemen ; 
2° Die door E. en R. DECKMIJN voor

gesteld (Le statut de l'agent de change, 
p. 53 en 54). Zij beweren dat « le privilege 
existe au profit de toutes les personnes 
envers lesquelles l'agent de change a 
contracte une dette commerciale... la 
creance du proprietaire pour les loyers 
et les contributions dues pour l'occupa
tion des locaux ou l'agent de change 
exploite son negoce, celle des fournisseurs 
de tous les objets employes dans l'exer
cice de sa profession et notamment, auto
mobile, agencement, assurance ... toutes 
sont privilegiees >>. 

Dit is gewis de ruime en zelfs zeer ruime 
theorie. 

3° De door het middel voorgestelde. 
De Belgische rechtsleer schijnt het 

thans aan het Hof overgelegd rechts
vraagstuk niet te hebben onderzocht. De 
Franse rechtsleer heeft het integendeel 
wel gedaan. 

Il vermeld onder andere de Encyclope
die Dalloz, V 0 Agents de change (Droit com
mercial) : « Il faut pour qu'il y ait privi
lege que le f'ait de cha1·ge ait ete comrnis 
par le fonctionnaire dans l'exercice legal 
et oblige de sa profession ... ce que la loi 
garantit ce sont les obligations que I' agent 
de change contracte du fait des opera
tions qu'il effectue en taut qu'investi 
d'une f'onct·ion privilegiee ... >> (nr 88). 

DALLOZ (Ju1'isp1'ttdence generale, 
v 0 Bourse de commerce) : « Il a ete recon
nu, conformement a ces principes que 
l'agent de change commet un f'ait de 
charge donnant privilege sur son caution
nement ... Mais il n'y a pas fait de charge 
de la part de l'agent de change et il ne 
peut y avoir privilege sur son cautionne
ment lorsque cet officier abuse d'un man
dat etmnge1' a ses fonctions, comrne si, 
par exemple, il retient des arrerages de 
rentes qu'il s'etait charge de toucher pour 
un tiers ... Il y a clans de telles operations 
confiance volontaire accorclee a l'agent de 
change hors l'exercice de ses fonctions >> 
(nrs 386 en 387). 

Men raaclplege ook FUZIER-HERMAN, 
v° Cautionnement des titulaires et compta
bles, urs 79, 80 en 81. 

In zijn hoek « Des privileges et hypo
theques >> (T. I, p. 484 en 485) schrijft 
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GuiLLOUARD : " Le privilege existe pour 
les creances resultant d'ab7ts et de preva-
1'ications commis par les fonctionnaires 
dans l'exercice de leurs fonctions. Ce 
n'est done que pour les faits que l'on 
appelle a juste titre faits de charge, c'est
a-dire qui TentTent dans l'eXeTcice legal et 
oblige des fonctions du titulaire infidele, 
que le privilege est donne "· 

PLANIOL en RIPERT (T. XII, p. 200) 
€n BAUDRY-LACANTINERIE en DE LOYNES 
{Du nantissement et des privileges, nr 559, 
p. 515) schrijven ook "qu'il n'y a privi
lege que pour les creances nees de faits 
qui rentrent dans l'exercice legal et oblige 
de la chaTge "· 

Een arrest van bet Hof van cassatie 
van Frankrijk, op 31 januari 1859 geveld, 
beslist : " Attendu qu'il est juge par 
l'arret attaque que Jes sommes reclamees 
par Ponnard avaient ete remises par 
celui-ci a Animat, agent de change a 
Marseille avec mandat de les envoyer a 
Paris pour servir a l'achat de rentes 
espagnoles, qu'il suit de la que la qualite 
d'agent de change appartenant audit 
Animat etait sans rapport avec l'accom
plissement du mandat ainsi specifie et 
qu'en jugeant que le detournement de 
fonds remis a ce dernier ne constituait 
pas un fait de charge, !'arret a fait une 
juste application de la loi " !Dalloz, 1859, 
I, '21 ?). 

Deze Franse rechtsleer en rechtspraak 
kunnen niet zonder verder onderzoek, 
gevolgd worden en toegepast worden op 
het rechtsprobleem dat ons overgelegd 
wordt. 

lnderdaad : 
1° De wetteksten zijn niet dezelfde in 

Frankrijk en in Belgie. U kent de bepa
lingen van artikel ?1-8° van het huidig 
Wetboek van koophandel. Ik heb U reeds 
anderzijds voorlezing gedaan van arti
kel 3 van het Handelswetboek van 1808 
dat nog steeds van kracht is in Frankrijk. 
Overigens, dit laatste artikel dient nog 
steeds in Frankrijk aangevuld te worden 
met de bepalingen van de wet van 
25 nivose jaar XIII die luiden als volgt : 
<< Les cautionnements fournis par les 
agents de change ... sont affectes ... par 
premier privilege a la garantie des con
damnations qui pourraient etre pronon
cees contre eux par suite de l'exercice 
de leurs fonctions , ; 

2° Het statuut van de wisselagent is 
in Frankrijk en Belgie versrhillend. In 
Frankrijk is hij een ministeTieel officie?'. 
Hij heeft daar een monopolie niet 
alleen voor de verhandeling van openbare 

fondsen in wisselbeurzen maar ook voor 
de verhandeling van de handelseffecten 
- wisselbrieven onder andere - ook 
voor de verhandeling en de makelarij bij 
kopen en verkopen van klinkende waar
den (zie DALLOZ, Droit commercial, 
v 0 Agents de change). 

In Belgie heeft de wisselagent ook een 
monopolie : voor de ontvangst der 
orders tot aan- of verkoop van in een 
Rijksbeurs al dan niet genoteerde pu
blieke fondsen (art. ?5, Wetboek van 
koophandel), voor de uitvoeTing der 
orders tot inkoop of verkoop van open
bare fondsen die op de beursnotering in 
een beurs van het Rijk ingeschreven 
zijn (art. ?6, zelfde wetboek). Maar de 
wisselagen t he eft ook andere ambtsbe
voeg·dheden : artikel ?? bepaalt immers : 
" zij kunnen aan hun loket handel 
drijven in openbare fondsen die op een 
van de beurzen van het Rijk genoteerd 
zijn wanneer de levering geschiedt op het 
ogenblik zelf waarop de inkoop of ver
koop afgesloten wordt "· Artikel ?4 be
paalt : << zij mogen voor een ander wissel
brieven en andere omzetbare papieren 
verhandelen "· 

Wij kunnen derhalve om reden van 
het verschil in de wetgevingen en name
lijk in het statuut van de wisselagent 
slechts een beperkte hulp vinden in de 
Franse rechtspraak of rechtsleer. Het 
Frans begrip << l'exercice legal et oblige 
des fonctions », dat gelijkgesteld wordt 
met << un fait de charge " en dat uitslui
tend aanleiding geeft in Frankrijk tot 
het voorrecht, kan niet toegepast worden 
in Belgie. 

Maar wij moeten uit die rechtspraak 
en rechtsleer onthouden dat het voor
recht nooit al de verbintenissen van de 
wisselagent gedekt heeft - dat de Bel
giselle wetgever die in 1934 de borgtocht 
opnieuw verplicht gemaakt heeft en die 
dus naar het oud wettelijk stelsel enig
zins teruggekeerd is, heel waarschijnlijk 
een dergelijke beperking op het oog had. 

Wij moeten ook hoofdzakelijk rekening 
houden met ons nationaal wettelijk stelsel 
en met de !dare aanduidingen die door· 
de tekst zelf van de wet verleend worden. 

Het onderzocht artikel ?1-8° beslist 
dus dat worden bevoorrecht de << beroeps
verbintenissen "van de wisselagent. Het
geen door artikel 64/Jis en door artikel ?6 
van het gewijzigde Wetboek van !coop
handel bedoeld wordt (de verhandeling· 

, van openbare fondsen in een openbare 

l fondsen- en wisselbeurs) is ongetwijfeld 
een beroepsbezigheid van de agent die 
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aanleiding geeft tot beroepsverbinte
nissen. 

Deze door die artikelen bedoelde bezig
heden zijn niet aileen beroepsbedrijvig
heden maar maken ook het voorwerp uit 
van: een monopolie van de wisselagent. 

Wij mogen echter · monopolie en be
roepsbedrijvigheden niet verwarren. 
. De wet ·zegt niet dat uitsluitend be

voorrecht zullen worden, de verbintenis
sen ontstaan wanneer de wisselagent in de 
sfeer van zijn monopolie opgetreden is. 
N een, lui dens de wet worden al de " be
roepsverbintenissen " bevoorrecht. Som
mige beroepsverbintenissen van de wis
selagent zijn vreemd aan een monopolie. 
Ik heb reeds de gelegenheid gehad het 
aan te tonen. Die verbintenissen zijn 
niettemin beroepsverbin tenissen. 

Afdeling II van titel V van het Wet
boek van koophandel wordt getiteld 
« Het beroep van wisselagent ''· 

In de.ze afdeling II worden verrichtin
gen bedoeld die afwel een monopolie zijn 
ofwel geen monopolie uitmaken, en name
lijk de verrichtingen bedoeld door het 
einde van artikel 74 en door alinea 2 
van artikel 77. AI deze verrichtingen zijn 
eigen aan het beroep. En vermits arti
kel 71-8° bepaalt dat al de beroepsver
bintenissen van de wisselagent van het 
voorrecht op de zekerheid genieten, ge
nieten al de verbintenissen ontstaan uit 
de verrichtingen van de wisselagent voor
zien door afdeling II van de titel V van 
het W etboek van koophandel van het 
voorrecht door artikel 71-8° voorzien. 

Zijn m.l. ook « beroepsverbintenissen 
van de wisselagent " die welke ontstaan 
zijn uit bedrijvig·heden die hem door 
andere wetten zouden toevertrouwd ge
weest zijn. 

Wij moeten ons, meen ik, tot die twee 
categorieen verrichtingen beperken om ze 
als beroepsverrichtingen in de zin van 
artikel 71-8° aan te zien en die dus aan
leiding geven tot « beroepsverbintenis-
sen "· 

De wet heeft de beroepsactiviteiten 
van de wisselagent gereglementeerd om 
welbepaalde economische en financiele 
redenen die het openbaar belang betref
fen. Het begrip « beroepsverbintenis " is 
een wettelijk begrip geworden geplaatst 
door de wet in een welbepaald kader. 
Wij mogen dit kader niet verengen zoals 
het bestreden arrest gedaan heeft; vvij 
mogen het ook niet verruimen zoals het 
middel ons voorstelt. 

De theorie van het bestreden arrest 
kan dus niet goPdgekeurd worden. 

Hoeft daarom het arrest verbroken te 
worden ? Ik meen het niet. 

Het arrest stelt immers vast dat de 
verbintenissen waaraan de wisselag·erit 
niet zou voldaan hebben en waarop aan
legger steunde om aanspraak te maken op 
de waarborg, door de zekerheid uitge
maakt, uit de opdracht voortvloeide 
welke Monjoie aan die wisselagent toe
vertrouwd had en hierin bestaande de 
ruiling·van de effecten te bekomen,ruiling· 
aan de eigenaars daarvan opgelegd door 
het besluit van de Regent van 17 januari 
1949. Een dergelijke opdracht kan geen 
aanleiding geven tot een beroepsactivi
teit van de wisselagent in de zin van 
artikel 7 '1-8° van het W etboek van koop
handel. Het dispositief is derhalve wette
lijk gerechtvaardigd en ik besluit tot 
verwerping. 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 october 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen in 
de zaken nrs. 2500 en 2622 verknocht 
zijn; 

I. Over het middel, voorgesteld door 
aanleggende maatschappij sub I, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 64, 
64bis, 69, 71 en inzonderheid 8° van dit 
artikel, 74, 75 en inzonderheid para
graaf 1 van dit artikel, 76 van Titel V 
van Boek I van het Handelswetboek 
(wet van 30 september 1867, gewijzigd 
door de koninklijke besluiten nr. 84 van 
30 januari 1935, nr. 178 van 20 juni 1935, 
beide bevestigd door het enig artikel van 
de wet van 4 mei 1936, en door het 
koninklijk besluit nr. 70 van 30 novem" 
ber 1939, bevestigd door artikel 1 van de 
wet van 16 juni 1947), 1, 11, van het 
koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 
1935 tot samenschakeling van de wetten 
betreffende de inrichting en de werking 
van de Deposito- en Consignatiekas en 
tot aanbrenging van wijzigingen daarin 
krachtens de wet van 31 juli 1934, be
vestigd door het enig artikel van de wet 
van 4 mei 1936, 1, inzonderheid 1, C, 11°, 
en 29, inzondGrheid, voorlaatste lid, van 
het ministerieel besluit van 27 maart 
1935, genomen in uitvoering van het 
koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 
1935, en 97 van de Grondwet, doordat. 
he t bestrRden arrest, het door eerste ver
weerder geleg·d beslag geldig verklarend, 
aan deze laatste bet recht erkent betaling 
van zijn schuldvordering ten opziehte van 
wijlen Oscar Suys te bekomen bij voor
recht op de door eiseres bij de Deposito-
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en Waarborgkas ter zekerheid van de 
door cleze laa,tste aangegane professionele 
verbintenissen neergelegde borgtocht, 
hoewel het derden beslag, waardoor eerste 
verweerder de samenloop van zijn rechten 
met deze van eiseres heeft uitgelokt en 
a~dus zijn inzicht van dit voorrecht ge
bruik te maken te kennen heeft gegeven, 
op. 22 october 1955 gebeurd is, hetzij 
meer dan zes maanden na het beeindig·en, 
door Oscar Suys, van zijn werkzaam
heden, ten gevolge van zijn overlijden 
op 7 december 1950, dan wanneer het 
ten gunste der personen, die schuldeisers 
geworden zijn van wisselagenten ten 
gevolge van de door dezen aangegane 
beroepsverbintenissen, ingestelde voor
recht, uitgedoofd wordt, wanneer daar
van geen gebruik wordt gemaakt door 
een verzet of een derden beslag uitge
voerd v66r het verloop van een termijn 
van zes maanden ingaande na het staken 
van de beroepsbedrijvigheid van gezegde 
wisselagenten, dat hierdoor, door de vor
dering van eerste verweerder te ontvan
gen welke strekte tot het bekomen ener 
betaling bij voorkeur op gezegde borg
tocht, het bestreden arrest de hierboven 
aangeduide wettelijke beschikkingen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat artikel 71-S 0 van 
titel V van het Wetboek van koophandel, 
waar het beschikt dat de borgtocht " en
kel mag teruggehaald worden zes maan
den nadat de wisselagent de uitoefening 
van zijn beroep gestaakt heeft )) niet 
bepaalt dat het door dezelfde bepaling 
voorzien voorrecht op die zekerheid, door 
het enkel verstrijken van die termijn 
van zes maanden, ophoudt te bestaan 
ten opzichte van de schuldeisers die het 
niet vroeger hebben doen gelden ; 

Overwegende dat integendeel uit die 
wetsbeP,aling blijkt dat, hoewel de zeker
heid niet v66r het verstrijken van die 
termijn van zes maanden mag· worden 
teruggehaald, zij na die termijn riiet moet 
terugg·ehaald worden en dat zij tot vvaar
borg van de beroepsverbintenissen van 
de wisselagent aangewend blijft, zolang 
zij niet het voorwerp van een eis tot 
teruggave is geweest ; 

Overwegende dat het middel, dat er 
zich toe beperkt staande te houden dat 
het voorrecht ophoudt te bestaan ten 
gevolge van het verstrijken aileen van 
de termijn van zes maanden zonder dat 
er verzet werd gedaan of beslag onder 
derden werd gelegd, naar rechte faalt; 

II. Over het middel, voorgesteld door 
aanlegger Monjoie sub II; afgeleid uit de 
schending van de artikelen 64, 64bis, 

&9, 71, inzonderheid so, 74, inzonderheid 
1 e en 6e lid, en 7 7 van titel V vari boek I 
van het Wetboek van koophandel (wet 
van 30 december 1S67, gewijzigd door 
het koninklijk besluit nr, 1·7S van 20 juni 
1935}, doordat het bestreden arrest, om 
te beslissen dat aanlegger Monjoie niet 
de hoedanigheid van schuldeiser heeft 
met voorrecht op de voor wisselagent 
Suys krachtens voormeld artikel 71, so, 
gestelde zekerheid, verklaart dat de en
kele verbintenissen waarvan de waarbor
ging aldus verzekerd is, diegene zijn " die 
door de wisselagent, handelende binnen 
de perken van zijn beroep van wissel
agent, aangegaan werden; dat hij, a.nders 
gezegd, als tussenpersoon ter verhande
ling van openbare fondsen in een open
bare fondsen en wisselbeurs heeft moeten 
optreden "• dan :wanneer, naar de geest 
en de termen van de kwestieuze wets
bepaling, alle verbintenissen van de wis
selagent gewaarborgd worden wanneer 
zij tot de uitoefening van zijn beroep 
behoren, en onder meer .al .de verrichtin
gen betreffende openbare fondsen die hij 
volgens het gebruik uitvoert, en dan 
wanneer in ieder geval voor het bestaan 
van het voorrecht niet vereist wordt dat 
de agent " als tussenpersoon ter verhan
deling van openbare fondsen in een open
bare fondsen- en wisselbeurs >? opgetreden 
is : · 

Overwegende dat luidens artikel 71 van 
titel V, boek I, van het Wetboek van 
koophandel de borgtocht van de wissel
agenten bij voorkeur tot waarborg hun
ner beroepsverbintenissen aangewend 
wordt; 

· Overwegende dat volgens de bewoor
dingen van .artikel 64bis van gezegd wet
hoek, zoals het door het koninklijk be
sluit nr. S4 van 30 januari 1935 aangevuld 
werd en dat namelijk strekt tot verdui
delijken van het omschrijven van de 
functies der wisselagenten, als dusdanig 
moe ten beschouwd ·worden, degene die 
als lasthebber of als commjssionair, ter 
verhandeling van openbare fondsen in 
een openbare fondsen- en wisselbeurs 
optreden; 

Overwegende nochtans dat evenge
melde bepaling niet tot gevolg· heeft de 
beroepsbedrijvigheid van die agenten tot 
de verhandeling aileen van openbare 
fondsen in de openbare fondsen- en wis
selbeurs te beperken ; 

Overwegende inderda:ad, aan de ene 
zijde, dat de wisselagenten niet enkel 
gerechtigd zijn namelijk orders tot aan
of verkoop vah in een Rijksbeurs niet 
gecoteerde publieke fondsen te ontvangen 
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(artikel 75 gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr. 70 van 30 november 1939), 
aan hun loket handel te drijven in open
bare fondsen die op een van de beurzen 
van het Rijk gecoteerd zijn (artikel 77) 
en orders tot aan- of verkoop van devie
zen te ontvangen (artikel 78 gewijzigd 
door gezegd koninklijk besluit nr. 70) 
maar dat, aan de andere zijde, al de 
bewerkingen welke hun niet door de wet 
verbodea zijn en in innig verband met de 
hierboven aangehaalde bedrijvigheid 
staan, tot de beroepsbedrijvigheid van 
die agenten behoren; 

Overwegende derhalve dat door de 
beroepsverbintenissen der wisselagenten, 
tot waarbJrg waarvan de door vermeld 
artikel 71 voorziene borgtocht word t 
aangewend, tot het verhandelen aileen 
van openbare fondsen in een openbare 
fondsen- en wisselbeurs te beperken, het 
bcstreden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, voegt de zaken onder 
nrs. 2500 en 2622 ; verbreekt het bestre
den arrest in zover het de vordering van 
aanlegger Monjoie tot geldig verklaring 
van zijn beslag onder derden ongegrond 
verklaart en over de kosten uitspraak 
doet ; verklaart het onderhavig arrest 
gemeen aan verweerders Boliau, Misse
lyn en Celis; verwerpt de voorziening 
van de aanleggende maatschappij sub I ; 
zegt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten van de voorziening van de 
aanleggende maatschappij sub I te haren 
laste ; veroordeelt de eerste verweerder 
sub II tot de kosten van de voorziening 
van Monjoie; verzendt de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

26 juni 1959. - 1e kamer. - VooT
zitteT, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1', 
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
wat betreft de eeTste vooTziening, en gedeel
telijk gelijkluidende conclusie wat betreft 
de tweede vooTziening, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. _:_ Pleiters, HH. Van 
Ryn en Demeur. 

l" KAMER. - 26 juni 1959 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- BIJDRAGE GEVORDERD WEGENS DE 
TOEKENNING AAN DE ARBEIDERS VAN 
EEN « PRODUCTIVITEITSPREMIE ». -
VVERKGEVER HEBBENDE OPGEWORPEN 
DAT DE BIJDRAGE NIET VERSCHULDIGD 

IS OMDAT DE PREMIE EEN LOUTERE 
VRIJGEVIGHEID UITMAAKT, DIE TOEGE
STAAN, GESCHORST OF GEWIJZIGD KAN 
WORDEN BIJ EENZIJDIGE BESLISSING 
VAN DE WERKGEVER.- BEWEEGREDE
NEN VAN DE RECHTER OVER DE GROND 
DIE NIET TOELATEN UIT TE MAKEN OF 
HIJ HEEFT WILLEN BESLISSEN, OFWEL 
DAT DE PREMIE NIET HET HAAR DOOR 
DE WERKGEVER TOEGESCHREVEN KA
RAKTER HAD, OFWEL DAT, AL HAD ZIJ 
DIT KARAKTER, ZIJ NIETTEMIN EEN 
« BEZOLDIGING » UITMAAKTE IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 3 VAN DE BESLUITWET 
VAN 28 DECEMBER 1944. - DUBBEL
ZINNIGHEID GELIJKSTAANDE MET EEN 
GEBREK AAN MOTIVERING. 

Wannee1· een werlcgeve1·, van wie een bij
dmge voo1· de sociale zek~1·heid gevo1'de1'd 
wordt wegens de toekenning aan zijn 
aT beiders van een « productiviteitspre
mie "• in conclusies heeft opgewo1'pen dat 
deze bijdmge n·iet verschuldigd was, om
dat bedoelde p1·emie, « die een loutere 
vrij gevigheid uitmaakt, geen enkel ver
wo1'ven recht doet ontstaan, en toegestaan, 
geschorst of gewijzigd kan wo1'den bij 
een eenzijdige beslissing van de werk
geve1' "• geen bezoldiging uitmaakt in de 
zin van m·tikel 3 11an de besl1titwet van 
28 decembe1· 1944 op de maatschappe
lijke zeke1'heid der aTbeiders, is met 
dubbelzinnigheid behept en de1'halve niet 
gemotivee1·d de beslissing van de rechte1· 
over de gTond, die de wetgever tot betaling 
van de bij dmge ve1·oo1·deelt zich er toe 
beperkende van het begrip « bezoldiging " 
een bepaling te geven, welke niet toelaat 
uit te maken of de 1'echte1' heeft willen 
beslissen, ofwel dat de p1'oductiviteits
p1'emie, in werkelijkheid, het haar doo1· 
de werkgeve1' toegeschi'even kaTakter niet 
had, ofwel dat, al had zij dit ka1'akter, 
zij niettemin een « bezoldiging », in 
de zin van bovengemeld m·tikel 3, uit
maakte. 

(N. V. « LIMBURGSE MOUTERIJ HET KLA-, 
VERBLAD », T. DE RIJKSDIENST VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 mei 1957 gewezen op 
hoger beroep door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
waarbij beslist werd dat de " productivi-
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teitspremie "• door eiseres aan haar per
soneel uitgekeerd, een bezoldiging uit
maakte die onder de toepassing viel van 
artikel 3 van de besluitwet van 28 de
cember 1944 op de maatschappelijke 
zekerheid, onzeker gelaten heeft of het 
in feite heeft willen beslissen dat bedoelde 
premie geen « loutere vrijgevigheid was " 
die door « eenzijdige bes1issing van de 
werkgever kon geschorst of gewijzigd 
worden "• dan wei of het in rechte heeft 
willen beslissen dat een premie die een 
loutere vrijgevigheid is en eenzijdig ge
schorst of gewijzigd kan worden, een 
bezoldiging uitmaakt in de zin van de 
wet op de maatschappelijke zekerheid, 
telkens als zij een periodiek karakter 
heeft, niet afhangt van toevallige ver
schijnselen en toegekend wordt krachtens 
ene arbeidsovereenkomst, ene beraadsla
ging, een reglement of een bestendig 
gebruik: 

Overwegende dat aanlegster opgewor
pen had dat de teg:en haar gevorderde 
bijdrage voor de sociale zekerheid niet 
verschuldigd was omdat ze gesteund was 
op een « productiviteitspremie " « die en
kel een loutere vrijgevigheid uitmaakt, 
dat zij geen enkel verworven recht doet 
ontstaan, dat zij toegestaan, geschorst 
of gewijzigd kan worden bij een eenzij
dige beraadslaging van de beheerraad " ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich er toe beperkt een bepaling te geven 
van het begrip « bezoldiging " bedoeld 
door artikel 3 van de besluitwet van 
28 december 1944 zoals het gewijzigd 
werd door artikel 33 van de wet van 
12 juli 1957 en te beslissen dat, de premie 
door aanlegster betaald een « bezoldi
ging '' alzo bepaald uitmakende, de ge
vorderde bijdrage verschuldigd is; 

Overwegende dat het vonnis de vol
gende bepaling geeft van de bezoldig·ing : 
« in het woord bezoldiging dienen begre
pen niet alleen het normale loon of 
wedde, maar ook al de buitengewone 
toelagen aan de werknemer toeg·ekend, 
die een periodiek karakter hebben, niet 
afhangen van toevallige verschijnselen, 
en toegekend worden krachtens ene ar
beidsovereenkomst, ene beraadslaging, 
een reglement of een bestendig gebruik ''; 

Overwegende dat deze beweegredenen 
niet toelaten uit te maken of het vonnis 
heeft willen beslissen, ofwel dat ten deze 
deze productiviteitspremie geen loutere 
vrijgevigheid was zoals aanlegster ze aan~ 
zag, ofwel dat, al was zij van dien aard, 
zij een bezoldiging was in de zin van 
artikel 3 van de besluitwet van 28 de
cember 1944 zoals het gewijzigd werd 

door de wet van 12 juli 1957 en aanleiding 
geven moest tot betaling van de bijdrage 
voor de sociale zekerheid ; 

Dat deze dubbelzinnigheid gelijkstaat 
met een gebrek aan motivering en dat 
het eerste middel derhalve gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gedaan worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren zetelende in 
hoger beroep. 

26 juni 1959. -1e kamer.- Voo1·zitter 
en verslaggever, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Struye en De 
Bruyn. 

2° KAMER. - 29 juni 1959 

NACHTGERUCHT OF NACHTRU
MOER.- HANDELSONDERNEMING DIE 
NACHTGERUCHT TEWEEGBRENGT. 
VOORWAARDEN VEREIST OPDAT DIT GE
RUCHT « NACHTGERUCHT " OF « NACHT
RUMOER ll BEDOELD BIJ ARTIKEL 561, 
1°, VAN HET STRAFWETBOEK ZOU UIT
MAKEN. 

B eslist wettelijlc dat de exploitant van een 
lcegelzaal zich niet schuldig heeft gemaalct 
aan de overtreding voorzien bij arti
lcel 561, 1°, van het Strafwetboek, de 
?'echter die vaststelt dat de spelen gedu
rende de nacht slechts gel1tiden hebben 
teweeggebmcht, die voortvloeien uit de 
normale en niet buitenspo1•ige uitoefe
ning van het recht een handel te exploi
te?·en (1). 

(J. EN A. DE KEUSTER, T. VAN DE STEEN, 
EN P. V. B. A. « KEGELKLUIS ll,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 januari 1959 gewezen in 

(1) Raadpl. verbr., 23 maart 1903 (Bull. 
en PASIO., 1903, I, 143); 29 juni 1926 (ibid., 
1927, I, 29); Fr. verbr., 15 december 1928 en 
25 october 1930 (Journal des juges de paix, 
1929, blz. 133, en 1930, blz. 519). 
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hoger .beroep door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering: 

Overwegende dat de voorziening 
slechts ontvankelijk is in zover aan
leggers tot een deel der kosten veroor
deeld werden ; 
. Dat ze dienaangaande geen middel 
mroepen; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen .de heslissing over de burgerlijke 
vordermg: 

Over h~t eerste middel, afgeleid uit 
de schendmg van de artikelen 561 1 o 
van het Strafwetboek en 97 var{ d~ 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
a!hoewel het vaststelt dat " door de uit~ 
bating van beroepene Alfred Van de 
Steen, bijna dagelijks tot 23 uur rust
storende geluiden worden veroorzaakt 
dat deze ruststorende geluiden niet ont
kend worden en trouwens niet te ont
kennen zijn ": het vonnis a qtw bevestigt, 
voor zover d1t laatste betichte had vrij
gesproken, de burgerlijk verantwoorde
lijke partij huiten zaak had gesteld en 
zich onhevoegd had verklaard om 'van 

· ~~ do?r aanleggers ingediende burger
hJke e1s te kennen door zich te steunen 
enerzijds op de algemene beschouwing 
dat er « een rechtvaardiging· voor de 
ruststoren~.e geluiden hestaat, namelijk, 
wanneer ZlJ het gevolg zijn van de nor
male uitoefening van een bedrijf " en 
anderzijds door in feite vast te stellen 
dat noodzakelijkerwijze geluiden worden 
teweeggehrach.t door de uithating van 
een « kegelklms " en dat " niet bewezen 
was dat deze geluiden onevenredig waren 
met de no:male uithating van de handels
ondernemmg van heklaagde ,, zonder te 
onderzoeken of die uithating zelf in ca~u 
zich in normale en gewone voo;waarde~ 
voordeed, en met een aannemelijke oor
zaak, dan wanneer het nachtrumoer op
houdt een overtreding te zijn wanneer 
het de wettige uitocfening van een recht 
uit~~akt en dat dit recht ophoudt wettig 
te ZlJn wanneer het zich in ahnormale 
ongewone voorwaarden voordoet en zon~ 
der aannemelijke oorzaak, zod~t bijge
volg, het de rechters ten gronde hehoorde 
te onderzoeken indien in casu betichte 
zijn uitbat~ng in norm;le en ge,~one voor
waarden mtoefende en met een aanneme
lijke oorzaak, wat zij niet hebhen gedaan, 
metteg~nstaande de door aanleg·gers re
gelmatJg genomen conclusies betreffende 
die omstandigheden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
releveert dat « verweerster een handels
onderneming is die tot doel heeft de uit
hatin~· va.~ een geleg~1_1heid. tot kegelen, 
dat lnerblJ noodzakehJkenVIjze geluiden 
:~'Orden teweeggebracht, dat terzake niet 
1~ .bewezen dat deze geluiden onevenredig 
ZlJn met de normale uitbating van de 
handelsonderneming van beklaao·de AI, 
fred Van de Steen, dat evenmin bewezen ° 

is dat hij zijn onderneming heeft begon
nen zonder zich te bekommeren om de 
geluiden waarmede hij zijn medemensen 
zou storen '' ; 

O':~rwegende dat de rechter, door erop 
te WlJZen dat de geluiden die noodzake
lijkerwijze aan de handelsonderneming 
v.~n verweerders gebonden zijn, evenredig 
ZIJn met de normale exploitatie ervan, 
aldus va3tgesteld heeft dat verweerders 
hun recht om handel te drijven niet op 
ongewone en buitensporige wijze hehben 
uitgeoefend; 

0 

Dat hij derhalve wettelijk heeft mogen 
heslissen dat de ten laste van verweerder 
gelegde _feiten niet onder toepassing vielen 
van arhkel 561-1° van het Strafwetboek · 
dat voormelde redenen de conclusies va~ 
aanleggers op gepaste wijze beantwoor
den; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

Over het tweede middel, afgaleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat, indien moest aange
nomen worden dat het bestreden vonnis 
vastgesteld heeft dat de uitbating vari 
de onderneming N. V. « Kegelkluis >>nor
maal was, die motivering in strijd zou 
zijn met de motieven waardoor de recht
bank .abnormaliteiten aanstipt in de om
s~andig·heden waarin die uitbating werd 
mtgeoefend, namelijk, met de motieven 
waardoor de rechtbank « het feit " vast
s~elt « dat ter plaatse de panden zo ver 
d1chtgebouwd zijn dat sommige kamers 
- en wel juist diegoene waar de stoornis 
01_1dervonden wordt- een gemene schei
dmgsmuur met de uitbating hebben >> en 
« het aan gang stellen van een uiteraard 
h!nder~ijke uitbating zonder enige admi
mstratleve onderzoeks- noch beveilings
maatregel >>, dat die tegenstrijdigheid van 
motieven gelijkgesteld moet worden met 
gebrek aan motieven : 

Overwegoende dat het vonnis geenszins 
verklaart, zoals het middel het voor
houdt, dat de exploitatie van verweer
ders in almormale omstandigheden ge
schiedde; 

Overwegende, immers, dat het uitdruk
kelijk vaststelt dat gezegde exploitatie, 
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welke normaal is, geen g·eluiden mede
brengt onevenredig met de norm.ale ex
ploitatie vau de handelsondernemmg van 
verweerders, dat deze laatste maatregelen 
getroffen hebben om die !l'eluiden te ver
minderen en dat deze d1e voortbestaan 
geen erger stoornis veroorzaken ~an deze 
die ondergaan worden door al de mwoners 
namelijk wegens de hindernissen van het 
nachtverkeer; 

Overwegende dat het vonnis weliswaar 
nadien gewag maakt van de aard van 
de scheiding tussen de plaats waar de 
exploitatie gelegen is en de kamers waar 
de stoornis ondervonden wordt en ook 
van het o·emis aan bestuurlijke vergun
ning docl~ dat het niet vaststelt dat di.e 
omstandigheden bewijzen. dat ~e explol
tatie wat betreft de gelmden, m abnor
male' voorwaarden geschied t ; 

Dat het er zich toe beperkt te releveren 
dat zo aanleggers aldus zekere" moeilijk
heden " ondergaan, deze nochtans niet 
,ieroorzaakt zijn door geluiden bedoeld 
bij artikel 561-t 0 van het Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 561, 1°, 
van het Strafwetboek, 1, 2, 3, t., 849 
en van Hoofdstuk II, Titel I, van. de 
besluiten van de Regent van '11 februari 
1946 en 2 7 september 194 7 houdende 
goedkeuring van ~et algemeen reg~ement 
over de be$chermmg van de arbe1d, ge
wijzigd door het besluit -:an .~e Regen_t 
van 6 juli 1946, en de konu;.kll.]ke. beslm
ten van 7 juni 1951, 5 Januan 1952, 
10 juni 1952, 5 ~ep~ember 195_2, ~0 no
vember 1952, 22 JUlll 1953, 29 JUr:l 1953, 
24 september 1953, 24 februan. 1955, 
29 juli 1955, 29 maart 1956, 17 apnl1956, 
13 maart 1957, 22 augustus 1957 en van 
artikelen 1 2 3 van de vvet van 5 mei 
1888 doordat' het bestreden vonnis, om 
de v~ijspraak var,t de betichte. t: recht
vaardigen, bevest1gt dat het pnye-kara_k
ter van de inrichting, door betlchte mt
gebaat, zonder belang was om te bepa~en 
indien een administratieve vergunmng 
noodzakelijk was om die uitbating aan 
gang te stellen, om de reden dat « d~ze 
uitbating onbetwistbaar onder toepassmg 
van het besluit van de Regent van '11 Je
bruari 1946 valt " daar dit besluit " ner
gens een onderscheid maakt ~ussen een 
industrie- of handelsondernemmg met of 
zonder prive-karalder "• dan wanneer het 
algemeen reglement over de .besc~1erming 
van de arbeid aileen de mtbatmg van 
schouwspelenondernemingen aan een 

vergunning onderwerpt :yanneer .h~t 
"openbare schouwspelen .>> ZlJn, wat pnve
schouwspelen uitsluit : 

Overwegende dat, in strijd_ met w~t 
het middel aanvoert, het vonms de Vl'lJ
spraak niet grondt op de omstandigheid 
dat verweerders gehouden waren een 
administratieve vergunning te bekome!J. 
om hun. onderneming te mogen explol
teren; 

Dat gesteund op een onjuist.e ~nterpre
tatie van de bestreden beshssmg, het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen, vervverpt de voor
ziening; veroordeelt aarileggers tot de 
kosten. 

29 juni 1959. ~ 2e kamer. ~ Voorzitte-r, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. De Bersa
ques. ~ Gel1:jkluidende conclusie, H .. F. 
Duman, advocaat-generaal. ~ Pletter, 
H. Van Ryn. 

26 KAMER.- 29 juni 1959 

STEDEBOUW. ~ BOUWVERGUNNING. 
~ VERLENGING VAN DE TERMIJN VAN 
EEN MAAND BINNEN DEWELKE DE MI
NISTER VAN OPENBARE WERJ{EN OF 
ZIJN . AFGEVAARDIGDE DIENEN UIT
SPRAAK TE DOEN. 

De lVliniste!' van openba1·e werken of zijn 
afgevaardigde die, bij !oepassing van 
artikel 18 van de besluttwet van 2 de
cember 194-6, betrefTende de stede~ouw, 
beslist de termijn van een maand, bwnen 
dewel/ce hij uitspmak moet doen omtrent 
een ingediende bouwaanv!·aaq1 te v~r
lengen, rnotiveert regel~nattg ztJn b~slts
sing door de VC!'m.eldtng d.at de wge
diende aanvraag een grondtg. onde1·zoek 
ve1·gt, wel/ce onmogelijlc bim~en de te1'1nijn 
van een maand kan geschteden en door 
de aanhaling van bedoelde besluitwet. 

(GEYSEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is 
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tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen '18 van 
de besluitwet van 2 december '1946 be" 
treffende de stedebouw en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de beslissing van de Directeur 
voor stedebouw van 8 april '1954 mate
rieel vo!doende gemotiveerd is, en ander
zijds niet antwoordt op de opwerping 
van verzoeker dat deze beslissing· zelfs 
de noodzakelijke formele motivering 
mist, terwijl de " motivering " bestaande 
uit een stereotiepe formule, die voor aile 
zaken geldt niet voldoet aan het vereiste 
van motivering· bepaald door artikel '18 
van de besluitwet van 2 december '1946, 
en verzoeker in zijn conclusie voor het 
hof uitdrukkelijk had opgeworpen dat 
deze verlengingsbeslissing zelfs niet for
meel gemotiveerd was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst, eensdeels dat de directeur van 
het bestuur van de stedebouw zijn beslis
sing g·esteund heeft " op de omstandigheid 
dat de ingediende bouwaanvraag een 
grondig onderzoek vergde welke onmoge
lijk binnen de termijn van een maand 
kon geschieden en, anderdeels, dat die 
beslissing de besluitwet van 2 december 
'1946 inroept ; 

Dat het alzo vaststelt dat bedoelde 
beslissing en van een uit de omstandig
heden van de zaak voortvloeiend motief 
en van de toegepaste wettelijke bepaling 
melding maakt ; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat die meldingen 
aan de voorschriften van artikel 18 van 
de besluitwet van 2 december '1946 vol
deden; 

Dat ook het middel op passende wijze 
wordt beantwoord waarbij aanlegger deed 
gelden dat de verlenging van de bij die 
bepaling voorziene termijn moet gerecht
vaardigd worden door de vermelding van 
een element betreffende de zaak zelf en 
dat de beslissing de wetsbepaling moet 
aanduiden bij toepassing waarvan zij 
getroffen werd ; 

Dat derhalve het middel niet kan in
gewilligd worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen '18 van de 
besluitwet van 2 december '1946 en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest aanneemt dat de beslissing van 
8 april 1954 als tijdig dient te worden 
beschouwd, omdat ze binnen de twee 

maand na de verlenging genomen werd, 
hoewel niet betekend, terwijl vaststaat 
dat de bes!issing van weigering binnen de 
bepaalde (door de wet of ingevolge ver
lenging) termijn aan de betrokkene dient 
te worden betekend, - zodat ter zake, 
waar dit niet geschiedde, de bouwtoela
ting van rechtswege verworven was : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de termijn van een maand, binnen 
dewelke de Minister van openbare werken 
of zijn afgevaardigde dienen uitspraak 
te doen, met twee maanden werd ver
lengd zodat hij op 12 juni '1954 ver
streek; 

Overwegende dat het dus wettelijk de 
bewering afgewezen heeft van aanlegger 
die opwierp dat, betekend op 9 juni 1954, 
de beslissing niet in acht mocht genomen 
worden en dat bijgevolg de toelating tot 
bouwen als verworven diende gehouden 
te worden; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artike!en 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest het door aan!egger opgeworpen 
middel van onoverwinnelijke dwaling 
verwerpt, en een veroordeling uitspreekt 
of handhaaft, terwijl enerzijds in teTrninis 
wordt vastgesteld dat verzoeker inder
daad in dwaling verkeerde; -en ander
zijds op onvoldoende wijze wordt g·eant
woord op de conclusie van verzoeker 
waarin de constitutieve elementen dezer 
onoverwinnelijke dwaling worden uiteen
gezet ; - en tenslotte zowel het besluit 
van het college van burgemeester en 
schepenen van 14 juni 19fl4 als het 
proces-verbaal van ondervraging van 
architect Frissen van '17 mei 1957 in 
strijd met de klare termen ervan worden 
verklaard en respectievelijk over het 
hoofd gezien : 

Overwegende dat, op grond van de 
verk!aring dat de beklaagde,.. niet ernstig 
kan betwisten niet geweten te hebben 
dat sedert het bestaan van de wet op 
de urbanisatie twee bouwtoelatingen 
dienen aangevraagd... aanlegger aan
voert dat het arrest met tegenstrijdigheid 
behept is; 

Overwegende dat uit de context van 
de motieven van het arrest blijkt dat 
ingevolge een materiele vergissing, het 
bijwoord « niet >> de plaats heeft genomen 
van het bijwoord « wel " ; 

Overwegende immers dat, de rechter 
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.(le omstandigheden bepaalt waaruit hij 
afleidt dat aanlegger niet kan beweren 
ervan onwetend te zijn geweest dat 
sedert het bestaan van de wet op de 
stedebouw een toelating tot bouwen door 
de Minister van openbare werken moet 
verleend worden om tot het bouwen te 
kunnen overgaan ; 

Dat hij ook verklaart dat op grond 
van de toelating· van het college van 
burgemeester en schepenen - welke uit
drukkelijk melding maakt van de weige
ring van de administratie van de stede
bouw - aanlegger niet gerechtigd was 
te denken dat hij mocht bouwen en dat 
de beslissing van die administratie maar 
bijkomende was ; 

Dat hij, te dien opzichte niet nalaat 
erop te wijzen, eensdeels, dat het besluit 
van het college van burgemeester en 
schepenen aanstipt " dat de gegeven toe
lating de belanghebbende niet ontslaat 
van eventueel noodzakelijke machtig·ing 
van andere bevoegde besturen" en, ander
deels, dat hierdoor " enkel l;tet bestuur 
voor stedebouw kan bedoeld worden " ; 

Overwegende dat de rechter nog bij
voegt " dat de betaling van gemeente
taksen, het bekomen van een huisnum
mer of de vergunning voor het uitbaten 
van een garage, de toestand van de zaak 
niet verandert alsook de omstandigheid 
dat het bestuur voor stedebouw slechts 
op 27 februari 1957 proces-verbaal op
maakte >>; 

Overwegende dat uit bovenstaande 
volgt dat, om het verweer af te wijzen 
waarbij aanlegger aanvoerde dat hij ge
handeld had onder de invloed van een 
onoverwinnelijke dwaling, de rechter niet 
nagelaten heeft ieder van de door belang
hebbende ingeroepen feitelijke omstan
digheden in overweging te nemen ; dat 
hij dus het verweermiddel op passende 
wijze beantwoord heeft; 

Overwegende, voor het overige, dat, 
in zijn conclusies, aanlegger de inhoud 
van het proces-verbaal van 17 mei 1957 
niet ingeroepen heeft en dat de rechter, 
die de bewijswaarde van de voor hem 
aangevoerde elementen soeverein beoor
deelt, aan geen enkel van de stukken, 
waarvan beweerd wordt dat de bewijs
kracht zou miskend geweest zijn, een 
met de bewoordingen ervan onverenig
bare zin heeft verleend ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

En overwegande dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering : 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat niet geantwoord wordt, 
noch in motieven, noch in dispositief, 
op het subsidiaire middel van verzoeker, 
betreffende de burgerlijke vordering, 
namelijk dat het benedengedeelte slechts 
voor het gedeelte boven de 22 meter 
vanaf de bouwlijn mag worden afgebro
ken, en de verdiepingen helemaal niet : 

Overwegende dat, op g·rond van zekere 
meldingen van een bijzonder plan nr 30 
welk hij beweert door de administratie 
van de stedebouw bijgatreden te zijn 
geweest, aanlegger in zijn conclusies deed 
gelden dat slechts het afbreken van het 
gedeelte van het gebouw, dat de diepte 
van 22 meter vanaf de bouwlijn over
treft, mag worden bevolen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat zich ertoe beperkt !weft te verklaren, 
na de inbreuk op artikelen 18 en 27 van 
de besluitwet van 2 december 1%6 op 
de stedebouw vastgesteld te hebben, 
" dat de afbraak bevolen wordt van het 
gedeelte van het gebouw dat de diepte 
van 17 meter overschrijdt vanaf de 
bouwlijn en voor de verdiepingen op het 
bijgebouw van het gedeelte dat 13 meter 
overschrijdt gerekend vanaf de bouw
lijn "• het opgeworpen verweermidi!1el 
zonder antwoord heeft gelaten; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het uitspraak heeft 
gedaan over de door de Minister van de 
openbare werken aan.gevraagde herstel
ling van het misdrijf ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt a an
legger tot de drie vierden van de kosten 
en verweerder tot het overige ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

29 juni 1959. - 2e kamer. - Vo01'
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. van 
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. 
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2• KAMER •. ~ 29 juni 1959 

IIERHALING. -ARREST VAN VEROOR
DELING WAARBIJ REKENING WORDT GE
HOUDEN MET DE HERHALING BIJ DE 
VASTSTELLING VAN DE STRAF. - ELE
MENTEN VAN DE HERHALING BLIJKENDE 
NOCH UIT HET ARREST, NOCH UIT DE 
STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. -
ONWETTELIJKE BESLISSING. 

Is onwettelijk het arrest ·van veroordeling 
waa1·bij, voo1· de vaststelling van de 
omvang van de stmf', rekening wordt 
gehouden met de ·staat van herhaling van 
de beklaagde, wanneer het bestaan van 
de elementen van de herhaling hierbij 
niet wordt vastgesteld, en deze ook niet 
blijken uit de stukken van de rechts
pleging ('1). 

(GODDERIS EN LEVRAU, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - G:elet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. Wat de voorziening van Godderis 
betreft : 

Overwegende dat de substantii:He of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Wat de voorziening van Levran 
betreft : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending vap de artikelen 97 
van de Gronclvvet, 56 en 57 van het 
Strafwetboek, 19 van de wet van 6 april 
181,3, eh 6, paragraaf 5 van de wet van 
31 december '1947, doordat het bestreden 
arrest op de verzvvarende omstandigheden 
van herhaling wljst en de voor dit geval 
bepaalde straf nitspreekt, zonder het 
bestaan van de elementen van de herha
ling vast te stellen, deze elementen ook 
niet blijkende nit de overgelegde stukken 
van de rechtspleging, zodat het hof in 
de onmogelijkheid wordt gesteld om zijn 
toezicht over de wettelijkheid van de 
uitgesproken straf nit te voeren : 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
schnldig· verklaard heeft aan ·het misdrijf 

(1) Verbr., 14 januari 1957 (.Arr. Verb1·., 
1957, blz. 335, Btcll. en PAsiC;, 1957, I, 531). 

(2) Raadpl. verbr., 12 mei Hl58 (Bull. en 
PASIC,, 1958, I, 1010). 

voorzien door artikel 6, paragraaf 5, van 
de wet van 31 dece.mber 194 7 en te 
zijnen laste een gevangenisstraf van acht 
zijnen laste een gevangenisstraf van 
8 maanden en een geldboete van 
1. 9'15.200 f~:ank heeft uitg·esproken om 
reden van de wettelijke herhaling te 
zijnen laste weerhouden ; 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat aanlegger zich 
in staat van wettelijke herhaling bevindt 
« ingevolge bet vonnis van de boetstraffe
lijke Rechtbank van Kortrijk geveld op 
14 juli 1952, hetwelk in kracht van ge
wijsde getreden is » ; 

Overwegende dat de stukken aan het 
hof onderworpen ook niet toelaten vast 
te stellen of aanlegger zich werkelijk in 
staat van wettelijke herhaling bevond ; 

Om die redenen, verbreekt het be3tre~ 
den arrest doch enkel in zover het Levrau 
veroordeeld heeft, verwerpt de voorzie
ning van Godderis; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing·; veroordeelt God
doris tot de kosten van zijn voorziening 
en· de Staat tot de kosten van de voor
ziening door Levran ingesteld ; verwijst 
de aldns beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brnssel. 

29 juni 1959. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De 
Bersaques. - Gelijkl1tidende conclusie, 
H. F. Dnmon, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 29 juni 1959 

VERKEER. - VoETGANGER. - VER
non OP DE RIJBAAN TE BLIJVEN STAAN. 
- UITZONDERING. - GEVAL VAN 
NOODZAAIL 

De 1·echter die, in f'eite, vaststelt dat een 
voetganger genoodzaalct is geweest op de 
1·ij baan te blijven staan, beslist wettelijk 
dat hij het verbod neergesch1'even in 
m·tikel 48-7 van de Wegcode van 8 april 
1954 niet heef't mislcend (2). 

(JANSEN, T. CASTERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Lnik; 
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I. Jn zover de voorziening. gericht is 
tegen de publieke vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del inroept ; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvonnen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening -gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering ingesteld door aanlegger tegen 
verweerder : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 48-2 van de Wegcode, 
doordat het arresli beslist dat verweerder 
die aan de regelen van ·de voetganger~ 
onderworpen was, daar hij zijn rijwiel 
aan de hand leidde, op de rijbaan ver
mocht stil te staan, zonder vast te £tellen 
dat de g·elijkgrondse berm onbegaanbaar 
was, d·an wanneer die voorwaarde diende 
vervuld opdat gezegde beslissing• wette
lijk gerechtvaardigd zou zijn : ' 

Overwegende dat uit artikel 48-7 van 
de Wegcode volgt dat, ingeval van nood
zaak, de voetgangers op de . rijbaan 
mogen hlijven staan ; 

Dat de rechter vaststelt dat, ten deze 
verweerder verplicht is geweest zulks t~ 
doen door omstandigheden, welke volgeniJ 
hem, in feite, zulke noodzaak uitmaak
ten · 

Dat het arrest dus een juiste t~epassing 
heeft gemaakt van voormelde bepaling, 
zodat het middel niet gegrond is; 

II I. In zover de voorziening go erich t is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering door verweerder tegen aan
legger ingesteld : 

Overwegende dat bij verklaring gedaan 
ter griffie van het Hof van beroep te 
Luik op 10 april 1959 aanlegger, door 
tussenkomst van een bijzondere vol
machtdrager, verklaard heeft afstand te 
doen van zijn voorziening, wat gezegde 
eis b etreft ; 

Om die redenen, decreteert de. afstand 
van de voorziening in zover ze de burger
lijke vordering door verweerder tegen 
eiser ingesteld betreft ; verwerpt de voor
:;~iening voor het overige; veroordeelt 
aanlegger tot de kosten. 

29 juni 1959. - 2e kamer. ~ Voot
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. ~ Verslaggevet, H. De 
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advo,caat-generaal. 

VERRR., 1959. - 58 

2" KAMER. ~ 29 juni 1.959 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING:
STRAFZAKEN. - NEERLEGGING VAN 
CONCLUSIES VOOR HET HOF VAN BEROEP 
ANDERS SAMENGESTELD DAN BIJ HET 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK.- HEROPE
NING DER DEBATTEN OM DE NEERLEG
GING V·AN CONCLUSIES TOE TE LATEN 
VOOR DE ZETEL, ZOALS HIJ SAMENGE
STELD WAS BIJ, HET ONDERZOEK VAN 

·DE ZAAK. - NOCH NIEUW VERSLAG 
NOCH NIEUWE VORDERING VAN HE; 
OPENBAAR MINISTERIE WETTELIJK VER
EIST. 

;!p,VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 25-2-b. - BESTUURDER 
DIE NAAR LINKS WIL AFSLAAN. -BE
STUURDER DIE DIT VOORNEMEN KEN
BAAR MAAKT EN DIE BEWEGING UIT
VOERT, WANNEER EEN ANDER WEG
GEBRUIKER REEDS BEGONNEN IS HEM 
IN TE HALEN. - INBREUK. 

3° BURGERLIJKE VORDERING. -
VORDERING INGESTELD VOOR DE STRAF
RECHTER. - 0NDERSTELT EEN SCHADE 
ONTSTAAN UIT HET MISDRIJF, WEGENS 
HETWELK DE BEKLAAGDE WORDT VER
VOLGD. - VERVOLGING ENKEL WEGENS 
INBREUK OP DE WEGCODE, -'--- VEROOR
DELING TOT VERGOEDING VAN EEN 
LICHAMELIJKE SCHADE. - ONWETTE
LIJKHEID. 

1° W anneet een partij conclusies !weft 
r:eetgelegd v66t een sttafgetecht, zetelend 
tn gmad van betoep en andets samen
gesteld dan bij het onde1·zoek van de zaak, 
en deze techtsmacht, . samengesteld zoals 
bij het ondetzoek van de zaak, de debatten 
heropent om de pattijen toe. te laten 
opnieuw hun conclusies neer ie leggen 
is het niet wettelijk ve1·eist dat een nieu~ 
verslag zou wotden uitgebtacht doot een 
d~1' 1'e?hte1·s,. noch dat het openbaat mi
mstene opmeuw zou wotden gehoord in 
z1jn v01·deringen. 

2° Pleegt inbteuk op aTtikel 25-2-b van 
de Wegcode van 8 apTil1954 de bestuU1'• 
der, die naar tecl!ts wil afslaan en zich 
niet te bekwamet tijd gedtaagt naat .de 
vetscheidene voorschtif'ten van ·die be
schikking, narnelijk dooT zijn voomemen 
kenbaat te maken en de beweging uit 
te voeren, wannee1' een ander weggebi·ui
·ket teeds begonnen was hem in te 
halen (1). · 

(1) Vei·br., 8 december 1958 (sttpra, blz. 307, 
Ettll. en PAsro., 1,9,59, I, 361 en 6 april 1959 
(Bttll. ,.en PAsrc.1 1959, I, 782). · 
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3° De burgerlijke partij mag v661· de straf-
1'echter geen vergoeding vorderen voo1' 
een schade ontstaan uit een misdrijf, 
wegens hetwelk de beklaagde niet we1·d 
vervolgd. Alzo, wanneer de beklaagde 
enkel uit hoofde van een inbreuk op de 
Wegcode is veTvolgd en enkel het feit, 
dat die in bretik ·uitmaakt, te zij nen laste 
bewezen is verklaard, mag de stra(1·echter 
hem niet VB1'0o1'delen een lichamelijke 
schade te vergoeden voortsp1'uitende uit 
een inbreuk op artikels 4-18 en 420 van 
het St1'afwetboek (1). 

(DE LUYCKER EN VAN DE PUTTE, T. 
WEIDNER, P. V. B. A. « TOERAUTO » EN 
RYCKAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bsstreden 
arrest, op 12 december 1958 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 190 209 
210 en 211 van het Wetboek van 'straf~ 
vordering, doordat het hof van beroep 
na ter zitting van 7 november 1958 d~ 
debatten heropend te hebben verklaard 
zow:el OJ?. strafg·ebied als op burgerlijk 
geb1ed blJ het bestreden arrest uitspraak 
heeft gedaan, zonder verslag van een 
van de raadsheren en zonder verhoor 
noch vordering van het openbaar minis
terie, dan wanneer de heropening van de 
debatten vereist dat er - ten minste 
V?or wat betreft het voorwerp van die 
meuwe debatten - tot een nieuw regel
matig onderzoek der zaak worde over
gegaan en dat de voor het onderzoek 
in aanleg van beroep voorgeschreven 
wezenlijke rechtsvormen, waaronder het 
verslag ter zitting te doen door een van de 
raadsher.en (schending van artikel 209 
van het W etboek van strafvordering) en 
het verhoor van het openbaar ministerie 
over de grieven tegen het vonnis en over 
zijn vorderingen (schending van arti
kelen 190 en 210 van hetzelfde wetboek) 
geeerbiedigd worden : 

Overwegende dat in geval, zoals te 
dezen, de zetel anders samengesteld was 
toen conclusies neergelegd werden en dat 
de heropening van de debatten enkel tot 
doel heeft de partijen toe te laten op
nieuw hun conclusies neer te leggen voor 
de zetel, zoals hij samengesteld was bij 

(1) Verbr., 17 november 1958 (supra, 
biz. 230, Bttll. en PAsro., 1959, I, 275). 

het onderzoek van de zaak, geen wets
bepaling vereist dat een nieuw verslag 
zou worden uitgebracht noch dat het 
openbaar ministerie opnieuw zou worden 
gehoord; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afg·eleid uit 

de schending van de artikelen 182, 203 
en 210 van het Wetboek van strafvorde
ring, 21-4 en 25-2-b van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 bevattende het 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 97 van de Grondwet 
en van de rechten van de verdediging 
doordat om de betichting van overtreding 
va'l artikel 25-2-b van de Wegcode ten 
laste van eiseres bewezen te verklaren en 
tweede verweerder van de te zijnen laste 
gelegde betichtingen van inbreuk op arti
k~l ~6-1 van de .Weg~ode en van onvrij
Wllhge verwondmg·en te ontslagen; het. 
bestreden arrest zich grondt op die rede
nen dat eiseres de regels van voorzichtig
heid door artikelen 21-4° en 25-2-b van 
d~e yv eg~ode voorgeschreven niet geeer
bl8dlgd heeft en dat toen zij naar Jinks 
is beginnen afwijken ze reeds op het punt 
stond ingehaald te worden en aldus de 
weg voor de inhalende weggebruiker 
heeft afgasneden ; eerste onderdeel, dan 
wanneer de door de bestuurder die op het 
punt staat ingahaald te worden te nem3n 
maatregalen en voorzorgen bij arti
kel 21-4 van de Wegcode voorgeschreven 
worden e'1 de veroordeling ten laste van 
eiseres uitgesproken onder toepassing van 
artikel 25-2-b van die Weg·code dus niet 
wettelijk gemotiveerd is (schending van 
artikelen 21-4 en 25-2-b van de WegJode 
en van artikel 97 van de Grondwet) ; 
tweede onderdeel, dan wanneer hetzij de 
verwijzing naar artikel 21-4 een wijziging 
van de misdrijfsbenaming uitmaakt het
zij het maar als een nieuw bestan'ddeel 
van de betichting door het hof van 
beroep beschouwd werd, eiseres daarvan 
niet verwittigd werd en niet uitg·enodigd 
werd om zich te verdedigen over die 
nieuwe betichting (schending van arti
kelen 182, 203 en 210 van het Wetboek 
van strafvordering en van de rechten 
van de verdediging) : 

Overwegende dat de bestuurder die 
naar links wil afslaan zijn voornemen 
genoegzaam op tijd kenbaar moet maken 
om elk gevaar van ongeval te vermijden 
en zich daarna naar links te begeven 
doch dat hij die beweging niet mag uit~ 
voeren indien hij gevolgd is door een 
weggebruiker die reeds begonnen is hem 
in te halen; 

Overwegende dat het arrest releveert 
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dat "terwijl Weidner - hier verweer
der - het voertuig van De Luycker -
bier aanlegster - aan het inhalen was, 
dit laatste voertuig nog de uiterst rechter 
kant van de baan bereed... dat De 
Luycker enkele tientallen meters voor 
de oprit van de wasserij Gantoise naar 
het midden van de baan is beginnen 
afwijken »; dat de rechter eruit in feite 
afleidt dat " toen ze - aanlegster- naar 
links is beginnen afwijken ze reeds op 
l1et punt stond ingehaald te worden en 
aldus de weg van de inhalende wegge
bruiker - verweerder - heeft afge
sneden »; 

Overwegende dat, steunende op die 
vaststellingen, het arrest wettelijk heeft 
beslist dat aanlegster de bij artikel 25-2-b 
van de Wegcode voorziene inbreuk heeft 
gepleegd; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende, wat de tegen aan

legster ingestelde openbare vordering be
treft, dat de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
· schending van de artikelen 3 en 4 van de 

wet van 17 april 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, 182, 203 en 210 van ver
meld wetboek, 418 en 420 van het Straf
wetboek, 25-2-b van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954 bevattende de 
Wegcode, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest eisers in verbreking solidair veroor
deelt om aan derde verweerder, de heer 
Ryckaert, de som van 2.130 frank te 
betalen, met de vergoedende interest van
af 5 juni 1957, de gerechtelijke intrest 
en de kosten van beide aanleggen ; dan 
wanneer de door die burgerlijke partij 
Ryckaert gevorderde vergoeding betrek
king heeft met een lichamelijke schade; 
dat er ten laste van eerste eiseres geen 
betichting van onvrijwillige letsels bij 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg noch 
door het openbaar ministerie noch door 
de rechtstreeks dagende partijen gelegd 
werd; en dat de strafrechtsmacht bij
g·evolg onbevoegd was om over het 
herstel van de schade door zulk misdrijf 
veroorzaakt uitspraak te doen : 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
v66r de strafrechter geen vergoeding 
vermag te vorderen voor een schade 
ontstaan uit een misdrijf, wegens hetwelk 
de beklaagde niet werd vervolgd ; 

Dat noch uit de dagvaarding noch uit 
de stukken waarop het hof acht vermag 

te slaan blijkt dat aanlegster wegens het 
toebrengen van onvrijwillige kwetsuren 
aan Ryckaert werd vervolgd ; 

D at het bestreden arrest aanlegster 
enkel uit hoofde van inbreuk op arti
kel 25-2-b van de Wegcode heeft veroor
deeld; 

Dat door aanlegster te veroordelen om 
Ryckaert te verg·oeden wegens een door 
hem ondergane lichamelijke schade, het 
arrest de in het middel aangeduide wets
bepalingen dus heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het uit
spraak heeft gedaan over de burgerlijke 
vordering van Ryckaert en aanleggers 
hoofdelijk veroordeeld heeft tot betaling 
aan die burgerlijke partij van een schadet 
vergoeding en van de kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveel
dat melding van onderhavig arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing·; ver
oordeelt aanleggers tot de 3/4 en ver
weerder Ryckaert tot een vierde van de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

29 juni 1959. - 2e kamer. - Voor
z~tter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 juni 1959 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- WIJ
ZIGING VAN DE REGELEN VAN BEVOEGD
REID. - STRAFZAKEN. - WIJZIGING 
TOEPASSELIJK OP DE HANGENDE GE
DINGEN. - PERKEN. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- WET 
VAN 21 FEBRUARI 1959, ARTIKEL 138 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING AANVULLEND. - POLITIERECHT
BANK HEBBENDE EEN BESLISSING OVER 
DE GROND GEWEZEN VOOR RET IN 
WERKING TREDEN VAN BEDOELDE WET. 
- CORRECTIONELE RECHTBANK UIT
SPRAAK DOENDE IN HOGER BEROEP NA 
RET IN WERKING TREDEN VAN DE WET. 
-WET NIET TOEPASSELIJK. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - REGELING VOOR HET 
IN WERKING TREDEN VAN DE WET VAN 
21 FEBRUARI 1959. - BEKLAAGDE, 
GEDAGVAARD DOOR RET OPENBAAR MI-
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NISTER!E WEGENS EEN INBREUK OP DE 
WEGCODE. - RECRTSTREEKSE DAG· 
VAARDING DOOH DEZE BEKLAAGDE 
WEGENS EEN INBREUK OP DEZELFDE 
CODE. - POLITIERECRTBANK VAST
STELLENDE DAT RET TEN LASTE VAN 
DE RECRTSTREEKS GEDAAGDE GELEGDE 
FElT TEVENS RET WANBEDRIJF VAN 
ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN UIT
lVIAAKT. - POLITIERECRTBANK ONB.E
VOEGD WAT BETHEFT HET TEN LASTE 
VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE GELEGDE 
FElT. - RECRTBANK NIET GERECRTIGD 
OM DE VERKNOCRTREID IN TE ROEPEN 
OM ZICR ONBEVOEGD TE VERKLAHEN 
WAT BETREFT DE TEN LASTE VAN DE 
EERSTE BEKLAAGDE GELEGDE FElTEN. 

4° VERBREKING. - UITGESTREKT
REID. - STHAFZAKEN. - BESLISSING 
VAN ONBEVOEGDREID OVER DE PU
BLIEKE EN DE BURGEHLIJKE VORDE
RINGEN. - VOORZIENING VAN RET 
OPENBAAR lVIINISTERIE. - VERBHE
KING. - UITGESTREI(TREID. 

1° Behoudens afwijkende bepaling, is een 
wijziging van de regelen op de bevoegd
heid in stmfzaken toepasselijk op de 
hangende gedingen, waarin geen beslis
sing over de gTond is gevallen ( '1). 

2° vVcmnee1' de politie1'echtbanlc, V001' het 
in werking treden van de wet van 21. fe
b?•tta1'i 1.959, waaTbij haar bevoegdheid 
werd gewijzigd, een beslissing ove1· de 
grand !weft gewezen door een beklaagde 
te veroordelen en een andere V1'ij te 
spreken, mag de €01'1'ectionele Techtbank, 
uitsp!'aak doende in hogeT beToep tegen 
dit vonnis na het in weTk·ing t1·eden van 
bedoelde wet, deze wet niet toepassen (2). 

3°· vVanneer het openbaar ministerie een 
beklaagde v66r de politie1:echtbank heeft 
gedagvaanl wegens een tnbreuk op de 
T·Vegcode, en deze beklaagde rechtstreeks 
v66r dezelfde rechtbank een ande1·e be
klaagde heeft gedagvanrd wegens een 
inbreuk op dezelfde code, mocht de poli
tierechte?' die, v66r het ·in weTking treden 
van de wet van 21 febTuaTi 1959, vnst
gesteld !weft dat het ten laste vnn de 
tweede beklangde gelegde feit oak een 
inbreuk op de artikelen MS en 420 van 
het St?'afwetboek uitmaakte, welke v661· 

(1) Verbr., 20 april 1959 (twee arresten) 
(sttpm, biz. 643; Bttll. en PAsrc., 1959, I, 
837); vergel. verbr., 20 april 1959 (supm, 
biz. 646, Bull. en· PAsrc., 1959, I, 840) en 
4 mei 1959 (Bttll; en PAsrc., 1959, I, 895). 

(2) Raadpl. verbr., 2 juli 1945 (Bttll. en 
PASW., 1945. I, 193). 

de cori·ectionele Techtbank niet aanhangig 
gemaakt werd, de verknochtheid,· die 
tussen de feiten het voo1·we1·p t~itmakende· 
van beide ve1·volgingen zou bestaan heb
ben, niet im·oepen en zich om die rede?t 
onbevoegd verkla?'en ten opzichte van het 
misdr~if' ten laste van de cerste beklaagde 
gelegd (3). 

4° TYanneer de bestreden beslissing ten 
onrechte verklaart dat de 1·echter v66r 
wie de publielce en bnr(Jerlijke vonle1·ing 
aanhangig wenlen gemaakt onbevoegd 
is, doch slechts het voorwe~·p is vnn een 
voorziening van het openbaa1' minis
terie, verbreekt het hof de beslissinq 
slechts vooT zover zij over de publieke 
vonle1'ing is gewezen ( 4). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK, 
T. DECOCK, ANT. AJ\IPE EN ANNA AMPE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op '19 maart '1959 gewezen in 
hoger heroep door de Correctionele 
Rechthank te Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 138, 6bis, van het Wet
hoek van strafvordering (wet van 2'1 fe· 
bruari '1959), doordat de Correctionele 
Rechthank te Kortrijk, uitspraak doende 
in hoger beroep, zich bij het hestreden 
vonnis op '19 maart '1959 onhevoegd ver
klaard heeft om reden dat de feiten 
hedoeld in de rechtstreekse dagvaarding 
ten verzoeke van Decock en Antoon 
Ampe verknocht waren met een daarin 
niet voorzien wanbedri}f heteugeld bij de 
artikelen 4'18 en 420 van het Strafwet
boek, dan wanneer de wet van 2'1 fehruari 
'1959 in een derg·elijk geval precies een 
uitbreiding van de bevoegdheid van de 
politierechter voorziet : 

Overwegende dat de wetten die de 
hevoegdheid van de rechtbanken wijzi
gen, op de hangende g·edingen slechts 
worden toeg3past wanneer erin geen be
slissing over de gTond is gevallen op de 
dag van het in werking treden van die 
wetten; 

Overwegende dat de wet van 2'1 fe
hruari 1959 dit artikel '138 van het Wet-

(3) Raadpl. noot L. C. onder verbr., 7 fe
bruari 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 181); 

(4) Verbr., 15 juni 1953 (Arr. Vzrb1·., 1953; 
biz. 706, Btdl. en PAsrc., 1953, I, 812) en 
5 mei 1958, motieven (A1'1'. Vm·b1·., 1958, 
plz. 609, Bnll. en PASIC., 1958, I, 983). 
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hoek van strafvordering aangevuld heeft, 
in het Staatsblad van 7 maart '1959 bekend 
gemaakt werd en op '17 maart in werking 
getreden is ; 

Overwegende dat, terzake, het vonnis 
door de Politierechtbank te Izegem op 
H februari '1959 gewezen waarbij An
dreas Decock tot een geldboete en tot 
het betalen van schadevergoedingen aan 
Anna Ampe veroordeeld werd en waarbij 
tevens Antoon Ampe vrijgesproken werd, 
een beslissing over de grond uitmaakt; 

Overwegende dienvolgens dat het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel, ambtshalve hieruit 
afgeleid dat het bestreden vonnis beslist 
heeft dat de eerste rechter zich om reden 
van de verknoch theid bestaande tussen 
beide zaken onbevoegd ratione materiae 
had dienen te verklaren zowel ten 
opzichte van de vervolgingen ip.gesteld 
door het openbaar ministerie tegen 
Andreas Decock als ten opzichte van 
het misdrijf ten laste gelegd van Antoon 
Ampe door de rechtstreekse dagvaarding 
ten verzdeke van Decock voornoemd, dan 
wanneer die rechter zonder macht vvas 
zich, op grond van die verknochtheid, 
onbevoegd te verklaren ten opzichte van 
het misdrijf ten laste van Decock gelegd : 

Overwegende dat de politierechter wel
iswaar verplicht was vast te stellen dat 
het feit ten laste van Antoon Ampe 
gelegd, het misdrijf voorzien door de 
artikelen 4'18 en 420 van het Strafwetboek 
uitmaakt en zich om die reden onbevoegd 
te verklaren om kennis te nemen van die 
vervolging·; 

Maar overwegende dat, wijl de ambte
naar van het openbaar ministerie An
dreas Decoclc v66r de politierechtbank 
gedagvaard had wegens een inbreuk op 

(1) Daar het bestreden vonnis slec hts uit
spraak had gedaan nopens de bevoegdheid, 
had het openbaar ministerie geconcludeerd tot 
verbreking van de gewezen beslissing zo over 
de burgerlijke vordering a,]s over de publieke 
vordering. In die zin, raadpl. fr. verbr., 12 juni 
1952 (Si1·ey, 1953, I, 79) en noot; 14 november 
1956 (Bulletin des arrets de la chambre m·imi
nelle, 1956, n ° 735, blz. 1306 ). 

W at betreft de procedure van beroep, wordt 
het aangenomen door het Hof (22 april 1901, 
Bull. en PAsrc., 1901, I, 200 en de conclusies 
van de H. advocaat-generaal Jansens; 14 april 
1921, ibid., 1921, I, 319, en 2 juni 1947, rede
nen, ibid., 1947, I, 222), door het Franse Hof 
van cassatie (28 mei 1851, B1tlletin des arrets 

de Wegcode, en wijl het wanbedrijf van 
onvrijwillige verwondingen ten laste van 
Antoon Ampe v66r de correctionele 
rechtbank niet aanhangig gemaakt werd, 
de politierechter zonder macht was om 
voor de eerste maal de verknochtheid 
die tussen beide vervolgingen zou bestaan 
hebben, in te roepen en zich om die 
reden onbevoegd te verklaren ten op
zichte van het misdrijf ten laste van 
Decoclc gelegd ; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den vonnis niet wettelijk kon beslissen 
dat de beide vervolgingen dienden samen
gevoegd te worden, en dat .de politie
rechter insgelijks onbevoegd was ten op~ 
zichte van de. vervolging tegen Decoclc 
ingesteld ; ' 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis maar slechts in zover het 
beslist heeft dat beide zaken dienden 
samengevoegd te worden en dat de eerste 
rechter onbevoegd was ten opzichte van 
de tegen A. Decock ingestelde publieke 
vordering en hem veroordeeld heeft tot 
een deel van de kosten van die vordering·; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeelte!ijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Bechtbank te 
Brugge, zetelende in hoger beroep. 

29 juni '1959.- 28 katner.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wauters. 
- Gel1jkluidende conclusie, hehalve wat 
betreft de uit gestrektheid van de ve'l'
brelcing ('1), N. F. Dumon, advocaat
generaal. 

de la chambre criminelle, 1851, n° 195 ; 30 ja
nuari 1885,ibid., 1885, n~ 43, blz. 67, en 19 april 
1902, ibid., 1902, n° 57, blz. 276) en door de 
rechtslePl' (FAUSTIN-HELIE, Tmite de l'in
str1wtion c1·iminelle, n ° 4519) dat, wanneer de 
rechtsmacht in hoger beroep, op het enkel 
beroep van de burgerlijke partij, een vonnis 
van onbevoegdheid te niet doet, zij ingevolge 
de aanzichtrekking bekleed is met de opdraeht 
ter zelfder tijd. over de· publieke vordering en 
over de burgerlijke vordering uitspraak te 
doen. Roux leert dat de toestand dezelfde is, 
wanneer er alleen beroep werd ingesteld door 
het openbaar ministerie (,noot onder fr. verbr., 
4 april1928, Sh·ey, 1929, I, 353); 
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2" KAMER. - 29 juni 1959 

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - VLEES
HANDEL. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
12 DECEMBER 1955. - VERBOD IN D.E 
LOKALEN DIENENDE TOT DE VERKOOP 
VAN VLEES ANDERE PRODUCTEN TE 
VERKOPEN DAN VLEES, VLEESW AREN 
EN VERDUURZAAMDE OF BEWERKTE 
PRODUCTEN DIENEND TOT HET KRUIDEN 
EN HET BEREIDEN VAN VLEES. 
D RAAG WIJDTE. 

Daa1' het koninkliJ'k besluit van 12 de
cember 1955 als misdrijf stelt het feit 
van in lokalen, dienende tot de verkoop 
van vlees, andere producten te verlwpen 
dan " vlees vleeswaren en verduU1'Zaamde 
of bewe1'kte product~n dienend tot h~t 
kruiden en het bere~den van vlees », ~s 
onwettelijk het vonnis, wam'bij de be
klaagde veroordeeld wordt uit hoofde va!l: 
dit misdrijf, om de enkele reden dat ~~J 
een p1'oduct heeft verkocht, « dat nwt 
1W1'maal gebruikt wordt om vlees te 
bereiden » (1). (Koninklijk besluit van 
12 december 1955 betreffende de vlees
winkels en de daarbij behorende berei
dingswerkplaatsen, art. 1, h.) 

(VAN LANTSCHOOT.) 

ARREST. 

HET HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis op 2S october 1958 gewezen in 
hager ' beroep door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, in~on
derheid 1 littera h en 1 laatste almea 
van litter~ h, van het koninklijk besluit 
van 12 december 1955 betreffende de 
vleeswinkels en de daarbij behorende 
bereidingswerkplaatsen, 1, inzonderheid 1 
en 6 en 2? van de wet dd. 5 september 
1952' betreffende de vleeskeuring en de 
vleeshandel, 4 van het ministerieel be
sluit van 11 februari 1948 betreffende 
de bijzondere voorwaarden voor het ver
lenen van vergunningen aan kleinhande
laars in vleeswaren, aan de beenhouwers 
en aan de spekslagers, en 9? van ~e 
Grondwet, doordat het bestreden vonms 
de ten laste van de aanlegster in verbre-

(1) Raadpl. verbr., 17 november 1958 (Bull. 
en PAsro., 1959, 1, 282). 

king gelegde betich ting bewezen ':~r
klaard heeft, om de redenen namellJk, 
enerzijds dat de pakjes Royco-soepen 
welke ge~n vlees bevatten in een vlees
houwerij niet zouden mogen verkocht 
worden, vermits ze niet meer als vlees 
dan als bereiding van vlees mogen be
schouwd worden, terwijl de inhoud dezer 
pakjes normaal niet wordt g'ebruikt om 
vlees te bereiden, anderzijds, dat kippen
vlees evenwel niet valt onder het begrip 
" vlees » in de zin van de genoemde 
regeling, vermits pluimvee niet begrepen 
is onder het slachtvee, dan wanneer, 
eerste onderdeel, artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 12 december 1955 
in de vleeshouwerijen slechts de verkoop 
verbiedt van andere produkten dan vlees, 
vleeswaren en verduurzaamde of be
werkte produkten dienend tot het krui
den en het bereiden van vlees, dan 
wanneer de bewering dat de inhoud van 
de pakjes soep, welke geen vlees bevat
ten, normaal niet gebruikt wordt om 
vlees te bereiden, niet betekent dat het 
niet dient tot het kruiden en het bereiden 
van vlees; dan wanneer, tweede onder
dee!, artikel 2? van de wet van 5 septem
ber 1952 de mogelijkheid voorziet de 
bepalingen van hoofdstuk I van die wet 
uit te breiden tot pluimvee, daar het 
woord " vlees » dat voorkomt in artikel1, 
littera h, van het koninklijk besluit van 
12 december 1955, moet verstaan worden 
in zijn gewone zin, en dus ook het vlees 
van pluimvee omvat, en dan wanneer, 
eindelijk de eindalinea van littera h van 
dat artikel 1, wat de bij de inwerking
treding van het koninklijk besluit van 
12 december 1955 geexploiteerde bedrij
ven betreft, voorziet dat, zolang deze 
niet van exploitant verwisselen, de loka
len slechts moeten voldoen aan de voor
waarden vermeld in artikel 4 van het 
ministerieel besluit van 11 februari 1948, 
welk geenszins verbiedt de lokalen van 
een vleeshouwerij te doen dienen voor 
de verkoop van andere produkten dan 
vlees, vleeswaren en verduurzaamde of 
bewerkte produkten dienend tot het 
kruiden en het bereiden . van vlees, en 
dan wanneer dus de beslissing dat de 
pakjes soep welke geen vlees bevatten, of 
welke pluimveevlees bevatten, in de 
vleeshouwerijen niet mogen verkocht 
worden, niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat aanlegsler vervolgd 
werd wegens overtreding van de bepa
lingen van artikel 1, h, van het konink
lijk besluit van 12 december 1955 dat 
bepaalt : " de lokalen mogen aileen ge
bruikt worden voor de handel in vlees, 
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vleeswaren en verduurzaarnde of bewerkte 
producten dienend tot het kruiden en 
het bereiden van vlees » ; 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat aanlegster zich sch uldig gemaakt 
heeft aan dit misdrijf daar ze in haar 
vleeswinkel te koop aangeboden had 
« pakjes soep "welke geen vlees inhielden, 
in de zin van bedoeld koninklijk besluit, 
maar wel « kippenvlees >> ; 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conelusies had staande gehouden - de 
termen zelve van het hierboven vermeld 
artikel overnemende - dat die « pakjes 
soep >> " producten waren dienend tot het 
kruiden en het bereiden van vlees >> ; 

Overwegende dat om aanlegster schul
dig te verklaren het vonnis beslist dat 
die « pakjes >> « norrnaal niet gebruikt 
worden om vlees te bereiden >> ; 

Dat zodoende het vonnis zijn disposi
tief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Om die redenen, verbreekt het hestre
den vonnis; heveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zetelende 
in hoger beroep. 

29 juni 1959.-28 kamer.- Voorzitte?', 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersa
ques. - Gelijkluidende conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. DeBruyn. 

2" KAMER.- 29 juni 1959 

'1° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. 
VONNIS WAARBIJ EEN DESKUNDIG ON
DERZOEK WORDT BEVOLEN. - DES
KUNDIG ONDERZOEK SLECHTS GEDEEL
TELIJK UITGEVOERD. - LATER VONNIS 
OVER DE GROND, WAARBIJ BESLIST 
WORDT DAT HE'!' GEDEELTELJJK NIET
UITVOEREN VAN HET DESKUNDIG ON
DERZOEK NIET BELET OMTRENT DE TEN 
LASTE GELEGDE FEITEN TE BESLISSEN, 
DAAR ZIJ VOLDOENDE BEWEZEN ZIJN 
DOOR HET REEDS UITGEVOERD GEDEEL
TE VAN HET DESKUNDIG ONDERZOEK 
EN DOOR ANDERE BEWIJSELEMENTEN. 
- GEEN SCHENDING VAN HET GEZAG 
VAN HET GEWIJSDE VAN HET EERSTE 
VONNIS. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL-

LEN WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE 
BEWIJSMIDDELEN VOORSCHRIJFT. 
MACHT VAN DE RECHTER. 

1° vVannee1' een vonnis een deskundig 
onderzoek /weft bevolen, wordt het gezag 
van het gewijsde van dit vonnis niet 
geschonden door een tweede vonnis, dat 
over de grand uitspraak doet en vaststelt, 
dat het gerechtelijk niet-uitvoeren van dit 
deskundig onderzoek de rechte1' niet belet 
voldoend ingelicht te zijn, daa1' de ten 
laste gelegde feiten als vaststaand voo1'
kornen op g1'ond van de doo1' de des
kundige 1'eeds gedane bevindingen en 
van ande1'e bewijselementen. 

2° In strafzaken, wannee1' de wet geen 
bijzonde1·e bewijsmiddelen voo1'sch1'ijft, 
beoo1'deelt de rechte1' ove1' de g1'ond soeve
nin de hem onde1'wo1'pen bewijselemen
ten en beslist nam· zijn ove1'tuiging (1). 

{LIEDS, T. ARSENE EN AGNES D'HAESE, 
EN GEMEENTE MUNKZWALM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1958 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1349 tot 1352 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, doordat, 
door te verklaren dat de argumentatie 
van aanlegster niet steekhoudend is waar 
er voorgehouden wordt dat de deskundige 
de hem opgegeven opdracht niet zou 
vervuld hebben daar hij niet is overge
gaan tot een scheikundige ontleding van 
de handtekeningen, het bestreden arrest 
de bewijskracht miskend heeft van het 
op 27 december 1957 door de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde uitge
sproken vonnis, vermits uit het disposi
tief ervan alsmede uit de vergelijking 
tussen dit dispositief en de motieven 
waarop het steunt voldoende blijkt dat 
de hoofdopdracht van de deskundige wel 
degelijk was het chemisch onderzoek van 
de beoogde handtekeningen, doordat het 
bestreden arrest de conclusies waarin 
aanlegster opwierp dat de deskundige 

(1) Verbr., 31 october 1958 (supm, biz. 184, 
Bttll. en PASIC., 1959, I, 221). 
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~ijn opdracht niet vervuld had, niet 
adequaat beant.woord heeft door zich te 
beperken Va!lt te stellen dat. de deskun
dige ook als opdracht had aile inlichtin
g'en te verstrekken, zonder de wettelijke 
gevolgen te .trekken uit de niet betwiste 
omstandigheid ·dat de deskundige inder
daad zijn hoofdopdracht niet vervuld 
had, doordat, door te beslissen dat het 
overbodig' voorkom t te do en. overg·aan 
tot een chemisch onderzoek, het bestre
den arrest in strijd is met het in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van de cor
rectionele rechtbank en dus het gewijsde 
miskent, en doordat het tevens het gezag 
van die niet aangevallen beslissing mis
kent daar de rechtbank die een onder
zoeksmaatregel heeft bevolen, de grand 
niet mag beoordelen alvorens dit onder
zoek plaats gegrepen heeft, zodat noch 
de eerste rechter noch de rechter in 
hager beroep de grand niet mochten 
beoordelen vooraleer het chemisch onder
zoek volbracht zou zijn : 

Overwegende dat, in haar conclusies 
v66r het hof van beroep, aanlegster deed 
g'elden dat de door. het vonnis van 2 7 de
cember 1957 aangestelde deskundige niet 
overgegaan was tot de hem voorgeschre
ven scheikundige ontleding van de hand
tekeningen, welke de in de dagvaarding 
beschreven stukken dragen, en zich dus 
van de opdracht waarmee hij gelast werd 
niet stipt gekweten had ; 

Dat zij van die omstandigheid gewag 
maakte om te beweren dat, in de stand 
van de zaak, het verslag van de deskun
dige geen nieuw waardig bewijselement 
bijbracht en om hieruit af te leiden dat, 
vermits aileen het scheikundig onderzoek 
van aard WilS een geldig' bewijsmiddel te 
verschaffen, een andere deskundige dien
de aangesteld te worden alvorens over 
de grand van de zaak uitspraak te doen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit middel op passende wijze beantwoord 
heeft door er op te wijzen dat de door 
g·emelde deskundige aangewende phy
sische methode aanleiding had gegeven 
tot bevindingen die in verband gebracht 
met andere reeds voorhanden elementen 
voldoend duidelijk waren en door op 
grand van die vaststelling te · besluiten 
" dat het overbodig voorkomt te doen 
overgaan tot een chemisch onderzoek " ; 

Overwegende dat het arrest niet be
twist dat de aangestelde deskundige tot 
het scheikundig onderzoek waarmee hij 
gelast werd niet overg·egaan was, maar 
vaststelt dat hij ook als opdracht had 
alle inlichtingen te verstrekken die kon
den nuttig' zijn tot het openbaren van de 

waarheid en dat daaromtrent de door 
hem aangewende fysische methode aan
leiding heeft gegeven tot bevindingen die 
kunnen bijdragen om de overtuiging van 
de rechter te vormen ; 

Overwegende dat het arrest aldus aan 
het vonnis van 27 december 1957 geen 
met de bew\)ordingen ervan onverenig-
bare zin verleend heeft ; · , 

Dat het bijgevolg de bewijskracht van 
dit vonnis niet miskend heeft en dat er 
ten deze evenmin sprake kan zijn van 
de miskenning van het gezag van het 
gewijsde; 

Overwegende dat wanneer slechts een 
onderzoeksverrichting door een vonnis 
bevolen werd, de rechter die daarna over 
de grand van de zaak uitspraak doet en 
die beslist dat het niet uitvoeren van 
bedoelde verrichting hem niet belet vol
doend ingelicht te zijn omtrent de ten 
laste gelegde feiten die hem als vast
staand voorkomen op grand van andere 
bewijselementen, het gezag van het ge
wijsde van dit eerste vonnis niet miskent; 

Dat derhalve geen enkel onderdeel van 
het middel kan ingewilligd worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 193, 196, 197, 213 en 214 van 
het Strafwetboek, doordat, om te beslis
sen, eensdeels, dat aanlegster wist dat 
de stukken waarvan zij gebruik had 
gemaakt vervalst waren en, anderdeels, 
dat aanlegster werkelijk g·ebruik had 
gemaakt van de stukken die de betichting 
vals verklaart, het bestreden arrest op 
de verklaringen van aanlegster steunt 
om eruit af te leiden dat aanlegster 
beslist niet onwetend was van de ver
valsing van drie van de tien stukken en 
de omstandig·heid bepaalt waarin de vals 
verklaarde stukken gebruikt werden al
hoewel het zich in verband hiermee be
perkt onder meer twee van die stukken 
aan te wijzen, dan wanneer aanlegster 
in haar conclusies staande hield dat 11et 
niet bewezen was dat zij van de verval
sing van de stukken bewust was; dan 
wanneer om betichte schuldig te verkla
ren aan het gebruik van valse stukken, 
de rechter gehouden is vast te stellen 
en dat betichte werkelijk g·ebruik heeft 
gemaakt van die stukken en dat zij wist 
dat die stukken vals waren, en doordat 
derhalve het bestreden arrest onvoldoen
de gemotiveerd is : 

Overwegende dat aanlegster in conclu
sies opgeworpen heeft dat het niet be,ve
zen was dat zij kennis had van de vals
heid van de stukken ; 

Over'wegende dat het arrest die be-
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twisting weerlegd heeft door te verklaren 
dat naar de vaste overtuiging van de 
rechter «de verdachte met kennis van 
zaken gebruik heeft gemaakt van de 
voormelde stukken, wetend dat zij ver
valst waren » en aldus het middel op 
passende wijze beantwoord lweft; . 

Dat het daarenboven nader bepaalt 
dat de kwade trouw van aanlegster vol
doend bewezen is, namelijk door haar 
stellige beweringen aangaande de. om
standigheden waarin drie stukken zouden 
ondertekend geweest zijn ; 

Overwegende dat, indien de rechter ook 
de omstandigheden aanduidt waarin van 
onder meer twee stukken gebruik werd 
gemaakt, hij niettemin verklaart dat aan
legster van al de vervalste stukken ge
bruik heeft gemaakt » tijdens een proce
dure; 

Overwegende dat, behalve in de aan 
de onderhavige zaak vreemde gevallen 
waarin de wet bijzondere bewijsmiddelen 
voorschrijft, de rechter de waarde van 
de. hem onderworpen bewijselementen 
soeverein beoordeelt ; 

Overwegende dat de rechter die het 
bestaan vaststelt van ieder van de wette
lijke bestanddelen van het misdrijf, zoals 
in onderhavig geval, de toepassing van 
de door de wet voorziene straf recht
vaardigt; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorg·eschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissirrg overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorderingen : 

Overwegende dat aanlegster geen bij
zonder middel inroept ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

29 juni 1959.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. ' 

28 KAMER. - 29 juni 1959 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -

VERJARlNG VAN DE PUBLIEKE VORDE
RING. -----'· GEEN CONCLUSIES. - GE.EN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER ,DE 
AKTE VAN RECHTSPLEGING NADER TE 
BEPALEN,. WAARUIT BLIJIO' DAT DE 
VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDE
RING WERD GESTUIT. 

2° AANMATIGING VAN AMBT. -
AANMATIGING VAN TITELS. - ONWET-

, TIG •VOEREN VAN DE TITEL VAN ARCHI
TECT. -. MOREEL BESTANI:lDEEL VAN 
HET MISDRIJF. - ALGEMEEN SCHULDIG 
INZICHT. 

S0 BEROEPSVERENIGING. - Bun
GERLIJKE VORDERING. - 0NTVANKE
LIJKHEID. - VOORWAARDE. 

1° Bij ontstentenis van conclusies, is de 
rechter niet ve1·plicht in zijn beslissing 
van veroordeling uitdmkkelijk de akte 
van rechtspleging te vermelden, waaruit 
blijkt dat de ve1jm·i1ig we1·d gestuit (1). 

.2° Ilet rnoreel bestanddeel van het misdrijf, 
zich in het openbaar en zonde1· daartoe 
gerechtigd te zijn de titel van mchitect 
toe te kennen, is het algemeen schuldig 
·inzicht. (Wet van 20 februari 19S9 op 
de bescherming van de titel en het 
beroep van arehitect, art. 1.) 

S0 De wettel~ik e1·kende beroepsvereniging 
mag, in hoedanigheid van burge1·lijlce 
partij, optreden 01n de herstelling te 
vorderen van het nadeel aan de vereniging 
berokkend door de krenking van de belan
gen tot bescherrning waarvan zij we1·d 
gevormd, en mag ook opt1·eden ter verde
diging van de persoonlijke rechten, waar
op haar leden aanspraak mogen malcen 
als deelgenoten (2). (Wet van 31 maart 
1898, art. 2 en 10.) 

(MONTMIRAIL, T. « DE KONINKLIJKE 
MAATSCHAPPIJ DER BOUWMEESTERS 
VAN ANTWERPEN ».) 

ARREST, 

I-lET I-!OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op '10 januari 1959 gewezen door 
het I-! of van beroep te Brussel; 

(1) Raadpl. verbr., 25 november 1957 (A1·r. 
Verb?'., 1958, biz. 185, B1<ll. en PAsrc., 1958, 
I, 319) ; zie nochtans noot 1 onder verbr., 
5 februHri 1940 (Bull. en PAsiC., 1940, I, 32). 

(2) Verbr., 16 december 1957 (Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 410) en noot 2. Ra.adpl. 
J. DABIN, Revue critique de j1wisprudence 
belge, 1958, blz. 251 en volg. 
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I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2'1, 22 en 26 van de wet van 
'17 april '1878 bevattende de voorafgaahde 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, doordat aanlegger veroor
deeld werd wegens feiten welke zouden 
gepleegd zijn tussen 1 november 1954 
en 21 october 1957 zonder dat het arrest 
vaststelt dat de verjaring' reg'elmatig zou 
gestuit geweest zijn dan wanneer op 
10 januari 1959 meer dan drie jaar ver
lopen waren sin.ds 1 november 195!• zodat 
het bestreden arrest, dat geen enkel 
g'eg'even bevat aangaande de stuiting van 
de verjaring, niet voldoend gemotiveerd 
is en zodat, minstens, zal dienen na
gegaan worden of nit de aan het hof van 
verbreking onderworpen proceclurestuk
ken blijkt clat de feiten op 10 januari 1959 
niet verjaard waren of dat de verjaring 
op regelmatige wijze gestuit werd : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusies te dien opzichte, de rechter 
gehouclen is noch in zijn beslissing van 
veroordeling uitdrukkelijk te vermelden 
dat uit de akten van de rechtspleging 
blijkt dat de publieke vordering niet door 
verj aring vervallen is, noch de claad van 
onderzoek of van vervolging nacler te 
bepalen die de verjaring' gestuit heeft; 

Overwegende clat, in zover het middel 
de schending van de artikelen 21, 22 
en 26 van de wet van 17 april 1878 
inroept, het niet ontvankelijk is vermits 
aanlegger zich beperkt te beweren dat, 
ten aanzien van de verjaring, de regel
matigheid van de procedure door het hof 
van verbreking dient nagegaan te worden 
zonder aan te voeren dat de verjaring 
van de publieke vorclering niet regelmatig 
gestuit zou geweest zijn ; 

Waaruit volg't dat het micldel niet kan 
ingewilligd worden ; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreclen arrest aan
leg'ger veroordeelt wegens verscheidene 
strafbare feiten waarvan bepaald wordt 
dat zij de uitvoering zijn geweest van een 
zelfde strafbaar inzicht, clan wanneer het 
arrest in de motieven een enkel feit aan
haalt waarvan niet vastgesteld worclt dat 
het met een strafbaar inzicht zou gepleegd 
zijn en hetreffencle hetwelk slechts wordt 
beslist dat " welke ook de bedoeling van 
betichte bij het onclertekenen geweest is" 
de ondertekening bij een « onbevangen 

lezer '' moest doen geloven dat hij als 
architect optrad, waaruit blijkt dat er 
tegenstrijdigheid bestaat tussen de ver
oordeling en de motivering : 

Overwegende, eensdeels, dat nit de 
motieven van het arrest blijkt dat de 
rechter de veroordeling van aanlegger 
tot de door de wet voorziene straf, ver
minderd bij inachtneming van verzach
tende omstandigheden, rechtvaardigt 
door vast te stellen " dat het feit ten 
laste van betichte gelegd ... bewezen is 
gebleven door het onderzoek v66r het 
hof gedaan ,, na vooraf erop gewezen 
te hebben « dat betichte terecht staat 
onder de betichting· van, bij inbreuk op 
de artikelen 1 en 10 van de wet van 
:.o februari 1939, zonder claartoe ge
rechtigd te zijn, zich in het openbaar 
de titel van architect te hebben toege
kend"; 

Overwegende, andercleels, dat indien 
de rechter, waar hij de wijze onderzocht 
waarop aanleg'ger in het openbaar van 
de titel van architect gebruik heeft ge
maakt, verklaart dat de bedoeling van 
de dader bij het ondertekenen van een 
bepaald bescheid onverschillig is, hij 
hierdoor niet beslist dat, door zich in die 
omstandigheid de titel van architect toe 
te kennen aanlegger zonder het door de 
wet vereist' schuldig inzicht gehandeld 
zou hebben; 

Dat, inderdaacl, de bijzondere becloe
ling die de dader van een misdrijf aan
drijft te handelen zoals hij doet, zich niet 
vereenzelvigt met het algemeen schuldig 
inzicht dat bestaat wanneer' hij wetens 
en willens het feit pleegt dat de wet als 
misdrijf omschrijft; 

Overwegende dat het arrest het bestaan 
van dit moreel bestanddeel van het door 
aanlegger gepleegd misdrijf vaststelt ; 

Overwegende dat het middel, dat 
steunt op een verkeerde interpretatie van 
het arrest, feitelijke grondslag mist; 

En overwegende clat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rech tsvormen werden n ageleefd en dat 
de uitgesproken straf het door de wet 
voorzien maximum van de straf niet 
overschrijdt; 

II. In zover de voorziening gerieht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorclering : 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk W etboek en 3 van de wet van 
17 april18 74 bevattencle de voorafgaande 
titel vah het Wetboek van rechtspleging 
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in strafzaken doordat het arrest de ver
oordeling va~ aanlegger tot de betaling 
van een schadevergoeding van 5.000 fr. 
aan de burgerlijke partij en tot de kosten 
van de publicatie van het arrest in ~en 
dagblad gesteund h.eeft op de overwegmg 
dat " het dragen m het openbaar van 
de titel van architect door betichte schade 
aan de burgerlijke partij en aan haar 
leden berokkend heeft en dat immers 
hierdoor personen zi:h tot betichte zou
den kunnen wenden in plaats van de 
bijstand van de leden van de burgerlijke 
partij in te roe pen " dan wanneer,. krac.h
tens artikel 3 van de wet van 7 apnl1874, 
de vordering tot hers telling van de ??hade 
door een misdrijf veroorzaakt biJ hen 
welke geleden hebben door die schade 
behoort zodat, indien leden van de Bel
giselle Maatschappij der Bouwmeest:;s 
van Antwerpen beweerden persoonliJk 
schade te hebben geleden, zij zich per
soonlijk dienden aan te stellen en g·een 
vergoeding voor de !'Chade gEcleC:en door 
haar leden kan toegeke:1d worden aan de 
burgerlijke partij en dan wanneer, zo_n~er 
te ontkennen dat een beroepBveremgmg 
voor de verdediging van de individuele 
rechten welke hare !eden putten uit hun 
lidmaatschap kan opkornen, het dient 
bemerkt te worden dat in onderhavig 
geval het niet om dergelijke rechten gaat 
maar wel om schade die door de leden 
ten persoonlijken titel zou zijn geleden en 
welke geen verband houdt met hun lid
maatschap van de burgerlijke partij 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet critiseert in zover dit er op wijst 
dat de burgerlijke partij een beroeps
vereniging is waarvan de statuten be
krachtigd werden; 

Overwegende dat, door aan de titel 
van architect een wettelijke betekenis te 
hechten en door uitsluitend aan de per
sonen, die ertoe gerechtigd zijn hem te 
voeren, het recht toe te staan om zekere 
daden te verrichten die van het beroep 
van architect afhangen, de wet van 20 fe
bruari 1939 namelijk voor gevolg heeft 
belangen verbonden aan de uitoefening 
van het beroep te behoeden ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 2 
van de wet van 31 maart 1898, een be
roepsvereniging in hoedanigheid van bur
genijke partij mag op treden om de her
s telling te vorderen van het nadeel aan 
de vereniging berokkend door de krenking 
van de belangen tot bescherming waar
van die vereniging werd gevormd, en dat, 
krachtens artikel 10, zij ook mag op
treden ter verdediging van de persoon-

lijke rechten waarop haar !eden aan
spraak mogen maken als deelgenoten ; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat de bescherming van het 
beroep van architect, van de titel die 
toelaat dit beroep wettelijk uit te oefenen 
en van de belangen die aan het wettelijk 
gebruik van deze titel verbonden zijn 
onder meer het doel is tot het bereiken 
waarvan de Koninklijke Maatschappij der 
Bouwmeesters van Antwerpen opgericht 
is; , 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het door aanlegger begaan misdrijf 
het aldus beschermd belang gekrenkt 
heeft en dat uit deze krenking een schade 
ontstaan is welke zowel door de vereni
ging zelf als door haar !eden in die hoe
danigheid ondergaan werd ; 

Dat het aldus de bestreden beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

29 juni 1959.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende conclusie wat betreft de 
eerste twee middelen en strijdige conclusie 
wat betreft het derde middel ( 1), H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. 

VACATIEKA!VIER. - 22 juli 1959 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 25-2~b. - BESTUURDER 
DIE NAAR LINKS WIL AFSLAAN. - VER
PLICHTING EEN ZO GROOT MOG.ELIJKE 
DRAAI TE NEMEN. - DRAAGWIJDTE 
VAN DEZE VERPLICHTING. 

De bestu1trder, die naar links afslaat om 
de weg te verlaten, is slechts verplicht 
een zo groat mogelijlce draai te nemen, 
wannee1· hij de weg verlaat op een Tc1·uis
punt, en nadat hij het kntispunt is op
gereden (2). (Wegcode van 8 april1954, 
art. 25-2- b.) 

( 1 ) Ret openbaar ministerie had door een 
andere uitlegging van het bestreden arrest, tot 
de gegrondverklaring van het derde middel 
geconcludeerd. 

(2) Verbr., 4 juni 1956 (A1·r. Verb1·., 1956, 
blz. 829, Bull. en PAsiC., 1956, I, 1062). 
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(DE LATHAUWER, T. DE GUSSEJV!.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 februari 1959 gewezen in 
hoger beroep door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
over de publieke vordering bestrijdt : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 9? van 
de Grondwet, 15, 16-3 en 25-2-b van het 
koninklijk besluit van 8 april1954, door
dat het bestreden vonnis, op grond van 
tegenstrij dige rriotieven, aanlegger bij 
toepassing van laatstgemeld artikel ver
oordeeld heeft, om, op de openbare weg 
bestuurder zijnde van een autovoertuig, 
die links afslaat op een kruispunt, bij het 
uitvoeren van deze manmuvre een niet 
zo groot mogelijke draai te hebben geno
men, zodat de weg welke hij ging op
rijden niet aan de rechterzijde werd op
gereden : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat 
daar de verplichting· om een zo groot 
mqgelijke draai te nemen door gemeld 
artikel 25-2-b aan de bestuurder, die links 
afsla.at op een kruispunt, slechts wordt 
opgelegd wanneer hij de weg die hij 
volgde heeft verlaten en hij het kruispunt 
is opgereden, het vonnis, door van die 
bepaling toepassing te maken, bijgevolg 
heeft overwogen dat aanlegg·er de weg 
die hij volg·de had verlaten en hij reeds 
het kruispunt en derhalve ook de door 
verweerder De Gussem gevolgde weg was 
opgereden, derwijze dat beide bestuur
<.[ers, alhoewel in tegenovergestelde rich
ting, van dezelfde weg gebruik maakten ; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
l~et vonnis vaststelt dat aanlegger priori
~aire weggebruiker van rechts is, die prin
cipieel voorrang geniet op gans de breedte 
van de baan, en dat verweerder De 
Gussem secundaire weggebruiker is, het
geen noodzakelijk onderstelt dat die be
stuurders van verschillende wegen ge
bruik maakten; 

Overwegende dat bovenstaande mo
tieven van het vonnis tegenstrijdig zijn; 

II. In zover de voorziening de beslissing 
over de burgerlijke vordering bestrijdt : 

Overwegende dat die heslissing het 
gevolg is van deze over de publieke 
vordering ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest op de kant van de ver
nietigde beslissing zal worden gemaakt ; 

veroordeelt verweerder De Gussem tot de 
kosten ; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde, zete
lende in hoger beroep. 

22 juli 1959.- Vacatiekamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H.Bel
paire.- Gelijklnidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, 
II. Struye. 

VACATIEKAMER. - 22 juli 1959 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN 
DE KINDERRECHTER OVER DE PUBLIEKE 
VORDERING, - VOORZIENING ''AN DE 
VADER VAN DE JVIINDERJARIGE GEDU
RENDE DE 'l'ER!VIIJN VAN BEROEP VAN 
HE'!' OPENBAAR MINIS'l'ERIE. - NIE'l'
ON'l'VANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
·- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VOR
DERING. - DESLISSING VAN DE KIN
DERRECHTER OVER DE PUBLIEKE VOR
DERING NOG VA'l'BAAR VOOR BEROEP 
DOOR HET OPENBAAR MINIS'J'ERIE. -
DEFINI'l'IEVE BESLISSING OVER DE BUR
GERLiJKE VORDERING. - 0NMIDDEL
LIJKE VOORZIENING VAN DE VADER VAN 
DE MINDERJARIGE. - 0NTVANKELIJK-
HEID. . 

1° Is niet ontvankelijk de voorziening in
gesteld doo1· de vader van de minde1'
jarige, gedurende de tennijn van bet'oep 
van het openbaar ministerie, tegen de 
beslissing van de kinderrechter gewezen 
over de publielce vordering (1). (Wet van 
15 mei 1912, art. 32; Wetboek van 
strafvordering, art. 413.) 

2° H'anneer de kinderrechter, na een min~ 
de1jarige te hebben be-l"ispt en hem aan 
zijn oude1's te hebben teruggegeven, hem 
op tegenspraak veroordeelt tot schade
vergoeding jegens de. burgerlijlce partij 
en de vader op tegenspmalc vei'antwoo1'
delijlc verklaart voo1· de.ze veroo1'deling 
is de voorziening door de vader onmiddel~ 
lijlc ingesteld tegen de beslissing over de 
burgerlijlce vordering ontvanlcelijlc, niet
tegenstiwnde het recht van het openbaar 
ministerie beroep in te stellen tegen de 
beslissing ove1' de publielce vordering (2). 
(Impliciete beslissing.) ' 

(1) en (2) Verbr., 21 mei 1951 (A1'r. Ve1'b1·., 
1951, blz. 542, Bttl'. en PABIC., 1951, I, 633). 



.(FEYS, T. VERSTRAETE;) 

ARREST. 

RET HOF; ____!_ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 februari 1959 gevvezen door 
·de kinderrechter te Brugge; 

Gelet op de voorziening op 1S fehruari 
1959 ingesteld door Joseph Feys als 
burgerlijk verantwoordelijke partij; 

1. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de. beslissing over de publieke 
vordering gewezen : 

Overwegende dat het vonnis de min
derjarige Rita Feys berispt, haar aan 
11are ouders teruggeeft met aanzegging 
er voortaan beter toezicht op te houden 
en haar tot de kosten veroordeelt ; dat 
1let Joseph Feys burgerlijk verantwoor
delijk verklaart voor de veroordeling tot 
de kosten; 

Overwegende dat die beslissing, op de 
dag van de voorziening, nog vatbaar was 
voor hager beroep door het openbaar 
ministerie (wet van '15 mei 19'12, arti
kel S2) ; dat de voorziening, di€nvolgens, 
luidens artikel 41S van het W etboek van 
strafvordering, niet ontvankelijk is; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de door ver
weerder ingesteld13 burgerlijke vordering 
gewezen; 

Overwegende dat aanlegger zijn voor" 
ziening niet blijkt betekend te hebben 
aan de partij teg·en welke zij gericht is; 
dat zij · derhalve, krachtens · artikel 4'18 
van hE:t Wetboek van strafvordering, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

22 juli 1959.- Vacatiekamer.- VooT
zitte1', H. van Beirs, raadsheer waar
nemend voorzitter. . Verslagge·ver, 
H. ··wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Maluiux, advocaat-generaal. 

(1) Rep. prat. d1·. belge, yo Prescripl·ion en 
matiere 1·ep1·essive,. n° 108; Yerbr., 24 decem
ber 1917 (Bull. en PASIC., 1918, I, 166); 
19 november 1928 (ibid., Hl29, I, 26); 20 oc
tober 1930 (ibid., 1930, .I, 324); 27 februari 
1950 (An·. Vm·b1·., 1950, biz. 423, Bull. en 
PAsiC., 1950, I, 451); 5 januari 1953 (An·. 
Verb1·.; 1953, .blz. 262, B1tll. en PAsrc., 1953, 
I, 295). 

(2) Raadpl. benevens de in VOl'enstaande 

VACATIEKAMER. - 22 juli 1959 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STUITiNG VAN DE VERJAI\ING. - DAAD 
VAN. ONiiERZOEK. - BEGRIP. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
KANTSCHRIFT VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS IIEBBENDE TOT VOORWERP 
BEWIJZEN NOPENS HET BESTAAN DER 
INBI\EUKEN TE BEKOMEN.- DAAD VAN 
ONDERZOEK WAARDOOR DE VERJARING 
WORDT GESTUIT. 

so WISSELCONTROLE. - VERVOL
GING DEI\ INBI\EUKE.N. - VERVOLGING 
INGES'l'ELD DOOR HET OPENBAAR MJC 
NISTERIE, OP VERZOEK VAN RET BEL
GISCH-LUXEMBUI\GS lNSTITUUT VOOR 
DE WISSEL, 

'1 ° JYI aakt een daad van onderzoek uit, die 
de verjaring van de publieke vordering 
stuit, elke daad 1titgaande van een daa1"c 
toe bevoegde overheid en hebbende tot 
voonverp bewijzen te verzamelen of de 
zaalc in staat te stellen om gevonnist te 
worden ('1). (Wet van 17 april 1878, 
art . .26.) 

.2° J\!Iaalct een daad van onderzoek uit, die 
de ve1jaring van de publieke vonlering 
stuit, het kantschTift door de procureur 
des konings a an het Belgisch- Luxem
b1t1'gs Instituut voor de Wissel gericht 
ten einde, namelijk, bewijzen nopens het 
bestaan van inbreuken op de wet op de 
wisselcontrole te verzamele?'/, (2). (Wet 
van 17 april1878,art . .26; besluitwet 
van 6 october 1944, art. 6, gewijzigd 
bij besluitwet van 4 juni 1946, art. S.) 

so De vervolging van de inbreuken op de 
reglementering betre ffende de wisselcon
trole wordt ingesteld door het openbaar 
ministerie, op ve1'zoek van het Belgisch
Luxem.bttrgs Instituut voor de Wissel (3). 
(Besluitwet van 6 october '1944, art. 6, 
gewijzigd bij besluitwet van 4 juni 
'1946, art. S.) 

(KORNFELD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

noot vermelde arresten, verbr., 5 juni 1950 
(A1'1'. Ve1'b1'., 1950, blz. 613, Bnll. en PAsiC., 
1950, I, 694). 

(3) Verbr., 4 juli 19,19 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 502) en 2 september 1952 (A1'1'. Vm·b1·., 
1952, blz. 677, Bttll. en PAsrc., 1952, I, 766') .. 
Raadpl. verbr., 27 juni 1955 (A1'1'. Ve1'b1',, 
1955, blz. 876, B1tll. en BASIC., 1\)55, I, ll63). 
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arrest, op 19 februari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, schending van 
de artikelen 11, 12, 14, 22, 24, 25, 33 
van de wet van 15 juni 1935, en 97 van 
de Grondwet, eerste onderdeel, doordat 
een in de franse taal opgesteld verslag 
van het Belgisch-Luxemburgs lnstituut 
voor de Wissel naar hetwelk het bevel 
van de raadkamer en de dag·vaarding· 
uitdrukkelijk verwezen, slechts gedeelte
lijk in de nederlandse taal vertaald werd 
en doordat het niet vertaald gedeelte 
noch door de rechtbank noch door het 
hof van beroep uit de debatten geweerd 
werd, en, tweede onderdeel, doordat het 
arrest de vraag van de toepasselijkheid 
van artikel 33 van de wet van 15 juni 1935 
niet beantwoord heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de stukken van 

de procedure waarop het hof vermag acht 
te slaan blijkt dat het verslag bedoeld in 
de dag'Vaarding· het eindverslag· is opg·e
steld op 29 november 1957 door het 
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de 
Wissel in zake Marinex; dat dit stuk 
volledig in de nederlandse taal vertaald 
werd en dat deze vertaling· bij de bundel 
gevoegd is; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, bij gebrek aan con

clusies door aanlegger v66r het hof van 
beroep overgelegd betreffende de toepas
selijkheid van artikel 33 van de wet van 
15 juni 1935, de rechter niet gehouden is 
zkh desomtrent uit te spreken; 

Dat dit onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, schending van 
de artikelen 22, 26 en 28 van de wet 
van 17 april1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het W etboek van rechts
pleging in strafzaken, 5 en 6 van de 
besluitwet van 6 october 1944 gewijzigd 
door de artikelen 2 en 3 van de besluit
wet van 4 juni 1946 op de wisselcontrole, 
doordat het bes treden arrest als stuiting 
van de verjaring een kantsehrift aan
neemt van de proeureur des konings te 
Antwerpen van 6 maart 1956 waarbij 
deze aan het Belgiseh-Luxemburgs Insti
tuut voor de Wissel vroeg welke de stand 
van de behandeling van de zaak was en 
zo mogelijk het terugbezorgen van het 
dossier verzocht, dan wanneer boven
gemeld stuk geen daad van stuiting van 
de verjaring kan uitmaken, daar, eerste 
onderdeel, de tekst zelf geen duidelijk 

inzieh t tot vervolgen weergeeft, en daar, 
tweede onderdeel, gezien het bijzonder
karakter van de vervolgingen, de stui
tingsdaad diende uit te gaan van gezegd 
Instituut zelf en niet van het openbaar
ministerie : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de proeedure blijkt dat aanlegger onder 
meer vervolgd werd, op klacht dd. 
13 october 1955 van het Belg·iseh-Luxem
burgs Instituut voor de Wissel, wegens. 
inbreuken op de bepalingen van de wissel
reglementering gepleegd tussen 1 septem
ber 1952 en 23 december 1953, de aehter
eenvolgende feiten gepleegd zijnde met 
eenzelfde bedrieglijk inzicht; dat het 
arrest, met het beroepen vonnis, vast
stelt dat de Iaatste strafrechtelijke daad 
op 23 deeember 1953 plaats greep; dat 
het beslist dat de verjaring gestuit werd 
op 6 maart 1956 door het zenden van een 
kantsehrift van de proeureur des konings 
te Antwerpen aan gezegd Instituut; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de verjaring niet 

aileen door daden van vervolging maar
ook door daden van onderzoek gestuit 
wordt; 

Overwegende dat als daad van onder
zoek geldt alle daad uitgaande van een 
daartoe bevoeg·de overheid en hebbende 
als voorwerp bewijzen te verzamelen of 
de zaak in staat te stellen om g·evonnist 
te worden; 

Overwegende dat het arrest, in zijn 
eigen motieven en bij aanneming der 
motieven van het beroepen vonnis, vast
stelt dat, in het Iicht gesteld van de 
voorg·aande briefwisseling, het in het 
middel bedoelde kantsehrift duidelijk de 
bedoeling laat blijken « bewijzen nopens 
het bestaan der inbreuken te verzamelen » 
en " verdere bewijsvoering der in onder
zoek gestelde inbreuken " in te winnen ; 

Dat, op grond van die vaststellingen, 
het arrest heeft kunnen beslissen, zonder
bovengemelde wetsbepalingen te sehen
den, dat dit kantsehrift een daad van 
onderzoek uitmaakt ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, zo krachtens arti

kel 6 van de besluitwet van 6 october 
1944 gewijzigd door artikel 3 van de 
besluitwet van 4 juni 1946 de vervolgin
gen ingesteld worden op verzoek van het 
Belgiseh-Luxemburgs Instituut voor de 
\;vissel, het openbaar ministerie,- waarbij 
klacht wordt ingediend, de beteugeling 
der inbreuken op de voorsehriften van 
deze besluitwet v66r de rech tbanken 
vordert; dat het dienvolgens, als ver-
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-volgende partij, bevoegd is om de ver
jaring te stuiten; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden ; 

Over het derde middel, schending van 
·de artikelen 97 van de Grondwet, 163 
·en 195 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreden arrest, .ene.r
zijds, de betichtingen van valshe1d m 
:geschriften en gebruik van v~~se stuk~en 
als niet bewezen en anderziJds, de m
breuken op de bepali~gen in zake wissel
controle als bewezen heeft beschouvvd, 
·dan wanneer uit het bevel van de raad
kamer en uit de dagvaarding zelf bleek 
dat de valsheid in geschriften en het 
gebruik van valse stukken een essenWUe 
voorwaarde uitmaakte van de beweerde 
onregelmatige uitvoerbewerking~~· .zod?-t 
het bestreden arrest met teganstnJdigheid 
in zijn motivering· behept is, wat gelijk 
staat met een afwezigheid van motive
ring: 

Overwegende dat aar:Ieg:ger verv_olgd 
werd wegens : a) valshe1d m ges:hnften 
en gebruik der valse stukken; b) mbre~k 
op de artikelen 1, 5, 6 en 9 van de beslmt
wet van 6 october 1944 om, zonder toe
stemming van' het Belgisch-Lu.xemburgs 
Instituut voor de Wissel, betalmgen van 
buitenlanders aanvaard te hebben; c) in
])reuk op dezelfde artikelen om, z?nder 
toelating van bovengemeld Instituut, 
goederen of waren uitgevoerd te hebben 
op grond van de valse .doc!Imenten om
schreven onder de betJchtmg A; 

Overwegende dat aanlegger veroor
deeld werd hoofdens de vermengde be
tichtingen B en C tot ee~ e~kele geld
boete; dat slechts de betichtmg C ver
wees naar de valse stukken omschreven 
in de betichting A; dat de str.af v;r~ttelijk 
gerechtvaardigd is door het misdriJf _voor
zien bij betichting B; dat het m1d~el, 
dat aileen op de betichting C .betrekkmg 
l1eeft, bij gebrek aan belang, met ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

22 juli 1959.- Vacatiekamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, raadsheer waar
nemend voorzitter.. Verslaggeve!', 
H. Wauters. - Gelijkluidende concl~tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

VACATIEKAMER. - 22 juli 1959 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSHEID. - GEBRUIK VAN VALS
HEID. - BEWIJS VAN DE KENNIS VAN 
DE VALSHEID VAN DE AKTE.- BEWIJS 
NIET KUNNENDE BLIJKEN UIT HET FElT 
ALLEEN VAN DE VALSHEID. 

Het bewijs, dat de beklaagde we gens geb1·uik 
van valsheid de valsheid van de alcte, 
waarvan hij gebruilc heeft gemaakt, ken
de kan niet blijken uit het enkel bewijs 
va'n de valsheid van die akte, inzonder
heid wannee1· de belclaagde niet heeft 
medegewerkt tot het opmaken van de valse 
alcte. (Strafwetboek, art. 197 en 213.) 

(STRUBBE, T. STRUBBE.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 maart 1959 gewezen door 
het Hof van heroep te Gent; 

A. In zover de voorziening gerich t is 
tegen de over de puhlieke vordering ge
wezen beslissing : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankel~jk. is 
in zover ze gericht is tegen de beshssmg 
welke aanlegster vrijspreekt uit hoofde 
van het feit A; 

· Over het derde middel, schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 197, 
213 en 2'14 van het Strafwetboek, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsook van de rechten van de verdedi
ging; doordat het bestreden arrest de 
veroordeling wegens het strafbaar ge
bruik motiveert door de enkele overwe
ging " dat zo het vaststaat dat het 
betwist testament van 29 augustus 1954 
nagebootst en dus vals is, he~ ook bewe
zen is dat verdachte gebrmk van het 
vals stuk heeft g·emaakt, wetende dat 
het stuk vals is " ; dan wanneer het 
nauwelijks nodig is op te mer ken dat deze 
vereiste kennis van de beweerde en vast
gestelde valsheid toch niet zonder meer 
kan blijken uit het feit zelf van de na
bootsing en van de valsheid, vooral niet 
wanneer het reeds aangenomen is dat de 
gebruiker van het stuk noch dader noch 
mededader noch medeplichtige is van 
deze nabootsing en valsheid : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
v66r het hof van beroep regelmatig neer
gelegde conclusies liet gelden dat zij 
" volkomen te goeder trouw " was en, 
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onder meer, de omstandigheden inriep 
waarin zij in het bezit van het testament 
gekomen was ; 

Overwegende .dat de in het middel 
gecritiseerde overweging dit verweer niet 
op voldoende wijze beantwoordt daar zij 
niet zonder dubbe1zinnigheid laat blijken 
of het hof van beroep van oordeel is, 
ofwel dat aanlegster wist dat het testa
ment vals. was vermits de valsheid van 
dit stuk bewezen is, ofwel dat deze kennis 
uit andere door het hof soeverein beoor
deelde elementen voortvloeide; 

Dat het middel gegrond is; 
B. In zover de voorziening gericht is 

tegen de over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat de verbreking· van de 
over de openbare vordering gewezen he
slissing de verbreking van de beslissing 
over de burgerlijke vordering van ver
weerder met zich brengt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het aanlegster verbor.
deeld heeft wegens het feit B en uitspraak 
heeft gedaan over de burgerlijke vorde
ring van verweerder; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

, 22 juli '1959.- Vacatiekamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vcrslaggevet•, 
H. Wauters. - Gel·ijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Hans (van de Balie van beroep 
te Gent). 

VACATIEKAMER. - 22 juli 1959 

to RECHTERLIJKE INRICHTING.
STRAFZAKEN, - SAMENSTELLING VAN 
DE RECHTSMACHT. - 0NMOGELIJKHEID 
VOOR HET HOF ZIJN TOEZICHT UIT TE 
OEFENEN. - VERBREKING. 

2o VERBREKING. - UrTGESTREKT
HEID. - VOORZIENING VAN DE BE-

(1) Verbr., 26 november 1957 (Bull. en 
PAsrc., 1058, I, 324) en 2 juni 1958 (A7'1'. 
Verb1·., 1958, blz. 787, B'tll. en PAsrc., 1958, 
I, 1087); vergelijk verbr., 28 feb1•uari 1887 
(ibid., 1887, I, 116) en de noot onder verbr., 
13 november 1952 ('ibid., 1953, I, 156). 

KLAAGDE. - VERBREKING VAN DE 
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDE~ 
RING.- BRENGT DE VERBREKING MEDE 
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING 
OVER DE VORDERING VAN EEN. BURGER
LIJKE PARTIJ. - ZELFS WANNEER DE 
BEKLAAGDE TEGEN DEZE LAATSTE BE
SLISSING GEEN VOORZIENING HEEFT IN
GES'I'ELD. 

'1 ° 111 oet worden ver broken het a1'1'est gewe
zen door het hof van beroep, uitspmak 
doende in strafzaken, wanneer de vast
stellingen van de processen-verbaal van 
de· tetechtzittingen en van de beslissing 
het hof in de onmogelijkheid stellen nlk 
te gaan of de kamet, die de zaak heeft 
onderzocht en het a1'1'est heeft gewezen, 
1·egelrnatig was samengesteld, en of de 
1'echte1·s, die aan de uitsptaak van het 
arrest hebben deelgenomen, al dan niet 
op al de terechtzittingen, waatop de zaak 
werd behandeld, aanwezig waren ('1). 
(Wet van 25 october '1919, enig artikel; 
wet van 20 april 18'10, art. 7.) 

2° De verb1·eking, op de voorziening van 
de betichte, van de over de pu blieke
vordering gewezen beslissing btengt de
verbteking mede van de niet definitieve
beslissing gewezen ovet de votde1'ing van 
een bU1·gerlijke partij, zelfs wanneer de
betichte tegen deze laatste beslissing geen 
voorziening l!eeft ingesteld {2). 

{WARRANT, 'I'. DOUGHY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over de eerste twee middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 25, 30, 92 en 97 van de 
Grondwet, 209 van het Wetboek van 
strafvordering, 8'1 en volgende, meer 
bepaaldelijk 84, van de wet van 18 juni 
1869, en 2 van de wet van 4 september 
189'1, doordat uit de termen van het 
zittingblad van 3 februari 1959 blijkt 
dat de zaak door de zesde correctionele 
kamer van het Hof van beroep te Gent, 
samengesteld uit de heren de Walque, 
voorzitter, Van Malleghem en Lefebvre, 
raadsheren, aile drie aanwezig, behandeld 

(2) Verbr., 16 jnni 1958 (B,tll. en PAsrc., 
1058, I, 1156) ; vergelijk verbr., 12 mei 1958 
(An·. TTe>·b7•,, 1058, blz. 722, Bull. en PAsrc., 
1058, I, 1015). 
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werd, en dat op dezelfde zitting door 
de heer De Clercq, raadsheer, verslag 
gedaan werd, zonder dat dit zittingblad 
vermeldt noch dat een van die vier 
magistraten niet aan de behandeling en 
aan de debatten zou deelgenomen heb
ben, noch minstens wie van de vier, 
spijts zijn aanwezigheid, de behandeling 
niet zou gevolgd hebben, dan wanneer 
voormelde wetsbepalingen voorschrijven 
dat de correctionele zaken in beroep 
behandeld en gevonnist worden door 
kamers samengesteld uit drie magistraten 
en dat een van de drie aan zijn twee 
collega's verslag doet; het tweede, af
geleid uit de schending van de arti
kelen 25, 30, 92 en 97 van de Grondwet 
en 7 van de wet van 20 april 1810, door
dat het bestreden arrest uitgesproken 
werd op 10 maart 1959 door de heren de 
Walque, voorzitter, Van Malleghem en 
De Clercq, raadsheren, de twee eerst
genoemden op de zitting van 3 februari 
1959 aanwezig geweest zijnde en de derde 
op die zitting het verslag gedaan heb
bende, dan wanneer het zittingblad van 
3 februari 1959 nochtans vermeldt dat, 
bij de behandeling van de zaak en bij 
de debatten, ook de heer Lefebvre, 
raadsheer, aanwezig was, en het uit dat 
zittingblad niet blijkt dat het juist die 
magistraat zou geweest zijn die aan de 
behandeling en aan de debatten geen 
deel nam : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 3 februari 1959, 
waarop de partijen werden gehoord, de 
debatten voor gesloten werden verklaard 
en de zaak voor uitspraak op 10 maart 
1959 werd verdaagd, vaststelt dat de 
zesde kamer van het Hof van beroep 
te Gent samengesteld was uit de heren 
de Walque, voorzitter, Van Malleghem 
en Lefebvre, raadsheren, en dat raads
heer De Clercq verslag deed ; 

Dat uit de eensluidende vaststellingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting van 10 maart 1959 en van het 
arrest blijkt dat die beslissing door de 
heren de Walque, Van Malleghem en 
De Clercq werd gewezen en het arrest 
bovendien vaststelt dat laatstgenoemde 
verslag heeft gedaan ; 

Overwegende dat de vaststellingen van 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 3 februari 1959, aan de ene zijde, 
en van het proces-verbaal van de terecht
zitting van 10 maart 1959 en van het 
arrest, aan de andere zijde, het hof in de 
onmogelijkheid stellen na te gaan zowel 
of de kamer van het hof van beroep, 
die de zaak heeft onderzocht en het 

VERBR., 1959. - 59 

arrest heeft gewezen, samengesteld wa~ 
overeenkomstig de bepaling van het enig 
artikel, X, van de wet. van 25 october 
1919, verlengd door artikel 1 van de wet 
van 18 augustus 1928, als of al de rech
ters, die aan de uitspraak van het arrest 
hebben deelgenomen, al dan niet op al 
de terechtzittingen, waarop de zaak werd 
behandeld, aanwezig waren ; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat de verbreking, op 

de voorziening· van de betichte, van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing, de vernietiging medebrengt zowel 
van de definitieve beslissingen gewezen 
over de vorderingen van verweerders 
Gerard Douchy en « Onderlinge maat
schappij der openbare besturen " als van 
de niet-definitieve beslissing gewezen 
over de vordering van Jan Douchy tegen 
welke de voorziening niet gericht is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in al zijn beschikkingen ; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest op de kant van de vernietigde 
beslissing zal worden gemaakt ; laat de 
kosten de Staat ten laste ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

22 juli 1959. - Vacatiekamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, raadsheer waar

'nemend voorzitter. - Ve1'slaggever, 
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

VACATIEKAMER. - 22 juli 1959 

1° FRANSE TAAL- NEDERLANDSE 
TAAL {GEBRUIK). - STRAFZAKEN. 
- BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK. - VERKLARING 
VAN BEROEP DOOR EEN LASTHEBBER 
VOORZIEN VAN EEN BIJZONDERE VOL
MACHT. - VONNIS IN HET NEDER
LANDS GESTELD. - VOLMACHT DIE
NENDE IN DEZELFDE TAAL TE WORDEN 
GESTELD. 

2o FRANSE TAAL- NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). - STRAFZAKEN. 
- PARTIJ BEROEP INSTELLENDE DOOR 
LASTHEBBER VOORZIEN VAN EEN BIJ
ZONDERE VOLMACHT. - VOLMACHT 
GESTELD IN DE TAAL VAN DE RECHTS
PLEGING, DOCH HOUDENDE OVERTOL
LIGE VERMELDINGEN IN EEN ANDERE 
TAAL. - REGELMATIGHEID. 
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1 o De lasthebber voorzien van een bifzon
dere volmacht, die be1·oep instelt tegen 
een vonnis van de politierechtbank, dat 
in het Nederlands is gesteld, moet vom·
zien zijn van een in dezelfde taal gestelde 
volmacht (1). (Wet van 15 juni 1935, 
art. 24.) 

2o Het feit dat de volmacht, door een partij 
aan een bijzonde1·e lasthebber gegeve:t 
om be1·oep in te stellen tegen een vonms 
van de ;politie1·echt bank, en geheel op ge
maakt tn de taal van de 1'echtspleging, 
overtollige vermeldingen inhoudt, die in 
een andere taal zijn gesteld, brengt de 
nietigheid mede noch van deze akte, noch 
van de al£te van beroep (2). (Wet van 
15 juni 1935, art. 24.) 

(HESEMANS, T. NIJS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 maart 1959 gewezen in 
hoger beroep door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5 en 7 van de wet 
van 1 mei 1849, 173, 174, 199, 203, 204, 
417 van het W etboek van strafvordering, 
1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 1984, 1985, 
1987, 1988, 1989 van het Burgerlijk Wet
hoek, 14, 24, 34, 35, 37, 38, 40 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, doordat het be
streden vonnis het hoger beroep van aan
legger onontvankelijk verklaarde om 
reden dat de volmacht, waarvan de last
hebber van aanlegger drager was toen 
hij in naam van aanlegger het hoger 
beroep indiende, " in twee landstalen » 
opgesteld was, en bijgevolg nietig was 
« gezien de wet van 15 juni 1935 de een
taligheid van de rechtspleging en van de 
gerechtelijke akten heeft ingevoerd ''• dan 
wanneer de Nederlandse tekst van ge
zegde volmacht volledig· was en volstond 
om de macht van de lasthebber te be
wijzen zodat de Franse meldingen over
bodig waren en dan wanneer geen wets-

(1) Verbr., 24 februari 1958 (A1'1', Verb1·., 
1958, blz. 444, Bull. en PAsrc., 1958, I, 695). 

(2) Verbr., 27 april 1937 (Bull. en PAsrc., 
1937, I, 129); raadpl. verbr., 24 mei 1938 
(ibid., 1938, I, 190, 4° en Revtte de droit penal 
1938, blz. 735) en 17 october 1939 (ibid., 
1939, I, 421). 

bepaling de nietigheid van een gerechte
lijke akte voorziet om reden dat zij 
overbodige woorden, in een andere taal 
dan deze van de rechtspleging, bevat : 

Overwegende dat, vermits de beslissing 
van de eerste rechter in het Nederl:mds 
is gesteld, de rechtspleging in hoger 
beroep in die taal diende te worden 
gevoerd overeenkomstig artikel 24 van 
de wet van 15 juni 1935; 

Overwegende dat de volmacht, door 
de lasthebber overgelegd ten einde te 
doen blijken van zijn macht om in naam 
van een partij hoger beroep in te stellen, 
van de rechtspleging deel uitmaakt ; 

Dat zij, derhalve, in de taal van de 
rechtspleging moet worden gesteld; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
overgelegde stukken blijkt dat de vol
macht, die door het vonnis als nietig 
werd beschouwd, een gedrukt stuk is 
waarbij, tevens in het Nederlands en in 
het Frans, bijzondere macht werd g·ege
ven onder meer om ,hoger beroep in te 
stellen, met vermelding, in handschrift, 
in het Nederlands aileen, van de identiteit 
en het adres van lastgever en lasthebber, 
van het beroep van deze laatste, van de 
rechtbank v66r welke de zaak ingeleid is, 
alsmede van de hoedanigheid van burger
lijke partij waarin aanlegger wil vertegen
woordigd worden ; 

Overwegende dat de eentaligheid van 
de rechtspleging, die de wet van 15 juni 
1935 ten grondslag ligt, niet voor gevolg 
heeft dat overtollige vermeldingen, die 
in een volledige in de taal van de rechts
pleging opgemaakte akte voorkomen, 
deze laatste nietig maken ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest op de kant van de 
vernietigde beslissing zal worden ge
maakt ; laat de kosten de Staat ten laste ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Tongeren, zetelende in 
hoger beroep. 

22 juli 1959. - Vacatiekamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Belpaire. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1's, HH. Van Ryn en Ansiaux. 



931-

VACATIEKAMER. - 22 juli 1959 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BE
SLISSING VASTSTELLENDE DAT DE BE
TICHTE NIET IS VERSCHENEN. - BE
SLISSING EEN VERDEDIGING VAN DE 
BETICHTE INROEPENDE, - VERDEDI
GING VOORGEDRAGEN NAMENS DE BE
TICHTE DOOR DE BURGERLIJK VERANT
WOORDELIJKE PARTIJ.- GEEN TEGEN
STRIJDIGHEID. 

Is niet met tegenstrijdigheid behept de 
beslissing die, hoewel zij vaststelt dat 
de betichte niet is ve1'Schenen, een ver
dediging van deze inroept, wannee1· deze 
ve~·dediging werd voo1·gedmgen door de 
burgerlijk ve1·antwoordelijke partij zo in 
eigen naam als in naam van de betichte. 

(STAELENS, T, RICHELLE, LOTENS 
EN N. V. BELFORT.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening de ten laste 
van aanlegger uitgesproken veroordelin
gen bestrij d t : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, alhoewel 
het vaststelt dat aanlegger op de terecht
zitting niet is verschenen, en hij bijgevolg 
niets heeft kunnen aanvoeren noch tot 
zijn verdediging doen gelden, nochtans 
in zijn motieven inroept << dat Staelens 
vruchteloos aanvoert dat ... ,, hetgeen een 
tegenstrijdigheid uitmaakt : 

Overwegende dat zo aanlegger inder
daad verstek heeft laten gaan, het noch
tans blijkt uit de stukken van de proce
dure dat gezamenlijke conclusies Werden 
neergelegd in naam zo van aanlegger als 
van de voor hem burgerlijk verantwoor
delijke partij, die door het openbaar 
ministerie werd gedaagd en v66r het hof 
van beroep is verschenen ; 

Dat die conclusies de verdediging van 
aanlegger voordroegen en het arrest der
halve, zonder tegenstrijdigheid, naar die 
verdediging heeft kunnen verwijzen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, voor het overige, dat, 
met betrekking tot de beslissing· over de 

publieke vordering, de substantiiile of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de veroordeling overeenkomstig de wet 
is, en dat, met betrekking tot de beslis
singen over de vorderingen van de bur
gerlijke partijen, aanlegger geen bijzonder 
middel inroept; 

II. In zover de voorziening de beslis
sing van vrijspraak van de medebeklaag
de Richelle bestrijdt : 

Overwegende dat aanlegger geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die beslis
sing te voorzien ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

22 juli 1959. - Vacatiekamer. 
Voo1·zitter, H. van Beirs, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, 
H .. Paul Mahaux, adocaat-generaal. -
Pletter, H. Eeckhout (van de Balie van 
beroep te Gent). 

VACATIEKAMER. - 22 juli l959 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING. - BESLISSING OVER 
EEN BETWISTING OMTRENT DE BE
VOEGDHEID. - VOORZIENING VOOR DE 
DEFINITIEVE BESLISSING. - 0NTVAN
KELIJKHEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. -BE
TWISTING OMTRENT DE BEVOEGDHEID. 
- BEGRIP. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - LITISPENDENTIE. 
BEGRIP. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - BETWISTING OMTRENT 
DE REGELMATIGHEID VAN DE<< SAISINE" 
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER EN VAN 
DE RAADKAMER. - GEGROND OP DE 
LITISPENDENTIE. BETWISTING 
VREElVID AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER EN VAN DE RAAD
KAMER. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERliHJN. - STRAFZAKEN. - AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING WAARBIJ NIET ONT-
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VANKELIJK WORDT VERKLAARD RET 
VERZET VAN DE BETICHTE TEGEN RET 
BEVEL VAN DE RAADKAMER, WAARBIJ 
DEZE WEGENS MISDRIJVEN NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WERD 
VERWEZEN. - GEEN BETWISTING OM
TRENT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTSMACHTEN VAN ONDERZOEK. -
VoORZIENING V66R DE DEFINITIEVE 
BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o Een aT!' est van de kameT van inbeschul
digingstelling kan, vooT zoveT het gewezen 
is oveT een betwisting omtTent de be
voegdheid, het voonveTp maken van een 
voo1·ziening voor de definitieve beslis
sing ( 1). (W etboek van strafvordering·, 
art. 373 en 416, al. 2.) 

2o De vmag, of een partij v66r de rechter 
oveT de gTond, de bevoegdheid van de 
stmfTecht bank he eft betwist, hangt niet ctf 
van de qualificatie, welke zij aan haa1' 
verweeTmiddel !weft gegeven, doch van 
het weTkelijk voo1'We1'P van de betwis
ting (2). 

3o Litispendentie onde1·stelt twee identieke 
voTdeTingen, die tegel·ijkeT tijd aanhangig 
weTden gemaakt v661· twee vei'Schillende 
1'echteTs die de een en de andeTe bevoegd 
zijn; de exceptie van ·litispendentie sluit 
deThalve geen exceptie van onbevoegdheid 
in (3). 

4o Betwist niet de bevoegdheid van de 
onderzoeksTechter en van de madkamer 
de betichtc die, zonder staande te houden 
dat deze rechter en deze l'echtsmacht on
bevoegd zijn ratione materiae, ratione 
loci of ratione personae om te onde~·
zoeken en de 1'echtspleging te regelen, 
zich el' toe bep erkt vo01' te houden dat de 
onde1·zoeksrechter en de 1'aadkame1' geen 
kennis mochten nemen van de feiten uit 
oorzaak van litispendentie tussen het 
onde1·zoek, dat v66r hen aanhangig is, 
en een onderzoek omtrent dezelfde feiten, 
dat aan een ondc1·zocksrechter van ecn 
ander m·rondissement op onregelmatigc 
wijze onttrokken zou zijn gewecst (4). 

5o l.Vanneer, noch v66r de madlcame1', noch 

(1) Verbr., 13 october 1952 (.A1'1'. Verbr., 
1952, biz. 52, Bttll. en PAsrc., 1953, I, 57) ; 
yergel. yerbr., 7 januari 1957 (A1'1'. Vm·br., 
1957, biz. 306, Bttll. en PAsrc., 1957, I, 498). 

(2) Rep. p1·at. d1·. belge, yo Fonrvoi en cassa
tion en matili?·e ?'epressive, n°8 47 en 48; Yerbr., 
·27 december 1910, redenen (Bttll. en PA.src., 
1911, I, 60), en 16 juni 1924 (ibid., 1924, 
I, 403). ' 

(3) Raadpl. Rep. pmt. d1·. beige, yo Compe-

v661· de kamer van inbeschuldigingstel
ling, de bevoegdheid van de rechts
machten van onderzoek we1·d betwist, is 
nict ontvankelijk de voorziening, inge
steld v66r de definitieve beslissing, tegen 
het arTest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, dat zich e1' toe beperkt niet 
ontvankelijk te verklaren het ve1·zet van 
de betichte tegen het bevel van de mad
kame!', waarbij hij, zonder dat e1· uit
spmak wo1·dt gedaan omt1·ent deze bc
voegdheid, wegens misdrijven naaT de 
c01'1'ectionele recht bank woTdt veTwe
zen (5). (Wetboek van strafvordering, 
art. 416.) 

(STAMPAERT EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 mei 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbesch uldigingstelling ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de betwisting aan
gaande de bevoegdheid van de onder
zoeksrechter te Antwerperi : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing· waarbij, voor het 
overige, over de regeling van de proce
dure uitspraak worclt geclaan : 

Over het micldel, afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen 7, 8 en 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burg·erlijk Wetboek, 1 van de wet dd. 
17 april 1878 houclencle de voorafgaancle 
titel van het Wetboek van strafrechts
pleging, 23, 45, 47, 127 en 130 van het 
vVetboek van strafvordering, van para
graaf XV van het enig artikel van de 
wet del. 25 october 1919 tot tijclelijke 
wijziging van de rechterlijke inrichting 
en van de rechtspleging v66r de hoven 

tence en matiere civile et comme?'cicde, n°5 1713, 
1724 en 1729; fr. Yerbr., 11 april 1959 (Bttll. 
m·im., n° 213, biz. 429); Yerbr., 2 juli 1951 
(A1'1'. Verbr., 1951, blz. 655, Bu.!l. en PAsrc., 
1951, I, 753). 

(4) Raadpl. benedens de referenties onder 
noot 2, Yerbr., 18 juni 1956 (.A1•r. Ve1·br., 1956, 
blz. 884, Bttll. en PAsrc., 1956, I, 1147). 

(5) Verbr., 21 augustus 1958 (.Au. Verb1·., 
1958, blz. 898, Bnll. en PAsiC., 1958, I, 1239). 
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en rechtbanken, gezegde paragraaf XV 
gewijzigd door artikel 1 vim de wet 
dd. 22 juli 1927 en door artikel 1 van 
het koninklijk besluit nr 258 dd. 24 maart 
1936, en van artikel 1 van de wet dd. 
18 augustus 1928 tot verlenging van de 
tijdelijke wetten betreffende de rechter
lijke inrichting en van de wet betreffende 
de schorsing van sommige benoemingen 
tot rechter, doordat door de verwerping 
van het eerste en het tweede middel van 
de v66r de eerste aanlegger genomen 
conclusies, waarbij de andere betichten 
zich verklaarden aan te sluiten, onder 
voorwendsel dat die middelen zouden 
vreemd geweest zijn aan de bevoegdheid 
en, wat het eerste middel betreft, dat 
de door beklaagden opgeworpen exceptie 
van litispendentie geen exceptie van on
bsvoegdheid is en dat de bevveerde litis
pendentie de regelmatige '' saisine , van 
de onderzoeksrechter te Gent zou kunnen 
beletten, doch geenszins zijn bevoegd
heid, daar hij wegens de connexiteit der 
feiten bevoegd is om kennis te nemen 
van al de inbreuken, het bestreden arrest 
aldus het geloof heeft geschonden dat 
dient gehecht aan gezegde conclusies en 
de verwerping niet heeft gemotiveerd 
van de verweermiddelen welke er in ver
vat waren en welke de onbevoegdheid 
opwierpen van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent om 
de rechtspleging te regelen en de ver
wijzing van de betichten te bevelen naar 
de correCtionele rechtbank, wegens de 
onregelmatigheid van de " saisine , van 
de onderzoeksrechter te Gent, dan wan
neer de onderzoeksrechter te Antwerpen 
vroeger ermede was gelast geworden 
onderzoek in te stellen over dezelfde 
betichtingen en van het onderzoek niet 
regelmatig was outlast geworden : 

Overwegende dat de vraag of aanleg
gers v66r de kamer van inbeschuldiging
stelling de onbevoegdheid van de raad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Gent opgeworpen hebben niet 
afhangt van de qualificatie welke zij aan 
hun verweermiddel hebben gegeven doch 
van het werkelijk voorwerp van de be
twisting; 

Overwegende dat eerste aanlegger, in 
het eerste en het tweede middel van zijn 
conclusies v66r dit rechtscollege, conclu
sies waarbij de andere aanleggers zich 
aansloten, Iiet gelden dat de verdachten 
v66r de raadkamer te Antwerpen niet 
opgeroepen werden, dat het bevel van 
de raadkamer de onderzoeksrechter ont
lastende van het aldaar ingesteld onder
zoek in hun afwezigheid gewezen werd 

en dat gemelde bevel hun niet betekend 
werd, zodat dit bevel hun niet tegenstel
baar was, dat de onderzoeksrechter te 
Antwerpen niet regelmatig outlast werd, 
en dat de onderzoeksrechter te Gent (bij 
de rechtsvordering van 9 augustus 1958) 
niet wettelijk gevat werd ; dat hieruit 
werd afgeleid dat de rechtspleging nietig 
was, dat de rechten van de verdediging 
geschonden werden en dat litispendentie 
bestond tussen de onderzoeken te Ant
werpen en te Gent ingesteld wegens 
dezelfde feiten, met dit gevolg dat " de 
raadkamer dan ook onbevoegd was om 
thans over de vordering te kennen " en 
" dat de raadkamer dienvolgens niet be
voegd was om de zaak thans, in de hui
dige staat van het geding, naar de cor
rectionele rechtbank te verzenden , ; 

Overwegende dat bedoelde conclusies 
verder aanvoerden " dat de onderzoeks
rechter te Antwerpen ten deze niet be
voegd was, noch ratione materiae, noch 
1·atione loci, noch mtione personae, dat 
inderdaad al de feiten zich te Gent hebben 
voorgedaan en dat al de betichten in 
het arrondissement Gent wonen,; 

Overwegende dat aanleggers aldus 
geenszins voorhielden dat de raadkamer 
te Gent onbevoegd was ratione mate1·iae, 
ratione loci of mtione pe1·sonae om de 
rechtspleging te reg·elen; dat zij in werke
lijkheid staande hielden dat gemelde 
raadkamer voorlopig niet mocht uit
spraak doeri omdat de rechtspleging niet 
regelmatig was, en meer bepaald omdat 
litispendentie bestond tussen het onder
zoek dat eerst te Antwerpen ingesteld 
werd en het onderzoek dat naderhand 
te Gent gevorderd werd; 

Overwegende dat litispendentie twee 
identieke vorderingen onderstelt die te
gelijker tijd aanhangig werden geinaakt 
v66r twee verschillende rechters die de 
een en de andere bevoegd zijn, zodat 
de exceptie van litispendentie geen 
exceptie van onbevoegdheid insluit ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
releveert, enerzijds, " dat de door be
klaagden opgeworpen exceptie van litis
pendentie geen exceptie van onbevoegd
heid is, - dat de beweerde litispendentie 
de regelmatige « saisine , van de onder
zoeksrechter te Gent zou kunnen beletten, 
doch geenszins de bevoegdheid van deze 
laatste, daar hij wegens verknochtheid 
der feiten bevoegd is om kennis te nemen 
van al de inbreuken ,, ·anderzijds, " dat 
al de overige grieven betreffende de on
regelmatigheid der rechtspleging, de 
schending der rechten van de verde
diging en de verjaring volkomen vreemd 
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zijn aan de kwestie van de, bevoegd
heid >>; 

Dat het arrest aldus de bewijskracht 
van de besproken conclusies geenszins 
geschonden heeft en aan de erin vervatte 
verweermiddelen een passend antwoord 
heeft verstrekt ; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het middel blijkt dat de beslissing, die 
over geen betwisting aangaande de be
voegdheid uitspraak doet, een voorberei
dende beslissing of een beslissing van 
onderzoek is waartegen, krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
:('ing, een voorziening slechts toegelaten 
is na het eindarrest; 

Dat bijgevolg de te dien aanzien door 
aanleggers ingediende voorzieningen voor
barig en dus niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt ieder aanlegger 
tot de kosten van zijn voorziening. 

22 juli 1959. - Vacatiekamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. De Bruyn. 

VACATIEKAMER. - 22 juli 1959 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VoNNIS WAARTEGEN BEROEP VER
NIETIGD. - VERPLlCHTING VOOR DE 
STRAFRECHTER IN HOGER BEROEP OVER 
DE GROND UITSPRAAK TE DOEN. -
UITZONDERING. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP, DIE HET BEROEPEN 
VONNIS VERNIETIGT, ALSMEDE EEN GE
DEELTE VAN HET DOOR DE EERSTE 
RECHTER GEDANE ONDERZOEK, EN OVER 
DE GROND UITSPRAAK DOET ZONDER DE 
HEROPENING DER DEBATTEN TE BE
VELEN. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1° In stmfzaken, is de rechte1· in ho ger 
beroep, die het bestreden vonnis nietig 
verklaart, verplicht ove~· de grond uit
spmak te doen, tenzij de nietigverklm·ing 
wordt uitgesproken wegens onbevoegd
lwid van de eerste !'echter of wegens het 

, bij deze niet wettelijk aanhangig maken 

van de zaak (1). (Wetboek van straf
vordering, art. 215.) 

2° Schendt de rechten :van de ve1·dediging 
niet de rechter in be1·oep, die het bestreden 
vonnis en een gedeelte van het doo1· de 
eerste rechter gedane onde1·zoek ve1·nietigt 
en over de grond uitspraak doet, zonder 
een heropening van de debatten te be
velen, ten einde partij en toe te laten te 
concluderen, en namelijk om een nieuw 
verhoo1· van getuigen te verzoeken (2). 
(Wetboek van strafvordering, art. 215.) 

(JONCKERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1959 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de rechten van verdediging, 
doordat het bestreden arrest, na het 
beroepen vonnis te hebben te niet gedaan 
omdat het gewezen werd met inacht
neming van bijkomende deskundige toe
lichtingen verstrekt op de terechtzitting' 
door wetsdokter Vandevoorde, die de 
aan zijn deskundig verslag toegevoegde 
technische ophelderingen verstrekt heeft 
zonder voorafg·aandelijk de wettelijke eed 
als deskundige te hebben afgelegd, de. 
zaak tot zich heeft getrokken en na uit 
het debat het getuigenis van voornoemde 
dokter te hebben verwijderd, niettemin 
aanlegster veroordeeld heeft, derwijze dat 
een ter zitting gedane getuigenis, waaruit 
bleek dat er geen vruchtafdrijving ge
pleegd werd, wegviel, dan wanneer het 
hof van beroep, bij gebrek aan kennis
geving dienaangaande, aanlegster de gele
genheid heeft ontnomen desbetreffend 
haar middelen voor te dragen en het 
alleszins de zaak naar een latere terecht
zitting moest verschuiven ten einde haar 
toe te laten genoemde dokter regelmatig 
te doen onderhoren : 

Overwegende aan de ene zijde dat de 
strafrechter in hoger beroep, behoudens 
het ten deze vreemde geval waarin de 
nietigverklaring van het beroepen vonnis 
wordt uitgesproken hetzij wegens onbe
voegdheid van de eerste rechter hetzij 
wegens het bij deze niet wettelijk aan
hangig maken van de zaak, niet het 
vermogen maar de hem door de wet 

(1) en (2) Verbr., 24 februari 1958 (Bull. en 
PASIC., 1958, I, 682). 
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opgelegde verplichting heeft over de zaak 
zelf uitspraak te doen ; 

Dat aanlegger niet onwetend kon zijn 
van dit door de wet aan het hoger beroep 
gehecht uitwerksel; 

Overwegende dat uit het bovenstaande 
volgt dat het hof van beroep niet ertoe 
gehouden was aanlegster vooraf kennis 
te geven van het voornemen bij nieuwe 
beschikking uitspraak +.e doen ; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het bof van beroep soeverein de bewijs
waarde van de voorgebrachte elementen 
alsmede de gepastheid van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen beoordeelt ; dat 
het derhalve niet gehouden was, indlen 
het van oordeel was dat het tot vorming 
van zijn overtuiging over voldoende ge
g·evens beschikte, de zaak naar een latere 
terechtzitting te verwijzen ten einde aan
legster toe te laten om een nieuw ver
hoor van dokter Vandevoorde te ver
zoeken; 

Overwegende, dienvolgens, dat het hof 
van beroep de rechten van verdediging 
van aanlegster niet heeft geschonden ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

, 0~ die redenen, verwerpt de voor
Zlemng; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

22 juli 1959. - Vacatiekamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, raadsheer 
waarnemend voorzitter. -· Verslaggeve1·, 
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Willemaers (van de Balie van 
Leuven). 

VACATIEKAMER. - 26 augustus 1959 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 16-2-a.- VOORRANGEN. 
- ARREST VASTSTELLEND DAT EEN 
SPOOR DE OPENBARE WEG OVER ~JN 
GEHELE BREEDTE KRUIST. - VAST
STELLING UITSLUITEND GEGROND OP 
RET FEIT DAT DE OPENBARE WEG, 
WAAROP RET SPOOR LIGT, EEN ZELFDE 
WEG VORMT MET ANDERE WEGEN. 
ONWETTELIJKE AFLEIDING. . 

Is onwettelijk het an·est dat beslist, . dat 

op het kruispunt van een openbare weg, 
waar~p ten !f!inste een spoor ligt, lm 
een 1'tJweg, dte noch spoo1· noch verschei
dene 1'ij banen beva~ ( 1), de eerste, bij 
toepasstng van arttkel 16-2-a van de 
Wegcod~ van 8 ap1·il 1954, hoofdweg is 
ten opzwhte van de tweede omdat het 
~poo1· d~ rijweg of het verle;tgvak ervan 
tn de nchtmg van de breedte ove1' zijn 
gehele breedte kruist, en deze laatste vast
stelling enkel grondt op de omstandig
lwid, dat de eerste weg met andere wegen 
slechts een zelfde weg vo1'1nt. 

(PIRAUX, T. HANUS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beschikkingen van het 
arrest die op de burgerlijke vorderingen 
betrekking hebben ; . 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 15 en 16 (inzonderbeid 16, 1, 2, 
letter a, en 3) van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954 houdende algern een 
reglement op de politie van het weg
verkeer, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
Ben 4 van de wet van 17 april 1878, de 
voorafgaande titei bevattende van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken 
en 1382 en 1383 van het Burg·erlijk Wet
hoek, doordat bet bestreden arrest teg·en 
verweerder Hanus niet bewezen verklaart 
de door de eerste rechter vaststaand 
verklaarde telastlegging, bijgevolg bet 
hof van beroep onbevoegd verklaart om 
van de burgerlijke vordering van aan" 
legger kennis te nemen, en aanlegger tot 
het betalen van een vergoeding aan ver
weerder veroordeelt, om de reden dat 
"beklaagde Piraux vergeefs in zijn con
clusies zich op de prioriteit van rechts 
wil beroepen, vermits het vaststaat dat 
in de door Hanus gevolgde weg sporeri 
lagen die de door Piraux bereden zijweg· 
over geheel zijn breedte kruisen », a) zon
der zijn beslissing te motiveren, daar het 
geen antwoord verstrekt heeft op de 
conclusies waarbij aanlegger deed gelden 
dat zowel het door de verbalisanten op
gemaakte als het door verweerder op 

(1) Raadpl. verbr., 1 april1957 (Arr. Ve-rb1·., 
1957, bl"l• 647, Bttll. en PASIC., 1957, I, 938),. 
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de debatten voorgebrachte plan bewezen 
dat bedoelde sporen de zijweg, waar aan
legger op het kruispunt rechts van ver
weerder kwam uitgereden, niet over ge
heel zijn breedte kruisten; b) dan wan
neer de afwijking die door artikel 16, 1, 
van voormeld besluit van 8 april 1954 
gebracht is aan de prioriteit van het van 
rechts komend verkeer welke bij arti
kel 15 ingevoerd is ten behoeve van de 
bestuurder die op een hoofdweg rijdt, 
niet toepasselijk is op het geval waarin 
de in aanmerking te nemen wegen allebei 
het karakter van hoofdweg vertonen, en 
dan wanneer het bestreden arrest, door 
enkel op de kenmerken van de door ver
weerder gevolgde weg te steunen, zonder 
te onderzoeken of vast te stellen of de weg, 
gevolgd door aanlegger die rechts van 
de eerste kwam gereden, eveneens geen 
hoofdweg was in de zin van artikel 16-2 
van bovengemeld besluit, zijn beslissing 
niet gerechtvaardigd heeft en geen moge
lijkheid biedt de wettelijkheid van zijn 
beslissing na te gaan; c) zonder zijn 
beslissing te motiveren, daar het geen 
antwoord verstrekt heeft op de conclusies 
waarbij aanlegger verweerder aanwreef 
te kort gedaan te hebben niet enkel aan 
de verplichting hem de doorgang· vrij te 
Iaten, doch tevens aan de elementaire 
voorzichtigheidsregelen door zijn oplet
tendheid af te wenden van aanlegger 
die hij no0htans gezien had toen hij nog 
?0 meter van hem verwijderd was : 

Overwegende dat blijkens het bestre
den arrest, verweerder reed op een open
bare weg waarin twee sporen lagen en 
dat de botsing zich voorgedaan heeft toen 
aanlegger van rechts een zijweg kwam 
uitgereden ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel16-2-a van het reglement op de politie 
van het wegverkeer van 8 april1954, op 
het genaderd kruispunt hoofdwegen zijn 
ten opzichte van elke and(lre weg, de 
openbare wegen waarin tenminste een 
spoor lig't; dat even we!, naar het tweede 
lid van deze bepaling die ten tijde van 
de feiten van kracht was (1), de openbare 
weg waarin een spoor lag zijn karakter 
van hoofdweg ten opzichte van de zijweg 
verloor wanneer het spoor deze zijweg 
niet over geheel zijn breedte kruiste ; 

(1) Artikel 5 van het koninklijk beslnit van 
4 juni 1958 heeft artikel 16 van de Wegcode 
van 8 april 1954 door nieuwe bepalingen ver
vangen. Luidens deze « moet de bestuurder, 
die een openbare weg nadert, iedere bestuur
der, die op deze weg rijdt, laten voorgaan, in 

Overwegende dat aanlegger in regel
matig v66r het hof van beroep genomen 
conclusies betoogde dat " zowel het door 
de verbalisanten opgemaakte als het 
door appellant (hier verweerder) op de 
debatten voorgebrachte plan bewezen dat 
het spoor, liggend in de door appellant 
gevolgde weg, de zijweg, waar concluant 
kwam uitgereden, niet over geheel zijn 
breedte kruist "; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
in de door verweerder gevolgde weg 
sporen liggen die de door aanlegger 
gevolgde zijweg over geheel zijn breedte 
kruisen; 

Overwegende dat het arrest, om deze 
beslissing te rechtvaardigen, erop wijst 
« dat uit de elementen van het dossier, 
en meer in het bizonder uit het verge
lijken van de plans en de door de gerech
telijke politie genomen fotografieen blijkt 
dat in de door beklaagde Hanus gevolgde 
weg over gans de lengte ervan een dubbel 
tramspoor ligt en dat hij met de oprit 
naar de Vilettebrug die verder loopt door 
de avenue Paul Pastur eenzelfde weg 
vormt" en aanduidt « dat de tramsporen 
het trace van de quai de Ia Douane nauw 
volgen en dat, kennelijk, de door beklaag
de Piraux gevolgde rue de Marchienne 
een zijweg is die ... een secundaire weg 
is '' ; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de openbare weg waarin sporen Iiggen 
slechts eenzelfde weg vormt niet nood
zakelijk impliceert dat de sporen of Mn 
ervan de zijweg of het verlengvak ervan 
over geheel zijn breedte kruisen; 

Overweg·ende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest mitsdien niet 
valt af te leiden dat de door verweerder 
gevolgde weg een hoofdweg was in de zin 
van artikel 16-2-a van voormeld regle
ment; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den dispositief niet wettelijk g·erechtvaar
digd is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de burgerlijke vordering van aan
legger en over die van verweerder ; 
beveelt dat melding van onderhavig 

de volgende gevallen : a) wanneer hij uit een 
openbare weg met een enkele rijbaan en 
waarin geen spoor ligt, gereden komt op el'\n 
weg met ten minste een spoor of met ver
scheidene rijbanen "· 
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arrest zal gemaakt worden in de rand 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

26 augustus 1959. - Vacatiekamer. 
- Vootzittet, H. Sohier, voorzitter. -
Verslaggevm·, H. Polet. - Gelijkluidende 
conclusie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Pirson en De 
Bruyn. 

VACATIEKAMER. - 26 augustus 1959 

GEMEENTEREGLEMENT. - HAND
HAVING VAN DE ORDE BINNEN DE 
RUIMTE VAN DE SLACHTHUIZEN. -
REGLEMENT GEGROND OP ARTIKELS 3 
VAN TITEL XI VAN DE WET VAN 
16-24 AUGUSTUS 1790 EN 78 VAN DE 
GEMEENTEWET, EN BEPALEND DAT HET 
TER KENNIS VAN DE WEGGEBRUIKERS 
ZAL WORDEN GEBRACHT OVEREENKOM
STIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 1, 
LAATSTE LID, VAN DE WETTEN OP DE 
POLITIE VAN HET WEGVERKEER. -
REGLEMENT DAT GEEN AANVULLENDE 
REGLEMENTERING UITMAAKT, GETROF
FEN TER UITVOERING VAN DEZE WETS
BESCHIKKING OP DE POLITIE VAN HET 
WEGVERKEER. 

Uit de omstandigheid dat een gemeente-
1'eglement, getro fTen ten einde de orde 
binnen de 1'uimte van de slachthuizen 
te handhaven en uitd1·ukkelijk geg1'ond 
op a1'tikels 3 van titel X I van de wet 
van 16-24 augustus 1790 en 78 van de 
gemeentewet, beschikt dat het slechts in 
we1'king zal t1'eden na de weggeb1'uike1's 
te1· kennis te zijn gebracht ove1'eenkomstig 
de bepalingen van a1'tilcel 1, laatste lid, 
van de wetten op de politie van het 
wegve1'kee1', lean niet wo1'den afgeleid dat 
dit 1'eglement een aanvullende 1'eglemen
te1·ing uitmaakt getro ffen te1' uitvoe1'ing 
van bedoeld a1'tikel 1. 

(PREVOT, T. VAN PARYS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 maart 1959 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 en 2 van de wet van 1 augus
tus 1899, van de wet van 1 augustus 1924 
en van de wet van 16 december 1935, 
van de wet van 16-24 augustus 1790 en 
van artikel 78 van de gemeentewet, door
dat het bestreden vonnis aanlegger ver
oordeeld heeft om aan de verwerende bur
gerlijke partij de som van 1.450 frank als 
schadevergoeding te betalen, onder vast
stelling, ten laste van aanlegger, van een 
overtreding van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954, genomen krachtens 
bovengemelde wetten, die begaan werd 
binnen de ruimte van de slachthuizen 
der gemeente Anderlecht, daar een veror
dening van gemeen telijke politie van 
Anderlecht van 3 juni 1954 de bepaling·en 
van voormeld koninklijk besluit van 
8 april 1954 op die ruimte toepasselijk 
heeft gemaakt, dan wanneer bovenge
melde wetten en de tot uitvoering ervan 
genomen koninklijke besluiten als voor
werp hebben de politie van het verkeer 
op de openbare wegen en niet op een 
private plaats, zoals de ruimte van voor
melde slachthuizen : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel stelt, aanlegger schuldig ver
klaard werd aan een overtreding, niet van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
genomen tot uitvoering van de wetten 
van 1 augustus 1899, 1 augustus 1924 
en 16 december 1935 op de politie van 
het wegverkeer, doch van een gemeente
verordening, g·esteund op artikel 3, 
titel XI, van de wet van 16-24 augustus 
1790 en op artikel 78 van de gemeente
wet : 

Dat het vonnis trouwens verduidelijkt 
dat aanlegger veroordeeld was wegens 
overtreding van een gemeenteverordening 
waarbij politiestraffen bedreig·d waren, 
zoals artikel 78 van de gemeentewet be
paalt, en dat de verjaring van de publieke 
vordering zes maand was en niet een 
jaar, zoals het het geval is voor de over
tredingen van de wetten en reglementen 
op het verkeer; 

Dat het op een onjuiste uitlegging van 
het bestreden vonnis gesteunde middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van dezelfde wets- en regle
mentsbepalingen, doordat het bestreden 
vonnis verklaart dat de verordening van 
gemeentelijke politie van Anderlecht van 
3 juni 1954 bepaalt dat zij in werking 
treedt na de gebruikers van bedoelde 
wegen ter kennis te zijn gebracht over
eenkomstig de bepalingen van artikel 1, 
laatste lid, van de wetten op de politie 
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van het wegverkeer, dan wanneer een 
verordening van gemeentelijke politie de 
toepassing van die wetten niet kan uit
breiden tot private plaatsen, waarop zij 
niet van toepassing zijn : 

Overwegende dat het gemeentebesluit, 
door te bepalen dat de verordening in 
werking zal treden na door de bestendige 
deputatie te zijn goedgekeurd en na de 
weggebruikers ter kennis te zijn gebracht 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 1, laatste lid, van de wetten op de 
politie van het wegverkeer, de toepassing 
van bewuste wetten niet tot private 
wegen uitbreidt, doch beslist dat het 
ter kennis van de weggebruikers van die 
wegen zal gebracht worden door dezelfde 
middelen als de algemene reglementen 
de gebruikers van de openbare weg ter 
kennis gebracht worden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

26 augustus 1959. - Vacatiekamer. 
- Voo1·zitte1', H. Sohier, voorzitter. -
Ve1'slaggeve1', H. Vroonen. - Gelijklui
dende conclusie, H. F. Dumon, advocaat
generaal. - Pleite1's, HH. Van Roye en 
Cassart (heiden van de Balie van beroep 
te Brussel). 

VACATIEKAMER. - 26 augustus 1959 

DIEFSTAL. - DIENSTBODE OF LOON
DIENAAR DIE ZICH EEN ZAAK TOE
EIGENT, DIE HEM WERD TOEVERTROUWD 
IN DE UITVOERING VAN ZIJN CONTRACT 
VAN HUUR VAN DIENSTEN. - HUIS
DIEFSTAL EN GEEN l'viiSBRUIK VAN VER
TROUWEN. 

Maakt zich schuldig aan huisdiefstal, niet 
aan misb1·uik van ve1't1'ottwen, de dienst
bode of de loondienaa1', die zich een zaak 
toeeigent die hem doo!' zij n meeste1' we1·d 
toeve1't1'o;twd met het oog op de vet·vulling 
van een opd!'acht, die in de uitvoe1'ing 
van zijn contmct van huu1' van diensten 
viel {1). 

(1) Raadpl. verbr., 4 juli 1938 (Bttll. en 
PASIC., 1938, I, 251); 18 october 1943 (ibid., 
1944, I, 6). 

{EGGEN, T. CHARLIER EN HURARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de 
jegens verweerders ingestelde publieke 
vordering: 

Overwegende dat aanlegger zonder hoe
danigheid is om zich te voorzien tegen 
de beslissing, ten gunste van verweerders 
over de publieke vordering gewezen : 

Dat de voorziening in dit opzicht niet 
ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de door 
aanlegger jegens verweerders ingestelde 
burg·erlijke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 491, 461 en 462 
en volgende van het Strafwetboek, 2228 
en volgende, 2236 en volgende van het 
Burgerlijk W etboek, doordat het hof ten 
onrechte geacht heeft, enerzijds, dat de 
overdracht van een zaak aan een arbeider 
of een bediende het fiducia contract, 
bedoeld in artikel 491 van het Strafwet
boek, uitmaakt en dat bijgevolg het bezit 
aan beklaagde Charlier was overgedra
gen; en, anderzijds, dat, aangezien de 
telastlegging van diefstal in hoofde van 
Charlier het niet was, de telastlegging 
van heling ten laste van Hurard niet 
bewezen was, dan wanneer de zaken die 
aan een loondienaar toevertrouwd worden 
in het bezit van de meester blijven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerder Charlier als 
handelsreiziger in dienst van aanlegger 
was; dat hij bij het stopzetten van zijn 
functies, beschikt heeft over aan aan
legger toebehorende stukken die hem 
door deze waren toevertrouwd ; 

Overwegende dat het arrest de telast
legging van bedrieglijke wegneming bui
ten beschouwing laat om de reden dat 
de stukken door aanleg·ger waren toe
vertrouwd aan een bediende opdat deze 
in een handelsgeschil een bepaald gebruik 
ervan zou maken ; 

Overwegende dat de rechter niet ver
duidelijkt of de overhandiging geschied 
was met het oog op een opdracht die 
niet in de uitvoering van het contract 
van huur van diensten viel dan wel of, 
in zijn geest, elke overhandiging door de 
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werkgever aan zijn aangestelde gedaan 
met het oog op een bepaalde opdracht 
het begrip van huisdiefstal doet ver
vallen; 

Dat de redenen mitsdien het hof niet 
in staat stellen zijn toezicht uit te 
oefenen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover daarbij 
over de burgerlijke vordering uitspraak 
is gedaan; beveelt dat melding van on-

derhavig arrest zal gedaan worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

26 augustus 1959. - Vacatiekamer. 
- Voo1·zitte~·, H. Sohier, vool'zittel'. -
Vel'slaggeve1·, H. Vroonen. - Gelijklui
dende conclusie, H. F. Dumon, advocaat
generaal. 





ALF ABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING 

JAARGANG 1959 

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte 
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (l). 

A 

Aanmatiging van ambt. 
Aanplakbiljetten. 
Aansprakelijkheid (buiten over-

eenkomst). 
Afpaling. 
Ambtenaar. 
Ar beidsongeval. 
Assisenhof. 

B 

Bedreigingen. 
Bekentenis. 
Belastingen en taxes. 
Belediging en smaad. 
Belgisch Congo. 
Beroepsveremging. 
Bern sting. 
Bescherming van de maa t

schappij tegen de abnorma
len (Wet tot). 

Bescherming van de nationale 
instellingen. 

Beslag. 
Bevoegdheid en aanleg. 
Bewijs. 
Bezit. 
Bindende beoordeling door de 

rechter over de grond. 
Bossen en wouden. 

Burgemeester. 
Burgerlijke stand. 
Burgerlijke vordering. 

D 

Desm·tie. 
Deskundig onderzoek. 
Diefsial en afpersing. 
Douanen en accijnzen. 
Dronkenschap. 
Duiven. 
Dwangsom. 

E 

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. 

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

Eigendom. 
Electrische energie. 
Erfdienstbaarheid. 

F 

Faillissement. 

G 

Geestrijke dranken. 
Gemeente. 

Gemeentereglement. 
Geneeskunde. 
Gerechtskosten. 
Gewijsde. 
Gezinsvergoedingen. 

H 

Handel-Handelaar. 
Handelsfonds. 
Her haling. 
Rerz1ening. 
Hoger beroep. 
Huur van goederen. 
Huur van werk. 
Huwelijk. 

I 

Indeplaatsstelling. 

J 

J aarlijks verlof en betaalde 
feestdagen. 

I{ 

Kansspel en weddenschap. 
Kinderbescherming. 
Kinderbijslagen. 

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



942 ALFABETISOHE LIJST VAN DE TITELWOORDEN. 

L 

Landwetboek. 
Laster en eerroof. 
Lasterlijke aangifte. 
Lastgevmg. 
Leger. 
Lijfrente. 

M 

Maatschappelijke zekerheid. 
Middelen tot cassatie. 
Militair. 
Militaire pensioenen. 
Militie. 
Misbruik van vertrouwen. 
Misdrijf. 

N 

N achtgerucht of nachtrumoer. 
Natuurlijk kind. 
Nieuwe eis. 
Nijverheidstekeningcn en -mo-

dellen. 

0 

Omkoping. 
Ondernemingsraad. 
Onderzoek (in strafzaken). 
Onsplitsbaarl1eid. 
Onteigening ten algemenen 

nutte. 
Ontucht en prostitutie. 
Ontvoering van kind; 
Onverdeeldheid. 
Onvrijwillige verwondingen en 

doding. 
001·log. 
Oorlogsschade. 
Openbare dienst. 
Openbare orde. 
Overeenkomst. 

Overspel en onderhoud van 
bijz1t. 

p 

Prejudicieel geschil. 

Rechtbanken. 
Rechten van de verdediging. 
Rechterlijke inrichting. 
Rechterlijke macht. 
Rechtsvordering. 
Redenen van de vonnissen en 

arrest en. 
Regeling van rechtsgebied. 
Registra tie1·ecl1t. 
Rekening-courant. 
Revindicatie. 

s 
Samenhang. 
Samenloop van misdrijven. 
Scheiding van goederen. 
Schenkingen en testamenten. 
Schip-Scheepvaart. 
Schuldvernieuwing. 
Sequester der goederen van de 

personen aan wie misdaden 
en wanbedrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de 
Staat worden ten laste ge
legd. 

Sequester van vijandelijke goe-
deren. 

Smaad. 
Stedebouw. 
Straf. 
Successierechten. 

T 

Talen (Gebruik van de). 

Tramvoertuigen, autobussen, 
cars en taxi's. 

Tussenkomst. 

u 
Uitvoerende macht. 

v 
Valsheid en ge bruik van valse 

stukken. 
V ennootscha ppen. 
V erbintenissen. 
V er breking. 
Verdeling. 
Vereniging zonder winstbejag. 
V erjarmg (burgerlijke zaken). 
Verjaring (in strafzaken). 
Verkeer. 
Verkiezingen. 
Verknochtheid. 
Verkoop. 
Verlating van familie. 
V erlating van post. 
Verwijzing na verbreking. 
V erzekeringen. 
Verzet. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorrechten en hypotheken. 
Voorwaardelijke invrijheidstel-

ling en veroordeling. 
Voorziening in cassatie. 
Vreemdelingen. 
Vruchtgebruik. 

w 
Wegenis. 
Werkrechtersraad. 
Wetten en besluiten. 
Wisselagent. 
Wisselcontrole. 
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AANMATIGING VAN AMBT. 

AanmaUg-ing van tUels. - OnwetUg voe
ren van de t'itel van arch,itect. - Moreel 
bestanddeel van het misdr'ijf.- Algemeen 
sch1tl1Ug 'inzicht. -- Het moreel bestand
deel van het misclrijf, zich in het openbaar 
en zonder daartoe gerechtigd te zijn de 
titel van architect toe te kennen, is het 
algemeen schuldig inzicht. (Wet van 20 fe
bruari 1939 op de bescherming van de titel 
en het beroep van architect, art. 1.) 

29 jnni 1959. 921 

AANP LAKBILJETTEN. 

KoninlcU,ilc besl,wit vwn 5 1ne,i 1936, ,qewi.i
zi,gd door lcon,inkli.ilc besl,wit vwn 30 sep
ten~be,r 1937. - RegeUng en verbod inzake 
zelcere wijzen van aanplalclcen en adverte
ren. - 'l'oestd 1titsl,niten1l met reclame
!loelein!len ontworpen en nitgevoenl. -
Kan een middel van zichtbare reclames of 
advertenties, verboden door artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 5 mei 1936, ge
wijzigd door koninklijk besluit van 30 sep
tember 1937, uitmaken een toestel (ten 
deze een barak) nitsluitend met reclame
doeleinden ontworpen en uitgevoercl, zelfs 
zo het bijkomencl voor een ander gebruik 
client. 

A 

22 september 1958. 52 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

1. - Stratzalcen. - Bu,J'ffe'rUjke vonlll
'J'ing. - OorzalceU,ilc verband tnssen de 
fo,nt en de schade. - Beoo1·deUng in feite. 
- Soevere-ine beoo1·deling. - Is soeverein 
de beoorcleling, in feite, door de feiten
rechter dat er al dan niet een oorzakelijk 
verband bestaat tussen de font en de 
schade. 

9 februari 1959. 453 

2. - Veroonlel'ing wegens onv1·ijwUlige 
(loding. - Schade door de 1·echthebbenclen 
van het slachtojJer ondergaan ten gevolge 
Vltn het ve1·Zies van zijn bixlr,ijfsinlcom" 

sten. - Ar,rest dnt die schade vaststelt op 
grand Vltn de b1'ttto-wedlle Vltn het slacht
ojJer, zonder ve1'1nimle,l"ing van de be(lra
gen bestenul voo'/' jiscnle en sociale lasten. 
- OntvetNgheicl. - Vermits de sclwde die 
voor de rechthebbenden van het slacht
offer van een omTijwillige doding voort
spruit nit het verlies van zijn bedrijfsin
komsten in de beroving van het df'el van 
die inkomsten waaruit zij persoonlijk 
voorcleel trokken bestaat, is onwettig llet 
arrest dat cUe schade bepaalt op groncl 
van de bruto"weclcle van het slachtoffer, 
zonder acht te slaan op de bestemming 
die eraan gegeven wercl en namelijk zon
der aftrek van de afllouclingen voor cle 
belastingen en van de bijclragen aan de 
kas voor weduwen en wezen gestort. 

23 februari 1959. 481 

3. - Belling tot vrijstelling. - On
rechtmntige !laa!l met 7cw£ule trouw ge
stel!l. - Be!l,ing niet vwn toepassing. -
Op het stuk van contractuele verantwoor
delijkheid evenals op !let stuk van aqui
liaanse verantwoorclelijkheid, kan de per
soon die schade berokkend heeft geen be
ding tot vrijstelling van verantwoorclelijk
heicl inroepen, zo hij met kwade trouw 
gehandeld heeft. (Burg. Wetb., art. 1134, 
al. 3, 1150 en 1382.) 

3 april 1959. 592 

4. - Belclaa[Jcle veroonleeltl wegens een 
,inu1·e,nlc, !lie schatle heett veroorzaalct. -
sa,mengnltnlle tout van het slnchtojJer. -
B'lt'I'Ue'rlijlce !UtnspralceU:ilcheid van cle be
lcl!wgcle slechts ge!leeltelijlc. - Wanneer 
een schacle veroorzaakt is geweest door 
de samengaancle fouten van het slacht
offer en de beklaagde, kan cleze jegens het 
slachtoffer niet veroorcleeld worden tot al
gehele vergoecUng van die schacle. (Impli
ciete beslissing.) 

4 mei 1959. ()93 

5. - TTernntwooraeUjlchei!l voo1· !le 
sclwlle ve1'001'Zaalct door een za!tlc. - T' er
nntwoonleUjlche'icl van de bewalcer. - Be
f!i'itJ vnn bewnlcing. ~ De bewaker ver
antwoordelijk, krachtens artikel 1384, ali
nea 1, van !let Burgerlijk vVetboek, voor 
de scllade veroorzaakt door het gebrek van 
een zaak, is clegene clie voor eigen reke-



9H AANSPRAKEJ~IJKHEID {RUITEN OVEREENKOl\fST). 

ning ervan gebruik maakt of geniet met 
recht van leiding en toezicht. 

13 mei 1959. 734 

6. - Vemntwoonleliilche£cl vnn cle be
walver. - Persoon cUe ·het gebrtt'ilv of cle 
h'ltll'l' van cle zaalv belcomen heeft. - Per
soon zi;incle n1et ·in ellc {fCVCtl bewalcer van 
cle z·cwlc voo·r de toepass-in g vaon cwM
J,:el 1384, aUnea 1, ·va.n het Bm·gerli:ilc TVet
boelc. - Degene, die het gebruik of de 
huur van een zaak heeft bekomen, heeft 
de bewaking ervan niet en is niet verant
woorde1ijk voor de schade er door veroor
zankt, in de zin van artikel 1384, alinea 1, 
van het Burgerlijk Wetboek, im1ien de 
eigenaur zich bet recht van leicling en van 
toezicht over de zank heeft voorbehouden. 

1G mei 1959. 734 

'7. - Art'ilcel 1384, Ucl 3, 1!an hct B·wr
gerlijk Wetback. - Aanyestelcle. - Be
!fl'ip. - Stelt niet vast dat een persoon de 
aangestelde is van een andere, in de zin 
van artikel 1384, lid 4, van het Burgerlijk 
Wetboek, het vonnis dat zich ertoe be
perkt er op te wijzen clat de eerste de neef 
is van de tweede, dat hij inwoont bij zi.in 
oom, cUe de sleutels van zijn voertuig in 
het bereik van zijn neef had gelaten, zo
dat deze in de mening kon verkeren dat 
zijn oom b(ol11, nlthans stilzwijgend, had 
toegelaten {lit voertuig te besturen. 

5 juni 1959. 813 

.S. - YerJceer. - A[Jent clie Mnbtshnlvc 
een 't!oert1t'ig ·vertJl(tatst b'i.i toepass'in!J van 
arMlcel 35, al·inen 2, wm cle 1Vegcode van 
8 npr-il 1954. - Y e1·plantsin·g op ·ris·ico vnn 
rle weerspamn·ige of ntwe.<i'ige best·unnle·r 
en van de burgerlijlce aan8pm7ceUj7ce per
sonen. - Drnn[!wijclte vwn deze bescll!ik
lcin[J. -In cle tweede alinea van artikel 35 
van de Wegcocle van 8 april1954, blijkens 
dewelke de bevoegde agent, in bepaalde 
gevalleu, ambtshalve voor cle vervlaatsing 
van een stilstaand of stationerend voer
tuig mag zorgen, op risico van de bestuur
der en van de burgerlijke aansprakelijke 
personen, bedoelt het wool'{l « risico ll en
kel de schade, clie aan bet verplaatst voer
tuig zon kunnen worden toegebracht. 

8 juni 1959. 818 

9. - In genwenschntJ vnn [!OCcle'l·en rJe
hnw(le 'IYI'Olt'W, cUe geen 1.o'instgeven(l be
roep uitoefent, cloch hanr tcwk vnn 7m'is
houdste1· ve1·v·ult. - F ermtlling van cUe 
tnalG onmogeU.ilc gemaakt cloor een kren
lcin[! vnn cle fys·ische inte{frite'it. - K·ren
k'lng wellce een matel"icle schncle nwn cle 
echt{fenote tJe·rsoonUfk bemlclcent. - De 
krenking van de fysische integriteit van 
een in gemeenschap van goederen gehuwde 
vrouw, die geen winstgevend beroep uit
oefent, doch haar taak van lmishouclster 
vervnlt, krenking waardoor de vervulling· 

van die taak geheel of gecleeltelijk onmo
gelijk wordt gemaakt, berokkent aun de 
echtgenote persoonlijk een materiele 
schade. 

15 juni 1959. 845 

10. - St'l'afza.lccn. - B·ur{ferlijlce vo·r
clering. - Raminf! vnn (le schcule ex aequo 
et bono. - Voonoa.nnlen. - Wanneer een 
partij een begrotingsgrondslag van de 
schade door een onrechtmatige claad ver
oorzuakt heeft voorgesteld, lmn de rechter 
slechts wettelijk een begToting ew aequo 
et bono van die schalle in de plaats stcl
len, voor zover hij de rellen opgeeft, waar
om enerzijds de voorgestelcle begroting,;
gronclslag niet aannemelijk is, en ander
zijds de begroting niet anders dan ew 
neq·uo et bono kan geschieden. 

15 juni 1959. 850 

11. - Schculc veroo1·znalct cloor een 
misclrijf. - He·rstel. - Morele en mnte
rii!le schncle. - Yonle·ring vwn een pa·rt'ij 
tot atzomle'l'l'ijke bescldklcingen over elke 
schnrle. - Olobnle schntUng cloo·r cle 1'ech
ter over cle {f1'01Ul. - OnwetteUjlcheicl. -
vVanneer een partij heeft gevorderd dater 
bij afzonclerlijke beschikkingen uitspraak 
zou worden gedaan over llet herstel van 
de morele schade en over het herstel van 
de materiele schacle veroorzaakt cloor een 
zelfde misdrijf, mag de rechter de vergoe
c1ing verschulc1igc1 tot herstelling van dezc 
dnbbele schatle niet globaal vaststellen . 

15 juni 1959. 850 

12. - Ongeva.l plcwts grijpencle, b'ij 
misUg weer, Ujclens het ove·rstelcen van 
een onbewaakte ove·I"WC[J van een spoo1·
weu. - BesUssin,q cle ewploita.nt vnn de 
szwo·rwe[! vnn alle veran twoonlelij lche·icl 
ontlnstencle. - Beslissing lderop [Jcg·l'oncl 
clat cUe ewploUnnt slechts in twee bepanlcle 
o1nstnncli[Jheclen geho1ulen is b-ijzoncle·re 
mnatregelen te trefjen bij cle onbewnnkte 
ove·rwegen. - Onwettigheicl. - Is onwet
tig de beslissing die de exploitant van de 
spoorweg- van alle verantwoordelijkheid 
outlast in een ongeval clat plnatsgreep bij 
mistig weer tijdens het oversteken van een 
onbewaakte overweg, om de reden dat een 
exploitant slechts gehouden kan worden 
bijzondere voorzorgsmaatregelen te treffen 
bij een onbewaakte overweg zo het behoud 
van de overweg wegens bet belang van 
de baan al te gevaarlijk blijkt of zo de 
overweg zo is dat bet zicht op de aanbol
lende trein door een hindernis belemmerd 
wordt. (Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

10 october 1958. 121 

13. - A·rU7cel 57quater ·van cle snmen
_qeschnkelcle ·wetten betrefjencle de ·in lcom
stenbelnstingen. - BepaUng toelatende cle 
anng·iften bet1·efjencle cle becl1·ijfsbelnst-in{f 
te[!en zeh:e1·e vonle·r·ingen tot schndever-
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:[Joecling in te mepen. - Bepaling slechts 
de vorder-ingen te,qen de Stactt, de zwovin
cien, de gemeenten en ande-re Belg·ische 
openba1·e ·inrichNngen of instellingen in
pestelrl berloelenrle. - Bepa.Hn{f n·iet kttn
·neude ·ingeroepen wo1·den doo·r een m-ilitnir 
-enkel ve1·volgd we{fens z·ijn pe1·soonUjke 
arvnspralcel'ijklwid. -De bepaling van ar
tikel 57q·uater van de samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen (artikel 28 van de wet van 8 maart 
1951) naar luicl waarvun de aungiften van 
de belustingschnldenuurs betreffende de 
beclrijfsbelusting tegen zekere vorcleringen 
tot schuclevergoecling kunnen ingeroepen 
worden, becloelt nitslnitelijk de vorderin
gen tegen de Staat, de provinciic\n, de ge
meenten en andere Belgische openbare in
Tichtingen of instellingen ingesteld; ze 
kan niet ingeroepen worden door een mili
tair van wie scha{levergoecling gevorderd 
wordt, niet als orgaan van de Staat, doch 
enkel wegens zijn persoonlijke aanspra
kelijkheicl. 

13 october 1958. 126 

14. - Gebru'ilcer van de ozwnbcwe weg. 
- Geen ·inbrenk op de We{fcocle. - Om
standi{fheicl het bestcwn van een fou.t 
voo-rtvloeiencle 'l!oft cle mislce-nn·in{f vnn de 
<tl{femene veTplichUng tot voo1·zicht'i{fhehl 
niet belettencle. - Het feit dat een gebrni
ker van cle openbare weg zich naar de 
voorschriften van de vVegcode gedragen 
l1eeft belet niet dat hij een font begaan 
heeft door de algemene verplichting tot 
voorzichtigheicl welke op iedere gebruiker 
Tnst te miskennen. 

16 october 1958. 13G 

15. - Gebr·wiker vcw cle openbare ·we{!. 
- Al{fcmene verplicht-i-ng tot voo·rzicht'ig-
11 eid. -- Verpliohtin{f zelfs 011 de Stantsor
!Ja.nen ·t·ustelule. - De algemene verplich
ting tot voorzichtigheid, bij het gebruiken 
van de openbare weg, rust o·p iedere ge
bruiker, al weze deze een Staatsorgaan. 

16 october 1958. 13G 

16. -Elate eigencuw clie de h·u;urgelden 
van on-roerende goederen, met vr·uoht,qe
bru•ilc belnst, int. - Geen vmn{f tot leve-
1'inrJ t'ctn cle goe1le·ren, noah oznnaken van 
een stnctt vnn cleze {foederen. - Inn-in,q cUe 
geen fou.t ·is. - Wanneer de vruchtgebrni
ker noch de levering van de onroeremle 
goederen heeft gevraagd noch de staat er
van lleeft doen opmuken, vermag de rech
ter niet nit de enkele omstandigheden dat 
de blote eigenaar de llnurgelden betref
fende deze goederen heeft gei:nd het be
staan van een font ten laste van de blote 
-eigenaar van onroerende goederen met 
vruclltgebruik belast, af te leiden. (Burg. 
Wetb., art. GOO, G04 en 1382.) 

14 november 1958. 225 

VER-BR., 1959. - 60 

1'7. - Overspel. - 1lio-rele schncle van 
cle belecligde echtgenoot. - Bestnncldelen. 
- Zelfs wanneer hij, gezien de omstan
digheden, het overspel als niet belecligend 
voor de echtgenoot beschouwt, kan de 
recllter wettig aannemen dat, door het 
moreel belang van ieder echtgenoot in de 
vervulling door cle andere echtgenoot van 
de plicht van getrouwheid, al weze het 
voor de grotere kansen om gebeurlijk later 
tot een verzoening tussen de echtelieden 
te geraken, het wanbedrijf aan de echtge
noot een zeker en actueel nadeel, voort
vloeiend nit het verlies van een kans op 
verzoening, heeft berokkencl. (Burg. Wet
boek, art. 1382 en 1383.) 

8 december 1958. 302 

AFPALING. 

M·innelijke aftJCtl-inu zoncler betwisUnrt 
lWn{fnancle het e-i.{fenclomsreaht. - Gevol
gen.- De minnelijke afpaling·, nitgevoerd 
zonder dat de bepaling van de grenzen 
der eigendommen aanleicling heeft gege
veu tot betwisting aangaande het eigen
domsrecht, is slechts een llandeling die 
een grensbepaling van eigendom aanwijst, 
en maakt geen grand van niet-ontvanke
lijkheid nit ten aanzien van een latere 
vorclering tot opeising van eigendom. 

29 mei 1959. 790 

AMBTENAA:Q. 
Ambtenna1· van cle Staat. - St(tt·wnt. -

TT1·ije h·wis'vest'i'll{f. - Opdat een agent van 
de Staat, namelijk een postontvanger, de 
vrije lmisvesting zou genieten, wordt niet 
enkel vereist dat hij verplicht zou zijn 
een bepaalde waning te betrekken omdnt 
llij, wegens zijn functies, blijvencl op de 
plaats van zijn werk mo'et zijn, doch ins
gelijks dat die fnncties te dien einde be
paald zijn geweest door een koninklijk 
besluit. (Kon. besl. van 30 november 1950, 
art. 2 en 3.) 

23 januari 1959. 412 

A"QBEIDSONGEVAL. 

1. - Ke·us van cZolcter en van apothe
lcer. - Keus aan het slcwhtoffe-r toebeho
Tencle. - U-itzonclerinff. - Het slachtoffer 
van een arbeidsongeval, voorzien bij de 
door het koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931 samengeschakelde wetten, heeft 
de kens van dokter en van apotheker, ten
zij het bedrijfshoofd of de verzekeraar 
bewijst dat hij, nitsluitend te zijnen laste, 
een dienst van medische, farmaceutische 
en verplegingszorgen ingesteld heeft, als
ook het bestaan hetzij van een melding 
van deze dienst in een beding van het 
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werkhuisreglement, hetzij van een bijzon
der beding van de arbeidsovereenkomst 
hetwelk tot gevolg heeft aan de arbeider 
die kans te ontnemen. (Samengeschakelde 
wetten bij koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, art. 3, lid 2.) 

18 september 1958. 44 

2. - Rechte1· aan het slachtofj'e1· het 
1·echt erlcennencle clolcte1· en apotheke·r te 
lviezen. - Becl1··ijfshoofcl of verzelcenw1· 
ndet bmveenl hebbende clat cle fe'itelijke 
vom·wannlen ve1·e·ist om nf te wijlcen vnn 
het princiep clnt het slnchtofj'er over clie 
lwns bescldkt nnmvez·ig wn1·en. - Rechter 
·rl'iet verplicht vnst te stellen clnt clie voo·r
wcwnlen n·iet cwnwezirJ zijn. -De rechter 
die, g·eroepen om uitspraak te doen over 
de vcrgoeclingen nan het slachtoffer van 
een arbeidsongeval verschuldigd krachtens 
de bij het koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931 samengescl!akelde wetten of 
over de eis tot herziening van de vergoe
dingen, aan het slachtoffer het recht er
kent een dokter en een apotheker te kie
zen, heeft de verplichting niet in zijn be
slissing de afwezigheid vast te stellen van 
de feitelijke voorwaarden vereist om af te 
wijken van het princiep dat het slacht
offer over dergelijke keus beschikt, wan
neer het bedrijfshoofd of de verzekeraar 
noch aangeboden heeft te bewijzen, noch 
zelfs beweerd heeft dat clie voorwaai·den 
aanwezig waren. 

18 september 1958. 44 

3. - Herstel beheerst cloor cle bi.i ko
ninklijl.; besl1tit vnn 28 septembel' 1931 sn
mengeschnlcelcle wetten. - 1'otnle blij
vencle nrbeiclsongeschilctheid. - In acht 
te nemen elementen. - Waimeer het her
stel van de schade voortvloeiend uit een 
arbeidsongeval beheerst is door de bij ko
ninklijk besluit van 28 september 1931 sn
mengeschakelde wetten, kan het totnal 
lmrakter van de blijvende arbeiclsonge
schiktheid door de getroffene geleden blij
ken uit de onmogelijkheicl waarin deze 
zich bevindt, zulks ten gevolge van cle op
gelopen letsels, zich door arbeicl normaal 
regelmatige inkomsten te verschaffen. 

19 september 1958. 49 

4. - Ongevnl op de weg van het ~verk. 
- Plnnts wncw het wm·k verricht worrlt. 
- Beg1"ip. - Een plaats houdt niet op de 
plaats waar het werk verricht wordt, in 
de zin van artikel l van de besluitwet van 
13 december 1945, te zijn door de enkele 
omstancligheid dat cle arbeidcr er na de 
normale werkuren gebleven is; de plants 
waar het werk verricht wordt behoudt 
dit karakter ten aanzien van cle arbeider 
gedurende heel de tijd dat deze zich er 
onder het gezag en het toezicht van de 
werkgever bevindt. 

16 october 1958. 138 

5. - Doocl tengevolge van een inspan
ning. - Slachtofj'e·r nwn een hcwtz·ielcte li:i
clenrle. - Inszxtnnhlg abno1·manl ten cw·JI
zien 1HLn het ve1Tichte we·rk. - A1·be·irls
ongevnl. - :M:aakt een arbeidsongeval uit 
de dood tengevolgc van een inspmming, 
tijclens de uitvoering van het arbeidscon
tract gedaan, die abnormaal was ten aan
zien van de gewone dienstprestaties van 
het slachtoffer, zelfs zo dit laatste aan een 
hartziekte leed en de inspanning- ook ab
normaal was, in acht genomen deze ziekte. 

17 october 1958. 142 

6. - Ongeval zioh voonloencle op clr: 
weg •Juuw on 'Van het toe1·1c. - Dcule·r en 
slnohtofj'er we'!'lclierlen van hetzelfcle on
rlernem'ingshoofrl. - Toepnsselijlche'id, van 
art1lcel19, Ucl 3, van rle scunengesohalcollle 
wetten. - Artikel 19, lid 3, van de samen
g-eschakellle wetten op de vergoeding der 
schacle spruitende uit de arbeiclsongeval
len, dat, buiten het geval van opzettelijke 
font, het verhaal van gemeen recht tegen 
de verantwoordelijke clader van het onge
val aan het slachtoffer van een arbeiclson
geval weigert, wanneer die dader het on
clerneming-shoofd is of de werkman of aan
g-estelcle van het onclernemingshoofcl, is 
toepasselijk in geval van ong-eval dat zich 
op de weg- naar en van het werk voorcloet 
en waarvan de clader en het slachtoffer 
werklieclen zijn van hetzelfcle onderne
mingshoofd. (W etten sameng-eschakeld 
door koninklijk besluit van 28 september 
1931, art. 19; besluitwet van 13 december 
1945, art, 1, verlengd door cle besluitwet 
van 17 december 1946 en door de wet van 
10 juli 1951, art. 12.) 

27 october 1958. 172 

'7. - Ba8'isloon. N'iet-·voortrl·U.1'eJule 
o1ule1'1Wm'ingen. en onrlernem·ingen met bij 
tnssentJozen voo1·komenrle ~verkloosheicl. -
Begr'ip. - Artikel 6, lid 3, van cle smnen
georclende wetten betreffencle de vergoe
ding- van de schade voortspruitencle uit de 
arbeidsongevallen, aangaande de onclerne
mingen waarvan de gewone werkti.id min
cler clan een jaar cluurt, is toepasselijk op 
de niet-voortdurencle of seizoenbedrijven 
die uiteraard enkel kunnen werken geclu
rende een bepaalde periode van het jaar; 
artikel 6, lid 9, van clezelfcle wetten, be
treffende cle onclernemingen met bij tus
senpozen geregeld of ongeregelcl voorko
mencle werkloosheicl, is toepasselijk op de 
ondernemingen die zelfs gereg-elcl stil lig
gen geclurencle zekere periodes van het 
jaar ten g-evolge van toevallige en abnor
male, van hun eigen acti viteit los staancle 
g·ebeurtenissen. 

14 novembe1' 1958. 228 

,s. - Bns'isloon. N·iet-voo1·tcl·urencle 
oncle1"1Wm'ingen en onrlenwmingen met li'i:i 
t·ussenpozen voo·rkomencle werlcloosheicl. -
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Beoordeling door de feUem·eohter. - Of 
een onderneming, namelijk een steenbak
kerij, het karakter heeft van een onder
neming waarvan de gewone werktijd min
der dan een jaar duurt, of dit van een on
derneming met bij tussenpozen geregeld 
of ongeregeld voorkomende werkloosheid, 
is een feitenkwestie die behoort tot de be
oordeling van de feitenrechter. (Wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, sa
mengeordend op 28 september 1931, art. 6, 
lid 3, en 9.) 

14 november 1958. 228 

9. - Weg na-ar het werlc. - BegritJ. -
De arbeider die, per motorfiets, de nor
male weg van de plaats van zijn werk
zaamheden naar zijn woonplaats afiegt 
maar terugkeerde om een zakje met her
stelgerief dat hij bij vergetelheid op· de 
openbare weg had gelaten bij het herstel
len van een defekt aan zijn motorfiets, en 
die bij het afleggen van deze laatste ver
plaatsing1 het slachtoffer van een ongeval 
wordt is het slachtoffer van een ongeval 
op de weg van het werk. (Besluitwet van 
13 december 1945, art. 1.) (Impliciete be
slissing.) 

21 november 1958. 

10. - Bas·isloon. - Opeenvolgende on
gevallen. - Tweerle on,qeva.Z dat tJlaa.ts 
rn·ijpt ged·zwenrle het t'ij dpet·lc van gerleel
telijlce tverlconbelctiHUWlheirl vol.gend otJ 
het eerste. - Tweede onge-z;a.l rlat tJlaa.ts 
gt·ijtJt gerltwende de ttitvoer·ing van de
zelfde IM'beidsovereenlcomst. - Bereke
t~ing van, het basisloon. - Wanneer, gedu
rende het tijdperk van gedeeltelijke werk
onbekwaa:mheid dat volgt op een arbeids
ongeval, een arbeider het slachtoffer wordt 
van een tweede ongeval terwijl hij een 
werk verrichte waarvoor hem een lager 
loon betaald werd, zonder dat nochtans 
de arbeidsovereenkomst in uitvoering op 
het ogenblik van het eerste ongeval ver
vangen werd door een andere overeen
komst, moeten de vergoedingen verschul
digd voor het tweede ongeval vastgesteld 
worden op grond van de werkelijke lonen, 
de voordelen en vergoedingen wegens tij
delijke gedeeltelijke werkonbekwaamheid 
toegekend volgens gezegde overeenkomst 
gedurende het jaar dat aan het tweede 
ongeval voorafging. 

27 november 1958. 267 

'11. - Ovet·eenkomst rloot· rle vrerle
reohter belcraoMigrl rUe de bestendige 
·werlcongesoMlctheirl voot·tstJJ'ttitenrle ttit 
een aandoening die rloot· hot ongeva·l vm·
oot·zaMct wenl vaststelt. - Vmag tot her
zieni·ng doot· het slaohtojfer ingestelrl.. -
Vt·a.a.g geste·wna op een ve·rerg01"ing van 
zijn staat wegens eon, anrlet·e ·aanrloening 
door het ongeval vet·oorzaalct. - Onder-

solwidene aanrloening sleohts na rle over
eenkomst awn het Hoht getreden. - Geen 
vraa.g tot herziening rloot· het bedr·ijfs
hoofd. - Reohter die eon ve·rerget··ing van 
rle staat VIML hot sla.ohtojfer va.ststelt we
gens rle tweede a,anrloening, 1naa'r terzelf
dertijrl een verbetet"ing van rle staat rlie 
aan cle eerste aanrloening te wi.,ite1~ was. 
- Vet·beteTing rl'ie geen verrninrlet·ing van 
rle wegens cleze r~anrloening toegekende 
vergoerlitLg lean t·eohtva.rwcligen·. - Wan
neer,, na een door de vrederechter bekrach
tigde overeenkomst die de bestendige 
werkongeschiktheid voortspruitende uit 
een door een arbeidsongeval veroorzaakte 
aancloening vaststelt, het slachtoffer regel
matig een vraag tot herziening instelt ge
steund op de verergering van zijn staat 
wegens een onderscheidene aancloening 
door het ongeval veroorzaakt en die 
slechts na de overeenkomst aan het licllt 
tracl, vermag de rechter niet, bij ontsten
tenis van een vraag- tot herziening van het 
bedrijfshoofcl, de vergoecling te verminde
ren die aan het slachtoffer was toegekend 
wegens de eerste aandoening, zelfs wan
neer hij vaststelt clat de staat van !let 
slachtoffer, aan deze aandoening· te wij
ten, verbeterd is en dat hij een vergoecling 
toekent wegens de gevo1gen van de tweede 
aandoening. 

19 december 1958. 352 

1:2. - Samengeo1·cZenrle wetten bet1·et
tenrle rle ver{foerl·ing va-n de scharte voot·t-
81J1''U'itenrle, ttit rle at·be·iclsongevallen, adi
kel 6, z.irl 3. - l' eraienste va1L rle a1·beirler. 
- Beg1··ip. - UU7cering wegens we1·kloD8-
heirl. - In artikel 6, derde lid, van de 
samengeorclende wetten betreffende de 
vergoecling van de schade voortspruitende 
nit de arbeidsongevallen begrijpen de ter
men « verclienste van de arbeider ll het 
geheel der winsten die de broodwinning 
van de arbeider uitmaken en namelijk de 
werkloosheidsuitkeringen, die hij als on
vrijwillige werkloze, overeenkomstig het 
besluit van de Regent van 26 mei 1945, 
heeft ontvangen. 

30 januari 1959. 433 

'13. - Dodez.ijlc ongevnl. - Vergoerlin
gen versohttlrl·igrl aan bloeclverwanten in 
opgaancle Unie. - Reohtst1·eelcs voo1·deel 
trit het loon getmJ,;lcen. -Opdat een bloecl
verwant in opgaande linie van het slacht
offer, van een arbeiclsongeval rechtstreeks 
voordeel uit zijn loon zou getrokken heb
ben, in de zin van de termen van het 
voorlaatste lid van artikel 4 der samenge
schakelde wetten betreffende de vergoe
ding cler schacle voortspruitende uit ar
beidsongevallen is het niet nodig dat het 
slachtoffer een deel van zijn loon aan de 
bloeclverwant zou overhancligd hebben bij 
elke ontvangst ervan, het volstaat clat 
zulke overhandigingen niet bij gelegenheid 
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doch met een nogal regelmatige perioclici
teit geschieclen. 

12 februari 1959. 461 

14. - Bns'isloon. Werkgeve·rsbij-
drnge voo1· de mnntscha:t)pelijlce zelce1·heid. 
- N'iet beg1·e1Jen in het loon. - Ret basis
loon be{loeld bij artikel 6 van de wetten 
betreffende de vergoecling van schade 
voortspruitende nit ar'beidsongevallen, sa
mengeorclend bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, begrijpt niet de werk
geversbijdragen voor de maatschamJelijke 
zekerheid. 

13 februari 1959. 463 

15. - Schndeve1·goecUng cloo·r ee-n ilerde 
bet(J)nld. - TV'ijze 'UWJt· be·reken·ing <Unn de 
1.oettelijlce vm·goecl'ingen vo•or clezelfcle 
sclwcle toegelcend. - Wanneer de derde 
verantwoordelijk voor een arbeidsongeval 
de door hem verschuldigde schadeloosstel
ling wegens stoffelijke schade heeft be
taald, moet, voor de berekening van de 
wettelijke fmfaitaire vergoedingen, reke
ning worden gehouden met de aldus uit.ge
keerde som alvorens het bedrag van ge
zegcle vergoedingen vast te stellen; deze 
som mag niet op de eerste betalingen aan
gerekend worden. 

13 februari 1959. 463 

16. - Bnsisloon. Scmnengescha.kelcle 
wetten, a..1·t-ilcel 6, aUnen 9, gew·ijz·igd doo1· 
M'tilcel 8, pa:rngnwt 1, vMt cle 11!et vnn 
10 jltli 1951. - Voeging b·ij het werlceU}lc 
•tt-itbetcwlde loon vnn de hypothet·ische <Uer
goecUng met betrelcldng tot cle cla.gen van 
werlcloosheicl. - Voorwc~nrcle. - Voor de 
vaststelling van het basisloon dienende 
tot bepaling van de vergoeclingen verschul
digcl aan het slachtoffer van een arbeids
ongeval, mogen de uitbetaalcle lonen 
slechts verhoogd worden met de hypothe
tische vergoecling betrekking hebbende 
met de dagen van werkloosheid in geval 
van abnormale werkloosheid. (Wetten sa
mengeschakeld bij kon. besl. van 28 selJ'
tember 1931, art. G, al. 9, gewijzigd door 
de wet van 10 juli 1951, art. 8, par. 1.) 

20 februari 1959 (twee arresten). 478 

1'7. - Bas·isloon·. - Bo·nwni'i<Uerlwid. -
1Ve1·kloosheicl ctan 11Jem·somsinncliyheclen 
te wijten. - Vonnis beslissenrze. fl,((.t geen 
1·eken·ing client gehmtclen. met cle hypothe
Usche vergoeding m.et betrelckilng tot cle 
rlngen <Uctn werlclooshe'icl, vermUs cleze 
lnntste een no1·maa.l 1jersohi}nsel is in cla.t 
becl?'·ijf. - Wetfoiglwicl. - Is wettig, het 
vonnis dat beslist dat, om het basisloon 
vast te stellen dienenc1e tot het bepalen 
vau de vergoecling verschuldigcl nan de 
nrbeider, werkende in het bouwbedrijf, 
cUe het slachtoffer is geweest van een ar
beklsongeval, geen rekening client te WOol'-

den gehouden met cle hypothetische ver
goecling in betrekking met de dagen van 
werkloosheid door weersomstandigheden 
veroorzaakt, om reclen dat zulke werkloos
heid een normaal verschijnsel is in zulk 
bedrijf. (Zelfde wetten, art. G, al. 9, ge
wijzigd door de wet van 10 juli 1951, arti
kel 8, par. 1.) 

20 februari 19-59. 478 

liS. ,_ Basisloon. - Bo·n·wwifve·rheid. -
TVerlcloosheicl cloo·r ·wee1·somstwncligheclen 
ve1·oor·znakt. - lVerlvloosheicl nls een nor·
mnal versohijnsel besoho·uwcl. - Vonnis 
clctt niettenvin besz.ist dat r·eJcen·ing cUent 
gehottden met de hypotheUsche veroof!Mny· 
met bet?·elck'iny to·t cUe clagen vnn werlc
loosheid. - Onwett-ighe·icl. - Is onwettig, 
het vonnis clat alhoewel het aanneemt dnt 
in de bouwnijverhei<l de schorsing van de 
arbeid door weersomstandigheclen veroor
zankt een normnnl verscllijnsel is, niet
temin beslist clnt, voor het vaststellen van 
het basisloon dat dient om cle vergoedin
gen te bepalen versclmldigcl aan een ar
beicler werkemle in zulke nijverheid, die 
het slachtoffer is geweest van een arbeids
ongeval, rekening client gellouden met de 
hypothetische vergoecling met betrekking 
tot de dagen van werkloosheid, clan wan
neer ze naiL ·weersomstandigheden te wij
ten is. (Zelfde wetten, art. 6, al. 9, gewij
zigll door de wet van 10 juli 1951, art. 8, 
par. 1.) 

20 februnri 1959. 478. 

19. ~ Basisloun. - Sla.chtofjer dat 
noch een leerjonyen noch mincle1· dan een
entwint-ig :ian1· was. - Fnststelz.ing 'UCLn 

het loon bij wnwloy·i.sche toepctss·iny <Ua·n cle· 
regelen voorzien voor cle leerjongens en cle 
minderjarigen. - Onwettiyheid. - Ret 
basisloon waarvan het bedrag tot bereke
ning moet clienen van de rente verschul
digd aan de rechthebbenden van het slacht
offer van een dodelijk arbeiclsongeval, dnt 
niet minder dan eenenfwintig jaar OUll 
was noch een leerjongen in de zin van de 
samengeschakekle · wetten betreffende de· 
vergoeclingen van de schacle spruitende 
uit de ar·beidsongevallen, mag niet wor
den bepaalcl bij middel vaiL een analo
gische en uitbreidemle toepassing· van cle 
regelen vermelcl in artikel 6, alinea 8, van 
gezegde wetten. 

26 februari 1959. 488 

:20. - Samengeorclencle wetten betret
tencle de ve1·yoecling cler scharle voor·t
SZJ'I''lt-itencle 1tit cle arbeiclsonyevctllen, arti
lcel 6, Ucl3.- « VenUenste cle1· M'beiclers. )) 
- Begr·ip clnt de 1.oe·rlclozentodagen. orn
vCllt. - In axtikel 6, lid 3, van de samen
geordende wetten betreffende cle vergoe
ding der schade voortspruitende nit de 
arbeidsongevallen, omvatten de woorden 
<< verclienste der nrbeic1ers )) onder meer 
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de toelagen welke de arbeider als onvrij
willige werkloze bij toepassing va.n het 
besluit van de Regent van 26 me1 1945 
geind heeft. 

6 maart 1959. 512 

21. - Basisloon.- Onrzm·nem·ing waa•r
van de gewone Wet'kti;id mincle1' clan een 
jaa.1· dutwt. - Arbeicler rUe in de loop van 
Twt j((;ar in een anfle1·e onfl<Jrneming ilagen 
van werkloosheir~ heeft oncle·rgaam. - UU
sluUeU;ilw toezJass·ing van fle betJaz.ingen 
van lid 3 V([!n artikel 6 vrtn rle samenge01'
rlenfle wetten bet1·ettende de vergoeding 
rle·r schafle voortspnt'itende ttit rle a1·be·ifls
ongevallen. - Wanneer een arbeidsonge
val gebeurt in een onderneming waarvan 
de gewone werktijd minder dan een jaar 
duurt geschiedt de vaststelling van de 
vergo~Ung, niet overeenkomstig lid 9, 
doch overeenkomstig lid 3 van artikel 6 
van de samengeordencle wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, zelfs indien de 
arbeider in de loop van het jaar in een 
andere onderneming clagen van werkloos
heid heeft ondergaan. 

6 maart 1959. 512 

22. - Besluit van 9 a.ttgustus 1941. -
Ongeval in fle oorzah~en tvarwvan, een oor
logsfeit voorkotnt. - Beteken:is van de 
woorrlen « oorlogsfeiten ll. - De woorden 
« oorlogsfeiten ll hebben in het besluit van 
9 augustus 1941 hun gebruikelijke beteke
nis en bedoelen derhalve de krijgsverrich
tingen dit wil zeggen de strijd tussen 
oorlog~oerende legers en de gebeurtenis
sen clie claarmede nauw verband houden. 

6 maart 19-59. 513 

23. - BesluU van 9 fNlfJUStus 1941. -
Ongeva,l ·in de oo1·za.Jcen waan;an een oor
logsfeit vo-orkomt. - Ongeval op het 
g1·ondgeb·iefl weinige tijrl na de Jm·ijg~"?er-
1'ichtvngen gebeurd. - Ongeval te 1.V'LJten 
a•an rle o·ntwrichting van het spoonvegnet 
ten. gevolge van rle kri:iusverl'ichtingen. -
Spoorwegnet ttitsluitend cloo·r fle v'ij(lnrle
li.ilce strijdrnachten geemploUeert. - Onge
·vr~l in cle oorza.Jcen W(la1'Va1~ een oorlogs
feit voo1·Jco-mt. - Het arrest dat vaststelt 
dat een ongeval, op het Belgisch grondge
biecl enl,ele dagen na de krijgsverrichtin
gen gebeurd, te wijten is aan de ontwrich
ting van het spoorwegnet, dat nog door de 
militaire bezettingsmacht geeexploiteert 
was, en aan de afschatling, ten gevolge 
van die krijgsverrichtingen, van de be
schermingsmaatregelen ten behoeve van 
de gebruikers van de openbare weg, be
slist wettelijk dat het om een ongeval 
gaat in de oorzaken waarvan een om·logs
feit voorkomt in de zin van het besluit 
van 9 augustus 1941. 

6 maart 1959. 513 

24. - Beslttit van 9 a.ugusttts 1941. -
Ongeva.l In de oorzaken waarvan een oor
logsfeit ·voo1·kornt. - Ongeva.l enige cla.gen 
n(l de krijgsve1"Tichtingen. gebettnl en te 
wijten (lU1l· het ontploffen V(ln een met 
oo•rlogsrnaterieel gel(lflen· ko·nvooi clat tJ(lS 
op de vi,jaml btti.tgema.ft.lct wets. - Ongev~l 
in cle 001'Z(llcen Wfl·(li'V(ln een oo·rlogsfet.t 
voorkomt. - Het vonnis, dat vaststelt dat 
een ongeval enige dagen na de krijgsver
richtingen veroorzaakt werd door het ont
ploffen van een wagon, die deel uitmaakte 
van een konvooi geladen met Duits oor
logsmaterieel, hetwelk pas op de vijand 
buitgemaakt was en dat nog- niet verwij
derd had kunnen worden, beslist wettelijk 
dat dit ongeval een ongeval is in de oor
zaken waarvan een oorlogsfeit voorkomt, 
in de zin van het besluit van 9 augustus 
19-41. 

G maart 1959. 513 

25. - B(lsisloon. - Arbe'ide·rs the geen 
eenentw·intlg jaaq· Oltfl Zi,j11. - OngeV(ll (]at 
een. ·voortrltwenrle on.gesohilctheirl tot we·l'
ken heeft ve1·oorz(lal"t. - TTe1·goeding be
rek.end na·a•r het .rJerniclclelcl loon va.n de 
n~eenZerj(lrige en vaUde arbe·icle1·s i.n het
zelfcle beroep. - Bep(/)ling V(ln. hetzelfcle 
bePoep n((;a1' de we1·kez.ijlce (lct-iviteit van 
het slachtotter ten t-i:icle van het ongeva.l. 
- TVetteUjkheid. - Wanneer een arbei
der die geen eenentwintig jaar oml is, het 
slachtoffer is geweest van een arbeidson
geval dat een voortdurende ongeschiktheid 
tot werken heeft veroorzaakt, en wanneer 
de vergoeding berekend wordt naar het 
gemidcleld loon van de meerclerj arige en 
valicle arbeiclers in hetzelfde beroep, be
paalt de rechter de bedrijfscategorie tot 
dewelke het slachtoffer behoo•rde, door te 
steunen op de ten tijde van het ongeval 
werkelijk uitgeoefencle activiteit. (Op 
28 september 1931 samengeorclencle wet
ten, art. 6, al. 8.) 

12 maart 1959. 534 

26. - B(lsisWon. - Arbeiders die geen 
eenen.twint-ig ja(lr onrl z·ijn. - Berekening 
V(l/1• cle ve1·goedin[!. - Oncle1·scheid. -
T·ijclelijke on,qesohiktheicl tot we1·Jcen. -
TT oo1·tclw·ende ongesoh-iktheicl tot werken 
of ovel'lijrlen. - Artikel 6, alinea 8, van 
de op 28 september 1931 samengenrclende 
wetten betreffende de vergoecling der 
schade vooortspruitende nit de arbeidson
gevallen regelt voor de arbeiders, die geen 
eenentwintig jaar oucl zijn, twee verschil
lencle vergoeclingstelsels naargelang het 
tijdelijke ong-eschiktheid tot werken 
gelclt, ofwel, voortdurencle ongeschiktheicl 
tot werken of overlijden. 

12 maart 1959. 534 

'27. - Overeenkomst t·ussen het slacht
ofje1' V(ln een arbeillsongeval of zijn 1'eoht
verkr·ijgenrlen en rle de·rde voor het onge-



950 .A.RBEIDSONGEV .A.L. 

va.l ve,ra.nt1,lworcleUjk:e tJersoon. - Ove'l'
eenlt:omst clie het verhaal van het becl,rijfs
lwofcl of van cle verzelceraar tegen a.rbe,icls
ongevaUen, op rUe rTenlen niet rna.g lam 
leggen. - Een tnssen het slachtoffer van 
een arbeidsongeval of zijn rechtverkrij
genden en de derde aansprakelijke geslo
ten overeenkomst mag niet tot gevolg heb
ben het verhaal van het beclrijfshoofd of 
van de verzekeraar tegen arbeiclsongeval
len, op die derde lam te leggen. (Wetten 
betreffende de vergoecling van de schade 
voortsprnitencle uit de arbeiclsongevallen, 
samengeordencl bij kon. besl. van 28 sep
tember 19'31, art. 19 en 21.) 

6 april 1959. 599 

28. - TijcleUjlce gerleelteUjlce o,n,ge
sohilctheicl. - Aan het slachto1Je1· ver
sclvnlrUgcle vergoerUng. - Ingeval een ar
beidsongeval een tijdelijke gedeeltelijke 
ongeschiktheid teweegbrengt, is de ver
goeding, waarop de getroffene recht heeft 
bij toepassing van artikel 2, lid 5, van de 
samengeordende wetten op de vergoecUng 
van cle schacle voortsprnitende nit de ar
beidsongevallen, gelijk aan het verschil 
tnssen het loon van cle getroffene v66r het 
ongeval en het loon dat de getroffene kan 
vercUenen alvo•rens geheel herstelcl te zijn. 
(Wet van 10 jnli 1951, art. 1.) 

9 april 195\J. 608 

29. - 'I'ijrZeUjlce gecleeltelijlce onge
schilcthe'irl. - Loon rla,t rle getroffene lean 
venUenen r~lvorens geheel herstelrl te Z'ijn. 
- Beg1"ip. - De woorden cc loon dat de 
getroffene kan verdienen JJ,, in artikel 2, 
lid 5, van de samengeordende wetten op 
de vergoecUng van cle schade voortsprui
tende uit de arbeidsongevallen, hebben de 
betekenis van loon dat de, getroffene, in 
het beroep dat hij ten dage van het onge
val uitoefende, normaal kan verclienen, 
gelet op de arbeiclsgeschiktheid cUe hem 
overblijft; de omstancUgheid dat de werk
gever aan de getroffene een hoger loon be
taalt clan datgenc clat hij normaal kan 
verclienen, gelet op de arbeiclsong·eschikt
heicl cUe hij overhoudt, heeft niet als uit
werking het beclrag van 'lle wettelijk ver
schulcUgcle vergoecling te vermincleren. 

9 april 1959. 608 

30. - Arbeiclsongeschilcthe,icl. - Aanl 
vrM! rle sohacle. - Ingeval het arbeidson
geval een arbeiclsongeschiktheicl voor ge
volg heeft, bestaat cle door de getroffene 
onclergane schacle niet in het verlies van 
het loon dat hij op het ogenblik van het 
ongeval genoot, doch wel in de verminde
ring van zijn arbeiclsgeschiktheicl; 

13 april 1959. 613 

31. - BestenrUge gerleelteUjlce a1'beirls
ongesohilctheirl. - Begr'iZJ. - Ingeval het 
arbeiclsongeval een bestenclige gecleelte-

lijke arbeidsong·eschiktheid voor gevolg 
heeft, worclt cleze bepaalcl gelet op de ge
zamenlijke werkactiviteiten welke de ge
troffene nog in staat is op regelmatige 
wijze te verrichten. 

13 april 1959. 613 

32. - A1·Ulcel 19, aUnea. 3, '!:an cle 
srMnengescl~alcelde wetten bet1·etJenrle rle 
vergoerUng van de soha,fle voo1·tszn·1titemle 
1t'it ru·be'irzs,ongevallem. - Da.rler van het 
ongeval. - Aangestelrle van het bed1'ijfs
hoofrl. - BegritJ. -In artikel19, alinea 3, 
van de samengeschakelcle wetten betref
fende de vergoecling van de schacle voort
spruitencle nit arbeiclsongevallen, heeft 
het woorcl cc gelastigcle Jl clezelfcle beteke
nis als bet woorcl cc aangestelcle Jl in arti
kel 1384 van het Bnrgerlijk Wetboek. 

11 mei 1959. .713 

33. - Berlr,ijfshoof!l of ve,rzelceraar 
hebbenrle rle forfaitake ve1·goerlingen bee 
ta,alrl.- Vorclel"ing tege11 rle rlerrle ve1·a,nt
tvo0rrlelijlce. - WetteUjlce g1·onrlslag en 
gevolgen va1n fl'ie voraering. - In geval 
van arbeidsongeval, heeft de vorclering 
tegen de dercle verantwoorclelijke, welke 
toebehDort aan het beclrijfshoofd of zijn 
verzekeraar, die de forfaitaire vergoedin
gen, vom:zien bij de samengeorclencle wet
ten op cle vergoecUng van de schacle voort
spruitemle uit de arbeidsongevallen, heb
ben betaalc1, haar wettelijke g,ronclslag in 
artikel 19 van deze samengeorclencle wet
ten en bovenclien, wat betreft de inde
plaatsgestelde verzekeraar, in artikel 22 
van de wet van 11 jnni 187 4. Door miclclel 
van cleze vordering kan nochtans de terug
betaling van bedoelde forfaitaire vergoe
clingen slechts wortlen bekomen voor zo
veel zij de sommen, welke gemeenrechte
lijk tot vergoecling van het materieel 
nadeel verschulc1igc1 zijn, niet te boven 
gaan. 

22 mei 1959. 757 

34. - Bestenrl,ige werlconbehvanm1wirl 
vergoea rloor rle forfwita.ire vergoerUngen 
voor·z,ien b'ij rle samengeonlencle '!vetten op 
rle ve1·g,oeding v'an rle sohrule voortsp,nti
tenrle uit rle wrbeirlsongevr~llen. - Begrip. 
- De bestenclige werkonbekwaamheicl, 
die aanleicUng geeft tot de forfaitaire ver
goedingen voorzien bij de samengeordende 
wetten op cle vergoecling van de schade 
voortspruitencle nit de arbeidsong·evallen, 
bestaat in de krenking van cle arbeidsge
schiktheid, welke in verband met de alge
mene arbeiclsmarkt en het mecleclingings
vermogen beoordeelcl wordt. 

22 mei 1959. 757 

35. - Heeft het slaohtoffe1· al of n'iet 
een venninrlering vwn zifn a1·be'irlsge
soh'ilctlwif~ onrlerrtruw? - Soeve1·eine va,st
stelling vwn rle 1·echter ten gronrle. - De 
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rechter ten gronde stelt soeverein vast in 
feite, of een krenking van de lichamelijke 
integriteit van het slachtoffer van een ar
beidsongeval al of niet een vermindering· 
van zijn arbeiclsgeschiktheid medebrengt, 
bestaande in het verlies of de verminde
ring van zijn economisch potentieel. 

22 mei 1959. 757 

36. - Bedrijfshoofrl of verzeke·rarw 
hebbende nan het slaohtof!eJ' een vergoe
rlfng betaald· wegens een krenk·ing vnn rl'e 
liohamelijke integriteit, cUe geen veJ·min
dering vnn rle n1·7Je·idsqeschilctheid heeft 
merlegebrncht. - Geen reohtsvonlering 
lcraohtens inrleplaatsstelling tegen. rle ver
antwoordeUjlce derde tot terugbetaUng 
van dttsd.an·ige ve·rgoeding. - Het be
drijfshoofd of de indeplaatsgestelcle ver
zekerde kunnen, door middel van de vor
dering krachtens indeplaatsstelling voor
zien bij artikels 19 van de samengeordende 
wetten op de vergoecling van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen 
en 22 van de wet van 11 juni 1874, van 
de derde, die verantwoordelijk is voor het 
ongeval, geen terugbetaling volx1eren van 
de vergoeding, die aan het slachtoffer van 
een arbeidsongeval wercl betaald wegens 
een krenking van zijn lichamelijke inte
griteit, die zijn arbeidsgeschiktheid niet 
heeft verminderd, d.w.z. clie geen verlies 
of vermindering van zijn economisch po
tentieel heeft medegebracht. 

22 mei 1959. 757 

37. - Yerbod rle gemeenJ·echteUjke 
schadevergoed·ing en de forfaUaire ver
goerUng te o·zwttaeren. - Gemeenreohte
lijke scluulevergoerlfng en forfaUa·ire veJ'
goerling op 1:ersoheidene bas·issen be1·e-
7cenrl. - Vergoerlim.g 1:an hetzelfde nadeel. 
- Omntt.ZaUe veJ'/JOden. - Het verbod, ge
stelcl bij artikel 19, lid 4, van de samen
geon1ende wetten op de vergoeding van de 
uit arbeidsongevallen spruitende schade, 
vervangen door artikel 10, 1 o, van de wet 
van 10 juli 1951, de gemeenrechtelijke 
schadevergoecling en de forfaitaire vergoe
ding gelijktij dig te genieten is van toe
passing niettegenstaande de omstandig
heicl clat c1e schadevergoeclingen, die de 
getro·ffene of de rechtverkrijgenden val
gens het gemeen recht toegekend wonlen, 
berekend worden op andere basissen dan 
de forfaitaire vergoedingen, wanneer zij 
bestemd zijn om hetzelfde materieel na
deel te vergoeden. 

25 mei 1959. 765 

38. - Li.;ifrente ann de we!l·Moe van de 
getJ'orffene bij een rlodelijlc (1)1'beidsonge1:al 
verschttldigd. - Sohadevergoeding aan 
1Ue weduwe verschttlcUgd rloo·r de voo•r het 
ongeval geheel vern.ntwoonleUj ke rlenle 
wegens het rler'U·en 'Urt1t· het voonleel flat 
zi.j 1wrnw,al zott getJ'oiclcen hebben uit het 

loon van de getroffene, indien dez·e in le
ven gebleven wns. - Fergoeding va.n een 
en hetzel.fd.e ma.terieel na.deel. - De lijf
rente, die aan de weduwe van cle getrof
fene bij een dodelijk arbeidsongeval ver
schulcligd is krachtens artikel 4, zo, A, 
van de samengeordende wetten o:p de ver
goeding van de nit arbeiclsongevallen 
spruitende schade, en berekend wordt op 
de voet van 30 t. h. van het jaarloon van 
de getroffene, enerzijds, en de schaclever
goecling welke aan die weduwe door de 
voor het ongeval geheel verantwoordelijke 
derde verschulcligcl is en die berekend 
wordt op de voet van het loon van de ge
troffene ten tijde van het ongeval, onder 
aftrek van het gedeelte bestemd voor het 
persoonlijk onderhoucl van die getroffene 
en afhankelijk van de waarschijnlijke 
duur van zijn winstgevend leven, ander
zijds, maken twee wijzen van vergoecling, 
de eerste forfaitair., en de tweecle geheel, 
van een en hetzelfde materieel nadeel uit : 
het nacleel dat voor de weduwe spruit uit 
het clerven van het voordeel dat zij nor
maal zou getrokken hebben uit het loon 
van de getroffene, imlien deze in leven 
gebleven was. 

25 mei 1959. 765 

39. - Op lle weg 'UW/lo of naar het werlc 
ove·l'lcomen ongeval. - Begr·i11. - Opdat 
een ongeval aan de werknemer recht zou 
verlenen op wettelijke forfaitaire vergoe
dingen ten laste van de werkgever, over
eenkomstig de besluitwet van 13 december 
1945, volstaat het niet dat clit ongeval het 
gevolg is van een risico dat ontstaan is 
ter gelegenheid of in de loop van de nor
male weg. Er is daarenboven vereist dat 
cUt ongeval voortspruit uit een met die 
weg onafscheidelfjk verbonclen risico, 
<l.w.z. een risico clat enig verband houclt 
met de noodzakelijkheid, waarin de arbei
der zich bevinclt om zich te verplaatsen 
ten eincle zich naar de door artikel 1 van 
voormelde besluitwet becloelde plaatsen te 
begeven en ervan terug te keren. 

4 juni 1959. 807 

40. - OtJ de weg 1:a'n of naa.r het werlc 
ove1·lcomen ongevnl. - 0'11.[/WIXtl O'UCJ'lwmen 
door rle fo·ut ·van rle· werk11w1t, vreenul aan 
het met de normnle weg onafscheirleUjlc 
1:erbonrlen 'l'isico. - Geen forfrdta.ire ve1'
goerz.ing. - vVanneer het ongeval op de 
weg van of naar het werk gebeurcl is door 
de fout van de werkman, is geen enkele 
vergoec1ing verschulcligcl, indien de font 
vreemd is aan het met de normale weg 
onafsclleidelijk verbonden risico. 

4 juni 1959. 807 

41. - Op de weg vwn of naar het werlc 
overkomen ongeval. - Bep.a.alrl geval 
tva,ar er geen aanle·irz.ing bestaat tot fo·r
fa'itMre vergoerling. - Wanneer de werk-
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man op de weg naar het werk feitelijk
heden pleegt op het voertuig van een auto
mobilist, welke deze ertoe gebracht heb
ben slagen toe te breng·en aan de werkman, 
kunnen de gevolgen van die slagen, die 
generlei verband houden met de noodzake
lijkheid voor de arbeider zich te verplaat
sen om zich naar de plaats van zijn werk 
te begeven, geen voorwerp uitmaken van 
de wettelijke forfaitaire vergoecling. 

4 juni 1959. 807 

42. - Begr,ip. - Het arbeiclsongeval, 
in de zin van de wetten samengeschakeld 
bij koninklijk besluit van 28 september 
1931, is de schielijke en a bnormale gebeur
tenis zelf, die teweeggebracht worclt donl' 
de plotse werking van een uitwendige 
kracht in de loop en door het toecloen van 
de uitvoering van het arbeiclscontract, 
zoals op de weg naar of van het werk, en 
niet het ongeval dat « te wijten is)) aan 
zoclanige gebeurtenis. 

4 juni 1959. 810 

43. - Ongevnl te w'ijten a-an de sta.a.t 
van het Uchaam van het slachtoffe1·. -
Gemt toezwss,ing va,n rle ~vet 011 rle arboirls
onge,va,Uen. - 0n{fC1Xt·l da,t zelf een schie
U.ike en abnot·male gebe·twtenis 1t'itnwalct, 
rlie doo1· een plotse ·wit~oen rlirJe lcnwht v·er
oo·rz.aalct ·is, m.aowr 1Je1·gezeld ·is van een 
a.an het slachtoffer ei.ge·n oorzaak. - Toe
llf[ss·ing van .. de wet 011 de wrbeirlsongeval
len. - Al is de wet op de arbei<lsong·eval
len niet van toepassing wanneer het onge
val, te wijten a an de staat van het lichaam 
van het slachtoffer., vreemd is aan de wer
king van de elke uitwenclige kracht, is dit 
niet hct geval, wanneer het ongeval zelf 
een schielijke en a bnormale gebeurtenis 
uitmaakt, die door een plotse uitwenclige 
kracht is veroorzaakt, ware <lie gebeurte
nis zelfs vergezelcl van een inwenclige en 
dus aan het slachtoffer eigen oorzaak. 

4 juni 1959. 810 

44. - Ongevnl 011 de 1.oeg narw of van 
het werlv. - Ann rle normale weg onaf
scheirlelijlc ve·1·bonden ·r·isico. - Begdp. -
Onder « aan de normale weg· onafscheide
lijk verbonden risico )) , in de zin van de 
besluitwet van 1?. clecember 1945, client 
verstaan iecler risico dat « enig verbancl 
homlt ll met de noodzakelijkheid waarin 
de arbeicler zich bevindt om zich te ver
}llaatsen, zelfs ingeval van font van het 
slachtoffer, welke font, zoals artikel 2, 
tweede lid, van voormelde besluitwet het 
vermelclt, cleel uitmaakt van het risico 
wanneer ze met de af te leggen weg ver
bancl houdt. 

-± juni 1959. 810 

45. - Ongevnl op de 'Weg vnn of n{(a·r 
het toerlc. - K wanl van cle werlcman sa
menlopenrl rnet anrle1·e r·isico's, die ve1·-

banrl ho·nrlen met rle noorlzalceU:ilcheifl 
voo1· rle ~oerlGJnrvn zioh te verplaa,tsen .. -
Toep·a.ssing van de 'Wet OlJ rle a'l'1wirlsonge
vnllen. - Inclien de kwaal, wanraan de 
nrbeider lijclt, deel uitmaakt van een van 
de arbeider zelf onafscheidelijk risico, en 
wanneer cUt risico samenloopt met andere, 
die verbancl houden met de noodzakelijk
heicl voor de arbeicler zich te verplaatsen, 
brengen cleze lnatste risico's de toepassing 
mede van de besluitwet betreffende de ver
goecling cler schade voortspruitencle uit 
ongevallen die zich Ol1· de w0g naar of van 
het werk voordoen. 

4 juni 1959. 810 

46. - Onget:rtl overkomen cloor het feU 
van fle ·nUvoe'l'ing vrm cle rM·beirlsove1·een-
7CO'mst. - Berrrip. - Is een ongeval over
komen ter zake van cle uitvoering van cle 
arbeiclsovereenkomst het ongeval, dat zich 
heeft voorgeclaan op een plaats, wnar cle 
arbeicler zich onder het gezag~, de leiding 
of het toezicht van de werkgever bevond, 
bijalclien ook clie plaats niet cle normale 
plnats was, wnar de arbeicler zijn werk 
uitvoerde, en clie in verbaml staat met de 
uitvoering van de arbeiclsovereenkomst. 
(Samengeorclende wetten bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, art. 1.) 

19 juni 1959. 863 

47. - Niet-loontrel>Jcenrle leerjongen. 
- DorleUjk ongeval.. - Bloedve·rwnnten 
in ozJgaanrle Unie. - Geen annszJ1'a.a.lc op 
de wetteUjlce vergoerUngen, zelfs 'Wannee·r 
zi:i on rler· hetzelfrle rln•lc leefrlen. - De 
bloedverwanten in opgaancle linie van een 
niet-loontrekkencle leerjongen, die inge
volge een arbeidsongeval is gestorven, 
kunnen geen aanspraak maken op de wet
telijke vergoeclingen, zelfs wanneer zij 
onder hetzelfcle clak woonclen als het 
slachtoffer. (Sameng·eorclende wetten op 
cle vergoecling der schacle voortspruitencle 
uit arbeidsongevallen, art. 4, 2°, 0 en E.) 

19 juni 1959. 866 

418. - TTorderinrJ vw1t de verzelce1·rutr· 
vart rle 'We1·kgever 'IXMt· het slwchtoffer te
gen de rlenle ve1·antwoorrleHj Ice voo1· het 
ongeval. - Ye·re·iste voor·wrwnle. - Een 
cler voorwnartlen vereist opclat de verze
keraar van cle werkgever van het slacht
offer van een arbeidsongeval tegen de 
clercle verantwoordelijke voor het ongcval 
zou kunnen optreclen krachtens cle arti
kelen 19, lid 8, van de samengeorclende 
wetten betreffemle de vergoeding van de 
uit arbeiclsongevallen voortspruitencle 
schade, en 22 van de wet van 11 juni 1874, 
is dat het slachtoffer een stoffelijke schade 
heeft ondergaan, die aanleiding geeft tot 
vergoecling op de voet van het g-emeen 
recht. 

22 juni 1959. 873 
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49.- l'onn•is W(J)aq·bi.j vastgestelfl worclt 
fla.t het slachto1fe1· floo·r het ongeval geen 
inlcornstencle1·ving heett onde1·gaan en er 
nooit een zal onderg.a(tn. - llomt·is beslis
senfl dat het slachtojfe1·, ingevolge een 
lichte arbeidsongeschUctheitl, geen sto1fe
lijke sch((fle ondergaat, tUe a.wnlei(Ung 
geett tot vergoe(Ung 011 de voet van het 
gemeen reoht. - vVettelijke beslissing. -
Is wettelijk het vonnis, waarbij beslist 
wordt dat geen stoffelijke schade onder
gaat, die aanleiding geeft tot vergoeding 
op de voet van het gemeen recht, het 
slachtoffer van een arbeidsongeval dat, 
hoewel het wegens een lichte blijvende 
arbeic1Bongeschiktheid een forfaitaire ver
goecling, voorzien bij de samengeordende 
wetten betreffencle de vergoecling van de 
nit arbeiclsongevallen voortspruitencle 
schade, l1eeft ontvangen, door het ongeval 
geen inkomstenderving heeft ondergaan 
en er nooit een zal onclergaan. 

22 juni 1959. 873 

BEDJlEIGINGEN. 

Bed1·eiging van aanslag op 11ersonen of 
eigendommen. - Beclreig·ing cloo·r geba1·en. 
- Mistl(tdi.g ·inz·icht. - Beg·rip. - Het mis
daclig inzicht vereist voor het bestaan van 
het misclrijf van beclreiging door gebaren 
van een aanslag op de personen of op de 
eigenclommen, strafbaar met doodstraf of 
dwangarbeicl, bestaat . in het inzicht om 
gevoelens van schrik teweeg te brengen in 
hoofde van de persoon die bedreigcl wordt. 
(Artikel 329 van het Strafwetboek.) 

19 januari 1959. 400 

BEKENTENIS. 

Gontrcwterende partij (lie ·in conclnsies 
bekent flat tle alcte die tle overeenlcomst 
vaststelt tl'!l.bbelzinnig ·is. - Ge'l·echtelijlce 
bekenteni.s. - Mag een gerechtelijke be
kentenis uitmaken de erkentenis, in con
clusies, door een contracterencle partij dat 
de akte die de overeenkomst vaststelt zijn 
wil en deze van de medecontractanten niet 
klaar uitdrukt en dus dubbelzinnig is. 

26 februari 1959. 490 

BELASTINGEN EN TAXES. 

HooFDSTUK I. - BegriJJ en ((lgemene ·rege
len. 

HOOFDSTUK II. - Aang·ifte, reclarn(tf.ie en 
tenn·ijnen. 

ASSISENHOF. 
1. - Onclerzoek en (lebatten. - Op

schorS'ing. - Soeve'l·e-ine beoo1·tleU11g van 
de voorz'itter. - De voorzitter van het as
sisenhof oorcleelt soeverein in feite of er 
termen aanwezig zijn om het onclerzoek 
en de clebatten te schorsen bij toepassing 
van de tweecle zin van artikel 353 van het 
vVetboek van strafvordering. 

1 december 1958. 278 

2. - llerklaring flat het vonnis uUge
stelcl zal worden en de zaalc na(W tle ·vol
genfle zitt-ingstijcl zal venvezen wonlen. -
Soeve·reine beoonleling van het assisenhof. 
- Het assisenhof oordeelt soeverein in 
feite of er termen zijn om, bij toepassing 
van artikel 1l52 van het Wetboek van 
strafvordering, het vonnis uit te stellen en 
de zaak naar de volgende zittingstijcl te 
verwijzen. 

1 december 1Ki8. 278 

B 

HOOFDSTUK III. - Aanslag. 

HoOFDSTUK IV. - Bevoegclhe·ifl en rechts-
pleging voo'/· het hot van beroep. 

HOOFDSTUK V. - Befl1·ijfsbeiasUng. 

HODFDSTUK VI. - .il1ob'iW!nbelasUn!J. 

HooFDSTUK VII. - Grontlbelast-ing. 

HooFDSTUK VIII. - Extmbelast-ing. 

HOOFDSTUK IX. - Speciale belastin{;. 01J 
w·insten voortvloe·ientl u-it leverinrJen 
en prestat1es aan rle vijnncl. 

HooFDSTUK X. - GemeentebelasUngen en 
provinc·ictle taxes. 

HOOFDSTUK XI. - Belast-ing OJ) de slijterij 
van geg·iste tlmnlcen. 

HooFosrurc XII. - Ye'l'lcem·sbelasUng. 

Hoor•'DSTUK XIII. - Met het zegel gelijlc
gestelcle tame. 

HOOFDSTUK I. 

BEGRIP EN ALGE1£ENE REGELEN. 

1. - GerechteUjlce procecltwes betret
fenrle de ten behoeve van cle Staat ·inge
voerfle belastingen. - M·in·ister van finan
cii!n (l-ie opt'l"eeclt ex officio, op vervoluint! 
en ten vwrzoelce van het hoofcl vnn het be
stmw tl'ie cle zaalc aanbelwngt. - In de 
procedures betreffencle de ten behoeve van 
de Staat ingevoercle belastingen, cloet deze 
laatste zijn rechten v66r het gerecht gel-
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den door ziJn orgaan, de Minister van 
financH~n, die optreedt em ojfiC'io, op ver
volging en ten verzoeke van !let hoofd van 
het bestuur die de zaak aanbelangt, dit is, 
in zaken van directe belastingen, de direc
teur cler directe belastingen. 

4 november 1958. 199 

2. - Pmcecz,ures betrejfencle de ten be
hoeve vcm de Staat geheven belasUngen. 
- M'inister van jlnanc'ien hanclelencl ex of
ficio, op ver,volging en ten verzoeke van 
het hoofrl van de culministrat-ie, wie het 
gesch'il aangcwt. - In de procedures be
treffemle de ten behoeve van de Staat ge
heven belastingen, doet deze v66r het ge
recht zijn rechten gelden door zijn orgaan, 
de Minister van financil~n, hanclelend em 
o,jfiC'io, op vervolging en ten verzoeke van 
het hoofd van de administratie, wie het 
geschil aangaat, cl.i. in zaken van directe 
belastingen, de directeur der directe be
lastingen. 

21 mei 1959. 745 

3. - Directe belasi'ingen. - .iJi'iclclel af
geleicl u:it cle cont-in,wfteU van cle onde'r
zoeki'llgen en cle 'VerkootJ van cle geoc
trooieenle 'tt'itvincUngen. - Regelmatl.q 
met reclenen on1kleecl a,r,rest. - Voonvawr
clen. - Is regelmatig met redenen omkleed 
het arrest dat beslist dat aanleicling kun
nen geven tot taxatie uitvindingen, die ge
noegzaam voortdureml zijn, zoclat hij die 
ze doet kan beschouwd worden als zich 
bezig houclend niet enkel met het uitvin
den, doch ook met het verkopen van het 
resultaat van zijn onclerzoekingen, zoals 
dit door verscheidene octrooien in een con
crete vorm gegoten is en beschermd wordt, 
wanneer de belastingpliclltige staande 
hield dat, om te bepalen of er een winst
gevende betrekking is in zaken van intel
lectuele rechten, de continulteit moet be
staan niet in de onderzoekingen, maar in 
de verkoop van die rechten. (Samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelastin
gen, art. 25, par. 1, 3°.) 

26 mei 1959. 777 

4. - P;'oceclwres bet,reffencle cle ten be
howve van de Staat geheven belctstingen. 
- M'in'iste;" van jlnancien handelencl ex of
ficio, op veTvolging en ten verzoeke vcm 
het hoofcl van het best1tu!l' tvie het aan
gaat. - In de procedures betreffende de 
ten behoeve van de Staat geheven belas
tingen, doet de Staat voor het gerecht zijn 
rechten gelden door zijn orgaan, de Mi
nister van financH~n, hanclelencl em officio, 
op vervolging en ten verzoeke van de ad
ministratie, wie het geschil aangaat, na
melijk, in zaken van directe belastingen, 
de directeur der directe belastingen. 

23 juni 1959. 883 

HOOFDSTUK II. 

AANGIFTE, REOLAMATIE EN TERMIJNEN. 

5. - Inlcomstenbelasi'ingen. - W'ijzi
g'ing 'VWn cle ct(tng'ifte cloo-i· cle ndm,in,ist,m
t-ie. - F''iscale comm'i'ss'ie. - Rcuulpleginr1 
fctc1tltat1ef voor de aclm,in'istmt-ie. - Het 
raaclplegen van de fiscale commissie voor
zien bij artikel 55, paragraaf 3, van de 
samengeschakekle wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen voor het geval clat 
de belastingplichtige verklaart dat hij 
niet akkoorcl gaat met llet cijfer van de 
door cle administratie voorgestelcle wijzi
ging van de verklaring, is voor deze laat
ste facultatief. 

i6 september 1958. 42 

6. - Inlcomstenbelctst-ingen. - Hwiten
gewone te,rm,ijn. - Aclmin,istntUe navo;·
S'ingen hebbencle moeten doen b1t'iten de 
gegevens doo;· cle (Utng'ifte en de b'ijlagen 
e;·van verst,relct, ten e'incle (le wetteUjlc 
'Verschnlcl'(qde annslct[} te vestigen. - B1ti
tenrJetvone term,ijn open voo;· de aclminis
tnti'ie. - De aclministratie der clirecte be
lastingen bcschikt over de buitengewone 
termijn van aanslag, wanneer, om de wet
telijke verschuldigcle aanslag te vestigen, 
zij navorsingen lweft moeten doen buiten 
de gegevens door de aangifte van de be
lastingschuldige en de bijlagen ervan ver
strekt. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 74, 
v66r zijn wijziging door artikel 30 van de 
wet van 8 maart 1951.) 

23 september 1958. 72 

7. - InlcomstenbeZas#ngen. TVijzi· 
gin[} vwn een nnng'ifte (loor de aclm,in,istra
i'ie. - Aclm'in'istratie steu,nencle op telcenen 
en imUcien. - Geheel vnn (lie telcenen en 
'in(Ucien dctt belnstbare inlcomste'n boven 
cle awngegeven 'inlcomsten moet (loen ve;·
moeclen. - Wanneer de administratie een 
aangifte in de directe belastingen welke 
zij als onjuist erkent wijzigt, moeten de 
tekenen en indicH\n waarop zij te dien 
cincle mag steunen niet, ieder afzonderlijk 
genomen, belastbare inkomsten boven de 
aangegeven inkomsten doen vermoeden; 
het volstaat dat de globale raming, ge
steund op het geheel van de tekenen en 
indicien, die inkomsten overtreft. 

23 september 1958. 72 

'8. - Inlcomstenbelctsi'ingen. Actn-
gijte. - Aang'ifte ge(lctctn op een f0'1'1n1tUe,r 
flat de belctsi'ingplichtige niet zelf heeft 
ingevulcl. - Vermelclinu « [!oeclgelce,unl ll. 

- TTennel(Ung esseni'ieel. - Is essentieel 
de vermelding « goeclgekeurd ll die, volgens 
het door cle Minister van financien be
paald model, op het aangifteformulier 
door een derde ingevuld aan de llanclteke-
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ning van de belastingplichtige moet voor
afg·aan. 

7 october 1958. 112 

9. - Inlcomstenbelastingen. Aan-
gifte. - Aangifte gedaan na de wettelijlce 
tennijn. - 'I'e laat inyed,iende aanyifte 
met het niet doen van aan.oitte gelijlc 
staanrle. - Gezien het karakter van open
bare orde van de termijn waarin de aan
gifte in de inkomstenbelastingen client te 
worden gedaan, staat een te laat inge
diende aangifte gelijk, ten aanzien van de 
toepassing van artikel 74 van de samenge
schakelde wetten, met het niet doen van 
aangifte. 

7 october 1958. 113 

10. - Inlcomstenbelastingen. Aan-
!Jifte. - Ve1·strij lciny vcm de tennijn 
tvaa1·in de aanyifte dient te geschieden. -
Adm,inistmUe door die verstT'ijlcing het 
·recht verlc'l''ijgende de aanslag in de b~ti
tengewone tenn'ijn te vesUgen. - Behou
dens overmacht, verkrijgt de administra
tie door verstrijking van de termijn waar
in de aangifte in de inkomstenbelastingen 
client te geschieden het recht de aanslag 
te vestigen in de buitengewone termijn 
voorzien bij artikel 7 4 van cle samenge
schakelcle wetten betreffencle cle inkom
stenbelastingen. 

7 october 1958. 113 

11. - Inlcomsten belastinr1e1L - B7t'iten
.Qewone termijn. - Ve1·str,ijlcing van de 
termijn waMin cle aangifte client te ye
scll!ieden. - Geen recht, voo1· de ndmin,is
traUe, at te Z'ien vnn het voonleel van de 
7J'It:itengewone te,rm,ijn. - Waneer de ter
mijn >vaarin de aangifte in de inkomsten
belastingen client te geschieclen verstreken 
is, vermag de aclministratie niet af te zien 
van het voordeel van de bnitengewone ter
mijn voorzien bij artikel 74 van de samen
geschakelde wetten. 

7 october HJ58. 113 

12. - Inkomstenbelas#ngen. - Recla
rnatie. - Besliss'ing van de directeu,r vcm 
de belasUngen cUe cle 'in cle vesUg,ing van 
de aanslctg, cUe het vooruJerp van de 1·e
clamaUe 'is, begane vergiss,ingen rechtzet 
en ve1·znimen lwrstelt. - Besliss,ing cUe 
geen nie'ltwe aanslag tot stwnd brengt cUe 
onderscheiden is van de gewijz,igcle aan
slag, rnaa1· met d,eze een geheel vormt. -
Inkohiering van het belasUngsupplernent 
tot nUvoerinr1 van de besliss·iny. - Be
twisting bij tvijze van beroep voor het hof 
van beroep en niet cloor m·icldel van een 
n'ienwe reclamat'ie. - De directeur der be
lastingen, bij wie door de ontvankelijke 
reclamatie van de belastingplichtige, inge
diencl overeenkomstig artikel 61, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 

aanslag in zijn geheel, zoals hij op het ko
hier is gebracht, en al de elementen van de 
aanslag aanhangig zijn gemaakt, brengt 
door het rechtzetten van de vergissingen 
of het herstellen van de verzuimen begaan 
in de vestiging van die aanslag, geen 
nieuwe aanslag tot stand die onclerschei
den is van de oorspronkelijk op het kohier 
gebrachte, doch zet deze recht onder voor
schrijving, naar gelang van het geval, van 
een outlasting of een verlloging; zijn be
slissing vormt een geheel met de aanslag 
die zij wijzigt en daardoor geeft hij het 
geschil nit hanclen; de inkohiering van het 
belastingsupplement is slechts een maat
regel tot uitvoering van deze beslissing 
die uanleiding kan geven tot een beroe]} 
van de belastingplichtige voor het hof van 
beroep, maar niet tot een nieuwe recla
matie. 

4 november 1958. 199 

13. - Inlwmstenbelastingen. - Reela
mat,ie. - Act11.slag van ambtswege. - Be
lastbwre grondslctg wUlekettrig bepaalcl. -
Dkecte·lw van de belastingen clie deze 
.oronclslag vennag 1·echt te zetten. -
Macht van cle clirecte·zw gebntilc te malcen 
van een wnclere wijze van bepuUng dan 
cleze toegepnst cloo1· cle controze,zw. -
Macht van de d'i·recte1t:r ·i'n cle belastbare 
grondslag ,inlcomsten op te nemen d,ie hem 
'in de lootJ van het onclerzoek de·r reclctma
t'ie gebleh;en z'ijn.- vVanneer bij de direc
teur der belastingen de ontvankelijke re
clamatie van de belastingplichtige tegen 
een aanslag van ambtswege die op een 
willekeurig bepaalde grondslag bevestigd 
werd ingediencl is, heeft de directeur in 
het vervullen van zijn tegelijk jurisclic
tionele en administratieve opdracht, de 
macht deze grondslag recht te zetten, na
melijk door gebruik te maken van een an
dere wijze van bepaling dan de onvol
doende of verkeerd geachte wijze die de 
controleur toegepast had en door in de be
lastbare grondslag inkomsten op te nemen 
die hem in de loop van het onderzoek der 
reclamatie gebleken zijn. 

4 november 1958. 199 

14. - Inlcomstenbelastingen. - Rechl
·matie. - Besliss,ing van cle cUrecte·z/'J' cler 
belasUnyen. - Aanslctg cUe n'iet mee,r mag 
.oew,ijz,igcl wonlen cloor de admin,istraUe. 
- UUzondering"fm. - Wanneer de direc
teur der belastingen uitspraak heeft ge
daan over een reclamatie tegen een aan
slag in de inkomstenbelastingen gesteuncl 
op artikel 61, paragraaf 3, van de samen
geschakelde wetten, vermag de admiilis
tra tie niet meer de aanslag te wijzigen of 
te vernietigen, met uitzondering nochtans 
van de door de wet voorziene gevallen en 
namelijk deze voorzien door de paragra
fen 7 en 8 van dit artikel. 

18 november 1958. 239 
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15. - Inlcornstenbelastingen. - Wijzi
g·ing van een onjtdst bevonclen aangifte. -
Berieht van w·ijziging. - Ve·nnelfl'ing van 
de 1·edenen. - Het bericht van wijziging, 
waarcloor de aclministratie aan de belas
tingplichtige het inkomstencijfer laat kcn
nen dat ze voornemens is in de plaats van 
dat van de aangifte te stcllen, moet de re
clenen aancluiden welke naar haar mening 
{le wijziging wettigen, en niet cleze die ze 
wettigen. (Samengeschakelcle wetten be
treffemle de inkomstenbelastingen, art. 55, 
par. 1.) 

18 december 1958. 343 

16. - Inlcornstenbel((,sf'ingen. Aan-
!tifte. - Doo1· de tvet bepanlae te·rndjn. 
voor (le ove'l'le,qg·inrf awn cle aflm·in·istrnUe. 
- 'l'ermijn van openbare O')'(le. - De tcr
mijn binncn dewelke de aangifte in de in
komstenbelastingen aan de a<lministratie 
van de directe belastingen client overge
legd is van openbare orcle. (Samengescha
kellle wetten betreffencle de inkomstenbe
lastingen, art. 53, par. 1, en 54, par. 1.) 

23 december 1958. 363 

1'7. - In./comstenbelnst'ingen. - B·u'iten
gewone termijnen. - Te laat overgele[!fle 
aan!fifte. - Awnsla{f die ma11 ueveSt'i[!cl 
·worden binnen de b·witen[!e·wone termij
·nen. - Gezien het karakter van openbare 
orcle van de termijn binnen clewelke de 
aangifte in de inkomstenbel astingen moet 
gebeuren staat het te laat overleggen van 
cle aangifte, voor wat betreft de toepas
sing van artikel 74 van de smnengescha
kelde wetten, gelijk met het niet overleg
gen van·een aangifte. 

23 decewber 1958. 363 

118. - Inlcomstenbelast-ingen. - B1liten
gewone termijnen. - Snmengesclwlcelde 
wetten, wrt'ilcel "14. - Te·mL'ijnen van open
bare onle. - Atstnncl zonde1· u:ittverlcsel 
in ·rechte. - De buitengewone termijnen 
van aanslag, voorzien bij artikel 74 van de 
samengeschakelde wettcn betreffende de 
inkomstenbelastingen, zijn termijnen van 
openbare orde waarvan de administratie 
niet geldig afstancl kan doen. (Samenge
schakelcle wetten betreffencle de inkom
:-;tenbclastingen, art. 74.) 

23 december 1958. 363 

19.- Inlcomstenbelast-ingen.- B1titen
gewone termijnen. - Te laat overgelegcle 
aan{f·ifte. - Aflminist1"at'ie die cle aanslag 
niet van ambtstvege vesti{fcle. - Aflminis
tmtie flie cle bestnnflflelen wellce bz.ijken 
11it rle te lant over{fele!!fle aanglfte fWn{fe
nomen heeft. - Omstanfl'i[!heden zoncler 
·uUwerksel op cle bwiten{fewone termijnen. 
- vVanneer de belastingplichtige zijn aan
gifte in de inkomstenbelastingen niet bin
nen de wettelijke termijn heeft overge
legd, blijven de omstan(ligheden dat de 

aclministratie een aanslag niet van ambts
wege geyestigd heeft en dat, om (le be
lastbare grondslag te bepalen, zij de be
standdelen aangenomen heeft welke blij
ken nit de te laat overgelegde aangifte, 
zonder uitwerksel ten aanzien van het 
recht voor de administratie een nieuwe 
aanslag binnen de buitengewone termijn 
te vestigen. (Samengeschakelde wetten be
treffemle de inkomstenbelastingen, arti
kel 74.) 

23 aecember 1958. 363 

20. - InkomstenbelasUnyen. Be-
nvafwschrift. - Afstnncl vwn zelcere be
twi.stinrJen. - Afstanfl doo·r lnsthebber. -
Macht van rle lasthebbe·J· fz.ie niet voo·r het 
eerst v66r het hot mn{f betw·ist too'}'(len. -
W anneer een bezwaarschrift tegen een 
aanslag in de inkomstenbelasting·en opge
volgd werd door een geschreven afstand 
van zekere grieven, mag de belastingplich
tige niet voor de eerste maal voor het hof 
de macht van de persoon die de afstaml 
ondergetekend heeft betwisten. 

23 aecember 1958. 363 

21. - Inlcomstenbelnstinuen. Be-
ZU)(ta1'sc7wift. - Bezwan1·sch1'ift [!e1·icht 
te{fen een belftsUng ge·vesUgcl op betwiste. 
besta1uldelen. - Bezwarwsclw·ift cla.t 'IXtn 
wmbtwwege geldt 'V001' cle nncle1·e belwst-in
gen cUe op flezelfde bestnndclelen, gevest'iurl 
z·ijn. - Draagwi.iclte van cleze 1·eyel. - Zo 
het bezwaarschrift gericht tegen een op 
betwiste bestanddelen gevestigcle belasting 
van ambtswege geldt voor de andere belas
tingen op dezelfcle bestanddelen gevestigd 
ten laste van de belustingplichtige die het 
bezwaarschrift incliencle, strekt ze zich 
integendeel niet van ambtswege nit tot de 
belastingen op deze bestamldelen ten laste 
van {lerden gevestigd. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 61, par. 3; wetten van 30 mei 
194!}, art. 1, en 27 juli 1953, art. 2, 2°.) 

23 c1ecen1ber 1958. 363 

'22. - Inlcomstenbelnstingen. ~ W·i.j
zi{f·ing cloo1· de ndmin·istraUe van een nan
gifte. - Rnm·ing mm de belastbaTe ,qrond
slng. - Zelfde feit 1·eefls cloor cle ndm·inis
trntie ·inueroepen mn de nwngifte voor een 
nnder d·ienstjnn·r te w'ijzirten. - AntwooHl 
(tan au IJer·icht va.n wijzirtin,q bet-rejfencle 
dit nnclere fl'ienstjact1' clnt, ten t-itel vnn 
feUez.ijlce vermoeden mng wee1·hou.den 
worden ten einde cle wij.c::-i,qin{f te !f'I'Onden. 
- Wanneer cle aclministratie de aangifte 
van een belasttng·plichtig·e heeft gewijzigd 
mag ze tot staving van die wijziging en 
als feitelijk vermoeden weerhouuen het 
antwoord dat gegeven is geweest door die 
belastingplichtige op het bericht van wij
ziging betreffencle een ancler clienstj aar en 
dat hetzelfcle feit betrof als clit hetwelk 
cle administratie inroept om haar wijzi-
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ging te rechtvaardigen. (Samengeschakel
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 55, par. 1.) 

27 januari 1959. 421 

23. - Inkomstenbelastingen. - Recla
rnntie. - 'l'tvee achtereenvolgende aansla
gen rUe een belastbaar geheel ·ttitmaken 
ten laste van twee onderscheiden belas
tingplichtigen. - Tennijn om tegen de 
tweede te reclclmeren zich tt-itb·roidende tot 
de reclrunatie tegen de eerste. ~ In het 
buitengewoon geval waarin twee achter
eenvolgende aanslagen, zelfs ten laste van 
onderscheiden belastingplichtigen geves
tigd, ten gevolge van de weerslag van de 
ene op de andere., een enkel belastbaar 
geheel uitmaken, is de 'wettelijke termijn 
om tegen de tweede een reclama tie in te 
clienen uitgebreid tot de reclamatie tegen 
de eerste. 

27 januari 1959. 426 

.24. - Inlcomstenbelastingen. - Reola
ma.tie. - Aanslag ·in de emtrabelast'ing ye
vestigd ten Zaste van een bel.clsti.n[/1Jl'ich
.tige die zijn emploUaUe afgestaa·n heett 
tijclens de belastba1·e periode en ten lnste 
vnn cleze cl·ie ze overgenomen heeft. - D·i-
1·ecten1· de·r belasUnyen clie, op 1·eclarnntie, 
aan cleze tweecle bela.stingplichtige een 
provisie tot vnstwndlwnrUng der stocks ye
weigenl heeft. - Hot '!:an boi'Oep clnt be
.slist dflt de eerste belnsUngplicht·ige, se
llert het ogenbWc dat Mj cz.ie weige·l"ing 
vernomen heett, ove·r een s·upplementa·ire 
termij1~ beschi.Jcte om zelf clie prov'i.s·ie tot 
instnndhou.d:ing der stocks te ·vnlgen. -
Omvettighe·id. - Van de enkele omstan
digheden dat twee aanslagen in de extra
lJelasting gevestigd zijn geweest, de ene 
ten laste van een belastingplichtige die 
zijn exploitatie aan een andere, tijdens de 
belastbare periode, heeft overgedragen, de 
andere ten laste Yan deze cUe ze overgeno
men heeft, en dat de provisie voor in
standhouc1ing der stocks geweigerd is ge
weest, op reclamatie ingediend door de 
tweede belastingplichtige, volgt niet dat 
de eerste belastingplichtige buiten de ter
mijn vuorzien bij artikel 61, paragraaf 3, 
der samengeschakelde wetten over een 
supplementaire termijn zou beschikken 
0111 te zijnen voordele een provisie voor 
instandhouding der stocks te n·agen, ter
mijn die aanvang zou nemen de dag· waar
op llij vernomen heeft dat de provisie ge
weigerd is geweest aan de andere belas
tingplichtige. 

27 januari 1959. 426 

25. - Inlcmnstenbelastingen. - Rccla
rnatie. ~ Belastin[fpl'ichti[fe cl·ie, ten ge
volge vwn ove1·macht, z·ich in de onmoye
Uj lcheicl heeft be·vonden om b·innen de te·r
mijn van a1·tUcel 61 •JJa·raqraaf 3 de·r sa
rnen[fesohakelcle wetten ee;~ recla~u~tie bij 

de di1·ecteu1· der belast-ingen in te dienen. 
- Belastingpz.iohi'i[fe die o·~:e1· een sH.pple
menta·ire tennijn beschikt. - vVannE>er 
een belastingplichtige, ten gevolge van 
overmacht, zich in de onmogelijkheid 
heeft bevonden, binnen de bij artikel 61, 
paragraaf 3, der samengeschakelde wetten 
voorziene termijn een betwisting in te 
clienen bij de directeur der belastingen, 
beschikt hij over een supplementaire ter
mijn 0111 die betwisting op te werpen. (lm
pliciete solutie.) 

27 januari 1959. 426 

26. - Inlcomstenbelnstingen. - TVijzi
g·ing van de aangifte. - Be1·ioht van wi.izi
g·ing. - Be[!·rip en voo1·we1·p. - Het be
richt van wijziging voorgeschreven bij ar
tikel 55, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen heeft tot voorwerp de be
lastingplich tige toe te la ten de reclenen te 
beantwoorden die, volgens de administra
tie, de wijziging rechtYaardigt die ze zin
nens is te brengen aan de aangegeven cij
fers der inkomsten. Het maakt slechts 
een uitnodiging uit om schriftelijk uitleg
gingen te verschaffen en is het uitgangs
punt van onderhandelingen tussen de be
lastingplichtige en de administratie. 

19 februari 1959. 473 

27. - Inkomstenbelastingen. - TVi.izi
g·ing van de aang·ifte. ~ Geen verpUchUng 
voor de aclminist·mtie vnn de ve1'{Jez.ij
lc'ingspu.nten in het be1·icht van wijzi[!·in[f 
ann te d'll:iden. - De administratie heeft 
de verplichting niet, van af het bericht 
van wijziging, aan de belastingplichtige 
de vergelijkingselementen te laten kennen 
op dewelke ze steunt om het cijfer te be
palen clat ze zinnens is in de plaats van 
dit der aangifte te stellen. 

19 febrnari 1959. 473 

2·8. - Inlcomstenbelast-inyen. - Recla
matie. - Ye1·z;Ucht-ingen vcm de cUreoteur 
b'ij toil de reclamai'ie aanhang·ig we1·d ue
mcutkt. - De clirecteur bij welke een re
clamatie aanhangig werd gemaakt heeft 
de verplichting de wettigheid van de aan
slag te beoordelen en de vergissingen clie 
erin voorkomen zo ten voorclele als ten na
dele van de belastingplichtige recht te 
zetten. 

19 februari 1959. 473 

29. - Inlcomstenbelnsti.n,qen. - Reclcl
mntie. - Bew·i:ismiddelen cUe de clirecteu·r 
nwg benH.tf'i{fen. - Geen ve·rplichf'in[f om 
tot de ve·ryez.ijlcing met de normnle toin
sten vwn soo1·tgeli.:i Ice belnsti.ngplichtiyen 
ann dewellce cle tnmerende controlem· zich 
gedragen heeft ove·r te gann. ~ De direc
teur, bij wie een reclamatie aanhangig is, 
is niet beperkt tot de bewijsmiddelen die 
de controleur gebezigd heeft. Hij mag na-
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melijk overgaan tot de vergelijking met 
de normale winsten van andere soortge
lijke belastingplichtigen dan deze aan de
welke de taxerende controleur zich heeft 
gedragen. 

19 februari 1959. 473 

,30. - Inkomstenbelast'inrJen. - Recla
nwUe. - BesUss·inu van rle rlirectetw. -
JttrisdJictionele alc,te. - De clirecteur, bij 
dewelke een ontvankelijke reclamatie aan
hangig is, wanneer hij over die reclamatie 
beslist, vervult een jurisdictionele taak. 

19 februari 1959. 473 

,31. - Inkomstenbelast-inuen. - Reclct
mat·ie. - Opr·oep·inu van rle belastinu
ZJUcht'iue b'ij aanuetekenrle brief om het 
verhoor· cler· uehtigen bij te wonen. -
Rechtspleging e·igen aan cle aclministnt
t'ieve instant'ie cloor· rle 'reclamat·ie ge
openrl. ~ Artikel 64 der samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, dat voorschrijft de belanghebbende 
belastingplichtige op te roepen bij aange
tekende brief om het getuigenverhoor bij 
te wonen, betrcft enkel de. aclministratieve 
instantie door de reclamatie van de belas
tingplichtige geopend. 

19 februari 1959. 474 

:32. - Inkomstenbelast-ingen. Aan-
,q·ifte. - TTerpl-icht-ing ·voor· elke r·ijlcs-in·wo
ner on~ eUo jaar aan rle contmle·zw een 
aanuifte van zijn belnstbar·e ·inlcomsten 
over· te leggen. - Uitzonrleringen. - Elk 
rijksinwoner is verplicht elk jaar aan de 
controleur der belastingen een aangifte 
van zijn belastbare inkomsten over te leg
gen, behoudens de uitzonderingen voor
zien in artikel 53, paragrafen 2 en 4 der 
samengeschakelde wetten lletreffende de 
inkomstenbelastingen. 

19 februari 1959. 476 

33. - Inlcomstenbelastingen. Ann-
g·ifte. - TTer·pl·icht-ing voo·r rle belasting-
1Jl-icht-ige cl·ie geen fonnu.Uer ontvangen 
heeft om z-nUc fm·m.-nl-ier ann te vragen en 
het, behoorlijlc ingemtlcl en onrlertekencl, 
b·innen rle wettel-ijlce ter·mijn tent[! te zen
clan. - De belastingplichtige die, verplicht 
om de aangifte te doen, geen formulier 
ontvangen heeft, moet er een aanvragen 
bij de taxatiedienst van zijn gebied en, 
behalve overmacht, het behoorlijk inge
vuld en ondertekend terugzenden uiterlijk 
tegen 1 juni van het jaar naar hetwelk 
het belastingjaar wordt aangeduid. (Sa
mengeschakelde wetten, art. 53, par. 1.) 

19 februari 1959. 476 

:34. - Inlcomstenbelastingen. - B·wi
ten,qewone ter·mijn. - Aang·ifte vnn cle be
lastin,qpUcht-ige wnar·b·ij cle nclmin·istrat-ie 
in clwnl-in,q uebrcwht. wm·flt o-uer· rle acM"cl 
vnn cle belctstbcwe inl.;omsten. - Toepas-

sin,q van cle bwiten,qmvone tennijn. - De 
administratie is gerechtigd de belasting 
gedurende de buitengewone termijn op het 
kohier te brengen, indien de clom· de be
lastingschuldige in zijn aangifte opgege
ven elementen op zulke wijze voorgestelcl 
zijn dat de administratie in dwaling ge
bracht werd over de aard van de inkom
sten en derhalve over de toe te passen 
aanslag. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, art. 74, 
voordat het bij artikel 30 van de wet van 
8 maart 1951 werd vervangen.) 

10 maart 1959. 52(} 

,35. - Inlcomstenbelast-ingen. B1t'i-
ten,qewone tenn·ijn. - TTer·Zeng'ing floor· rle 
·wet -uan 30 ,i'ul-i 1947. - Belnst-in,qen wnnr·
op clie -uer·lengcle ter"tn'ijn vnn toepctssinrr 
is. - De termijnen in artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen gesteld, clie door de 
besluitwet van 17 december 1942 geschorst 
werden tot 1 juni 19J9, de datum waaroD 
de terugbrenging van het leger op vredes
voet afgekondigd werd, en die door de wet 
van 30 juli 1947 tot 31 december 1954 ver
lengd werden, hellben betrekking enkel op
de aanslagen betreffende inkomsten die 
tijdens de jaren 1940 tot 1944 bekomen 
werden. 

17 maart 1959. 549 

,3'6. - Inlcomstenbelastingen. Bu•i-
tengewone term·ijn. - Actn,q·ifte in cle be
lnst-in,qen. - Armgifte dJie nls becZTijfslc~s
ten lasten ·ver·melclt cl·ie geen beclr·ijfslnsten 
zijn en geen nwnc71l•irl·ing ,qeeft dJie zo·n toe
lnten htm ~ve1'1celijlc lcan~lcter nan het licht 
te bren,qen. - On:i'ltiste en onvolleclige nan
,qifte. - Een aangifte in de inkomsten
belastingen, die als beclrijfslasten lasten 
vermeld die geen lledrijfslasten zijn, en 
geen aanduicling· geeft die zou toelaten het 
werkelijk . karakter van die lasten aan 
het licht te brengen, is, op Llie punten, te
gelijkertijcl onjuist en onvolleclig, waar
door de administratie gerechtigd is de 
aanslag op het kohier te brengen in de 
bui tengewone termijn bedoeld bij arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen. 

17 maart 1959. 55(} 

:37. - Inkomstenbelnst-ingen. - B'Wi
tengewone tenn·ijn. - OnvolledJige of on
jniste lUtngifte. ~ Onvollerligheic7 of on
htistheicl, clie noah tt-it cle cwngifte, noah 
nit cle bijln,qen ervnn bUjlcen. - Btt-iten
gewone termijn ter· beschikking vnn cle 
nrlrn'in;ist·mt-ie. - De administratie van de 
ilirecte belasting·en beschikt over de bui
tengewone aanslagtermijn, wanneer de 
onjuistheid of de onvolledigheid van de 
aangifte noch ui t de aangifte zelf noch ui t 
cle bijlagen ervan blijkt, al is die onjuist
heid of die onvollecligheicl ter kennis van 
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de administratie gekomen v66r het ver
strijken van de gewone aanslagi:ermijn. 
(W etten betreffende de inkomstenbelas
tingen, op 31 juli 1943 samengeschakeld, 
art. 74.) 

24 maart 1959. 575 

.38. - Inlcornstenbelastingen. Bni-
tengewone te1'rnijn. - Te1·rnijn wellce doo1· 
·de adrninistrat-ie lean aangewend worden 
zowel bi:i het niet o1Je1·le,qgen van een aan
gifte, als b·ij een, onvoUe(Uge ot onjwiste 
.aangifte. - Het niet overleggen van de 
aangifte evenals het overleggen van een 
onvolledige of onjuiste iaangifte laten 
beide toe de belasting in de buitengewone 
termijn te vestigen. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 74.) 

24 maart 1959. 575 

;39. - Inlcornstenbelast-in,qen. Btti-
tengewone tennijn. - Inkornsten ove1· de 
jaren 1940 tot 1945. - Inkornsten bedoelcl 
in art-ilcel 25, pnragraaf 1, van cle snrnen
geschlLlcelcle wetten. - Te1·rn·ijnen ver
len,qcl tot 31 decernbe1· 1954. - De buiten
gewone termijnen tot vordering of navor
dering van de ontdoken rechten werden 
verlengd tot 31 december 1954, voor zover 
zij betrekking hebben op de in artikel 25, 
paragraaf 1, van bewuste wetten bedoelde 
inkomsten, verkregen gedurende de jaren 
1940 tot 1944, zonder onderscheid tussen 
het geval waarin de gewone inkomsten op 
dezelfde grondslag als de extrabelasting 
gevestigd worden en het geval waarin zij 
alleen gevestigd worden. (Wet van 30 juli 
1947, art. 1.) 

24 maart 1959. 575 

40. - Inlcornstenbelnstingen. - Recla
matie. - Bewijs van cle 1·e,qelrnatigheicl 
van cle 1·eclanwtie. - Bewijs hetwellc op 
de belastin,qplicht'i,qe ntst. - Be1oijs het-
1oel7c bij middel van ve1·nweclens rna,q ,qele
verd wonlen. - Het bewijs van de regel
matigheid van de reclamatie, onder meer 
met betrekking tot de datum waarop zij 
door de directeur werd ontvangen, rust op 
de belastingplichtige. Dat bewijs mag bij 
middel van vermoedens geleverd worden. 
(Samengeschakelde wetten betreffemle de 
inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

14 april 1959. 629 

41. - Inlcornstenbelast·ingen. - Recla
rnatie. - Aanslag van arnbts1oege. - Wil
lelcetw-ig bepaalcle belastba1·e gronclsla,q. -
Recht, voor cle (Urecten1· der belastin,qen 
orn &ie g1·o1ulslag te wiizi,qen. - Recht 
voo1· de cli1·ecteur orn geb·nt'ilc te rnalcen 
van een anclere wijze van bepalin,q clan cle 
(loor cle controlea:r toegepaste w·ijze. -
Recht voo1· cle (Urecte·zw ·in de belastbwre 
gronclsla,q inlcomsten te begrijpen &ie in 
de loop van het oncle1·zoelc van de 1·eclama-

tie ,qeblelcen zijn. - De directeur der be
lastingen, bij het kennis nemen van de 
ontvankelijke reclamatie van de belasting
plichtige tegen een aanslag van ambtswege 
gevestigcl op een willekeurig bepaalcle 
grondslag, heeft het recht die grondslag te 
wijzigen, onder meer door gebruik te ma
ken van een andere wijze van bepaling 
van de belastbare grondslag dan de onvol
doende of verkeerd geachte wijze die de 
controleur toegepast had en in de belast
bare grondslag inkomsten op te nemen die 
hem in de loop van het onderzoek van de 
reclamatie gebleken zijn. 

21 april 1959. 652 

42. - Inlcomstenbelastin,qen. TV·ij-
ziginu van ee·1~ onjttist bevon(len aang·ifte. 
- Betelcening aan cle belasf'inusclmlcliue. 
- Doel en vo1·1n van cle betelceninu. - De 
betekening aan de belastingschuldige, zo
als bepaald bij artikel 55, paragraaf 1, 
lid 9, van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, van de 
wijziging welke de administratie van zins 
is aan zijn aangifte toe te brengen, heeft 
ten doel de belanghebbende omtrent die 
wijziging voor te lichten, en hem in staat 
te stellen zijn opmerkingen te bekwamer 
tijd te doen gelden. De wet bepaalt noch 
de vorm van de mededeling, noch de ma
nier waarop zij door de administratie 
moet worden gedaan. 

23 april 1959. 660 

43. - Inlcomstenbelast-ingen. Aan-
uifte. - Wijz·iuinu cloor de aclministmtie. 
- Alclcoord van cle belastinuschttlcl•i,qe. -
Belast-inusclw.l(Uue die alclus zijn aanu·ifte 
aanvttlt. - De belastingplichtige, door 
zich akkoorcl te verklaren met de wijzi
ging door de administratie aangebracht 
op de aangifte bepaald bij de artikelen 53 
en 54 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, vult 
zijn oorspronkelijke aangifte aan om ze 
met de werkelijkheid te doen stroken. 

23 april 1959. 660 

44. - InlcornstenbelasUngen. W·ij-
ziging van een oni'/tist bevonclen aanuifte. 
- Fonnaliteiten bepaald bij artilcel 55, 
pam·uraaf 1, laatste ua, vatn de samenue
schalcelae wetten. - Belastingplichtige cl·ie 
zelf zijn aangifte 1oijziut. - De fo1·rnali
teiten niet van toepassing. - De formali
teiten bepaald bij artikel 55, paragraaf 1, 
laatste lid, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
en inzonderheicl het nakomen van de ter
mijn van twintig dagen die door voor
melde wetsbepaling gesteld is, zijn niet 
van toepassing wanneer de belastingplich
tige zelf de vroeger door hem gedane aan
gifte wijzigt. 

23 april 1959. 660 
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·45. InlcomstenbelrtsUngen. - Awn-
gifte ·in de inkomstenbelasUngen door 
1·echtspe1·sonen. - Te1·mijn ·in dewelke 1Ue 
aangifte aan de controle·ur van het 1·essort 
rz.ient ove1·gelegcl te ~V01'clen. - Verst1'·ij-
7cen 'L'an clie tennijn zonrle1· o·verleurting 
van de aanuifte. ~ B·witengewone te1·m·ijn 
van aanslar; ten bate van de acl'Jnin·istrat'ie 
onherroepeUjk ingegacm. - Wanneer een 
llelastingschuldige, die een rechtspersoon 
is, voor het verstrijken van de termijn 
bepaald bij artikel 54 van de samenge
schakelcle wetten, zijn aangifte in de in
komstenbelastingen niet regelmatig heeft 
overgelegd, is de bij artikel 7 4 van die wet
ten bedoelde buitengewone termijn defini
tief en onherroepelijk voor de administra
tie geopend; deze vermag noch die termijn 
voor het overleggen van de aangifte te 
verlengen of te wijzigen, noch de toepas
sing van de buitengewone termijnen van 
aanslag te verzaken. 

28 april 1959. 673 

•46. - InlcomstenbelasUngen. Bui-
tengewone tennifn van aanslag. - Aan
rtifte te laat ingerUencl. - Geen aanslttf! 
·vwn ambtsweye. - Elementen van cle te 
laat ove·ruelegde nnnuifte !loo1· tle aclm·inis
traUe rumgenomen. - Omstanrz.iylwicl zon
!ler witwerl.?ing op tle b·uUenue~vone te·r
·m·ijnen. - Wanneer een belastingschul
dige zijn aangifte in de inkomstenbelastin
gen niet in de wettelijke termijn overge
legcl heeft, zijn de omstandigheden dat de 
administratie de aanslag niet van ambts
wege heeft gevestigd en dat zij, tot llepa
ling van de belastllare grondslag cle in de 
te laat overgelegde aang·ifte vermelcle ele
menten heeft aangenomen, zoncler uitwer
king op het recht voor de administratie 
de aanslag binnen de buitengewone ter
mijn te vestigen. 

28 april 1959. 673 

47. - InT.;omstenbelaBtin,r;en. Ann-
gifte In tle ·inlcomstenbelastinr;en. - '1'61·
mi.jn. - Ve·rlen,rri.ng vnn de tennijn. - De 
overmacht die belet heeft dat de termijn 
llepaald bij artikel 54 van de samenge
schakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen voor het overlegg·en van 
de aangifte van een belastingschuldige, 
die een rechtspersoon is, aanvang zou ne
men op de bij dat artikel bepaalde datum, 
heeft als uitwerksel dat de termijn ver
lengt wordt. 

28 april 1959. 673 

48. - Inl.;omstenbelCLsUngen. Aan-
rtifte in de inkomstenbelasUnge·n, door 
rechtspersonen. - A1·tUcel 54 vnn cle sn
mengeschakeltle wetten. - VerplichUng 
aan cUe belastinusclmlcUgen opgeleg!l. -
De administra tie is niet ertoe gehouden 
spontaan aan de belastingschulcligen, cUe 
rechtspersonen zijn, het formulier van 

aangifte overeenstemmende met het door 
de Minister van financH~n bepaald model 
te zenden, of hun een herinneringskaart 
toe te sturen opdat zij die aangifte zouden_ 
overleggen. Ret behoort die belasting
schulcligen zich voormeltl formulier aan te 
schaffen en spontaan hun aangifte over te 
leggen binnen de termijn bepaald bij ar
tikel 54 van de samengeschakelde wetteu 
betreffende de inkomstenbelastingen. 

28 april 1959. 673 

49. - Inlwmstenbelastingen. - Bni
tengewone te·rrn'i:inen. - 'l'errnijnen ge
sclwrst b·ij !l'l'f'ikel1 van cle besl,nitwet 'I)(Ln 

17 december 1942 tot de datum van het 
kon'inkUjlc besz,uu tvrtwrbij het lege1· te1''llff 
op vredesvoet wenz gebracht. - De bui
tengewone termijnen gesteld bij artikel 7+ 
van cle samengeordende wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen zijn geschorst llij 
artikel 1 van de besluitwet van 17 decem
ber 1942 tot de datum van het koninklijk 
besluit waarbij het leger terug op vrecles
voet werd gebracht, tlit is tot op 1 juni 
1949. 

28 april 1959. 676 

150. - Inlcornstenbelastingen. Bui-
tengewone tennijnen. - Te1-nti;inen ve
schoi·st !loo1· de beslnitwet van 17 decem
ber 1942. - Te1'm'ijnen voo,r zelcere inkorn,
sten gepro1·ogeercl doo1· de ~vet van 30 }'uli 
1947. - Artikel 1 van de wet van 30 juli 
1947 heeft met betrekking tot de inkom
sten van cle jaren 1940 tot 19±4, bedoeld in 
artikel 25, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, de buitengewone termij
nen in artikel 74 van dezelfde wetten be
doeld, die krachtens de besluitwet van 
17 december 1942 geschorst waren, tot 
31 december 1947 geprorogeerd. 

28 april 1959. 677 

51. - Inlcomstenbelastlngen. - Rec/.a
matie. - Directeu.-r 11Jdke, b·ij z'i,in IJeslis
sing, een aanslag vesUr;t met betrekking 
tot een nntle'r !lienstjaa1· !ZtL'Iv datgene be
treffentle !le nanslag, cUe het voorwerp van 
cle reclnmaf'ie is.- JJ1nchtsoverschrijding. 
-De clirecteur der belastingen beg·aat een 
machtsoverschrijding wanneer hij, uit
spraak duende over een door een belas
tingplichtige ingecliencle reclamatie, bij 
zijn beslissing, een aanslag vestigt met 
be trekking tot een ander dienstj aar dan 
datgene betreffende de aanslag, die het 
voorwerp van de reclamatie is. 

28 april 1959. 677 

!52. - Inkomstenbelastingen. - Recla
rnnUe. - Aanvnngsp1mt van de tennijn. -
De termijn, tijdens dewelke het bezwaar
schrift tegen een aanslag· in de inkomsten
belastingen moet worden ingediend, neemt 
aanvang op de datum van de toezending 
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van het aanslagbiljet aan de belasting
plichtige. (Samengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

5 mei 1959. 700 

53. - Inlcomstenbelastingen. - TVijz,i
ging doo1· de a<lrninistraf'ie van een onjttist 
bevonden aangijte. - Be1·ioht van tV'ijzi
ging. - Ve1·rnelding van het oijfer dat de 
adm·inistratie voon~emens is in de plaats 
'van dat der aangifte te stollen en van de 
1·edenen, wellce deze tv'i}Z'iging bl'ij Teen te 
tvettigen. - fhtbstantUJle forrnalite'it. -
De aan de administratie opgelegde ver
plichting aan de belastingplichtige voor
aleer de aanslag te vestigen, het cijfer te 
doen kennen dat hij voornemens is in de 

, plaats van dat der aangifte te stellen en 
de redenen te vermelden welke, naar haar 
mening, deze wijziging wettigen, maakt 
een substantHile formaliteit uit, waarvan 
het niet naleven de nietigheid van de pro
cedure tot ,wijziging, en bijgevolg, de nie
tigheid van de onwettelijke gevestigde 
aanslag medebrengt. (Samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, arti
kel 55.) 

21 mei 1959. 750 

154. - Inlcomstenbelastingen. Be-
zwaa1·sclwift. - Terrn·ijn. - Belastin,q
z;lichtige hebbende, ten gevolge van over
·maoht, geen lcenn·is lcm~nen nemen van het 
aanslagb'il.jet, maa1· hebbende een aamna
ning met dwangbevel ontvangen. - Reola
maUetenn·ijn verst1·e1cen ttiterlij lc zes 
maanden na het tijdsUp waarop hij, doo1· 
de betokening van de aannwning met 
dwangbevez, lcenn·is heeft gelwegen van 
het bestaan van het aanslagbUjet. - Hoe
wei de belastingplichtige, ten gevolge van 
overmacht geen kennis heeft kunnen ne
men van het aanslagbiljet, is de termijn, 
binnen dewelke hij zijn bezwaarschrift 
mag indienen, nochtans verstreken uiter
lijk zes maanden, nadat een aanmaning 
met dwangbevel met betrekking tot de
zelfde aanslag in de belasting hem werd 
betekend. (Samengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

26 mei 1959. 776 

'S5. - Inlcornstenbelastingen. - Be
zwaarsohritt. - Achtereenvolgen de <W1!
slagen. - Regelmafoig ingefliend bezwaar
sclwift tegen de tweede aanslag. - Belas
Ungplichf'ige bewerend dat zijn bezwaar
sclwift van ambtswege, gold tegen de ee1·
ste aanslag op hetzelfde betw,iste element 
gevesfoigd. - An·est waarbi:i die bewering 
wo1·dt ve1·worz;en. - Arrest waarb'i:i ·!vet
teUjlc wordt ge1·echtvaardigd, ten aanzien 
van de tweede aanslag, de ongegrondheirl 
van de betwisf'ing met betTelclc'ing tot het 
ftan rle twee aanslagen gemeen element. -
Bewe1·M~g van de belastingpliohtige zon
aer belang. - Wanneer twee achtereen-

VERBR., 1959. - G1 

volgende aanslagen ten laste van een be
lastingplichtige werden ingekohierd en 
deze een regelmatig bezwaarschrift heeft 
ingediend tegen de tweede, bewerende dat 
zijn bezwaarschrift van ambtswege gold 
tegen de eerste, omdat die aanslag, vol
gens hem, op hetzelfde betwiste element 
gevestigd was, heeft de belastingplichtige 
er geen belang bij de verwerping van die 
bewering te critiseren, indien het arrest, 
over zijn beroep uitspraak doende, ten 
aanzien van de tweede aanslag, de niet
gegrondheid van de betwisting aangaande 
het element van de belastbare grondslag, 
dat zogezegd gemeen was aan beide aan
slagen, wettelijk heeft gerechtvaardigcl. 
(Samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelasting(m, art. 61, § 3; wet van 
30 mei 1949, art. 1, en wet van 27 juli 1953, 
art. 2, 2".) 

9 juni 1959. 825 

HOOFDSTUK III. 

AANSLAG. 

56. - Inkmnstenbelasfoingen. - Aan
slngbUjet. - Bew-ijs vnn het zenden awn 
fle belnstingsohul<lige. - Gemeenrechte
lijke w·ijzen va11 bewijslevering, zelfs zo 
<Ue zenrling bij te1· post aangetelcenll 
sohrijven rnoet geschieilen. - Het bewijs 
van het zenden aan de belastingplichtige 
van het aanslagbiljet mag worden bijge
bracht door de gemeenrechtelijke wijzen 
van bewijsleveringen, zelfs wanneer de 
zending bij ter post aangetekencl schrij
ven moet geschieclen. 

7 october 1938. 115 

5'7. -, Inlcomstenbe~asf'ingen. Afton-
slag vnn n~nbtswege. - Regelma,f'ige aan
slng. - BelasUngsch1tldige fl'ie een ver
m·inderinrt vaq~ fle aanslag vonlert. - Be
,wijs hem, oz;gelcg<l. - De belastingschul
clige regelmatig van ambtswege aangesla
gen, die een vermindering van de aanslag 
vorclert, client het bewijs te leveren van 
het juiste beclrag· van zijn belastbare in
komsten. (Samengeschakelcle wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 56.) 

14 october 1958. 130 

58. - InlcomstenlielasUngen. Be-
flrijfsfnlwmsten. - Aa1tslag van ambts
wege. - Bew,ijs van het .iu'iste be<li·ag van 
ile bela.stbare ·inlcomsten. - Bew·ijs van rle 
bntto-inlcmnsten en van de a'ft1'e7cb<we be
rl'l''i,ifsu.itgaven. _, In geval van aanslag 
van ambtswege wegens bedrijfsinkomsten, 
begrijpt het bewijs van het juiste bedrag 
van de << belastbare inkomsten >> het be
wijs van het juiste bedrag van de bruto· 
inlmmsten en clit van het juiste bedrag 
van de aftrekbare bedrijfsuitgaven. (Sa-
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mengeschakelcle wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, art. 26 en 56.) 

14 october 1958. 130 

59. - Inkornstenbelast'ingen. Aan-
sk~g van nnebtswe{fe .. - Bewijs van l~~t 
,i'wl.ste bed·rag va~t· de ~nkornsten. - Bew·~JS 
niet voortvloeiencle 11it de overle,qging v•an 
elernenten van scha.tUng van de inkom
sten. - Elementen van schatting van de 
belastbare inkomsten maken het bewijs 
niet uit van het juiste bedrag van die 
inkomsten, dat artikel 56 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen op de belastingschulclige 
cloet rusten. 

14 october 1958. 130 

60. - Inko•rnstenbelast·inuen. Arcn-
s7.ng en inlco1de1'ing. - Sttbs·icz.i.rLire aan
slng aan het hof van bemetJ onde·r·wor·pen. 
- Aanslng cUenende gevestigd te 1vorden 
op urond vcvn geheel of een cleel. van de
zcl.fde bela sUn gelementen. als cle oo·rspro~
J,:el'iilce cwnsla[J. - Begnp. - De subsl
<1iaii.·e aanslag die de aclministratie, bij 
toepassing van artikel 74b·is, lid 2, van de 
sameng·eschakelcle wetten betreffende de 
inkomsten, nan de goeclkeuring van het 
hof van beroep kan onclerwerpen, client 
gevestig'Cl te worden OJ) grond van geheel 
of een deel van dezelfcle belastingelemen
ten als de oorspronkelijke aanslag, name
lijk cUe waarvan de directeur door de uit
werking van het bezwaarschrift wettelijk 
te kennen gehacl heeft. 

14 october 195S. 133 

61. - Inkomstenbelast-ingen.- Ram·ing 
van. cle belastbar·e g·ronclsla{f cloor ver·ge
U:ilcing nwt cle becl-rijven. vwt soortgeUjlce 
belast-ingplicht-igert. - BelasUngsch1tlcUge 
die ·in oonclttsies bepa,alcle omstamcz.ig he
den Mwoept wa.cvrvcMt· Mj het bestaan ttit 
except'ionele exploUaUevoonvnctnlen af
lcidt. - Geb·relc aan antwoonl op cUe con
cl1tsies. - Niet gemoUveenle besUssing. -
Is niet regelmatig gemotiveercl, het arrest 
van het hof van beroep dat, uitspraak 
lloende over een berocp gericht tegen de 
beslissing van de directeur der c1irecte be
lastingen betreffencle een bij toepassing 
van artikel 28 van de samengeschakelde 
wetten gevestigde aanslag, de conclusies 
niet beantwoorclt van de belastingschul
dige welke, om de gelijksoortiglleid van 
zijn bedrijf met cleze die als vergelijkings
punten gekozcen werden te betwisten, be
paalcle omstam1iglleden inriep waaruit llij 
afleidcle dat hij zicll in exceptionele ex
ploitatievoorwaarclen llad bevonden. 

28 october 19-58. 177 

62. - Inlcomstcn.belast'ingen. ~ Aan
slng va.n ft1nbtswe,qe. - Recht vwn de be
lnstin{f1Jlichtige te betv'i,izen clnt cle belnst
bw·e g1·onclslag wWelce·wr·i,q bepaalcZ tvercl. 

- WcMJ.nee·r is er wWeke-ur·ige taxatie? -
De belastingscllulclige die regelmatig van 
ambtswege aangeslagen is lleeft !let recht 
te bewijzen dat de belastbare gronclslag 
willekeurig bepaald werd omdat de admi
nistratie een reclltsclwaling heeft begaan 
of op onjuiste feiten gesteund lleeft of 
nog uit juiste feiten gevolgtrekkingen 
lleeft afgeleicl welke niet verantwoord 
kunnen worden. 

4 november 1958. 11}9 

63. - Inlcomstenbelnstingen. Vast-
stelUn,q van de belastbwre rtro1ulslag. -
Ve·rgeUjlcinrt met ae nonnnle inlcomsten 
q;an soort{feli:ike belasUngpUcht·igen. -
D·ienencl lccwalcter en bwwij swawrcle ·van cle 
ve1·gelijlc·ingsp·unten. - Soevereine beoo1'
cleUn.,rJ cloOJ· cle fe'itewrechtwr. - De feiten
recllter beoorcleelt soeverein, in feite, !let 
dienend karakter en de bewijswaarde van 
de vergelijkingspunten gebezigd om cle be
lastbare grondslag te bepalen, zonder ge
bonclen te zijn door de vom· llem door de 
aclministratie uitgebracllte beoordeling. 

18 no·vember 1958. 239 

64. - Inlcomstenbelastingen. Aan-
slctg en ·inlcoh·iering. - Vern·ietigin{! van 
een ct·nnsla,q cloor cle clirectenr. - Niemve 
aanslng. - Termijn voo1· cle vestiging. -
Aanvnng van cleze tennijn. ~ vVanneer, 
door bcslissing van cle directeur der be
lastingen, een aanslag vernietigcl wercl, 
neemt de termijn waarin de administratie 
een nieuwe aanslag kan vestigen, zo de 
vereisten van artikel 74bis, eerste lid, van 
de samengeordencle wetten betreffemle de 
inkomstenbelastingen verenigcl zijn, een 
aannmg op de datum waarop cle beslis
sing defilllitief is geworclen teng·evolge van 
het verstrijken van de termijn voorge
scllreven voor het instellen van het beroep 
vom· het hof van beroep. 

18 november 1958. 244 

65. - Inlwmstenbelnstingen. ~ Ra.m,ing 
vcm de belastbc~1·e g·ronclslag. - Vr·agen en 
ve'l"ijiowt·ies van cle c~clrn+wistrnt-ie becloelcl 
bij wrUkel 55 vaqt. de scumengeschalcelcle 
1JJetten. - Belcmnen inUcht-ingen d·ie mo
gen CH~ngewencl wonlen met het oog 01J 71 et 
vesUgen van al(tnsla.gen ten la.ste van cler
clen . . - De inlichtingen die cle aclministm
tie bekomt bij een belasting'pliclltige en 
die kunnen betrekking llebben tot al de 
verrichtingen waaraan cleze laatste heeft 
deelgenomen, mogen ook ingeroepen wor
den met llet oog op llet vestigen van aan
slagen ten laste van derden. (Samenge
schakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, art. 57ter.) 

25 november 1958. 265 

66. - Inlcomstenbelast-ingen. Aan-
slng en inlcohiering. - Nie·uwe aunslag. -
A;~·Ulcel 7 4bis ·van ae sMnen{!eschakelcle 
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1vetten. - Gezag 1xtn gewijscle gehecht 
aan cle beslissing vadb vern·ieUging van lle 
oorspronkelijlce aanslag. - Het gezag van 
gewijsde voortspruitende nit een beslis
sing van de directeur der belastingen of 
uit een arrest van een hof van beroep die 
een aanslag in de inkomstenbelastingen 
vernietigd heeft, geldt voor de nieuwe 
aanslag die naderhancl gevestigcl wordt, 
bij toepassing van artikel 74bis van de 
samengeschakelde wetten, op dezelfde be
lastbare elementen als deze waarop de 
oorspronkelijke aanslag gevestigcl was. 

4 december 1958. 288 

67. - InkomstenbelasUngen. Awn-
sla.g 1;nn cwnbtswege. - T'e1·mogen en n·iet 
verzJUohUng voo·r cle culm·inistrat-ie. -
St'ilzwi.fgenrle afstancl van het 1·echt van 
ambtswege cutn te slaan. - Afstancl clie 
enlcel valt at te leiclen u:it rtlcten of feiten. 
welker llnutgwijllte geen twijfel laat be
staa.n. - De stilzwijgende afstand van 
het recht van de administratie van mnbts
wege aan te slaan valt enkel af te leiden 
van akten of feiten welker clraagwijdte 
geen twijfel laat besta,an. 

4 december 1958. 288 

68. - Inkomstenbelast-ingen. - Be{!'/'0-
Ung van cle belastba1·e gronrlslag b-ij ver
geUjkin{! met soortgeUjke belastin!J1Jlich
U{!en. ~ A1·tilcel 28 · va1~ rle scwnengescha
lcelde 1vetten. - Voo1·u;e1"1J vnn het bijzon
cler bewijsn~irlrlel voo1·zien b·ij cleze 1Vets
bepal-in{!. - Het bijzoncler bewijsmiddel 
voorzien door artikel 28 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen heeft als voorwerp, met 
inachtneming van de normale belastbare 
winsten of baten vm1 soortgelijke belas
tingpHchtigen, het bedrag van de belast
bare inkomsten van de belastingplichtige 
waarvan de aanslag moet gevestigd wor
den te be11alen. 

9 december 1958. 308 

69. - Inlcomstenbelast-in{!en. - Begro
Ung van cle belastbn1·e gronrlslag bij ve1·
.oelijlcing 1net sooTtgeli.flce belastin!ltJlich
tigen. - Aanslng va8tgestelcl cloo1· wijzi
ging vwn de nangifte van rle bel·ast-ing
pUchti{!e. - Hot va1~ be1·oe1J rlat cle soort
gelijlcheicl van rle nls ve1·gelijlc·in.gstmnten 
gelcozen bela·st-ingpUchti{!en va.ststelt. -
JJ£ acht van het hof van beroep cle be last
bare g1·onclsla{! van lle a•nnslag te wijz·igen. 
- vVanneer het hof van beroep, dat uit
SlJl"aak doet over een beroep· tegen een be
slissing van de directeur cler belastingen 
betreffende een door wijziging van de 
aangifte van de belastingplichtige vastge
stelde aanslag en waarvan cle belastbare 
grondslag werd bepaald bij middel van 
het bijzonder bewijsmiddel voorzien in ar
tikel 28 van cle samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, vast-

stelt dat de door de administratie als ver
gelijkingspunten gekozen belasting•plich
tige soortgelijk zijn, in de zin van gezegd 
artikel 28, maar dat het bedrag· van de 
belastbare grondslag die men uit die ver
gelijking afieiclt kleiner is clan cleze door 
de administratie weerhouclen, heeft ze de 
macht cleze laatste te vermincleren. 

9 december 1958. 308 

70. - Inlcomstenbelast'ingen.- Ram·in{! 
van cle nanslagbasis. - Onj-wist bevonrlen 
aang-ifte. - Geen ve1'ZJUcht-in{! voo1· cle rul-
1ninist1'at-ie, ·in. cz.it stacl-i1t1n vcm rle Techts
tJleging, het bew·i.)s van cl.eze onjtt·istheirl 
te leveren. - Gevolg. -De aclministratie 
cUe cle door een belastingcplichtige aange
geven inkomsten onjuist << bevindt )), heeft 
niet, in cUt stadium van cle rechtspleging, 
de verplichting het bewijs van deze on
juistheid te leveren. Het gebruik, op clat 
ogenblik, van vergelijkingspunten cUe on
regelmatig zouden gekozen zijn heeft uien
volgens niet nooclzakelijk voor gevolg clat 
de daarorpvolgende rechtspleging nietig is. 
(Samengeschakelcle wetten betreffencle cle 
inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1.) 

18 december 1958. 343 

71. - Tnkomstenbelastingen.- Fiscale 
cmnmissie. - Toelaatbwre wijzen 1:an be
wijsleveT·ing. - Bew·ijselementen rlie l"·un
nen anrle1·s z·ijn clan rleze doo1· de arlmi
·wistrat·ie weerhoullen. -· Geen enkele wet
tekst legt de fiscale commissie een be
paalde wijze van bewijslevering op om het 
beclrag van de belastbare inkomsten van 
een belastingplichtige vast te stellen. 

Zij vermag te steunen op andere bewijs
elementen clan cleze door de aclministratie 
aangenomen, meer bijzoncler op andere 
vergelijkingspunten of op tekenen of incli
cHln eigen aan de belastingpliclltige. (Sa
mengeschakelde wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, art. 55, par. 3.) 

18 december 1958. 343 

72. - Inlcomstenbelast·in[Jen. Aam-
sla.g en inkohierin[J. - Gemeenschappelijk 
lJCllrijf. ~ Bed1"ijf :wnrler famil'iehoofrl of 
bestu.ttnler. - Aanslag gevest-igrl op rle 
gezamenlijlce belastbcwe ·inkomsten ten 
zaste q;an ·ierler der emplo·itwMen. - ·wan
neer geen enkel van cUegenen cUe een ge
meenschappelijk bedrijf exploiteren fami
liehoo-fd of bestuurcler ervan is, wordt de 
aanslag. gevestigcl op de gezamenlijke be
lastbare inkomsten op naam van iecler cler 
mecleeigenaars. (Kon. besl. van 22 se11tem
ber 1937, art. 38 en 40.) 

27 januari 1959. 421 

'73. - Inlvomstenbelnst-ingen. - Raming 
van cle belastbwre, gronrlslag. - Vergelij
lc'iilg met rle tW1"11Ja,le inlcom8ten van ge
li.fksoo1·t-ige berl1·ij1:en en n·iet met deze 
van berlrijven cUe ·in irlent-ielce om8tanclig-
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heclen worden geexploiteercl. - Artikel 28 
der samengeschakelde wetten betreft'ende 
de inkomstenbelastingen voorziet de ver
gelijking met de normale inkomsten van 
gelijksoortige bedrijven en niet met deze 
van bedrijven die in identieke omstanclig
heden worden geexploiteerd. 

27 januari 1il59. 421 

7 4. - Inko·mstenbelnsUnoen. - Ram·ino 
vcut de belastba1·e rwonclslag. - Betwistino 
nopens rle ozweahtheicl vnn cle awn cle ad
min·istrc~Ue teoenoestelcle aJcten. - Recht 
'Van lle culm:inist·ra>tie o1n cloor nlle reahts
miclclelen het verrliaht kn1·a.Jcte·r van cUe 
a/,,ten te bewijzen. - De administratie 
mag, door alle rechtsmiddelen, het ver
dicht karakter van {le haar tegengestehle 
alden bewijzen. 

2 februari 1959. 436 

75. - InkmnstenbelasUnpen. Be-
dri}fsbelastinp. - Rnm·ing van. cle belast
bare oronclslao cloor ve1'{telijlcino met clc 
nonnale b1·1~to- of halfbn~to-inkornsten 
vnn een soortgelijke belc~sUnopUahUge. -
WettigheicL -Door te beschikken dat bij 
gebrek aan bewijskrachtige gegevens, de 
belastbare winsten of baten voor ieder 
belastingplichtige worden be11aalcl, gelet 
op de winsten en baten van soortgelijke 
belastingplichtigen, sluit artikel 28 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelasting·en, verre van te eisen 
da t het beclrag der inkomsten zou wnrden 
bepaald met het oog op bet netto-bedrag 
der inkomsten van soortgelijke belasting
plich tigen, de raming· van de belastbare 
inkomsten door vergelijking met de bru to
of halfbruto-inkomsten van soortgelijke 
belasting;plichtigen niet uit. 

3 febrnari 11J59. 438 

'76. - InlcomstenbelasUngen. Be-
rlri}fsbelasting. - Raming v•an de belast
bare gronclslao clooT ve1·gez.ijlc·inp met cle 
nonnale inlwmsten vwn. soortgez.ijke belcts
tingpUahtigen. - Geen verpliahUno o·in te 
veroeUJlcen met een belastingpz.iaht'ioe 
wiens aaUviteit 1toitgeoefencl 1.venl gefl'l/.
n;ncle gans cle lootJ q;an de periocle Ufclens 
llmvellce cle belastba1·e inlcom.sten beha·alcl 
zijn geweest. - Noell uit artikel 28 van 
de samengeschakelc1e wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen noch uit enige 
andere wetsbepaling blijkt dat de soort
gelijke belasting•IJlichtige slechts deze mag 
zijn wiens becloelcle activiteit uitgeoefencl 
werd geclurencle guns de loo]J van de pe
rioclc tijclens clewelke de belastbare win
sten behaakl zijn g·ewcest. 

3 febrnari 1959. 438 

7'7. - InkomstenbelcMUngen. Be-
rlriJfs/Jela.sUno. - Raqnoing 'Pan fle 1Jela.st-
1Jnre gronclslao door q;e1·gel'ijk·ino met cle 
nomwle ·inlcomsten van sooTtgelijlce belas-

tingtJliahtigen.. Elementen op clewelke 
de soortgelijlcheifl geg1·oncl is. - Soeve-
1'eine beoonlelino va.n cle teitenreahte1·. -
De feitenrechter beoordeelt soeverein de 
gepastheicl en de bewijskracht van de ele
menten op dewelke gesteund is de soort
geli.ikheicl van de exploitatie van een be
lastingplichtige met deze die als vergelij
kingspunt voor de raming van de belast
bare inkomsten gekozen is geweest. (Arti
kel 28 der samengeschakelde wetten be
treffende cle inkomstenbelastingen.) 

3 februari 195\l. 438 

'78. - InkomstenbelnsUnpen. Ann-
slart vnn nrn/Jtswege.- BedriJfsinkomsten. 
- Bewijs '!Xtn het j·uiste 1Jecl1'Ctg vcm de 
/Jelast/Jwre inkomsten. - Bew·ijs q;an. fle 
IJJ'uto-·inkomsten en van cl0 ft{'trelcbare /Je
cl'l'ijfsuitg((ven en berlPi:itsverl'iezen . .,--- Bij 
aanslag van ambtswege van bedrijfsin
komsten behelst het bewijs van het juiste 
bedrag van de belastbare inkomsten bet 
bewijs van bet juiste bedrag van de bruto
inkomsten en het bewijs van bet juiste 
bedrag van de aftrekbare beclrijfsuitgaven 
en bedrijfsverliezen. (Samengeschakelde 
wetten betreffende cle inkomstenbelastin
gen, art. 26 en 56.) 

3 maart 1959. 504 

79. - Inlcomsten/Jelastingen. AaQl-
slno 'Van ambtswege. - Belnst7Hwe gronfl
sZ.ag r;era.a.rncl volgens twee indiaWn q;an 
rteuoedheicl. - Belc~sUngpz.iaMige die q;66J· 
he·t hot van beroep sta<rtn.de lwurlt clat de 
belns.Uwre [11'0nclsla,q 1.ViUelce·zwio wenl 
'/Jastgestela, w·ijl r;een ·inrUc-ie de door de 
nrlm·inist·ratie geclane a.fieirz.ing lcrm ·reaht
vaa1'cligen. - A1'!'est ·van het hot q;an IJe
·roetJ verbrolcen mnd•a.t het n·iet antwoordt 
01J de tegen een van rle inrliaien geriehte 
grief. - Ander iml'icie enkel betrelck'ing 
hebbencle op een [!ecleelte 'UCtn de belast
bfwe grondsla·[!. - Verb1·elcing q;a.n het 
ganse r/'J'rest. - vVanneer de administra
tie, op bet stuk van inkomstenbelastingen, 
de belastbare grondslag van ambtswege 
vastgesteld heeft, cloor cleze te ramen val
gens twee indicH~n van gegoeclheid, en 
wanneer de belasting·plichtige, tot staving 
van zijn beroep tegen de beslissing van 
de directeur van de directe belastingen, 
v66r bet hof van beroep staande gehouden 
heeft dat de belastbare gronclslag wille
keurig was vastgcstelcl, wijl geen van 
beide inclicH~n de door de adminisLratie ge
dane nfleiding kan rechtvaanligen, client 
de verbreking Yan bet arrest, dat hiero11 
gegrond is dat bet hof van beroep niet 
antwoonlt op cle tegen een van de indi
cien gerichte grief, wanneer het ancler 
indicie enkel betrekking heeft ov een ge
cleelte van de belastbare grondslag, bet 
gause arrest te treffen. 

19 maart 1il5H. 5Gl 
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:so. - Jnlca1nstenbelastingen. - Raming 
van de grondslag in de gewone belast'inge11 
belastbwa1·. - Rantinu wellce n.iet kan ue
d-aan worden op grond van de vennoedens 
door rle tvet van 16 ootober 191,5 bez;an.ld. 
- Raming welke Jean gedawn tvonlen door 
die eleme11ten als feUeUjlce vennoedens te 
gebr·u.ilcen ten tUel vctn telcenen of incU
cien van gegoedheid.- Zo de bij artikel 2, 
paragraaf 3, van cle wet van 16 october 
19±5 ingestelcle vermoeclens een aan de 
extrabelasting eigen bewijsmiddel uitma
ken, hetwelk derhalve als dusclanig inzake 
gewone inkomstenbelastingen niet toepas
selijk is, mag de administratie niettemin, 
voor het vestigen van de gewone belastin
gen zich beroepen op de elementen waarop 
die vermoeclens toepasselijk zijn, ten titel 
van tekenen of inclicHln van gegoeclheid. 
(Samengeschakeltle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 55.) 

2± maart 1959. 575 

81. - In.Jcomstenbelastingen. W'i;izi-
ging van een onjwist bevonden aan,qifte. 
- Ra.ming naa1· tekenen of indicii!n. -
Globale 1·anving. -De rmning van de be
lastbare gronclslag die de aclministratie, 
na de aangifte van de belastingplichtige 
onjuist bevonden te hebben, in de viaats 
van de aangegeven inkomsten kan stellen 
is een globale raming volgens het geheel 
van de tekenen of inc1icien, en niet een 
raming volgens enkele van deze. (Samen
geschakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, art. 55.) 

24 maart 1959. 575 

82. - lnlcomst'enbelasUngen. Awn-
slag van WJnbtstvege. - Speciale belastin
gen op de winston voortvloeiencl· ttit leve
?'ingen e1.1 1n·estnUes aan de vijcmd. -
WUlelcmwige aanslag. - Begdp. - De 
aanslag van ambtswege ten laste van een 
belastingplichtige in de speciale belasting 
DP de winsten voortvloeiencl uit levering-en 
en prestaties aan de vijancl kan enkel als 
willekeurig beschouwd worden zo de ad
ministratie een dwaling in rechte heeft 
begaan, ofwel orp onjuiste feiten gesteund 
heeft of nog uit juiste feiten niet te recht
Yaarcligen, dus onreclelijke, gevolgen heeft 
afgeleid. 

H april 1959. 625 

83. - Inl.;omstenbelastingen.- RMning 
va11 de belnstbare grondslag. - Hogere 
ftl'aacl vwn gegoedheicl dan ·nit de aange
geven in1comsten bUjkt. - Sommen wawr
'iiU die graad van gegoecllwid is ontstawn. 
- Sonwnen van belastbare inl"omsten 
·wortlcomencl. - vVanneer de rechter vast
stelt tlat de administratie door feitelijke 
vermoeclens het bestaan van een llogere 
gruacl van gegoeclheirl dan uit de aange
geven inkomsten blijkt, bewezen heeft, 
alsmecle het bedrag van de sommen waar-

uit die graad van gegoeclheid is ontstaan, 
client hij, behouclens tegenbewijs, te ach
ten dat die sommen van belastbare inkom
sten voortkomen. (Samengeschakelde wet
ten betreffencle de inkDmstenbelastingen, 
art. 55, par. 1, licl 3.) 

14 april 1959. 628 

84. - lnkomstenbelnstingen. Aan-
slag van ambtswege. - Reoht voor cle be
lastingschu.ldige het betvijs te leve1·en flat 
de belastbare g·ronclslag op willelvett1·ige 
wijze bepanlcl we1·d. - Willekeurige aa~~
slag . ..___: BegTip.- In geval van regelmatig 
vastgestelcle aanslag van ambtswege heeft 
cle belastingschuldige het recht te bewij
zen dat de belastbare gronclslag willeken
rig werd bepaalcl omclat de aclministratie 
een rechtsdwaling heeft begaan, of op on
juiste feiten gesteund heeft, of nog uit 
juiste feiten gevolgtrekkingen heeft afge
leicl welke niet verantwDord kunnen wor
den. 

21 april 1950. 652 

85. - Inl"omstenbelasUngen.- Fiscale 
comm,issie. - Proces-verbaal van de lie
raadslarring van cle commissie hetwellc de 
ta·miUenaam, de voorna·am en cle woon
plaats van cle lede1~, waantU de co1nnvissie 
samengestelcl wa.s, awncltticlt, ma.ar niet 
lum beroep .. - Hot va.n be1·oep hetwelk 
in feUe vaststelt flat clie meldingen het 
de belastin,qpUchtige mogeUjlc gemaa.Jct 
hebben na te gaan of cUe leclen 1·egelncaUg 
a,angecltticl waren. - BesUssing van het 
hot van beroe1J volgens hetwelk het nala
ten van de awndtt-id·ing vnn het be1·oe1J het 
acl,v·ies van cle comrn·issie niet nietig heeft 
gemaa.lct. - Wettelijlce beslissing. - Het 
lwf van beroep· hetwelk, bij het kennis 
nemen van het berDep tegen de beslissing 
van de clirecteur van de directe belastin
gen, vaststelt clat het proces-verbaal van 
de beraadslaging van de fiscale commissie, 
waarin de familienaam en de voornaam 
van elk van cle leden waaruit de commis
sie samengestelcl was, alsook de gemeente 
waar hun woonplaats gelegen is vermeld 
zijn, het de belastingplichtige mogelijk 
gemaakt hebben na te gaan of die leden 
regelmatig aangecluid werden, beslist wet
telijk dat het nalaten van cle aancluic1ing 
van het beroep in het proces-verbaal het 
aclvies van de commissie niet nietig· heeft 
gemaakt. 

23 april 1959. 655 

86. - Inkomstenbelastingen.- F·iscale 
cmnm·issie. - Annwez·ighekl van cle door 
cle gemeente1·acul nanged·uicle a{gevnar
cz.ig(le. - Voonvaarde niet vereist voor de 
[Jel(Ugheid van het a(lvies van cle commis
sie. -De aanwezigheid van de afgevaar
cligcle aangeduicl door de gemeenteraacl 
van de woonplaats van de belastingplich-
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tige is geen vereiste voor de gelcli~ht;id 
van het advies van de fiscale commissie. 
(Kon. besl. van 22 september 1937, gewij
zigcl bij kon. besl. van 30 december 1939, 
art. 28.) 

23 april 1959. 655 

87. - Inkornstenbelasun.gen. - F·iscale 
co1ntnissie. - Oproeping van de leclen van 
rle co·mmiss·ie. - Proces-ve1'baal van cle 
be·raadslaging van cle oommissie, waa1'bij 
vastgestelcl wonlt cla.t de voo1· de op1·oe
p·ing voo1'geschreven fonnal'ite·iten . . nage
leetrl wonlen. - Genoegzaan~ be~Vt)s van 
het naleven V'Ct1~ cUe tonnaUte'iten. - De 
vaststelling, gedaan in het prDces-verbaal 
van de beraadslaging van de fiscale cDm
missie van cle naleving van de formali
teiten 'die bij de wet zijn VDorgeschreven 
voor het oproepen van de leclen van ~~e 
commissie maakt een genoegzaam beWlJS 
uit van het naleven van die formaliteiten; 
er wordt niet vereist dat het dossier van 
de administratie andere bewijselementen 
inhoudt. (KDn. besl. van 22 september 
1937, gewijzigd bij kon. besl. van 30 de
cember 1939, art. 33.) 

23 april 1959. 655 

88. - Inlcomstenbelast-ingen. - Raming 
vnn cle belnstbnre gronrlslag. - Belastbn1'e 
bagis va1~ een van nmbts~vege gevestigde 
ctnnslag en gestemu~ op ve1·mogensaccres
sen nan het licht gekomen cloo·r cle ve1·ge
lijlc·ing vnn de .aoU·vc~ van de belast:ing
seh·nlcz.ige op het beg·m en OZJ het etncle 
vnn een zwriorle over enkele dienstja1·en 
wlutroncle·r het 1lienstjaa·r tvawrop de aan
sllt(J betrelcking heeft. - Hot vnn beroep 
het'wellc beslis·t d:a.t de1·gelijlw 1'a,nving wet
teUjk is om. ·reclen. da.t het ve·rmouen.sacc·res 
enkel tijclens het clienstjnar wcwrozJ de 
aoemsla . .(J betrelckin.(J heett kon ontstaan. -
Geen schencUnu van de 1·euel van. de nn
wunliteit 1;wn cle belnst-ing welke door de 
swmenueschakelrle wetten betreffende de in
lcoinstenbelnstinuen bepct•ald is. - Schendt 
niet de regel van de annualiteit van de 
belasting, welke door de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen bepaalcl is, het arrest van het hDf van 
beroep hetwelk beslist dat wettelijk is de 
aanslag van ambtswege gevestigd, waar
van de belastbare gromlslag geraamd werd 
op groncl van het vermoeden opgeleverd 
door het vermogensaccres aan het licht ge
komen door de vergelijking van de activa 
van de belastingschulclige op het begin en 
DP het einde van een periode over enkele 
clienstjaren waaronder het dienstjaar 
waaro'!" de aanslag betrekking heeft, en 
hetwelk daartoe steunt op feitelijke om
standigheden, waarvan de bewijswaal'{le 
op soevereine wijze door het hof van be
roep worclt beoordeeld, om er uit af te 
lei den da t llet aiel us a an het licht geko-

men accres ontstaan is tijclens het dienst
jaar waarop de aanslag betrekking heeft. 

23 april 1959. 657 

89. - Inlcomstenbelast·inuen. Acm-
slau en inkohie1·in,(J. - Nieuwe annsla.,(J. 
- A1·Ukel 7-'lbis vcm de swnwnueschalcelcle 
wetten. - Fereisten voor de toez)(lss·in.(J 
va·1~ cUe wetsbezJalin,(J. - Een nieuwe aan
slag kan, bij toepassing van artikel 7-±b·i.s 
van de sameng·eschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, ten laste 
van een zelfcle belastingschuldige en Oll 
groncl van dezelfde belastingelementen 
slechts worden gevestigd, wanneer de oor
spronkelijke aanslag, in de plaats van 
dewelke de nieuwe aanslag moet komen, 
door de clirecteur der belastingen of door 
het hof van beroep vernietigd is geworden 
en wanneer clc gewone of de buitengewone 
belastingstermijn - volgens het geval -· 
niet afgelo1Jen was op het ogenblik waar
op de oorspronkelijke aanslag ten kohiere 
gebracht was; de reclen waarom de oor
spronkelijke aanslag vernietigd werd is 
zonder belang. 

28 april 1959. 677 

90. - Inkomstenbelnstinuen. - Ram·in,(J 
van de belc~stba1·e gro1ulsla.,q. - BesUss·ing 
,qe,(J1'0nd op tekenen. en in(Ueien, waarnit 
een houere unt.c~c~ van ueuoeclheia bUjkt 
clwn tt'it de nanueueven ·inlw,msten. - Wet
tiuhe·id van cle be8z.issin,(J, hoewel de aclm·i-
1vistratie OZJ het awn cle belast·in,(JpUcht'iue 
toeuezonclen tonnuUe·r een 1·ejerte awn de 
a·rt'ikelen 2, ZJLt·1'auraaf 3, en 3, lJaragnwf 2, 
vnn de wet ·va.n 16 octobe·r 1945 heett lnten 
voorlcomen. - Rechtvaardigt wettelijk 
zijn beslissing de rechter, die vaststelt 
dat de taxerende ambtenaar, weliswaar 
bij vergissing, op het aan de belasting
plichtige toegezonden formulier de mel
ding van referte aan artikelen 2, para
graaf 3, en 3, paragraaf 2, van de wet 
van 16 october 1945 heeft Iaten voorkomen, 
maar dat de administratie, om de belast
bare grondslag te begroten, zicll heeft ge
grond op tekenen en inclicH~n, waaruit een 
hogere graad van gegoeclheicl blijkt clan 
uit de aangegeven inkomsten, zulks over
eenkomstig artikel 55, paragraaf 1, van de 
samengeschakelcle wetten, en clat zij cleze 
gevolgtrekkingen wettelijk heeft kunnen 
afieiden uit feitelijke vermoedens voort
vloeiemle uit het bezit in hoofde van de 
belastingplichtige, op 9 october 1944, van 
activa, waarvan het beclrag aan de dag is 
gekomen door de aangiften gedaan ter uit
voering van de besluitwetten van 6 octo
ber 1944. 

5 mei 1959. 704 

91. - Inkomstenbelnstinuen.- Ramin,(J 
van de belastba1·e u·ron.dsla,(J. - Ramin(f 
ueu1·oncl OZJ cle tekenen en incUcWn cl·ie 
bUjlcen nU het bez'it vcm de belastinuzJUch-
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ti.ge op 9 october 1944. - Bewijslast. ~ 
Het arrest door te steunen, vooi· de ra
ming van de belastbare grondslag, op te
kenen en indicien die blijken uit het bezit, 
op 9 october 1944, van activa welke geble
ken zijn ingevolge de maatregelen gena
men ter uitvoering van de besluitwetten 
van 6 october 1944, en door vast te stellen 
da t, tot bestrijding van deze vermoedens, 
de aanlegger geen enkel positief en con
troleerbaar, d.w.z. afdoend element bij
brengt, overeenkomstig artikel 55 van de 
samengeschakelde wetteu, legt de bewijs
last niet ten laste van de belastingplich
tige, maar beslist dat aanlegger de be
wijskracllt van de vermoedens, die de ad
ministratie deed gelden, niet heeft ont
zenuwcl. 

5 mei 1959. 704 

92. - Inkomstenbelastingen.- RMning 
vrm cle belc~stbare gronclsZ.Ctg. - TT ertegen-
1.ooorcl'ig'ingslcosten. - Ram'in,q door de acl
nvinist·rat-ie voo1· vo•rige clienstjwren. - Ra
m·ing cUe de aclm·in'istratie niet binrlt voo·r 
anclere d·ienstjcwen. - De raming door de 
administratie van de vertegenwoorcligings
kosten aan de beheerder van een vennoot
scllap verschulcligd voor vorige dienst
jaren bindt niet noodzakelijk de adminis
tratie voor andere dienstjaren. 

21 mei 1959. 752 

93. - Inlco1nstenbelastinuen. Be-
rlrijfsbela.sti.ng. - Ram·inu van de belast
bcwe g1·onclslag. - VerteuemooonUg·ings
kosten. - Ram·inu rloor vergeU}lcimu met 
de ve1·gelrUnuen door een geU:ilcawrcUue 
vennootschap uiitgelceenl. - Raminu ue
oroncl OlJ een teUeUjlc vermoerlen. - Wet
tel'ijlche'icl. - De administratie mag vast
stellen dat de sommen door de beheerder 
van een vennootschap genoten, als vergel
ding voor vertegenwoordigingskosten, niet 
de werkelijke terugbetaling van zodanige 
kosten, maar geheel of gecleeltelijk een 
belastbare winst uitmaken, door te steu
nen, als feitelijk vermoedeu onderschei
den van het bijzonder bewijsmiddel voor
zien bij artikel 28 van {le samengescha
kelde wetten, op de vergelijking met de 
vergeldingen uitgekeerd wegens vertegen
woordigingskosten door een gelijkaarclige 
vennootschap. (Samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen, art. 32 en 55.) 

21 mei 1959. 752 

94. - Inkomsteubelastinuen. Act1l-
slag vcm ambtswe,qe. - Kennisgeving door 
de aclm·inistmtie cwn de belasti.nupUohti.ue 
van het oijfer dctt z'ij voornemens is te 
weerhonden tot basis van de a<Ct·JMl-ag, met 
u,Unodiginu van belanghebbende om ge
be·urUjk z·ijn opnwrk·ingen merle te delen. 
- Omstancz.irJheicl 'Wellce de adm'inist·ratie 
niet be·roott van haar 'recht tot cwnslag 
'l:an ambts,wege. - De kennisgeving door 

de administratie aan de belastingplichtigP. 
van het cijfer, dat zij voornemens is te 

· weerhouden tot basis van de aanslag, met 
uitnodiging van belanghebbende om ge
beurlijk zijn opmerkingen mede te delen, 
berooft de administratie niet van haar 
recht tot aanslag van ambtswege. (Samen
geschakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen, art. u6.) 

1G juni 1959. 855 

95. - Inlcomstenbelastingen. Awn-
slag van ambtswege. - Geen verplichti.ng 
voor de aclministnt.tie, alvorens van ambts
we,qe aan te slaan, aan cle belastingzJlioh
tige lce?m,is te geven van het O'ijfe1· flat Z'ij 
voornemens is te weerhoucle1~ tot ,bas·is 
van de aanslag. - Ingeval van aanslag 
van ambtswege is de atlministratie niet 
wettelijk verplicht de belastingplichtige 
door een bericht kennis te geven van het 
cijfer, dat zij voornemens is te weerhou
den tot basis van de aanslag. (Sumenge
schakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen, art. 56.) 

16 juni 1959. 8u5 

96. - Inkomst611belast'ill[Jen. Aan-
slau en inlcohierinu. - Snbsicl·iwire (tan
slag. - SttbsicUwi1·e aanslag cUe aan de 
uoedlcetwing van het hot van beroep Juan 
worden oncle1·wo·rpen, wanneer rle zaa1c 
claa1·bij awnhanuig is na venvijzing door 
een cassat-ierwrest. - Artikel 74/Jis, ali
nea 2, van de samengeschakekle wetten op 
de inkomstenbelastingen staat de admi
nistratie toe ambtshalve een subsicliaire 
aanslag aan de goeclkeuring van het hof 
van beroep te onclerwerpen, zowel wan
neer de zaak daarbij aanhangig is na ver
wijzing door een cassatiearrest als wan
neer de zaak aanl1angig is door een recht
streeks beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeur der 
belastingen. 

18 juni 1939. 8GO 

97. - InkmnsteHbelnsUnuen. Aan-
slno en inl"ohiering. - S·nbsicUai·re aa.n
slap aan de goedke·uring van het hot van 
beroep ondeJ"Worpen. - Aanslaubiljet aan 
de belastingpliohtige gezonclen, vooraleer 
het verzoeksclwitt tot · uelcl·igverlclaring 
lwm wenl betelcencl. - Geen beletsel voor 
de uelcli{!'uerlclaring. - Geen enkele, wets
bepaling stelt de geldigverklaring door 
het hof van beroep van een subsidiaire 
aanslag, welke de administratie aan de 
beoordeling van cUt hof omlerwerpt op 
groncl van artikel 74/J-is, alinea 2, van de 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen, afhankelijk van de voor
waarcle clat het claarop betrekkelijk aan
slagbiljet niet aan de belastingplichtige 
gezontlen wercl, vooraleer het door de ad
Ininistra tie tot het hof van beroep gerichte 
verzoekschrift hem is betekend. 

18 juni 1959. 860 
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98. InlcomstenbelasUngen. - Awn-
slag en inlcohiering. - Sttbsidiaire aan
slag aan fle goecllcetwing van het hot van 
beroep ondenoor]Jen. - Oorszwonlceli:ilce 
nanslag ge·vesUgcl na toezenc/!ing van een 
1·egelmatig bericht van w·ijz·1:ging va•n de 
nangitte. - S·nbsicliwit·e aanslag gevesU_qa 
OJJ hetzeltrle beclmg van cle inlcomsten nls 
fla.t vwn cle oorszJronh;eUjlce aanslag, mwar 
1·elcening gehmulen met cle verminrlering 
toegestaan floor de beslissing va.n cle !li
t·ectent· !ler 1JelasUngen. - GelrUgverlcla
T'ing niet ajhanJ,;elijlc vwn het zenden van 
een n·ien·w bericht van wic}zirting. - De 
geldigverklaring van een aan bet bof van 
beroep onderworpen subsidiaire aanslag is 
niet afhankelijk van bet zendeu van een 
nieuw bericht van wijziging van de aau
gifte aan de belastingplichtige, wanneer 
cleze aanslag· gevestigd is op hetzelfde be
clrag van de inkomsten als dat van de 
oorspronkelijke aanslag, maar rekening 
gehouden met de vermindering toegestaan 
door de beslissing van de directeur der 
belasting·en, en wanneer de oorspronke
lijke aanslag werd ingekobiercl na toezen
cling van een regelmatig bericht van wij
ziging. 

18 juni 1959. 86(1 

99. ---' InlcomstenbelasUn[!en. Aan-
sla[! en inlcohie?"in[!. - S·nbsirUaire aatt
sla.g aan de goedlcettrin[! van het hot van 
1JeroetJ onaerworpen. - Aanslag waat·te
_qen _qeen tot de cUt·ectett1" elm· belastingen 
get·ichte reolamatie lcwn ingerl·iend wonlen. 
- Een subsicliaire aanslag ann de beoor
deling onderworpen van het hof van be
roep, waarbij bet beroep van de belasting
plichtige tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen aanhangig is, kan 
niet het voorwerp uitmaken van een tot 
cUe directeur gerichte reclamatie. 

18 juni 11J59. 860 

100. - Inlco·mstenbelast'ingen,. - Fis
oale oomi/Jt<issie. - Annslag ove1·eenlcom
sU_q het aclvies van, ae comm·issie. - Ad
v·ies behept met een clwal·ing om trent het 
1·eoht. - Onwetteli:ilce aan,sla[!. - Is on
wettelijk, de aanslag waarvan de grand
slag overeenkomstig is het advies van de 
fiscale commissie, behept met een dwaling 
omtrent bet recht. 

23 juni 1959. 886 

101. - InlcomstenbelasUngen. Ra-
ming van cle bela.stbare gronclsla[f' bij ver
geUflcing rnet soo1·tgeUjlce belasUngz>Uch
Ugen. - Yet·geUjking met rle bntto-win~ 
sten va<n soortgeUjlce bela.sUn[!pUchtigen. 
- WePteUflcheirl. - Artikel 28 van de sa
mengeschakelcle wetten op de inkomsten
belastingen sluit niet uit dat de belastbare 
winsten bepaald worden bij vergelijking 
met de bruto-winsten van soortgelijke be
lasting·plichtigen, 

23 juni 1959. 889 

102. - Inlcomsten,belastin[len. - Ra
ming v·an cle belastbare f/1"0nclslag bi:i ver
geli.flc·in[! met soo•rtgeli.ilce belastingJJlich- · 
tigen. - Arre8t besUssenrle flat cle bn~t!o
winst v·an cle bek~stin[!pliohti[!e _qeheel cle
zeltcle is als lle float· cle so01"t[!eli.jlce belns
tin[!pUchUge behaakle e1v van rleze bt·nto
w·inst cle toet·lcelijlce beclr-ijtslaste?v v·an cle 
belasUn_q]Jl·iaht-ige a'ttrelclcende. - Wette
li.flcheirl. - Wanneer de belastbare grand
slag bepaalcl wordt bij vergelijking met 
een soortgelijke belastingplichtige, kan 
het hof van beroep wettelijk beslissen dat 
de bruto-winst van de belastingplichtige 
geheel clezelfcle is als cle door de soortge
lijke belastingplicbtige bebaalde en van 
die bruto-winst de werkelijke bedrijfslas
ten van de belastingplichtige aftrekken. 
(Samengeschakelcle wetten op de inkom
stenbelastingen, art. 28.) 

23 juni 1959. 889 

HOOFDSTUK IV. 

BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP. 

1103. - Inlcomstenbelast-ingen. - Be-
1"0C1J v66r het hot van be·roep tegen de be
sliss·ing van cle cUrecte·u1· rler 1Jelastingen. 
- Perlcen van het cwn het hot van beroep 
onclenoorpen [!escllo'il. - Het hof van be
roep, waarbij het beroep van de belasting
plichtige tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen aanhangig· is g·e
maakt, verrnag·, behoudens bet geval van 
forclusie, geen kennis te nemen dan van 
de betwistingen welke door de reclamutie 
aan de directeur voorgelegcl zijn en van de 
vraagpunten waarover cleze van ambts
wege uitspraak geclaan heeft. 

2 september 1958. 4 

104. - InlwmstenbelasUn_qen. Be-
roep v66r het hot van bet·oep. - Aansla{f 
r~evesUgcl b'ij w'i,ize van verbeterin[! ·van 
cle aangitte van de belasUnrJsch·nlcUge. -
Belctstba;re gronclslno bepaalcl float· aan cle 
wawl'(le van cle [!ebru.ilcte gt·onclstoffen een 
toinstpet·centa[le te [!wven vast[!estelcl door 
ve·r_qelijlcin[! met ctnclere belasUngsclmlcli
gen. - Hot vnn be·mep vnststellencle flat 
cUt peroentct[!e ove·rschat wonlt. - Ynst
stelUnrl ·vwn cUe verrrissin [/ van beoonleHny 
cle gehele vern·ieNrting vnn rle aanslag niet 
merlebrengenlle, doch hacw ve1·bete1·in[f 
door het hot vnn beroep 1'echtvnanUgencle. 
- W anneer een aanslag· g·evestig·cl is ge
weest, bij wijze van verbetering van de 
aangifte van de belastingschulclige, op een 
belastbare gronclslag bepaalcl door aan de 
waarcle van de gebrnikte gronclstoffen een 
winstpercentag·e te geven vastgestelcl door 
verg·elijking met andere belastingschulcli
gen, vermag bet hof van beroev, waarbij 
het beroep tegen de beslissing van cle eli-
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recteur der belastingen aanhangig wordt 
gemaakt en dat vaststelt dat clit percen
tage overschat wordt, die aanslag niet te 
vernietigen, doch moet de door de admi
nistratie begane vergissing van de beoor
deling verbeteren. 

23 september 1958. 71 

105. - Inlcomstenbclnst1ngcn. Bc-
1'oep voo1· hct hot vnn bemep. - Annslct[! 
vnn ambtswcge. -Hot van beroep clnt en
lcel Wct'JWeer cle belnsUngpUcht1ge het be
wijs vnn het j11iist becl1·ng vnn Z'ijn inkom
stan levert cle mncht heett om ecn anflerc 
belastbcwe gronflslng ann te nemcn. -
Aanslag op een wWelceuriu vnstgestelfle 
.ltronclslag uevestigcl. - Nietiyhcirl vnn clc 
belastbwre yro1ulslng cUe nooclzalccli:ilc flc 
vern,ietig'i'ilg V(];n cle aunslct[/ met zich 
brenyt. - Beoorfleliny van het w'i.llelce,urir! 
lt'aralcter vnn cle vnststelHny vnn fle be
lastbwre gronflslng. -Hot vnn beroep flat 
hoett relcening te ho'll(len met fle floor flc 
(Urecteur fle'J' belast1nyen wettig ve;Yichtc 
;'echtzettingcn. - Op het door de belas
tingplichtige regelmatig ingesteld beroep 
tegen de beslissing van de directeur der 
belastingen, heeft het hof van beroep de 
macht om een andere belastbare grondslag 
in de plaats te stellen van die waarop de 
aanslag van ambtswege gevestigd werd en
kel wanneer de belastingplichtige het be
wijs van het juist bedrag van zijn inkom
sten levert. De nietigheicl die de willekeu
rig bepaalde belastbare grondslag aan
kleeft brengt noodzakelijk de vernietiging, 
door het hof van beroep, van de aanslag 
van ambtswege met zicll, maar dit hof 
moet rekening houden met de door de cli
recteur der belastingen wettig verrichte 
rechtzettingen om te beoordelen of wille
keur de belastbare gromlslag aankleeft of 
blijft aankleven. 

4 november 1958. 199 

1106. - Inlcomstenbelustinuen. Be-
;·oeJJ voor het hot vwn beroep. - Bevoegfl
heicl van het hot vnn beToep 'in welles ge
b'i.ecl fle best,reflen aanslag r1evestigcl wenl. 
- Betelcen'i.s vnn cleze lnatste woonlen. -
Voor de toepassing van artikel 66 van de 
samengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, is de aanslag « ge
vestigd ll in de gemeente voor dewelke llet 
kohier werd opgesteld en niet in deze 
waar het kohier uitvoerbaar wercl ver
klaard. 

12 11ovember 1958. 220 

107. - Inlcomstenbelastin,qen. Be-
roep voo1· het hot van beroep te,qen een be
sliss,iny van fle cli1·eote1t1' cler belastinuen. 
- Conol1tsies van cle aclministratie clie een 
yevrnagfle ontlasting toestaan. - Conolu
sies zoncle1· invloecl op cle lcemt,isneminr! 
en de maoht van het hot van bemep. -
De conclusies waarcloor, voor het hof van 

beroep waarbij een ontvankelijk beroep 
van de belastin@plichtige tegen de beslis
sing van de directeur der belastingen iR 
aanhangig gemaakt, de administratie een 
door de belastingplichtige gevraagde out
lasting toestaat hebben voor uitwerking 
noch de kennisneming van het hof van 
beroep te beperken, noch clit hof te ont
slaan van zijn verplichting uitspraak te 
doen over iedere betwisting door de recla
matie aan de directeur onclerworpen of 
die het voorwerp uitmaakte van een be
slissing van deze laatste en tegen dewelke 
het beroep was en blijft gericht. (Samen
geschakelde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, art. 66 en 67.) 

18 november 1958. 239 

1108. - Inlcomstenbelast'ingen. Be-
roep voo1· het hot van bemep. - Oncle1·
zoclcsmaatregel (!evraagcl cloo1· cle beroe
pe;·. - Vraa{! onfler voorwaanle (!estelcl 
'in het bemep en niet bij ooncz,usies her
haalcl. - Geen Ve'rpUoht'i!i[! VOO'J' het hot 
'Van beroep op cleze vrang speO'iaal te ant
woo')'(len. - Beslissend in zaken van in
komstenbelastingen, is het hof van beroep 
niet gehouden een bewijsaanbod, in het 
beroep, met een voorwaardelijk karakter, 
vervat en in conclusies nlet herhaald, spe
ciaal te beantwoorden. 

18 november 1958. 239 

1109. - Inlcomstenbelastfnr1en. Be-
;·oeJJ voo1· het hot van beroep. - Belas
ting1JUohtige clie zijn beroep bcperlct heeft 
clam· van een betwist'inu a,fstwncl te cloen. 
- Hot vwn bwmep zoncler maoht om ove'i' 
cleze betwisUng qr,itspraak te ,flo en. - Wan
neer, hetzij in zijn beroep tegen de beslis
sing van de directeur van de belastingen, 
hetzij in zijn voor het hof van beroep ge
nomen conclusies, een belastingplichtige 
het voorwerp van zijn beroep beperkt 
lleeft door afstancl te doen van een be
twisting, is het hof van beroep zonder 
macht om over deze laatste uitspraak te 
doen. 

9 december 1958. 312 

1110. - InlcomstenbelasUnyen. Be-
sUssing vwn cle cli1·eote'U1' van fle belastin
gen over een realnrrnatie cUe inuecliencl 
we,rfl oontonn a1·tilcel 61, pamuraat 3, van 
fle samengesolwlcelcle wetten. - Beroep 
voor het hot van beroep. - Perlcen. -
Wanneer een ontvankelijk beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur van de belastingen die uit
spraak cloet over een reclamatie ingecliend 
conform artikel 61, paragraaf 3, van de 
samengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen bij het hof van be
roep wordt aanhangig gemaakt, vermag 
clit hof, buiten het geval van forclusie en 
clit waarin de overmacht de belasting
plichtige belet heeft bij de directeur een 
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betwisting op te werpen, enkel kennis te 
nemen van cle betwistingen welke voor de 
clirecteur voorgelegcl zijn en van deze die 
hij van ambtswege opgeworpen heeft ; mug 
clus niet, behouclcns ulclus bepuulde over
mucht, voor de eerste mual voor het hof 
van beroep gebrucht worden een vraug tot 
outlasting hierop gesteuncl clut de aanslag 
clubbel gcbruik maakt met een andere aan
slag. 

16 december 195~. 338 

111. - Inlcomstenbelast-ingen. Be-
sUssing van cle cli·rectem· vwn cle belastin
rJen ove·r een reclamuUe ·inyecUencl con.fo·rm 
a·rt-ilcel 61, para[J1'aaf 3, van cle snmen[fe
schalcelcle wetten. - Onbeperlct beroep 
1Joor het ho.f vnn beroep. - Ho.f van be
mep tvawr·voor nl cle betw·ist-in[fen Mtnhan
gig rJemanlct werclen cUe cum cle cU1·ecteur 
on clenvorpen wenlen en cloor cleze n:iet in 
het voonleel van cle belast'in,qplicht-i[fe 
wenlen, beslecht. - D·irectett1' clie nalaat 
d.oo1· een met 1·eclenen om.Jclecle beslissiny 
·uUspranlc te cloen over zelcere bettvisUn
yen. - OmstnncUyheicl cUe het ho.f vnn be
mep niet ervan lean ontslaan ove1· cUe be
twisf.ingen ttUspranlc te cloen. - Door een 
ontvankelijk en onbeperkt beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur van de belastingen die uit
sprank cloet over een reclamatie ingestelil 
conform urtikel 61, paragraaf 3, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, worden bij het hof 
van beroep ulle aan de clirecteur onder
worpen en door deze niet in het voordeel 
van cle belastingplichtige beslechte betwis
tingen aanhangig gemankt; de omstandig
heicl dat de clirecteur nagelaten lweft over 
zekere betwistingen die hem onderworpen 
waren door een met redenen omklede be
slissing uitspraak te doen ontslaat het hof 
van beroep er niet van over deze betwis
tingen uitspraak te doen. 

16 december 1958. 339 

112. - Inkomstenbelast-inpen. Be-
~lissiny van cle cli-recte·wr vcm cle belasUn
yen ove·r een ·reclwmnUe ·ingecUencl con.fonn 
ctrt-ikel 61, l)(t'l'ct[JHtet.f 3, vctn cle SMnenue
schakelcle wetten. - Ovennacht cle belas
tinrf1Jlicht'iye toelntencle een betwisting 
·voor cle eerste maal voo1· het ho.f vwn be
roep ozJ te weq;en. - Be_q·r·iz;. - De over
macht die de belastingplichtige toelaat 
voor de eerste maul voor het hof van be
roep een betwisting te doen gelden is de 
feitelijke onmog·elijkheid waarin de belas
tingplichtige verkeenl hecft deze betwis
ting aan de directeur van de belastingen 
te onderwerpcn. 

16 december 1958. 339 

113. - Inlwmstenbelasfh1[Jen. Be-
mep v66r het ho.f vnn be·roep. - Verstelc 
d.oencle tJartij. - Zencz.ing cloor cle _qT'i.f.Jie 

vnn een oproep'iny b·ij een ter tJost aan _qe
tekencle brie.f. - 1,Vet vnn 23 jttU 1953, ar
Ulcel 1, ·wact1'bij aTtUcel11 vnn cle wet vctn 
6 september 1895 _qewijzigcl wonlt. - Be
z;nlin_q niet van toepnss'in_q oz; cle v66·r cle 
belcenclmalcinrf vctn cle wet 'ingestelcle be
mepen. - De bcpaling van artikel 1 van 
cle wet van 23 juli 1933, die onder meer 
artikel 11 van de wet van 6 september 
1895 vervangt, en die in zaken van clirecte 
belastingen de griffier van het hof van be
roep oplegt bij een ter post aangetek<encle 
brief een oproeping te zenden aan de par
tij die bij het oproepen van de zaak ver
stek laat gaan, is enkel van toepassing op 
de beroepen ingesteld te rekenen van de 
bekenclmaking van de wet. 

24 maart 1959. 575 

114. - Inkomstenbelast·in_qen. Be-
mez; v66-r het ho.f va.n be·roep. - Awnslar! 
vnn Mnbtswe_qe. - Hot ·pan bemep welke 
een andere belnstbare rtromlslarJ clnn ctl
leen ma_q aannemen wanneer cle belasUn_q
pz.ichU_qe het bew'i.is vnn het ht'iste beclra[f 
vnn z·ijn inlcornsten leve·rt. - Annsla_q op 
een wWekett:r'i_q bez;nnlcle _qronclslag _qeves
ti_qcl. - N-ieU_qheicl van cle belnstbm·e 
rtronclsln_q welke nooclzctlceUjk cle niet-i[!
heicl vctn cle nnnslag mecleb1'en_qt. - Be
oonleUnrJ van het wWelcenrig lccwnlcter 
vnn cle bepnHn_q vwn cle belastbare _q·roncl
slag. - Het ho.f vnn bemep ertoe ,qehou
clen ·relcen·in_q te hou.d.en met cle floor cle 
cUrecteu:r cler belast'in_qen tvetteHjk ver
'l'ichte rechtzettin_qen. - Ret hof van be
roep, op het door de belastingplichtige re
gelmatig ingestelcl beroep tegen de beslis
sing van de clirecteur der belastingen, 
heeft dan alleen de macht om een andere 
belastbare grondslag in de plaats te stel
len dan die waarop de aanslag van ambts
wege gevestigd werd, wanneer de belas
tingplichtige het bewijs van het juiste 
bedrng van zijn inkomsten levert. De nie
tigheicl van de willekeurig bepaalde be
lastbare grondslag brengt nooclzakelijk de 
vernictiging door het hof van beroep van 
cle aanslag· van ambtswege mecle, doch dit 
hof client rekening te houden met cle <loor 
cle clirecteur der belastingen vcrrichte 
rechtzettingen bij het beoonlelen van <le 
vraag of de belastbare gTondslag door wil
lekeurigheia aangetast is of blijft. 

21 april1959. 652 

115. - Inlwmstenbelastin_qen.. - Ve1'
hcwl tegen cle besUss·in[l van cle_cU1·ecten·r. 
- Beperk'in_q vctn het voo·rwe?'lJ van het 
ve·rhanl floor rle belnsUn_qplichU[!e in con
cZ.Ztsies. - Bepe1·Jc·in_q van de lcen.nisneminrl 
vnn het ho.f van beroep. - Wanneer de 
belastingplichtige, die een verhaal heeft 
ingecliencl tegcn de beslissing van de direc
teur, bij conclusies verklaart af te zien 
van ecn grief, clie hij tegen deze beslissing 
had ingebracht, stelt het hof van beroep 
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deze beperking van bet verbaal, en, dien
volgens, van zijn kennisneming, vast. (Sa
mengescbakelde wetten op de inkomsten
belastingen, art. 66.) 

5 mei 1959. 702 

116. - Inlcomstenbelastingeu. Yer-
haal v66r het hot van beroep.- TTerplich
tin.rJ 1)00'1' het hot van beroep, bhmen cle 
perken van het bi:i hetzel·ve aanhang'i{J ge
schU, fle wetteH;ikheicl en cle [!C.rJ'i'01Hlheicl 
van cle nanslng te beoo1'ilelen. - Yerbocl 
voor het hot vnn beroezi nnn de Stant ·iets 
meer toe te lcennen rlwn het hem floor de 
beslissing vwn cle directe·wr toeuelcencle. -
Recht voo·r het hot va.n beroep van Mnbts-
1.VC[!e op lle elementen te ·1.oijz·en, welhoe van 
aa'}'(l .<:ijn om het vestiuen van fle aanslau 
te recht·vaa:rcz.irJen. - Het bof van beroep 
hebbende, gezien het karakter van open
bare orcle van de belastingzaken, tot 
plicllt, binnen de perken van bet bij !Jet
zelve aanbangig gescbil, de wettelijkheid 
en de gegronclbeid van de aanslag te be
oonlelen, zonder gebomlen te zijn noch 
door de feitelijke of juridische bescbou
wiligen van de beslissing van de directeur 
der belastingen noch door de conclusies 
der partijen, vermag, zonder nochtans aan 
de Staat iets meer toe te kennen dan het 
hem door de beslissing toegekencle, van 
ambtswege op de elementen te wijzen, 
welke van aard zijn om het vestigen van 
de aanslag te recbtvaanligen. 

21 mei 1959. 7 49 

117. - Inicomstenbelnst'inuen. Iie-
roepschrift voor het hot van beroez!. -
Nee!'legu1ng te1· ,q·l"iffie vnn het hot vwn be
;·oep. - Tle·rmeld·in,q door cle ur·ijfie·r zonfler 
ctwiul·nirling van de 'IHutm van de nee'l'leg
ger. - TT e1'1noeclen dnt de nee'!'le,qgin[J floor 
de belasti.-nrJtilicht'i.rJe wenl uedaan. - Te
genbewi;is. - Geen ,qronfl tot i'llsohrijvin.rJ 
wm valsheid om de iclentUeit wtn rle neer
le,q,qer te bewijzen. - vVanneer de grHfier 
van het hof van beroep de neerlegging ter 
griffie van het beroepscbrift van een be
lnstingplichtige tegen een beslissing van 
de clirecteur cler belastingen vaststelt, zon
der aanduiding van de naam van de neer
legger, laat deze vaststelling· onderstellen 
dat de neerlegging door de belastingplich
tige in persoon werd gedaan; clit vermoe
den kan door een tegenbewijs omverge
worpen worden, zonder clat er grond be
staat tot inschrijving van valsheid om de 
identiteit van de neerlegger te bewijzen. 

9 juni 1959. 827 

11·8. - InlcomstenbelasUn,qen. - Be-
1'oep v661' het hot vnn beroep. - 07J straf 
vwn n-ieti,qlwicl. voo1·gesolweve.n fo1"!naz.itei
ten doo1· de n;·tUcelen 7 en 8 vwn cle ~vet 
vnn 6 september 1895, 'Ue1·vctn,qen door (W
tFkel1 vnn cle wet vnn 23 htU 1953. - Fo1'
nz.ctliteiten vnn open bct1'e onle. - De for-

maliteiten voorgeschreven op straf van 
nietigheid door de artiklen 7 en 8 van de 
wet van 6 september 1895, vervangen door 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, zijn 
van openbare orde. 

9 juni 1959. 827 

119. - InlcomstenbelnsUnuen. Be-
roep voo·r het hot van beroep. - Atu·ifte 
van het beroepsohrift 011 cle rwiffie mo{fe
Uj lc cloo1· m-i.clcle/. vnn een bij rle post aan
getelcenrl soh-r'ijven. - .tlantelcen·ing voor
[Jesolweven op straf vnn n:ieti[!he'icl. - De 
formaliteit van de aantekening· ter post 
van tle omslag, die bet aan de griffier van 
bet hof van beroep gericht beroep bevat, 
voorzien bij artikel 2 van de wet van 
2G juni 1957, waarbij een artikel 10b·is in 
de wet van 6 september 1895 wordt inge
last, is op straf van nietigheid voorge
schreven, evenals de andere formaliteiten 
van de artikelen 7 en 8 van deze laatste 
wet. 

9 juni 1959. 827 

120. - Inkomstenbelast-inuen. Be-
1'oezJ v66r het hot van beroep. - Aansla,q 
vnn mnbtswe,qe. - H of van be'/'Oep besUs
sencl rlat cle aanslny op wrbitnt'ire wijze 
,qevesUucl wenl. - Besz.issing ·waa1·b·ij een 
;l'ie·u·we rumsla.g ·in de plants van cle on
wetteli:ik !fevestlrJrle worrlt gestelcl. 
JJ1nohtso·versoh1"ijcl'in,q. - Wanneer het hof 
van beroep beslist dat de aanslagbasis van 
een aanslag van ambtswege op arbitraire 
wijze wenl gevestigd, kan het, zonder zijn 
macht te buiten te gaan, zijn beoordeling 
van de aanslagbasis niet in de plaats stel
len van deze van tle administratie en zelf 
een nieuwe aanslag vestigen in vervan
ging van de onwettelijk gevestigde nan
slag. (Samengeschakelde wetten op de in
komstenbelastingen, art. 61, par. 3, en 65.) 

16 juni 1959. 857 

HOOFDSTUK V. 

DEDRI,JFSBELASTING. 

121. - Inkomstenbelast-ingen. - Be
clri:ifsbelastinrf. - Pe·rsonenvennootsohap 
met beperlcte nwnsprnlceUjlcheicl. - Sam
men ·verleencl of toegelcencl aan c7e ~ve1·
kenrle vennoten. - T'oo·rtbren,qen(l feU 
vwn rle lJelasUnu. - In de personenven
nootschappen met beperkte aansvrakelijk
heid, is het voortbrengend feit van de be
drijfsbelasting ten laste van de werkende 
vennoten nit hoofde van de sommen die 
hun worden verleend of toegekend, de 
akte waarcloor de vennootschap in hoofde 
van de vennoten het bestaan verzekert 
van een zekere schuldvordering op de door 
haar verkregen winsten, zoncler clat er ann
leiding bestaat om rekening te houden met 
de datum, waarop de sommen werkelijk 
worden uitbetaalcl. (Samengeschakelde 
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wetten op de inkomstenbelasting-en, arti
kel 35, par. 4.) 

12 mei 1939. 720 

122. - Inlcomsten/ielnstingen. Be-
d·rijfslielnsting. - Bedr·ijjsve1·Uezen vcm 
vo1·ige clienstjnren. - A1·tiJcel 3£, pn·r((,
grnnf 1, licl 2, vwn cle snmen{!eschnlcelde 
wetten. - Inlcomsten vnn het dienstjnn·r 
d·ie 1-eeds nnngeslcLgen ·inlcomsten liegrij-
1Jen. - Artilcel 52 vwn clezelfde wetten. -
Aftrelcldng vnn de Teeds nwngesla.gen in
lcomsten enlcel nn deze vnn de lied1'ijjsve1-
liezen. - De verkregen en reeds in de 
loop van een dienstjaar aangeslngen in
komsten kunnen, bij toepassing van arti
kel 52 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, slechts 
afgetrokken worden indien de voorafgaan
delijke aftrekking van de bedrijfsverlie
zen, door artikel 32, varagraaf 1, lid 2, 
Yan dezelfde wetten voorgeschreven, be
lastbare inkomsten van dit jaar laat be-
staan. 

2 septe111ber 1958. 1 

123. - Inkomstenlielctsti.ngen. Be-
drijfslielnsting. - Bed1'ijfsve1'liezen vnn 
een ·vo1·ig cUenstjncw. - A1·Ukel 32, pwrn
g·J'ctnf 1, Ud 2, vcm ae samengeschnkelae 
wetten. - Ve1'1Jl-ichttng cUe ve1·liezen nf 
te trekken vnn het w·instsnlflo vnn het eeT
ste der t~vee volgende dienstjnren. - De 
bedrijfsverliezen yan een vorig clienstj aar 
111oeten afgetrokken worden van het winst
saldo van het eerste van de twee yolgende 
dienstj aren. (Sa111engeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 32, par. 1, lid 2.) 

2 september 1958. 1 

124. - Inlcomstenlielastingen. Be-
cl1'-ijfslielnstin{!. - Bu·rge·rUjlce vennoot
schap ·in vo·rm vnn een hnndels·vennoot
schap. - Vennootschap tot stnncl gelirncht 
met het oog op het tdtoefenen vnn een 
1.vinstgevencZe lieclr·ijfsacUviteU. - Winst 
voortspr-witende oncle1· mee·r 1tit onroeren
de inlcomsten. - Belastlicwe lieclrijfsw·in
sten. - Een yennootschap waarvan het 
voorwerp yan burgerlijke aarc1 is en 
welke, zonder dit karakter te Yerliezen, 
de vorm van een handelsvennootschap ont
leend heeft, is een rechtswezen uitsluiten<l 
tot stand gebracht met het oog op het uit
oefenen van een winstgevende beclrijfs
activiteit; al wat zij ontvangt, lmiten het 
uitgetekend kapitaal, en onder meer haar 
onroerencle inkomsten, is een winst van 
clie activiteit en, bij voorkomend geval, na 
aftrekking van de lasten, belastbare be
drijfswinsten. (Sa111engeschakelde wetten 
op de handelsvennootschappen, art. 212; 
sa111engeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, paragraaf 1, 
en 35.) 

9 september 1958. 11 

125. - Inlcomstenlielnstin,qen. - Be
fkijfsbelnsUng. - Bu.rgedijlce vennoot
schnp oncler vonn vwn nnctmloze vennoot
schnp. - Vennootschnp wnn1-vnn het eni,q 
mantschappelijlc voorwe1·p het liehe·ren ·i;r 
vnn het on1'0e·rencl goecl wnn·rvnn z·ij cle 
eigennres ·is. - JJ1aatschappelijke ncth;i
telt een winstge•vende liezi{!heid z·ijnde. -
Bewrijfswinsten liedoeld liij a1·tfkel 25, pa.
ntgnutf 1, 8°, vwn de snmen{feschnkelcle 
·wetten. - W anneer een burgerlijke ven
nootschap in vorm van een naamloze ven
nootschap opgericht tot enig maatschav
pelijk Yoorwerp het beheren l1eeft van het 
onroerend goed waarvan zij cle eigenares 
is, is haar maatschappelijke activiteit een 
winstgevende bezigheid en zijn haar win
sten baten be<loeld bij artikel 25, para
graaf 1, 3°, van de samengeschakelde wet
ten betreffencle de inkornsten!Jelastingen. 

9 september 1958. 11 

126. - Inlco,mstenlielnstingen. - Be
clrijfslielnst'in{f.- Hnnclelsbeclrijven wncw
vnn de w·insten liecloelcl zijn li'ij MUkel ie5, 
lJCL'IYtg·rctcLf 1, 1°, cler snmengeschnlcelde 
wetten lietreffencle de ·inkOJnsten/ielnsUn
gen. ~ Begrip. - In artikel 25, para
graaf 1, 1 o, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
zijn de << handelsbedrijven niet deze die 
daden van koophanclel zoals !Jepaalcl in 
het \Vetboek van koophandel tot Yoor
werp hebben, doch zonder onderscheicl al 
deze die een « hanclel ll volgens de gebrui
kelijke !Jetekenis Yan dit woord tot voor
werp hebben, clit wil zeggen, het verkeer 
en het ruilen van de producten Yan de 
natuur en de nijverheid, beschouwcl als 
koopwaren. 

9 september 1958. 13 

127. - Inlcomstenbelnst-ingen. Be-
clorijfslielnstin,q. - Btw{fel'lijke vennoot
sahap in voT·m van nnam,zoze vennoot
schnp. - Vennootschnp cUe tot maatschap
peU:ik VOOJ"!Verp het veTWe1·ven heejt vnn 
on·roe1·encle goccle1·en ten e·inde ze opnie·uw 
te ve·rlcopen of ze te rnilen nwt een winst. 
- Vennootschap een handelsliecl·rijf zijncle 
in cle z·in vnn nrt'i.lcel 25, 1Ja1'ag·mctf 1, 1°, 
van cle snmengeschnlcelde wetten lietref
tencle cle inko•msten.belnsUngen. - Wan
neer een burgerlijke vennootschap in Yorm 
van naamloze yennootschap opgericht tot 
111aatschappelijk voorwerD het verwerven 
heeft van onroerende goederen ten eimle 
ze opnienw te verkopen of te ruilen met 
een winst, is zij een handelsbetlrijf in de 
zin van artikel 25, paragraaf 1, 1°, van de 
samengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen. 

9 september 1958. 13 

128. - Inlcomstenlielnstingen. Be-
fl-rijfsbelnsting. - Beclri.ifsonlcosten. 
AftreJ,•lcing ·vnn cUe onkosten van de lie-
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lastbare mkomsten afhankeUjk van het 
bewijs, door de belastingpUchUge, van 
htm iVe1·7ceUjlcheid en van hmt bedrag. 
De belastingplichtige dient de werkelijk
heid en het bedrag van de bedrijfsonkos
ten te rechtvaardigen welke hij in zijn 
aangifte in mindering van zijn bruto-in
komsten brengt. 

16 september 1958. 42 

129. ~ Inkomsten/Jelast-ingen. Be-
clri:ifsbelasting. ~ W·ij.<~iging van de aan
gifte aom· ae aclministmtie. - Admin·is
trat-ie bij de belastbcwe grondslag een som 
insluUende door de belastingplichUge, ten 
titel van bedrijfsonlcosten, in mindering 
yebracht va.n zijn belastbcwe inlcomsten. 
~ Aanl va.n het op de adm·in·istraUe berus
tencl bewijs. ~ vVanneer de administratie 
de aangifte van een belastingplichtige wij
zigt door bij de belastbare grondslag een 
som in te sluiten die, in deze aangifte, in 
mindering werd gebracht van de bruto-in
komsten ten titel van bedrijfsonkosten, le
vert zij het bewijs haar door de wet opge
legd door te bewijzen dat die belasting
plichtige in gebreke blijft de werkelijkheid 
of het bedrag van die onkosten te recht
vaardigen. 

16 september 1958. 42 

1:30. - Inkomstenbelastingen. Be-
d1"ijfsbelast-ing. - B·1wge·rz.ijlce vennoot
schap onder vorm vwn hanclelsvennoot
schap. - Vennootschap opgericht voor de 
nitoefening va.n een iVinstgevende bedrijfs
(tctiviteit. - 1Vinsten nameUjlc van oJu-oe-
1"ende inlcomsten voortlcomende. - Be
lastbare bed1·ijfswinsten. ~ Een vennoot
schap waarvan het voorwerp van burger
lijke aard is en die, zonder dit karakter 
te verliezen, de vorm van een handelsven
nootschap aangenomen heeft, is een 
rechtswezen uitsluitend met het oog op 
het uitoefenen van een winstgevende be
drijfsactiviteit in het leven geroepen; alles 
wat zij verkrijgt, behalve het ingeschre
ven kapitaal, en namelijk haar inkomsten 
uit onroerende goederen, een baat van 
haar activiteit uitmaakt en, eventueel, na 
aftrek van de lasten, belastbare bedrijfs
winst. (Samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen, art. 212; samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 25, paragraaf 1, en 
35.) 

23 september 1958. 67 

1:31. - Inlcomstenbelastingen. Be-
drijfsbelasUng.- Handelsbedl"ijven iVaa1·
van de winsten bedoeld zijn bij artilcel 25, 
pa1·agraaf 1, 1°, van de samengeschalcelde 
wetten bet1·ejfende de inlcomstenbelastin
gen. ~ Begrip. ~ In artikel 25, para
graaf 1, 1 o, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
zijn de « handelsbedrijven )), deze niet die 

daden welke de handel betreft zoals deze 
bepaald werden door het Wetboek van 
koophandel tot voorwerp hebben, docll zon
der onderscheid al deze die een << handel l> 
tot voorwerp hebben, naar de gebruikelijke 
betekenis van cUt woord, dit wil zeggen 
het verhandelen en het verruilen van cle 
als goederen beschouwde producten die de 
na tuur en de nijverheid voortbrengt. 

23 september 1958. 67 

1:32. - Inlcomstenbelastingen. - Be
lZPijfsbelasUng. - B·wrgerlijlce vennoot
schap onae1· vorm. van naa·mloze vennoot
schap. - Vennootschap tot mantsclwppe
lijlc doel hebbende alle om het even wellw 
imnobUU!nven·ichUngen te aoen, namelijlv 
annlcopen, ve1·1copen, nt:iUng, /Jehee1· en 
verhtwing van O'lwoerende goederen. -
Winsten of bMen bedoeld bij het Jo of het 
3° van tJa1·agnwf 1 van artilcel 25 vcm de 
samengeschalceWe wetten naa1· gelang, val
gens de ·intenwetnt-ie vnn de stat·uten doo1· 
de rechte1· over de rJmnd, cUe vennoot
schap al dan niet tot doel heeft de uitoe
fen·ing van een handel, dit wil zeggen cle 
handel in onmerende goede1·en. - Wan
neer een burgerlijke vennootschap, onder 
vorm van een naamloze vennootschap op
gericht, tot maatschappelijk doel heeft 
alle om het even welke immobilH\nverrich
tingen te doen namelijk aankopen, verko
pen, ruiling, beheer. en verhuring van on
roerende goederen, zijn haar inkomsten 
winsten bedoeld bij het 1° of baten be
doeld bij het 3° van paragraaf 1 van arti
kel 25 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenllelastingen naar 
gelang, volgens de interpretatie van haar 
statuten door de rechter over de grond, zij 
al dan niet tot doel heeft de uitoefening 
van een handel, dit wil zeggen, in het 
onderhavig geval, de handel in om·oerende 
goederen. 

23 september 1958. 67 

13;3. - Inlcomsten/Jelastingen. Be-
cll"i.ifsbelasting. - Sont gerese·rveenl of 
bestenul 1'oor een 1)001'Zieningsfoncls. -
TVinst aan cle beclrijfsbelnsUng onclerwo·r
pen. - De sommen cUe, in een nijver
heids-, handels- of landbouwbedrijf, g0-
stort worden in een reserve of bestemd 
worden voor een voorzieningsfonds ten 
einde in toekomstige uitgaven te voorzien, 
maken aan de bedrijfsbelasting onderwor
pen winsten nit. (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, par. 2, 5°.) 

23 september 1958. 72 

134. - Inlcomsten/Jelastingen. Be-
drijfsbelasUng. - Bedrijfslasten en -uU
gaven.- Voo1·wnanle van h'lln nttrekk·inrt. 
- Onder het regiem van artikel 26 van de 
samengeschakelcle wetten hetreffencle de 
inkomstenbelastingen, zoals llet toepasse-
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lijk was op <le dienstjaren dit van 1951 
voorafgaancle, zijn de bedrijfsuitgaven 
slechts van de belastbare inkomsten af
trekbaar zo ze gedurende de belastbare 
tij c1 betaald werden. 

23 september 1958. 72 

1:35. - Inkomstenbelnst'i-ngen. Be-
clrijfsbelnsting. - Bnten vnn elke w·inst
uevencle betreli;JV'inu. - Beu·rip. ~ Fe'ite
Ujke elementen wncw·wit een ~o·instgevencle 
betreklc'ing voo1·tvloe'it. - Soe·vereine be
oonleling cloo·r ae fe'itenreohte1·. - De be
drijfsbelasting· treft de baten, onder welke 
naam ook, van elke winstgevende betrek
king, cUt wil zeg·gen van een geheel van 
verrichtingen die vaak genoeg voorkomen 
om een voortclurende en gewone activiteit 
nit te maken, wat de feitenrechter soeve
rein in feite beoordeelt. (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, artikel 25, paragraaf 1, 3°.) 

30 september 1958. 92 

1:3·6. - InlwmstenbelnsUnrten. Be-
cl1'i:ifsbelastinu. - Ha.nclelsbeclrijj'. - Be
lnsUngvrij clam 'Uan cle meerwnarclen cUe 
voortlcomen u'it vergoecUngen, ontvnngen 
nU hoofcle vn-n sohnclege·vallen, onte·igen-in
gen, ope'is'inuen ·in e'iuenclom en nnclere ge
lijlcaarclirte uebew·ten·issen clie liolwme
li.jlce of onl'iohameUjke ctoUva-elem.enten, 
wnrlere clan rwonrlstojJen, lJ'I'OclHoten en 
uoerle·ren, hebben get·ro1fen. - Niet beleud 
onroerencl goea. - ImmobilWn uoeclercn 
kunnencle ·uitma.lcen. - Voor de tuepassing 
van artikel 27, paragraaf 2te·r, van de sa
mengeschakelde wetten betreffende cle in
komstenbelastingen, luidens hetwelk ge
nieten belastingvrijdom .cle meerwaarclen 
c1ie voortkomen nit vergoec1ing, ontvangen 
nit hoofde van schadegevallen, onteige
ningen, upeisingen in eigemlom en amlere 
gelijkaardige gebeurtenissen die lichame
lijke of onlichamelijke activa-elementen 
andere dan gronclstoffen, producten en 
goederen, hebben getroffen, knnnen cle niet 
belegde immobili'en van een handelsbe
llrijf goederen uitmaken. 

7 october 1958. 111 

1:37. - InlcomstenbelasUngen. Be-
lnstinu op cle becl·rijfsinlcomsten. - Hnn
clelsbecl·Pijven waarvan cle winsten bedoelcl 
z·ijn rloor n1·tUcel 25, parng1·nnt 1, 1°, vnn 
rle samengesohakelrle wetten betJ·ejJenile 
cle inkornstenbelctsUngen. - Beu·rip. - In 
artikel 25, paragraaf 1, 1°, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, zijn de « handelsbedrij
ven ll, niet deze die handelsdaden zoals 
deze door het Wetboek van koophanclel 
omschreven worden tot voorwerp heb
lJen, doch zonder onderschcid al deze die 
tot voorwerp hebben een koophamlel vol
gens de gebruikclijke betekenis van dat 

woord, dit wil zeggen het verhancleleu en 
het ruilen van de voortbrengselen vau de 
natuur en de nijverheic1 als koopwaren 
beschouwd. 

21 octolJer 1958. 152 

1:38. - InkomstenbelasUngen. Be-
lnsi'inu op cle becZ1·i.jfs'inkomsten. - Apo
thelce·r. - F·iskaal 1'euime toepasselijlc op 
cle inkomsten van cUt be1'0ep. ~ De apu
theker wiens hoofdactiviteit erin bestaat 
eenvoudige of geprepareerde producten te 
kopen, onder meer gepatenteerc1e genees
micldelen, om ze met een winst te verko
pen, drijft een handel in de zin van de ar
tikelen 25, paragraaf 1, 1°, en 27, para
graaf 1, van de samengeschakelcle wetten 
lletreffende de inkomstenbelastingen. 

21 october 1958. 152 

1:39. - InlcomstenbelasUnrJen. Be-
lnsi'ing OlJ cle becl·ri:ifs·inlcomsten. At-
stand vnn een hwnclelsolientele. - P.rijs 
nan cle becl1'i:ifsbelasting onrle·rworpen ·in 
ae mMe wnwrin Mj fle betnl'ing 'i.s •unn een 
meenVf~nnle of va·n een ver·meenlering 
cloor en Ujclens cle emploitM·ie ontstnan. ~ 
De prijs van de afstancl van een hanclels
clientele is aan de beclrijfsbelasting onder
wor11en in de mate waarin hij de betaling 
is van een mcerwaarcle door en tijclens de 
exploitatie ontstaan. (Samengeschakelc1e 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, art. 27, par. 1.) 

21 october 1958. 152 

140. - Inkomstenbelastingen. Be-
last-ing OlJ cle bed•ri)fs'i:nlco·msten. Aj'-
stwntl vnn een hcm!lelsolWntele. - P1"ijs 
zijncle, ja clan neen, ·in teite, fle betaz.ing 
q;an een mee·rwnarfle cloor en U:i clens fle 
emploUatie ontsta.nn. - Soeve1·eine vast
stelz.ing vwn rle reohte·r ove·r fle u·ro1Hl. -
Is soeverein de vaststclling, in feite, door 
de rechter over de groncl dat de prijs van 
ue afstand, door een handelaar, van zijn 
clientele de betaling is van de meerwaarde 
van deze clientele door en tijdens de ex~ 
ploitatie ontstaan. 

21 october 1958. 152 

141. - InkomstenbelasUngen. Be-
Zast-tnu op cle be£l'J'i,:ifsinkO'Insten. Af-
t·rekbcwe lcLsten. - Aj'solwijvingen. - Be-
1'Clcen:inu op een hersohatte ·investertngs
of lcostwannle. - Reu£me voorzien lloo·r 
Mi'tlcel 3 van de wet vwn 20 ctugnstus 1947. 
- ToezJasselijlc op fle met cle mttillering 
gez.ijlcgestelcle nijverheiflsgebouwen en n'iet 
op al cle beclrijfsgebo·u~oen. - De gebou
wen dienende tot het uitoefenen van het 
beroep die, luidens artikel 3 van de wet 
van 20 augustus 19±7 en artikel 1 van het 
besluit van de Regent van 15 october 1947 
het voorwerp kunnen uitmaken van een 
afschrijving met vrijdom van belasting be-



BELASTINGEN EN TAXES. 9i3 

rekend op een herschatte investerings- of 
lwstwaarde, zijn de met de outillering ge
lijkgestelde nijverheidsgebouwen en niet 
al de bedrijfsgebouwen. Dientengevolge 
kunnen de als drankslijterijen gebruikte 
onroerende goederen welke dienen tot het 
afzetten vrin de prodncten van een brou
werij het voorwerp niet uitmaken van die 
afschrijving berekend op de gezegde her
schatte waarde. 

23 october 1958. 158 

1·42. - 1n7comstenbelnsUngen. Be-
lnsting op fle be(l-J'ijfsinlcomsten. - Nijve·r
he·ifls-, hnnflels- of lnnflbonwbeflrijf. ~ 
F e1·goe(Ung een. verUes flnt in fle Uchnme
Ujlce elementenvnn het beflrijf onflergnnn 
is goeflmnlcencle. - F e1·goeflinr1 het ve'l'lies 
vnn een mee·rwannle niet (foedmnken(le. -
TTe·rgoeding geen wi.nst 1tUmctlcende. - De 
vergoeding door een nijverheids-, handels
of lanclbouwbedrijf ontvangen tot goed
making van een verlies dat in de lichame
lijke elementen van het bedrijf ondergaan . 
is, met uitsluiting van alle meerwaarde, 
maakt geen winst uit. 

23 october 1958. 162 

143. - Inlcomstenbelnstingen. Be-
lnsUng op de bellrijfsinkomsten. Be-
cl1'·ijfsve'l'l·ies. - F erUes clam· een schu.ld
·uorflering goedgemnnlct. - Geen nttrek
bnn1·heifl. - Is niet aftrekbaar van de 
winsten de som die een bedrijfsverlies 
vertegenwoordigt gedurende het boekjaar 
ondergaan maar door een schuldvordering 
goedgemaakt. 

23 october 1958. 162 

144. - Inlcomstenbelnstingen. Be-
lnsting op de bedrijfsinkO'Insten. - JJ1eer
wnnrden. - Belnstin.qvrijdom voorzien 
do·or a•rtikel 27, pnrngrnnf 2ter, vnn rle 
smmengescha.Jwlcle wetten. - Wecle·rbelert
gin,q. - A:Nest beslissencle dnt op een 
1neerwanrcle de belnstingvrijtlom n·iet knn 
W01Ylen toegestnnn om de enlcele 1'eflen flnt 
de ·wetlerbelegging 1viet znl knnnen plnnts 
hebben omdnt fle goederen het eigendom 
vnn (le IJelnstin(fpUcht-ige n·iet verlaten 
hebben en niet behoeven te tvonlen ver
·vnngen. - Onwettigheicl. - Ts niet wettig 
gerechtvaardigd het disposit~ef van een 
arrest beslissende dat op een meerwaarde 
de belastingvrijdom voorzien door arti
kel 27, paragraaf 2ter, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen niet kan worden toege
staan om de enkele reden clat de weder
belegging niet zal kunnen plaats hebben 
omdat de goederen het eigenclom van de 
belastingplichtige niet verlaten hebben en 
niet behoeven te worden vervangen. 

23 october 1958. 162 

1415. - InkomstenlJelnstin,qen. Be-
last·ing op de bed·rijfsinlcomsten. Ge-

meenschnppelijk. bedri.jf. ~ Geen fnmilie
hooffl of bestn1tnler van, het bed'l'ijf. --'
BelnsUng ve·rschnl(Ugfl door fle physiel.;e 
personen wellce ·in BelgU! de inlcomsten ye
nieten. - Artikel 31, paragraaf 2, van de 
samengeschakelde wetten betreffenc1e de 
inkomstenbelastingen, dat bepaalt clat in 
het geval van een gemeenschappelijk lJe
drijf de belasting verschuldigd is door het 
familiehoofd of door de bestuurder, is 
slechts toepasselijk wanneer een der ex
ploitanten die hoedanigheid werkelijk be
zit. Indien geen onder hen die hoedanig
heid heeft, is de belasting verschulcligcl 
door de physieke personen welke in Bel
gie de inkomsten van het bedrijf genie
ten. 

28 october 1958. 174 

146. - Inkom.stenbelcu;t·inrten. Be-
flrijfsbelasUng. - Aanvnllende nnnsln[l 
gevesUg(l op ·inlcomsten 1AHtwrvnn vennoell 
wo'l'(lt tlat ze voo'l'tlwmen wit een hanclels
empluitaUe. - Hof van be·roep (lat cle awn
slag ve1'1deUgt om 1·eclen de cloo1· de arl-
1J~·inistntf'ie voo1·gebrnchte bew·ijselemen
ten het be8t(wn van de1·gel1jlce emploita
f'ie niet bewijzen. - Hot van beroetJ niet 
geho·nden, geZ'ien het ontbrelcen vnn con
cl·usies, te 1·eoht1:annligen. fla.t deze ·inkom
sten oolc niet de.:ze zijn becloelfl (loor de 
(tntlere bepaUn(fen van a'l'filcel 25, para
graaf 1, vnn de sa1nengeschnlcelcle wetten 
of door ande1·e belasHngwetten. - Wan
neer, uitspraak doende over een beroep te
gen de beslissing van de directeur van cle 
rechtstreekse belastingen, hct hof van be
roep zoncler bcwijswaarde verklaart de 
bewijselementen door de administrntie 
verstrekt om het bestaan te bewijzen van 
een hamlelsexploitatie clie de vermoede in
komsten zou voortg·ebracht hebben waarop 
ze een aanvullende aanslag gevestigd had, 
is het, bij gebreke van conclusies diennnn
gaamle, niet gehouclen, om deze aanslag te 
mogen vernietigen, danrenboven te recht
vaardigen dat c1eze vermoetle inkomstcn 
oak niet deze zijn bedoeld door c1e andere 
bepalingen van artikel 25, paragraaf 1, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende cle inkomstenbelastingen of door an
dere belastingwetten. 

20 november 1958. 249 

14'7. - Inlcom.stenbelnstin,qen. Be-
(lrijfsbelasUng. - Bed1'ijfs·nUg(tveu. 
Bommen tloor een nawmloze vennootscha.J! 
(l(tn hawr beheenler ove1·1wncUgtl om be
lnstbare inlcomsten van de vennootscha p 
te verlcrij(fen of te belcomen. - Bedrijfs
·witgnven van de vennootschap. - De som
men die door een naamlozc vennootschap 
aan lmar beheercler overhamligcl werclen 
om belastbare inkomsten van cleze ven
nootschap te verkrijgen of te behouden en 
eli<) tot dit doel gecliencl hebben, zijn lJe-
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drijfsuitgaven die van de inkomsten van 
deze laatste mogen afgetrokken worden. 

20 november 1958. 250 

148. - Inlcomstenbelnstingen. - Be
clrijfsbelasting. - Bed1'·i.ifs·nitgcwen. -
Aftrelclcen vnn cleze nitgaven vnn cle be
lastbare inlcomsten oncle·l'ftesch'ilct ann het 
betvijs, cloor cle belnstingpUchNge, van hun 
we·rkeUjlcheicl en hnn beclmg. - De belas
tingplichtige moet de werkelijkheid en het 
beclrag bewijzen van de beclrijfsuitg·aven 
die hij in zijn aangifte van zjin bruto-in
komsten aftrekt. 

20 november 1958. 250 

149. - Inlvomstenbelast·in{!en. Be-
llrljfsbelnst·in[f. - .Afhoucz.ing bij cle bran. 
- Sommen cloo1· een nanmloze vennoot
schap cum hna1· behee1·cler ove1'ha.nrl'i,qcl om 
1·eis-, 1·ecetJUe- en rep1·esentntielcosten te 
cl.eklcen. - Vennootscha.p clie n·iet lean be
w'ijzen (lat cleze sommen aft1·elcbcwe be
fl1''i.jfslasten, voor ha.a.1· 1'elcening gemanlct, 
vertegenwoorcUgen. - Verplicht-in[! voo1· 
cle vennootschcw 011 cleze sommen afho·n
fl·ing b'ij cle b1'on te cloen. - "\Vanneer een 
naamloze vennootschap aan haar beheer
der sommen heeft overhandig·d tot dek
king van reis-, receptie- en representatie
kosten, maar dat ze niet kan rechtvaar
digen clat deze sommen gecliend hebben om 
voor haar rekening, beclrijfslasten becloeld 
bij artikel 26 van de samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen te clekken, heeft ze de wettelijke ver
plichting op cleze beclragen de belasting 
bij de bron af te houclen, daar de aclminis
tratie in dit geval gerechtigd is g·ezegde 
beclragen te beschouwen als bezolcligingen 
becloelcl bij artikel 25, paragraaf 1, 2°, van 
dezelfde samengcschakelcle wetten. (Sa
mengeschakeltle wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, art. 31, par. 1, b, en 
kon. besL van 20 maart 1951.) 

20 november 1958. 250 

150. - Inlcomstenbelast-lngen. Be-
an:jfsbelast-ing. Naamloze vennoot
schatJ. - Mee1·waa1·cle venoezenz.ijlct cloor 
de ve'l'lcoop van een onroerencl goecl. -
M ee1·wa.anle clie tot rtronclslag gecl-iencl 
heeft voo1· het be1·ekenen vnn cle jcwrli.ikse 
rlotat-le van cle wettelijlw 1·ese1·ve. - Geen 
1Jelctstingv1'ijclom voo1· cle meerwnanle. -
De meerwaarde door een naam1oze ven
nootschap verwezenlijkt bij het verkopen 
van een onroerend goecl is niet van belas
ting vrijgeste1c1 wanneer het bewezen is 
da t ze tot gronclslag gecliencl heeft voor 
het berekenen van de jaarlijkse dotatie 
van de wettelijke reserve zoals ze voorzien 
is door artikel 77 van de samengescha
kelde wetten op cle hanclelsvennootschap
pen. (Samengeschakelcle wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen, art. 27, 
par. 2bis, licl 2, 2o.) 

2 december 1958. 281 

1,51. - In.Jcomstenbelnstingen. - Be
clrijfslasten clie ku.nnen nf,qterolclcen wo·r
clen. - Afsclwijvin[!en. - Waanle va.n 
een in een hanclelsonclerneminrt belegde 
cW.Jnteel. - v;r acwclevenninclering ,qed,u.
Tencle het belnstbncw t'ijclperk. - Waa1'cle
verm·inclul"ing cUe 11wg afoet·rolclcen W01'
rlen. - Een persoon die belasting·plichtig·e 
is voor wat betreft de beclrijfsinkomsten 
mag, als afschrijvingen, van zijn bruto
inkomsten cle som aftrekken die overeen
stemt met de waarcleverminclering cmder
gaan gedurencle het belastbaar tijclperk 
door cle waarcle van een clienteel die hij 
in zijn hanclelsonclerneming heeft beiegcl. 

9 dece111ber 1958. 809 

152. - Inlcomstenbel!Lst-ingen. Be-
lnst-ingen op cle becll"ijfsinlcomsten. - .Af
trekbcwe becll"ijfslctsten en beclrijfs'l(.-itga
ven. - Belast-ingen. - F·iscale cUenstja1·en 
cUe het cUenstjaar 1955 voo1·Mgaan. -
Voonvaanlen van cle aftrelclc'ln[!. - Daar 
artikel 1 van de wet van 28 maart 1955 
slechts vanaf het clienstjaar 1955 toepas
baar is, maken, voor cle vorige llienstjaren 
en behouclens uitzonclering clie zou voort
spruiten uit artikel 1 van de wet van 
30 juni 1951 toepasbaar vanaf het clienst
jaar 1H51, cle belastingen een last uit af
trekbaar van het jaar geclurencle hetwelk 
ze werkelijk betaalcl werclen. 

9 dece111ber 1938. 309 

1'53. - Inlcom.stenbela.st-inoen. Be-
(l-rijfsbelnsUno. - Beclrijfsve1·lies. Ar-
tU"el 393, lJCLrag·ranf 1, licl 2, vctn cle samen
[!eschctlcelcle wetten. - Bew-ijs clat cle be
last-ingplicht·ige moet leveren. - De belas
tingplichtige clie beweert clat zijn inkom
sten van het jaar of van het belastbaar 
clienstjaar verminderclmoeten worden met 
verliezen geleden geclurencle een vorig juar 
of clienstjaar, moet het bewijs voorbren
gen zowel van het bestaan van de aange
voercle verliezen als van hun lmrakter van 
beclrijfsverlies. (Samengeschakelcle wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen, arti
kel 32, par. 1, licl 2.) 

16 december 1958. 341 

1'54. - Tnlcomstenbelastingen. Be-
cll"ljfsbelast·inf!. - Belast'ingpl·icht'i[!en rUe 
een beclrijvi[!heicl (loor een clenle bezoltU,rtcl 
of een m··ij bemep tr•itoefenen. - Becl1'ijfs
·witrJnven. - Retrning. - .li'o1'jcLit of -we'r
lceUj 7c beclntrf. - De forfaitaire raming 
van cle beclrijfsuitg·aven van een belasting
plichtige die een door een derde bezolcligcle 
bellrijvigheicl of een vrij beroep uitoefent 
dringt zicll op bij ontstentenis van bewijs, 
door cle belastingplichtige gelevercl, van 
llet werkelijk beclrag van het geheel van 
zijn beclrijfsuitgaven, zoncler dat het for
faitair stelsel te zamen met het bewijzen 
van zekere uitgaven mag aangewencl wor
den. (Samengeschakelde wetten betref-
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fende de inkomstenbelastingen, art. 29, 
par. 3, licl 2 en lid 3, en art. 30, lid 2.) 

18 december 1958. 346 

155. - Inlcomstenbelastingen. Be-
·clrijfsbelast-iJ~g. - Becl'J·ijfs·witgcwen. 
Forfa·i~ toepasseUf Tv otJ de belasUngplich
ti.gen cUe een doo1· een clerde bezoldi.gde 
beclrifviglwid .at een m·ij beroep tt.itoefe
nen. - UUgest1·e1ctheirl. - De forfaitaire 
raming van de bedrijfsuitgaven van een 
belastfngplichti?e die een door een derde 
bezolcUgcle bednjvigheid of een vrij beroep 
uitoefent dekt 'Jiet geheel van de bedrijfs
uitgaven betreffende deze beclrijvigheid of 
<Clit beroep, welke ook deze uitgaven we
zen, ETinbegrepen deze die een buitenge
woon karakter hebben. (Samengescbakelcle 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
_gen, art. 29, par. 3, lid 2 en lid 3, en arti
kel 30, lid 2.) 

18 december 1958, 346 

1'56. - InlcomstenbelastinrJcn. Be-
·driffsbelasUngen. - N·ijverhe·irls-, han
dcls- ot lanrlbottwberl·rijven. - Sclw.lrlvor
dering van rle belasUngpUchtige. - Be
stnnddeel van de belnstbare winst van het 
jaar ·in de loop tona1·vwn de sch·ulclvonle-
1'ing ontstoncl. - Uitzoncler·ing. - Niet ht
vorde1·bare schttlrlvordering. - Be{lr'ip. -
De schuldvordering van een nijverheids-, 
1wm1els- of landbouwbedrijf is een be
stamldeel van de aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen winst voor het jaar in de 
loop waarvan deze schuldvordering ont
stond, tenzij zou vaststaan dat de scbuld
vordering niet invorderbaar is, dat wil 
zeggen {lat ze niet kan geind worden ten
_gevolge van de insolventie van de sclmlde
naar of van andere omstancligbeclen onder 
meer deze dat de schuldeiser het bestann 
van de scbuldvordering niet kon kennen. 
(Samcngeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 1 o, 
en 27, par. 1.) 

18 december 1958. 347 

1'5'7. - Inlcomstenbelnst-ingen. Be-
dr'(ifsbelasUngen. - Nijverhe·icls-, han
flels- of lanflbonwbecl1'ijven. - Latere in
nht[J van een als niet invorflerbaar be
schottwde schttlrlvonler·ing. - Bestanclfleel 
van fle belastba·re whtst van het iaa1· in fle 
-lOOJI ·waarvan de.~e 'inn-inrt effeci-ief plaats 
[Jreep. -De latere inning van een schuld
vordering die, als niet invorderbaar, uit
gesloten wercl uit de belastbare bedrijfs
inkomsten van een nijverbeids-, lwndels
·of lanclbouwbeclrijf, maakt een belastbaar 
winstbestanddeel uit van bet jaar in de 
loop waarvan deze inning effectief plaats 
greep. (Samengeschakelcle wetten op de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 1o, 
en 27, par. 1.) 

18 december 1958. 347 
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158. - Inlcomstenbelast'ingen. Be-
clT-ijfsbelasting. - Bepaling vnn de belast
bare inkomsten van een naamloze vennoot
schap. - BezolcUgingen toegelcenfl aan de 
beheenle1·s, ae commissa1·issen en aan fle 
aanaeelhotulers. - Overeenkomstig arti
kel 35, paragrafen 3 en 3b·is, van de op 
31 juli 1943 samengeschakelde wetten, 
clienden, ter bepaling van de belastbare 
bedrijfsinkomsten van een naamloze ven
nootscbap, bij de winsten door deze ven
nootscbap verwezenlijkt, onder meer ge
voegd te worden, en dit in de mate door 
deze bepalingen vastgesteld, ue vaste of 
veranderencle bezoldigingen toegekend zo
wel aan de bebeerclers, aan de commissa
rissen en aan ue personen die ermede ge
lijkgesteld zijn, als aan de vennoten, dit 
is aan de aancleelhouders van de vennoot
schap. 

23 december 1958. 363 

1'59. - Inl"omstenbelast·ingen. Be-
cl1'ijfsbelasting. - 0-verlnting van een 
lwndelsfonas. - Overlat-ing clie het be
staan 'Van vme{lere niet belnste winsten 
te voorsclvijn doet lcomen. - 1-T!'insten cUe 
·in lle befl1"ijfsbelast-ilt[J belastbaa·r z·i;in. -
Wanneer de overlating van een handels
fonds het bestaan te voorschijn doet ko
men van vroeger door -cle overlater verwe
zenlijkte bedrijfswinsten cUe niet belast 
werden, zijn deze winsten in de beclrijfs
belasting belastbaar. (Samengeschakelc1e 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 25, par. 1, 1 o, 27, par. 1, en 32, 
par. 1.) 

23 december 1938. 367 

160. - Inlcomstenbelast-inrJen. Be-
flrijfsbelast-ing. - Nanmloze vennootschajJ 
cUe in lwar portefettille ann£lelen van een 
ancle·re naamloze vennootschap bez-it. -
Verhog·ing van het 1i~aatsclwppelijk kapi
taal van cUe laatste -vennootscha.p met toe
kenning van een voo-rlceu:rrecht voor het 
inschrijven aan fle hou.flers van bestaande 
aanflelen. - Verlcoop floor de eerste ven
nootschap van ae -voorke·zwrechten betref
fenfle fl-ie aanclelen. - Voortbren{lsel van 
cUe verlcoop belastbaa·r enlcel ·in cle mate 
waarin het een vermeerflering van cle in 
het becl1'ijf gestoken act·i-va vertegenwoo·r
cUgt, voo1·tvloeiende n·it fle venvezenliilcte 
meerwaa1·ae van het -rleel van die t-itels 
rlctt verlcocht ·i.s geweest en 1vaarvan aeze 
laMste aldtts beroofd worrlen. - Willlneer 
een naamloze vennootschap, die in haar 
portefeuille titels van een andere naam
loze vennootscbap bezit, die beslist heeft 
baar maatschappelijk kapitaal te verho
gen door aan de bonders van de bestaancle 
aandelen een voorkeurrecht voor het in
schrijven toe te kennen, die rechten vei·
koopt, is het voortbrengsel van die ver
koop belastbaar, niet voor zijn geheel, 
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doch slechts in de mate waarin het een 
vermeerclering van de in het beclrijf ge
stoken activa vertegenwoonligt, voortko
mencle van een verwezenlijkte meenvaarde 
van llet deel der aanclelen clat verkocht is 
gcweest en waarvan deze laatste aldus 
beroofd zijn. (Samengeorclemle wetten be
treffende cle inkomstenbelastingen, art. 27, 
par. 1.) 

20 januari 1959. 404 

161. - InlcomstenbelasHngen. Be-
rlrijfsbelasUng. - Naamloze vennootschap 
11-ie ·in haar portefe·uille awnclelen vcm een 
anclere ·Mwmlo.z·e vennootschctZJ bezit. -
Verhogin!J van het maatsohappeUjk lccwi
taal vwn clie lantste vennootsolwp met toe
/Genn·ing vnn een voorlw·lt'l'l'eoht voo1· het 
·insolwij·ven aan de ho·uclers van cle be
stcwncle a.anclelen.- Verlcoop, cloor cle eer
ste venn.ootschap van cle ·vooJ·keu·rJ·echten 
betreffencle cUe titels. - Ve'l'lcooppr·ijs als 
inMomst geboekt. - Sclwtt'ing in cle 'VOJ'•i!Je 
balans van ae !Jehele t'itels. - TUels cUe 
'in cle balans van het cUenst:iaa·r ve·rmelcl 
sta.an ex-voor/,;enrrecht. - 1' enn'i-luleriny 
uerechtvaanl·i{frl ten belope van cle Wlt(t.nle 
cUe in cle vorige schatUnu cle ve'l'lcochte 
voorke1wrechten met betrelclcing tot cle rte
hele t'itels vertegenwooNligcle. - W anneer 
een naamloze vennootschap, clie in llaar 
portefeuille aandelen van een andere 
naamloze vennootscllap bezit, die beslist 
heeft llaar maatschappelijk kapitaal te 
verllogen en, voor het inschrijven, een 
voorkeurrecht toe te kcnnen aan de llou
ders van de bestaande aanclelen, die recll
ten verkoopt en de prijs van clie verkoop 
als inkomst boekt, is ze gerechtigd, bij het 
opstellen van de balans waarin nog enkel 
titels waarvan cle voorkenrrechten ver
kocht werclen voorkomen, cle som tot de
welke de gellele titels in tle vorig·e balans 
werclen gescllat te verminderen, ten belope 
van cle waanle, clewelke in die vorige 
;;chatting, de voorkeurrecllten met betrek
king tot de gellele titels vertegenwoor
digcle. 

20 jannari 1959. 404 

162. - Inlcomstenbelnst-ingen. Be-
cl1'i.jfsbelast'iny. - Werlcencle vennoot van 
een pe1·sonenvennootschap met bepe·rkte 
aanspra/Gclijlcheicl. - Begr·izJ. - Is een 
werkende vennoot in een personenvennoot
scllap met beperkte aansprakelijkheid en 
worclt gelijkgesteld met een exploitant 
voor de toepassing· van cle bedrijfsbelns
ting, hij die fonclsen in een vennootscllap 
beleg·t en er een effectieve en vaste activi
teit uitoefent ten einde een knpitaal dat 
gedeeltelijk llet zijne is vruchtbaar te ma
ken, cUe activiteit moet niet nooclzakelijk 
de nard vertonen van een belleer of van 
een bestnur in de enge zin van die termen. 
(Samengescllakelcle wetten betreffemle de 

inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 27, 
par. 2, 1 o, en 35, par. 4.) 

22 j anuari 1959. 410 

163. - Inkomstenbelnst·in{fen. Be-
cl1'ijfsbelasting. - Bezolcliuing toegclccn1l 
ann cle vennoot vwn een personenvennoot
schatJ met 7Je]JeJ·J,;te annsp·mlcelijkhei£l 
voo·r clc cloor hen ·uUgeocfenrle f11.ncUes. -
1-Vinst voortkomenlle van de ZJCrsoonUjlw 
cwbe·icl van lle ·vennoot of bezolcUging doo·r 
een clenle betaald. ~ KwesHe ·wacwvwn 
cle ovlosS"iu,q vwn feUeUjke elemente·n af
hctngt, cl'ie £loo1· cle feUenJ·echte·l' soeverein 
beoorlleelcl wonlen. - De oplossing van 
de kwestie of, in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijklleid, 
een vennoot, in de zin van de wet, al dan 
niet de lloetlanigheid van werkemle ven
noot yertoont en of de bezoldiging die hem 
wegens de functies die llij in de vennoot
scllap uitoefent als winsten voortkomemle 
van zijn persoonlijke arbeid of nls bezol
cliging door een denle betaalcl moet wor
clen bescllouwd, hangt af van feitelijke 
elementen die de feitenrechter soeverein 
beoordeelt. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
])al'. 1, 1° en 2°, en 35, par. 4.) 

22 janunri 1959. 41(} 

164. - Inlcom.stenbelnsUngen. Be-
cl·l"ijfslnstcn. - Nanmloze vennootscha.p 
cUe ·witgavcn hceft ueclawn ten ehule ecn 
oblirtataiJ·e len·ing ·uit te ueven. - Lening 
cUe n'iet is {!eschiecl.- Hof van beroep aat 
1tit cleze ewige omstcwcUglwicl afiC'iclt clnt 
cl·ie 11.itga·ve n'iet a.jt·re/Gbaar is van cle 
bntto belastba·re ·inlcomsten. ~ Onowettig
heicl. - Van de enige omstancliglleicl dat 
een obligataire 1ening, die een naamloze 
vennootsellap zinnens was nit te geven, 
niet verwezenlijkt is geweest, kan niet 
wettig afgeleid worden dat de nitgave ge
claan ten einde die lening te bekomen geen 
uitgave in de zin van artikel 26 van de 
samengescllakelde wetten uitmaakt, die 
aftrekbaar is ''an tle bruto belastbare in
komsten. 

27 januari 1959. 420 

16'5. - InlcomstcnbelasUngen. Be-
clJ"ijfsbelasUng. - BeclJ'ijfs·witgaven. -
Ovenl'rachttaxe. - Aft1'elcbwre 1Jeclrijfs
nitgn·ve. - De overdracbttaxe maakt prin
cipieel een bedrijfsnitgave tcm eincle in
komsten te verkrijgen nit en is clus af· 
trekbaar van llet bruto-bedrag van deze 
laatsten. (Artikel 26, paragraaf 1, van cle 
samengescllakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen.) 

3 februari 1959. 438 

166. - Inkomstenbelastiugen. Be-
clrijfsbelasting. - BeclJ'ijfslnsten. Be-
grip. - Om llet karakter van bedrijfslas
ten of beclrijfsuitgaven te vertonen en af-
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trekbaar te zijn van de beclrijfsinkomsten, 
moeten de uitgaven en lastcn nooclzakelijk 
geweest zijn tot de uitoefening van het be
drijf. (Samengeschakelde wettcn betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 26, 
par. 1 en 3, en 30, al. 1.) 

17 februari 1959. 471 

16'7. - htlcomstenbelasUngeJI. Be-
.£7ri.ifs1Jelnsting. - Berl'l'i.ifslnsten. Be-
tnUng cUe hanr oorzaalc v·inrlt ·in rle sohen
clinr; vnn een wet van openbcwe orcle. -
OmstwncUgheirl cUe n'iet noorlznkeU.ilc het 
.£ljtrelc1Jnar lcarakter van de ttUgave n'it
slu·it. - De omstandigheid dat een beta
ling door een belastingplichtige geclaan 
haar oorzaak vindt in de schending van 
een wet van openbare orcle sluit niet nood
zakelijk de aftrek ervan, ten titel van be
drijfsuitgave of last uit, van het beclrag 
van de beroepsinkomsten, in het bijzonder 
wanneer clie fout bestaat in een onvrij
wil1ige fout. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, arti
kelen 26, par. 1 en 3, 30, al. 1.) 

17 februari 1959. 471 

16'8. - In.Jwmsten.belnst-ingen. Be-
rl'l'i:ifsbelnsUng. - Beclri.ifslnsten. Be-
lnsUngpUoht·irJe sohnlclig verldcwnl awn 
een verlcee1·sonoeval. - VaststelUn,q rlat 
cle belast-ingpUohtige, rleu.rwaanler, het 
on geval heett veroorzaakt door rle straat 
op onbe.zonnen tvijze over te steken mn 
een ercploot te betekenen. - Besliss·ino rla.t 
rle betaUng nitoevoenl tot herstel w1.n cle 
ge-Polgen van cUe onvoor.ziohtirJheirl aeen 
aftrekbare u:itgave is. - Wettighe·itl. -
Van de vaststelling dat l!et verkeersonge
val, waarvoor een belastingplichtige ver
antwoorclelijk werd verklaaru, veroor
zaakt is geweest door die belastingplich
tige, deurwaarcler, door op onbezonnen 
wijze de rijweg over te steken, ten eincle 
een exploot te betckenen, mag de rechter 
wettig afleiden dat de betaling, tot her
stel van cle gevolgen van die onvoorzich
tigheid geclaan, geen uitgave aftrekbaar 
van de bcdrijfsinkomsten uitmaakt. (Sa
mengeschakelc1e wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, art. 26, par. 1 en 3, 
en 30, al. 1.) 

17 februari 1959. 471 

169. - InlcomstenbelasNngen. Be-
cl'l'i.ifsbelrtst-ing. - Aft·relc cler beclr·i:itsuit
gaven. - Doo·r cle belrtsUngpz.iohUge. (utn
geaane len-i'll[J. - Voonvaanlen m'its cle
welke cle ·inte·resten 1!an cUe len·ing vwn cle 
bru.to-inkomsten rnogen afget'I'Olclcen wor
clen. - De interesten van een lening, zelfs 
indien deze laatste een eland van koop
handel is in de zin van artikel 2 van de 
wet van 15 december 1872, kunnen slechts 
als bedrijfsuitgaven aanvaard worden in 
de mate waarin die lening aangegaan is 
gcweest door de belastingplichtige ten 

einde bedrijfsinkomsten te verkrijgen of 
te behouden. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 26, al. 1.) 

24 februari 1959. 485 

170. - Inlcornstenbelastfngen. Be-
rlrijfsbelasUng. - Ye1·zelceringsagent. -
Inlcomsten berloelcl b'ij art'ilcel 25, pam
onwf 1, 1°, van rle samengesohctlcelcle wet
ten betreffenrle · fle ·inlwmstenbelast·i-n[fen. 
- Yoorwaarrlen. - Beslist wettelijk dat 
de door een verzekeringsagent behaalde 
inkomsten onder toepassing van artikel25, 
paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen vallen, het arrest van het hof van bc
roep dat vaststelt dat er tussen cle verze
keringsmaatschappij en clie belasting
schuldige geen band van ondergeschikt
heicl bestaat, dat deze geenszins verplicht 
was zijn gause productie voor die verze
keringsmaatschappij te behouden, dat 
deze laatste trouwens uitdrukkelijk be
vaalt dat er geen clienstcontract bestaat 
tussen haar en de belastingschuldige. 

10 maart 1959. 526 

171. - Inkomstenbelastingen. Be-
rlr·ijfsinlcomsten. - Zaalc llie het onver
rleelrle eigenrlom. van ve1·sohe-irlene perso
nen is en rloor lleze wonlt rJeexploUeenl. 
- W·insten gem.eensohap]Jeli.ilc ontvwngen 
ten bate van allen. - W·insten later t·ns
sen ile lerlen van rle gemeensohap ver
rleeltl. - Gemeensohappez.ij lc beclr-ijf in 
cle zin, ·Pa•n artikel 27, pantgranf 3, vnn 
rle samengesolwkelrle 1.vetten betreffenrle 
rle inkomstenbelastingen. - Het hof van 
beroep leiclt wettelijk af uit de omstan
digheicl dat een exploitatie het onver
declcle eigendom is van versclleidene per
sonen die, ten bate van allen, de afge
worpen winsten gemeenschappelijk ont
vangen, dat die onderneming een gemeen
schappelijk bedrijf uitmaakt, zoals be
cloeld in artikel 27, paragraaf 3, van de 
samengeschakelde wettim betreffencle de 
inkomstenbelastingen, al worden de win
sten later tussen de leden van de ge
meenscha p vertlcelcl. 

10 maart 11159. 530 

172. - Inkomstenbelast·in[Jen. Be-
rl'l'ijfsbelast-in,q. - Bezolrliging flie rle erc
ploitant ziohzelf verleent wegens ZL.Jn 
zwrsoonz.ijlce cwbe·irl. ~ Bezoltlip·ing cUe 
ann rle beflrijfsbelrtsting onrlenvorpen is. 
- Is een winst van een nijverheicls-, 
handels- of lanclbouwbedrijf, aan cle be
drijfsbelasting onderworpen bezolcliging 
clie cle exploitant zichzelf verleent wegens 
zijn persoonlijke arbeid. (Samengescha
kelcle wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, artikel 27, paragraaf 2, 1 o.) 

11 maart 1959. 532 
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173. InlcornstenbelasUnrJen. - Be-
last·ing op de bedrijfsinlcornsten. - Be
dr·i,ifslasten. - Inter·esten van flo lcap·ita
len aan flenZen ontleend en in hot beclr"ijf 
aangewencl. - Begrip. - De interesten 
van de kapitalen aan derden ontlcencl 
en in het bedrijf aangewend, in arti
kel 26, paragraaf 2, 2°, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen bedoeld, zijn die welkc 
verschulcligd zijn krachtens ecn verbin
tenis, die bij overecnkomst aangegaan is 
speciaal te rechtstreeksen behoeve van 
het bedrijf, in hetwelk het beroe11 uitge
oefend wordt. 

17 1naart 1959. 556 

174. - Inlcomstenbelastinr;en. Be-
lasting op de beclr"'i:ifsinlcornsten. Be-
ar·ijfslasten. - Interesten versohtadigcl 
lcr·aohtens een ver·b·intenis ontstaan cloo·1· 
lle ontbinclinr; van eon htt,weUflcsgemeen
sohap ten gevolr;e van eon overlifllen. -
lnteresten wellce van hot belastbaar be
drag niet als beddjfslnsten l<nt;nnen nf
uetrolclcen wonlen. - De interesten die 
enkel verschuldigd zijn krachtens een 
verbintenis ontstaan door de ontbinding, 
ten gevolge van een overlijden, van de 
lmwelijksgemeenschap aan welke een ver
gocding verschuldigd is, kunnen, wijl zij 
een uitgave uitmaken die een persoonlijk 
karakter heeft, niet als bedrijfslasten 
beschouwd worden op het stuk van . inte
resten van de kapitalen aan derden ont
leend en in het bedrijf aangewend. (Sa
mengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 2G, par. 2, 2°.) 

17 maart 1959-. 55G 

175. - InlcomstenbelasUngen. - Be
lasting op flo bellr·ijfs·inlcornsten. - Over
ilrnoht vnn hanclelsfonils. - Jl1eer·wnar-
aen aie in ae loop van hot betlr·'ijf ont
staan en tor gelegenheia van ile over
dr-aoht aan hot lioht gelcomen zifn. -
MeeTtoaanlen cum cle betlrijfsbelasti.nu 
onclerwoTpen. - De in de loop van cen 
handelsbefirijf ontstane meerwaarden, 
waarop 'de inkomstenbelasting nog niet 
werd geheven, cUe enkel ter gelegenheicl 
van de overdracht van het handelsfonds 
aan het licht zijn gekomen, zelfs na het 
stopzetten van het bedrijf, en die een 
vermeerdering van de in het bedrijf ge
stoken activa uitmaken, zijn in de be
clrijfsbelasting belastbaar in de mate be
paald door artikel 27 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen. 

19 maart 1959. 560 

17'6. ~ Inlcomstenbelnstingen. Be-
drijfsbelnsting. - HnndelsbeMijf. - In 
hot bellrijf gei:nvesteerae aotiva. - Be
grip. - Wanneer een onroerend goed ge
kocht wercl ter vervanging van een ontei-

gend onroerend goed dat in een hanclels
bedrijf geinvesteerd was, zo clit nieuw 
onroerend goed ingericht werd om de 
zetel van het bedrijf erin te vestigen en 
.zo het in de balans opgenomen is, zonc1er· 
ooit voor een andere bestemming ge
bruikt te zijn, kan de feitenrechter wet
telijk beslissen dat clit onroereml goecl 
vanaf de koop ervan in het bedrijf gein
vesteerd is geworden. (Samengeschakelde· 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 27, paragraaf 1, eerste alinea.) 

7 april 1959. 602 

177. - Inkornstenbelastinr;en. Be-
flTijfsbelnsf'ing. - .TVinsten van eon hcm
clelsbellTiff. - Geclnne verriohtingen. -
Begrip. - 'l'ot toepassing van artikel 27, 
paragraaf 1, van de sameng·eschakelcle· 
wetten betreffende de inkomstenbelustin
gen, zijn verrichtingen geclaan door een 
fysische persoon, clie een handelsbeclrijf 
exploiteert, alle handelsverrichtingen door 
die persoon gedaan, al hebben die ver
richtingen niet alle op eenzelfde soort 
koophandel betrekking. 

7 april 1959. 604 

178. - Inlcomstenbelnstingen. Be-
lasting op cle beclriffsinlwmsten, V en-
nootsohap onder rtemeensolwppelifke· 
nnnm. - Somrnen ve1·leencl of toegekenrl 
nnn ae werlcencle vennoten. - Feit wnwr
aoor cle belnsi'inr; tot stand lcom.t. - In 
de vennootschappen onder gemeenschap
pelijke naam komt de bcdrijfsbelasting 
ten laste van een werkende vennoDt tot 
stand, wegens cle sommen die hem ver
leend of toegekend worden, door de akte 
bij dewelke de vennootschap in hoofclc 
van die vennoot het bestaan van een ze
kere vaststaamle schuldvordering op de 
winsten erkent, zoncler clat acht client 
geslaan te worden op het tijdstip dut die 
winsten behaald werden, noch op de oor
zaak cUe de verdeling ervan tijclelijk 
heeft kunnen belemmeren. ('Wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 19'48, art. 35, par. 4.) 

21 april 1959. GH 

179. - InlcO'InstenbelnsUngen. - Be
lnsting op de bedrijfsinlcomsten. - Zaal.:-
1;oenle1· van een tJe1·soonUf7ce vennoot
sohnp met beperlcte nanspralceliflcheifl cUe 
yeen vennoot is. - Vronw vnn ae zaak
voerlleT flie houclster vnn cle nanllelen ·is. 
- Bezoldiginr; van ae zaalcvoenler in 
zijn hooflle belastbanr, n·iet als sam ve1·
leena of toe.qekena nan eon werkencle 
vennoot, dooh nls bezolcUging aoo1· een 
cleTtle 1tit,qelceera. - De be.zoldiging Yan 
de zaakvoerder van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
wiens echtgenote houdster van aanclelen 
van die vennootschap is, terwijl hij er 
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persoonlijk geen bezit is, welk het hu
welijkstelsel van de echtgenoten moge 
wezen, in zijn hoofde belastbaar in de 
bedrijfsbelasting, niet als som verleend 
of toegekend aan een werkende vennoot, 
doch als lJezoldiging door een derde uit
gekeerd. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 25,, par. 1, zo.) 

21 april 1959. 649 

180. - Inl.;omstenbelnstingen. Be-
lnsUng op de bed'l'ijfsinlwmsten. Af-
t1·elcbnre beflrijfslnsten. - Afschrijv·ing 
wm fle 011tillerina en vnn de ermefle .oe
lijkgestelfle nijverhehls{febou.wen. - Be-
1'elcen·in.o op een he1·schntte belegginas
ot lcostwnnrfle. - 11' et vnn 20 n·u.rtttsttts 
1947, wrtilcel 3, en besl·wit vnn fle Regent 
vnn 15 october 1947. - Herschnttin{f 
tvellce flient opaenomen te zijn in ae ge
schriften of bnlnnsen afgesloten vannj 
31 flecembe1· 1947 en niterlij lc op 30 cle
cember 1948. - De afschrijving van de 
nijverheids-, handels- of lan<lbouwoutil
lering, alsmede van de ermede gelijkge
stelde nijverheidsgebouwen bij artikel 3 
van de wet van 20 augustus 1947 bepaald, 
kunnen volgens de uit de herschatting 
blijkende beleggings- of kostwaarde zoals 
deze bij die wetsbepaling alsook bij het 
besluit van de Regent van 15 october 1947 
tot uitvoering van gemelde wet voorzien 
is, even.wel slechts berekencl worden in 
zover de herschatting van cUe goederen 
opgenomen werd in de geschriften of de 
balansen afgesloten vanaf 31 december 
1947 en uiterlijk op 30 december 19!8. (Be
sluit van de Regent van 15 october 19±7, 
art. 4.) 

23 april 1959. 658 

181. - Inlcomstenbelnstin.oen. Be-
clrijfsbelnstin.o. - Fe·ren·i.oing voor on
derlin.oe verzeke·l"ingen. - Sommen nnn 
de 1·ese1·ve besteecl en enlcel nnn het clelc
lcen vnn verzelceringsrisico's bestem£7. -
Sommen clie aan cle bedr·ijfsbelasUng n·iet 
onflerworpen zijn. - De sommen die, 
door een vereniging voor onderlinge ver
zekeringen aan de reserve besteed wor
den tot het dekken van de door die ver
eniging op zich genom en verzekeringsri
sica's maken geen winst van die vereni
ging uit en zijn niet aan de bedrijfsbe
lasting onderworpen. (Impliciete oplos
sing.) 

23 april 1959. 662 

1'82. - Inlcomstenbelast·inrten. Be-
ckijfsbelastin.o. - Bedrijfslasten en be
ddjfsnitgnven. - Foo1~wannlen van hu.n 
att-relclcing. - Mogen aileen worden afge
trokken van !let bruto-bedrag der be
lastbare inkomsten, de uitga ven die een 
bedrijfskarakter hebben en werden ge
daan om die inkomsten te verkrijgen of 

te behouden, en zulks voor zover het be
drag van die uitgaven werd betaald ge
durende het belastbaar tijdperk. (Samen
geschakelde wetten op de inkomstenbe
lastingen, art. 26.) 

5 mei 1959. 702 

183. - Inlcomstenbelnst-ingen. Be-
cl1'ijfsbelasting. - Beflri.ifslnsten en be
ckijfsuitgaven. - Belastingen. - Voo·r
wctanlen vnn fle nttrelclf'in.o vnn clie be
lastin{!en. - De belastingen zijn een last 
van het jaar o~ van het maatschappelijk 
of rekenplichtig boekjaar. gedurende het
welk zij werkelijk werden betaald zelfs 
indien zulks werd gedaan door afl{eming 
van een reserve of een fiscale provisie, 
gevormd door middel van winsten van 
een vorig <lienstjaar. 

5 mei 1959. 702 

184. - Inkomstenbelnstin.oen. Be-
clr(ifsbelastin.o. - Beclrijfslasten en be
flri:ifsu:itrtaven. - Verschtt.l'£7-i.ocle en e'is
ba1·e belnstin.oen 'ingeschreven op cle ba
lans. - BelasUnrten niet att·rekbaar in
clien n·iet betanl£7 gecltwencle het belast
bacw tij £lpe1·k. - De verschuldigde en 
eisbare belastingen, zelfs ingeschreven op 
de balans, zijn niet aftrekbaar van het 
bruto-bedrag der belastbare inkomsten, 
indien zij niet werkelijk binnen het be
lastbaar tijdperk werclen betaald. 

5 mei 1959. 702 

l'S:5. - Inlcomstenbelastingen. Be-
clrijfsbelasting. - Yenninclerin[! van cle 
belastin.ovoet op het viffcle. - Voononar
IZen. - Artikel 12, 3°, van de wet van 
8 maart 1951, hetwelk artikel 35, para
graaf 11, van de samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen vormt, 
stelt de verminclering van cle belasting
voet van cle bedrijfsbelasting op het 
vijfde afhankelijk van de tweevoudige 
voorwaarcle dat de inkomsten in het bui
tenland werden behaalcl en dat zij aldaar 
werden belast. 

5 mei 1959. 706 

186. - InJco,mstenbelasUngen. Be-
cl1'ijfsbelastlng. - Ve1·minclerinrJ vnn cle 
belnst-in,qvoet op het vijfcle. - Fenninfle
ring n·iet nfhanlcelijlc vnn cle voonona1·£le 
clnt de inkomsten wenlen behaal£7 in een 
in het b1f.Uenlnncl .oelegen inrichtin.o of 
zetel. - Artikel 18, 3°, van cle wet van 
8 maart 1951, hetwelk artikel 35, para
graaf 11, van de samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen vormt, 
eist niet, opdat de bedrijfsbelasting op 
!let vijfde zou worden verminderd, da t de 
in het buitenland behaalde en belaste 
winsten verkregen zouden zijn geweest 
in enige in het buitenland gelegen inrich
ting of zetel van de belastingplichtige. 

5 mei 1959. 706 
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187. InkornstenbelnsUngen. - Be-
clTijfsbelnsUng. - Solwtting vnn P·rnnse 
nnnclelen ·in portetenille b·ij het sl7titen 
vnn een clienstjnnr. - Sohnttin.IJ gestemul 
op ae ojJioUJle lcoe'/'s vnn cUe nnnrlelen. in 
cle notering vnn een P·rnnse be7ws, ninn1· 
geen relcen·ing hondena met fle werke
Ujke hwnclelswnnnle vnn cle cwnclelen in 
BelgU!. - OnwetteUjkc sclwtUng, zelfs 
incUen cle hamler vnn fle nnnclelen l!et 
voo1·nernen 1viet hcul ze te verlcotJen. -
Is onwettelijk cle schatting van Fransc 
aamlelen in portefenille voorhamlen bij 
het slniten van ecn dienstjaar, die gc
stennd is op cle ofliciele koers van die 
aamlelen in de notering van een Franse 
beurs, maar <lie geen rekening honclt met 
de werkelijke hanclclswaarde van cle aan
<lelen in Belgie, namelijk met cle moei
lijkheden van tegeldemaking, zelfs in
clien cle houcler van de aandelen niet 
voorncmens was ze te verkopen. 

11 mei 1959. 7-10 

188. - lnkomstenbelnstin.r1en. Be-
cl'!'ijfsbelastin!f. - Schnttinp van Franse 
naillclelen ·in portetmliille b·ij het sl·witen 
vnn een clienstjrw·r. - Schntting ge
steunrl op cle o.tfici-l!le lcoers vnn cUe awn
rlelen in de noterinp van een Frnnse bew·s 
en op cle ojjicWle lcoers vnn cle I~'ranse 
fmnk. - OjJi.cUJle koers van clie rnnut 
•versohUlencl ·Dnn haar werkelijke waanle. 
_c._ OnwetteH.ike schatting. - Is onwette
lijk de schatting van Franse aandelen in 
portefenille voorhanden bij het sluiten 
van een dienstjaar, die gesteuncl is op de 
ofliciele koers van die aandelen in cle no
tering van een Franse llem·s en op de 
ofliciele koers van de Franse frank ten 
opzichte van de Delgische frank, wan
neer <le ofliciele wisselkocrs niet overeen
stemde met clc werkelijke waarde van 
de Franse munt. 

19 mei 1959. 740 

1i89. - Jnlcomstenbelnstin!Jen. Bc-
clJ'ijfsbelnstinrf. - Ni,jouerheicls-, hnnclels-, 
of lnnclbonwbecki:if. - TTeruoea·ing we
gens stnking en onbeschilclmcwheirl vnn 
cle uebonwen en l!et matel"ieel. - Ve·rrJoe
cl'ing rlie 1viet een wnarlle·ue·rmincle·r-inr! 
van (/eze mnteri-iile elementen •van het be
clri.if ·vertegemvoorcUr!rl, maar een w·inst
clerFing. - De vergoeding ontvangen door 
een nijverheids-, llandels-, of lamlllouw
lledrijf als vergel(ling voor cle gehele of 
gedeeltelijke staking en de verplichte on
beschikbaarlleid van de gebouwen en het 
materieel, ingevolge overeenkomst, verte
genwoordigd niet een waarclemindering 
van dezc materHHe elementen van het lle
drijf, wat een ·niet belastllare vergelding 
zou uitmaken, maar een winstclerving, en 
maakt derhalve een belastbare winst uit. 

19 mei 1959. 7 42 

190. - InlcomstenbelnsUngen. - Be
clrijfsbelasUng. - T' aststelling van. de 
cumsln!J·voet. - 8amenuesclwlcelcle wet
ten, aTt'ilcel 35, 1Jnrag1·nnt 1, Ucl R - In
lcomsten wnnrop cleze besohilcNnu toezJas
sel-ijk is. - De uitzonderingsmollaliteiten 
van taxatie in de bedrijfsllelasting, voor
zien bij urtikel 35, paragraaf 1, lid 2, van 
de samengeschakelde wetten op cle inkom
stenbelastingen, zijn slechts toepasselijk 
op de vergoeclingen, die bestemd zijn om 
de bezolcligingen, versclmldigcl krachtens 
arbeids-, bellienclen- of dienstverhurings
contracten te vertegenwoonligen, inkom
sten becloeld in artikelen 25, paragraaf 1, 
2°, en 29; zij zijn niet toepasselijk op de 
vergoeclingen, clie tot doel hebben de der
ving van winsten van een nijverlleicls-, 
llanclels- of landbouwbeclrijf, becloeld in 
artikelen 25, parngraaf1, 1°, en27, para
graaf 1, te vereffenen. 

19 mei 1959. 7 42 

191. - InkomsteniJelastingen. Ra-
Jning van cle belastiJare rrrondshL[f. -
T' erterfe!H.voonl'ipingskosten. Kosten
notn's (lie bu.iten elke controle vallen. -
Kosten n·iet gerechtvnanli[Jcl. - Vage 
nota's, die geen enkele nauwkeurig·heid 
verstrekken en !miten elke controle val
len, zijn niet volcloende, OlJ zichzelf, om 
de verteg·enwoorcligingskosten te staven. 

21 mei 1959. 752 

192. - Inkomstenbelnstingen. Be-
rlrijfsiJelnsUnrf. - BezolrUrrtnuen floaT een 
vennootschap ncm haar beheenler 'U:itge
lceenl en als ter·ugbetalingen vnn kosten 
peiJoelct. - TToonlelen in nnt·wm clo01· ae 
vennootsohap aan cleze beheenle1· toege
lcencl en niet geboekt. - BelnsUng niet 
nnn cle b1·on afgeh07tclen. - BelasUng 
lcw~nenae van ae vennootsohap qevonle·}'(l 
~vorclen nls belastin g at te ho·nclen nan cle 
lwon. - De belasting verschulcligcl op cle 
bezoldigingen door een vennootschap aan 
haar lleheercler uitgekeercl door ze te 
boeken als terugbetalingen van kosten, 
en op de aan hem toegekencle maar niet 
geboekte voorclelen in natura, mag van 
deze vennootschap worden gevorclerd als 
!Jeclrijfsllelasting af te houden aan cle 
bron, hoewel tle door haar ingecliemle 
aangifte in overeenstemming is met haar 
boekhoucling. (Samengeschakclcle wetten 
op de inkomstenllelastingen, art. 31, pa
ragraaf 1, (], 32, paragraaf 3, en 59, va
ragraaf 1.) 

21 mei 1959. 7 49 

193. - Inkomsten1Jelast:in.1Jen. Be-
rl·l'ijfsbela·sting. ~ Sta.Jcen. van een n·ijver
he·irls-, hnnclels- of lnnabo·uwbeckiff. -
Prijs ontvnngen te1· qelegenheirl vwn clit 
stnlcen. - A.'l'tilcel 27, § 1, vnn (le samen
.lfeschalcel(le wetten. - Meerwnanlen. -
JJ1ant ~vnrwin ae prijs nnn cle beflrijfsbe-
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lasting onde1·hevig is. - De prijs ont
vangen ter gelegenheid van het staken 
van een nijverheids-, handels- of land
bouwbedrijf is aan de bedrijfspelasting 
onderworpen, bi.i toepassing van arti
kel 27, § 1, van de samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, voor 
zoveel hij de tegenwaarde vertegenwoor
digt van een meerwaarde van een in de 
exploitatie belegd goed, uit de exploitatie 
en in de loop van deze ontstaan, mcer
waarde die nog geen belasting heeft on
dergaan. 

2 juni 1959. 800 

194. - Inlcomste·nbelastingen. Be-
clrijfsbelasting. - Nijverlwicls-, lwnclels
of lanclbm~wbeclrijf. - Tegelclemalcing 
van een in cle emplo•itc~Ue belegcl goecl. ·-
Hacl clit goecl een ·meerwnwrcle belcomen 
onclerhevig aan cle beclrijfsbelasting ? -
TYijze van betJa/!ing. - Om te bepalen 
of een in een nijverheids-,, handels- of 
landbouwbedrijf belegd goed een meer
waarde heeft bekomen die, namelijk in
geval van tegeldemaking van dit goed, 
ingevolge artikel 27, § 1, van de samen
geschakelde wetten op de inkomstenbe
lastingen, aan de bedrijfsbelasting onder
worpen is, bestaat er aanleiding na te 
gaan of de werkelijke waarde van c1it 
goed, op het ogenblik van zijn tegelde
making, hoger is dan de waarde, die het 
had ten tijde van zijn belegging, of zijn 
kostprijs op dat ogenblik, waarde of 
prijs te vermincleren met het bedrag van 
de op fiscaal oogpunt aangenomen af
schrijvingen. 

2 juni 1959. 800 

195. - Inkomstenbelnst-inrten. Be-
flrijfsbelnsting. - ·;.n:ive1·heicls-, hanclels
ot lnnclbouwberl·ri:if. - Venneenleringen 
q;cm in het berlri:if gestolwn activn belast
bu1·e ~vinsten 1t:itm.alcencl, welke oolc cle 
oo·rsp1·ong en cle annl e1·van weze. - Be
lnsUn.gvrijclom van zelcere 1neerwnanlen 
on~ rle p·rorluctiemiflrlelen vwn het be
rlrijf oncwngetast te hou.clen. - V oor
waarclen bepanlcl b-ij aJ"tikel 27, § 2bis, 
1°, 2°, en 3° van cle snmengeschnkelde 
wetten op cle inlcomstenbelastinrJen. -
Foonvaanlen toepasseU:ik zowd op de 
belast-ingvrijflom, omsclweven in lette-r a, 
als 011 cleze in letter b van voonnelde 
§ 2bis mnsch·re'l:en. - De voorwaarden, 
bepaald bij artikel 27, § 2/Jis, 1°, 2° en 3° 
van de samengeschakelde wetten op de 
inkomstenbelastingen, welke verenigd 
moeten zijn opdat .zekere vermeerderin
gen van in het bedrijf gestoken activa, 
c1ie, welke ook de om·sprong en de aard 
ervan wezen, belastlmre winsten uitma
ken van een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf, krachtens § 1 van het
zelfde artikel, van de belastingvrijdom 
zouden genieten om de productiemid<le-

len van net bedrijf onaangetast te hou
den, zijn van toepassing zowel op de b~
lastingvrijdom, omschreven in letter a, 
als op deze in letter b van voormeld 
2bis omschreven. 

18 juni 1959. 858 

196. ~ Inlcomstenbelast-ingen. Be-
drijfsbelnst-ing. - Nijve1·heirls-, hanflels
of lanrlbou.wberlTijf. - MeeJ"tvacwrlen ver
wezenlijlct op bed1"(ifsimmobUi-!Jn en -nit
T'ltst-ing. - MeenvaaTrlen v1·ijgestelcl ·in de 
loop (leT emploitaUe. - W·insten belast
baar W01'rlend wnnnee·r ae voo·rwnnnlen 
van de belastingv1·ijrlom ophot~rlen ve1·
en,igrl te zijn, nnmelijk W(tnneer de em
lJlo-itaUe een einrle neemt. - De meer
waarden verwezenlijkt op bedrijfsimmo
bilien en -uitrusting die, welke ook de 
oorsprong en de aard ervan weze, win
sten van een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf uitmaken, krachtens 
§ 1 van artikel 27 van de samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastin
g·en, en voorlopig vrijgesteld werden in 
de loop der exploitatie, krachtens § 2/Jis 
van hetzelfde artikel, worden belastbaar 
wanneer de voorwaarclen van de belas
tingvrijdom ophouden verenigd te zijn, 
namelijk wanneer de exploitatie een 
einde neemt. 

18 juni 1959. 858 

19'7. - Inlwmstenbelast·inqen. Be-
drijfsbelast-ing. - Nijverheirls-, hanclels
op lnndbot~wbeflrijf. - Vermeerder·iny 
vooTtvloeiena uU ae minrlenvaanle vwn 
een schulrl in vreemde mtmt. - Minrler
waanle niet t~-itrteclntkt in ae relcenin[fen. 
- Winst slechts belnstbanr wanneer fle 
vennee·rrle1·inrt tve1·Jceliilc 'WOTrlt verwe
zenlijkt. - De winst uitgemaakt door de 
vermeerdering voortvloeiende uit de min
derwaarde van een in vreemde munt lui
den<le sclml<l van een nijverheids-, han
dels- of landbouwbedrijf, is, wunneer 
deze minderwaarde in de rekeningen van 
de belastingplichtige niet werd uitge
drnkt, slechts belastbaar wunneer de ver
meerdering werkelijk wordt verwezen
lijkt. (Samengeschakelde wetten op de 
inkomstenbelastingen, art. 27, par. 1, ali
nea 1.) 

23 juni 1959. 883 

198. - Tnkomstenbelastingen. Be-
rlri:ifsbelasting. - Attrelcbnre lasten. -
Humr betreffende de onroerenfle goerleren 
rl·ienenrle tot het 1t-itoefenen van het /Je
rlrijf. - Ove1"fke'!:en gedeelte. - TT001'
waanlen. - Een gedeelte van de huur, 
betreffende de onroerende goecleren die
nende tot het uitoefenen van het bedrijf, 
vermelcl door een belastingplichtige in 
zijn aangifte, mag slechts overdreven 
worden beschouwd met inachtneming van 
de huurprijzen van gelijkaardige onroe-
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rende goederen of gedeelten van onroe
rende goederen, die onder normale voor
waarden worden verlnmrd (Samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen, 
art. 26, par. 2, 1, al. 2.) 

23 juni 1959. SSG 

HOOFDSTUK VI. 

J1.10BILIENBELAS'l'ING. 

199. - Inl,,o•msteniJelasUngen. - Be
lnstln,g op cle inkom.sten ttit ?'oerencl kntJi
fa,al. - TTertJUchUng tot cle lJetaUng van 
de moiJilWnlJel(tsfoing. - Schnlclena,a1·s va·n 
de inlco>rnsten of (legenen rUe ze IJetalen, 
in BelgiiJ gevestigrl. - Zo, in principe, de 
last van de mobilii~nbelasting door de ver
krijger van de inkomsten van roerende 
kapitalen client geclragen, zijn alleen de 
schuldenaars van die inkomsten of dege
nen die ze betalen, wanneer ze in Belgii! 
zijn gevestigcl, wettig tot het betalen van 
die belasting gehoudcn, met uitsluiting 
van de verkrijgers. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 20, par. 1.) 

7 october 195S. 10S 

200. - InkomsteniJelasf'ingen. Be-
last-ing op cle ·t:nlwrnsten ttoit roeorencl lca.pi
taal. - Porsunenvennootschap met lJe
]Jerlcte aanspnt.keU;ikhoicl ontiJOnden we
gens cle verent:ging van alle aandelen van 
het lcav'itaal ·in cle hanllen V(tn eenzelfde 
]Jersooit.- Mo,IJiW!niJel·ast'ing OJJ cle waanle 
vnn het maatschuppeli;ik vermogen, na at
trek van het ge·revaloriseenl kapUnal. -
Belnsting ge·vest'igcl ten lnste V(tn cle ven
nootschazJ in vereffening. - 1Yetti.qheicl. 
- vVanneer een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkhei!l ontbon
den wordt wegens de vereniging van alle 
aanc1elen van het maatschappelijk kapi
taal in de handen van een zelfde persoon, 
is de mobiUenbelasting· op de waarde van 
het maatschappelijk vermogen, na aftrek 
van het werkelijk gestort kapitaal dat nog 
terugbetaalbaar en gerevaloriseerd is, 
wettig gevestigd ten laste van de vennoot
schap in vereffening. 

7 october 195S. 10S 

201. - InkomstenlJelastinyen. Be-
lasting op het ·inlconwn ttU 1·oe·rena Jc(wi
taal. - Personenvennootschap met ue
pe?·Jvte atmsp1·a7ceU:ikheill. - Regime ·unn 
het IJeslu.it van 2 11uLa1·t 1942, nrtUcez 3. -
AZgeheelhe·ia van lle winsten ueschomvcl 
als toegekencl aan cle vennoten IJ'ij het sz,wi
ten vnn lle IJalans. - Niet we1·1cenae ven
noten in de moiJUU!niJelasUny lieln,stbnwr 
voor htm aandeez in tl'ie winsten, zelj's ge
heim gehouden in de IJalwnsen en niet tt'it
gelceenl. - Onder het regime van artikel 3 
van het besluit van 2 maart 1942, toepas-

selijk op de inkomsten vallende onder de 
vanaf 31 december 1941 afgesloten boekja
ren, werd de algeheelheid van de belast
bare winsten van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid be
schouwd als toegekencl aan cle vennoten 
op de datum van het sluiten van het reke
ning- of boekjaar, en waren de niet wer
kende vennoten persoonlijk in de mobi
lienbelasting belastbaar voor hun aandeel 
in vermelde winsten, zelfs zo deze, bij het 
opmaken van de balansen geheim gehou
den, hun niet werden uitgekeerd. 

21 october 195S. 156 

202.- TnlcomstenlJelasUngen.- MolJ'i
ZiiiniJelasUng. - BelasUng verschnlcl·iga op 
cle opiJrengsten 'Van ve·rlHwing vnn ver
tJachUng en concessie van alle 1'oe·re1ttle 
rtoede1·en. - De mobilienbelasting is ver
schuldigd, luidens artikel 14, paragraaf 1, 
4°, vierde lid, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen op de opllrengsten van verhuring, ver
pachting en concessie van alle roerencle 
goederen. 

2 februari 1959. 41J6 

203. - InlcomsteniJelastinyen. - JJ1obi
Uiin1Jelasting. - SolvenUe 1;an 1le stelle1· 
van zelcerheia. - WnariJorg cl'ie geen 1'oe-
1'enrl lcapitanl witmankt. - Borytocht cUe 
ann cle mouilWnlJelasting niet onde1·hevig 
'iS. -De persoonlijke zekerheid clie de sol
ventie van de steller van zekerheid uit
maakt is geen roerencl kapitaal. Ze is, 
clerhalve, aan cle mobilienllelasting niet 
onderworpen. 

2 februari 1959. 436 

204. - lnkomstenuelnstingen. - JJ1o1Ji
Uiin1JelasUng. - Snmengeschalcelcle wetten 
van 15 jnnnari 1948, a?'tikel 15, pam
g?·nuf 2, Zeclen 1 en 3. - Voo1·werp vwn 
cleze beschilckingen. - Artikel 15, para
graaf 2, lid 1, van de samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen bepaalt 
de belastbare grondslag in de mol>ilHc<n
belasting in geval van verdeling, zelfs ge
deeltelijk, van het maatschappelijk ver
mogen; artikel15, paragraaf 2, lid 3, van 
dezelfcle wetten maakt de belasting, ver
schulcligd op het belastbaar gedeelte van 
de uitkering, eisbaar van de clag van die 
uitkering af en is zoncler invloed op de 
vaststelling van het bedrag· Yan de belast
bare grondslag. 

19 mei 1959. 73S 

205.- InlcomsteniJelnsUngen. - M~oiJi
liiiniJelasting. - Gecleezteli:ilce verdeUngen 
vnn het mnntschappeU:ilc vermogen. -
Achtereenvolgencle tt.itlceringen. - TT ast
stelling van cle lielnstiJare gmndslng. -
In geval van gedeeltelijke en achtereen
volgende verdelingen van het maatschap
pelijk vermogen, wordt de belastbare 
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grondslag, bij elke uitkering, samenge
steld uit het deel van het gezamenlijk be
drag der uitgekeerde sommen, hetwelk be
komen wordt na uitsluiting, uit bedoeld 
gezamenlijk bedrag, van het werkelijk 
gestort maatschappelijk kapitaal dat nog 
terugbetaalbaar is ten dage van de in li
qu1datiestelling van de vennootschap of 
van de gebeurtenis, die de verdeling met 
zich brengt, dit kapitaal gerevaloriseer<l 
zijn<le op de voet van de wettelijke coef
ficient toepasselijk op het tijdstip van de 
vestiging van de belasting. Het resultaat 
van deze aftrekking vertegenwoordigt, bij 
elke uitkering, het bedrag van het aan de 
belasting onderhevig deel van het geheel 
der uitgekeerde sommen. 

19 mei 1959. 738 

HOOFDSTUK VII. 

GRONDBELAS'l'ING. 

206. - Inkomstenbelastlngen. - Be
lasUngen op de inlcomsten uit de grond
eigendommen. - Kwijtschelding vnn de 
grondbelastlng. - Voorwaarden.- Opdat 
er aanleiding tot gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding van de grondbelasting zou 
bestaan ingeval een niet gemeubileerd ge
bouwd onroerend goed ge<lurende ten min
ste honderdtachtig dagen in de loop van 
het aanslagjaar volstrekt niet in gebruik 
is genomen en volstrekt geen inkomsten 
heeft opgebracht, moeten <lie voorwaarden 
allen verenigd zijn. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 13, paragraaf 1, 1 o, gewijzigd 
door de wet van 8 maart 1951, art. 1.) 

30 september 1958. 91 

HOOFDSTUK VIII. 

EJXTRABELASTING. 

207. - Inlcomstenbelastlngen. - Em
trabelasf'ing. - Onde1·werping aan deze 
belasting. - Bewijs op cle administ1·atie 
nt.stende. - Bew·ijs geen betrelcking heb
bende op de catego·rie tot dewellce de in
lcomsten die vennoed wo1·den behoren. -
Om van de onderwerping aan de extrabe
lasting te doen blijken, volstaat het dat de 
administratie onder meer door feitelijke 
vermoedens bewijst dat de belastingplich
tige inkomsten, winsten of baten verwe
zenlijkt of betaald heeft, welke, om reden 
van hun aanzienlijkheid, hun aard of 
enigerlei omstandigheid, een exceptioneel 
karakter vertonen en die binnen de gren
zen vallen bepaald bij artikel 2, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945, 
zonder dat het nodig zij te bewijzen tot 
welke bepaalde categorie zij geheel of ten 
dele behoren. 

2 september 1958. 4 

208. - Inlcornstenbelastingen. Em-
trabelasUng. - Hoednnigheid van belns
tingplichtige. - Bewijs. - Is niet wettig 
gerechtvaardigd het arrest van het hof 
van beroep dat, uitspraak doende over het 
beroep ingediend tegen <le beslissing van 
de directeur der directe belastingen, be
slist <lat de hoedanigheid van belasting
plichtige in de extrabelasting vastgesteld 
wordt door uitsluitend op <le overweging 
te steunen dat de belastingplichtige, tij
dens de belastbare periode, leningen terug
betaald had en beleggingen gedaan; die 
enkele omstandigheden laten niet toe af te 
leiden dat het tijdens de belastbare pe
riode was dat de belanghebbende inkom
sten, winsten of baten bij artikel 2, para
graaf 1, van de wet van 16 october 194G 
bedoeld betaald had. 

23 september 19G8. 75 

209. - Inkomstenbelastingen. Em-
tmbelasting. - Hoedanigheid van belcts
tingschttldige in de emt1·auelasting. - Be
wijs door de administratie te leve1·en. -
Om te doen vaststellen dat een belasting
plichtige de hoedanigheid heeft van be
lastingschuldige in de extrabelasting vol
staat het dat de administratie het bewijs 
brengt dat hij, gedurende het belastbaar 
tijdperk, inkomsten, winsten of baten be
taald heeft die, vallende binnen de bij ar
tikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 oc
tober 1945 gestelde perken, wegens hun 
omvang, hun aard of enigerlei omstandig
heid, een exceptioneel karakter vertonen, 
zonder dat het vereist is dat door haar 
het bewijs wordt geleverd aan welke be
paalde categorie die inkomsten, winsten 
of baten behoren. 

14 october 1958. 132 

210. - Inlcomstenbelasf'ingen. Em-
trabelnsting. - Inkomsten, winsten en bn
ten venvezenUjkt of verlcregen door een 
pe1·soon overleden v661" het ·in voege tre
den van de wet vwn 16 octobe1· 1945. - ln
komsten, 1.vvnsten en baten nan de emt·rn
belasting ondenvo·rpen. - De uitzonder
lijke inkomsten, winsten en baten lledoeld 
door de wet van 16 october 1945 die een 
extrabelasting invoert zijn aan deze llelas
ting omlerworpen zelfs wanneer de per
soon die ze heeft verwezenlijkt of verkre
gen overleden is v66r het in voege treden 
van deze wet. 

9 december 1958. 313 

211. - Inlcomstenbelnsf'ingen. Em-
tmbelasting. - Uitzonderz.ijlce inkomsten, 
winsten en bnten venvezenz.ijlct of ve1·lcre
gen door een overleden persoon. - Aan
slag in de emt1·auelasting in te kohie·ren, 
op nnam ·van de overladen belastingpUch
tige, in de vonnen door n1'tilcel 38 vnn het 
kon·inklijlc beslnit vwn 22 september 1937 
voorgesclwe·ven. - '\Vanneer de persoon 
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die de aan de extrabelasting ingeYoerd 
door de wet van 16 october 1945 onderwor
pen inkomsten, winsten of baten verwe
zenlijkt of verkregen heeft overleden is 
hetzij v66r het in voege treclen van deze 
wet, hetzij claarna maar v66r het inkohie
ren van de aanslag, worclt cleze laatste 
gevestigcl op naam van de overleclen belas
tingplichtige in de vormen voorgeschreven 
door artikel 38 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937. 

9 december 1958. 313 

:212. - Inlcomstenbelast-inuen. Ex-
t·rabelast-in{f.- Aftrekbaar 1n'in'immn voo1· 
hot ·reje1·entieUj£lperk vnstuestelcl clo01· n1'
tilcel 5, parau·maf 6, van rZe wet van 16 oc
to beT 1945. - Aft·relck'in{f afhnnlcel'ijlc van 
het bewijs van een be£l1·ijfsact-ivitoU vwn 
cUen na·rd rlat zo clo belastba1·o inkomsten 
kan opuobracht hobbon. - De aftrekking 
van het voor het referentietijclperk door 
artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 
16 october 1945 vastgestelde minimum kan 
slechts clan toegestaan worden wanneer de 
belastingplichtige geclurencle het belast
baar tijclperk een beclrijfsactiviteit, van 
c1ien aarcl clat ze de llelastbare inkomsten 
kon opgebracht he!Jben, gehacl heeft. 

9 december 1958. 313 

21:3. - InlcomstonbelasUn{}on. - Ex
tTabolnsUnu. - « ExcopUonolo winst )) nl
loon cum cle bolnst-inu onflo1''W01'ZJen. - De 
extrabelasting treft enkel een inkomsten
excedent, « exceptionele winst )) genoemd, 
hetwelke opgelevercl is door clat gedeelte 
van de gezamenlijke, geclurenc1e het be
lastbaar tijclperk behaalcle belastbare in
komsten dat hoger gaat clan het totaal be
drag van de aftrekbare winsten van het 
referentietijdperk. (Wet van 16 october 
1945, art. 4, par. 1.) 

3 februari 19G9. 442 

214. - InkomstenbelnsUngon. Ex-
trabolnsUng. - Reterent-iotijclpo·rk. -Be
lnstbanr UjclzJerk. - D·wur van het Tefe-
1'Cnt-ioUjclpeT7c clat [Joz.ijlc moot stnan met 
fleze. van clo bolc~stbaro acUvitoit. - Ten 
eincle het inkomstenexcec1ent te bepalen 
clat aan cle extrallelasting onc1erworpen is, 
moet cle duur van het referentietijc1perk 
gelijk staan met die van het belastbare 
activiteitstijdperk. (Wet van 16 october 
1945, art. 4, par. 1, litt. a.) 

3 februari 19G9. 442 

:2115. - Inlwmstonbolastinuon. Ex-
trnbolasUng. - Reje1·enUeU:iclpe1·lc. -Be
lastba·a1· Ujclporlc. - Beclr·i.ifsact-iv·ito'it 
van het 1'oferonUeUjclpe1·7c cUe clozolfcle 
moet zijn als clezo van het bolast bwro 
ti.icltJe1·7c. - Vermits het systeem clat ar
tikel 4, paragraaf 1, van de wet van 
16 october 1945 huldigt ten einde de excep
tionele winst te bepalen, een overeenstem-

ming tussen de belastbare en aftrekbare 
elementen impliceert, moet cle aftrekking 
slechts geschieden met het oog op de be
lastbare inkomsten die uit een beclrijfsac
tiviteit van dezelfde aard, uitgeocfencl ge
durende het belastbare tijclperk, voort
spruiten. 

3 februari 1959. 442 

:21,6. - Inkomstonbelast-ingen. Ex-
tnt.belasUnu. - Yennootschap onder ge
moenschnppoz.ijlco nnam. - Yoonvaanle 
tot taxatio : winst van flo vonnootschap, 
o'l'in bo!J·ropen de inlcomsten toeuelcencl nan 
(lO •uennoten, zankvoerclers en nnclere tJer
sonen becloeld in a1·tilcel 2, pa·rarrraaf 1, 
litt. a, vnn de ·wet van 16 octobe·r 1945, 
hoge·r flnn fle winst vnn het reforent'ie
t-ijrlpe1'7c op tlezelfrle tV'ijze bopaalfl. -
Wat de bedrijfsactiviteit uitgeoefend in 
een vennootschap onder gemeenschappe
lijke naam lletreft, mag de taxatie in cle 
extrabelasting slechts geschieden in de 
mate waarin, voor het belastbare tijdperk, 
de winst van de vennootschap, erin begre
pen de inkomsten toegestaan aan de ven
noten, zaakvoerclers en andere personen 
vermeld in artikel 2, paragraaf 1, litt. n, 
van de wet van 16 october 1945, de winst 
op dezelfcle wijze bepaalcl voor het refe
rentietijdperk, overschrijdt. (Wet van 
16 october 1945, art. 4, par. 4, al. 2.) 

3 februari 1959. 442 

:217. - Inlcomstenbelast-ingon. Ex-
trabela8ting. - Belnst-in,qpUchtige flie t'ij
rlens het belnstbn'l'o t'ijclperlc menige nct'i
vite'iton heeft 1titgeoefend, oen van cUe 
act-iviteiten rlio niet {feflnrende unns hot 
retorent-ietijclperk 1t:ituooefencl we1·cl. -
Becht vnn cle bolnstingpz.ichtige om cle ~·e
fo1·ontletvinst eigen nnn eon·iecler van clie 
ncUvite'iten cutn te cl,uiclon. - Wanneer cle 
belastingplichtige in de extrabelasting ge
durende het belastbare tijdperk menige 
beroepsactiviteiten heeft uitgeoefend, maar 
dat een van deze, geclurencle gans het be
lastbare tijdperk . doch niet geclurencle 
gans het referentietijdperk werd uitgeoe
fend, mag hij de referentiewinst eigen aan 
eenieder van die beroepsactiviteiten inroe
pen en toepassing maken van artikel 5, 
paragraaf 2, van de wet van 16 october 
1945 om het bedrag te bepalen van de refe
rentiewinst van deze van die activiteiten 
die niet uitgeoefend is geweest gedurende 
gans het rcferentietijdperk. 

3 februari 19G9. 442 

,218. - Inkomstenbelastlnuen. Ex-
t·mbelnstinu. - Winsten onflenvorpen nwn 
cle oxtrnbelnst-ing. - Winston 1Van1·vnn 
clienen afgetrolclcen de inkomsten onfle1'he
·vig nnn clo speC'inle belast-ing op fle win
ston voo·rtkomencle vctn leve·rinuen en p1·es
tnties ann flo v·i.ianrl. - Ten eincle cle dub
bele zetting te vermijclen lletreffende de-
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zelfde inkomsten worden de winsten be
lastbaar in de extrabelasting verminderd 
met de inkomsten vatbaar voor de speciale 
belasting op de winsten nit leveringen en 
prestaties aan de vijand. (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 10.) 

3 februari 1959. 442 

'219. - Inlcomstenbelastingen. Em-
trabelasUng. - Samemverlcenlle vennoot
schap. - BepaUng van rle belastbcwe in
lcomsten. - Tot het bepalen van het exce
dent van de inkomsten, welk in hoofde 
van een samenwerkende vennootschap de 
in de extrabelasting belastbare grondslag 
uitmaakt, moeten onder de winsten van 
het belastbaar tijdperk begrepen worden 
de winsten van de vennootscl1ap, inclusief 
de dividenden, alsmede de bezoldigingen 
uitgekeerd aan de personen vermeld bij 
artikel 25, paragraaf 1, 2°, letter b, van 
de wetten betreffemle de inkomstenbelas
tingen, doch niet de bezoldigingen aan de 
eenvoudige vennoten uitgekeerd. 

10 maart 1959. 523 

220. - InlcomstenbelasUngen. Em-
trabelasting. - Attrelclcing voorz·ien bi:i 
a1·tUcel 5, pa1·ag·mat 5, van lle wet van 
16 octobe1· 1945. - Bepaling lla.n alleen 
van toepassing wanneer lle belnstinrnJUch
tige ,qe£l·n1·en£le het 1·ejerentiet'i:i d.perlc geen 
be£l1'i:ifsaoUviteit heett 1t:itgeoeten£l. - Ar
tikel 5, paragraaf 5, van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting, naar luid waarvan de belasting
plichtige een som mag aftrekken welke 
voor twaalf maanden gelijk is aan 6 t. h. 
van het kapitaal dat hij zelf heeft belegd 
op het ogenblik dat zijn bedrijvigheid is 
aangevangen, is aileen van toepassing 
wanneer de belastingplichtige gedurende 
het referentietijdperk geen bedrijfsactivi
teit heeft uitgeoefend. 

10 maart 1959. 523 

221. - InlcomstenbelnsUngen. Em-
trabelasUng. - ArtUcel 13, pMa{f1'rtfen 2 
en 3, van lle tvet van 16 october 1945 zonls 
gewi}z·igll bi:i a.rtUcel 4 vnn lle wet vnn 
12 £leoembe1· 1949. - 'l'ent.gbeta.ling of a,j'
trelclcing vrtn bela.sUngen geheven ten la.ste 
va1~ anrlere personen llan cle belnsUng
pliohtige ·in lle emtrabelasUng. - 'l'eru.rJ
betnling of ajt1·elcking bi:i het besl1Lit vnn 
lle Jlegent vnn 12 £leoem1Je1· 1949 a,j'hnnlce
lij 71; (Jemnrtlct va,n lle voon.vnarde llat £lie 
belasUngen nnn de bran ingeho·nden 11!01'
aen. - Voorwnnnle niet nlgemeen toepas
seUilc. - Zo het besluit van de Regent van 
12 december 1949 ter uitvoering van arti
kel 13, paragrafen 2 en 3, van de wet van 
16 october 1945, zoals gewijzigd bij arti
kel 4 van de wet van 30 mei 1949, de terug
betaling of van de belastingen cUe betaald 
werden op de bezoldigingen toegekend aan 
de beheerders, commissarissen, vereffe-

naars, gouverneurs ... of hun aftrekking 
van het bedrag van de ten laste van ze
kere vennootschappen of verenigingen ge
vestigde extrabelasting afhankelijk maakt 
van de voorwaarde dat die belastingen 
aan de bron ingehouden werden, is die 
voorwaarde nochtans niet van algemene 
toepassing; zij is zonder betrekking met 
!le terugbetaling of de aftrekking van de 
mobilH~nbelasting in verbaml met de win
sten uitgekeerd aan de vennoten van die 
vennootschappen of verenigingen. 

10 maart 1959. 523 

222. - Inlcomstenbelastingen. Em-
t1'rtbelnsUng. - B·nitengewone tennijn. -
Aa.nmtllende nwnslctgen gevesUgrl op grana 
van nrtilcel 7 vnn de wet vnn 16 ootobe·r 
1945, £loch nn het verst:ri}ken van lle lnt'i
tengewone tennijn. ~ Annslngen op wellce 
nooh verhog·ingen, noah gelllboeten mogen 
worllen toegepnst. - Op !le aanvullende 
aanslagen in de extrabelasting, bij toepas
sing van artikel 7 van de wet van 16 octo
ber 1945 gevestigd, doch na het verstrij
ken van de in artikel 74 van de samenge
schakelde wetten gestelde termijnen, reke
ning gehouden met de schorsing en de 
verlenging die bij de wet bepaald zijn, 
mogen noch verhogingen noch geldboeten 
worden toegepast. 

17 maart 1959. 549 

22-3. - InlcomstenbelnsUnrJen. Em-
tmbelasting. - Hoellan·igheid vnn belas
Ungsohu.ldige in de emtrabelctsting. - Be
wi}s door yewone vermoedens vrm het be
strum van emoeptionele aan £lie belnst·ing 
ondenvorpen inlcomsten. - Y ennoedens 
aj'gele-id 11:it de acUvn vnn de belnsUng
pHohUye in ooto1Je1· 1944 en wit lle wnnve1·
houding htssen d·ie aotivn en de v66·r lle 
oo·rlog a.angegeven inlcomsten. - Feiten 
a,a,ngevoenl ten eincle de bewi:i s-wan1·de va.n 
d·ie vennoedens te ontzenmven. - Soeve-
1'eine beoonleUn,q vnn £lie ·vermoedens en 
vnn die fe·iten door het hoj' van beroep. 
- Bewijs van rle hoeclan;ighe·icl van belns
Ungsoh·nldiye tvetteU:ilc geleve1·d. - Het 
hof van beroep hetwelk door een soeve
reine beoordeling, beschouwt dat de activa 
van de belastingplichtige in october 1944, 
wegens de flagrante wanverhouding tussen 
die activa en cle inkomsten aangegeven 
voor de jaren die 19±0 voorafgingen, het 
bewijs door gewone vermoedens uitmaken 
van het bestaan van inkomsten die in de 
perken van artikel 2, iJaragraaf 1, van de 
wet van 16 october 1945 vallen en die een 
exceptioneel karakter vertonen, en dat de 
feiten door de belastingplichtige aange
voercl ten einde de bewijswaarcle van die 
vermoedens te ontzenuwen niet bewezen 
zijn, leidt er wettelijk uit af clat de admi
nistratie het bewijs gelevenl heeft clat die 
belastingplichtige cle hoedanigheid van be-
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lastingschuldige in de extrabelasting 
heeft. 

21 april 1959. 650 

HOOFDSTUK IX. 

SPECIALE BELASTING OP WINSTEN VOORTYLOEIEND 
UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE 
VIJAND. 

224. - InkomstenbelasUngen. - Spe
ciale belasUng op rle ·winsten voortvloeienrl 
1i'it lever'ingen en tJ1'estnMes arm de 'l'·ijanrl. 
- A1'tikel10, parng1·anf 1, van cle wet vnn 
16 october 1945 een extrnbelasUng invoe-
1'eJule. - Bepaling Vl'eenul nnn cle vnst
stelUng vnn cle belastbnl'e rwondslag in rle 
specinle belasting. - Artikel 10, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
betreft alleen !let vestigen van r1e in ;le 
extrabelasting belastbare grondslag en is 
vreemd aan de vaststelling van de grand
slag belastbaar in de door de wet van 
15 october 1945 ingevoerde speciale belas
ting op de winsten voortvloeiend uit leve
ringen en prestaties aan de vijand. 

2 september 1958. 3 

225. - Inlcomstenbela.s#nuen. Spe-
C'inle belnsUng op de w·insten voo·J'tvloeiencl 
1tU leve·ringen en pTe.staUes awn de ·v'i;innrl. 
- Beoonleling vnn het 1·echtstreeks ve1·
band bestamule tussen de lever·ingen of 
1J!'estaUes nnn de vijnnd en dezes oo1'logs
·inspnnninu. - Soevere·ine beoonleUng vnn 
cle rechter over rle uronrl voor zoveel cleze 
het ~vetteUjk berwip vrtn cUt •J'echtstreeks 
verbnncl niet mislcent. - De beoordeling 
van het verband bestaande tussen de leve
ringen of prestaties aan de vijand en 
dezes oorlogsinspanning is van feitelijke 
aard en valt onder de soevereine macht 
van de rechter over de groncl, voor zoveel 
deze laatste het wettelijk begTip van cc het 
rechtstreeks verbancl met de oorlogsin
spanning van de vijand >> niet miskend. 
(Wet van 15 october 1945, art. 1, par. 4, 
aangevuld bij artikel 2 van cle wet van 
19 maart 1953.) 

14 october 1958. 134 

:226. - InlcomstenbelnsUngen. - StJe
cinle belnstin,q op cle ~v·inste·n voo'l't1Jloeienrl 
wit leve1"inuen en J11'estnUes nnn rle vijmul. 
- GeUjkstelUng vnn zekere maCLtrerJelen 
met een ope'isinrJ. - Gez.ijlcstelz.inrt 1/:itue
sloten wannee1· rle leveringen of prestitUes 
een 1·echtstreeks ve1·banrl met rle oo1'loqs
inspann1nu van lle vijancl homlen. - Be
g·rip '!Jan rl'it ve1·bwnrl. - Opclat leveringen 
aan diensten van het vijandelijk leger een 
rcchtstreeks verbancl met de oorlogsin
spanning van de vijancl zouclen houden, 
en dm·halve, clat aan die leveringen niet 
toepassellijk zomlen zijn de bepalingen 
die de gelijkstelling van zekere maatre-

gelen met een opeising toelaten, is het niet 
vereist dat zij uit oorlogsmateriaal zouclen 
bestaan, noclt dat zij voor de vijandelijke 
legers onontbeerlijk zouclen zijn, dat zij 
tot hun uitrusting zouclen bestemd zijn of 
voor het leger te velcle voorbehouden, noch 
dat zij werkelijk door cUe legers gebruikt 
zouden geweest zijn. (Wet van 15 october 
1945, art. 1, par. 4, aangevulcl bij artikel 2 
van de wet van 19 maart 1953.) 

14 october 1958. 134 

:227. - Inlcomstenbelast'ingen. StJe-
cinle belasUnu op rle -w·i·nsten voo1·tvloe'ienrl 
1t'it leve1'inuen en 1JJ'estnt1es nan rle vijanrl. 
- TVet vnn 15 octobe1· 1945, a1·t11ce11, pa-
1'a{traaf 4, en wet vnn 19 maa·J't 1953, rt1'tl
lcel 2. - BeprtUnuen clie rle rtelijlcstelU·ng 
toelaten van zeke·re bevelen met een op
e'iS'ing. - BepaUnuen n·iet toepasselijlc 
~vnnneer de lever'inuen ueclctan wenlen 
« clunk z'ij verlwortcle prorluctiemiclrlelen >>. 
- Z·in van cleze lrwtste tennen. - Voor 
de toepassing van artikel 1, paragraaf 4, 
van de wet van 15 october 1945 tot invoe
ring van een speciale belasting op de win
sten voortvloeiend nit leveringen en pres
taties aan de vijand, aangevulcl door ar
tikel 2 van de wet van 19 maart 1953, wer
den de leveringen « clank zij verlwogde 
prod uctiemicldelen >> vergeleken bij die 
waarover het bedrijf v66r 10 mei 1940 be
scllikte, gedaan en kunnen zij dienvolgens 
niet beschouwd worden als gedaan' zijncle 
ingevolge een met een opeising gelijkstel
baar bevel, wannee'r de leveraar zich in 
staat gesteld hacl tot leveren door tijdens 
de o01·log zijn procluctiemiclclelen te verllo
gen, zelfs inclien daardoor zij11 procluctie 
niet verhoogd werd. 

18 november 1958. 242 

:22.S. - Inlcomstenbelnst'ingen. - Stie
C'inle belast'inu 011 de w·insten voo1·tvloe·ieml 
1t'it leverinuen en prestnt'ies nan rle vijnncl. 
- Dnublcul1t'itr;everijbeclrijf rlat teTzelfcle1'
tljrl arUkels en 'inUcht'i'llf!en van vijanrle
lijlce inSJl'iTntie en rtnde1·e JJ'lti!Ucaties ver
StJ1'eiclt. - Berl1·ijf clat een vwn de 1Jelas
UngpUchtiuen ·is im znke vnn cle szJeciale 
belnstinu berloelcl cloor rwt'ilcel1, eerste va
ragrnaf, a, vrtn rle wet van 15 october 194.5. 
-;- Alle ctlrl·ns cloor rl'it berlrijf verlc1·euen 
~nlcom~ten onclerw01'1Jen aan cle speciale 
belrtst'lng. - Zijn aan de speciale belas
ting· door de wet van 15 october 1945 inge
stelcl onderworpen, alle inkomsten tussen 
10 mei 1940 en 31 december 1944 verkreo·en 
dank zij zowel de verspreicling van a~-ti
kelen en inlichtingen van vijanclelijke in
spiratie, a~s cleze van andere pulbfcaties. 
door een 1utgeversfirma waarvan de gause 
activiteit ten clienste van de vijancl stand 
en die dus becloeld is door artikel 1, eerste 
paragraaf, a, van gezegcle wet. 

20 november 1958. 246 
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229. - Inlwmstenbelastingen. - Spe
·ciale belasUng op cle winsten voo1·tvloeiend 
·wit lever·ingen en prestat-ies aan de vijwnd. 
- JJlalcelcuw in pubUciteit. - BezolcUrting 
ontvangen wegens zijn prestat1es aan een 
·uitgeversjirmct bedoelcl doo·r nrtUcel 1, eer
ste pnragraaf, a, vnn cle wet vnn 15 octo
ber 19-45. - Gnnse bezolcUging aan de spe
.ainle belnst-ing onde1·wo·rpen, muler voor
behoucl van cle besch-ilcldngen vcm 1le cle·rde 
pn·rayrnat van artUcel 1 van dezelfde wet. 
- Behoudens de beschikkingen van arti
kel 1, paragraaf 3, van de wet van 15 oc
tober 1945 tot invoering van een speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend nit 
leveringen en prestaties aan de vijand, 
zijn onderworpen aan deze belasting alle 
bezoldigingen verkregen door een make
laar tengevolge van het aanbrengen, tus
:,;en 10 mei 1940 en 31 december 1944 van 
publicitaire reclame, aan een uitgevers
firma die in dienst van de vijand stoncl en 
die als dusdanig bedoeld wordt door arti
kel 1, eerste paragraaf, c~, van voormelde 
wet. (Impliciete oplossing.) 

20 november 1958. 246 

230. - lnlvomstenbelast-inyen. Spe-
ciale belnsUng op cle w·insten voo·rtvloeiencl 
u-it leverinyen en prestat-ies aan cle vijancl. 
- A:utonoom agent bezolcUgd doO'I' een be
lastingpl'ichUye inzalce speciale belast-iny. 
- A·utonoom agent zelt aan cle speciale 
belasUny ondenvorpen maar enlcel. in cle 
mate wawrin zijn bezolclig·ing een 1wrmale 
bezolcUying ove1·t1·ett. - Vereisten. - Op
dat een autonoom agent die bezoldigd is 
geworden door een belastingplichtige in
zake de speciale belasting op de winsten 
voortvloeiende nit leveringen en prestaties 
aan de vijand, zelf aan deze belasting en
kel in de mate waarin zijn bezoldiging 
een normale bezoldiging overtreft zou on
derworpen zijn, is terzelfdertijd vereist 
clnt hij in dienst geweest is van een vijan
clelijke firma en dat hij reeds v66r 10 mei 
1940 in dienst van de firma was. (Wet van 
15 october 1945 gewijzigd door artikel 5 
van de wet van 30 mei 1949, art. 1, par. 3, 
tweecle lid.) 

20 november 1958. 246 

231. - Inlcomstenbelastingen. 8pe-
c1ale belast-ing op de w·insten voo1·tvloeiend 
•u.it le·veringen en prestat-ies ann de vijnnd. 
- Normnle be.t!old·ig'iny. - BezoldirtinrJ clie 
niet werd toegelcencl om de vUjt te veryel
den waarvan bz.ijlc yegeven wenl in het 
voorcleel van cle vifwncl. - Omstnnclighe·icl 
cUe het abno1'11utal lccwakte·r van de bezol
(Uyiny niet ttUslu:it. - In artikel 1, para
graaf 3, lid 2, van de wet van 15 october 
1945 die een speciale belasting invoert op 
de winsten voortvloeieml uit leveringen en 
prestaties aan cle vijand, hebben de woor
den << normale bezolc1iging ll hun gebruike
lijke betekenis; daaruit vloeit voort dat 

de omstnndiglleid dat een bezoldiging niet 
werd toegekend om de vlijt, waarvan blijk 
gegeven werd door de begunstigde ten 
voonlele, zelfs onrechtstreeks, van de 
vijand, te vergelden, niet volstaat om het 
abnormaal karakter van die bezoldiging 
nit te sluiten. (Wet van 30 mei 1949, arti
kel 5.) 

16 december 1958. 336 

232. - InlcomstenbelasUngen. 8pe-
cinle belnsting op de u.it lever'ingen en 
p1·estctties aan de vijand voortvloe·iende 
w1nsten. - Belastbare >tvinsten. - Beg1'ip. 
- De speciale belasting ingevoerd door 
artikel 1, paragraaf 1, van de wet van 
15 october 1945 slaat op de winsten voort
vloeiend nit leveringen en prestaties aan 
de vijand verkregen vanaf 10 niei 1940 tot 
31 december 1944, zelfs indien de leverin
gen of de prestaties waaruit de inkomsten 
sproten gebeurden in uitvoering van over
eenkomsten v66r 10 mei 1940 gesloten. 

18 december 1958. 342 

233. - Inlcomstenbelastinyen. - Spe
c-iale belnst-iny op de winsten voort
vloeiencle ttit leve,l''ingen nmt de vi.ictncl. -
Belnst-ing slnwJUle op leveringen yeclacm 
nnn Dtdtse pl'ivate organ'ismen, ·in het be
zette gebie(l gevesUgd. - .tia·l'cl en {lebrtl'ik 
(ler rJele,venle lcoopwnren zoncle1' belan,q 
behnlve door de wet voo·l'ziene witzoncle
rinyen. - Behalve de uitzonderingen voor
zien bij artikel 1, paragrnaf 2, derde lid, 
van de wet van 15 october 1945 aangevuld 
door artikel 4 van de wet van 19 maart 
1953, zijn aan de speciale belasting op de 
winsten voortvloeiende nit leveringen aan 
de vijand onclerworpen, deze gedaan aan 
Duitse private organismen, gevestigcl in 
het bezette gebied, welke ook tle aarcl 
weze van de geleverde koopwaren en het 
gebruik dat daarvan werd gemaakt. 

20 januari 1959. 403 

234. - Inlcomstenbelctst·in(!en. - Spe
ciale bela.sting op cle w·insten voortvloe·iencl 
uit leverinyen en prestnt-ies aan cle vijnncl. 
- Echte en rechttJinn1ge otJe·ising. - Be
stnndclelen. - De echte en rechtzinnige 
opeising door de wet van 15 october 1945 
vereist opdat de speciale belasting enkel 
dan verschulcligcl weze, zo de presteerder 
een abn01'male winst heeft bekomen, on
derstelt een dwang vooi·tvloeiencl nit het 
bevel van de vijand en samengaande met 
de bij de wet bepaalde erge bedreigingen. 
(Wet van 19 maart 1953, art. 2, waarbij 
llet lid 2 van paragraaf 4 van artikel 1 
van de wet van 15 october 1945 wordt op
geleverd.) 

17 maart 1939. 551 

:235. - Inkomstenbelast'in,qen. Spe-
cictle belast'ing 011 cle w·in sten voortvloe·ien d 
wit leveringen en pl'estnties aan cle v1jand. 
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- Regelmat'i,q en he·rn·ie11wcl arbe-iclszJro
.1/i'arnma flat een cleel VJ"ije toestermn·ing 
onfleTstelt. - Lever1ngen flwnk zij 1:cr·
hoogfle of versterlcte profluct·iemidflelen. 
- Geen echte en r·echtzinn-tue ozJeis·ing. -
Voor de echte en rechtzinnige dwang, die 
vereist is bij de opeising evenals bij de 
toestanden die met een opeising worden 
gelijkgesteld opdat de speciale belasting 
enkel dan verschuldigd weze, zo de pres
teercler een abnormale winst heeft beko
men, is geen plaats noch in geval van uit
voering van een regelmatig en hernieuwcl 
arbeiclsprogramma, dat een deel vrije toe
stemming onclerstelt, noch ingeval de leve
ringen plaats gehad hebben dank zij ver
hoogcle of versterkte productiemidclelen. 
(Wet van 15 october 1945, art. 1, par. 4.) 

17 maart 1959. 551 

.2,36. - Inlcornstenbelctst-inyen. BtJe-
cinle belasth1 .1/ op cle iv·bnsten voo·rt·vloeiencl 
11U leverinuen en prestnUes fUtn fle v·ijwncl. 
- Elementen wMu·u,it hct hof ·vwn be'/·oetl 
knn ajleiclcn elM cle leveringcn geflcwn 
wenlcn awn or{!an·ismen ·toellw in het voor
rleel Vftn cle vijnncl hanclclclen. - Uit de 
omstandigheid dat het hof van beroep, 
door een soevereine feitelijke beoonleling, 
vaststelt dat de aan de « Vrijwillige Ar
beiclsclienst voor Ylaancleren )) gedane le
veringen gedaan werden aan de vijand of 
aan derden die in zijn dienst stonclen, 
heeft hct wettelijk kunnen afleiden dat 
die leveringen gedaan werden aan een or
ganisme dat in het voordeel van de vijancl 
handelcle. (Wet van 19 maart 1953, art. 2, 
waarbij het lid 2 van paragraaf 4 van ar
tikel 1 van de wet van 15 october 19±5 
worclt opgelevercl.) 

17 maart 1959. 551 

:2:37. - Inkornstenbelctstingen. Spe-
ciale belctstin{! op cle w·insten voo·rtvloeiencl 
11U lcver·inuen en prestnUes awn cle v'ijanrl. 
- Belnst'in{! wellce lever·ingen en tJTestn
Ues lean tretfen, flie n·iet oncler cle toepns
sin{! vnn cle str'afwet vallen. - De baten, 
om aan de bij de wet van 15 october 1945 
ingevoercle speciale belasting onderhevig 
te zijn, moeten niet nooclzakelijk voort
vloeien uit strafbare leveringen en presta
ties cUt wil zeggen leveringen en presta
ties welke een veroordeling bij toepassing 
van artikel 115 van het Strafwetboek voor 
gevolg hebben. 

19 maart Hl59. 563 

238. - Jnlcomstenbelast'in{!en. Bpe-
c·iale belasUng op cle w·instcn voortvloe·icn(l 
·wit le've·ringen en pr·estaUes nan cle v·ijancl. 
- Aft·rclcbnre 1Jeflr1jf81t'it{fnven. - De uit
gaven alleen, die een beclrijfskarakter 
hebben en die tijclens de belastbare tijd 
werclen geclaan om de inkomsten te ver
krijgen of te behouden, zijn aftrekbaar 
voor het bepalen van het netto-bedrag van 

de speciale belasting op de winsten voort
vloeiencl uit leveringen en prestaties nan 
de vijand. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, art. 26; 
wet van 15 october 1945, art. 13.) 

14 april 1959. 625 

239. - Inlcomstenbelnst'inuen. 8tle-
cinle belnsUng op cle w·instcn voortvloeiencl 
uit levcdngen en prestetties cwn cle v·ijancl. 
- Annslag wm ambtswege. - TV·ijze vwn 
be·relcen·i-nu. - De vaststclling door de 
rechter van het abnormaal karakter van 
de verhouding tussen het bedrag waaror• 
de administratie een belastingplichtige in 
de speciale belasting op de winsten voort
vloeiencl nit leveringen en prestaties nan 
de vijaml van ambtswege heeft aangesla
gen, en het bedrag van die leveringen, vol
staat niet om de afleicling te reclltvaarcli
gen clat die wijze van bcrekening wille
keurig is. 

14 april1959. 625 

2410. - Inlcomstenbelnst'inuen. 8pe-
C'iftle belastin{! op cle w·insten voortvloeiencl 
wit leverinyen en prestat'ies aan cle vijftrul. 
- BesUssing over het beg·l"ip ope'is'in,q. -
Niet met r·eflenen omlclecle besUssinrJ. -
vVanneer de Belgische Staat, in zijn con
clusies v66r het hof van beroep, staancle 
gehonclen heeft dat een opeising, in de zin 
van de wet van 15 october 1945, nooclza
kelijk een daacl van een rechtelijlre of fei
telijke macht onderstelt, bestaancle uit het 
wegnemen van een bepaald voorwerp bui
ten enigerlei toestemm1ng van de eigenaar, 
en heeft doen geldcn c1at het ontbreken 
van ieclere toestemming van de eigenaar 
niet heeft bestnan, wanneer de opeising 
betrekking hceft op stocks welke werden 
hernieuwcl, of op goederen welke werden 
gefabriceerd na llet in werking treden van 
de Duitse veronlening van 20 mei 1940 en 
welke in een regelmatig werkprogrnmma 
werden ingeschakeld, en dat clienvolgens, 
door een persoonlijk feit, de betrokkenen 
de opeising mogelijk heeft gemaakt, is het 
arrest niet regelmatig met redenen om
ldeed dat zich er toe beperkt te antwoor
den dat de belastingschuldige in de spe
ciale belasting door een organisme van het 
Duitse leger verplicllt was aldus te han
delen en dat het woorcl « verplicht )) het 
bewijs van een opeising inhoudt. 

14 april 1959. G26 

241. - Inkomstenbelctst'ingen. Spe-
cinle belnst'in{! op cle winston voo·rtvloeiencl 
1t-it leve·rin{!en en tl1'estnties awn fle v'ijancl. 
- Ope·isin{!. - Belnsting niettem·i·n toe
pnsseUjh: voo1· zove·r cle zyresteer·cle'l' een 
ctbno·rmnle w·inst heeft belcomen. - In ge
val van opeising, is de speciale belasting· 
niettemin toepasselijk voor zover de pres
teerder een abnormale winst heeft beko
men. (Wet van 15 october 1945, art. 1, 
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par. 4, aangevuld door artikel 2 van de 
wet van 19 maart 1953.) 

12 mei 1959. 722 

242. - Inlcomstenbelctst·ingen. Spe-
ciale belctst'ing op rle winston voo1'tvloeieml 
·nit leve'/'1tngen en tYrestaNes acm rle vijanrl. 
- Beoo1·rleling van het reahtstreeks ve·r
banll t·nssen de leve·J"ingen of tYrestaUes en 
lle oo1'logsinspwnning van ae v·ijcmcl. -
Soe·vere·ine beoo1Yleling van de teUen·reah
ter op voo·J·wcta·Nle llat lleze het toettelijk 
begr·ip van cUt reahtstreelcs ve1·band niet 
mislcent. - De beoordeling van het ver
band tussen de leveringen of prestaties 
en de oorlogsinspanning van de vijand is 
een feitelijke kwestie en behoort tot de 
soevereine beoordeling van de feitenrech
ter, op voorwaarde dat deze het wettelijk 
begrip van « rechtstreeks verbancl met de 
oorlogsinspanning van de vijancl )) niet 
miskenne. (Wet van 15 october 1945, art. 1, 
par. 4, aangevulcl bij artikel 2 van de wet 
van 19 maart 1953.) 

2 juni 1959. 797 

243. - InlcomstenbelnsUngen. Spe-
ainle belasting OlJ rle whtsten voortvloe·iencl 
·uit leveringen en p·restnUes ann lle v·ijancl. 
- ArUkel 1, li.cl 4, van cle toet vcm 15 oc
tober 1945, nangevnlll b'ij a1·t-ilcel 2 van lle 
wet van 19 maa1·t 1953. - Met ope·is·ing 
gelijlcgestelcl bevel. - Besch'ikking niet 
toepasselijlc wanneer lle leve·l"ingen of 
prestaUes een 1'echtstreelcs verbwncl ho1t
den met lle oorlogsinspann·ing van cle 
vifunll. - Begrip van clit verbwnll. - Voor 
cle toepassing van de alinea's 3 en 4 van 
paragraaf 4 van artikel 1 van de wet van 
15 october 1945 tot invoering van een spe
ciale belasting op cle winsten voortvloeiend 
nit leveringen en prestaties aan de vijancl, 
zoals zij wercl gewijzigcl bij de wet van 
19 maart 1953, is niet vereist dat om met 
cle oorlogsinspanning van de vijand recht
streeks verband te houden, de leveringen 
of prestaties tot specifiek militaire doel
einclen bestemd zonclen zijn. 

2 juni 1959. 797 

HOOFDSTUK X. 

GE:MEEN'l'EBELASTINGEN EN PROVINCIALE '!'AXES. 

244. - Tuxe op cle on·roerenlle goe
lleren ·wellce op 1le OtJenbare 1'iolen awnge
sloten z·ijn. - Taxe inuevoenl O'ln te 
voorzien in lle ttitguven tot het onller
lwnclen van lle 1'iolen en van een station 
voor z1t'ivering. - UU,qaven geclaan in 
het belang van al cle lellen vnn cle ge
meentelijlce collectivUeit. - BelasNng en 
ni.et vergelclinutaxe. - Is geen vergel
dingtaxe, cloch een clirecte gemeentebe
lasting, de door cle gemeente op cle op 

de openbare riolen aangesloten om·oe
rencle goecleren gevestigcl ten eincle te 
voorzien in cle uitgaven clie het oncler
houden van cle riolen en van het station 
voor zuivering vereist en die geclaan wor
den, niet om een persoonlijke en aan .ze
kere belastingsch ulcligen eigen clienst te 
bewijzen, cloch in het algemeen belang 
van cle leclen van cle gemeentelijke col
lectiviteit, tot uitvoering van cle alge
mene verplichting van politie op cle we
genis welke op de gemeente rust. (Ge
meentereglement van Florennes van 
17 clefembei· 1955.) 

3 maart 1959. 502 

24!5. - Tnxe op cle om·oe1·encle goecle-
1'en wellce op cle openbare 1'iolen annge
sloten zijn. - Taxe ·in lle gemeentebe
U1'0ting onder lle opsomm·ing van lle zo
genaamlle « belctst'inp tot terngbetaling )) 
opgenomen. - Insalwijving wellce op ziah
zelf ann cUe taxe het lcn1·alcte·r vnn een 
vergelrl·ingtaxe niet ve·rleent. - De om-· 
stancligheid cla t een gemeentetaxe op cle 
op openbare riolen aangesloten onroe
rencle goecleren in cle begroting van cle 
gemeente onder de opsomming van cle 
zogenaamcle << belastingen tot terngbeta
ling )) opgenomen zijn kan op zichzelf aan 
clie taxe het karakter van een vergel
clingtaxe niet verlenen. 

3 maart 1959. 502 

246. - 'l'uxe geUjlcna·rlli[J rnet het pa
tentrecht. - ReclarnaUe floor een naarn
loze vennootsahnp tegen het bellrag van 
lle tnxe. - RealnmuUe in ee1·ste nanlef! 
ann cle bestenllige clezmtntie overpelegll. 
- Hoge1· beroep 1:66r het hot van beroep. 
- Worclt bij het hof van beroep aange-
bracht het hoger beroep ingestelcl tegen 
het besluit van cle bestenclige cleputatie 
van cle provincieraacl door hetwelk in 
eerste aanleg uitspraak geclaan worclt 
over cle reclamatie van een naamloze ven
nootschap tegen cle beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen, 
welke cle aanslag van clie vennootschap 
in een met het · patentrecht gelijkaarclige 
gemeentetaxe handhaaft. (Wet van 22 juni 
1865·, art. 1 en 2; wet van 22 juni 1877, 
art. 1 en 14.) (Impliciete beslissing.) 

17 maart 1959. 553 

247. - Taxe op 4 october 1954 1loo1· 
het taxe-reglement vctn Goclct·rville inge
voenl. - F1·ijstelling voor rnotoren op 
w·ielen, tenzij cleze « cloo1· een lanucla1'ig 
oebr·nilc op llezelfcle plants)) als vnste mo
toren floor bestemming van gebr·wilc lc·nn
nen beschou.wcl wonlen. - « Plcwts )). -
Beg1'ip. - Is niet onverenigbaar met het 
llegrip uitgeclrukt door het woorcl « en
droit)), dat in artikel 3, paragraaf 2, 
van het taxe-reglement van cle gemeente 



BELASTINGEN EN TAXES. 

Godarville van 4 october 1954 gebruikt 
is, volgens welk artikel de motoren op 
wielen van de taxe vrijgesteld zijn 
cc tenzij die motoren door een langdurig 
gebruik op dezelfde plaats ll als vaste 
motoren door bestemming van gebruik 
kunnen beschouwd worden, het arrest 
dat beslist <lat clit woordt geldt voor een 
bepaalde plaatsruimte, dat het generlei 
l1eperking in zijn uitgedruktheid impli
ceert, mits het een geheel uitmaakt en 
het niet hetzelfde is als het begrip 
« werkplaats ll of het begrip cc localiteit ll. 

17 maart 1959. ,. 553 

248. ~ Taxe op 4 october 1954 aoo1· 
het taxe-1·eglement van Goclarville inge
voerd. - V1·ijstelling voor rnotoren op 
wielen, tenzi:i aeze cc aooT een lang(l~wig 
gebnt.ik op clezelfO.e tJl(~ats ll a.ls V(~ste 
motm·en aoor bestemming van gebr~t·ik 
lcttnnen beschouwa wonlen. - cc Langd1f.
dg gebJ"nik op aezeltae plaats ll. - .Be
grip. - Uit de omstandig·heid dat de 
werken deel uitmaken van een geheel 
clat tot doel heeft het verbreclen van een 
kanaal, waar de grondgebieden van clrie 
gemeenten aan elkaar grenzen, clat voor 
cleze werken het gebruik van een aanzien
lijk materieel op rupsbanden en wielen 
noclig is, clat de locomotieven, welke be
stemd zijn om de uitgegraven gronclen 
weg te voeren naar de stort- en aanvul
plaatsen in de nabijheid van de oevers 
van het kanaal, niet komen buiten de 
ruimte bestemcl voor de gezamenlijke 
werken waarvoor zij c1ienen, dat het ma
terieel in zijn geheel seclert verscheidene 
jaren voor cle.zelfcle werken client, kan 
het hof van beroep wettelijk afleiden clat 
het gebruikte materieel het voorwerp is 
geweest van cc een langdurig gebruik op 
clezelfcle plaats Jl, omstancligheicl welke 
volgens artikel 3, paragraaf 2, van het 
taxe-reglement van de gemeente Godar
ville van 4 october 1954 vereist is opdat 
de gebruikte motoren van die taxe vrij
gesteld zouden zijn. 

17 maart 195\:l. 553 

249. - Taxe ve1·schttlcligd ter gele
genheia van bepaalae 1,V6'rken. - Stern
men van een taxe-1·eglernent en van ae 
beg1·oUng. - Sternrnen hetwelk de be
sUssing 1viet 1t•itnw.alct om cle 1,verlcen nit 
te voeren. - Wanneer een gemeenteregle
ment een taxe ingevoerd heeft welke in
geval van uitvoering van bepaalde wer
ken client geheven te worden, maakt het 
stemmen van een artikel van de begro
ting, waarbij een crediet wordt uitge
schreven voor het aanleggen van bepaaldc 
werken, de beslissing van de gemeente
raacl niet uit om de werken uit te voc
ren. 

10 april 1959. 609 

HOOFDSTUK XI. 

BELAS'l'ING OP DE SLIJ'l'ERIJEN 
VAN GEGISTE DRANKEN. 

250. - Regelmatig p1·oces-verbaal van 
(le administrat-ie. - MatePiele vaststel
Ungen. - Bewljslcracht. - G1·enzen. -
Wanneer, in zaken van taxes op de slij
terijen van gegiste dranken, een regel
matig proces-verbaal van de administra
tie een materil~le vaststelling bevat, door 
de verbaliserende ambtenaren g·eclaan 
binnen de verken van hun bevoegdheicl, 
verdient dit proces-verbaal volle geloof 
in rechten ten aanzien van deze vaststel
ling totdat de valsheid daarvan door een 
wettelijk middel bewezen wordt. (Wet
ten op de slijterijen van gegiste dranken 
samengeordend bij koninklijk besluit van 
3 april 1953, art. 43; wet van 26 augus
tus 1822, art. 239.) 

25 mei 1959. 763 

HOOFDSTUK XII. 

VER:KEERSBELASTING. 

251. - Werkt~t'ignwchines. - F·rii
stelling van de belasting. - Voo1·waara'e. 
- De feitenrechter beslist wettelijk dat 
een motorvrachtwagen geen werktuigma
chine is welke van de verkeersbelasting
op de autovoertuigen vrijgesteld is, naar
dien die motorvrachtwagen, ofschoon hij 
toevallig aangewend wenl om het weer
standsvermogen van bruggen te beproe
ven, g·ebouwd werd tot het vervoer Yan 
zaken en werkelijk te dien einde op de 
ODenbare weg gebruikt is geworden. 

23 maart 1959. 574 

25:2. - A1·tilcel 74 van de samenge
schakelae wetten bet1·ejjenrle de inlcom
stenbelastingen. - Toepasselijke wetsbe
tJaling. - De bepalingen van artikel 74 
van de samengeordende wetten betref
fende de inkomstenbelasting·en zijn toe
passelijk op de verkeersbelasting op de 
autovoertuig·en. (Samengeordende wetten 
betreffende de verkeersbelasting OD de 
autovoertuigen [koninklijk besluit Yan 
10 april 1951], art. 37.) 

28 april 1959. 67G 

HOOFDSTUK XIII. 

ME'l' HET ZEGEL GELIJKGES'l'ELDE TAXE. 

253. - Overarachttaxe. - Invoe1· van 
lcoopwaar door een hoofah·wis te·r bestem
ming van zijn bijhwizen. - Invoe-r .ue
liflcgestelrl met een 'Uerlcoop, zelfs inaien 
hij n·iet aeschierlt met het OO[! op de ve·r
lcoop doo·r z1:jn b·i;ih·wizen. - Voor cle in
ninl! van de factuurtaxe, is iedere invoer 
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van koopwaren, die een in het buitenland 
gevestigd hoofdhuis ter bestemming van 
zijn bijhuizen in Belgie doet, gelijkge. 
steld met een verkoop, zelfs inclien de in
voer niet met het oog op de verkoop door 
de llijlmizen geschiedt. (W etboek van de 
met het zegel gelijkgestelde taxes, ko
ninklijk llesluit van 29 september 1938, 
artikelen 3 en 54.) 

7 november 1958. 207 

BELEDIGING EN SMAAD. 

Smadelijke 1l•itlatingen te,qen een pe1'
soon, d'rage1· van het openbaar r1ezag of 
'Vftn de gewapende macht at met een open
bare hoedanigheid bekleed, in zijn hoeda
nigheid of in ve,rband rnet Z'ijn bed,iening. 
- Smaclelijke witlaUngen bniten de aan-
1vezigheid van cle bedoelde persoon. - Be
lefligingen rloor 1VOO'rclen. - Smadelijke 
uitlatingen buiten de aanwezigheid van 
een persoon, drager van het openllaar ge
zag of van de gewapende macht, of met 
een openbare hoedanig·heid lJekleed, kun
nen beledigingen door woorden uitmaken, 
tegen deze persoon gericht in zijn hoeda
nigheid of in verband met zijn bediening. 
(Strafwetboek, art. 448, al. 2; wet van 
27 juli 1934, art. 3.) 

25 mei 1959, 771 

BELGISCH CONGO. 

1. - Y erbod aan de handelaars om rum 
de inlrmders voorschotten in nnme,rai1' of 
waren te aoen, d'ie tent,qbetaalbaa1' Z'i:in in 
m,wnt of 'inlandse prod,ucten.- Yerbod dat 
n,iet toepasseUjk is op lc,reflieten ve1·leend 
nan zeljstandige imlandse handelnnrs, die 
in de personele belasting nangeslngen zijn. 
- Zin van cle waonlen « d'ie zijn nange
slagen 'in ae personele belasf'ing ll. -Door 
te lleschikken dat het verbod om, ten titel 
van handelsdaall, aan inlanders voorschot
ten te doen, in munt of inlandse producten 
terugbetaalbaar, niet toepasselijk is op 
de kredieten toegestaan aan zelfstandige 
inlandse handelaars « die zijn aangeslagen 
in de personele belasting ll, bedoelt arti
kel 4, 1 o, van de wet-ordonnantie dd. 
12 juli 1917, gewijzigd door het decreet 
van 9 november 1938, de inlandse hande
laars die aan de personele belasting onder
worpen zijn, zonder een onderscheid te 
maken tussen de inlander belastingplich
tige ten laste van wie een aanslag reeds 
gevestigd is of die werkelijk een persoon
lijke belasting heeft betaald en diegene 
ten laste van wie een aanslag niet is ge
vestigd of die de verschuldigde belasting 
niet heeft betaald. 

5 februari 1959. 447 

VERBR;, 1959. - 63 

2. - TVetge,vende macht door de Ko
ning 'U'itgeaetend. - Macht de voorheen 
genamen decreten bindena te interprete
ren. - De wetgevemle macht in Belgisch 
Congo krachtens artikel 7 van de wet van 
18 october 1908 op het beheer van Bel
gisch Congo door de Koning uitgeoefeml, 
omvat de macht de voorheen genomen de
creten llindend te interpreteren. 

7 april 1959. 601 

:3. -Decreet. ~ Te,rngwe,rk'in{f. -De
creet tot interpretftf'ie. - Decreet f'ijdens 
de nanleg 'in verbTeking 'i,n we,rlcim,q rJetre
den. - Dec1·eet voor het hot bindena. -
Bij llet nagaan van de wettelijkheid van 
de bestreden beslissing, uitgesproken door 
een rechtbank van eerste aanleg of door 
een hof van beroep in Delgisch Congo, 
neemt llet Hof van verbreking een inter
pretatief decreet in acht, al werd dat de
creet na de bestreden beslissing genomen. 

7 april 1959. 601 

4. - InlcomstenbelasUngen. - BedTijfs
belnsting. - A,rt,ilcel 82 van het aecreet 
vwn 10 septemb(3r 1951, door het aecreet 
vnn 5 mei, 1958 ge,!nte'l'tJ'reteenl. - 'Poepas
sinysveld. ~ De belastingsclmldigen in de 
mobilH!nbelasting in artikel 23, 1 o, van het 
llecreet van 10 september 1951, betreffende 
de inkomstenbelastingen, genieten niet llet 
voordeel van de bepalingen van artikel 82 
van dat decreet, wat betreft de inkomsten 
die zij aan hun aandeelhonders of aan 
hun stille vennoten toekennen. (Decreet 
van G mei 1958 tot interpretatie van arti
kel 82 van het decreet van 10 september 
1951 tot invoering van een inkomstenlle
lasting.) 

7 april 1959. 601 

5.- Arbe'idsongevnl.- Ongevnl.- Be
{frip. - Het arbeidsongeval, beheerst door 
het decreet van 20 december 1945 op de 
schadeloosstelling wegens arbeidsongeval
len overkomen aan niet-inlanders, onder
stelt een plotse en abnormale gebeurtenis, 
teweeggebracht door de schielijke werking 
van een uitwendige kracht. (Decreet van 
20 december 1945, art. 1 en 2.) 

25 juni 1959. 892 

6. - Arbe,idsongeval. - Dodelijke val. 
- Bewijs bij te brengen aoo,r de 1'echt
hebbenden vnn het slachtotfer. - Indien 
de rechtverkrijgenclen van een arbeider, 
die een dodelijke val heeft gedaan, moe
ten bewijzen clat de val aan een uitwen
dige kracht is te wijten, zijn zij daarente
gen niet verplicht de aard van die gelleur
tenis te verduidelijken. Het bewijs van 
het toevallig karakter van de val kan 
voortvloeien nit het feit dat hij noch aan 
zelfmoord, noch aan ziekte kan toege-
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schreven worden (Decreet van 20 decem
ber 1945, art. 1 en 2.) 

25 juni 1959. 892 

7. - A1·beidsongeval. Ve·rgoecUngen. 
- Omzetting van de 1·ente in lcap'itaal. -
Beperldng. - Ret slachtoffer van een ar
beidsongeval, beheerst door het decreet 
van 20 december 1945, of zijn rechtver
krijgenden kunnen de omzetting· in kapi
taal van de lijfrente, die hen toekomt als 
schadeloosstelling voor de gevolgen van 
het ongeval, slechts bekomen tot beloop 
van een dercle van die rente. (Decreet van 
20 december 1945, art. 12.) 

2G juni 1959. 892 

8. - Arbeiclsonge·vallen. TVeUeUjke 
1·egelen betreffencle cle ·vaststelUng ·van de 
ve1·goedingen. - BesoMkkingen van open
ba1·e onle. - De reg·elen voorgcschreven 
door het decreet van 20 december 1945, 
voor het vaststellen van het bedrag van de 
vergoeding verschulcligd aan de slacllt
offers van arbeidsongevallen, zijn van 
openbare orde. (Decreet van 20 december 
1945, art. 27.) 

2G juni 1959. 892 

BE~OEPSVE~ENIGING. 

Bnrged·ijlce vo1·cler·ing. - OnttoanlceU:ik
heirl. - Voonvawrde. - De wettelijk er
kencle beroepsvereniging mag, in hoeclanig
heid van burgerlijke parti1, optreden om 
de herstelling te vorcleren van het nadeel 
aan de vereniging berokkend door de 
krenking van de belangen tot bescherming 
waarvan zij werd gevormd, en mag ook 
ovtreden ter verdediging van de persoon
lijke rechten, waarop haar leden aan
Sliraak · mogen maken als tleelgenoten. 
(Wet van 31 maart 1898, art. 2 en 10.) 

29 juni 1959. 921 

BE~USTING. 

1. - Stilzw·ijgencle bentsti.nu in een 
1·eohtedijke besUssing. - BegTip. - Een 
stilzwijgend berusten in een vonnis kan 
slechts worden afgeleicl uit claclen of fei
ten waaruit een zeker en niet dubbelzinnig 
instemmen met de gewezen beslissing 
blijkt. 

11 september 1958. 28 

2. - B1wged·ijlce zalcen. - Vonnis (lnt 
een clefinitieve beslissing inhourU en een 
emzmrtise gelctst. - Vonnis nitvoerbnwr 
bij voormncl, niettegenstnnnrle elk 1'eohts
midclel. - EmtJe1·Use clam· een J)(l1't·ij vooTt
ue.<Jet. - Anrle1·e pa1·Uj rle expertise bi:i
wonencle oncler voorbeho11·cl vnn hoye1· be-
1'oep. - Geen be1'1tst-inu ·in het vonnis. -

Wanneer een vonnis dat een definitieve 
beslissing inhoudt en een expertise gelast, 
uitvoerbaar is bij voorraacl, niettegen
staande elk rechtsmicldel en zoncler borg 
en wanneer de expertise door een cler par
tijen voortgezet wordt, is het bijwonen 
van de expertise door de andere partij, 
onder voorbehoud van haar recht van ho
ger beroep, geen berusting van deze partij, 
zelfs in de clefinitieve beslissing. 

11 september 1958. 28 

:3. - Bu·r{ferUjke zaken. - An·est een 
rlefinUie·ve besli.sS'ing over een exce1Jti.e 
·inlwurlenrle en een enq'll!Jte bevelenrle. -
Arrest een cln{f voo1· (le enquete stellenrle. 
- Enqnete (loor rle eisencle tJrwUj gevo1'
rlerrl. - Beteken:ing van het (trrest cloo·J' rle 
venve·renrle partif met nanzegging vnn de 
getniuen vnn rle te{fen-enqu.ete. - Betelce
ning een be·ntsf'ing ·in de rlefinitieve beslis
s·ing n·iet im1JUcerenrle. - vVanneer een 
arrest, in burgerlijke zaken, een defini
tieve beschikking over een exceptie van 
verjaring inhouclt en een enqu{)te beveelt 
met vaststelling van de dag voor het hou
den ervan en wanneer de eisende partij 
de enquete vordert, impliceert de beteke
ning van het arrest, door de andere partij, 
met aanzegging van de getuigen die zij 
van zins is te doen lwren in de tegen-en
quete, geen zekere toestemming, noch, 
derllalve, bernsting in de clefinitieve be
schikking van het arrest. 

25 september 1958. 76 

4. - B1wgerlijke znken. Stazw·ij-
gencle bentst'ing ·in een 1'eohte1·lijke besUs
sing. - Beg?'ip. - In burgerlijke zaken 
mag een stilzwijgende berusting in een 
rechterlijke beslissing slechts afgeleicl 
worden van akten of van feiten die een 
zekere en ondubbelzinnige toetrecling tot 
de nitgesproken beslissing veropenbaren. 
(Impliciete oplossing.) 

14 november 19G8. 226 

!5. - B·nrgerUjlce znken. Vrijw·ill-i,qe 
bet(tl-ing van de lcosten. - BesUssinu cUe 
vatbnwr is voor geclwongen nitvoe·ring. -
Geen be·rnsting. - De vrijwillige betaling 
van de kosten impliceert geen berusting 
in de beslissing die ertoe veroorcleelt, wan
neer cleze beslissing vatbaar is voor ge
dwongen ten uitvoer legging. 

1± november 1958. 226 

0. - B·wrue,rli.flce znlcen. - BesUssing 
wit,qestJ1'olcen in een znnk clie rle openba1·e 
orcle nanbelangt. - Nietigheirl vnn rle be
ntstin[J. - Is nietig de bcrusting in een 
beslissing tlie in ecn zaak clic de openbare 
orcle aanbelangt uitgesproken werd. 

11 december 1958. 822 

7. - B'lwgerlijke za./,·en. - llonn:is 
wanrvij een verlen{fing van get·ui.genve1·-
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hoar worclt geweigenl. - Partij, d-ie de 
ve1·lenging heeft gevraagd, Jctmnencle, in 
prinoipe, in het vonnis b01'1tsten. - De 
partij die, in burgerlijke zaken, een ver
lenging van getuigenverhoor heeft gevor
derd, kan, in principe, geldig berusten in 
het vonnis, waarbij die verlenging wordt 
geweigerd, zoals zij geldig kon verzaken 
aan de gevorderde verlenging. (Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, art. 279 
en 280.) 

12 juni 1959. 836 

8. - B'ltrge1·U:ilce zalcen. - Eohtsohei
ding. - Vonnis dat cle eohtsoheid:ing toe
laat of op cle ve,rlwe!C'in,q van cle httwe
lij lcsbnncl voo1''U,itloopt. Venverencle 
eoht.qenoot lcnnnencle niet geld,ig in cle 
vorclering noah 'in het vonnis benrsten. ~ 
De verwerende echtgenoot op een verde
ring tot ecl1tscheiding kan niet gelcUg be
rusten noch in die vordering noch in een 
vordering, die de echtscheiding toelaat of 
op de verbreking van de huwelijksband 
vooruitloopt. 

12 juni 1959. 836 

9. - B,nrge1·Ujke zalcen. - Eohtsohei
cl,ing. - Venve1'e1ule eohtgenoot hebbencle 
een verleng'ing van het tegen-verhoo1· ge
vorclercl. - Vonnis waarb'ij cUe verlenrting 
wordt geweigercl om rerlenen die niet op 
rle VC1'b1'ek,in[J van rle h1tweUjksbanrZ voor-
1titlopen. - Vonnis rlat het voonoe1·p lwn 
malcen van een gelcUge bentsf'ing. - De 
verwerende echtgenoot op een vordering 
tot echtscheiding, die de verlenging van 
een tegen-verhoor heeft gevorderd, kan 
geldig berusten in het vonnis, waarbij die 
verlenging wordt geweigerd om redenen, 
die op de verbreking van de huwelijks
band niet vooruitlopen. 

12 juni 1959. 836 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNOR
MALEN (WET TOT). 

1. - I ntent01'ing van de lwnnlczinnir!e 
of ((,bnorwwle belclaagrle. - Geen voomf
gnanclelijlce inobservntiestelling. - Wet
telijlcheicl. - De internering van een be
klaagde, bevolen krachtens artikel 7 van 
de wet van 9 april 1930, !10eft niet noocl
zakelijk te worden voorafgegaan door een 
inobserva ties telling. 

10 september 1958. 22 

2. - Stellen te1· besohlklcing van de 
1·ege1·ing. - Geval waarin de mnat1·egel 
rloor de wet n,iet geboden is. - Voeg'ing 
bij het dossie1· vnn de 1·eohtshanclelingen 
omtrent cle vorige misckijven. - Vast
Stalling rZoo1· cle reohteT in hoge1· beroep. 

- De rechter die beveelt dat een be
klaagde ter beschikking van de regering 
gesteld worde, in een geval waarin llie 
maatregel door de wet niet geboclen is, 
moet vaststellen dat cle rechtshandelin
gen omtrent de vorige misdrijven, die 
als grondslag van de herhaling gelden, 
bij het dossier van de vervolging gevoegcl 
zijn. De rechter in hoger beroep doet die 
vaststelling op regelmatige wijze door de 
beweegredenen van het beroepen vonnis 
over te nemen, welke clie vaststelling om
vatten. (Wet van 9 april 1930, art. 25 
en 26.) 

9 maart 1959. 516 

3. - Ve1·lenginu 'u(l</1 cle internering. -
Voora,fgnande inobse1·vntiestelling, in een 
tJsyohiatrische nfdeUng van een strafin
stell'ing, niet wetteUjk vereist. - Om de 
internering voor een nieuwe termijn te 
gelasten, overeenkomstig artikel 22 van 
de wet van 9 april 1930, moet het in dat 
artikel aangewezen rechtscollege het all
vies inwinnen van de geneesheer, dienst
hoofd van de psychiatrische afdeling, en 
van de bestuurder van c1e instelling waar 
de gei:nterneerde zich bevindt; het is er 
niet toe gehouden voorafgaand zijn inob
servatiestelling in een psychiatrische af
c1eling van een strafinstelling te bevelen. 

23 maart 1959. 573 

BESCHERMING VAN DE NATIO
NALE INSTELLINGEN. 

TVet van 22 nwnTt 1940. - TTerja1•,ing 
vnn de publ'ielce vordering. - Tenwijn. 
- De vervolging van de misc1rijven voor
zien bi.i de wet van 22 maart 1940 be
treffende de bescherming van de natio
nale instellingen, is verjaarcl na een ter
mijn van een jaar te rekenen van de c1ag 
van het misdrijf of van de laatste ge
rechtelijke akte. (Wet van 22 maart 1940, 
art. 11.) 

13 october 1958. 12± 

BESLAG. 

1. - 0nT001'encl besla[/. - Ovorsohri:i
V'ing vnn een ann de inbeslagnem'ing voor
afgnnnd bevel. - Dand van gedwongen 
temtitvoe1·legging. - Gevolg. - De over
schrijving van een aan de onroerencle 
inbeslagneming voorafgaancl bevel is een 
daacl van gedwongen tenuitvoerlegging 
en is, bijgevolg, aan de bepalingen van 
artikel 2, lid 7, van de wet over de ge
dwongen onteigening onderworpen. 

18 september 1958. 45 

:2. ~ On1·oe1·end beslag. - Unverdeeld 
nandeel van de sohuldenaar. - Ve1·bod 
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1'an beslag v66r ae kcweUng of ver/coping. 
- Beslag ve1·volgrl ten laste van rl'ie en
h,ele schnltlenaa,r. - VedJotl toepasseli:ilc 
zelfs 2'0 cle ancle,re eigenctlt1'8 'in het on
verdeeltle hooftlel'i:ih·e meclesohulclennars 
Z'i:ill. - Artikel 2, lid 1, van de wet over 
t1e gec1wongen onteigening, dat aan de 
persoonlijke schuldciser van t1e schulde
nnar verbicdt het onverdceld aandeel v!m 
deze laatste in een onroerend goed in be
slag te nemen v66r de kaveling· of verko
ping, blijft toepasselijk, al moeten al de 
eigenaars in het onverdeelde hoofdelijk 
voor de schuld instaan, wanneer de 
schuldeiser zich voorstelt de inbcslagne
ming· slech ts ten laste van een van de 
schuldenaars of van zekere van hen te 
vt>rvolgen. (Wet van 15 aug·ustus 185-!, 
art. 2; wet van 8 juli 192-!, art. 3.) 

18 september 1958. 45 

3. - On,roerenll beslart. - Onvenleelcl 
aanrleel van lle soh1rlllennwr. - VeT/JOel 
van besla[J v66'r cle lcaveUn[! of ·ve1·7co
pino. - Verbocl n•iet toepasseUjlc zo nl 
de dgenac1rs in het onve,nleelcle hoofcle
liik voo1· cle soh1tlcl moeten instann en zo de inbeslngnem'inll ten laste van iecle'r van 
hen ·ve,rvolrtll worllt. - Artikel 2, lid 1, 
van de wet over de geclwongen onteige
ning, dat aan de persoonlijke sclmlclei
sers van de schuldenaar verbiedt llet on
verdeeld aandecl van deze laatste in een 
onroerend goed in beslag te nemen Y>66r 
de kaveling of verkoping, is niet toepas
selijk wanneer al de eigenaars in het on
verdeelde hoofdelijk voor de schuld moe
ten instaan en wanneer de schuldeiser de 
inbeslagneming ten laste van ieder van 
de hoofclelijke schulaenaars vervolgt. 
(Wet van 15 augustus 1854, art. 2; wet 
van 8 juli 1924, art 3.) 

18 september 1958. 45 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Bevoe[!cllWifl ·van de J'echtbank 
Htn lwophanllel. - Gesohil t-ussen een 
naan~loze vennootschap en zijn commt'i,ssa,-
1'is, wegens z·i:in acti·viteU nls boelcho11der. 
- Onbwvoegclhe,icl vnn de 'techtbanlv van 
l.'oophandel. - De vordering door een 
naamloze vennootschap tegen een commis
saris ingesteld, onder meer tot terugbeta
ling van een som welke hem wegens zijn 
activiteit als boekhouder van die vennoot
schal1 betaald was geweest, valt niet on
cler de bevoegdheid van de rechtbank van 
koophandel. (Wet van 25 maart 1876, 
art. 12, 1° en 2° ;- wet van 15 december 
1872, art. 2 en 3.) 

5 september 19G8. 10 

2. - Be·voe(fdheirl1;wn de 1·echtbnnlc van 
lcooplwnrleL. - GeschUlen inznlce fnilUsse
me-nt. - Begrip. - De bepaling van arti-

kel12, 4°, van de wet van 25 maart 1876, 
waarbij aan de rechtbanken van koophan
del de kennisneming wordt opgedrag·en 
« van alles wat tle faillissementen be
treft ll, bedoelt slechts de organisatie van 
het faillissement en de nit de staat van 
faillissement ontstane geschillen waarop 
de speciale wetg-eving·, die het faillisse
ment beheerst, toepasselijk is. 

5 september 1958. 10 

:3. - Aanleg. - B'll'l'{fe'rUjlce Zitken. 
Ra,m'ing v1m het gescha door de part'ijen. 
- Zoncler draa.g·wi,illte zo een wetteUjlce 
IJ1'0nllslctg tot rMwing bestlutt. - In bur
gerlijke zaken, wanneer een wettelijke 
grondslag tot rnming van het geschil be
staat, slaat cle rechter geen acht op de 
door de partijen gedane raming, zelfs zo 
deze verzuimcl hebben de elementen nan te 
duiden die de toepassing van die wette
lijke grondslag mogelijk maken. 

11 september 1958. 25 

4. - Awnleg. - Bu1·gerlijke ,znlcen. 
WetteUjke {f'I'01Ulslng tot rnm,ing van het 
gesch'il. - Elementen fl'ie cle toepass'i'l![/ 
mogeUjlc rnalcen vwn de wetteUJ7ce groncl
slag niet aanr!ellni-rl 'in een itlcte vwn de 
parUjen v661· ile ee1·ste rechte1· noah cloo,r 
deze laatste ·vastgestelrl. - Vonn,is 'in laett
ste itanle[!. - In burgerlijke zaken, wan
neer een wettelijke grondslag tot raming 
van het geschil bestaat doch de elementen 
die tle toepassing van clie wettelijke grand
slag mogelijk maken noch aangeduid wer
den in een akte van een partij noch 
vastgesteltl in de beslissing van cle rech
ter, is tleze in laatste aanleg gewezen. 

11 september 19G8. 25 

~5. - Annlert. - B'urgerlijlce zu/Gen. 
A1'be'illsonge,val. - Rechts·vo'l'de'l'inp tot 
betnling vwn een lijf'rente op grontl van 
a1'tikel .q, 2°, A, van de bij koninkUjlJ 1Je
sl1tU van 28 septe,mber 1931 samengeo'r
dende wetten. - Titel van tle Tente be
t·wist. ~ WetteUjke ·ratning van het ge
schil. - Elementen. - De raming- van de 
rechtsvorclering tot betaling van een lijf
rente, in geval van dodelijk ongeval bij 
artikel 4, 2°, A, van de samengeordende 
wetten ov de vergoeding van de schade 
voortspruitentle nit de arbeiclsongevallen 
voorzien, is, bij betwisting van de titel 
van cle rente, bepaald door artikel 27 van 
lle wet van 25 mnart 1876; ze veronder
stelt evenwel tlat nan cle rechter zouclen 
aangetluicl worden het beclrag van het 
jam·loon alsmecle, wat cle ongevallen be
treft clie v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 10 juli 1951 plnatsgrepen, de leef
tijcl van cle echtgenoten. 

11 septeruber 1958. 25 

6. - Strafzaken. - Arrest van de h'a
mer vnn 'inbesch·ulcligingstelUng dnt de be-
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tichte van ecn wanbedri:if naar de correc
tionele 1'echtbanlc verwijst en zi:in conclu-
sies afwijst die staande houden dat de be
Doegde rechtsmacht van wijzen het hot 
van asslsen is. - A1Test n·iet gewezen 
o·ver de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten. - Is geen over de bevoegdheid 
van de onderzoeksgerechten gewezen be
slissing, het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling dat de betichte van 
een wanbedrijf naar de correctionele 
rechtbank verwijst, wijl het de conclusies 
van de betichte afwijst die staande hiel
den dat de bevoegde rechtsmacht van wij
zen het hof van assisen is. 

1u september 1958. 42 

7. - BurgeJ'l·ijlce zaken. Onuevoegd-
heirl van de rechter en ni.et-ontvnnlcelii k
heirl vnn de vnwg. - Onderscheidene be
f!'l'ippen. ~De onbevoegdheid van de rech
ter om over een zaak uitspraak te doen en 
de onontvankelijkheid van deze zaak zijn 
onderscheidene begrippen. · 

21 november 1958. 254 

8. - Annleg. - Burge'l'lijke znken. -
Begroting van het gerling doo·r aanlegger. 
- Beg1·oting die moet geueuren ten lant
ste in de ee1·ste conclusies, - Vredege-
1'echt. - Aandu•iding rloor de aanlegger 
van de inhoud vnn rle da.gvarwdht(/. -
Artnrl·widing rl·ie n:iet noorlzakeUj lc eerste 
conclusies witmaMct. - De aanduiding, 
gedaan door aanlegger voor de vrederech
ter, van de inhoud van de inleidende dag
vaarding maakt niet noodzakelijk de eer
ste conclusies nit in de zin van artikel 33 
van de wet van 25 maart 1876, volgens 
lletwelk, wanneer de wettelijke gronden 
van begroting van het geding niet voor
handen zijn, de aanlegger verplicht is dit 
te begroten ten laa tste in zijn eerste con
clusies. 

27 november 1958. 269 

9. - Burgerl'i;ike znlwn. ~ Bevoegd
heicl. - 1-Verlc·rechtersnuul. - Betw·isUng 
betrejJencle het a·rbeirlscontnwt. - Beg1··ip. 
- Is een betwisting betreffende het ar
beidscontract, oprijzencle tussen de werk
gever en de werkman, en behoort clienvol
gens tot de bevoegdheid van de werkrech
tersraad, de vordering tot betaling van dit 
gedeelte van het loon dat, naar bewering 
van de werkman, zoncler recht door de 
werkgever werd achtergehomlen, zelfs 
wanneer deze achterhoucling een straf
rechtelijk misclrijf zou uitmaken. (Wet 
van 9 juli 1926, art. 1 en 43.) 

11 december 1958. 318 

10. - Aanle[J. - Bu-r[Jerli)lie znken. 
- VonlerinrJ tot vrij11Xt'l'ing. ~ Ingesteld 
als inciclent in meerde1·e vonleringen tot 
schadevergoeding. - Vordering tot vrij-. 

warin_q die dezelfcle overeenlcomst als oor
zaalc heeft. - Vaststelling van rle aanleg. 
- Wanneer de eigenaar van een sleepboot, 
die door onderscheidene sc!1eepseigenaars 
wordt gedagvaard ten einde herstel te be
komen van de schacle die cleze beweren 
geleden te hebben door een verkeerde ma
nceuvre van de sleepboot, de eigenaars van 
de gesleepte vaartuigen tot vrijwaring in 
zake roept, en deze vordering tot vrijwa
ring steunt op een clausule van het sleep
contract, worden de beclragen van de on
derscheidene schaden die, in uitvoering 
van deze overeenkomst, te waarborgen 
zijn samengevoegd tot bepaling van de 
aanleg voor wat betreft de vordering tot 
vrijwaring. (Wet van 25 maart 1876, arti
kelen 23 en 38, lid 3, gewijzigd door arti
lwl10 van de wet van 1u maart 1932.) 

12 december 1958. 325 

11. - Stmtzaken. - A·rtikelen 479 en 
volgenrle van het W etboek van straf'vo1·de
J'ing. - Zonrler toepnssing op eon inbreulv 
gepleegd door een ,qewez·en mag·istmnt op 
ntst gestelrl ·wegens een entst-ig en voort
d,nrenrl geb1·ek. - Toepassel-ijlc op een in
bJ'eu-k gepl.eeucl door een mn[JistJ'rtat op 
1"11-st gestelrl omdnt hij de cloo1· de tvet be
paa/,de o-nde,Nlom harl bereUct. -De bepa
lingen van hoofdstuk III, van titel IV, 
van het tweecle boek van het Wetboek 
van strafrechtspleging l1etreffende de ver
volgingen en onderzoeken van de misda
clen en wanbedrijven gepleegd door de ma
gistraten van de rec!1terlijke orde zijn niet 
toepasselijk op een inbreuk gepleegd door 
een gewezen magistraat, zelfs gemachtigd 
om de eretitel van zijn amht te voeren, op 
rust gestehl omdat een ernstig en voort
durend gebrek hem belette zijn ambt be
hoorlijk te vervullen. 

Die bepalingen zijn integendeel wel toe
passelijk wanneer zulke inbreuk gepleegd 
werd door een magistraat op rust gesteld 
omda t hij de door de wet bepaalcle leef
tij d hac! bereikt. 

5 januari 19u9. 376 

12. - Aanleg. - Bu:rr;erlijlce zalcen. -
Ontei-geni:ng ten nlge·menen nutte. - Be
sltl-itwet van 3 februcwi 1947. - Perken 
bi:nnen dewelke de vonn·issen van de vre
de·rechteJ· voor {!een be·roep vntbawr zijn. 
- Het vonnis van de vrederechter dat, 
luidens artikel 5, derde lid, van de be
sluitwet van 3 februari 19.f7 betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
stancligheden inzake onteigening ten alge
menen nutte, voor geen beroep vatbaar is, 
is het vonnis bi.i hetwelk de rechter, ten 
voorlopigen titel, het bedrag van de door 
de onteigenaar verschuldigde vergoeding 
Va$tstelt. (Besluitwet van 3 februari 19±7, 
art. 3, G en 7.) 

1u januari 1959. 382, 
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1:3. - Rur(ferli.ike .':!nken. - Ontei,qe
ning ten algemenen nu.tte. - Besl·u'itwet 
van 3 feb1''Unri 1947. - Annvmng tot vnst
stelUnu van de vergoe(Unu ten voorlopi.uen 
titel.- Bed1·ng va.n de a.nnvnLag. -Wan
neer de vrederechter geroepen is om voor
lopig, overeenkomstig de besluitwet van 
3 februari 1947, de door de onteigenaar 
verschuldigde vergoeding vast te stellen, 
dat deze laatste de vergoeding heeft ge
raamd en dat de onteigende zich tegen de 
gehele eis verzet, is het bedrag van de 
vordering dat van de door de onteigenaar 
geraamde vergoeding. 

15 januari 1lJ5lJ. 382 

14. - Stratznken. - RiJ7cswnohte1' ve1·
volgd wegens v1·ijwUUge slayen en lcwet
suren. - JYTis(l'l'ijf dat in 7Jetrek7C'inu is 
noah met de reohtwrUjlce clienst de1· 1'eoht
bnnken noah met de bestu.~wspoUUe. -Be
voegrlhe·irl vnn rle militni1·e 1·eohtsmaoht. -
Wanneer een rijkswachter vervolgd wordt 
wegens vrijwillig·e slag·en en kwetsuren en 
dat het misdrijf in betrekking is noch met 
de rechterlijke dienst van de rechtbanken 
noch met de bestuurspolitie is de militaire 
rechtsmacht bevoegd. (Wet van 15 juni 
18ll9, art. 25.) 

9 februari 1959. 449 

115. - B~t1'gedij7w znlcen. - Verklrwing 
doo1' rle 1·eohter dnt z-ijn besUssi.nu in lant
ste nanleg wordt gewezen. - Ve1·klndnu 
zonrle1· ~tUwe1·1c'ing. - De verklaring van 
de rechter dat hij enkel in eerste aanleg 
uitspraak doet is zonder uitwerking op de 
toepassing van de wettelijke regels betref
fende de aanleg. 

5 maart 1959. 510 

16. - BttrgerUjke znken. - Ongeval 
ant z·ioh op ae weg nanr en va.n het we·rk 
voorrloet. - Vorrle1·ing tot he1·stel. -
Wettelijlce g1'onrlsl(L(f tot begroUnu vnn 
het gesohil. - Bestnnaaelen rlie de toepns
sing ervnn 1nogelijlc nwken noah in een 
nkte van een pnrUj v6M de eerste 1·echter 
aange(lozt'irl, noah in rle besUssing vastge
stelrl.- Vonnis in lnntste (Umleg.- Wan
neer inzake van vorderingen tot herstel 
van schade voortspruitende uit ongevallen 
die zich op de weg naar en van het werk 
voordoen, de bestandllelen die de toepas
sing van de wettelijke grondslag tot be
grating van het geschil mogelijk maken 
noch in een akte van een partij v66r de 
eerste rechter aangeduid werclen, noch in 
zijn beslissing vastgesteld werden, is het 
vonnis in laatste aanleg gewezen en is de 
door de rechter gedane begToting van het 
geschil zonder uitwerking. 

5 maart 1lJ59. 510 

17. - Bevoegrlheifl. - Stmjzalcen. -
BesUssing over rle 1·egelmaUglwid van ae 
snmenstelling van de 1'Cohtbnn7c. - Geen 

beslissing ove1· een betwisUng omtrent de 
bevoegclhe·id. - De beslissing over de re
gehnatigheid van de samenstelling van een 
rechtbank is geen beslissing over een be
twisting omtrent de bevoegdheid. 

16 maart 1959. 516 

1'8. ~ BuruerZi:ike znken. - Oo·rzaa.k 
vnn een vonlel'inu. - A1·Ukel 23 vnn (le 
wet vnn 25 111aart 1876. - Yorrle,ring tot 
vern·ieUrn:ng vnn een oontmot. - Con
tract, rle oorzaak vnn rle e·is. - Yonle-
1'ing tot vernieUg'ing 1HLn een testament. 
- Testnment, rle oorzaak vnn rle cis. -
De vordering tot vernietiging van een 
contract en de vordering tot vernietiging 
van een testament hellhen onderscheiden
lijk het contract en bet testament als oor
zaak, in de zin van artikel 23 van de 
wet van 25 maart 1876. 

2 april 1959. 583 

19. - Bn1·ge1·Ujke zalcen. - Yorller'ing 
rnet twee vnnten (l'ie van versohillenrle 
oo1·znlcen a.flwngen. - P'nnten vnn rle 
vorrle'l'inrt zonrle1' 1.vettez.ijke begrotings
{1'/'0nllslau, noch schnttinrt rloo·r 1HM't'ijen. 
- Tegenvo·rrle·l"ing. - Yoo1·wnanlen tot 
snmenvoeginrJ vnn beirle vonle·ri.ngen ou~ 
rle nnnleg te bepalen. - vVanneer een 
vordering twee punten bevat, die van 
verschillende oorzaken afhangen, voor 
het een noch het ander een wettelijke 
beg-roting·sgrondslag bestaat en de par
tijen geen schatting ervan gedaan heb
ben, doch de verweerder een tegenvorde
ring ingesteld heeft, kan over ieder van 
{le punten van de hoofdvordering slechts 
dan onder voorbehoud van hager beroep 
recht gedaan worden, mits de tweevoudige 
voorwaarcle dat hun en het bedrag van 
de tegenvordering· samengevoegcl moeten 
worden overeenkomstig- artikel 37, para
graaf 1, lid 3, van de wet van 25 maart 
1876, en clat het bedrag van de tegenvor
dering het bedrag van de laatste aanleg 
te boven gaat. 

2 april 1959. 583 

20. - B·twgerUjlce zalcen. - Hoofdv01'
rlering en teuenvorrlerinu. - P~mten van 
cle tegenvo·Nle1·ing welke niet ontstnnn 
zijn hetz'i:i ~bit het roekeloos en tergen(l 
lcarakte1· van ae hoofdvorrle1·ing hetzij 
~tit het oontmot of rle feiten clie tot 
g1·onrlslag Uggen van ierler van rle zmn
ten van (lie hoofrlvorrle1·ing. - Geen sa-
1nenvoeging om rle awnleg te bepnlen. -
Om de aanleg te bepalen is er geen aan
leiding- het bedrag van de punten van de 
hoofdvorclering met het bedrag van de 
punten van de tegenvordering samen te 
voegen, wanneer deze niet ontstaan zijn, 
hetzij nit het roekeloos en tergencl karak
ter van de hoofdvordering, hetzij nit het 
contract of de feiten <lie tot grondslag 
liggen van ieder van de punten van die 
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hoofdvordering. (Wet van 25 maart 1876, 
art. 37, par. 1, lid 3.) 

2 april 1959. 583 

21. - Bevoe,qclheicl. Stmtzalcen. -
lliisclancl van vnlsheicl in geschritten. -
Onbevoe,qclheicl van het hot van be1·oep. 
- Het llof van beroep is onbevoegc1 om 
kennis te nemen van een misdaad van 
valsheid in geschriften. (Grondwet, arti
kel 98.) 

13 april 1959. 620 

22. - Be·coegrlheicl. - Burgerl-ijlce za
hen. - Wet vnn 25 mnart 1876, cwUlcel 53. 
- BepaUng toepnsseli.ik op cle vonlering 
tot eohtschei.clin,q tegen een persoon vnn 
vreemcle nntionnliteit. - Artikel 53 van 
de wet van 25 maart 1876, overeeitkom
stig lletwelk, wanneer de onderscheidene 
grondslagen in de vorige artikelen van 
lloofdstuk II van dezelfde wet bepaald, 
niet volstaan om de bevoegdlleid te bepa
len van de Belgisclle rechtbanken ten 
aanzien van de vreemdelingen, de eiser 
de zaak mag brengen voor de rechter van 
de plaats waar llijzelf zijn verblijfplaats 
heeft, is van toepassing in zaken van 
vordering tot eclltscheiding ingesteld te
gen een persoon die van vreemde natio
naliteit is. 

17 april 1959. 630 

:23. - Bevoegclhe·icl. - Bu.rr1erlijlce za
lcen. - Wet van 25 11WMt 1876, Mt'i
lcel 54. - Bepnling toepasseUjk op cle 
venveerder ·in cle vonle1·ing tot eohtsohei
lling, clie van v1·eenHle nationaUteit is. -
Artikel 54 van de wet van 25 maart 1876 
hetwelk de persoon, die van vreemde na
tionaliteit is, niet toelaat de bevoegdheid 
van de Belgische rechtbanken af te wij
zen, tenzij in het land van die vreemde
ling datzelfde recht aan de Belg wordt 
toegekend en mits da t de vreemdeling de 
afwijzing van bevoegdheicl in zijn eer
ste conclnsies voorstelt, is van toepassing 
in zaken van vorclering tot echtscheicUng. 

17 april 1959. 630 

24. - Bevoepdlwicl. - Bnrge·rli,ilce za
lcen. - Vonle1"ing tot tenrgbetalin,q vnn 
onve1·sohnld·igcl gesto1·te b-i,iclragen, tegen 
lle R·ijlcsclienst voo1· mantsohnppeli,ike 
z·eke·rheid ingesteld. - Bevoegdheicl vwn 
cle vrederechter, wellce oolc het bed1·ag 
Vlt.n de vorclering weze. - De vrederecll
ter neemt kennis, welk ook het bedrag 
ervan weze, van de vorcleringen tot te
rugbetaling voor onversclmldigd gestorte 
bijdragen, tegen de RijkscUenst voor 
maatschappelijke zekerheicl ingesteld door 
een werkgever, cUe beweert zich ten on
rechte als onclerworpen werkgever te 
hebben aangegeven en die, bijgeyolg, het 
bedrag van al de door hem aan de Rijks-

dienst gedane stortingen terugyorderd. 
(Beslnitwetten van 28 december 1944, ar
tikel 12, paragraaf 1, en 6 september 
1946, art. 2; wet van 14 juli 1ll55, arti
kel 4.) 

17 april 1ll59. 633 

\215. - Strntzalcen. Onv1·ijwUlige 
slo.gen en venvondingen voo1·tvloeie!~cl 1fit 
een ve1·Jceersongeval. - Bevoegclheicl vnn 
rle polUie1·echte1·. Voonvaarclen. -
De politierechter neemt kennis van de 
in de artikelen 418 en 420 van het Wet
hoek van strafrecht omschreven wanbe
c1rijven opgeleverd door slagen en ver
wonc1ingen als gevolg op een verkeerson
geval, wanneer die wanbedrijven samen
hangen of een ondeelbaar geheel vormen 
met een misdrijf dat onder clezelfde 
strafbepallngen valt en dat naar hem is 
Yerwezen uvereenkomstig de artikelen 4 
of 6 van de wet van 4 october 1867 01) 
de verzachtende omstandigheden, of met 
een misdrijf dat valt onder de wetten of 
verordeningen op de verkeerspolitie en 
dat bij hem reeds aanhangig is gemaakt 
door het openbaar ministerie of door het 
om1erzoeksgerecht. (Wetb. van strafv., 
art. 138, 6°bis>· wet van 21 februari 1959, 
enig artikel. ) 

20 awil 1959. 643 

26. - Strntzaken. OnvrijwilUge 
slagen en venvonclingen voortvloeiencl 11,.it 
een ve'/'lceersongevnl. - Bevoegclheicl van 
rle politierechter. Voorwaanlen. 
De politierechter neemt kennis van de in 
de artikelen 418 en 420 van llet Wetboek 
Yan strafrecht omschreven wanbedrijven 
opgeleverd door slagen en verwondingen 
als gevolg op een verkeersongeval, wan
neer die wanbedrijven samenhang·en of 
een ondeelbaar geheel vormen met een 
misdrijf dat onder dezelfde strafbepalin
gen valt en dat naar hem is verwezen 
overeenkomstig de artikelen 4 of 6 van 
de wet van 4 october 1867 op de ver
zachtende omstandigheden, of met een 
misdrijf dat valt onder de wetten of ver
ordeningen op de i'erkeerspolitie en dat 
bij hem reeds aanhangig is gemaakt door 
het openbaar ministerie of door het onder
zoeksgerecht. (Wetb. van strafv., art. 138, 
6°b·is; wet van 21 februari 1959, enig arti
kel.) 

20 april 1959. 646 

27. - Bevoe,qclheicl. Jnvoe1'i'l1g en 
wi.,iz·iging van de tvetteUjlce 1·egelen be
treffende cle lJevoegclheicl van cle hoven 
en reohtbanken. - Aan cle wetge'uenlle 
maoht toebehorend, behowlens afw·i)
kende tvetsbepaUng. - Dehoudens een 
afwijkemle wetsbepaling, behoort het 
enkel aan de wetgevende mncht de wet
telijke regelen betreffencle de bevoegdhei(l 
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van de hoven en rechtbanken te wijzi
gen. (Gronclwet, art. 8.) 

11 juni 1959. 834 

28. - Bevoegclheicl. - BnrrJe,rUjke za
ken. - GeschWen t,nssen lle Ri.iksclienst 
'1:001' arbeiclsbemicldeUng en 1lJe,r7Gloosheill 
en teweJ·Icgestelde werlclozen M:i toepas
s-ing van het min·iste'J'ieel liesltt:it van 
20 nwa·rt 1956. - Geschillen hebbende tot 
·voo1·werp het q;erlenen van llezelfcle vooJ·
llelen als clie, welke toegelcena worclen 
aa1~ cle cLrbeille1·s lloo1· cle samengeonlencle 
1.vetten op cle verr1oecUng van lle schacle 
voortstJJ"ll:itencle ni.t lle a1·beiclsongevallen. 
- Gesch'illen oncle·rwo1'1Jen nan cle ge
wone regelen liet·reffencle cle bevoeglllwicl 
rle·J' rechtlinn.lcen. - De geschillen tussen 
de Rijksclienst voor arbeiclsbemidcleling 
en werkloosheicl of zijn verzekeraar, en 
de bij toepassing van het ministerieel be
sluit van 20 maart 1956 tewerkgestelde 
werklozen, die tot voorwerv hebben het 
verlenen van dezelfcle voordelen als clie, 
welke toegekend worden aan de arbei
clers door de samengeordende wetten op 
de vergoecling van de schade voortsprui
tende nit de arbeidsongevallen, zijn on
<lerworpen aan de gewone regelen betref
fende de lJCvoegdheitl cler rechtbanken en 
niet aan cle bijzonclere reg·elen van be
voegclhei<l ingevoerd bij artikel 24 van 
voornoemde samengeordende wetten. 

11 juni 1959. 834 

:29. - Stratzalcen. - RegeUng v661· het 
in we,rlcinu treclen van de wet van '21 fe
liru.ar,i 1959. - Beldnaglle, geclagvaaril 
cloor het openbnar m·inisterie 1.vegens een 
·inu1·e·nk op cle Weucoae. ~ Rechtst1·eekse 
clagvacwclinu lloo,r cleze 1Jeklangrle wegens 
een inb·re'lf.lc op rlezelflle cocle. - Politie
J·echtblmlc vaststellende rlnt het ten laste 
va.n cle 1·echtstJ·eeks uelllLCL[!cle gelegrle feit 
tevens het wa.n1Jerlrijf vwn onv1·ijwUUge 
1jenvonll·inuen ·uitmanlct. - PoHUe·recht-
1)(Lnlc onbevoegcl wa.t uetreft het ten lnste 
·va.n ae t·weede 1Jekla.aude r1eleode feit. -
Recht1Jnn7c niet gerechtig1l om rle ver
J..;nochtheid in te 1·oepen om zich onbe
·voegil te verkln·ren 1vnt 1Jetreft cle ten 
lnste vnn de eer8te beklnngrle gelegrle fei
ten. - W anneer het openbaar ministerie 
een beklaagde v66r (}e politierechtllank 
heeft gedagvaanl wegens een inbreuk op 
de Wegcode, en deze beklaagde recht
streeks v66r dezelfde rechtbank een an
dere beklaagde heeft gedagvaard wegens 
een inbreuk op dezelfde code, mocht cle 
politierechter cUe, v66r het in werking tre
den van de wet van 21 februari 1959, 
vastgesteld heeft dat het ten laste van de 
tweede beklaagde geleg·de feit ook een 
inbreuk op cle artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek uitmaakte, welke v66r cle 
eorrectionele rechtbank niet aanhangig ge
maakt wenl, de verknochtheid, die tussen 

de feiten het voorwerp uitmakencle van 
beide vervolgingen zou bestaan hebben, 
niet inroepen en zich om die reclen onbe
voegd verklaren ten opzichte van het mis
drijf ten laste van de eerste beklaagcle 
gelegcl. 

29 juni 1959. 915 

:30. - Bevoe{fdheicl. Stmtznlcen. -
Betwistinp om trent ile 1Jevoe[!llhehl. -Be
g·rip. - De vraag, of een partij v66r de 
rechter over de grond, cle bevoegdheid van 
de strafrechtbank heeft betwist, hangt 
niet af van tle qualificatie, welkc zij aan 
haar verweermiddel heeft gegeven, cloch 
van het werkelijk voorwerp van de lle
twisting. 

22 juli 1959. 931 

:31. - St,rafmken. - Litispenclentie. -
Beorip. - Litispendentie onderstelt twee 
identieke vorderingen, die teg·elijkertijtl 
aanhang·ig werden gemaakt v66r tw<~e ver
schillende rechters die de een en de an
dere bevoegd zijn; de exceptie van litis
vendentie sluit derhalve geen exceptie van 
onbevoegclheid in. 

22 juli 1959. 931 

:32. - Strnfznlcen. - Bet·wisti.ng om
trent lle J·egelmaUglwiil vnn de « swis·ine 11 

vnn de ond.e·rzoeksrecht6'r en ·vim ile J'aa.ll
knme·J·. - Geuron1l 01> ile UUspendenUe. -
BetwisUn[f vreemrl aan ile 1Jevoegclheirl 
vnn de onlle1','<!oe7cs·rechter en vwn fle J'anll
kamer. - Betwist niet de bevoegdheill van 
de omlerzoeksrechter en van de raaclka
mer de betichte die, zonder staande te 
houden cla t deze n~chter en deze rechts
macht onbevoegd zijn rntione mnteriae, 
J'nf'ione loc,i of nLUone 1Je'rsonae om te on
derzoeken en de rechtspleging te regelen, 
zich er toe beperkt voor te honden dat de 
onderzoeksrechter en de raadkamer geen 
kennis mochten nemen van de feiten uit 
oorzaak van ,litispenclentie tu,ssen het 
onderzoek, dat V'Mr hen aanhangig is, en 
een onclerzoek omtrent clezelfcle feiten, 
dat aan een ondet"zoeksrechter van een 
ander arrondissement op onregelmatige 
wijze onttrokken zou zijn geweest. 

22 juli 1959. 931 

BEWIJS. 
1. - Bmvijskmcht vwn 1le fL/cten. -

Aide ·vnn concessie van een open1JaJ'e 
fl'ienst. - Interpretatie. - Macht vnn cle 
feUenrechteJ·. - De interpretatie, door cle 
feitenrechter, van een akte van concessie 
van een openbare dienst is, behalve de be
wijskracht cler akte, soeverein. 

4 september 1958. 6 

2. - Bewifslcnwht vnn ile akten. 
B·urgerUjke zalcen. - Vemelceringscon-
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tract. - UUlegging ve;·enigba.rtr met cle 
termen vnn het contntct. - Geen schen
ll'ing va:n cle bewijskmcht va.n cle alcte. -
Schendt de bewijskracht van een stipu
latie van een verzekeringscontract niet de 
rechter die van deze stipulatie een uitleg
ging verstrekt verenigbaar met de termen 
ervan. 

25 september 1958. 76 

3. - Stntfznken. - Gevnllen waa,rin 
cle wet een bijzoncle'r bewijsm,iclilel niet 
oplegt. - Gew,icht-ige, nwnwlwnrige en 
overeenstemmencle vermoerlens. - Soeve
;'e'in e beoorcleUng rloor rle rechter ave;· ile 
rtroncl. - In strafzaken, buiten de geval
len waarin de wet er anclers over be
schikt, oordeelt de rechter over de grontl 
soeverein of voorgec1ragen e1ementen ge
wichtige, nanwkeurige en overeenstem
mencle vermoedens nitmaken die het be
staan van het misdrijf en de schuld van 
de beklaagc1e bewijzen. 

29 september 1958. 88 

4. - D,irecte belastingeJt. Schrijte-
li:ike attesten. - Bewijskmcht. - Beoo;·
ileling clOD'/' lle rechter ove,r cle groncl. -
De rechter over de grond beoorcleelt op 
soevereine wijze, in feite, de bewijskracht 
van een schriftelijk attest. 

14 october 1958. 132 

5. - Bewijsknwht van cle akten. -
Stmtzalcen. - Vonnis een anilere verkla
ring awn een oncle;·Jwo;·cle get1tige toe
sch;·ijvenile clan rUe welke h-i:i heeft nt,qe
legcl. ~ Schenll'ing vrm rle bew,ijslcmcht 
van het proces-verbaal van verhoor. -
Schendt de bewijskracht van het proces
verbaal van verhoor van een getuige, het 
vonnis dat aan die getuige een andere 
verklaring toeschrijft clan die welke hij 
tijclens dit verhoor heeft afgelegd. 

20 october 1958. 151 

6. - Bewijslcnwht van de alcten. -
Zalcen van rlirecte belasUngen. - Uitlea
[J'ing 'Van een Mete cloor cle 1'echter over lle 
[JI'Oncl. - Uitlegging verenirJbaar met lle 
te;'men vnn rlie alcte. - Geen schenrling 
van ile be,wi:isJc.riwht van de alcten. -
Schenclt de bewijskracht van een akte niet 
het arrest clat van die akte een uitleggin'g 
geeft verenigbaar met haar termen. 

23 october 1958. 162 

7. - Stmtzalcen. - Geval waa;· lle wet 
[Jeen b-i._izoncle;· bewi:ismirlrlel ople[!t. -
jJ£acht 'Vltn rle ;·echte'r. - In strafzaken, 
wanneer de wet geen bijzonder bewijsmid
del oplegt, beoordeelt de rechter over de 
grond soeverein, in geweten, de bewijsele
menten die hem onderworpen worden en 
beslist overeenkomstig zijn overtuiging. 

31 october 1958. 184 

8. - Bm·ge;·Ujlce zalcen. - Interpreta
tie van een verlciezings1'0nclsch;-ij,ven. -
Inte;·p;·etaUe cloo;· ene pa;·f'ij gertronll op 
een 'ztUt;·eJcsel vnn het ronclsclwijven. -
VerschUlenile interpretaUe lloo;· lle rech
te,r clie steumt op het r1eheel van lle telcst 
van het ronclsclw,ijven. - WetUaheill. -
'J'egenover de interpretatie die een partij 
geeft van een verkiezingsrondschrijven, en 
die slechts op een uittreksel ervan steunt, 
stelt de rechter wettig een verschillende 
interpretatie die op de gause tekst van het 
rondschrijveri steunt. 

13 november 1958. 222 

9. - StrafzaJwn. - Ge'Vltl waarin cle 
wet geen bijzonllere wijze van bewijsleve
;•ina voorschr,ijft. - Getu,iaen,issen. - Soe
vere,ine beoonlel'ing floor lle fe'itenrechter. 
- In strafzaken, in het geval waarin de 
wet geen bijzondere wijze van bewijsvoe
ring voorschrijft, beoordeelt de feitenrech
ter soeverein de elenienten waarop hij zi,in 
overtuiging steunt, namelijk de waarde in 
feite van de getuigenissen, zonder dat het 
hem verboden is te steunen op elementen 
die in tegenspraak zijn met sommige van 
cleze getuigenissen, met de verkl aringen 
van een partij en met de materiele vast
stellingen van de politic of van een cles
kundige. 

17 november 1958. 230 

110. - Zaken vnn di,recte belastinr1en. 
- Reaiste;·s en huisho,ndel'ijlce ziapieren. 
- Bewijswaarlle. - Registers en huishou-
delijke papieren van een Iielastingplicll
tige leveren geen titel op tegenover de ad
ministratie van de belastingen; door de
gene die ze geschreven heeft of door zijn 
rechthebbenden kunnen ze slechts als fei
telijke vermoedens waarvan de rechter de 
bewijswaarde beoordeelt ingeroepen wor
den. (Burg. Wetb., art. 1331 en 1353.) 

18 november 1958. 244 

11. - Stmtzaken. - Belclaaplle cUe 
een proncl van ;·echtvaanligin,q 'in1'0ept. -
BesUssing clie vaststelt clat ileze awnvoe
'l'ina ieller element mist flat zan toelaten 
peloof'waanle ltnn lwa'/' te hechten. - Be
sUssin[J clie aan cle belclaaglle geen bew'i.j,s 
ople,qt. - Legt aan de beklaagde niet het 
bewijs op van het bestaan van een grond 
van rechtvaarcUging door deze aange
voerd, de beslissing die weigert cleze grond 
te weerhouc1en om reden dat de aanvoe
ring ieder element mist dat zou toelaten 
aan haar geloofwaarde te hechten. 

24 november 1958. 261 

12. - Bewijslcracht vnn rle akten. -
Bm·ae'I'Ujke za.ken. - Hmwove;·eenlcomst 
[Jesloten tussen een vereni[JinrJ zonrler 
winstaevmul lloel en een bioscoopemplo'i
twnt. - Clwns'ule rUe voo;·,<:iet llitt lle tnmes 
en belastingen zullen gerlragen wonlen 
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cloo1· de Vf31'ht~twster maar aan cleze zt~llen 
te'l"ngbetaalcl tvO'}'(len floor cle h·nnnle·1·. -
Doo1· cle verhnt~rster versch·nlcl'igcle en be
tcutlcle tawes. - :L'oekenn·ing ann cleze vnn 
een toelnge geUfk cum het beclrag van deze 
tawes. - Geen onthejfing noah vrijstelUn(l. 
- Rechter cUe lle 'L'onledng in tert~gbeta
Ung vnn ae hn·nrder vertve1'tJt. - Bmvi:is
lcracht van cleze clM~s·nle niet (feschonden. 
- Schem1t niet de . bewijskracht van de 
clausule van een huurovereenkomst geslo
ten tussen een vereniging zonder winstge
vencl cloel en cle exploitant van een bios
coop, luiclens dewelke de taxes en be1as
tingen door de verhuurster zullen gedra
gen worden maar haar zullen terugbetaalcl 
worden door de huurder, het vonnis dat, 
na vastgestek1 te hebben dat de taxes ver
schuldigd waren en werkelijk betaald 
wen1en door de verhuurster en dat deze 
laatste, zonder ervan ontheven of vrijge
steld te zijn geweest, een toelage gelijk 
aan het beclrag van deze taxes heeft beko
men, beslist dat deze omstandigheid de 
terugbetaling ervan aan de lmurder niet 
rechtvaardigt. (Burg. Wetb., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

4 december 1958. 282 

13. - Bewiiskmcht van de akten. -
B·twgerUjlce zalcen. - Rechter ·in ho(fet' 
beroep die ve1·Jdnart clnt een eis nietttv en 
niet ontvanlceUjlc ·is. - E·is cUe reecls in 
concl·usies b'i:i cle eerste 1·echter voorrJe
stelcl was. - SchencUng vctn de betvijs
lc?·cwht vwn cleze conclu.s·ies. - Miskent de 
bewijskracht van de conclusies clie bij de 
eerste rechter een eis voorstelclen, de rech
ter die, in boger beroep, beslist dat deze 
eis voor de eerste maal bij hem wordt 
voorgesteld en hem niet ontvankelijk, 
daar hij nieuw is, verklaart. 

4 december 1958. 283 

14. - Betvijslcracht vcm cle alcten. -
B·wrge'l'li:ike zn7cen. - Oonclt~sies cUe het 
bestaan van een (felcUge overeenlcomst 
awnvoeren. - A•i'l'est ant het bestann en 
de ,qelclirJlwicl vnn cle ove1·eenkomst vast
stelt doch lwcw slechts het lcnrakter van 
eon voorlop·ige 1·egeUng toekent. - Geen 
schencUn(f vnn cle betv·ijslcracht van cle 
concl;usies. - JI/Iiskent niet de bewijs
kracht van conclusies die het bestaan van 
een geldige overeenkomst aanvoeren, het 
arrest dat het bestaan en c1e geldigheid 
van een overeenkomst vaststelt, c1och haar 
het karakter van een voorlopige regeling 
tussen partijen toekent. 

16 januari 1959. 389 

t:5. - Bctv·ijslcmcht cle·r nkten. - Bttr
[Je'l'l·ijke zaken. - A lcte op cl·nbbelzinn·i(fe 
tv·i;ize opgesteld. - Ve1'7clnring ge(froncl OtJ 
ewtr-ins-ielce clementon. - Soeve·reine oe
oonlel'in(f van cle feUenrechter. - Betv·i.is
kracht van cle alcte n-iet mislcena. - Mis-

kent de bewijskracht niet van een akte 
die de overeenkomst vaststelt de rechter 
die, nac1at gebleken is dat de akte op club
belzinnige wijze opgesteld was geweest en 
diende verklaarcl te worden, op extrin
sieke soeverein beoorcleelcle elementen 
steunt om cle ecl!te wil der partijen te be
palen. 

26 februari 1959. 490 

16. - Bewi,islcnwht van cle CLlcten. -
Stntfzalcen. - Ooncl'lts·ies. - Jnte?'lJI'etn
tie cloo·r cle fe'item·echte1'. - Intc?'1J1'etnt-ie 
onve;·eni,qbcta?' met rle bmvoorcz.ingen van 
cle concl·nsfes. - Schencz.ing vnn cle bewifs
lc·mcht 'Van cle nlcten. - Schendt de be
wijskracht van de akten de beslissing- die 
ann de conclusies van een partij een met 
de bewoordingen ervan onverenigbare in
terpretatie heeft. (Burg. Wetb., art. 1319 
en 1322.) 

9 maart 1959. 518 

1'7. - Be1.iYiislcracht vctn cle CLlcten. -
Zalcen vnn cz.irecte belrtst-inoen. - Beslis
si.ng van cle cl·irecte·u·r cler belust-ingen. -
Jnterpretatie cloo·r het hot van beroctJ. -
Jnterp1·etaUe ·wellce met de bewoorcl·in,qen 
vwn cle beslissing vctn cle cz.i·recte·tt?' onvel·
en·iobaar Is. - Schencz.in(f van cle bew·ijs
lcmcht vwn cle besl'iss·in(f. - Ret arrest 
van het hof van beroep schendt de bewijs
kracht van de beslissing van cle c1irecteur 
tler clirecte belastingen wanneer, over het 
beroep tegen die beslissing uitspraak 
doem1e, het beslist dat de administratie 
het bewijs niet heeft geleverd dat iemaml 
aan de extrabelasting- onderhevig is, om 
reden dat cle feiten, waarop het wijst en 
clie de enig-e zouden zijn wanrop de direc
teur zou gesteund hebben, geen voldoende 
bewijs uitmaken, wanneer die beslissing·, 
tot het leveren van het bewijs, niet enkel 
op cUe feiten, doch tevens op andere feiten 
en omstancligheden gesteund had. 

10 maart 1959. 522 

18. - Bewijskrncht van cle alcten. -
Zctlcen van cli1·ecte belnstin{!en. - Besl·is
sinu te(fel'ijkert-ijcl op cle ·intel'tJretnUe ·lj(t/1 

een nlcte en op clementon b·witen bewuste 
nlcte stewnencl. - Soevere·ine ·intertJreta
Ue. - BesUssin(f cUe niet wegens schell
cUng van de be;cijslcracht vwn cUe a.lcte 
lcnn bestrerlen WO'}'(len. - Wanneer het hof 
van beroep zijn beslissing steunt, niet en
kel op de interpretatie van een alde c1och 
tevens op elementen buiten bewuste akten, 
en zo het de bewoordingen van de akte 
niet tegenspreekt, is zijn beslissing soeve
rein, en deze kan derhalve niet wegens 
schending van de bewijskracht van cle 
akte bestreclen worden. 

17 maart 1959. 551 

19. - Stmtzah;en. - Rechte?' ·in hoge·r 
be·roep ·u.itspraalc aoencle. - Rechter cz.ie 
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cloo1· de beoonleUng van de eerste 1·echter 
11·iet gebonden is. - De rechter in hoger 
beroep is door de beoorcleling van de eer
ste rechter niet gebonclen, wat aangaat 
de bewijselementen die reeds aan deze 
werclen onderworpen. 

23 maart 1959. 571 

20. - Be11Yiisleracht van de alcten. -
i'Hmfzalcen. -· Deslc·nndige cUe beslu:iten 
ajteidt nit feiten cUe h:ij als hypothese 
voo1·stelt. - A·rrest hetwelle het bestaan 
vwn die feUen vaststclt.- Arrest hetwellc 
vervolgens op fle besl·uUen van het des
Jcnnclig verslag steu.nt. - Geen schencUng 
van de bewijslc·racht van de alden. -
Schenclt niet de bewijskracllt van een des
kundig verslag het arrest hctwelk zijn 
dispositief steunt op de besluiten welke 
een deskuncUge afgcleicl heeft van feiten 
door hem als een hypothese voorgestelcl, 
wanneer bet arrest aanvankelijk vastge
steld heeft dat die feiten bewezen waren. 

13 april 1959. 619 

21. - Strafzalcen. - Rechter zeleere 
getu.igeJI'issen ·meeT o·vertn·igenrl aan.ziende 
dan anclere. - Geen verpz.ichting de ·reden 
er1'1tn ann te cln·iden. - De rechter, in 
strafzaken, is niet gehouden de reclen nan 
te duiden, waarom hij zekere getuigenis
sen meer overtuigencl aauziet dan andere. 

4 mei 1959. 697 

22. - Geloof verschuhligd aan de ale
ten. - D·irecte belastinaen. - Brief van 
rZe belasi'inmJUchUge aan de controleur, 
1.vaarb·ij het bedrng vnn lwve·r-ingen ann cle 
vijancl, ·in een vorige aa1wifte vennelrl. 
wonlt gew·ijzigcl. - Brief vwn cle nclminis
tmtie waarbij het gewijziacl bed1·ag woTdt 
aangenomen. - L'ln·est Z'ijn clispositlej' 
!fi'Ondencl op het bedrng in de vorif!e awn
gij'te ve·l'1neza. - Schenclina vnn het rte
looj' te hechten nnn de wijziuencle b1"iej' 
en de Mieven vnn de allministrntie. -
Wanneer de belastingplichtige, bij brief 
aan de controleur der belnstingen toege
stuurcl, het beclrag van de leveringen ann 
de vijancl, vermeld in een vorige aangifte 
in de speciale belasting, heeft verbeterd 
en, volgens brieven a an de belnstingplich
tige toegestuurd, de administratie bet ver
betercl bedrag heeft aangenomen voor het 
vestigen van de aanslag, schenclt het ge
loof ann deze diverse brieven te hechten 
bet arrest dat, om zijn clispositief te gron
den, als vaststaancl aanneemt dat de a an
slag werd gevestigcl overeenkomst1g het 
beclrag vermeld in de vorige aangifte. 

12 mei 1959. 722 

23. - Gelooj verschttlcUgd nan de ale
ten. - B·urgeTUjlce zMcen. - Alcte hott
dencle eenz'ijd1.ge ve1'Mntenis nls bewnn1·
neme1· een geheel V01'11Wncl met een an
rlere alcte. - Aleten ttitlegging vergend. -

Verlelwr·ing vnn ae rechter, verenigbaar 
met cle te1·men van die aleten. - Geen 
schencUng van het gelooj' ve·rschu.lrUgd ann 
de ctlcten. - Wanneer een akte houdell{le 
eenzijclige verbintenis van zijn onderteke
naar als bewaarnemer en een andere akte 
een geheel vormen en uitlegging vergen, 
schendt de rechter bet aan de akten ver
schuldigde geloof niet, wanneer bij er een 
uitlegging van geeft, die verenigbaar is 
met hun term en. 

14 mei 1959. 729 

:24. - BnrgerUjlce zalcen. - Alcte hott
rlende eenzijrlige ve1·b·intenis en 'Witlegying 
vergend. - Rechter stemwnrle op extrin.
s'i.elce elementen en ve1'11wedens om rle wer
lceUjlce wil vnn de onderteleennrw van cUe 
nlcte vnst te stellen. - Geen schencl·ing 
vnn de a1·tUcelen 1341 en 1353 1'nn het Bttr
gerlijlc Wetboele. - Schendt noch arti
kel1341, noch artikel1353 van het Burger
lijk Wetboek de rechter die zich steunt 
op extrinsieke elementen en vermoedens 
om de juiste draagwijclte vast te stellen, 
welke de onclertekenaar beeft willen ge
ven ann een akte lwuclencle eenzijclige 
verbintenis en waarvan de termen uitleg
ging vergen. 

14 mei 1959. 729 

2:5. - Gelooj' ·verschttldigrl ann de ale
ten. - D·irecte belasi'inaen. - Ove·reen
lcmnst. - Verlcla1·Iny doo·r cle ·J·echter. -
Ve·rklwr'ing onvrHenigbaar met de bewoor
rz.ingen vnn rle ove1·eenlcomst.- SchentUng 
vnn het gelooj' ve1·sclwlcUgcl ann rle alcte 
rl'ie ae ove1·eenlcomst vaststelt. - Schendt 
het geloof verscbuldigcl nan cle akte, die 
een overeenkomst vaststelt, de beslissing 
die nan die akte een verklaring geeft, die 
onverenigbaar is met haar bewoorclingen. 
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

19 mei 1959. 7 42 

26. - Gelooj' verschu.lrU.ga awn cle ale
ten. - Directe belasUngen. - Besliss'iny 
van rle cz.i.rectenr rler ·rechtstmelcse belas
Unuen. - Goncl·usi.es vnn cle Stcwt. -
Verlelarinu rloo1· het hof van beroep. -
Verlclnring onverenigbaar met de termen 
vnn de besUss,ing en van rle conclnsies. -
Schend·inf! 1:wn het gelooj' nan aeze alcten 
te hechten. - Schenclt het geloof verschul
{ligcl aan de beslissing van de directeur 
cler rechtstreekse belastingen en ann de 
conclusies van de Stant voor het hof van 
beroep, het arrest dat van deze beslissing 
en conclusies een verklaring geeft, die on
verenigbaar is met de termen van cleze 
akten. (Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

21 mei 1959. 7 45 

2'7. - Gelooj verschu.lcl'igd ann de ale
ten. - D·irecte belasUngen. - Stu.lelcen 
door de pMtijen ove·ryelegrl. - Verlclnriny 
floor het hoj' van beroep. - Verlclnri:ng 
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veJ·enlybaa1· met cle bewoonlingen van cUe 
nlcten. - Geen sehenclino vwn het oeloof 
versehulcl'iyfl aan rle nlcten. - Het hof 
van beroep, dat aan de stukken overge
leg·d door de partijen, om de wettelijkheiu 
van de aanslag te kunnen beoordelen, een 
verklaring geeft cUe met de termen ervan 
verenigbaar is, schenclt niet het geloof 
verschu1c1igcl aan de akten. (Burg. Wetb., 
art. 1319 en 1322.1 

21 mei 1959. 752 

2:8. - Geloof versehu.lcl'iycl ann cle ale
ten. - Stmf.<::alcen. - Vonn·is clnt aan een 
pa1·Uj een belcentenls toeschr·ijft zlch en
led ste·unenae· 01J concl·nsies. - Ooncllt8'ies 
cUe zoflanioe belcenten:is n·iet bevatten. -
Schend-i-nrJ van het aeloof ve1·schu.lfligcl 
nnn cle nlcten. - Schemlt het geloof ver
schulcligcl aan de schriftelijke conclusies 
van een partij het vonnis clat, enkel steu
nencle op die conclusies, nan deze partij 
een bekentenis toeschrijft, welke zij niet 
bevatten. 

1 juni 1959. 793 

29. - Geloof versclHtlcl'igfl cum cle nlc
ten. - Bu.1"{!e1·Hjlce zaken. - Opricht-ings
alcte vwn een hanclelsvennootscha1J. - In
terpretnt-ie veren·iaba.a1· met cle termen van 
cUe nkte. - Geen schencUng vnn het geloof 
ve·rsclmlcUocl ann cle nkten. - Schendt 
niet het geloof verschulcligd aan de op
richtingsakte van een handelsvennoot
schap de rechter, die hiervan een inter
pretatie geeft, die verenigbanr is met hnar 
termen. 

12 juni 1959. 838 

30. - Geloof versch·nlcUocl nnn fle ale
ten. - Verlclrwing vwn een proees-ve1·banl 
van cle polit·ie en van een zftt-ingsblacl cloo1· 
cle rechte1· ove·r cle rrroncl. - Verlcladn_q 
vererui_qbnar met cle ter·men vnn de twoces
sen-verbanl. - Geen sehencUno vnn het 
geloof verschu.lrUgcl ann cle nlcten. 
Schendt niet het geloof verschulcligcl nan 
de akten de rechter over de grond, me 
van een proces-verbaal van de politie en 
van een zittingsblacl een verklaring geeft, 
die verenigbaar is met de termen van die 
processen-verbaal. (Burg. Wetb., art. 1319 
en 1320.) 

15 juni 1959. 851 

31. - Geloof verseh·nhligcl nan cle a.lc
ten. - B·u1·gerUjke z·aken. - Testamen
ten. - U-i.tlegg·ing ve·reniobna1' met cle te1·
men vwn cle ctkten. - Soeve1·eine 1titlert
ging. - Is soeverein de uitlegging· van de 
testamenten, die op de becloeling van de 
erflaters en op het geheel van de uiterste 
wilsbeschikkingen gesteund is, wanneer 
clie uitlegging verenigbaar is met de ter
men van die akten. (Burg. Wetb., art. 1319 
en 1322.) 

25 juni 1959. 895 

32. - Btmfznlcen. - Gevnllen wnarin 
cle 1.vet geen 1Ji:izomlere bewijs·miclclelen 
voo·rschri.ift. - Mncht vnn cle rechter. -
In strafzaken, wmmeer de wet geen bij
zondere bewijsmiddelen voorschrijft, be
oordeelt de rechter over de grond soeve
rein de hem onderworpen bewijselementen 
en beslist naar zijn overtuiging. 

29 juni 1959. 919 

BEZIT. 

Dacul va1t lo'llte·r ve·Pmogen. - Daa1l 
·weU,,e noch voor het 1Jez'it, noch voo1· cle 
verjarino, noah voo·r cle bez'itsvonlering 
als oronclslag lean cUenen. - Een eland 
van louter vermog·en kan noch voor het 
bezit, noch voor de verjaring, noch, clien
volgens, voor de bezitsvorclering· nls grand
slag dienen. (Burg. Wetb., art. 2232; wet 
van 25 maart 1876, art. 4.) 

10 april 1959. 612 

BINDENDE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND. 

1. - JJirecte belast-ingen. - FeUel-ifke 
vennoerlens. - Maa.t wann:n zi.i be·wijs
lcnwht(q z·i:in. - B oevereine beoo·rcleUng. 
- De beoordeling van cle maat waarin 
feitelijke vermoedens bewijskrachtig zijn 
behoort tot de soevereine macht van de 
rechter over de grond. 

7 october 1958. 115 

2. - 8tratzaken. - B'!l1"!Jerlijlce vorrle-
1'ing. - OanMtal 1Jerbwnrl t·nssen. een fo·ut 
en een schcule. - 8oevereine beoonleUng 
·in te'ite. - De rechter over de grond be
oordeelt soeverein, in feite, het bestaan 
van een. causaal verbancl tussen een font 
en een schade. 

20 october 1958. 149 

3. - Stratzaken. - Miscl'l"ijven op[!e
levenl cloor een enlcel of cloor onclersohei.
dene feiten. - De rechter over de grond 
oordeelt soeverein in feite of de misclrij
ven opgeleverd worden door een enkel feit 
of door onderscheiden feiten. 

1 december 1958. 277 

BOSSEN EN WOUDEN. 

Boswachtor. - Bevoegrlheclen. - Jncht. 
- Een boswachter lmn andere bevoegcl
heclen uitoefenen clan de functies van ge
rechtelijke politile welke hem door arti
kel 16 van het Wetboek van strafvorcle
ring verleend zijn; hij kan onder meer 
contractuele vergrijpen opsporen door de 
huurder van een gemeentejacht waarover 
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hij het toezicht heeft begaan, en handelt, 
in dit geval, als met een publieke hoeda
nigheid beklede persoon. 

20 october 1958. 151 

BUR GEMEESTE)l. 

Arlnvini.strat'ieve politic. - Hoofdpolitie
commisswris. - Taalc d·ie hern lean opge
dragen wo·rden. - Zo de burgemeester 
zijn machten van administratieve politie 
aan de hoofdpolitiecommissaris geheel of 
ten dele niet kan overdragen, is het hem 
daarentegen niet verboden aan die politie
officier opdracht te geven om, onder zijn 
gezag, de gewone maatregelen van admi
nistratieve politie, zoals de tijdelijke be
waking van een eigendom te treffen. (Ge
meentewet, art. 90, 126 en 127.) 

10 october 1958. 122 

BURGERLIJKE STAND. 

N aamsvem.nrlering toegestaan bij ko
ninkUjk beslnit. - Beslu'it hebbende valle 
ttitwerking. - Melding in cle rand van cle 
alcte van geboorte. - Melding gelrlig ge
maalct door de ambtenaa1· van de btwqer
lijlce stand, ten verzoelce van de bel;mg
hebbende, zonder vool'afgaand vonnis, 
waarbij de verbetering va.n de a.Jcte van 
,qeboorte wordt bev·olen. - Wanneer het 
koninklijk besluit, waarbij een naams
verandering wordt toegestaan, volledige 
en volkomen uitwerking heeft, wordt de 
melding ervan, ten verzoeke van de be
langhebbende, geldig gemaakt door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand in 
rand van de akte van geboorte, zonder dat 
vooraf een vonnis moet worden gewezen, 
waarbij de verbetering van die akte wordt 
bevolen. (Wet van 11-21 germinal jaar XI, 
art. 4 tot 8.) 

8 mei 1959. 709 

BU)lGE]lLIJKE VO]lDE)liNG. 

1. - Derrle ges·ztbroqeenl 'in de l'echten 
vatv het sla.chtoj'fer van. een m·isdrijf. -
Ontvctnkelijlc om z·ich btw,qerz.ijke pcwUj 
te stellen, v66r het straf,qerecht, tegen de 

DESERTIE. 
1. - Dese1·Ue in Ujcl va.n oorlog.- De

sertie bepaalcl b'i] rwt'ilcel24 ·van de beslttU
'I.vet van 22 december 1942 betreffende het 
voorlopig stelsel voo1· rle miUt·ie. - Yoort
dnrencl misdrijf, - Het nalaten door de 

belclaa,qde. - Wie in de rechten van het 
slachtoffer van een misdrijf getreden is, 
is ontvankelijk om zich bnrgerlijke partij 
te stellen, v66r het strafgerecht, tegen de 
beklaagc1e. 

22 september 1958. 57 

2. - Vorrlerin,q aamhanqi,q ,qemaakt 
v66i' de stratrechter. - Veronde1·stelt een 
scluule vool·tstll"lt:iten de n-it het misdri:if 
voo·r hetwelk de belclaa,qde vervol,qd wonlt. 
- V ervolgin,qen enlcel n-it hoofde •pan ·in
bi'euken op het ve1·lcee·r. - Geen vervol
,qin,qen wegens onvrijwilli,qe sla,qen en 
venvonrz.in,qen. - T1 emonlelin.g tot ver,qoe
din,q van een Uahnmelijlc narleel. - On
tvett-i,qhC'id. - Voor de strafrechter ver
mag de burgerlijke partij niet een vergoe
ding te vorderen van een schade gesproten 
uit een misclrijf wegens hetwelke de be
klaagde niet vervolgd wordt. Aldus, wan
neer de beklaagde enkel vervolgd worc1t 
wegens een inbrenk op de Wegcode en dat 
enkel het feit dat clit mlsdrijf uitmaakt 
ten zijnen laste worc1t bewezen verklaard, 
vermag de strafrech ter niet hem te ver
oorc1elen tot vergoeding van een lichame
lijk nadeel voortsprnitende uit een inbreuk 
op artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, voor c1ewelke de beklaagde niet ver
volgd wenl. (Wet van 17 april 1878, arti
kel 3.) 

D 

17 november 1958. 230 

3. - T'OJ'(le'!'inrJ inoestelrl v66r de strar
l'eahtm·. - Onderstelt een sahnrle ontstawn 
ttit het misrl1·ijf, we,qens hetwellc de be
kla.a,qde wo·rdt ve1·volgd. - Y er·vol,qin(l en
leal we,qens inbreu.lc op de We,qcode. -
T' eroonlez.in,q tot q;er,qoedinq van een Uaha
mez.ijlw sa.J/.ade. - Omoett-i,qhe·icl. - De 
burgerlijke 11artij mag v66r de strafrech
ter geen vergoeding vorderen voor een 
schade ontstaan nit een misdrijf, wegens 
hetwelk de beklaagde niet werd vervolgd. 
Alzo, wanneer de beklaagc1e enkel nit 
hoofde van een inbreuk op de Wegcode is 
vervolgd en enkel het feit, dat die inbreuk 
nitmaakt, te zijnen laste bewezen is ver
klaard, mag- de strafrechter hem niet ver
oorc1elen een lichamelijke schade te ver
g-oeden voortspruitende nit een inbrenk op 
artikels 418 en 420 van het Strafwetboek. 

29 jnni 1959. 1J13 

dienstplichtige, binnen drie dagen na de 
gestelde datum, te gelloorzamen aan het 
bevel om te verschijnen v66r het werf
bureau of v66r de dokter aangeduid voor 
observatie, welke nalatigheid door arti
kel 24 van de beslnitwet van 22 december 
1942 betreffende het voorlopig stelsel voor 
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de militie met desertie gelijkgesteld wordt, 
is evenals de desertie een voortdurend 
misclrijf. (Impliciete oplossing.) 

20 april 1959. 642 

2. - Dese,rt'ie 'in t'i:h~ van oorlog. - De
serUe bet)(U~ld b'ij wrU7cel24 ,van de besl,u'it
~vet van 22 clecernber 1942 betretfencle het 
voorlop,ig stelsel voor de mUU'ie. - TT ol
tooUng van het 1n'isdrijf. - TTerjwr,ing van 
de 1l'ltbUelce vorrler,ing.- Ret misdrijf van 
desertie - en namelijk het nalaten door 
de dienstplichtige, binnen drie dagen na 
de gestelde datum, te gehoorzamen aan 
het bevel om te verschijnen v66r het werf
bureau of v66r de dokter aangeduid voor 
observatie - is definitief voltooid en de 
verjaring gaat van dan af in, onder meer, 
wanneer de deserteur, gelet op de omstan
digheden, zich vrijwillig ter beschikking 
van de militaire overheid heeft gesteld. 
(Besluitwet van 22 december 19±2 tot in
voering van een voorlopig stelsel voor de 
militie, art. 24.) 

20 april 1959. 642 

DESKUNDIG ONDERZOEK. 

1. - Ewpert,ise. - Strafzuken. 
Rechtsmaoht va1t tv'i:izen. - Termen vun 
de aoor de deslcunrl,ige afgelegrle eea niet 
vastgestelcl.- N'ietighC'icl van. het verslng. 
- Wanneer de termen waarin een door 
een strafgerecht aangestelde deskunclige 
de eecl afgelegcl heeft noch door een von
nis noch door een zittingsblacl vastgestelcl 
zijn, is het verslag door clie cleskunclige 
ing·ediencl nietig·. 

10 september 19,58. 20 

2. - Eamert'ise. - Strafznken. - Eecl. 
- Dient v66r cle verrichf'ingen van de ex
pertise te wonlen afgelegcl. - De in straf
zaken aangestelde deskunclige client de 
eed v66r cle verrichtingen van de expertise 
a f te leggen. 

10 september 1958. 20 

3. - B'lWge'l'lijke zalwn. - N'ieUg des
lc,uncUg verslag. - NieUgheirl cUe niet 
nooazn,kelijk; elke bezolcUging vnn de cles
kttncUge 1tUsl1t'it. - De omstancligheicl dat 
een deskunclig verslag nietig is belet niet 
dat partijen een bezolc1iging aan de des
kundige h.·lmnen verschulc1igd zijn ten ge
volge van tussenkomsten van zijnentwege 
die een akkoord tussen hen hebben teweeg
gebracht. 

16 januari 1959. 387 

DIEFSTAL EN AFPERSING. 

1. - Nwstr·even van een onr·echtnwUge 
W'inst of een onr·echtmatig voonleel. 
Wezenlijlc elemen,t 'lXtn het misrl'l'ijf. -

Onrechtmwtige aantnsUng vnn ancler·nutns 
pat'l',imoni1~ bewezen zelfs zo de clculer 
gehanflelcl heeft, niet in z'ij-n per·soonlijk 
belwng, mcw.r· ttitsl'ltitenrl ten voordele van 
een clerrle. - Indien de afpersing· voorzien 
bij artikel 470 van het Strafwetboek, 
evenals de diefstal, het nastreven vereist 
van een onrechtmatige winst of een on
rechtmatig voorcleel ten nadele van een 
ancler, is het nochtans niet vereist clat de 
dacler uitsluitend in zijn persoonlijk be
lang gehanclelcl heeft. De onrechtmatige 
aantasting van anclermans patrimonium 
is bewezen zelfs wanneer cle afpersing uit
sluitencl ten voortlele van een clercle wercl 
gepleegd. 

17 november 19G8. 238 

2. - Dienstborle of zooncUenacw cHe zich 
een znalc toeiiigent, rUe hem wenl toeve'l'
tro,nwcl ir• cle n'it·voer,ing van zif'n cont,ract 
van hmw vnn cUensten. - H'niscUefstal en 
geen misll'i"!t'ilc van ve,rtrowwen. - Maakt 
zich schuldig aan huisdiefstal, niet aan 
ruisbruik van vertrouwen, de dienstbocle 
of de loondienaar, die zich een zaak toe
eigent, cUe hem door zijn meester wercl 
toevertrouwdmet het oog op de vervulling 
van een opclracht, die in •cle uitvoering van 
zijn contract van huur van diensten viel. 

26 augustus 1959. 9DS 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - Verlcee'/' van koop·wa,ren 'in cle tol
omt,relc. ~ InbJ'C1tJc nlleen bestcwnrle 'in cle 
n'iet naleving van ile formnliteiten in ver
bancl met fle bescheiclen. - 11 eroonleUna 
tot een' hoofclawvwngen:isstraf. - O,nwet
UghC'icl. - Ret verkeer van koopwaren in 
tle voorbehouclen tolomtrek kan geen aan
leicling geven tot het toepassen van een 
hoofclgevangenisstraf zo de inbreuk alleen 
bestaat in de niet naleving van de forma
liteiten in verbancl met de bescheillen tot 
dekking van het vervoer. (Wet van 6 april 
1843, art. 19, 21 en 25.) 

2!l september 1958. 85 

2. - TV et van 20 rlecember 1897, Ct'rti
kel 1. - M'isclrijf ·inznlce rzo,nnnen, zelfs 
wwnneel' het goecle,ren gelclt n'iet belast
bcuw cloch cum wetteUjlce cont,rolerncwtre
gelen onflenvO'Ipen. - De inbreuken op 
artikel1 van de wet van 20 december 1897, 
vervangen door artikel 9 van cle wet van 
30 juni 19G1, zijn misclrijven inzake 
douane, zelfs zo de goec1eren die het voor
werp ervan uitmaken niet belastbaar zijn 
cloch aan wettelijke eontrolemaatregelen 
onclerworpen zijn. 

29 september 1958. 87 

3. - Wet vnn 6 apr·a 1843, artikel 22. 
- Slttikhnnclel. - Beg,rip. - Er bestaat 
sluikhanclel, in de zin van artikel 22 van 
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de wet van 6 april 1843, bij ontduiking 
niet alleen van verschuldigde rechten 
maar ook van een controlemaatregel. 

29 september 1958. 87 

4. - M·isclrijf. - Dacle1· of meflepliah
tige. - Zelfcle straf. _,__ In zake douane
en accijnsmisdrijven, zijn de dader en de 
medeplichtige met dezelfde straf gestraft. 
(Wet van 6 april 1843, art. 28.) 

20 october 1958. 145 

5. - Wet van 6 apri'l 1843, a1·tiJcel 22. 
- Ontrlilliiking vctn 1·eahten. - Begrip. -
Er is ontduiking van rechten, in de zin 
van artikel 22 van de wet van 6 april1843, 
niet alleen wanneer men zich aan ver
schuldigde rechten onttrekt maar ook 
wanneer een controlemaatregel wordt ont
gaan. 

8 december 1958. 298 

6. - TTe·rbeunlverlclcwing. Niet-ve1·-
toning van de verbe·wrd verlclaarcle zaalc. 
- F wrpliahUng voo1· de veToordeelde cle 
warwcle van de zaak te betalen. - In za
ken van misdrijven tegen cle wetten op de 
douanen en accijnzen is degene, lastens de
welke een verbeurdverklaring uitgespro
ken wordt, gehouden, in geval van niet
vertoning van de verbeurdverklaarde 
zaak, de waarde van deze zaak te betalen, 
zelfs incUen het gebrek aan vertonen van 
deze zaak hem niet te wijten is. (Wet van 
6 april 1843, art. 22 en 24.) 

8 december 1958. 298 

'7. - Slnilcse 1t.it- en invoer van een 
zelfcle koopwaar. - TTerbe·urdverlclcw·i'ltrf 
van de smoklcelwaa1·. - JJ1oclaliteUen. -
Wanneer een zelfde koopwaar sluiks wordt 
uitgevoerd en wecler ingevoerd, moeten de 
verbeurdverklaring van de smokkelwaar 
en, bij gebrek aan vertoning ervan, de be
taling van haar waarcle, voor ieder mis
drijf bevolen worden. (Wet van 6 april 
1843, art. 22, 24 en 30.) 

8 december 1958. 298 

.s. - Sluildnvoer van aan betwrlc'in(fs
of aontJ·olemaatJ·eflelen oncle·rw01'1Jen aoe
clenm. - Gelclboete van tweemaal cle 
waanle van cle goecleren. - TVaanle. -
Bea·r·ip. - In geval van sluikinvoer van 
aan beperkings- of controlemaatregelen 
onderworpen goederen, is de waarde van 
de goederen, welke, na verdubbeling, het 
bedrag van de geldboete bepaalt, opgele
vercl door de waarde van die goederen op 
het ogenblik waarop zij ingevoerd wor
den, zonder dat het de rechter toegelaten 
is er de rechten en taxes, waaraan zij in 
BelgH! onderhevig zijn, toe te voegen. (Wet 
van 6 april 1843, art. 22; wet van 20 de
cember 1897, gewijzigcl door deze van 
30 juni 19"51, art. 1.) 

27 april 1959. 668 

9. - H·uiszoelci.ng. - 1liaahUgina floo·r 
cle vrederechter. - TTe1·uwlcl·ing vctn het 
onme·renrl goed vere,ist. - Vennelcl'ing van 
de persoon rUe het goefl betrelct n'iet ve1'
C'ist.- In zaken van inbreuk op de wetten 
betreffende de douanen en accijnzen moet 
de opclracht tot huiszoeking, welke door 
de vrederechter afgelevercl worclt, het on
roerend goed vermelden tot visitatie waar
van machtiging wordt verleend en niet de 
naam van de persoon bij dewelke de visi
tatie zal gedaan worden. (Wet van 26 au
gustus 1822, art. 200 en 201.) 

27 april1959. 668 

110. - Htt.iszoelc'ing.- JJ1aahti,qing floor 
de v1·ede·reohter. - Afgevaanligde om de 
beambten bij te strutn. - .!lfvarwrlirJinrJ ·in 
beg·insel aan de f'ttnat-ie ve'J'leencl. - De 
door de vreclerechter verleende afvaardi
ging om de beambten van de douane bij 
te staan tijdens de huiszoeking, die hij 
toegelaten heeft, is in beginsel aan de 
functie verleencl. (Wet van 26 augustus 
1822, art. 200 en 201.) 

27 april 1959. 668 

11. - TTerbe'n'rclveJ•Jclaring van rle ver
voenniclclelen. - F ere,isten. - De vervoer
micldelen, die in zaken van douane tot 
smokkel werc1en aangewend of in gebruik 
gestelcl, moeten aangeslagen en verbeurd 
verklaard worden, telkemnale geen enkel 
deel van de lading werd aangegeven; al 
werden de goecleren niet in geheime berg
plaatsen verstopt. (Wet van 6 april 1843, 
art. 23.) 

27 april 1959. 668 

1.2. - Alcohol. - Ve·rvoer van niet 
cloo1· gelfl'ige cloamnenten geclelcte brande
W'ijn of lilcetwen. - A1·tUwl 21 van de wet 
vcm 6 ap·r'il 1843 de aevangenisst'i'a.f 1t:it
slu:itend. - Besah'iklC'ing niet toepasselijk. 
- Artikel 21 van de wet van 6 april 1843 
op de beteugeling der smokkelarij in za
ken van douanen, luidens hetwelk de ge
vangenisstraf nooit zal worden opgelopen, 
indien de inbreuk enkel bestaat in de niet
naleving van de formaliteiten met betrek
king tot de documenten, is niet toepasse
lijk op het misdrijf bestaande in het ver
voer van brandewijn of likeuren niet ge
dekt door geldige documenten, misdrijf 
voorzien bij artikel 12 van de wet van 
12 december 1912 betreffende de bijzondere 
taxes op de inheemse of vreemde brande
wijnen. 

11 mei 1959. 715 

D~ONKENSCHAP. 

1. - Persoon in staat vrm dronken
sahap een voerht'ig besttwencle in een open
ba1'e plaats. - TTerpUahtencl ontzetting 
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'vwn het reclit te best'lWen. - OntzetUn,q 
1Jepe1·kt tot het best·uren vnn een motor
voertnig. - Onwettighe·irl. ~ Wanneer hij 
de beklaagde veroordeelt die, in staat van 
dronkenschap in een openbare plaats, een 
voertuig bestuurd heeft, moet de rechter 
tegen hem de ontzetting uitspreken van 
het recht een voertuig of een luchtschip 
te besturen of een rijdier te geleiden; hij 
kan de ontzetting niet beperken tot het 
besturen van een motorvoertuig. (Besluit
wet van 14 november 1939, art. 10.) 

G october 1958. 106 

2. - Inb·reu.k op cle wrtilcelen 1 en 3 
vwn rle besl'lt:ih,oet vnn 14 novembe-r 1939. 
- Element vnn openluwrhe·ia ve·re·ist. -
JJ11.srl1'i.if getJleega 011 cle openbnre wert. -
Afwe.zigheia vnn get·u'i.ge. - Strnfbnwr 
m·isclrijf. -Ret element van openbaarheicl 
dat vereist is voor het bestaan van de 
inlJreuk op artikelen 1 en 3 van de be
sluitwet van 14 november 1939 wordt be
wezen door de vaststelling dat het feit 
plaats greep op de openbare weg, dit wil 
zeg·gen op een van de in artikel 14 van de 
besluitwet van 14 november 1939 omschre
ven openbare plaatsen, zelfs zonder aan
wezigheid van getuigen. 

17 november 1958. 234 

. 3. - Inlwenk op a·rtikel 3 ·vnn ae be
sluit1,oet van 14 novernbe·r 1939. ~ Bewijs. 
-De rechter, bij wie een inbreuk op ar
tikel 3 van de besluitwet van 14 november 
1939 aanhangig wordt gemaakt, vermag 
nit alle elemt"nten die zijn overtuiging 
kunnen vormen af te leillen dat een per
soon die in dronken toestancl aan het 
stuur van zijn op cle openbare weg stil
staand voertuig geYonden werd, clit voer
tuig op de openbare weg in staat van 
dronkenschap bestuurd heeft. 

17 november 1958. 234 

4. - Besz.tl'it1vet vnn 14 novembe·r 1939, 
artilcelen 1 en 3. - Stant vcm cl-ronken
schap. - Beg'l'ip. - In de artikelen 1 en 3 
van de besluitwet van 14 november 1939 
becloelen de woorden cc staat van dronken
schap ll de toestaml van een persoon die 
de voortdurende controle op zijn hande
lingen verloren heeft, zonder da t vereist 
weze dat hij het bewustzijn van deze han
delingen verloren heeft. 

8 december 1958. 305 

5. - Inb·rettlv op ae besl·uitwet van 
14 november 1939, w·tilcel 3. - Bewijs. -
De rechter bij wie een inbreuk op arti
kel 3 van de besluitwet van 14 november 
1939 aanhangig gemaakt wordt, kan het 
bestaan van de staat van dronkenschap 

afieiden van alle bestandclelen die van 
dien nard zijn dat ze zijn overtuiging kun
nen vormen. (Impliciete oplossing.) 

8 december 1958. 303 

•6. - In1J1·ettk op ae n1·t·ikelen 1 en 3 van 
ae besl·nUwet vnn 14 novembe1· 1939. -
Geen concl·nsies.- VaststelUng vnn cle be
stnnclclelen vnn het m·isclrijf in ae b·ij rle 
tvet bepnnlcle bewoorclingen. - Wettelijke 
vaststelUnrt 'l.onn rle stnat vnn rlronlcen
schnp. - De rechter die, bij ontstentenis 
van conclusies, in de bewoordingen van 
de artikelen 1 en 3 van de besluitwet van 
14 november 1939 het bestaan van een in
brenk op clie artikelen vaststelt, stelt hier
door tevens vast dat cle staat van {lronken
schap van de betichte cleze is, welke be
doelde besluitwet bepaalt. 

13 aprii 1959. 621 

7. - Beslnit vnn 14 november 1939, Ct1'
tfkel 3. - Bestnnrlclelen vnn rle inbre·uh'. 
- De inbreuk on artikel 3 van de besluit
wet van 14 november 1939, betrefl'ende cle 
beteugeling van de clronkenschap, onder
stelt het bestaan yan al de bestanddelen 
van een inbreuk op artikel 1, paragraaf 1, 
van zelfde besluitwet, en bovendien van 
de verzwarende omstandigheid vermelcl 
in artikel 3 . 

1 juni 1959. 796 

DUIVEN. 

Verpz.iohting elke ·reiscl·uif van een l"in.rJ 
te voo1·zien. ~ Wet vwn 211 j·uli 1923, a:rti
lcel 5. - Bepaling zonrle1· toepnssing op 
c< piepers ll. - De bepaling van artikel 3 
van 24 juli 1923, luidens welke elke reis
duif moet voorzien zijn van een ring naar 
het officieel model, afgeleverd door cle toe
gelaten nationale bond, is niet van toepas
sing op c< piepers '' het is te zeggen duifjes 
clie nog niet kunnen vlieg·en. 

15 september 1958. 41 

DWANGSOM. 

Bertrip. - Maken geen veroordeling tot 
een dwangsom nit, dit is, tot een straf, 
cle raming door cle rechter van het be
clrag van d<o schacle die een vertraging 
in de uitvoering van de uitgesproken be
slissing aan een partij zal veroorzaken 
en de veroordeling tot betaling van clit 
bedrag in geval van clerg·elijke vertra
ging·. 

7 november 1958. 208 
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - Echtscheidinu door onde'l'linge 
.toesternrning. - Regeling bij da£Unu vcm 
de rechten van de pa·rUjen. - Onve'l'
cleeld f!Oed dat niet beg·J'epen werd in de 
re[Jeling door dadinrJ. - Goed dat [Jeen 
uUslnUend ei,qendom van een de·r echtge
noten f!C'Worden. - Zo lle regeling door 
·t1ading van de respectieve rechten van 
de echtgenoten die door onderlinge toe
stemming nit de echt sclleiden, eens de 
echtscheiding nitgesproken, niet meer 
door een van de partijen kan aangevallen 
worden, vloeit daar niet nit voort dat, 
in het geval dat het lot van een goed 
dat deel nitmaakt van de gemeenschap 
1:1ie tnssen de echtgenoten bestaan heeft 
het voorwerp niet is geweest van een 
enkel hetzij uitdrnkkelijk hetzij stilzwij
gend lJeding van de regeling bij dading, 
t1it goed het uitsluitend eigendom van 
.een der gewezen echtgenoten geworden is. 
(Burgerlijk WetlJoek, art. 279.) 

11 december 1958. 315 

·2. - Arrest wacwbij de echtscheiclin[J 
.toe[Jestaan wordt wegens e·rf! belecli[Jende 
betreklcingen van de echtgenote met een 
llerde en ~oegens bet·relckin,qen van de
zelfcle aanl met een wndere de'}'(le. - Eer
ste dispositi.ef wetteUjlc. ~ JJ:ficldel rJer·icht 
teuen het tweede disposit'ief. - JJ:fiddel 
zonder belcmg. - Wanneer een arrest de 
·echtscheiding toestaat, enerzijds, wegens 
erg beledigende betrekkingen van .de echt
genote met een derde, en anderzijds, we
gens gelijkaardige bctrekkingen van de 
echtgenote met een andere derde, en het 
eerste dispositief wettelijk is, is het mid
del uitsluitend gericht tegen het tweede 
dispositief bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk. 

28 mei 1959. 780 

EET- EN KOOPW Al~EN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). 

1. - Wet van 3 rnaart 1954 bet1·ettende 
de open·ing, lle veJ'{!1'0ting of de 1t•itbTei
lz.ing van zelcere lcleinverlcoopsbeclrijven, 
art'ikel 2, lette1· a. - Gewoonl'i.ilc onde1'
sche'illen taklcen van handel. - Betelcenis 
vwn llie 1~itclntlckin[J. - Bij ontstentenis 
van een wettelijke omschrijving, heeft de 
uitdrnkking « takken van handel )) , in 
artikel 2, letter a, van de wet van 
3 maart 1954 betreffende de opening, de 
vergroting of de uitbreicling van zekere 

VERDR., 1959. - 64 

E 

kleinverkoopsbedrijven, haar gewone zin 
en omvat de onderscheiden delen of on
derverdelingen van een koophandel; dien
volgens beslist de feitenrechter wettig 
dat de voedingswaren in het algemeen, 
alles omvattende vvat met 's mensen voe
ding verband hondt en textiel, aile tex
tielprodncten omvattende, takken van 
handel ni tmaken. 

22 september 1958. 60 

:2. - lVet van 3 maa1·t 1954 betreffende 
cle open·inrJ, de ver{lroting of de 1tUbre·i
lling van zekere kleinverkoopsbed'l'ijven. 
- In1·icht-in(J voor verkoop ·i:n het lclei!n 
·waw1in beste'll(z.i{! ten minste vijf bezol
lligcle verlwpe·rs werlcza.am zijn. ~ Geen 
oncle·rscheicl te maken titssen ·verkopers 
slechts een zelce1· aantal claoen tewerlcge
stelil. - De voorwaarden vermeld in ar
tikel 2, letter b, van de wet van 3 maart 
1954 betreffende cle opening, de vergroting 
of de nitbreiding van zekere kleinver
koopsbedrijven, en volgens welke ten 
minste vijf bezoldigde verkopers lJesten
dig werkzaam moeten zijn, is vervuld 
wanneer ten minste vijf van die verko
pers voortdnrend aanwezig zijn alle da
gen dat de zaak geopen<l is, zelfs zo som
migen onder die verkopers hun werk 
slecllts bij tussenpozen verrichten. 

22 september 1958. 60 

3. - T'er·valsin,q. - ToevoeginrJ van 
snlflet aan gehalct vlee8. - JJ:f'i8cl1'i:if. -
Vereisten. - Is schulclig aan vervalsing 
hij die, ten einc1e de koper te bedriegen, 
snlfiet bij gehakt vlees voegt in znlke 
hoeveelheid dat de bestanddelen van het 
gehakt erdoor veranclerd werden, zelfs 
wanneer dit mengsel voor de gezondheicl 
niet schadelijk zon zijn. (Strafw., arti
kel 500.) 

15 december 1958. 333 

4. - Ve1·vals·ino. - Feranllerin(J van 
een eetwaar lloor toevoeo·ino van een 
vreenule zelfstancli.[!lWid. - Soe-vereine 
1JeoordeUnr1 lloor cle 1·echter. - De rech
ter stelt soeverein in feite de veranc1e
ring vast van een eetwaar door toevoe
ging van een daaraan vreemde zelfstan
digheid. 

15 december 1958. 333 

5. - T'erkoop met p1·emWn.- Konink
lijk beslwit vctn 26 februwl"i 1935. - Be
slidt zoncle·r wettige [11'ondslag. - Bet 
koninklijk besluit van 26 februari 1935, 
de nitvoering regelende van artikel 3 van 
het koninklijk besluit nr 61 van 13 ja
nuari 1935, hondende beperking en regle-
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mentering van de verkoop met premH~n 
vindt geen grondslag noch in het principe 
van dit laa tste koninklijk besluit noch 
in de bepalingen ervan. 

19 januari 1959. 396 

'6. - ll:Iwrga1'ine en bereicle vetten. -
ll:Ieng'ing ·met lwrkenn-ingsstotfen.- Noofl
zalceUj lche·icl van een op eensl·wiclencl acl
vies va,n ae hoge gezoncllwicls1'acul f!Cnomen 
lcon·inlcl'ijlc beslwit. - De voorwaanlen 
onder dewelke de voor de verkoop be
stemtle margarine C'n de bereide vetten 
met herkenningsstoffen moeten gemengd 
worden, clienen bepaald te worden door 
een op eensluidencl advies van de hoge 
gezondheidsraad genomen koninklijk be
sluit. (Wet van 8 juli 1935, art. 12, lid1.) 

13 april 11l59. 617 

'7. - Vleeshanclel. - Koninlcl'ijlc be
sltdt van 1'/2 clecember 1955. - TTe-rbocl in 
fle lolcalen flienencle tot fle verlcoop tJan 
vlees anfle1·e procl1tcten te verkopen clan 
vlees, vleeswaren en venlntwzaamcle of 
bewerlcte zyroclttcten clienencl tot het knti
clen en het bereiclen van vlees. - Draaf!
tvif1lte. - Daar het koninklijk besluit 
van 12 december 1955 als misclrijf stelt 
het feit van in lokalen, dienende tot de 
verkoop van vlees, andere producten te 
verkopen dan << vlees, vleeswaren en ver
duurzaamde of bewerkte producten die
nen<l tot het kruiden en het bereiden van 
vlees l>, is onwettelijk het vonnis, waarbij 
de beklaagde veroordeeld wonlt nit 
hoofde van dit misdrijf, om de enkeie 
reden dat hij een product heeft verkocht, 
« dat niet normaal gebruikt wordt om 
vlees te berei<len ll. (Koninklijk besluit 
van 12 december 1955 betreffende de vlees
winkels en de daarbij behorende berei
dingswerkplaatsen, art. 1, h.) 

29 juni 1959. 918 

EIGENDOM. 

Aan cle openba1·e tveg tJalencl erf. -
EigencZom omvattencle het 1·echt van toe
fjang, van n'itz·icht en ·uan waternjloop op 
fjeZef!cle wef!. - De eigendom van een 
aan de openbare weg Dalend erf omdat 
het recht van toegang, van uitzicht en 
van waterafloop op gezegde weg, uitge
oefend overeenkomstig de wetten en re
glementen. 

4 juni 1959. 803 

ELECTIUSCHE ENEIWIE. 

Algemene ve1'o1·clening inzalce elect1'i
sche installat-ies. - A1·be·icle·r 1·eparat-ie
we1·lcen ti'itvoe1·encle zoncle1· e1·mee belast 
te z·ijn en bniten weten van ae emploUnnt 
van een elect1'ische cent·rale. - Ref!le-

ment voorzorgsrnaat1'egelen niet voor
sclwijvencle. - Ret koninklijk besluit van 
28 december 1931, houdende algemene ver
orclening inzake electrische installaties, 
schreef aan de exploitant van een elec
trische centrale niet voor maatregelen te 
nemen van aard om de arbeider te be
schermen die, zoncler ermee belast te zijn 
en buiten weten van de exploitant, re
paratiewerken van de centrale uitvoert. 

25 september 1958. 7S 

E!lFDIENSTBAARHEID. 

1. - E1·f flat een witweg op cle open
bat·e weg heeft. - Omstancligheicl cl·ie 1le 
toezJassing van a1·tikel 68'/2 van het Btw
uerUjk TVetboek niet u:itsl·uit in1lien cleze 
ttitweg onvolfloenae is voo·r ae nooclwen-
1l'igheden van ae emploitatie van het erf. 
- Een erf clat een uitweg op de openbare 
weg heeft is nochtans een ingesloten erf 
in de zin van artikel 682 van het Burger
lijk Wetboek, wanneer de uitweg onvol
doende is voor de nooclwen<ligheclen van 
cle exploitatie van het erf. (Impliciete 
oplossing .) 

19 december 1958. 34!} 

2. - Erf(Uenstbaa1·hei1l van ove1'{/1Ut(f 
ten voo1·clele van een ·ingesloten e1'j. -
Doo1· cle wet gevesUgcle e·rfcl·ienstbaa1·
heicl. - Becl1Ung of wijze van geb·J't£ik. 
- A.1·W,;el 691 van het Btt1'{fe1·Z·i,ik Wet
bock niet toepassez.ijk. ~ De bedding of 
de wijze van gebruik van de erfdienst
baarheid van overgang cloor artikel 682 
van llet Burgerlijk Wetboek gevestigd 
ten voordele van de ingesloten erven kun
nen door verjaring verkregen worden, 
daar het verbod door artikel 6&1, licl 2, 
van het Burgerlijk Wetboek ingesteld op 
de wettelijke erfdienstbaarheid van over
gang· niet toepasselijk is. (Impliciete op
lossing.) 

l9 december 1958. 350 

3. - Lichtopeninrten ·in een mnu1· awn
geb·mcht op een lcle·ine1·e afstan£7 1lan de
gene waamp 1titzichten op anclennans e1·f 
toef!elaten zijn. - Lichtopeningen 1lie
nen1le te volfloen aan cle cloo·r 1le artt:
kelen 676 en 677 van het B·twge·rz.ijlc Wet
bach; (lestel1le voo·rwan1·aen. - De be
schikkingen van de artikelen 676 en 677 
van het Burgerlijk W etboek zijn tocpas
selijk niet alleen op de lichten aange
bracht in een niet gemene muur, die on
middellijk aan andermans erf paalt, 
maar ook op de lichtopeningen aange
bracht op een kleinere afstand dan de
gene waarop uitzichten op andermans erf 
toegela ten .zijn door de artikelen 678 en 
679 van hetzelfde wetboek. 

15 mei 1959. 737 
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FAILLISSEMENT. 

Vraag tot opname van een schu.ld·vo1·
<lering in het passief van het failz.isse
ment. - Vonnis op betwisUng. - Vonnis 
dat niet noodzakez.ijk ·uUgesprolcen is << in 
zalcen van faillissement ll. - Ret vonnis 

GEESTJUJKE D~ANKEN. 

SUjte1·ijen vnn gegiste clnmlcen. - Ont
:zegging vnn het 1·echt geglste ilmnlcen in 
het lclein te ve·rlcopen. - V eroorileU'/1 rt 
wegens ove1·spel. - Yoon.onarclen. - Een 
verbordeling wegens overspel brengt de 
ontzegging van het recht gegiste dranken 
in het klein te verkopen slechts mecle wan
Ileer de betrokkene veroorcleeld is geweest 
tot een gelclboete van meer dan vijftig 
frank of tot een gevangenisstraf anders 
uitgesproken dan te vervangenden titel en, 
in geval van voorwaarclelijke veroorcle
ling, wanneer de veroordeling ingevo1ge 
nieuwe veroorcleling << clefinitief ll is ge
worden. (Wetten in zake de slijterijen van 
gegiste dranken samengeordend op 3 april 
1953, art. 1, 3°, en 4, par. 4 en 5.) 

31 october 1958. 190 

GEMEENTE. 

1. - U'itvoe1·in g vnn een overeenlcomst. 
- O·vereenlcomst tOaiWin geen zmblielce 
rlienst betrolclcen ·is. - Geclwonqen te1W-it
·voerlegg1.ng ten laste van de gemeente. -
l·Vettigheiil, - Wanneer geen publieke 
dienst betrokken is, kan de partij die een 
overeenkomst met een gemeente getroffen 
11eeft deze tot de tenuitvoer1egging ervan 
dwingen. 

24 october 1958. 169 

2. - Beranclslag·ing van de gemeente
nwd de besUssing nemende een onroerend 
goed nan te Jcopen. - Alclcoonl met de 
verlcoper. - KoninkUjk besl·nit van goeil
lce·zwing. - Goeflke1wing de mncht-irtin.q 
tot nankopen onderstellende. - vVanneer 
de beraads1aging van een gemeenteraad 
de aankoop yan een onroerencl goed be
slist heeft, en wanneer na akkoorcl tussen 
de gemeente en de verkoper de beraaclsla
ging goedgekeurcl worclt door een konink
lijk besluit, onclerstelt die goeclkeuring de 

F 

G 

clat uitspraak cloet over een betwisting 
lJetreffencle de opname van een schulclvor
clering in het passief van een faillisse
ment is niet noodzakelijk « in zaken van 
faillissement ll gewezen. (Wet van 18 april 
1851, artikelen 465, 502, 504 en 505.) 

14 november 1958. 226 

door artikel 76-4° van de gemeentewet 
voorgeschreven machtiging tot aankopen. 

24 october 1958. 169 

3. - Bel'iutclslng·ing van cle gemeente
nuul over een voonoe·rp vreenul ann ile 
rlngo·}"(le. - D r·ingendheid niet ve·rlclaaril. 
- Be·ra.adslarting goerlgelce·unl door een 
lwn·i.nlclijlc 1Jesl·wit. ~ Onre,qelmntirJlwid 
uerlelct. - Wanneer een gemeenteraacl be
raaclslaagtl heeft over een voorwerp 
vreemcl aan de dagorcle, zoncler dat de 
tlringenclheicl verklaarcl wercl, clekt de 
goedkeuring van de beraaclslaging door 
een koninklijk besluit die onregelmatig
heid. (Gemeentewet, art. 63.) 

24 october 1958. 169 

4. - Beslissiny 'Vctn cle gemeentemrul. 
- Beslissing wellce n·iet imt!Uaiet knn z·i,in. 
- Foo·rwannlen vnn cle ·re,r;elmatiulwid. -
Een beslissing van de gemeenteraad kan 
niet impliciet zijn. Om regelmatig te we
zen {lient ieclere beslissing van de gemeen
teraacl overeenkomstig de artikelen 62 en 
volgencle van de gemeentewet te worden 
genomen en, behalve heirkracht, op het 
proces-verbaal van de zitting te worden 
vermeltl. (Gemeentewet, art. 62 tot 77 en 
112.) 

10 april 1959. 609 

GEMEENTE~EGLEMENT. 

1. - Reglement wnrtrb'ij een taxe 011 
rle moto1·en 1.oonlt ingevoenl wegens de 
prestnUes cUe met behnlp e·rvnn op het 
gronrlgebierl van anilere gemeenten wonlen 
tl'itgevoerd. - Reglement n·iet wettelijlc. 
- Is onwettelijk het gemeentereglement 
waarbij een taxe op de motoren wordt in
gevoercl wegens de prestaties die met be
hulp ervan op het grondgebiecl van andere 
gemeenten worden uitgevoerd. (Gromlwet, 
art. 31, 108 en 110; wet van 30 maart 1836, 
art. 76, 5°.) 

17 maart 1959. 553 
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2. H nnclhnv'inrt vnn cle onle bfnnen 
cle PWimte vnn cle slachtlHtizen. - Re,qle
men t [Jeff'I'Oncl op a'rtilcels 3 1Jctn t'itel XI 
van cle wet van 16-24 attgu,stu,s .1790 en 78 
van cle gemeentewet, en bepnlencl clat het 
ter lcenn,is van cle weggeb1''nilwrs znl 1V01'
clen gebnwht ove'reenlcornsUg cle bepaUn
iJCn van cwtilcel 1, lnatste Ucl, va,n tle wet
ten op cle polif'ie van het wegverlcee1'. -
Reglement tlut geen awnvullencle reglenwn
te1'ing 1vitmactlct, getmffen te1' ttitvoel''inf! 
van cleze wetsbesclliilclC'ing op cle politie 
vnn het wegve1·1cee1·. - Uit de omstandig·
heid dat een gemeentereglement, getroffen 
ten einde de orcle binnen de ruimte van 
de slaellthuizen te hanclhaven en uitclruk
kelijk gegroncl op artikels 3 van titel XI 
van cle wet van 16-24 augustus 1790 en 78 
van de gemeentewet, bescllikt dat het 
slechts in werking zal treden na de weg
gebruikers ter kennis te zijn gebracht 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 1, laatste lid, van cle wetten op de po
litie van het wegverkeer, kan niet worden 
nfgeleid dat dit reglement een aanvullencle 
reglementering uitmaakt getroffen ter uit
voering van becloel{l artikel 1. 

26 aug·ustus 1959. 937 

GENEESKUNDE. 

Uitoefening. - Begrip. - Het feit aan 
cle zieken voorschriften ter hancl te stellen 
en mec1icamenten aan te raden behoort de 
geneeskunde. 

24 november 1958. 260 

GE~ECHTSKOSTEN. 

1. - SkCL[zctlcen. - BesUssing over tle 
tntbUelce VO'rtle'l''ing. - Beroep cloo'l' het 
openbnnT min,istel"ie ctlleen. - BesUssing 
cUe het bemep niet ontvanlcelijlc ve1·7clnrt'l't. 
- VerooHlelin,g van cle belclaagcle tot cle 
kosten van cle zmblieke vonle,rin,q. - On
'UJettigheicl. - Wanneer cle rechter in be
roep, waarbij de publieke vordering aan
hangig werd gemaakt door het enkel be
roep van het openbaar ministerie, clit be
roep niet ontvankelijk verklaart, mogen 
de kosten van die vorclering niet ten laste 
van de beklaagcle gelegd worden. 

10 september 1958. 16 

2. - StHtfzaken. - Vemonleling vnn 
verseheiclen beklactgtlen we[tens versch'il
lencle 1n'iScl'l"ijven. - SoUclwi'/'e veroonlelinrJ 
tot cle kosten jer1ens cle openb1we ]Ja'/'Uj. 
- Onwettighe'icl. - Is onwettig de beslis
sing die beklaagclen, wegens verschillende 
misclrijven veroordeeld, solidair tot de 
kosten jegens de openbare partij veroor
cleelt. (Strafw., art. 50.) 

22 september 1958. 63 

3. - Verbrelcing.- B·twgerlijlce zalcen. 
- Bestreclen arrest ve'/·brolcen. - Veroor
cleUng van cle verweercler tot cle lcosten. -
Kosten cleze vnn 1le ltnnleg clie ann het 
ve,rnieUgcle a'JTest voorctfgegnan is 11 iet 
begrijpende. - In geval van inwilliging 
van een voorziening in burgerlijke zaken, 
begrijpen de kosten tot welke de verweer
der veroorcleelt wonlt deze van cle aanleg· 
niet cUe aan het vernietig{le arrest vooraf
gegaan is, waarover het aan het op ver
wijzing rechtsprekencl rechtscolleg·e beho
ren zal uitspraak te cloen. 

2 october 1958. 96, 

4. - Burgedi}ke Zltlven. - GecUnrt 'iin 
cassaUe. - l'oHlerill[/ tot verooHleling· 
van rle verweenler tot cle lcosten van tle 
vern,ieUycle beslissing. - Vonle1·inr1 [JefoT
nw.leenl in het exz1loot van bctelcerl'i'ng van 
het vemoelcschrift tot cassaUe. - Het hof' 
sla1tt C'l' geen cwht o]J. - Ret hof slaat 
geen acht op de vorclering tot veroordeling 
van de verweercler tot de kosten van de 
vernietigde beslissing, in het exploot van 
betekening van het verzoekschrift tot cas
sa tie g·eformuleercl. 

9 october 1938. 116, 

5. - BurgerUjl.:e zaken. - Getl'inrt h! 
cassctUe. - Beskeclen besUssintJ ve,r1H'0-
7cen. - 17 emonleUng van cle ve,rweenle'r 
tot cle lcosten. - Kosten cleze van cle 'U'it
_qifte van cle best'l'eclen besUss,inrr n'iet be
IJI'ijpencle wannec,r cle cwnleggm· tl'ie 'Uit
rtifte niet heett moeten, Uchten, noch cleze 
1Jet,refj'encle ctnclere stttlclccn die cle aamlert
ge'l' n,iet tot sta,v'in[l vnn zijn voO'I'Z'ienhlff 
i1woept. - In geval van inwilliging Yan 
een voorziening in burgerlijke zaken, kun
nen cle kosten waartoe de verweer!ler in 
cassatie veroordeelcl worclt noch de kosten 
begrijpen van de uitgifte van de verbro
ken beslissing, wanneer de aanleg·ger die 
uitgifte niet gelicht !1eeft maar het bete
kencl afschrift overgelegcl !weft, noch de 
kosten blootgesteld voor het overleggen 
van andere stukken die de aanlegger tot 
staving van zijn voorziening niet heeft in
geroepen. 

9 october 1958. 116 

6. - Btwgerli:ike :mlcen. - A.'I'1Jeiclsoii
I/CVctl. - Vorwzleni11g vwn cle werlcnemcr. 
- Voo,rziening ven,vo'I']Jen. - Kosten 'Van 
ve,rbrekin,q.- Kosten tl,ie ten lnste vnn cle 
1Verkrteve'r va,llen of ten lnste van z'i;in ver
zelcemar. - Uitzoncle'l"ing.- vVanneer cle 
voorziening van cle werknemer tegen een 
beslissing gewezen over een vorclering op 
de samengeordenc1e wetten betreffende cle 
herstelling van de schacle voortsprnitem1e 
nit arbeiclsongevallcn gesteuncl, verworpen 
worclt, zijn de kosten van de aanleg in 
verbreking ten laste van de werkgever of 
van zijn verzekeraar, tenzij de voorzie
ning roekeloos en plagend is, zelfs wan-
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neer de kosten nocleloos zijn. (Wet van 
20 maart 1938.) 

14 november 1958. .228 

7. - Burge1·Ujlce zake1i. - NieUg rles
J.;um.dig verslag. - NieUgheicl die n·iet be
let dat partijen de deslcunclige moeten be
zolcUgen wegens tussenlcomsten die een 
rtklcoonl tnssen hen teweeggebracht heeft. 
- De omstandigheid dat een desknndig 
verslag nietig is belet niet dat partijen 
een bezoldiging a an de desknndige knnnen 
verschulcligd zijn ten gevolge van tnssen
lwmsten van zijnentwege die een akkoord 
tnssen hen hebben teweeggebracht. 

16 jannari 1959. 387 

·8. - Znlcen van directe belasUngen. -
8amenvoeging van ·vonlerhwen floor de 
·rechter wegens hun verlcnochtlwid. -
Vo·rderingen die n·iettemi.n onderscheiclen 
blijven. - De op ellce van de zalcen ge
vnllen lcosten moyen n·iet versmolten wor
den. - De door de rechter bevolen samen
voeging van vorderingen op grond van hun 
verknochtheid, belet niet dat zij onder
scheiden blijven en heeft niet tot gevolg 
dat de op elk van de zaken gevallen kos
ten gemeenschappelijke kosten worden. 

3 maart 1959. 504 

9. - Voom·iening in verbreking. -
Stntfzalcen. - BesUssing Vftn ve·roo1·delinf! 
op de voorzien·inr1 vwn de lielclangde ver
brolcen. - Besliss·ing wnnrbij een pnrti.j 
b1wgerlijlc vernntwoordeUjlc ve;·Jclnard ·is 
.zonder voon.verp. - 01wegelmatige voor
den-inf! vwn flie parUj. - Kosten vnn die 
voorz·ien·ing ten laste van die 1JCL1'tij. -
Wanneer de beslissing waarbij een partij 
bnrgerlijk verantwoordelijk wordt ver
klaard zonder voorwerp wordt, ten ge
volge van lle verbreking, op de voorzie
ning van de beklaagde, van de beslissing 
die deze veroordeelt, blijven de kosten van 
de voorziening van de bnrgerlijk verant
woordelijk verklaarde partij ten haren 
laste, zo deze zich onregelmatig voorzien 
heeft, onder meer indien zij haar voorzie
ning niet betekend heeft aan de partij 
tegen dewelke zij gericht is. 

23 maart 1959. 572 

110. - St'/'nfza!wn. - Instanti.e ·in ens
saNe. - Voorz1en·ing ·van de b·zw[Je1'Ujke 
pwrtij. - Voo·rziening niet [Jericht tegen 
het openbawr min·isterie. - BeteJ,;en·inrJ 
van de voorziening aan het openbuu1· mi
n·iste1"ie. - Kosten vnn fleze beteJceninrJ 
ten luste vnn cle b·n1'[JC1'lijlce 1HL1'Uj. -
"\-Vanneer de bnrgerlijke parti.i heeft ver
klaard zich in verbreking te voorzien te
gen de beklaagde, en niet tegen het open
baar ministerie, en haar voorziening niet
temin aan het openbaar ministerie heeft 
betekend, moeten de kosten van deze bete
kening te haren laste worden gelaten, 

zelfs inclien de voorziening worclt ingewil
ligcl. 

25 mei 1959. 765 

11. - Arbe'illson[Jevallen. Geding In 
verbrel.;'ing. - Kosten ten laste vwn het 
/Je(lrijfshoofd of van z-ijn verzelce1·anr. -
Uit.~·onderinf!. - De kosten van het gecling 
in verbreking in elke vordering gegrond 
op de samengescllakelcle wetten op de ver
goecling cler arbeiclsongevallen worden ten 
laste van llet bedrijfshoofd of van zijn 
verzekeraar gelegd, tenzij ingeval van roe
keloze en tergentle voorziening. ("\-Vet van 
20 maart 1948.) 

4 jnni 1959. 807 

12. - B'llrgerl'ijke zulcen.- A1·7Jehlson
geval. - Bet1.v·isting. - Kosten ten laste 
vnn het bellroijfshoofll of vnn zijn ve·rze
lc.eran'l', beho·nflens in gevnl vnn ter,qende 
en 1'0elceloze vorcle1·ing. - Beschilck:ing 
vnn toepnssing, ten gevol,qe van {Jel-ijk-
1.DaanUglleill, op de ,qesohillen tu.ssen de 
Rijlcs£Uenst voo'/' a;rbC"idsbemiflllelin[J en 
werklooslwill en toerlclozen bif toet)(tssin,q 
van het ministe1·ieel beslnU van 20 muart 
1956 te werlc gestelll. - De beschikking, 
door de wet van 20 maart 1948 aan arti
kel 29 van de samengeorclencle wetten op 
de vergoeding van de schade voortsprui
temle nit de arbeidsongevallen toegevoegll 
blijkens clewelke de kosten van alle Yorcle~ 
ringen gegrond op voornoemcle wetten ten 
laste zi,in van het bedrijfshoofd of van 
zijn verzekeraar, behouclens in geval van 
tergende en roekeloze vorclering, maakt 
voor cle arbeicler een voordeel nit dat door 
nrtikel 1 van het ministerieel beslult van 
22 december 1956, bij gelijkwaarcliglleitl 
toepasselijk wordt gemaakt ingeval vm~ 
gescllil, gegrond op het ministeri'eel be
sl.nit vnn 20 maart 1956, tussen de RijkR
chenst voor arbeidsbemiddeling en werk
loosheicl, of zijn verzekeraar, en tewerlr
gestelde werldozen. 

11 juni 1959. 834 

13. - Stmfzaken. T!erbrekin(J. -
Verschillende verweerders. - Geen soli
fl[t'ire veroo·rtleUn[J ·tot lle lcosten. -Wan
neer het llof, in strafzaken, de bestreclen 
beslissing verbreekt, knnnen cle verweer
clers niet solitlair tot de kosten van de 
aanleg in verbreking worden veroordeeld. 

15 jnni 1959. 850 

GEWIJSDE. 

1. - Bescll:ilclci-JI,rJen van lle rna£llta1/WI' 
fl'ie beslist harlllen llat lle belclnn,qfle ·in een 
staat vnn erge ,qeestesstoo·rnois verlcee/'(le. 
- Be~lissin{f cUe het rechtsoolle[Je zete
lenlle tn stmj'.za!cen, 'LDaa.rbi:i anrle1·e feiten 
werllen ann.Jwn.,rrif! [JC11WMct, noiet Mllllt. -
In het beoorclelen van bij haar aanlmngig 
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gemaakte feiten, is de rechtsmacht van 
wijzen in strafzaken niet ge bon den door 
bcslissingen uitgesproken door rechtscol
leges van onclerzoek die, naar aanleiding 
van andere vervolging·en, verklaard lleb
ben dat (le beklaagcle in een staat van erge 
geestesstoornis verkeercle. 

3 november 1958. 195 

2. - Znken vnn 1'echtst'reelcse belnst'in
gen. - Ext·rabelasting. - Arrest clat de 
nanslag ve1·nietigcl heett om 1'cclen clat Mj 
ge·vesUgd was op de wetteUjk:e ve·rmoedens 
·voor.<:ien bij cwUkel 2, l)(M'a[/'l'ttttf 3, vnn de 
wet van 16 october 1945, dan '/.Vannee1· het 
bewi:is van de hoeclwn·igheicl vnn belasUng
schulclige niet gelevenl wns. - Tweecle 
ar·rest clat besUst clat cle rl'ienwe ncmslag 
wettiu ·is, cle a.am·inist1·aUe hebbenrle cloor 
mirlclel van feiteU.jlw vermoerlens het 1Je
'I.V'ijs van het bestaan van ·inlcomsten, ann 
de extra.belasUnu onclen.vo·rpen, yelevenl. 
- Geen schencli'ng ·vwn het r;ewijscle ge
hccht aan het eerste WJ"/'est. - vVnnneer, 
op het beroep van (le belasting·plichtige, 
het hof van beroep een aanslag in de ex
trabelasting vernietigd heeft om de enkele 
reclen dat deze g·evestig·d was door te steu
nen op de wettelijke vermoeclens omschre
ven door artikel 2, paragraaf 3, van de 
wet van 16 october 1945 zonder dat de ad
ministratie het bewijs gelevercl ha(l van 
de hoeclanigheid van belastingschuldige in 
deze belasting, schendt het tweede arrest 
geenszins het gezag van gewijscle gehecht 
uan d~ze besliRsing, wanneer het beslist 
(lat de nieuwe aanslag, gevestigcl, ditmaal, 
op feitelijke vermoec1ens waaruit het be
wijs af te leiclen valt van het bestaan van 
inkomsten aan de extrubelasting onrler
worpen, wettig is. 

4 december 1958. 288 

3. - Gezau vcm gew·ijscle. - j],foiUUe. 
- Besz.iss·ing vnn een mUiUemacl cUe een 
vrau,r; tot nUs tel ve·J"we·rzJt, ,r;este1t1ul op 
de ·reclen clat rle cz.ienstpUchUge lcostw·inner 
is. - BesUssing cz.ie n·iet ma.g in,r;e·roepen 
1.vonlcn tegen een lnte1·e ·vnwg op clczelfde 
,r;mncl yesteuncl, macw cUe st,relct tot aan
wijzing voor het spec·inal continrtent. -
vVanneer een militieraacl een vraag tot 
uitstel gesteuncl op bet feit clat de dienst
plichtige kostwinner is van een der fami
lieleden vermekl in artikel10, paragraaf 1, 
1 o, der samengeorclencle dienstplichtwet
ten afgewezen heeft mag die beslissing 
niet ingeroepen worden tegen ee1i la tere 
door c1e clienstplicbtige ingestelde vraag·, 
strekkenc1e, om dezelfcle reclen, tot a[m
wijzing voor het speciaal contingent, bij 
toepassing· van artikel 13, parngraaf 1, 
4°, van deze wetten. 

26 januari 1959. 419 

4. - St·ratznken. - Vom~·is elM cle ver
(lachte veroonleelt wegens onvrijw'ilUge 

clocling en letsels tot een stra.t en tot scha
cleve1'[/0ecling tot herstel van cle schcule 
sprn'itencle ·u:it het ove1·Ujclen, cle z.ichame
Ujlce letsels en cle stoffe U:i lee schncle. -
BeroetJ vwn cle venlachte alleen, bepe'J'lct 
tot cle bnryerli:ikc bescMlclc·in,r;en van het 
vonnis. - APrest clat in de 1Jlnats van cle 
cloo·r cle eerste 1·echte'J' 'l.veerhouclen fo1tt, 
cUe het miscl-ri:if ·nitmaal.:t, een amclere fo·ut 
stelt. - Schencling vnn het gew·ijscle O'VCI' 
cle p·nblielce vonlcring. - Wanneer tegen 
een vonnis dat de verc1achte veroordeeld 
heeft, weg·ens onvrijwillige dooclslag en 
letsels, tot een straf en tot vergoeding tot 
herstel van de schade voortspruitenc1e uit 
het overlijden, c1e lichamelijke letsels en 
de stoft'elijke schade, boger beroep inge
stelcl is geweest door cle verclach te a lleen 
en enkel wat de bescbikkingen nopens dt~ 
burgerlijke belangen betreft, scl!em1t de 
rechter in beroep het gczag van het ge
wijscle over de publieke vorc1ering inclien, 
om over de lmrgerlijke vorcleringen tegen 
de ven1acl!te ingeleid te beslissen, hij in 
de plaats van de cloor de eerste rechter 
weerhoudene font, die het misllrijf uit
maakt, hij een andere font stelt. (Impli
ciete oplossing.) 

9 februari 1959. 453 

5. - Milit-ie. - Beslissiny vwn cle m'ili
tie·macl cz.ie eeu u'itstel verleent. - BesUs
sing wellce rle militie'}'(uul cUe ·ncule·rhnncl 
o·ve·r een nie·uwe awlwrcwy tot 11.itstel of 
tot nan1vijzi'll!f 'Voor het stJeC'inal cont-in
gent client te besz.issen niet binat. - Een 
beslissing van de militieraad, die een uit
stel verleent aan een clienstplichtige heeft 
slechts een tijc1elijk gezag van gewijsde 
en belet dus niet dat de toestancl van de 
militieplichtige opnieuw zou worden on
clerzocht c1oor de militieraad, die na(ler
hanc1 client uitspraak te doen over een 
nieuwe aanvrang tot uitstel of tot nan
wijzing· voor het specinal contingent. 

23 februari 1959. 484 

6. - B'lt'i'[!C'I'l'i:ilce zctlcc11. - TTonn·is 
wacwbij beslist wonlt clnt een r;emeente
·reglement sleohts nwnleicUng lean geven 
tot het hefjen van een tct[DC voo1· zove'r be
lHWhle we'!'lcen ~l!cnlcn '/iU[fevoenl lcrach
tens een cloo•J' cle rtemeenteracul ·l·ertelrnaUu 
,r;enomen en doo'i' cle hogere overhe·icl ,r;oecl
geke·zwcle besliss'in,r;.- TTonn:is op clat zmnt 
clefiniUef. - De 1·echte1· cloo1· clCLt vonn·is 
gebonclen. - Is niet een tussenvonnis, 
maar is op {1at punt definitief, en dic;n
volgens verbindt de rechter, llet vonnis 
waarbij beslist wordt dat een gemeente
reglement slechts aanleic1ing kun geven 
tot het lleft'en van een taxe voor zover be
paalde werken werclen uitg·evoerd krnch
tens een door de gemeenteraad regehnatig 
genomen en door de llogere overheid goecl-

i gekeurcle besli8sing, en waarbij bevolen 
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wordt die beslissing over te leggen. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1350, 3°, en 1381.) 

10 april 1959. 609 

'7. - Di1·eote belasUngen. - A1-rest 
wacwb·ij cle ctjstaml Vltn een verhaal terten 
de besUssing van rle cz.i.reotetw der belas
Ungen wonlt gedeo1·eteenl. - An·est dat 
sleohts in lcraoht van gewijsde gaat na 
ve·rstr-ijk'ing van cle te1·mijn ingestel1l voor 
de voo1·ziening in oassnt-ie. - Het arrest, 
waarbij een llof van beroep de afstund 
van een verhaal in zaken van directe be
lastingen decreteert, is een rechterlijke 
beslissing die pas in kracht van gewijsde 
gaat na de verstrijking van de termijn, 
welke de partijen verleend is om zich in 
cassatie te voorzien. 

26 mei 1959. 774 

.s. - Bnrye·rUjlce znlcen. - Uitlegyinu 
door het hof vwn beroep van een ·in de 
zcwlc uewezen vonnis. - UUleyging ve·r
enigb(ut1' met de termen vwn cUt vonnis. -
Geen sohen(z.iJig van het gewijsde. - Mis
kent niet het gezag van het gewijsde van 
een te voren in de zaak uitgesproken von
nis, het arrest dat er zich toe beperkt een 
met de termen van dit vonnis verenigbare 
interpretatie te geven. 

29 mei 1959. 785 

9. - Bn1'lferUjlce znlcen. - Fonn·is 
1.vaarbij een vo1·ige ·reohte1·lijlce besUssin g 
een besohiklcend geileelte 1.vonlt toege
solweven, 1.vellc zij niet bevat. - Sohen
cz.ing vwn het gewijsrle. - Schendt de be
wijskracht van een vorige rechterlijke be
slissing het vonnis dat aan die beslissing 
een bes<;hikkend gecleelte toeschrijft, welk 
zij niet bevat. 

11 juni 1959. 832 

10. - St'/'afzctken. - Uitlegyencl a:r-
1'est. - JJiaohten van ile ·reohtm·. - De 
rechter heeft de macht, zonder het gezag 
van het gewijscle te schenden, een tluis
tere of dubbelzinnige beschikking van een 
vorige door hem gewezen beslissing nit te 
leggen; onder voorwendsel van een uitleg
ging, mag hij echter hetgeen werkelijk 
wercl beslist niet wijzigen of aanvullen, 
noch een vaststelling toevoegen, die voor 
de wettelijkheid van het gevonniste ver
eist is. 

22 juni 1959. 872 

11. - Stntfzalcen. - Fonn·is waa·rbij 
een deslcttnilig onrlerzoelc wonlt bevolen. 
- Desk'nnd;ig onde1·zoek sleohts gedeelte
Ujlc ttUgevoenl. - Later vonn·is over cle 
g1·onil, 1.vaa1·b1} besUst tvo1·dt clat het ge
cleelteliilc n·ieHtitvoe1·en van het deslc·nn
cUg on(lerzoelc n·iet belet omtrent ile ten 
laste gelegde feiten te besUssen, clactr z·ij 
voldoende bewezen zi,jn door het 1·eeds 
tdtgevoeTd gedeelte V(vn het deslcmuUg on-

de·rzoelc en iloor anilere bewijselementen. 
- Geen sohencling van het gezag van het 
gewijsae vnn het eerste vonn'is. - vVan
neer een vonnis een deskundig onderzoek 
heeft bevolen, worclt het gezag van het 
gewijscle van dit vonnis niet geschonden 
door een tweede vonnis, dat over de grond 
uitspraak doet en vaststelt, dat het ge
rechtelijk niet-uitvoeren van c1it deskun
dig onclerzoek de rechter niet belet vol
doend ingelicht te zijn, claar de ten laste 
gelegde feiten als vaststaancl voorkomen 
op grond van de door de deskunclige reeds 
gedane bevinclingen en van andere bewijs
elementen. 

29 juni 1959. 919 

GEZINSVEIWOEDINGEN. 

1. - 1TT erlcgeve·rs en niet-loontJ·elc
lcenden. - Gesohillen. - ReohtstJleging 
voo1· de vredereohte·r. - Ferpliohte op
roeping tot minnelijlce tussenkomst vuu1· 
de clauvaanUng. - Y aststelling in cle 
besz.issing niet voorgesohreven. - Zo ar
tikel 8 van de wet van 10 juni 1937, tot 
uitbreiding van de kinclertoeslagen tot de 
werkgevers en de niet-loontrekkenclen, 
voorschrijft cla t de oproeping tot minne
lijke tussenkomst voor de vrederechter 
v66r de dagvaarding verplicht is, lc;gt 
geen enkele wetsbepaling echter op dat 
de beslissing over de in voormeld artikel 
bedoelde geschillen zou vaststellen dat 
clit voorscllrift in acht genomen werd. 

4 december 1958. 285 

2. - Geneesheer die eensfleels z'ijn l!e
roezJ voor een private clientele beoefen t 
en, anflersdeels, ter u.Uvoe'l'ing vnn 'een 
bell·ienclenoontraot flat hem met een ven
nootsohaz) verbinclt. - F'eiten1·eohter clie 
vctststelt (lett feiteUjlc flezelffle beroepsbe
arijviuheia geldt. - Wettelijlw steu.n vwn 
cle l!esUssino flie cleze geneesheer ant
slant van cle verpliohf'inuen voo1·zien b'if 
het oruan·ielc lconinkUjlc beslnU van 
22 ileoember 1988, zoals flit toepasseU:ik 
was v66r de ajsohajfing van zijn art'i
tel 362. - Uit de vaststelling dat een ge
neesheer feitelijk clezelfde beroepsbedrij
vigheid uitoefend wanneer llij zijn pri
vate clientele ver.zorgt en wanneer hij 
zijn taak volllrengt ter nitvoering van 
een lledienclencontract dat hem met een 
vennootschap verbindt, zelfs wanneer 
deze bedrijvigheicl onder twee onclerschei
clen juriclische llenamingen ui tgeoefend 
wordt, kan de feitenrechter wettig aflei
den tla t, wanneer artikel 362, door het 
llesluit van cle Regent van 7 september 
1946 bij het organiek koninklijk besluit 
van 22 december 1938, voorzien door de 
wet van 10 juni 1937 tot uitbreic1ing van 
de kinclertoeslagen tot de werkgevers en 
cle niet-loontrekkenclen, gevoegcl, nog in 
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voege was, deze geneesheer ontslagen is I en desgelijks geen reeht geniet om het 
van de verplichting die uit de toepassing voorcleel ervan te vorcleren. 
van clit koninklijk besluit voortvloeien, 4 december 1958. 285 

HANDEL-HAND ELAAR.. 

Fnktn·wr. - Opgemactlct na het ontstaan 
van betwistinoen t'llssen partijen. - Om
stancUo lwid clie niet volstaat om te be
wijzen clat de pTi:is van de lcoopwnren 
niet versch'!llcUod ·is. - Van cle enkele 
omstancligheid dat een fakttn1r, betref
fende een koopwaar, slechts opgemaakt 
is geweest nadat betwistingen tussen par
tijen zijn ontstaan, mag niet wettig afge
leicl worden dat cle prijs van clie koop
waar niet verschuldigcl is door de partij 
aan clewelke de faktuur gezonden is ge
weest. 

16 januari 1H59. 391 

HANDELSFONDS. 

Ajstancl. - Bevat in hoofcle van de 
ovenl·moer een ve1·binten·is van n·iet con
cuirreren jeoens cle overnem.e1'. - Ve·rbin
ten·is llie een bestanclcleel van cle waanle 
van het foncls ·u.itmaakt. - De afstand 
van een handelsfonds bevat, rechtens, 
ten laste van de overdrager een verbinte
nis van niet concurreren jegens de over
nemer. Deze verbintenis maakt een be
stancldeel van de waarcle van het fonds 
uit. 

2 juni 1959. 800 

HER.HALING. 

1. - 1 n ll e llno·vanrcl'ino n·iet gerele
veerde omstand·ioheicl, clewelke echter 
voort·vloe'it n'it cle stul"ken van de rechts-
1Jlertinu nan rle Techte·r en aan de be
klaaode onrleTworpen. - Beklaa[llle flie 
niet speciaal 7dt{!enocli(ftl wenl zich be
t1·effcnlle deze omstancUrtheid te vcnlelU
flen. - Gcen schenfliny van cle 1·echten 
van de venlcrli{!iny. - Wanneer de rech
ter de herhaling weerhoudt en de straf 
bepaalt rekening ennede houdencl, zonder 
dat cle beklaagde uitgenoc1igd werd zich 
te verdedigen betreffende deze omstan
digheid die in de dagvaarding niet gere
leveerd werd, zijn cle rechten van de ver
dediging van de beklaagde niet kunnen 
geschonden worden indien de beklaagde, 
voor het sluiten van de debatten, de ge
legenheid heeft gehad de stukken van de 

H 

procedure waaruit de herhaling blijkt te 
onderzoeken. 

22 december 1958. 361 

2. ~ In de clauvnarcling niet yerele
veercle omstanlligheitl, clewelke echter 
voo·rtvloeit 11it lle st·u.klcen van ae J'echts
plertinq cwn cle ·rechter en aan cle 1Je
lclan{!rle oncle·rworpen. - Belclaaucle cUe 
niet szJec·iaal 1/.'ituenofl'i(frl wenl z·ich be
trejJ'enrle cle;;e omstancliu heicl te venlelli
,qen. - Horter beroep van het openbaar 
m:iniste'l'ie. - Rechter in houer beroep clie 
cle he1·haUnr1 voo'r rle eerste maal tvee·r
ho1tclt. - Weturtheicl. - Op hoger beroep 
van het openbaar ministerie, vermag de 
rechter wettig voor de eerste maal de her
haling te weerhouden en er rekening 
mede te houden om de straf te bepalen, 
zclfs wanneer de beklaagde niet uitgeno
<ligd werd zich te ver<ledigen betreffende 
deze omstandigheid die in cle dagvaarding 
niet gereleveerd wer<l, maai· op voor
waarde dat beklaagde, v,66r het sluiten 
van de debatten, de gelegenheicl heeft 
gehad de stukken van de rechtspleging 
waaruit de herhaling blijkt te onderzoe
ken. 

22 december 1958. 361 

3. - 01;crtrelUngen. - A'l'tilcel 565 van 
het Stmf'wetboelc. - Toepassin{!S{!ebfecl. 
- De herhaling omschreven bij arti
kel 565 van het Strafwetboek betreft en
kel de overtredingen, die bij titel X van 
het IIe boek van het Strafwetboek zijn 
voorzien. 

1 juni 1959. 796 

4. - Dronkenschap. - Jnli·re·ztlc OlJ (L'/'
tilcel 1, § 1, vwn cle besl·witwet van 14 no
·vemlie·r 1939. - Vorige veroorcleUny Mj 
toepassin{! van rwtilcel 8 van aezelfcle lie
sl·u.ittvet. - Ye·roorclez.ing lmtnnencle tot 
y·ronclslav cUenen voor rle nie·u.we ·inbrenk. 
- Degene die een inbreuk pleegt op ar
tikel 1, § 1, van de besluitwet van 14 no
vember 1939, betreffendc de beteugeling 
van de clronkenschap, kan zich in de, bij 
deze wetsbeschikkingen voorziene staat 
van herhaling bevinclen wegens een vo
rig-e veroordeling tot de straf voorzien bij 
artikel 3 van zelfde besluitwet. 

1 juni 1959. 7H6 

5. - Arrest van ve1·ooTcleling ·waMb·ij 
relwning wonlt gehou.clen rnet de herha-
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7'i11Il biJ rle vaststelUng van rle straf. -
Elementen vnn de herhnUng bHjkenrle 
noah 1tU het arrest, noah ttit rle stnkken 
vwn de reahtspleging. - Onwettelijke 
besliss·ing. - Is onwettelijk het arrest 
van veroorcleling waurbij voor de vust
stelling van de omvang van de struf, re
kening worclt gehouden met de stunt van 
herhuling van de bekluugcle, wanneer het 
bestaun van de elernenten van de herbu
ling bierbij niet wordt vastgesteld, en 
cleze ook niet blijken uit de stukken van 
de rech tspleging. 

29 juni 1959. 912 

HEQZIENING. 

1. - Int·rekking door en merleve·roor
deelde vnn een verklaring. - Fe1·eiste 
opdat deze ·int·relcking een vrnng tot her
z·iening ontvnnkelijlc zo·n maken. - Op
clut cle intrekking door een mecleveroor
deelcle van in de loop van bet geding af
gelegde verkluringen een vruag tot ber
ziening ontvankelijk zou rnaken, is onder 
meer vereist dut enig element overgelegd 
wordt dat cle opreclltbeid van die intrek
king waarscbijnlijk maukt. 

1 december 1958. 27<l 

2. -· N:ie·uw feit. - Fenvijz·ing voor 
onderzoek ·1w£w een hot van be1·oep. -
Foonvaarden. - Wanneer in een regel
matig overgelegd verzoekscbrift tot ber
ziening feiten worden aangevoerd clie 
voorvielen sinds de veroordeling of om
standigbeden die aanlegger niet in staat 
was te bewijzen ten tijde van het geding 
en waaruit bet bewijs van onschuld van 
de verzoeker kan blijken en, volgens 
hem, blijkt, ontvangt het bof de aun
vraag en beveelt dat ze zal onder.zocht 
worden door een hof van beroep. (Wetb. 
van strafv., - wet van 18 juni 1894 -, 
art. 443, 3°, en 445, lid 3.) 

22 december 1958. 363 

HOGEQ BEQOEP. 
1. - Stmtzaken. -Hoger beroep door 

het openbaa1· min·iste·rie bij de reahtbank 
of hethof die van het hoge·r beroep lcen
nis dienen te nemen. - Da,qvnardin,q bin
nen de veerti,q dflgen te 1·elcenen vnn de 
1titspr!lalc van het vonn·is. - Beklnngde 
of b~w,qe1·Ujk vernntwoordelijlce pwrtij 
1Ue in Bel,qie noah woon-, noah veJ-blijf
plna.ts heeft. - Dngvan1·ding in het bu:i
tenlnnd. - Berekening van de termijn. 
- Wanneer het hoger beroep ingesteld 
door bet openbaar ministerie bij de recht
bank of het hof die van bet hoger beroep 
kennis client te nemen gericbt is tegen 
een beklaagde of en burgerlijk verant
woordelijke partij die in Delgie nocb 

woon-, nocb verblijfplaats heeft en die 
in het buitenland woont, is de termijn 
van veertig dagen te rekenen van de uit
spraak van bet vonnis, binnen welke dag
vuardi:ng moet gedaun worden, verlengd 
in dezelfcle mate uls de termijn die in 
ucht client genomen te worden tussen de 
dagvaarding en de verschijning. (Wetb. 
van strafv., art. 184 en 205; Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 73.) 

10 september 1958. 16 

2. - Bnrgerlijke z·aken. - Fonnis in 
lflatste £utnle{J {Jewezen. - Ferpliahtill{f 
voor de 1·eohte1· in hoge·r bemep, zelfs vnn 
flmbtswege, het ho{Jer beroep 1viet ontvnn
lceUjlc te verlcla1·en. - Het boger beroep 
gericht teg·en een krucbtens de wet in 
laa tste aanleg gewezen vonnis client door 
de rechter in hoger beroep, zelfs Yan 
ambtswege, onontvankelijk verklaanl te 
worden. 

11 september 1958. 25 

3. - Strafznken. - Ye1·oonleling we
{Jens een misllri.if wnwrvan de vervol,qiug 
1tUslnitend aan de flclmin:istrnt-ie voorbc
honden is. -Hoger beroep van het open
b£uw 1wi.nisterie. - Voorwflft1'de van ont
vwnlcelijlchcid. - Het openbaar ministe
rie heeft slechts hoedanigheicl om hoger 
beroep in te stellen tegen een veroorde
ling wegens een misdrijf waarvun cle ver
volging uitsluitend aan cle aclministrutie 
is voorbehouden zo cle !Jeslissing een be
paling van openbure orde schendt. (De
creet van 16-17 augustus 1790, titel VIII, 
art. 1.) 

15 september 1958. 39 

4. - Strllfzaken. - Fonnis van lle po
lietieTechtbank. - Verklwrin{f tot ho{fer 
beroep door een mandata1··is fl/gelegd. -
Jliflndatnris 1lie rwn een bij,'<'onde1·e vol
mflaht niet doet l!Ujken. - Niet-ontvan
JceUjlche·id. - Duiten het gevul waarin de 
verklaring tot hoger beroep afgelegcl is 
in uitvoering van een bijzonclere volmacht 
clie reeds bij cle stukken van de rechts
pleging regelmatig gevoegd is, is niet ont
vunkelijk bet hoger beroep in naum van 
cle beticbte tegen een vonnis van de po
litierecbtbank ingesteld door een munda
turis die aan de griffier de volmacht 
overeenkomstig !lewelke bij banclelt niet 
overhundigt. (Wetb. van strafv., art. 174, 
203 en 204; wet van 21 mei 1955, art. 1 
en 2.) 

15 september 1958. 40 

15, -· Strajzaken. - 'l'egenberoep. 
B·uJ·ge1·lijlce pcwtij van ~vie lle vonlering 
tegen een belclnfl,qde n·iet v66r cle 1·echter 
in beToep wonlt aa.ngebrnoht. - Te{Jen
beJ·oetJ 1loor !lie lJfl'l'tij te,qen £lie be
klnn{Jile op lle tereohtdttin{J in{Jestelll. -
Niet-ontvwnkelijlcheid. - De burgerliJke 
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partij die zich tegen twee beklaagden 
aangesteld heeft, waarvan een enkel be
roep tegen haar aangetekencl heeft, ver
mag niet, door het middel van het tegen
beroep, de burgerlijke vordering, door 
haar v66r de eerste rechter tegen de an
dere beklaagde ingesteld, bij de rechter 
in beroep aanhangig te maken. (Wetb. 
van strafv., art. 174 en 203, vervangen 
door de artikelen 1 en 2 van de wet van 
31 mei 1955.) 

6 october 1958. 100 

6. - St,ra,fzaken. - Vonnis van de C01'
reotionele 1·echtbanlv clat een enkele straf 
wegens twee inb1·ettlcen 'llitsp·reelct. - A'r-
1'est dat slechts een vnn cUe inb1·et~ken 
tveerhO'lHlt. - BehotHl van de strat doo1· 
de eerste rechte1· 1t'itgesprolcen. - Eenpn-
1'(qheid niet vereist. - Wanneer aan het 
hof van beroep de kennisneming opgedra
gen wordt van een vonnis clat een enkele 
straf wegens twee inbreuken uitspreekt 
en wanneer dit hof, slechts een van die 
inbreuken weerhoudende, niettemin de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
behoudt, moet zijn beslissing niet met 
eenparigheid van stemmen genomen wor
den. (Wet van 4 september 1891, art. 2.) 

31 october 1958. 188 

'7. - Bm·ge1·Ujlce en oommerci.ele zct
ken. - Te1·m,ijn. - Vonn·is dat ttitsp1·nalv 
doet over een betwisting betreffende cle 
opname van een sclmlclvordering in het 
passief van het faillissernent. - Betwis
Ung hoofdzalcelijlc gesteu.ncl op een oo1·
zaa7;; clie onathanlveUjlc 'is van cle staat 
van failUssement en, b'ijlcomencl, op cle 
stnat vwn failUssement. - Gewoon ho,qe1· 
beToepsteTnvijn. - De termijn om beroep 
a an te tekenen tegen een vonnis da t uit
spraak doet over een betwisting betref
fende de opname van een schuldvorde
ring in het passief van een faillissement, 
betwisting hoofdzakelijk gegrond op een 
oorzaak die onafhankelijk is van de staat 
van faillissement en, bijkomend, op de 
staat van faillissement, is de gewone ter
mijn van twee maanden en niet de uit
zonderlijke termijn van vijftien dagen. 
(Wetb. van burg. rechtspl., art. 443; wet 
van 18 april 1851, art. 465.) 

14 november 1958. 226 

8. - B,zwge'J'lijlve zalcen. - Hoge,r be-
1'0ep cloo1' een b·ij oveTeenlcomst 1/,ange
stelcle lasthebbe'r. - NooclzakeUjlche·icl 
vnn een speciale last,qeving. - Algemeen 
yeldencle pTocecl·zwe1·er1el. - In burger
lijke zaken is de noodwencligheid van een 
speciale lastgeving tot het uitoefenen van 
een rechtsmiddel door bij overeenkomst 
aangestelde lasthebber, oncler meer om 
hoger beroep aan te tekenen, een alge
meen geldencle procedureregel. 

5 december 1958. 294 

9. - M·ilitie. - Hoge1· beroep cloo·r cle 
dienstpUohUge vnn een beslissing van cle 
rnUitie1·aacl. - Terndjnen. - Om ontvan
kelijk te zijn moet de akte van beroep 
van de dienstplichtige tegen een beslis
Ring van de militieraad per aangetekende 
brief aan de Minister van binnenlandse 
zaken worden toegezonden binnen vijf
tien dagen te rekenen van de dag waarop 
de uitgifte van de bestreden beslissing 
ter bestemming is gekomen gevolg aan 
haar verzending per aangetekende brief. 
(Dienstplichtwetten gecool'{lineercl op 
2 september 1957, art. 32, paragraaf 1, 
4°, en koninklijk besluit van 3 september 
1957 tot regeling van de toepassing van 
deze wetten, art. 21, paragTaaf 2.) 

22 december 1958. 362 

10. - Skatzalcen. - Hot van beroep 
flat cle gev(tngen-isst·mffen, cle boeten en 
het veTvnl vnn het reoht een 1··ijt,nig te 
best1wen behou.clt, maa1' dnt cle cl'zt1W vwn 
het veTval ve1'hoogt. - EentJWJ'ighe·id en
kel ve1'e'ist voo1· toat bet1·ett cle cl·uu.1· van 
het verva.l. - vVanneer het hof van be
roep cle gevangenisstraffen, de boeten en 
het verval van het recht een rijtuig te 
besturen in stand houdt, zoals cleze straf
fen door de eerste rechter werden uitge
sproken, maar dat het de duur van dit 
verval verhoogt moet het slechts betref
fende dit laatste punt met eenparigheid 
van stemmen uitspraak doen. 

23 december 1958. 368 

11. - Bn1·ge1'l'i,ilce zalcen. - Eerste 
1'eohte·r !lie cle vorde1'ing ontvnnlcel'ijlc 
heett ve1·lclnnnl en een gett/!igenve·rhoor 
heett bevolen. - Be1·oep van ve1·wee1·der 
tegen beicle cUspositieven. - TT C1'toeenle1· 
die in hoge1' be1'oep tot de niet-ge,qroncl
heicl ·vnn cle e-is conolttcleeTt. - Rechte1· 
in beroep clie besz.ist dat e1· ueen ctanle·i
cling is tot getttigenve1·hoor om!lat cle eis 
gegroncl is. - Rechte1' in beroep cz.ie zijn 
11WOhten niet te b'Uiten gaat. - vVan
neer, in burgerlijke of handelszaken, de 
eerste rechter een eis ontvankelijk heeft 
verklaard en een getuigenverhoor heeft 
bevolen en dat de verweercler, zonder 
voorbehoucl, tegen de twee dispositieven 
hoger beroep instelt, en tot de niet-ge
grondheid van de eis concludeert, gaat 
de rechter in beroep zijn macllten niet te 
buiten door te beslissen dat de eis ge
grond is en da t er, derhalve, geen aan
leicling is om tot en getuigenverhoor over 
te gaan. 

16 januari 1959. 391 

12. - Skafzalcen. - InO'iclenteel be
roep. - Yorm. - Daar het inciclenteel 
beroep, yoorzicn bij artikel 203, para
graaf 4, van het Wetbock van strafvor
clering, zoals het gewijzigd werd bij ar
tikcl 2 van de wet van 31 mei 1955, aan 
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geen bijzon<lere vorm onderworpen is, 
stelt de geintimeerde burgerlijke parti.i 
regelmatig zulk beroep in door zich er 
toe te beperken, in regelmatig genomen 
conclusies voor de rechter in hoger !Je
roep, de veroor<leling te vragen van de 
verdachte tot een hogere schadevergoe
ding dan deze door de eerste rechter toe
gekend. 

9 februari 1959. 457 

13. - &t1·atzaken. - Hoger beroep in
gesteld doo/' de b?wr~erlljlce parUj. -
Venlachte ontvcmkeUjk om inc·iclenteel 
beroep in te stellen noz1ens cle lmrge1·
Ujlce vonlering. - De verdachte die 
geen regelmatig hoger beroep heeft inge
steld, door een verklaring ter griffie, mag, 
wat de beslissing over de burgerlijke vor
dering betreft, voor de rechter in hoger 
!Jeroep aanhangig gemaakt, door conclu
sies ter zitting genomen incidenteel be
roep instellen. (Wetb. van strafv., arti
kel 203, paragraaf 4, zoals het gewijzigd 
werd !Jij artikel 2 van de wet van 31 mei 
1955.) 

9 fe!Jruari 1959. 457 

14. - Stratzalcen. - Do1wnen en ac
cijnzen. - Yonn·is vnn ve·J'001'deUng. -
Hoger beroep van het openbanr 1n'iniste-
1"ie en vnn de belclangcle. - Arrest tv!l!l1'
bij het hot van be1·oep de belclaagde ve1'
oordeelt tot een cloor de ee1·ste 1·echte1· 
niet tbUgespmlcen verbew·dverlclwring. -
Onwettelijlcheicl. - Op het hoger beroep 
van het open!Jaar ministerie en van de 
!Jeklaagde, die wegens in!Jreuk op de wet
ten betreffende de douanen en accijnzen 
werd veroordeeld, kan de rechter in ho
ger beroep een ver!Jeurdverklaring niet 
uitspreken, welke door de eerste rechter 
niet was opgelegd, naardien de toepas
sing van dergelijke straf door de admi
nistratie van financH~n cUende gevorderd 
te worden. (Algemene wet van 26 augus
tus 1822, art. 247.) 

16 maart 1959. 545 

1!5. - Sknfz!llcen. - Hoge•J' beroep 
van cle beklnagde aileen. - Y e1·zwa1·ing 
vnn de in eerste annleg t!'it[Jesprolcen ver
oordeling. - Onwettelljlcheirl. - Op het 
enig hoger beroep van de beklaagde kan 
deze niet tot een zwaardere straf veroor
deeld worden dan die welke door de eer
ste rechter werd uitgesproken. (Wet!J. 
van strafv., art. 199; wet van 1 mei 1849, 
art. 7.) 

13 april 1959. 615 

1'6. - Stratznlcen. - Hoger be1·oep 
vnn cle belclnagde alleen. - Rechte1· in 
hager beroep clie de rloor de eerste Tech
ter tbUgeszJrolcen st1·nt bevestigd, doph cle 
schors,ing ·intrekt. - Onwettelijlce ve1·
zwnring. - Op het enig hoger !Jeroep van 

de beklaague kan de rechter in hoger be· 
roep, die door de eerste rechter uitge
sproken straf bevestigt, de door de eer
ste rechter verleende schorsing niet in
trekken. 

13 april 1959. 615 

17. - B'IWgerlijlce znlcen. - Evocntie. 
- Y oorwnnrden. - De rechter in hoger 
beroep mag in burgerlijke zaken het evo
catierecht enkel aanwenden indien hij 
terzelfdertijd bij een en hetzelfde vonnis 
definitief over de grond uitspreekt. (Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, arti
kel 473, lid 1.) 

17 april 1959. 630 

18. - Strntzalcen. - Vonnis van rle 
correctionele rechtbnnk waa,l'bij de be
lclacbgde worrlt ve1·oonleeld wegens een in
b1'ettlc en m·ijgespTolcen wnt betrett een 
nnrleTe. - Beroep van het openbnnr m'i
nister·ie en van cle belclaagcle. - H of van 
beroep de eerste inbreuJc n·iet bewezen 
veJ·Jcla1·end en rle belclaagde veroordelenrl 
wegens de ttoeede. - Eenpa1·igheid van 
stemmen ve1·eist voo1· deze ve1'001'deUng. 
- Wanneer een vonnis van de correctio
nele ,rechtbank de beklaagde heeft ver
oordeeld wegens een inbreuk en hem 
heeft vrijgesproken wat betreft een an
dere, mag het hof van beroep dat, op be
roep van het openbaar ministerie en van 
de verdachte, de eerste inbreuk niet be
wezen verklaart en de beklaagde veroor
deelt wegens de tweede, deze veroorde
ling slechts met eenparigheid van stem
men nitspreken. (vVet van 18 juni 1869, 
art. 140.) 

1 juni 1959. 792 

19. - Sratzalcen. - BevesMging, rloor 
de 1·eohter ·in beroep, van de beslissing 
van cle eerste rechter. - Draartwijdte. -
De rechter ;in beroep, die verklaart het 
vonnis van de eerste rechter te bevesti
gen, beperkt er zich toe het beschikkend 
gedeelte ervan over te nemen. 

8 juni 1959. 820 

20. - Stratzalcen. - Beslissing van 
vr-ijspraalc getoezen doo,r de OO!'J'ectio
nele 1·eohtbank. - Hoger beroe11 van het 
openbaar ministerie en cle bUc/'ge1'lijlce 
pa1·tlj. - Arrest waarbij cle tmbz.ielce 
vo1·dering ve1·jaard WOJ'dt verklaanl en 
de b1wgerl!ijlce vorderin,q gegrond. - UU
spmalc bij eenpcwighe,id vereist wat be
t1·ett cle laatste beslissing. - Bet arrest 
van het hof van beroep waarbij, op ho
ger beroep ingesteld door het openbaar 
ministerie en de burgerlijke partij tegen 
een vonnis van vrijspraak, eensdeels de 
publieke vordering verjaard wordt ver
klaard, en anderdeels de burgerlijke vor
dering gegrond wordt verklaard, moet 
wat betreft dit laatste punt bij eenpa-
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riglleid gewezen worden. (Wet van 18 juni 
1869, art. 140; wet van 4 september 1891, 
art. 2.) 

22 juni 1959. 877 

21. - StTafntken. - Vonn·is ·wawrte
gen beroep vern·iet'iutl. - TTerpliphtin.a 
voor de st·rafrechte1' in hage-r beroep o·uer 
tle groncl ·witspraalc te cloen. - Vitzoncle
dnu. - In strafzaken, is de rechter in 
hager beroep, clie llet bestreden vonnis 
nietig verklaart, verplicht over de grond 
uitspraak te cloen, tenzij de nietigverkla
ring wordt uitgesproken wegens onbe
voeg<lheid van de eerste recllter of we
gens llet bij cleze niet wettelijk aanllan
gig maken van de zaak. (Wetboek van 
:,;trafvordering, art. 215.) 

22 juli 1959. !J3± 

HUUR. VAN GOEDER.EN. 

HOOFDSTUK I. - Algemeenhetlen. 

HOOFDSTUK II. - H1tiSh'lt1t'l'. 

HOOFDSTUK III. - Pacht. 

HOOFDSTUK IV. - Hanclelshwwr. 

HOOFDSTUK I. 

.ALGEMEENHEDEN. 

1. - Huw·overeen Tcomst 'in het alge
meen. - OntbincUng doo1· cle verlw·nnle1· 
met ·ve·rbod van toegang tot het verhmt,.rd 
pruul. - Tevergeefs lwrha.ald protest van 
de hwu.nler. - Rechte1· cUe aanneemt clnt 
de ontijcUge verbreldng van cle Jw,.u1·ove·r
een komst een e·rnsUge en ongerechtvaar
lli[!cle telco·rtlcomin[! van cle verhmwcler 
awn zi:in veTIJ'intenissen ·u:itmrtalct - Ont
stentenis va.n imnontstelling en gemis awn 
zwa.anoichtiglwirl vctn rle fe'iten cUe de 
onen·l[!heid tussen pwrt'ijen hebben merle
!tebraoht. - Rerlenen die cle verwerp·inrt 
vctn cle vonle·ring tot ve1·1weking vwn rle 
h·wwrovereenlcomst floor de h'l/.'1/!l'fler inue
stelcl wlet wett'ig 1'Cchtvaarcl'i[!Cn. - Wan
neer de verlluurcler aan de lluurder heeft 
betekend dat de huurovereenkomst oni
bonclen was en hem verbocl hecft opgelegd 
het verlmurde panel te betre<len en dtt 
zoncler ooit op zijn beslissing tcrug te ko
men niettegenstaande het llerllaald protest 
van cle hunrder tegen clcze feitelijklleicl, 
rechtvaarcligt de rechter die aanneemt dat 
<le ontijdige en plotse verbreking van de 
lnmroverecnkomst een ernstige en' onge
rechtvaardigcle tekortkoming van de ver
huurcler aan zijn verbintenissen nitmaakt, 
niet wettig zijn weigering cle vorclering 
tot verbreking van de lmurovereenkomst 
ten laste van de verhuurder te ontllalen, 
door te steunen op cle reclenen dat cle 

huurder de verlmurder niet in mora stelcle 
hem llet genot van het panel terug te ge
ven en clat <le feiten clie de onenigheicl 
meclebrachten niet van die nard waren dat 
ze het hervatten van de contractuele be
trekkingen onmogelijk hebben kunnen ma
ken. 

4 december 1958. 283 

HOOFDSTUK II. 

HUISHUUR. 

2. - H·wurovereenkomst. - H1t.'ishmt.1'. 
- Doo·r a·rt·iT.:e~ 1715 van het B·u1'[!e'l'lijlc 
Wetboeh' verborlen 1Jewijsvoe'!'in[!. - TTer
borl n'iet toepasl5elijk wa:nnee·r rle 1Jetwis
tln[! enkel uaa.t ove·r rle wettelijlce lcwali
jicer-ln[! van rle rloor cle pwrti:ien erlwnrle 
ove·reenkomst. - Artikel 1715 van het 
Durgerlijk W etboek dat llet bewijs door 
getuigen, en clienvolgens eveneens door 
vermoeclens, verbiedt om het bestaan van 
een huurovereenkomst die geen enkele uit
voering hacl te bewijzen, is niet toepasse
lijk wanneer de inhoud van een overeen
komst door de partijen erkend is en dien
volgens de betwisting enkel llierover gaat 
of deze overeenkomst volgens de wet een 
huishnur is. 

11 {lecember 1958. 320 

3. - Hwzw van een o·11roereml rtoea 1'oo·r 
rle fl·n'l/.1' van meer clan ·Jtef!en jaar awnoe
gaa.n. - Gemis nan een ove·r,qesch·re·ven 
authentielce akte. - Gevol[!en. - Zo 
krachtens artikel 1, leclen 2 en 3, van de 
llypothecaire wet een huurovereenkomst 
betreffencle een onroerencl goccl, voor cle 
duur van meer clan negen jaar aangegaan, 
bij gebrek aan een overgeschreven autllen
tieke akte, a an de clerde koper, die zoncler 
beclrog gehancleld heeft, niet mag tegenge
stelcl worden voor een clnur langer clan 
die welke artikel 1429 van het Burgerlijk 
W etboek bepaalt, ontslaat gezegcl artikel 
de verpachter van zijn verplichtingen je
gens de pachter niet. 

17 april 1959. 632 

4. - Hmw van zaken. Onroerenrl 
goerl cloor ae hu.1t.nler oncle1·verh;n1wcl. -
Zwaar misbruilc van [!enot £loo1· rle onrle1'
lJ;n1tnler [!emaalct. - Art·ilcel 1735 vwn het 
B1W[!e'l'lijlc Wetboelc. - Hmwrler teoen
over rle ve·rlw.l/.nle1' vernntwoonlelijlG, nl 
heett lvij pe·rsoonl'ijk geen to11.t berJcutn. -
ll1t·zwovereenkomst wnarb·i,i betJaa.lrl won~t 
flat rle h·wwrrler inge·tJal ·uwn onrlel"verhn
rinu je[!ens rle verh1Htnle·r hoofrlelijlc ve·r
antwoonleUjlc znl blijven. - H·n·unle·r IJo
venrl·len hiervoo·r tegenover ae verhH,.wrlle·r 
ve·mntwoonlelijk. - Wanneer de huurder 
van een onroerend goed clit onclerverhnnrcl 
heeft, is hij tegenover de verlmurcler ver
nntwoorclelijk voor llet door de oncler
huur<ler gemaakte zwaar misbruik van 
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genot, al heeft hij persoonlijk ge~m fo~t 
l:legaan, zulks op grond ;~m llet m artl
kel 1735 van llet BurgerliJk Wetboek ge
melcl algemeen principe en daarenboven 
krachtens het contract zo cUt bepaalt ~lat 
de lluurder ingeval van onderverllurmg 
jegens de verlluurcler hoofclelijk verant
woordelijk zal blijven. 

2 april 1959. 587 

HOOFDSTUK III. 

PACHT. 

:5. - Ihw;r. - Lruulpaoht. - Gebouwen 
opgetroklcen lloor cle prwhte-r met fle toe
stemm-ing van fle ve-rpaohter. - Late·re 
verl.;oop van het lfOCll. - BetaUng van .de 
aan de pachter toekomenfle ·ve1·goechng 
p-rincitJieel ten laste vnllende van ll~ ver
paohter OJJ 't o[JenbUk vwn het op-rwhten 
rler ffebou.wen. - "Vanneer de pachter, 
met de toestemming van de verpachter, 
gebouwen heeft opgetrokken op het ge
huurde goed en dit goecl later worclt ver
kocht valt de betaling van de aan de 
pacht~r toekoi11ende vergoecling, princ.i
pieel, slechts ten laste van de persoon, cl1e 
-de hoedanigheid yan verpachter had ten 
tijde van het oprichten cler gebouwen. 
(Burg. vVetb., art. 1778, par. 1.) 

2 mei 1959. 687 

6. -Hum·. - Lanrlpctcht. - Gebo-nwen 
op[Jetrokken cloor fle tJachter met cle toe
.stemminff vnn fle ve-rpachter. - Latere 
verkoop van het [Joefl. - Ve·rlm"ij[Jer cle 
verbintenis aan[Jaa:nfle cle aan cle pachter 
toekomenfle ve1'f!Oeflin[J otJ z·ioh te nomen. 
- GelcUge verb-i-ntenis. - Gevol[J ten op
/Zichte van fle tJaohte·r. - vVanneer de 
pachter, met de toestemming van de ver
pachter, gebouwen heeft opgetrokken op 
het gehuurde goed en cUt goecl later worclt 
verkocht, mag de verkrijger geldig de ver
l:lintenis aangaan de last te clragen van de 
a an de pachter toekomencle vergoeding: in 
clit geval mag de pachter de vergoecling 
eisen hetzij van de verpachter-verkoper, 
hetzij van de verkrijger. 

2 mei 1959. 687 

'7. - Hu.u.1·oveJ·eenkomst. - Lanclpcwht. 
- Exploitat-ie floor fle e·igenaa1· rmlf. -
Bertrip. - De exploitatie van .een lanclei
genclom door de eigenaar zelf 1s ofwel de 
exploitatie cUe door de eigenaar werkelijk 
worclt uitgevoerd, ofwcl de exploitatie die 
geclaan wordt uitsluitencl voor zijn reke
ning en onder zijn risico, door tussen
komst van een derde. (Burg. "Vetb., arti
kel 1775.) 

20 maart 1959. 566 

•8. - Htt.twovereenlcomst. - Lanclpnoht. 
- Opze[Jgin[J floor rle verh-u1wcle1·. - Ve·r
pllcht-ing de h·zw1'Cler mefle te clelen clftt 

hij ve1·zet kctn a.antelcenen. - l'Mm. -
Indien de door de verlmurder van een 
landeigendom gedane opzegging overeen
komstig artikel 1775, lid 3, van het Bur
gerlijk Wetboek, aan de huurder moet me
dedelen da t hij verzet kan doen binnen de 
termijnen en met 1naclltneming van de 
vormen in de twee volgende leden bepaald, 
is het niet vereist dat de bepalingen van 
die leden in de opzegging worden overge
schreven; !let volstaat dat door {le opzeg
ging aan de huurder mellegedeeld wordt 
dat llij verzet kan doen binnen de termijn 
en in de vormen bepaalcl bij artikel 1775 
van het Burgerlijk vVetboek. 

20 mnart 1959. 566 

9. - Lanclpacht. - Opze,qginr; [Je,qe·v·en 
floor de ve·rpcwhter. - V e·rbocl een n-ienwe 
opze,q[J1JI!ff te geven m·incle1· clan cl-r-ie jaar 
na een cloor cle ·rechte1· niet gelcl·ir! ·ver
lclaarcle opzeg[J·ing. -Noah vonn·is clnt cle 
eerste op.W[Jffing ongelcli[J 'VCJ'lclaa·rt noch 
nfstancl van cle verpnchte-r cle {feld-ilfver
lclar-ing ervnn ·in rechten te vonle1·en. -
Verbocl niet toepasbaa'l'. - Het aan de 
verpachter van een lnndeigendom opgelegd 
verbod aan de huurder een nieuwe opzeg
ging te geven minllcr clan drie ja ar na een 
opzegging die door de rechter niet geldig 
verklaard werd, is niet· toepasbaar wan
neer no ell een vonnis da t de eerste o pzeg 
ongeldig yerklaart uitgesproken werd, 
noch de verpachter afstand lleeft gedaan 
van zijn recht de geldigverklaring ervan 
in rechten te vorderen. (Burg. "Vetb., ar
tikel 1776, lid 3; wet van 7 juli 1951, arti
kel 15.) 

7 november 1958. 208 

10. - Lanclpachten. - Verlcoop van het 
ve·rhu·unle [Joerl. - Opze[Jg·in[J floor cle 
vroer;ere ei11enaar ,qe[Jeven ten chicle zelf 
het goecl te exploUeren. - Opze[J,qin[J 
1,varwwit cle kozwr r;een voonleel ma[J ha
Zen. - Deze e1· toe [Jehowlen zelf opz·er;
[Jin[J te geven. - De koper van een land-' 
goed mag geen voordeel halen uit de op
zegging die de vorige eigenaar gegeven 
heeft ten einde zelf het goed te exploiteren 
of de exploitatie ervan aan zekere naast
bestaanden af te staan; zo hij zelf wenst 
het goed te exploiteren of de exploitatie 
ervan aan zekere naastbestaanden af te 
staan, is hij er toe gehouclen zelf de op
zegging te geven, zoals bepaalcl bij arti
kel 1748 van het Burgerlijk Wetboek. 
(Burg. Wetb., art. 1748 en 1775, gewijzigd 
bij de wet van 7 juli 1951, art. 4 en 14.) 

24 april 1959. 664 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR. 

11. - H-unr. - Hanclclsh-u:zw. - TVet 
van 29 jmri 1955. - Geen ·interp-retcttieve· 



1022 HUUR VAN WERK. 

wet. - De wet van 29 juni 1955, waarbij 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds wordt 
gewijzigd, is geen interpretatieve wet. 

22 mei 1959. 760 

1'2. - H·wtw. - HanclelslHtwr. - Wet 
van 29 jttn'i 1955, wrtikel 2, Ufl 2. - Voot·
'l.oeqJ. - Het tweede lid van artikel 2 van 
de wet van 29 juni 1955 heeft namelijk tot 
gevolg gehad de huurder, die noch eige
naar noch huurder van het handelsfonds 
was, en deswege v66r het inwerkingtreclen 
van cUe wet het voordeel der bepalingen 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het hanclelsfonds niet 
genoot, toe te laten de hernieuwing van de 
huurovereenkomst, zoals voorzien door die 
laatste wet, aan te vragen mits inachtne
ming van de door cUt artikel bepaalde bij
zondere termijnen. 

22 mei 1959. 760 

13. - H·u·u'l'. - Hanflelsh·uur. - Ye'l'
zoelc tot herniwttwing van (le hmtrover
eenkomst, ·inge(Uencl ove·reenlcomsUg a·rt-i
kel 14 ·van cle wet van 30 aprU 1951, wan
neer cleze wet op cle htt1Wove1·ewnkomst 
n·iet van toepass·inrJ wets. - Gebt·elc aan. 
antwoonl vnn cle verlw,.twcler. - Wet van 
29 ju.ni 1955 hebbencle cle beschUclC'ingen 
van cle toet vctn 30 ntn•il 1951, zonls zij 
floor voo1'1nelcle wet wot·clen gew·ijzigcl, 011 
cle h·uw·ovet·eenlcomst toepnsseUjlc ge
mctukt. - Geb·1·ek acm antwoonl van cle 
vet·h·wunle·r b·rengencle geen hentiewwing 
vcm cle hmwovereenlcomst mecle. - Alhoe
wel artikel 2 van de wet van 29 juni 1955 
bepaalt dat deze wet « op de lopende han
delshuurovereenkomsten en op de ... aan
hangige zaken toepasselijk is Jl, heeft de 
ontstentenis van de verhuurcler antwoord 
te verstrekken op een verzoek tot hernieu
wing van de huurovereenkomst, ingediend 
door de huurder overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 14 van de wet van 
30 april 1951 op de hanclelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, en wanneer deze 
laatste wet niet van toepassing was op de 
huurovereenkomst, niet ten gevolge deze 
huurovereenkomst te hernieuwen noch 
voor, noch na het in werking treden van 
de wet van 29 juni 1955. 

22 mei 1959. 760 

14. - H·tmrovereenlcomst. - Hanclels
hwur. - Uitwinningsvet·goecl·ing. - Ter
m·ijn vwn twee jctct1' in at·t'ilcel 25, 6°, van 
cle wet vwn 30 apr·il 1951 becloelcl. - Be
rrinp1tnt van cl'ie termijn. - De termijn 
van twee jaar met betrekking tot het ves
tigen cloor de verhuurder of door de 
nieuwe huurcler van een gelijkaarclige 

handel in het verhuurde goed, zoals be
paald in artikel 25, 6°, van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, gaat slechts in van cle dag af 
waarop de lnmrcler het goed werkelijk 
verlaat. 

13 maart 1959. 541 

HUU:Q VAN WE:QK. 

1. - H·wur vnn (l£ensten. - At·beicls
contrnct. - Scho·rsin,q van cle witvoering 
van het contract we_qens slecht wecle·r. -
'T<Vcwrsclmw·ing van de weTlcgeveT aan rle 
we·rlcman, vereist opclat het contmct _qe
schorst weze. - ·w cuwsch1tw·ing niet ve·r
eist opclat cle schorsin_q Z01b ophomlen 
wnnnee1· het slecht weclet· geclnctn is. -
Zo, krachtens artikel 28ter van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeiclsovereen
komst (artikel 18 van de wet van 4 maart 
1954), clat daarin van het gemeen recht 
afwijkt, het slecht weder de uitvoering 
van het contract slechts schorst onder de 
voorwaarcle dat de werkman verwittigcl 
wercl dat hij zich niet moet aanbieden 
is een waarschuwing van de werkgeve1: 
voor llet hervatten van het werk niet 
nodig opclat, overeenkomstig het gemeen 
recht, het recht van cle werkman tot uit
voering van het contract in voege trede, 
volgens het gemeen recht, zoclra cle tij
delijke verhindering wegens het slecht 
weder verdwijnt. 

9 october 1958. 118 

2. - H·zmt· van cliensten. - Beclien
clencontntct. - Opzegg·ing zoncler voot·af
gaancle kenn·is,qev·in[!. - GewichUge recle
nen betelcencl bi:i aan_qetekencle br·ief. -
Doo·r cle wet vereiste cltticleUjlcheicl. -
Uit de bepalingen van beide alinea's van 
artikel 18 cler samengeschakelde wetten 
betreffende het bediendencontract blijkt 
dat, ingeval van opzegging gegeven door 
de werkgever, de reclenen dienen bete
kend te worden met een duidelijkheid 
die de rechter toelaten, eendeels hun ge
wichtigheid te beoordelen en, anderdeels, 
na te gaan of de v66r hem ingeroepen 
redenen overeenstemmen met deze die be
tekend zijn geweest. (Koninklijk besluit 
van 20 juli 1955.) 

12 februari 1959. 460 

3. - H·!b1tr van cliensten. - Onclenw
mingscontract. - Verbor·gen geb1·elcen. -
Kwacle trouw van cle locator operis. -
Deze moet altijcl voo·r cle ve1'b01'1Jen geb1'e-
7cen instcwn. - Op het stuk van onderne
mingscontracten, moet de locato1· opeTis, 
die te kwader trouw is, altijd voor de 
verborgen gebreken instaan. 

3 april 1959. 592 



HUWELIJK.- JAARLIJKS VERLOF EN BETAALDE FEESTDAGEN. 1023 

HUWELIJK. 

1. - Belcwaamheid van lle geh~~wde 
V1'0trw.- VrotwJ door haar man uemach
tigt tot het belwnclen of tot het aanvaar
den van een voogdij. - V1'0tttv beJc.waam 
om de tot de ttitoetening van het ambt 
van voogcles cl·ienende handeUngen te ver
'richten. - Rechtsvonle1'ing. - Reeds 
v•66r h et intrekken van de artikelen 395 
en 442bis van het Burgerlijk Wetboek 
door artikel 7, paragraaf 1, van de wet 
van 30 april 1958, was de gehuwde vrouw 
hekwaam om de tot uitoefening van het 
ambt van voogdes dienende handelingen 
te verrichten, en onder meer om in rechte 
op te treden, zodra haar man tot het 
behouden of tot het aanvaarden van de 
voogdij had gemachtigd. 

15 september 1958. 34 

:2. -· Fe1·plichtiny tot bijdmue in cle 
lcosten van het htl'ishotulen. - U-itvoeriny 
in de echtel'ijke won·ing. - De verplich
til'lg om in de lwsten van het huishou-

IND EP LAATSSTELLIN G. 

1. ~ Artikel 52 van hot kon·inlclijk be
.sl~~'it van 1 juli .l937, hotulende lle statt~
ten van de R·ijlcswe1·lclieclenlcas. - Pen
.s·ioen door ae leas uityelcee1·£l aan een van 
zijn deelue1·echtiyclen slachtotte1· van een 
onyeval. - In£leplaatsstelling vcm de leas 
in de 1·echten van het slachtoffer teuen 
de verantwoo1·£lelij lee clacler van het on
,qeval. - Krachtens artikel 52 van het 
koninklijk besluit van 1 juli 1937 hou
dende de statuten van de Rijlrswerklie
denkas, wanneer die kas een pensioen 
uitkeert aan een van zijn deelgerechtig
den nit hoofde van een ongeval waarvan 
hij het slachtoffer is geweest, is zij tot 
beloop van het bedrag van dit pensioen 

JAARLIJKS VERLOF EN BETAAL
DE FEESTDAGEN. 

1. - Verlofgelcl van eon bed·iende. -
Becl1·ay a.flwnlcez.ijJc. van clit van cle ye
hele bezollliging t-ijllens cle twaalf vo1'iye 
maanclen. - Het bedrag van het verlof
geld van een bec1iende wordt berekend 
overeenkomstig het bedrag van de gehele 
bezolc1iging van de bediende tijdens de 
twaalf maanclen die de maand vooraf-

I 

J 

den bij te dragen, die luidens artikel 2147J 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit 
artikel in voege was v66r de wet van 
30 april 1958, op ieder eclltgenoot weegt, 
moet principieel in de eclltelijke waning 
worden vervuld. 

12 februari 1!J59. 4G2 

3. - Feitel-ijlc gesclwidene echtgeno
ten. - Aanvraa,q van een der echtgeno
ten om gemcwht-igd te worden de inlcom
sten van de ande1·e echtgenoot te ontvan
uen. - Door de eiser te leve·ren bewijs. 
- De feitelijke gescheiden echtgenoot, die 
artikel 214b van llet Burgerlijk Wetboek 
te zijnen voordele inroept, moet bewijzen 
da t de scheiding te wijten is aan de font 
van zijn echtgenoot en, incUen de vraag 
ingediend wordt, nadat de scheiding se
dert een zekere tijd reeds heeft geduurd, 
moet hij insgelijks bewijzen dat het be
wijzen dat het behoud van de scheiding 
aan de font van zijn echtgenoot toe te 
schrijven is. 

12 februari 1959. 4G2 

gesubrogeerd in de re-chten welke de deel
gerechtigde tegen de · verantwoordelijke 
dader van het ongeval kan doen gelden, 
al heeft zij slechts haar eigen schuld be
taald; die indeplaatsstelling heeft tot 
voorwerp niet het recht van het slacht
offer op een pensioen, doch het recht op 
vergoeding dat het tegen de dader van 
het ongeval bezit. 

22 september 1958. 57 

.2. - aontmctttele indeplaatsstellin,q. 
- Begrip. -De conventionele indeplaats
stelling door een schuldeiser toegestaan 
impliceert een overdracht van de rechten 
van die schuldeiser. 

5 februari 1959. 445 

gaan tijdens dewelke het verlof genoten 
wordt. (Wetten hetreffende het jaarli.iks 
verlof van de loonarbeiders, op 9 maart 
1D51 samengeordend, art. 15; besluit van 
de Regent van 19 juli 1949, art. 20; ko
ninklijk besluit van 1 augustus 1956 ar-
tikel 2.) ' 

5 maart 1959. 508 

2. ~ B·ijlcomenll verlof van zelce1·e 
jonge a1·be·icle1·s. - voo1·waanlen. - Het 
voordeel van het bijkomend verlof voor" 
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zien ten gunste van zekere jonge arbei
<lers door artikel 6bis van de bij konink
lijk besluit van 9 maart 1951 sameng·eor
denc1e wetten, is slecht toegekend aan 
arbeiclers op wie, ingevolge artikel 1, 
diezelfcle wetten toepasselijk zijn. 

19 september 1958. 50 

3. - Werk'gever die ae vroeger be
paal£le werlclooshe'idsdagen van zHn be
clri.if wi,izigt met het enlcel opzet het 
voor teestda.[!en ve1'Schnlcligd loon n'iet te 
betalen en die dat loon niet ·nitbetanlt. -
JJ1·isclrijf lcnwhtens a1·tUcel 18 van de be
sluUwet van 25 febr·nari 191/'1 stmtbaa1·. 

K 

KANSSPEL EN WEDDENSCHAP. 
1. - ExploitaUe bestmft ongea.cht de 

annl of cle wcwnle vnn cle inzetten. -
Artikel 1 van de wet van 24 october 1902 
bestraft elke daad van exploitatie van 
een kansspel, welke ook de aard of de 
waarde van de inzetten weze. 

5 januari 1959. 374 

2. - K(tnsspel. - Inrichte1' cUe op de 
in.zetten een afho1f,(Ung ve·rricht. - Af
houding (lie cle h·zmrprijs van clc [!ebe
zigde toestellen ve1·tegenwoo1·digt. - Ex
ploitatie. - Exploiteert een kansspel de 
inrichter die een afhouding verricht op 
de inzetten van de spelers, zelfs indien 
die afhouding slechts de huurprijs van 
de gebezigde toestellen vertegenwoor
digd. 

5 januari 1959. 37-± 

KINDE:RBESCHE:RMING. 
Doo1· rle lcinden·echter bi.i verstclc rJe

wezen besUssing. - Ve1·z·et. - Een von
nis over de bevoegdheid ratione loci, bij 
verstek door de kin<lerrechter uitgespro
ken is vatbaar voor verzet. 

10 november 1958. 217 

KIND E:RBIJSLAGEN. 
1. - Pe1·soon rUe terzelfdertij(l de 

fnncUes van bezol(Ugcle bedienrle en cmn
missaris van een zelfrle naamloze ven-

L 

- Is wettelijk de beslissing die de straf 
toepast bepaald bij artikel 13 van de be
sluitwet van 25 februari 1947 betreffende 
het toekennen van loon voor een zeker 
getal feestdagen, op de werkgever clie met 
het enkel opzet de betaling van het loon 
aan de arbeiders voor de feestdagen ver
schuldigd te ontduiken, de wekelijkse 
werkloosheidsdagen zoals <leze vroeger 
bepaald waren in zijn onderneming wij
zigt en dat loon niet uitbetaalt. (Besluit
wet van 25 februari 1947, art. 2 en 5; 
besluit van de Regent van 2 april 1947, 
art. 1 en 3.) 

13 april 1959. 618 

nootschap ·n-itoefent. Eenzelfcle be-
1'oepsbecl1'ij1;ighe·icl. ~ BepaUngen ·va.n fle· 
O]J 19 !lecembe1· 1989 samengescha.kelde
wetten enlcel toe]JasseUjlc. - De rechter 
die, gelet op de omstandigheden eigen aan 
<le zaak, vaststelt dat de functies van 
bezolcligde bediende en van commissaris 
van een naamloze vennootschap, door <le
zelfde persoon uitgeoefend, in feite een 
enkel beroepsbe<lrijvigheid uitmaken, 
leidt hieruit wettig af dat enkel toevas
selijk zijn de bepalingen van de wetten 
betreffende de gezinstoelagen samenge
schakeltl OD 19 december 191-l!l. (Kon. besl. 
van 22 december 1938, art. 362; kon. 
besl. van 7 sel)tember 194G, art. 33.) 

23 januari 1959. 413 

2. - Organiek koninlclijk besl·uit ·van 
22 decembe1· 1988, a·rt-ilcel 25. - Venno
ten-zaalcvoenlers in een tJeTsonenvennoot
schaiJ met bepe1'7cte aansprnlcelijlcheicl. -
Gelijlcstell-in,q met peTsonen rlie een be-
1'oep ttitoefenen. - Zelfs inrJcvnl ll.e last
gevinrJ lcosteloos is. - Wettigheid. -
Artikel 25 van het koninklijk besluit van 
22 december 1938, organiek van de wet 
van 10 juni 1937 clat de kinderbijslagen 
uitbreidt tot de werkgevers en tot de 
niet-loontrekkenden, stelt wettig gelijk, 
voor de toepassing van de wet, de ven
noten-zaakvoerders van een personenven
nootschap met beperkte aansl)rakelijk
heid met personen die een beroev uitoe
fenen, zelfs inclien hun lastgeving koste
loos is. (Wet van 10 juni 1937, art. 1 
en 9.) 

23 januari 1959. 413 

LANDWETBOEK. I U!e,q. - Ve1·!lachte (lie cllc onroerenll. za.-
lwUjk 1·echt vnn cle arlrn·inist·ratie op clc 

Telastlegqinq vnn toeiJi,qen·in,q va.n een richt-ing vnn clie weg betw·ist. - Macht 
st·ulv V(tn !le bree!lte van een oz;enbare van de stmf'rechtc1'. - vVanneer de >er· 
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dachte, vervolgd nit hoofde van toei:Hge
ning van een stnk van de breedte van 
een openbare weg, elk onroerend zakelijk 
recht van de administratie op de aarde
baan van die weg betwist mag de straf
rechter over die betwisting niet beslis
sen. (Landwetboek, art. 88, 9°, wet van 
17 april 1878, art. 17 en 18.) 

19 januari 1959. 399 

LASTER EN EE!lROOF. 
1. - AanUjging van een bepaald feit. 

- Beg1"ip. - Het bepaald feit, bestand
deel van het wanbedrijf van laster of 
eerroof, is het feit dat rechtstreeks of 
door een tegenbewijs kan bewezen wor
den. (Strafwetboek, art. 443.) 

15 december 1958. 334 

2. - Laste-rlijke aangifte. Begdp. 
- Is een lasterlijke aangifte de kwaad
willige aantijding van een feit dat van 
aard is nadeel te veroorzaken aan degene 
die er het slachtoffer van is en waarv::n 
de valsheid door de bevoegde overhe1d 
werd vastgesteld. (Strafw., art. 445.) 

15 december 1958. 335 

LASTERLIJKE AANGIFTE. 
Valshei(l van het cwnge[Jeven feU. 

W ellce vaststelUn[J (le besUssing van v~:r
oonle/.ing moet i,nho,uden. - Is wetteliJk 
gemotiveerd, met betrekking tot de vals
heicl van het aangegeven feit, de veroorde
ling wegens lasterlijke aangifte gewezen 
bij een arrest, hetwelk vaststelt, eens
deels dat de beklaagde ten laste van een 
bepa~lcle persoon de lasterlijke aangif~e 
van een daad van valsheid of van gebnuk 
van valse stukken bij de overheid gedaan 
heeft en, anderdeels, dat de aangegeven 
daad aanleiding heeft gegeven tot een 
strafrechterlijk onderzoek ten laste van 
die persoon en dat dit onderzoek door een 
bevel van niet vervolging gesloten werd. 
(Strafwetb., art. 445 en 447, al. 3.) 

16 maart 1959. 548 

LASTGEVING. 
1. - Fo,nt begaan door de persoon d'ie 

de htstheiJIJer, op zijn 'l'isico, in djn plaats 
gesteld heeft. - Lastgwver cUe vennag op 
te t;·eclen tegen de in de plaa,ts stellencle 
lastheiJIJer. - Wanneer, in de nitvoering 
van een lastgeving, een font begaan wordt 
door de persoon cUe de lasthebber, op zijn 
risico, in zijn plaats gesteld heeft, kan de 
lastgever de vergoeding van de geleden 
schade eisen van de in de plaats stellende 
lasthebber. 

6 november 1958. 203 

VERBR., 1959. - 63 

2. - Vonlering van de lastgever te.Qen 
de lastheiJIJer. --, Vonlerin[J om rede vwn 
een fottt 'in het 'Witvoeren van de last[Je
vin[J. - Po,nt IJe[J(Um door een cwngestelde 
van de lastheiJIJer. - Last[Jever niet rJe
ho,nden de awnuestelfle 'in de znak te IJe
trekken. -De lastgever, die van de last
hebber herstel eist van de schade door 
een fout, in de uitvoering van de lastge
ving begaan, veroorzaakt, is niet gehou
den de aangestelde van de lasthebber in 
cle zaak te betrekken, zelfs indien cle font 
door deze aangestelde werd begaan. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1384.) 

6 november 1958. 203 

LEGER. 
1. - Re[Jlement tot 'l'e[Jeli-lt[J van lle 

rechten 'Van lle ojfi,cieren en milUa,iren [Je
voe[Jd IJij het lwninlcUjlc IJesltzt'i.t vwn 
25 htni 1931. - ArWcel 294. - Draag
W'ij(lte. - Artikel 294 van het reglement 
clat de rechten van de officieren en van de 
militairen van lagere rang bepaalt, ge
voegd bij het koninklijk besluit van 
25 juni 1931, volgens hetwelk de wedcle 
van de bezolcligde militairen gesneuveld 
of overleden ten gevolge van kwetsuren 
opgelopen door het feit van de vijancle
lijkheden aan de weduwe en de kincleren 
behouden worclt totdat het leger opnieuw 
op vredesvoet wordt gestelcl, is geen pen
sioen of vergoecling te hunnen voordele; 
zijn enige draagwijdte is het ogenblik te 
bepalen tot hetwelk de wedde van die mi
litairen dient te worden betaald. 

2!J januari 1959. 428 

2. - Reglement tot '/'e(Jel-in(J van cle 
1·echten van fle o jficie1·en en 'Jnil'itcti'ren oc
voegd IJij het lcon,inlcUjlc IJeslu:it van 
25 juni 1931. - Re!!le;nent en IJesl-nit 'in 
het Staatsblad n,iet IJelcencl(Jernaalct. -
Aflministra-t-ie llie het voo,rdeel ervan (Jfil
cl'ig acm cle IJelanghe/JIJencle heeft toe[Je
l.;encl. - Gevol[!. - Alhoewel het regle
ment dat de rechten van de officiercn en 
militairen van lagere rang bepaalt en llet 
koninklijk besluit van 25 juni 1931 dat het 
goedgekeurd heeft in het StantsiJlad niet 
bekendgemaakt zijn geweest, lleeft de ad
ministratie geldig het voordeel van die be
pallngen aan de belanghebbende kunnen 
toekennen, door toepassing ervan te rna
ken zonder de rechten van cle derden te 
schaden; naclat ze aldus toepassiug ervan 
heeft gemaakt mag de administratie de 
belanghebbenclen van de recllten die ze 
hen heeft toegekencl niet meer beroven. 

29 januari 1959. 428 

3. - 1Veclwwe van een ojfic,ier, !lie een 
pensi,oen gen,iet lu:idens het besltt'it van cle 
seeretarissen-genental van 2 september 
1940. - Pensioen flat het recht op !le 
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weclcle van cle echtgenoot, 'in cle voorwaar
clen bepnnlcl bij art'ilcel 294 van het 'i"ogle
ment gevoegcl Mj het lcon,inlcl'ijlc beslu'it 
'VW/1 25 h!n'i 1931 niet tdtsl,wit. - De we
duwe van een officier cUe, luidens het be
sluit van 2 september 1940 van cle secre
tarissen-generaal van cle :M:inisteries van 
financH~n en openbare gezom1heid, een 
pensioen geniet is, wegens cUt feit, niet 
beroofcl van het recht op c1e weclde van 
haar echtgenoot, zoals ze vastgesteld is 
gevveest door artikel 294 van bet reglement 
gevoegcl bij bet koninklijk besluit van 
25 jnni 1931. 

211 januari 11159. 428 

4. - A,rUJcelen 294 en 296 van het ,rertle
ment clat cle rechten van cle ojfioie,ren en 
miUtwiren bepcwlt, gwvoegcl b'ij het J.:on,inl.;
lijlc besl,nit 'Vwn 25 jwn'i 1931. - BepaUn
ycn n,iet (tfgesohaft tloor het beslwit van 
29 nwart 1941 va,n cle seoretaris-genenw l 
'Va!l lwt Jl1inisterie van financWn. - De 
artikelen 294 en 296 van !let reglement, dat 
de l'echten van cle officieren en militairen 
van lagere rang bepaalt, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 25 juni 1931, zijn 
niet afgeschaft geweest door !let besluit 
van de secretaris-generaal van llet Minis
terie van financH\n van 29 maart 1941, dat 
de rechten van de officieren, bezoldig-cle 
beroepsmilitairen en werklieden en van 
hun rechthebbenclen vaststelt. 

29 jannari 1959. 428 

5. - 1,Vetboelc van ,rechtspleyin[! voor 
cle ;:eemaoh t. - Ueen toepassin.rt 'in cle .f/C-
1Jallen clie 1l'ij tle wet van 15 :i'llilt'i 1899 [JC
'i"C[!elrl zijn. - .Al werd het vVetboek van 
rechtspleging voor de zeemacllt van 20 juli 
1814 niet uitdrukkelijk ingetrokken, kan 
het evemvel geen toepassing meer krijgen 
in de gevallen die geregelcl zijn bij cle wet 
van 15 juni 1899 inhoudende titels I en II 
van het vVetboek van strafreclltspleging 
voor het leger. 

16 maart 1959. 54G 

6. - Zeemacht. - SctmenstelUng 1Jan 
cle lc,rijgsntrlen. - De krijgsraclen, door 
dewelke de leclen van de zeemacht berecht 
worden, dienen samengestelcl te worden, 
niet overeenkomstig het vVetboek van 
rechtspleging voor de zeemacllt, doch over
eenkomstig lle bepalingen van titel II van 
het vVetboek van strafrechtspleging voor 

M 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKER.= 
HEID. 

1. - Bes1uii,wet VWI! 28 rlecem1Jer 1914· 
- 'l'oez;a,ssing 011 cle bcclicnclencontnwten. 

het leger. (Wet van 15 juni 1899, art. 1 en 
21.) 

16 man rt 1959. 546 

'7. - Zeernacht. - Samenstell'ing vwn 
cle lcrijgsnulen. - De krijg:,;radeu, waar
nan de leclen van de zeemacht onclerhavig 
zijn, moeten worden samengestelcl niet 
overeenkom;;tig het Wetboek van rechts
pleging voor het zeeleger, maar overeen
komstig de bescllikkingen van titel II van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken voor het Ieger. (vVet van 15 juni 
1899, art. 1 en 21.) 

22 juni 1959. 875 

LIJFR.ENTE. 
1. - Qn(lcrhouclsoontnwt. - Onller

scheiclene bey·riz!ZJen. - Maakt een onder
homlscontract uit en geen lijfrente, be
doelcl bij artikel 1978 van het Durgerlijk 
vV etboek, de overeenkomst wnarbij een 
persoon een onroerend goed overclraagt 
aan een andere persoon, mits verplicllting, 
voor cleze lnatste, hem inwoon, oppas en 
verzorging in gezegcl goecl, levenslang, te 
verschaffen. 

16 januari 1959. 389 

2. - Lijfrente yevesf'i!Jcl als te{fen
waanle 'VWn cle ve'l'lcoop van een rtoecl. -
A'rf'ikel1978 van het Bnrgerlijlv Wetboek. 
- Gem,is ann betal'ing vam cle mnten clnt 
cle be!leficiaris C't'van niet toelaat werler in 
het beZ'it te lcomen van het verlcochte goecl. 
- Bepal'in{f n'iet toepassel'ijlG op het oncler
homlscontract. - Artikel 1978 van het 
Burgerlijk Wetboek, luiclcns hetwelke de 
wanbetaling van cle renten de persoon ten 
voordele van wien cle lijfrente gevestig<l 
is niet toelaat de terugga ve van het door 
hem afgestnne goed te vorcleren, is niet 
toepasselijk op het onderhouclscontract. 

16 januari 1959. 389 

a. - TTeSt'i[!i'll[J onclC'/' l.;osteloze titel 
cloo·r m1clclel van schen 7C'inrt oncle'l' ze,ven
rlen. - OelcUrthelcl afhcw keli,ilc van cle
zelfcle vormvcreisten als de schen lcin[Jen, 
- De vestiging van een lijfrente onder 
kosteloze titel door miclclel van een sclwn
king onder levenclen is onclerworpen rum 
dezelfdc vormvereisten als {}e schenkin
gen. (Durg. Wetb., art. 1969 en 931,) 

14 mei 1959. 733 

0'nmiclrlellijke toezl((,ssing. - Het re
gime van maa tschappelijke zekerheicl, in
gevoercl bij de besluitwet van 28 december 
1944, is toepasselijk, vanaf de {lag van de 
inwerkingtreding van die besluitwet, op 
cle werkgevers en arbeiclers door een be-
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diendencontract verbonden, zomler dat 
een koninklijk besluit te dien einde nodig 
is. (Impliciete oplossing.) 

18 september 1958. 48 

2. - Besl·witwet vwn 28 december 1944· 
- Becl'ienclencontntct. - Beg·ri11. - Het 
bestaan van een becliendencontract, naar 
de zin van artikel 2, lid 2, van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatscbappelijke zekerbeid van de arbei
ders, kan door de recbter niet afgeleid 
worden nit de enkele omstandigbeden dat 
de arbeider een functie met intellectueel 
karakter uitoefent en clat hij, in zekere 
opzichten, aan de werkgever onderge
schikt is. 

18 september 1958. 48 

3. - Algemene overeenkomst van 3 lle
cembe·r 1949 t·u.ssen BelgW en het Groot
hertogdom Luwemb·u.·l'!f, goecl!!elce-u.1'cl cloo'/' 
ile wet van 23 maart 1951. - Overeen
lcomst toepasseUjlc 011 cle in Belgie tewerlc
gestelcle Luwembn1·gse en 011 cle in het 
Gmotlwrtogclom tewe1'1c,qestelcle Belgische 
loona1·be-ide1·s, doch niet 011 een L1twem.
bm·gse loona'J'be'icle1· ·nl.tsl·witencl in het 
Gmotlwrtogdom Lumemb1t1'[J tewerkge
steld. -De algemene overeenkomst tussen 
Belgie en het Grootbertogdom Luxemburg 
betreffende de maatschappelijke zekerbeid 
van 3 december 1949, goedgekeurd door de 
wet van 23 maart 1951, beeft tot doel, 
enerzijds, de Luxemburgse loonarbei<'lers 
aan de in Belgie toepasselljke wetgeving 
inzake maatschapl)elijke zekerheid te on
derwerpen en, anderzijds, de Belgiscbe 
loonarbeiders aan zodanige in het Groot
hertogdom toepasselijke wetgeving, doch 
heeft geen betrekking op het geval van 
een Luxemburgse loonarbeider uitsluitend 
in het Groothertogdom Luxemburg te
werkgesteld. 

2 october 1958. 93 

4. - H1tiselijJce cl'ienst bedoeld b'ij art-i
lcel 2 van cle besl·witwet van 28 clecembe1· 
191/J. - A·rbeider ten cUenste van een na
tn·urUjlce JJeTsoon. - BegTip van cle lt1t'i
seUjlce clienst. - De arbeider ten dienste 
van een natuurlijke persoon is gebonden 
door een contract van huiselijke clienst, in 
de zin van artikel 2 van de besluitwet van 
28 december 1944, wanneer zijn prestaties 
geleverd worden voor het huis of het gezin 
van de meester. 

31 october 1958. 183 

5. - H·wiselijke cl'ienst becloeld bij a1·ti-
7cel 2 ·van de beslnitwet vnn 28 decembe1· 
1944. - Arbeider ten cUenste vnn een 
1'echtspersoon. - Begr·ip van de h1t'iselijlce 
dienst. - De arbeider ten dienste van een 
recbtspersoon is gebonclen door een con
tract van buiselijke clienst, in de zin van 
artikel 2 van de besluitwet van 28 decem-

ber 1944, indien de activiteit van die 
rechtsl)ersoon een winstgevend doel uit
sluit en de presta ties alleenlijk geleverd 
wo~·den voor bet gemak van de persoon 
cler organen van de recbtspersoon en voor 
bet onderboud, te dien einc1e, van de zetel 
van voornoemcle reclltsversoon. 

31 october 1958. 183 

6. - R'ijlcsclienst voo1· maatschappelijlce 
zekerhe·icl. - Agenten van cUe clienst cUe 
voor het ·in werlC'ing t1·eclen van cle wet ·van 
16 maart 1954 en van het kon'inlclijlc l!e
sl·nU van 26 febr·u.wJ··i 1954 benoemcl wwren 
clo01· cle JJi·in'ister van wrbeicl en sociale 
voo'i'.ZO'/'g ove·reen.komstip een statu.u.t en 
een liwremn cloor 1Ue ministor vastgestel!l. 
- Agenten aan een ·reglementa.-i·r stutnnt 
onclenoo1·pen. - "Varen reeds aan een re
glementair statuut onderworpen en waren 
dus door geen overeenkomst, namelijk 
door een bediemlencontract, verbonden de 
agenten van de IUjksclienst voor maat
scbappelijke zekerbeid die, voor !let in 
werking treden van de wet van 16 mn art 
1954 betreffenc1e de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut, benoemcl 
waren door de Minister van arbeid en so
ciitle voorzorg en wier graad, bevoegdbe
den en bezoldiging bepaald waren door 
een statuut en een barema door de minis
ter vastgesteld. 

2 januari 1959. 371 

7. - Reg·ime ·ingestel!l door (ze 7Jeslu:it
wet vnn 28 clecembe1· 1944. - Agenten vnn 
!le R·iJ J.;scz.ienst voo·1· nutMsclwppeUj lee ze
lcerhe·icl on!le-n.oo·rpen awn een ·reglemen
twir stctt·u.1tt. - Reg·ime niet toepnsseUjlc 
voo·r het ·in wer Jc·ing treclen van cle wet 
van 28 Ct111'il1958. - Voor !let in werking 
treden van de wet van 28 april 1958 lJe
treffende het l)ensioen van de leden van 
het personeel van sommige instellingen 
van openbaar nut, waren de agenten van 
de Rijksclienst voor maatschappelijke ze
kerheid, die een reglementair statuut bad
den, niet aan het regime van de maat
schappelijke zekerbeid door de besluitwet 
van 28 december 1944 ingesteld onderwor
pen. 

2 januari 1959. 371 

,s. - Betwistingen f.ztssen de R·ijlcs
rz.ienst voo1· mantschnppez.ijlce zelce1·hei1l en 
cle erann ontlenoorpen. 1.oe'/'lcgevers.- Vor
cler-ing tot tern{fbetaz.i:ng van onve1·sc7ml
cU!!!l gestorte b·ijclmgen. - Betelcen'is vcm 
cle woonlen << onclenoorpen werlc{fevers >>. 
- De toepassing van artikel 12, para
graaf 1, lid 3, van cle besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, zoals het 
door de besluitwet van 6 september 194fl 
en door de wet van 14 jnli 1955 gewijzigd 
wercl, worden onder de betwistingen tus
sen de Rijksdienst van maatschappelijke 
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zekerheid en deer uan onclerworpen werk
gevers begrepen, onder meer de vorrlerin
gen tot terugbetaling van onversclmldigd 
gestorte bijclragen, zoncler onclerscheid 
tm;sen het geval waarin de eiser tot terug
betaling beweert zicll ten onrecllte als on
dPrwm·pen werkgever te hebben aangege
ven, en !let geval waarin de eiser slecllts 
aanvoert dat de door hem gestorte bijdra
gen !let bedrag van cle wettelijke bijdragen 
overscllrijden. 

17 april1959. 633 

9. - Ve·rzelcering ouflenlom en vroert
t1jrUge floocl. - RegeUn.g floaT fle wet van 
11 maart 1954, art-ilcel 4. - B·ijclmgen ten 
laste vnn rle onfle·rwo1'1Wnen ann de tvet 
honrlencle ·uitb1'e·icling vnn cle lc·infle·rbijslarJ 
tot cle ~ve1'/cgevers en (le niet-loontrelclcen
den. - Uitzonfle·rinrt ten bnte vwn cleze 
van fle onclerwo'l'penen, cUe .r1eroepen zijn 
te genieten van een wettelijlce pens·ioen
·reyeUny. - Aclvoaaat aanuesloten bij een 
·voor.zo·r.rJslcns ten uevolue vwn een besUs
sin [! van cle 1·nafl vctn fle Orfle. - UUzon
fle'l'ing niet toepnssel'ijlv. - Door zijn aan
sluiting bij een voorzorgskas ten gevolge 
vun een beslissing van de ruacl van de 
Orde, is een advocaat niet geroepen te ge
nieten van een « wettelijke pensioenrege
ling ll, in de zin van artikel 4 van de wet 
van 11 maart 1954, tot wijziging van de 
wetten betreffende de verzekering tegen 
de geldelijke gevolgen van ouclerclom en 
vroegtijdige dood, en is derllalve, door clit 
feit, niet ontslaan van de verplicllting de 
bijclragen, voorzien bij paragraaf 1, 1 o, 
van voormeld artikel, te volcloen. 

22 mei 1959. 755 

10. - We1'lclozen te we1·1c gestehl bij 
toepassing vnn het ministerieel beslnU vcth 
20 maart 1956. - R·ijlcsdienst voo1· wr
be·idsbem·iddeling en we1·lcloosheicl {!ehon
den. aan cleze a1·bei£le1·s flezelfcle voonlelen 
te ve·rlenen nls fl·ie wellve toe{!elcenfl ~oo'l'
flen ann fle cwbeicle'l's floo•J' cle wetgeving 
op de aTbeiflson{!evallen. - Aan de werk
lozen die, bij toepassing van het ministe
rieel besluit van 20 maart 1956, tewerkg·e
stelcl zijn door een _provincie, eon gemeente 
of een openbare instelling, moet de Rijks
dienst voor arbeidsbemiddeling en werk
looslleid, krachtens artikel 1 van !let mi
nisterieel besluit van 22 december 1956, 
dezelfcle voordelen verlenen als die welke 
toegekend worclen aan de arbeiclers door 
cle wetgeving op de vergoecling van de 
schaclc voortspruitencle uit de arbeiclson
gevallen. 

11 juni 1959. 834 

11. - B-i:iflra{!e .r;evorfle·l'(l tvegens cle 
loelcennin{! acm cle arbeifle·rs van een 
"proflu.at·ivUeUsp1·emie ll. TVe·rlcueve·r 
hebbmule opyeworpe11 flnt cle b·i,irl1·nge n'iet 
versch·nlcl-i[J(l is omflnt ae p·rmnie een lott-

tere vr'ij {!evi{!he·icl uUmankt, clie toege
staan, gesahorst of gewijz·iyfl hm 'W01'flen 
bij eenzij(M[fe besUssin,q ·t,an de 1-0erlcge
ver. - Beweeureclenen ·van de reahter 
over cle {fi'01Ul cl'ie n·iet toelaten u'it te ma
lcen of hij heeft willen besUssen, of'wel flat 
fle zwem·ie n·iet het haa·r rloor cle werlcuever 
toeuesch·reven lcwmkter hafl, of'wel flat, al 
luul zij flU lcantlcte1·, z'i,i niettemin een 
<< bezohl-l{!-inu ll ·u:itmanlcte in de zin vcm wr
f'ilcel 3 vctn de besluUwet van 28 (lecember 
1944. - D·ubbelziuni{lhe·ifl oelijlcstnnncle 
met een {!eb?'elc aan mot-ive?'inu. - Wan
neer een werkgever, van wie een bijdrage 
voor de sociale zekerheid gevordet'd worclt 
wegens de toekenning aan zijn arbeiclers 
van een « procluctiviteitspremie ll, in con
clusies heeft opgeworpen dat deze bijclrage 
niet versclmlcligd was, omclat belloelde 
premie, « die een loutere vrijgeviglleill 
uitmaakt, geen enkel verworven recht cloet 
ontstaan, en toegestaan, geschorst of ge
wijzigcl kan worden bij een eenzijdige be
slissing van de werkgever ll, g·een bezolcli
ging uitmaakt in de zin van artikel 3 van 
de besluitwet van 28 december 1944 op de 
maatscllappelijkc zekerlleid der arbeiclers, 
is met clubbelzinniglleicl behept en der
halve niet gemotiveerd de beslissing van 
de recllter over cle grond, die de wetgever 
tot betaling van cle bijclrage veroordeelt 
zicll er toe beperkende van het begrip « be
zoldiging ll een bepaling te geven, Wt)lke 
niet toelaat uit te maken of cle recllter 
l1eeft willen beslissen, ofwel dat de pro
ductiviteitspremie, in werkelijklleid, !let 
haar door cle werkgcver toegescllreven ka
rakter niet had, ofwel dat, al hacl zij dit 
~araktc;r, zij niettemin een « bezolcliging ll, 
rn de zm van bovengemeld artikel 3, uit
maakte. 

26 juni 1959. 906 
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HOOFDSTUK I. 

OVER DE AARD VAN HE'l' MIDDEL '1'0'1' CASSA'l'IE. 

1. - St,mtzaken. - Midde~ dat feU 
en Teoht vermengt. - Niet ontvanlcelijk 
midllel. - Is niet ontvankelijk bet mid
del dat feit en recbt vermengt en bet bof 
zon verplichten feitelijke elementen na 
te gaan. 

3 november 1958. 195 

2. - Direote belastingen. Middel 
gerioht tege,Ji een arrest op verW!JZW[J 
gewezen na veTbrelcing. - M'iddel sleohts 
J,'ritielc ~dtbrengende te,qen de leer warw
op de ve1'b1·elv'ing gesteunrl is en wellce 
het op ve?"Wijz,in,q oordelend 1'eohtsool
lege gehultli,qd heeft. - Middel niet ont
vanlceUj lc. - Is niet ontvankelijk bet 
middel gericbt tegen een arrest op ver
wijzing na verbreking gewezen, wanneer 
bet slecbts kritiek uitbrengt tegen de 
leer waarop de verbreking gesteund is 
en welke bet op verwijzing oordelend 
recbtscollege gebuldigd heeft. (Wet van 
7 juli 1865, art. 1, lid 2.) 

!J september 1958. 13 

3. - St1·ntzaken. - Voorziening van 
tle belclaa,qde. - Jliiddel van aa1·d een 
cassatie zonde1· venvijzin,q mede te b?·en
gen. - Ande'l' mic~del een oassatie met 
'Ve1"wijzin,q reohtvaanU,qend. Ee,rste 
milldel dienende onde1·zooht te wonlen 
zelts inll,ien het tweetle gegrona is. -
De omstandigbeid dat een middel, voor
gelegd door de beklaagde tot staving van 
zijn voorziening en van dien aard dat bet 
een cassatie met verwijzing medebrengt, 
gegrond is, ontslaat bet bof niet van bet 
onderzoek van een ander voorgelegd mid
del dat, indien bet gegrond is een cassa
tie zonder verwijzing moet medebrengen. 
(Impliciete beslissing.) 

4 mei 1959. 698 

HOOFDSTUK II. 

0N'l'VAN:KELIJ'KHEID. 

AFDELING 1. - Onm'idclelijlce mirldelen. 

4. - Zalwn van rli,reote belastingen. -
Oncln,itle~ijlc m'itldel. - Midtlel niet ont
vanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk bet 
middel waarvan de onduidelijkheid bet 
onderzoek onmogelijk maakt. 

24 maart 1959. 578 

5. - Zalcen 'Van direote belastin,qen. -
Jll'iddel dat niet '/liteen,zet hoe de aan[Je
duide wetsbepaUn,qen gesohontlen werden. 
- Middel niet ontvankelijlc. - In zaken 
yan directe belastingen is bet middel niet 
ontvankelijk, dat niet uiteenzet hoe de 

aangeduide wetsbepalingen geschonden 
werden. (Wet van 6 september 1895 ar
tikel 14, vervangen door art. 1 va~ de 
wet van 23 juli 1953.) 

24 maart 1959. 578 

'6. - HlW[ferl'ijlce zaken. - Midtlel dat 
er zioh toe beperM de gesohonden wets
bepal'in,qen te vermeltlen en rle inhoud 
van de bestrerlen beslissing samen te vat
ten. - Niet-ontvanlcelijlclwid. - In bur
gerli.ike ,zaken is niet ontvankelijk bet 
middel dat er zicb toe beperkt de ge
schonden wetsbepalingen te vermelden en 
h.et dispositief van de bestreden beslis
smg samen te vatten en een reden ervan 
weer te geven. (Wet van 25 februari 1925, 
art. 9.) 

8 januari 1959. 380 

'7. - Stmtzaken. - Mitldel dat een 
,qeb,relc aan antwoord op de oonolusies in-
1'0ept. - Geen verduidelijldn,q. - N{et 
ontvanlceliflc middel. - Is niet ontvan
kelijk bet middel dat een gebrek aan 
antwoord op de conclusies inroept, wan
neer bet niet de eis, bet verweer of de 
exceptie aanduidt waarop geen antwoord 
wercl verstrekt. 

17 november 1958. 235 

AFDELING 2. - V ennelcUn,q 
van de r1esohonden wetsbepnl'in[Jen. 

8. - Stratzaken. - B'ltr[JerUjlce vor
rlerin[J. - Sohendin[J van een aan de te
~nstle,q,qin,qen vreemde wetsbepalin,q. -
Middel niet ontvankelijlc. - Is niet ont
vankelijk bet middel afgeleid nit de 
schending van en aan de tegen de be
klaagde voorgebrachte telastleggingen 
vreemde wetsbepaling. 

22 september 1958. 54 

9. - Direote belastin,qen. Mitl-
tlel sleohts bepalin,qen aanclnidende die 
vreen~r~ Z'i:in aan de uetorm1aee1·de !J1"ief. 
- M2ddel niet ontvankeUjlc. - Is niet 
ontvm;keli,ik, inzake directe belastingen, 
bet llllddel da t slechts de aanduiding van 
wetsbepalin.gen ~nhoudt die vreemcl zijn 
aan de gl'lef d1e bet formuleert. (Wet 
van 6 september 1895, art. 14, vervangen 
door de wet van 23 juli 1953, art. 1.) 

30 september 1958. · 92 

10. - Bu1·,qerli:ilce zalcen. - Verlceers
on[Jeval. - Midtlel de sohenclin,q inroe
pende van bepalin,qen van de lVe,qoode 
vnn 8 april 195-J. - Bepttl'in[Jen n'iet vnn 
kmoht op de da,q van het on,qeval. -
jJf'icldel niet ont,vankel'i:ik. - Is niet ont
vankelijk, in burgerlijke zaken, bet mid
del dat, ter gelegenheid van een verkeers
ongeval, de schencling inroept van be1m-
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lingen van cle W egcode van 8 april 1954, 
wanneer cUe bepalingen ov cle clag van 
het ongeval niet van kracht waren. 

24 october HJ58. 167 

11. ~ M'ilitie. ~ Midclel op de schen
ding van het gezar; van het oewijscle 
rteste·uncl. ~ Geen verrnelclin,q van cle ,qe
schonrlene wetsbepctUno. - Jliiclclel n·iet 
ontvnnkel'ijh:. - Is niet ontvankelijk, tot 
staving van een voorziening gericht te
gen cle beslissing van cle hoge militieraad, 
het mi<lclel dat de beslissing verwijt cle 
regel van het gezag van het gewijslle te 
hebben miskencl, .zonder lle wetsbepaling 
cUe alclus zou geschonden zijn te vermel
den. 

19 januari 1959. 393 

12. - B·nrgerlijke zaken. - Fennel
ding van cle geschonclen wetten. - Micl
flel bewerende clat fle t·echte·r, U:!clens cle 
ve1·sahijnin[! vnn cle lJ(Wf-ijen, aan <leze 
cle eecl niet nwg opleggen. - Foorz·ienin[! 
ilwiclenae sleahts nls gesahonrlen nan ile 
nrt-ilcelen 34, 35 en 119 tot 121 vnn het 
Wetboelc vn11 b·zwgerH.ilce reahtsvo·rclering. 
- Jliiflclel niet ontvwnh:eUjlc. - Is niet 
ontvankelijk, tot staving van een voor
ziening in burgerlijke zaken, het micldel, 
dat aan de rechter verwijt, tijdens een 
verschijning van de partijen, aan deze de 
eed te hebben ongelegd, wanneer de voor
ziening slechts als geschonden aancluidt 
cle artikelen 34, 35 en 119 tot 121 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering. 

2 mei 1959. 690 

13. - M'ilitie. - Miilclel clat de sahen
cling i1woept vnn een wettelijlce betJnUng 
1Jreemfl ann het m·iilclel. ____.:_ Midclel niet 
ontvnnkelijk. - Is niet ontvankelijk, tot 
staving van een voorziening in militieza
ken, het mid del da t enkel cle schencling 
inroept van een wettelijke bepaling, die 
vreemd is aan de in het miclclel aange
!Jaalde grief. 

15 juni 1959. 842 

AFDELING 3. - Anilere vermelclingen 
en voor te brengen stttlcken. 

14. - Zalcen vnn fl'irecte belast-ingen. 
- Middel nfgeleirl ttit cle schencling vnn 
cle bew·ijskrnaht vnn een stnk. - Tekst 
vnn dit sttt.k niet overgelegfl en noah ·ztit 
de melflingen van de best1·eflen besUssing 
noah ttit een st·nlc vnn de 1·eahtspleging 
blijlcencle. - M·i(lclel niet ontvnnkeUjlc. 
- Is niet ontvankelijk het middel afge
leicl uit de schencling van de bewijs
kracht van een stuk, wanneer de tekst 
ervan niet overgelegd wordt en noch uit 
de vermeldingen van de bestreden be
slissing, noch uit een stuk van de rechts-

pleging, waarop het hof vermag acht te 
slaan, blijkt. 

23 october 1958. 165 

1·5. - Burgerlijlce zaJren. - Beoonle
ling van cle f1C,q1'0n dheia vnn het micldel 
cUe het omlerzoelcen vwn een stnnt van 
verej)'enin,q ·i:mtJl·iceert. - Staat nwn cle 
fe-itenreahter oncle-rworpen cloch noah oe
voegfl bij cle voo1·zienin,11 noah nnngehaalcl 
in cle best·reclen besz.iss·ing. - Miclclel on
ontvwnlcez.ijlc. - Is niet ontvankelijk, in 
lmrgerlijkc zak(\n, het middel waarvau 
de gcgronc1heid slecllts kan ]Jeoorcleelc1 
worden na het onclerzoeken van een staat 
van vercffening llie aan de feitenrec!Jter 
onderworpen wen1 doch die l1ij de voor
ziening niet gcvoegd is en waarvan de 
meldingen door de bestreclen beslissiug 
niet aangehaa Ill worden. 

30 october 1958. 179 

1'6. - St·ra,fznlcen. - Miclilel ant ·in
t·oept clnt niet genntwoonl wercl op een 
nota floor cle belclnngcle ter te-reahtzUtin{! 
neergelepcl. - Geen vaststelling clnt ae 
belclnagcle te1· tereahtz-itUnu conclu.sie8 
genomen heeft. - M·iclclel ilnt niet kan 
wonlen aanuenomen. - Kan niet aange
nomen wonlen llet midclel dat inroept 
dat niet geantwoord wercl op een door cle 
beklaagde ter terechtzitting neergelegcle 
nota, wanneer uit geen enkel stuk van cle 
rechtsnleging blijkt dat de beklaagde ter 
terec!Jtzitting conclusies g·enomen heef,t. 

1 december 1958. 280 

1'7. - Zalcen vnn reahtstreelcse belns
Ungen. - M·iclclel nfgeleicl tdt cle schen
cUng van cle bewijslwnaht van een nlcte. 
- Alcte clie niet worclt ove·r[!elegcl en 
wna·rvnn de inlwllfl noch doo1· cle best'l'e
aen beslissin[J noch cloor een anclet· st·nk 
van de 1·echtspleging veropenbnanl is. -
Niet ontvnnlcel'iik· m·iclclel. - Is niet ont
vankelijk het · middel afgeleid uit de 
schending van cle bewijskracht van een 
akte wanneer cleze akte niet wordt over
gelegd en wanneer zijn inhoucl noch door 
de bestreden beslissing nocll door euig 
stuk van de rechtspleging waarop het hof 
acht vermag te slaan veropenbaard is. 

2 december 1958. 281 

18. - Zaken vnn 1·eahtstreekse belas
tingen. - Miclrlel hientit nfpeleicl flnt cle 
mngist·mnt vnn het openbnnr m·in·isterie 
zijn ndvies rtaf ged·zwencle een terechtz'it
ting vnn het hot vnn be1·oep op clewelke 
ile znalc n·iet regelmnUr; ·u'itgestelcl wenl. 
- Stnklcen (He rl·ienen ove·rgelegd tot 
stettn vnn. ilU m·irldel. - Wanneer !Jet 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
een hof van beroep, uitsvraak doende in 
.zaken van rechtstreekse belastingen, ge
cluremle clewelke de zaak wercl uitgesteld 
op een latere datum voor uitspraak van 
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llet arrest, vermelclt clat een bepaalcl rna
gistraat van het openbaar ministerie ge
hom·d wercl en clat deze aclvies uitbracht 
en wanneer het arrest op die datum uit
gesvroken vermeldt dat een ander ma
gistraat zijn advies gaf, vloeit niet noocl
zakelijk uit deze stukken voort dat deze 
tweede magistraat zijn advies uitbracht 
op een terechtzitting waarop de zaak niet 
regelmatig werd uitgesteld. Door enkel 
op de twee vommelde stukken te steu
nen, en zoncler dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting waarop het arrest 
werd uitgesproken wordt overgelegd, 
mist het midclel clienvolgens feitelijke 
gronclslag. 

9 december 1958. 313 

19. - Bnrrte·rlijlce zaken. - jJf'iclclel 
·afgeleicl ·nit cle bewijslcnwht van een 
nlcte. - Tekst vcm clie alcte niet over,qe
legcl tot staving van cle voorz·iening en 
noch u.it cle vennelcUngen van cle bestre
.flene besUssing noch u:it een stuJc. van cle 
procecl'lt1'e blijlcencle. ~ Miclclel niet ont
vanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het 
middel dat de rechter verwijt, in de ver
klaring van een alde, de bewijskracht 
€rYan te hebben geschonclen, wanneer die 
akte bij de voorziening niet is gevoegd 
en dat noch de bestreclene beslissing noch 
€en andere akte van de procedure de ter
men ervan vermelden. 

16 januari 1959. 389 

20. - Bu·rgerUjke zaken. - Miclclel 
(tfgeleicl u:it cle omstcmcliglwicl clat het 
niet vaststant clat cle aangestelcle gdjjier 
lle aan cle p·u.blielce an~btena·ren opgelegcle 
eecl heeft afgelegcl. - Aanleglfer cUe bij 
·lle voorziening het zUtingsblacl niet heeft 
gevoegcl. - N·iet ontvanlceli.jlc miclclel. -
.Mag niet ontvangen worden, in burger
lijke zaken, het middel afgeleid uit de 
omstancligheic1 dat niet vastgestelc1 werd 
dat een persoon, als grifl:ier aangesteld, 
de aan de openbare ambtenaren opge
legde eed heeft afgelegd, wanneer, ener
zijds, de bestreden beslissing de termen 
van die eed niet vaststelt en, anclerzijds, 
aanlegger bij zijn voorziening een uit
gifte van het zittingsblad niet heeft ge
voegd. 

30 januari 1959. 432 

21. - Zaken ·vnn clirecte belast-ingen. 
- Dispositief van het nrrest besti·eclen 
cloo1· een m:iclclel gesteu.ncl n·iet e'n kel op 
(le e·igen 1·eclenen van het W'J"est, ·maa·r 
oolc op cle reclenen van fle besllssing Htn 

cle cz.irectenr van cle clirecte belastingen. 
- Reclenen van cleze bes7issing cloor het 
7Jestreden arrest niet veJ"melcl. ~ Uit
rtifte van clie beslissing l!ij l1et ver.zoelc
schrift tot ·verb1"e7.:-ing niet gevoegcl. -

Miclclel niet ontvankeli.jk. vVanneer 
een miclclel tot steun van een voorziening 
gericht tegen een arrest van het hof van 
beroep gewezen in zaken van directe be
lastingen, een cUspositief critiseert, het
welk Btennt niet enkel op de eigen rede
nen van !let arrest, maar ook op de re
clenen van de beslissing van de clirecteur 
der belastingen, en wanneer cleze laatste 
redenen door het arrest niet vermelcl zijn 
moet aanlegger, op straf van niet-ont~ 
vankelijklleicl van het midclel, bij zijn 
verzoekschrift tot verbreking een uitgifte 
van de beslissing van de directeur der 
belastingen voegen. 

28 april 1959. 677 

22. - Directe belastingen. - BesUs
sinrJ lfegroncl nnmeli.ilc op het alclcoonl 
van cle ZJ(fjrtijen ·witgeclr·u.Jct in concl·u.s·ies. 
- Ooncltbsies n·iet overgelegcl. - M·iclclel 
wctn1·bi:i cle wettigheicl van de beslissing 
wordt betwist. - M·iclclel niet ontvanke
Zijk. - vVanneer !let dispositief van het 
arrest gegrond is, namelijk, ov de conclu
sies, wanrbij partijen hun akkoord hell
ben betuigcl, deze conclusies niet worden 
overgelegd en de inhoud ervan niet blijkt 
nit het arrest, is niet ontvankelijk het 
midclel, waarbij aanlegger de wettelijke 
rechtvaarcUging van de beslissing be
twist. 

5 mei 1959. 707 

23. - DiTecte belastingen. - Miclclel 
venvijzencl nn(£1' het ve·rhaal tegen cle be
sliss·ing van de clirectenr. - Ferhaal ·1viet 
bij de voorzienin,q gevoegd cloo1· cle aan
legger. - Miclclel niet ontvanlcelijlc. -
vVanneer de aanlegger zijn verhaal tegen 
de beslissing van de directeur niet voegt 
bij de procedurestukken, die de voorzie
ning vergezellen, is het midclel, waarbij 
hij naar clit verhaal verwijst, niet ont
vankelijk. 

26 mei 1959. 776 

24. - Zaken t'an cli-recte belastingen. 
- llif(ldel elM het nn·est een; tegenst-rij
(Uglwid venvi.jt. - Tegenstrijcligheicl (lie 
slechts lean bUiken ·wit het naz·icht van 
teiteUjlce elementen clie n:iet vastgestelcl 
zijn floor het a;rrest of cloor een st·nlc 
van de proceclure. - Niet ontvanlceUjlc, 
m.iclclel. - Is niet ontvankeli.ik het mid
del da t, in zaken van c1irecte belastingen, 
aan het hof van beroep een tegenstrij
digheid in zijn beslissing verwijt, wan
neer de voorgehom1eu tegenstrijdigheid 
het nazicht door het hof van cassatie 
veronderstelt van fei ten clie noch door 
het lJestreden arrest noch door een ancler 
voor haar voorgebracht stnk van de pro
cedure vastgesteld zijn. 

4 noyember 1958. 198 
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AFDELING 4. - Mhlclelen clie 
otJlcomen tegen soeve1·dne beoorclel'inr1en. 

25. - D·i1·eote belnstingen. - Mitlclel 
b·witen cle Jle1·7cen vnllencle vnn het gesoh'il 
clnt nwn het hof vnn beroetJ onaenvorpen 
·is ot waa.rover het best·reclen cwrest ·wit
spra.nk heett geclnnn. - JJiiclclel n·iet ont
·vankeUjk. - Is niet ontvankelijk, inzake 
directe belastingen, het midclel clat buiten 
de perken valt van het g·eschil dat aan het 
hof van beroep onderworpen is of waar
over het bestrcden arrest uitspraak heeft 
geclaan. 

2 september 1958. 4 

26. - Strafzctlcen. - M·iclclel een besUs
sing becloelencle teuen wellce ueen voorzie
•JI:inu in(fecliencl wercl. - Middel niet ont
vwnkeli:ilc. - Is niet ontvankelijk, bij ge
brek aan voorwerp, het middel uitsluitencl 
een bcslissing hecloelende tegen welke de 
voorziening niet gericht is. 

29 september 1958. 88 

27. - B·wruerU;ilce zaken. - Mhlrlel flnt 
cum de openbcvre onle vreemcl ·is en clnt 
enkel cle reohtspleg·ing v66r cle eerste 
1·eohte1· betrett. - Miclclel flctt voo·1· cle tei
ten1·eohte1· n·iet aangevoenl ·wercl. - Niet 
ontvankeUjk m·iclclel. - Is niet ontvanke
lijk, in burgerlijke zaken, het mWclel tot 
verbreking, aan de openbare orcle vreemd 
dat enkel op de rechtspleging v66r de eer
ste rechter betrekking heeft en dat v66r 
de feitenrechter niet aangevoerd wercl. 

4 december 1958. 285 

28. - JJiil'it'ie. - 1liifldel flat enkel de 
betelcen·i-/1(1 ·vnn de beskeclene besUssin(f 
bet1·ett. - N·iet-ontvanlceUjlcheicl. - Is 
niet ontvankelijk, tot staving· van cle voor
ziening· gericht tegen een beslissing van de 
hoge militieraad, het middel clat enkel de 
betekening van de bestreclene beslisRing 
betreft. 

19 januari 1959. 395 

29. - StrCLjzalcen. - M·illdel waa·rb-i,i 
een bet'ieht-inu betwist 1.vo·l'(lt welke doo1· 
een in knwht vwn gew·ijscle f!Cf/Ctne beslis
sing als bewezen verklaanl tve·rd. - Micl
clel niet ontvnnkeUjk. - Is niet ontvan
kelijk het micldel waarbij een betich ting 
betwist wordt welke door een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing· als bewe
zen verklaarcl werd. 

9 maart 1959. 518 

:30. - Strftjzalcen. - Micldel dnt de 
nieUgheia vnn het vonn·is a quo im·oept. 
- Miclclel n:iet ingeroepen v66-r cle reohte1· 
In be1·oe1J. - An·est clnt cle n:ietighe·icl vnn. 
het vonn·is a quo n·iet o·ve1·neemt. - Micl
del n·iet ontvankel'i.ilc. - Is niet ontvanke
lijk llet midclel afgeleid uit de nietigheicl 
van het vonnis n qu.o wanneer die nietig-

heiclniet werd ingeroepen v66r de rechter 
in beroep en het arrest zc niet overneemt. 

8 juni 1959. 820 

AFDELING 5. - 11fid!lelen vreemcl 
awn cle bestreclen beslissing. 

31. - Di·reote belnstinpen. - M·iil!lel 
clnt een teiteU;ilGe beoorclelin.g ·vnn cle te·i
te1wechte1· orit'isee1·t. - M·iclclel n·iet ont
vankeH:ik. - Is niet ontvankelijk het 
micldel clat (oen feitelijke beoordeling· van 
de feitenrechter critiseert. 

2 september 1fl58. 3 

A~'DELING u. - JJiitlclelen rue· van belan.lf 
ontbloot zijn. 

32. - Strafznken. - Enlwle stmt ·uU
gestwol.:en wegens ·versoheiclene ·inb'l'e'll
lcen. - Mi!lclel dnt sleehts een vwn cle 
inb1·e~tken betreft. - St·mt uereohh!ncw
cUgcl aoo1· een a:nclere inb1·e~•lc. - M·iclclel 
niet ont·vnnh:el'ijk. - Wanneer een en
kele straf wegens verscheidene inbreuken 
uitgesproken is geweest, is niet ontvan
kelijk cle vordering tot verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering, die 
gegrond is op een middel dat slechts ze
kere van de inbreuken betreft dail wan
neer de uitgesproken straf wettig gerecht
vaardigd blijft door een andere inbreuk. 
OVetb. van strnfv., art. 411 en 414.) 

13 october 1958. 128 

33. - St·mfz({.]cen. - VeroonleUng ~t-it 
hoofde vcvn cl'ie.fstal. - Voorzien'ing van 
cle bek:lnagcle. - M'icldel h·ientU njgeleid 
clctt het feit als opUohting cUencle gelcwctU
fioeenl te 1vonlen. - Strnf gereehtvanr
cUycl bli.jvencle onclnnlcs cle ctanuelclaa(fclC 
awa.Unu. - M·icltlel n·iet ontvnnlcelijlc. -
Is niet ontvankelijk de vorclering· tot ver
breking hierop gegTond dat het als clief
stal gekwalificeerd feit als oplichting 
cliem1e gekwalificeercl te worclen, clan wan
neer de uitgesproken straf binnen de voor 
dit laatste misdrijf bepaaltle perken blijft. 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

20 october 1958. 147 

34. - Directe belnsUnuen. - Emtrnbe
lns#ng. - Miclilel !lnt (le reohter venvijt 
het bew·ijs clnt een veruwr1ensaoe1·es ·vcm 
een becl·l"ij.fsaoUv'ite'it voo·rtkwam ten laste 
te hebben uelega vnn cle blctst'ingpliehtirJe, 
nnnleguer ·in ve1·brek'inu. - Reohte·r clie 
eveneens vnststelt clat cle culm·in·istrnUe be
wezen heeft dnt het vemogensaoores niet 
vnn f:en becl1'-ijfsnotivUe'it voortkwctm. -
Vctn belnng ontbloot miclclel. - Is, bij ge
brek ann belang, niet ontvankelijk, het 
mic1clel clat de rechter verwijt het bewijs 
clat een vermogensaccres van een beclrijfs
activiteit voortkwam ten laste van de be-
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lastingplichtige, aanlegger in verbreking, 
te hebben gelegcl, wanneer de rechter even
eens vaststelt dat de administratie het be
wijs ervan geleverd heeft da t gezegd a c
eres niet van dergelijke activiteit voort
kwmn. 

4 november 1938. 196 

a5.- B·n-rgcrlijke zaken. - Middel flat 
aanvoert flat de bestreden besUssing ·in 
hager bemep een nieu,we eis ·ingew1lUf1cl 
heeft. - E'is clie om een anclere ·reden niet 
ont·va:nkeli.jlc werrl verh,lcw:rcl. - Mhlrlel 
clat niet kan cw·nuenomen wonlen. - Kau 
niet aaugenomen worden het middel dat 
ann de bestre<len beslissing verwijt in ho
ger beroep een nieuwe eis te hebben inge
willigcl, wnuneer deze eis om een andere 
reclen niet ontvaukelijk wercl verklaard. 

27 november 1958. 269 

36. - Stratznken. - Beklunurle q;er
oorrleelrl nls rlude·r vcm een misck·ijf. -
Mhlrlel cloo1' rle belclaagcle hierwit a,fyeleifl 
dnt de vctststellingen vun rle besl'issinu 
slechts een vemonleUnu als medeplicht1ue 
'Wettigen. - Uit.qesproken straf £lie rle.<w 
op 1le merlepUchtiue toepasbaar n1et over
schriirlt. - Niet ontvankeUik m·i!lclel. -
Is niet ontvaukelijk het micldel, ingeroc
peu tot steun van de voorzieuing van de 
beklaagde die nls clacler van een misclrijf 
veroorcleeld wercl, hieruit afgeleid dat de 
vaststellingen van de rechter slechts een 
veroorcleling wegens medeplichtigheid wet
tigen, wanneer de uitgesproken straf deze 
die op de medeplichtige toepasbaar is niet 
overschrijdt. (Strafwetb., art. 69.) 

8 december 1958. 304 

37. - Straf.<:aken. - Yoo1·zien·ing van 
de b ll•l'!le·rli) ke pftfti..i. - Miclrlel h'ier·n-it 
af[Jeleirl flat het urrest vctn de lcarne·r van 
ill besclur.lcUu·ingstelli.ng ten on·rechte vast
stelt dnt de beklaa'[Jrle op rle te·rechtzUUng 
aam.t!e.<:ig was. - M·irltlel va.n belct11[/ ant
bloat. - Niet-ontvnnlcelijkhehl. - Is van 
belang ontbloot, voor de burgerlijke parti.i 
unnleg·ster in verbrekiug, het middel enkel 
llieruit afgeleid clat het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling ten on
rechte vaststelt dat de beklaagde ter te
rechtzitting aanwezig was. 

22 december 1958. 360 

38. - Stmfznlwn. - Yoorzien'in,q vnn 
de belclaagrle. - JJ:Hclclel lder,uit nfgele·ill 
dat cle bestreclen besUssln[J cle strltj vcm 
ve·rval vnn het Techt een Tijtttii[f te best,u
J'en onwett'i[! beperlct heett tot het best,u
ren van een a1ttovoert,U'i[!. - M·irltlel van 
belam{l ontbloot. - Niet-ontva.nkelijlchcirl. 
- Is niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang het middel door de beklnagcle hieruit 
afgeleicl dat de rechter op onwettige wijze 
de straf van verval van llet recht een rij
tuig te besturen beperkt heeft tot llet ver-

val van het recht een autovoertuig te be
sturen. 

23 december 1958. 368 

39. - Burf1el'li.jlcc zalccn. - JJi-idrlel etf
[Jele'irl n'it cle schencUng vwn cle bew'ijs
knwht van cle alcte rl'ie cle e·is ve'l'melflt. -
T' oorwe'l'p van cle e'is onvollecUg cloo1' cle 
'/'echter omschreveri. - Recltte'l' cUe n-iette
m'in over lle {lehele eis besz.ist heeft. -
llf·icltlel 'Van bela:ng ontbloot. - Is niet ont
vankelijk, bij gemis aan bclang, het mid
del hieruit afgeleid dat de recllter, door 
het voorwerp ,;an de eis onvolleclig te om
schrijven, de bewijskracht van de akte 
die de eis vermeldt heeft geschonden, dan 
wannecr de rcchter, spijts die onvolleclige 
omschrijving, cle gehele eis heeft oncler
zocht en erover beslist. 

16 januari 1959. 387 

4!0. - Strafzalcen. T'eroorcleUn{l 1dt 
hoofcle van 'Vctlshe'icl en van het gebnloilcen 
vwn het vals stu1c. - JJi'illclel, flat enlcel het 
gebnr.ih:en van het vals st,ulc cdt-isecrt. -
T' eroonlez.ing !le·rechtvanrrli[Jll gebleven 
doo·r de valshe'icl. - M'illllel n·iet ontvan
lcel'ijk. - vVanneer de beklaagde tot een 
enkele straf veroordeeld wercl wegens 
valsheicl en gebruik van llet valse stuk, is, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
het micldel dat enl~:el hct gebruik van het 
vals stuk betwist, zo de uitgesproken 
euige straf gerechtvaanligd blijft door de 
valsheid. (Wetb. van strnfv., art. 411 en 
414.) 

6 april 1959. 600 

41. - B·urgerl'ijlce zctlcen. - UU·v'in
din,qsoctroo-ien. - Eis tot n-iet·ir;verlcla1'h1rJ 
van cen ootmoi. - Eis {lesteu.nrl op het 
pebr·u,'ih: van cle r;eoct,roo·iee'l'cle zaalc rloor 
een denle v66r de 'Wettclijlce clat1tm vnn 
de 1tUv·incUng. - JJi'illrlel hetwellc het wr-
1'est verwijt cUe C'is verworpen te hebben 
om 1·eclen rlctt' het gebr,uUc sleohts bij gele
r;enlwicl gesch-iedlle. - A1Test hetwell" 
clan1·enboven vaststelt llat het goecl nict 
met een co,mmwmieel in.Z'ioht geb'l'ttilct is ge
toonlen. - JJi'irlclel niet ontvanlceUjlc. - Is 
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
het middel hetwelk het bestreden arrest 
verwijt een eis tot nietigverklariug van 
een octrooi, gesteund op het gebruik van 
de geoctrooieerde zaak door een derde 
v66r de wettelijke datum van de uitvin
ding, verworpen te hebben, om reclen dat 
het gebruik van de zaak slechts tijdelijk 
geweest is, wanueer het arrest daarenbo
ven vaststelt dat de zaak niet met een 
commercieel inzicht gebruikt is geworclen. 
(Wet van 24 mei 1854 op de uitvindingsoc
trooieu, art. 24, A.) 

24 april1959. 665 

42. - BesUssing een nanvrnng .tot he'l'
n'ieuw·in g vnn een hctnllelshtttr.r verwer-
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pencl. - Besliss'ing wawrbij awn cle over
eenkomst t·ussen part'ijen niet cle narcl van 
eon h'll·urovereenlcmnst, maar van eon 111'o
oaire genotsoonoessie wonlt toe,qekend. -
Miclclel waarl!ij aan cle ·reohtcr ten rrroncle 
{f'l'iet 1vonlt genuwlct zijn lieslissinu to 
hebben pegJ'OJHl op cle wil van een enlwle 
cler part1.jen l!ij cle ove·reenkomst. - Ge
brelc aan ove·reenstomlnin,q htssen lJ(Wtijen 
omtrent het ntslu.Uen va.n eon h·u:nnn;e·r
eenko·mst vohloencle om hot niet bestaan 
er van to J'echtvaanl'ipcn, alsmecle het ·ve·r
werpen van cle aan·vraa.p tot hern'iowwi-11 {/. 
- M·icl(lel niet ontV(tnkelijk, liij gebrelc 
aan balanp. - Is niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan belang·, het middel gericht te
gen een beslissing, waarbij een aanvruag 
tot hcrnieuwing van een hanclelshuur 
werd verworpen, en afgeleid nit het feit 
dat de rechter ten grande zich op de wil 
van slcchts een der partijen !';estennd 
heeft om aan de overeenkomst de mud 
van een precaire genotsconcessie, en niet 
van een huurovereenkomst, toe te kennen, 
wanneer het volstaat dat het akkoorcl van 
de partijen niet tot stand gekomen is om
trent het afsluiten van een lnmrovereen
komst, opdat c1eze niet bestnnt en deswegc 
de nanvraag tot haar hernieuwing zonder 
voorwerp is. 

14 mei 1959. 724 

43. - St·ratzaken. - Burue·rU:fke vo·r
der·in,q. -- Voorzieninr! va.n de bek/a(t[tde. 
- M·icldel clat er z·ioh toe beperkt rle ver
deli'llg te o1"if'iseren, ·tvelke (loor hot arrest 
1.vonlt peclaan t·ussen cle 1nwgerlijlce 1Ja1'
U:fen, van de ve1·goedinp 1.vaa·rtoe rle be
klaapcle WOJ'clt ve·roonleeld. - Belclaa.qcle 
(z.ie van peen persoonUjlc lielanu (loot 1Jz.ij
lcen om cle.ze venlez.ing to cloen ~o·ijz·igen. -
JJHrldel ;;;·onder belcwg. - lriet-ontvanlce
lijkheicl. - Is niet ontvankelijk, bij ge
brek aan belang, het midclel ingeroepen 
door de beklaagcle, aanleggcr in cassatie, 
en dnt bet bestreden arrest slechts criti
seert in zover het het beclrag van de scha
devergoeding, wnartoe de beklaagcle worclt 
vcroorcleeld, tussen cle burgerlijke partijen 
venleelt, zomler clat de beklaagde van een 
persoonlijk belang bij de wijziging van 
deze vercleling cloet blijken. 

25 mei 1959. 765 

44. - Di·reote bela.sUnpen. - Betwis
Unp 1l'iet ontvwnlceU:ik verklaanl en tevens 
n'iet pep·ro1ul. - JJiicTilel flat tepen de lie
slissinrt opkomt enkel betrejfende cle m:et
ontvankeli,ikhe·irl vwn (z.ie betwist'ing. -
JJI·iclclel niet ontva.·nlceUjlc. - Is nict ont
vankelijk, bi.i gebrek aan belang, het mW
del clat aan het bestreclen arrest verwijt 
niet ontvankelijk te bebben verklnnnl· een 
be twisting, clic eveneens niet gegroncl 
werd verklaard. 

9 juni 1959. 829 

4'5. - DIJ·ecte uelasf'in{!en. - Arrest 
waarbi:i lieslist 1.vor(lt (lat de lw.tw van het 
•voor de ·u:itoeten·inp van hot becl·ri:it (z.ie
nencl .1/0ed, wna·rvan hot cle att-relclC'inrJ 
toelaat, cloo·r de aclminist·rnUe ov een ho
f/01' beclmr1 ·wercl vast,qestelcl (lwn hetueen 
'l.orw:roz> zij rlienrle to ·wo/'(len vastuestelrl. 
- JJiidrlel rlnt or .zich toe bezwrlct ae 1'C

clenen van het a/Test te c·riUseren, wnwr
lii:i het rloor de acln1:i:rl'ist·mt'ie vastuestelrl 
lierZ·m.q wonlt aangenomen. - JJihlrlel nict 
ont·vanlceU:iJ.;, - Is niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan belang, het micldel dnt er zich 
toe bepcrkt de redenen te critiseren, waar
bij het hof van beroep het bedrag van de 
nftrckbare lmur van het voor cle uitoefe
ning van het bedrijf clienencl goed, vast
g·estcld door cle ndministratie, heeft aan
genomen, wanneer het arrest tevens be
slist, zoncler clicnnnng·aancle bestreden te 
worden, clat dit beclrag hoger is clan het
gcen, waarop becloelcle huur cliemle te 
worden vastgesteld. 

23 juni 1959. 888 

AFDELING 7. - Niouwe m.l(lclelen. 

46. - B·Wi'{!erUjke zaken. - Reahter ·in 
hager beroep een hoge·r 1Jeroep ontva.n
,qenrle. - JJiiclrlel ll:ie·ruit af[/elelcl cla.t ae 
besliss-inp vnn (le ee1·ste reohter lcmohtens 
rle ·wet ·in lnatste aanlo{f [!ewezen we·rcl. -
Midclel clat voo·r cle aeTste maal ·v661· het 
hot mag oppewo·rpen wonlen. - In bnr
gerlijke zaken mag, tot staving van een 
voorziening g·ericht teg-en een vonnis dat 
een boger lleroep ontvnngen heeft, voor cle 
eerste maul v66r llet hof het midclel voor
gestel{l worden hieruit afgeleid dat de be
slissing van de eerste rechter, krachtens 
de wet, in laatste annleg gewezen wercl. 
ll se.ptember 1958. 25 

47. - Stmtznlcen. - Reohten van ae 
vercle(l'ir/·ing. - M·iclrlel rloO'I' cle belcla.artcle 
lder·wit a.tpeleicl ant een closs'ia·J· M.i cle 
stu.JcJ,,en van (le a.a:n het hot van 1Jeroep 
voomestelcle J'eohtsple[fing niet {/CVoerttl 
1.oenl. - ilfi(lclel voor cle eerste mnal ·vr56r 
het hot ·inperoepen. - JJi·id(lel niet ontvan
lcel'ijlc. - Kan voor de eerste maal v66r 
het hof niet ingeroepen worden het midclel 
hieruit, cloor cle beklnagcle, afgcleicl dat 
de rechten van de verdediging geschonden 
werden omda t een dossier da t bij (le 
rechtsplegiug· v66r cle correctionele recht
bank gevoegcl was geweest aan het hof 
van beroep niet wercl voorgesteld. 

29 september 1958. 86 

48. - Stra.jznlcen. - JJI'irlrlcl h'ier·u.'it at
peleid (la.t de a.a.n[!estelde tollc geen vol
doende kenn·is van (le taal vwn cle lie
lclan{!do be.znt. - 111-iclclel v·reerncl awn ae 
openliwre onle. - Niet v66·r (le rechter 
ave;· cle prona opgeworpen. - Miclclel niet 
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o·ntvwnlceUjk. - Is vreemd aan de open
bare orcle, en, derhalve, kan niet voor de 
eerste maul v66r het hof opgeworpen wor
den het middel hieruit afgeleid dat de aan
gestelcle tolk geen volcloencle kennis van 
de taal van de beklaagde JJezttt. 

20 october 1958. 147 

49. - N'iemv mirlrlel. - Desknnrlige 
awngestelrl dour een straf'rechter bl:i cle
welke alleen nog cle bm·gerUjke vonlering 
aanhangig ·is. - Deslc'uncUge cUe een an
dere dan cle Ii'ij de wet voorgeschreven eed 
ctfr;elegd heeft. - JJiidclel hetwellc voo;· de 
eerste metal v66r het hof mag opgeworpen 
·wonlen. - Mag voor de eerste maal v66r 
het hof voorgesteld worden het micldel 
hieruit afgelei{l clat de eed afgelegd door 
de deskunclige die aangesteld worclt door 
een strafrechtbank, bij dewelke aileen nog 
de burgerlijke vorclering aanllangig is, de 
bij de wet voorgeschreven eecl niet is. (Im
pliciete oplossing.) 

2 maart 1959. 497 

510. - Bu.rgerlijke zalcen. - Mhldel 
Jder·1dt ctfgele'icl dut de rechtbank vun eer
ste aanleg het hager bemep ontvnnlcelijlc 
heeft ve;·klnanl dat ·ingestelcl werrl ter;en 
een 1n laatste annleg r1ewe.zen vonnis va.n 
fle vrede;·echter. - Vonnis 1va.arbij 111t-
• ~pnw.le gedcum wonlt over een betwisi'iitrJ 
·in.•zctlce ·van ongevallen cUe zich op rle weg 
naar of van het werle voonloen. - Mag 
voor de eerste maal voor het hof opge
worpen worden het micldel hieruit afgeleicl 
dat de rechtbank van eerste aanleg het 
lwger beroep ontvankelijk lweft verklaard 
'lat ingesteld werd tegen een vonnis van 
{le vrederechter, inzake van betwistingen 
betreffende herstel van scha<le voortsprui
tende nit ongevallen die zicll op de weg 
naar en van het werk voorcloen. (Impli
ciete oplossing.) 

5 maart 1959. 510 

51. - Bw·gerli:i ke zaken. - JJI'iclclel dat 
de partijen voor ae rechter in hager be
mep n·iet hebben doen gelclen, ma({!r rlat 
rleze ambtsha.lve opgeworpen heejt. -
Geen n'ie·lt'w m·icldel. - Is niet nieuw en 
derhalve ontvankelijk het midclel dat de 
partijen v66r de recllter in hoger beroep 
niet hebben doen gelden, maar dat deze 
mnbtshalve opgeworpen heeft. 

12 maart 1959. 534 

52. - Btwgerl'ijke za.Jeen. - Mirldel af
gelehl u:it cle schencling 'Vftn een wetsbepa
ling cUe van openbMe o·rde ·is. - 1li·i.lldel 
clat v66r het Hot van ve·rbrek'inrJ voor cle 
cerste maal lean opgeworpen tvorllen. -
In burgerlijke zaken kan het middel afge
leid uit de schencling van een wetsbepaling 
van openbare orde v66r het Hof van ver-

breking voor de eerste maal opgeworpen 
worden. 

13 maart 1959. 538 

53. - B'lW[JerUjlee zalcen. T'eroonle-
Ung tot sohaclevergoecling wegens vertnt
!tinr; b'ij het n·itvoeren van een verb'inten·is. 
- M·icldel ajgele·icl ttU het gebrelc vctn aan
mnn·ing om te betalen of van een in hoofcle 
vnn cle schulclenacw vastgestelrl opzet. -
M'irlrlel rlat niet voor de ee·rste rnaal v66r 
het hof lean worclen opgeworpen. - Kan 
niet voor de eerste maal v66r het hof wor-· 
den opgeworpen het micldel hieruit afge
leicl da t de schaclevergoecling wegens ver
traging in de uitvoering van een verbin
tenis, niet kan verleencl worden bij gebrek 
van een aanmaning om te betalen of van 
een in hoofde van de schulclenaar vastge
steld opzet. 

2 april 1959. 579 

54. - BwrgerUjlce zctken. - M·iclrlel M
!JCleirl 'Wit het niet bestcwn van een om·za
Jcelijlc verba:nrl t'ttssen de fOnt en de 
scluule. - JJ1:irlclel clat voor cle eerste maal 
v661' het hof lean wonlo1i over[Jelegrl. -
Kan niet voor de eerste maal v66r het hof 
worden overgelegcl het miclclel afgeleicl uit 
llet niet-bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen de toegekende fout en <le door 
het slachtoffer aangevoerde schade . 

2 april 1959. 579 

55. - Bu;·gerlijl<;e znlcen. - Rechter -in 
hager beroep die een hoge1· beroetJ ont
va.n[Jt. - Mirldel MentU a.fgeleicl clnt de 
beslissing van de eerste •reel! ter lerachtens 
de wet ·in lantste aanleg wns gewezen. -
iliirlrlel rlat voo·r de eerste manl ·voo·r he.t 
hot lean opgewo·rpen worden. - In burger
lijke zaken kan het midclel, hieruit afge
leicl dat de beslissing van de eerste rech
ter, krachtens de wet, in laatste aanleg 
was gewezen, voor de eerste maal voor het 
hof opgeworpen worden, om een voorzie
ning te steunen die gericht is tegen een 
arrest dat het hoger beroep ontvangen 
heeft. (Impliciet opgelost.) 

2 april 1959. 583 

56. - Strctfzalcen. - JJiidclel floor de 
beschulcligde ldernU rtfrJeleicl rlnt de pe1·
soon, cz.ie ·v66·r de feUen;·eohte·r cle bwJ'{Je·r
Ujlce prt;·Uj verteuen'J.voonUrJrle, claa1·toe 
geen ·regelmaU_qe machtigin[! hcul. - M·irl
rlel hetwelle niet voo;· cle eerste mnal nwn 
het hot lectn voo1·gelegrl worden. - Kan 
niet tot staving van een door de beschul
cligde ingestelcle voorziening voorgesteld 
worden, het middel hieruit afgeleid dat de 
persoon, die v66r de feitenrechter de bur
gerlijke partij vertegenwoorcligcle, daartoe 
geen regelmatige machtiging had, wanneer 
aanlegger, zonder hieromtrent een betwis
ting op te werpen, zijn verweer over de 
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grond van de rechtsvordering van de bur
gerlijke partij had voorgcdragen. 

13 april 1959. 622 

5'7. - Strafzalcen. - M~iclclel a.fgeleicl 
1t.it het feU clat een kamer vnn cle eo1-rec
Uonele rechtbwnlc met alleenzetelenrle 
1·echter en niet een lcnmer met clr·ie rech
ters vnn cle zaalc lcenn·is hncl moeten ne
men. - DeeUna.to·ire emceptie niet opge
toorpen v6M cle eerste rechtwr. - Miclclel 
kunnencle n·iet opgeworz1en wo·Nlen v66r 
het hof. - De verdacllte, die de declina
toire exceptie v66r (le eerste recllter niet 
lleeft opgeworpen, overeenkomstig het 
enig artikel, paragraaf IX, van de wet 
-van 25 october 1\Jl9, is niet ontvankelijk 
om v66r het hof staande te houden dat llij 
berecht had moeten worden, niet door een 
kamer met drie recllters van de correctio
ncle rechtbank, maar door e<'n kamer met 
alleenzetelend recllter. 

11 mei 1959. 714 

HOOFDSTUK III. 

i\1IDDELEN DIE FEITELIJKE 
GRONDSLAG MISSEN. 

58. - B1tJ·gerU.ilce zctlcen. - Miclclel het 
hof vcm beroep ve·nvijtencle concl1ts·ies niet 
beantwoord te hebben. - Passencle wnt
woonl. - Micldel feUeUjlce gronclslag mis
sencle. - Mist feitelijke gromlslag llet 
middel het hof van beroep verwijtende 
conclusies niet beantwoord te hebben, wan
neer het bestreden arrest, lletzij in zijn 
eigen motieven, hetzij bij verwijzing naar 
een vroegere beslissing in (lezelfde zaak 
gcwezen, een passend antwoord op de con
clusies verstrekt. 

3 october 1958. 99 

59. - St·J·ntzalcen. - Voorlopige hech
tenis. - Bevel tot nanhowUn.g ve1'leencl 
cloO'I· cle lcnme1· van inbesch1tlcligingstelling. 
- Miclclel clat voo·rhmult clat cle beUchte 
niet oncler·vnwgcl 1.venl v66r het verlenen 
van het bevel tot nanho·ncUng. - Ar·rest 
clat, cloo1· venoijzin[f JUtctr fle 'I'(Xlenen van 
de vorclel"in[f van het openbna·r ministerie, 
vnststelt clat cle bet-ichte cloo·r cle onder
zoelcs·rechter was onclervraa.ucl ueweest. -
M·iclclel rla.t feUelijlce [f'I'OJulslctg rn·ist. -
Mist feitelijke grondslag het miclclel llier
uit afgeleicl dat het bevel tot aanllouding 
door de kamer van inbeschulcligingstelling 
verleencl werd zoncler clat de betichte voor
afgaand ondervraag{l wercl, dan wanneer 
het arrest verklaart de redenen voor de 
vordering van het openbaar ministerie 
over te nemen, die vaststelde dat aan clit 
vormvereiste volclaan werd. 

24 november 1958. 257 

60. - B1wgerUjke zctken. - M-iclclel ,qe
ste·wn£l op een onju.·iste ·interpretaUe vwn 

cle best1·eclen beslisS'ing of van cle ·reclenen 
·vwn het vonn·is na.n·r wellce rle besUssLnu 
ve·I"Wijst. - JJ1-iclclel clctt feitelijke [JJ'oncl
sla{f m·ist. - Mist feitelijke grondslag het 
micldel dat steunt op een onjuiste inter
preta tie van de bestreden beslissing of van 
de redenen van het beroepen vonnis naar 
welke de beslissing verwijst. 

2 april 1959. 579 

MILITAIR.. 

1. - MilUcMr met onbepanlcl verlof. -
Oproep•ing "Uoor aoUeve dienst. - Jl!Iilitnir 
clie z(in ve·!'blijfp/.nats beho1tden heeft ·in 
rle {feme en te wa.ar hij in[feschreven is [JC
bleven -in cle registe1·s van cle bevollC'ing. -
M omentele a.twez·i[!he'icl ten uevol[Je "Unn 
een lc01't ve1·blijf ;>n het bu.Uenlana. - Op
roepin.qsonler n·iet pel'soonUjlc nct11 cle be
lan[Jhebbencle overha.ncli[frl. - Opmepinus
onle;' 1li.e nan een persoon die z-ijn ver
bUjfplnnts deelt of a.a11 een ueb'lt•IW !l·ient 
te tvonlen Mr;e[Jeven. - Opclat een militair 
met onbepaaW verlof, die geen andere 
verblijfplaats lleeft clan deze die hij be
waard heeft in de gemeente waar hij in 
de bevolkingsregisters ingeschreven is ge
bleven, en momenteel afwezig ten gevolge 
van een kort verblijf in het buitenland, 
regelmatig voor de actieve dienst zou wor
den opgeroepen door een oproepingsorcler, 
moet die order, zo ze niet persoonlijk a an 
de militair wercl overhancligd, afgegeven 
worden door toecloen van de burgemeester 
van die verblijfplaats aan een persoon die 
met hem inwoont of aan een gebuur. (Wet
ten op cle clienstplicht, samengeschakelcl 
op 2 september 19-57, art. 76; besluit van 
de Minister van lnnclsverdediging van 
15 februari 19-52 genomen tot uitvoering 
van gezegcl artikel 76, art. 39.) 

16 februari 1959. · 469 

2. - MiUta~i·l' met onbepnalcl veJ·lof. -
Oproep-in[f 1/)001' ncUeve clienst. - MiUtair 
clie ·in Bel[JUi verbli.ift maar zich in het 
b·witenla.nd beueett. - Oproepingsonler 
af[feueven a.an. een persoo11 cl·ie met hem 
woont of ann een [Jeb·u1w. - JJiiUtair clie 
noah a.an z·ijn fwmU·ie, noah ann cle btt.J'[fe
meeste·r de noclige inliohUn[fen heeft [Je[fe
ven opd.at fl'ie onler hem. zo1~ aoor[Jest;w.nl 
worden en bij cle lwrpslcOJnmanclant de 
mcwhti[J·in[J niet heett [!eou'raa.[Jcl om ·in lwt 
lmUenla.nrl te ;·eizen. - Niet ontvankeUjlc 
op te werpen clnt ldj de ozJroezJin[JsonleJ· 
1viet ont'vctn[len heeft. - Wanneer, daar 
zij niet persoonlijk ann een militair met 
onbepankl verlof die zich in het buiten
lancl bevinclt kon afgegeven worden, een 
oproepingsorder door toedoen van de bnr
gemeester van zijn verblijfplaats afgege
ven is geweest aan een persoon die met 
hem woont of aan een gebnur, is die mili
tair regelmntig voor cle actieve dienst op-
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geroepen en is hij niet meer ontvankelijk 
om op te werpen dat hij de order die, voor 
hem bestemd was niet ontvangen heeft, 
door na te laten aan zijn familie of aan 
zijn burgemeester de nodige inlichtingen 
te geven opdat men hem die order zonder 
verwijl zou doorsturen alsmede schrifte
lijk bij zijn korpskommandant de mach
tiging te vragen om gedurende meer dan 
clrie maanden in het buitenland te reizen. 
(Zelfde wetten, artikel 76, art. 3, 6, 7, 9 
en 39 van voormeld besluit.) 

16 februari 1959. 469 

MILITAIRE PENSIOENEN. 
La{jet·e ojficier. - Op pet~sioenstelUng 

va,n (t~nbtswege wegens zedelijke onge
sohilcthei(l 011~ de twwties van zijn, gma(l 
ttit te oetenen. - PTocedtwe in (lit geval 
voorgeschreven door at·tikel 4 van het ko
nin,kUjlc beslttit van 27 decembet· 1937. -
JJ'e-itenreohter soeverein vastgesteld heb
bende dat tet· zake de oot·logsMnstamlig
heden (lie procerlttre pt·aktisoh niet toepas
selijk gemaah't hadden.- Vaststelling (lie 
wettelijk t·echtvaardigt dat het niet-nale
ven van die pmcedtwe (le beslissing van 
op tJensioenstell-ing niet otwegelmatig en 
fottt tn(ta,Jcte. - Rechtvaardigt wettelijk 
de weigering als onregelmatig en fout te 
beschouwen de op pensioenstelling van 
ambtswege van een lagere officier wegens 
zedelijke ongeschiktheid om de functies 
van zijn graad nit te oefenen, beslist door 
besluit van de Regent van 4 december 1946, 
bij toepassing van artikel 3, A, 2°, van de 
wetten op de militaire pensioenen, samen
geschakeld bij het koninklijk besluit van 
11 augustus 1923, vervangen door artikel 1, 
II, van de wet van 13 juli 1934, zonder dat 
de procedure in clit geval voorgeschreven 
door artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 27 december 1937 nageleefd werd, het 
arrest dat, bij een soevereine beoordeling, 
vaststelt dat ter zake de oorlogsomstan
dig'heden in feite die procedure praktisch 
niet toepasselijk gemaakt hadden. 

30 october 1958. 180 

MILITIE. 
1. - Aan10ijzing voor het speciaal con

tingent, wegens kostw,innerschap, van een 
(UenstplichUue if:ie de i'n MtUwl 10, tJa<ra
graat 1, 1°, v~tn !le gecoordinee,rde wetten 
'Vermelde voonoaanlen n,iet vervult. - Ge
val doot• de m'ilit-ieraa(l na(W ile hoge miU
tiera:a,fl, verwezen wegen8 speoiale omstan
(Ugheden. - Hoge miUtiet·aad (Ue verw,ij
zing ongeg1'0nd verkla,rende. - Besliss,ing 
h'iet·op geurond flat het inlcomen van de 
O'uders het iloor de wet vastuestelde nwmi
'ln-um overtreft. - Onwettiuheid. - Wan
neer de militieraacl, vaststellende dat 

uitstel of aanwijzing voor het speciaal 
contingent wegens kostwinnerschap aan 
een dienstplichtige niet kan verleend wor
den omdat de in artikel 10, paragraaf 1, 
1°, van de gecoordineerde wetten vermelde 
voorwaarclen niet zijn vervuld, hoewel er 
speciale omstandigheden zijn die voor in
williging van de aanvraag pleiten, het ge
val naar de hoge militieraad verwezen 
heeft, is onwettig de beslissing. van clit 
rechtscollege die verwijzing ongegrom1 
verklarende om de enkele reden dat l!et 
inkomen van de ouders van de dienstplicl!
tige het door de wet toegelaten maximum 
overtreft. (Dienstplichtwetten gecoordi
neerd de 2 september 1937, art. 28, par. 4, 
en 37.) 

13 october 1958. 127 

2. - Aa11vragen om tt'itstel, om vrijla
ting op morele (ft'ond en, om aal/twi:iZ'in_q 
voor het speciaal contingent. - Aanv,m
_qen inged,iencl na het verstrijlcen van de 
tennijnen. - At·t:ilcel 20, para,qt·aaf 3, van 
het koninklijk besluit vnn 2 septembe,r 
1957 tot coiirdinmUe der d'ienstplichtwet
ten. - Fereisten tot ontvanlcelijlcheicl. -
De aanvragen om uitstel, om vrijlating op 
morele grand en om aanwijzing voor het 
speciaal contingent mogen ingediend wor
den na het verstrijken van c1e termijnen 
maar v66r de datum waarop de aanvrager 
zijn eenl!eid moet vervoegen om zijn ac
tieve dienst te doen, wanneer reeds v66r 
bet verstrijken van deze termijnen deze 
aanvrager aan de gestelde vereisten val
deed, dat, om van het verval opgeheven 
te worden, bij uitzonderlijke redenen in
roept, te beoordelen van de militierechts
colleges en dat, belwudens door de wet 
voorziene uitzondering, deze rechtscolle
ges vroeger geen beslissing over de grand 
van de aanvraag uitgesproken hebben. 
(Kon. besl. van 2 september 1957 tot coor
dinatie der clienstplichtwetten.) 

10 november 1958. 216 

3. - In,qesch,revenen ueroepen om, llet 
contingent va,n 1958 of een vori,g conti,n
,qent te vonnen en (UenstpUchtigen ,in een 
vnn ileze conUngehten beurepen. - Fe,r
ICJdng van tcitstel in de gevallen voorz,ien 
bij artikel 5 van cle wet van 5 juli 1.95"1 
in de mate waa,rin d'it at·tikel van het 
V'roeuer reg,ime afwijlct. - Aanvraau tot 
!t'itstel, net het verst,rijlcen van de bi.i
zonclere tenwi}n voot· deze inueschrevenen 
en lleze d'ienstpl-icht-igen voorzien, in[Je
diend. - Toepassing van at·tikel 20, pa
m,graat 3, vwn het lcorvinlcli:ik besltt:it van 
2 setJtembet· 1957 tot coordinatie det· 
dienstpUchtwetten. - De bepalingen van 
artikel 20, paragraaf 3, van bet koninklijk 
besluit van 2 september 1957 tot coor
clinatie der dienstplichtwetten zijn toe
pasbaar op de ingeschrevenen geroepen 
om het contingent van 1958 of een vorig 
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contingent te vormen alsook op cle dienst
pliclltigen, in een van deze contingenten 
begrepen, cUe luidens artikel ll2 van 
voormeld koninklijk besluit, uitstel kon
den bekomen naar de vereisten van ar
tikel 10 in de mate waarin dit van het 
vorig regime afwijkt, maar die de bij
zondere termijn, door paragraaf 2 van 
dit artikel 112 voorzien, zouden llebben 
la ten verstrijken. 

10 november Hl58. 216 

4. - Mi7itierechtsoolleges. Rechts-
pleging.- H e1·kem·inrJs·rcwd die uitspnutl" 
iloet over rle gesch'ilctlwirl voor cle .cUenst 
na in observat'iestell'in,q. - Oplferoe)Jen 
en ve·rschijnenrle rl·ienstplicht'irJe. - Ho
ren van cle clienstzJUchUge ve1'1Jl'icht. -
W anneer de llerkeuringsraad uitspraak 
doet over de gesclliktlleid voor de dienst 
van een dienstplichtige waarvan llij de 
in observatie stelling had bevolen en 
wanneer de clienstpliclltige opg·eroepen 
werd en verschijnt, moet hij gehoord 
worden en in de gelegenheid gesteld alle 
documenten die llij nuttig acht voor te 
brengen. (Dienstplichtwetten gecoordi
neerd op 2 september 1957, artikel 44 
en 45, paragraaf 3.) 

24 november 1958. 258 

5. - Uitstel en cutmv·ijzin{f voor het 
speciaal conUngent we{fens kostwinnm·
schap. - Dienstplicht'i{fe clie cle bi:i Mti
kel 10, ZHtra{tJ·nnf 1, 1°, vwn cle sct·Jnenge
schnlcelcle wetten ·voo1·ziene ·voorwnnnlen 
niet vermrlt, - Zaalc cloo1· cle mil·it·ie
nuul nnnr de ho{fe miUUernad niet ve·r
wezen nU hoofcle vwn b·ijzonllere omstan
cligherlen. - Ho{fe m'ilitieracul zoncler be
voegclheid 01n o·ve'l· rlie omstwncUgherlen 
te besUssen. - vVanneer de militieraad, 
vaststellende dat een uitstel of een aan
wijzing voor llet speciaal contingent aan 
een dienstplichtige wegens kostwinner
schap niet kan worden verleend omdat 
de bij artikel 10, paragraaf 1, 1 o, der 
samengeschakelde wetten voorziene voor
waarden niet zijn vervuld, de aanvraag 
lleeft afgewezen zonder de zaak wegens 
bijzondere omstandigheden die voor de 
inwilliging ervan pleiten, naar de hoge 
militieraad te verwijzen is deze raad 
zonder macht om over het bestann van 
zulke omstancligheden te beslissen. (VVet
ten betreffencle de militie samengescha
keld op 2 september 1957, art. 28, para
graaf 4, 30 en 37, par. 3.) 

19 januari 1959. 394 

.6. - Hoge miz.itieracul. Procecl~tre. 
- Oncle1·zoel" en lce·wring cloor een ge
neeshee'l·-cleslc~tnclige, - lfcw·u.ltntieve on
rle·nzoelcsmant-reuelen. - Artikel 37, pa
ragrnaf 2, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de militie bepcrkt zich 
ertoe de hoge militiernacl toe te laten 

een onderzoek of een keuring door een 
geneesheer-deskundige te bevelen, zonder 
hem te verplichten zulks te doen. 

19 januari 1959. 395 

7. - Houe ·m.iliNerruul. P·rocerlure. 
- Onrlerzoek en lceuJ"ing rloO'i' een [!enees
hee•J'-cles·k·nnclige. - 111 aat1·egelen n·iet toe
tJmsseUjk in [Je•val van niet-ontvanlceUjlc
heicl van rle ds. - Artikel 37, para· 
grnaf 2, van de snmengeschakelde wet· 
ten betreffende de militie, dnt de lloge 
militiernad toelnat zekere onderzoeks
maatregelen te bevelen is nict toepasse
lijk wanneer de eis niet ontvankelijk is, 

19 jnnuari 1959. 395 

8. - Uitstel en nnnwi}zinu voor het 
speo'ianl cont·ingent. - Kostwinner. -
In nc~nJJWrlc'in,q te nemen ·inkmnsten. -
InvaUcUteitsvergoeclinrJen ann £le vacler 
van cle clienstpl-ichU,qe gestort. - In ·re
kening te b1'enuen lJeclrag. - De in ncllt 
te nemen inkomsten om vast te stellen 
of de clienstplichtige een uitstel of een 
nanwijzing voor het speciaal contingent 
als kostwinner mag bekomen begrijpen 
nnmelijk de vergoeclingen wegens in vali
diteit aan de vader gestort, met tUen 
verstnnde dnt ze enkel in rekening wor
den gebracht voor het netto-bedrag, nn 
nftrek van de effectieve of forfaitaire 
bedrijfslasten. (Dienstplichtwetten ge
coorclineercl op 2 september 1957, nrti
kelen 10, par. 1, 1°, en 13, 4°.) 

21 januari 1959. 408 

9. - Aanvraa,q tot 11i.tstel. - lnlwmen 
vwn het lcalenrlerjnar, clnt ltrtn rle aan
vntn[J V001'Ctf!fe[Jaftn is. - Bepalin,q met 
bet-rek7C'ing tot het Inkomen van cle varler 
en vnn cle moeller van cle rUenstpUohti[Je, 
of van rle met hen ueUjk[!estelcle perso
nen. - BepaUnu n·iet toepaBsel!ijk mn te 
beoonlelen of het inueb'}'({.chte berlr'i.jfs
inlcomen vnn de cUenstpUohUge onanis
lnta•l' 'is. - Het alinen 6 van pnragraaf 1 
vnn artikel 10 van de gccoorclineerde 
clienstplichtwetten, naar luid wanrvan 
het in aanmerking te nemen inkomen 
dntgene is van het knlenderjnnr vooraf
gannde aan de datum waarop de uitstel
aanvrang wordt ingediend, bedoelt het 
inkomen van de vncler en de moecler 
van de clienstplichtige of van de danr
mee gelijkgestelde 11ersonen; die be paling· 
heeft geen betrekking op de beoordeling 
door cle militieraad van het voor llet ge
zinsonderhoud onmisbnar knrakter van 
het ingcbrncllte bedrijfsinkomen van de 
dienstplichtigc. 

2 mnart 1959, 499 

10. ~ Annv}'(W[! tot 11Ustel. - l' ncler 
van rle 1n'iUtiepl'icMue hebbencle cle leef
ti.jcl van zesti.u janr niet bereilct en niet 
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geUjkgestelcl kumnencle wo·rclen met een 
overleclen persoon. - Aa.nvr(l.a[J tot t!.'it-
8tel niet imvillig7Jcuw, zelfs in(Uen het in
gebraohte beclrijfsinkomen van cle miUUe
pz.ichtige onontbeerlijlc is tot het oncler
hotul van het huisgezin. - Een aanvraag 
tot uitstel, gegroncl op artikel 10, para
graaf 1, 1 o, van de smnengeschakelde 
wetten op de militie, kan niet worden in
gewilligcl, wanneer de vader van de mili
tieplichtige de leeftijd van zestig jaar 
niet heeft bereikt en niet met een over
leclen persoon kan worden gelijkgesteld, 
zonder dat er moet worden nagegaan of 
het ingebrachte lledrijfsinkomen van de 
militieplichtige al clan niet onontbeerlijk 
is om in het onderhoucl van het huisge
zin te voorzien. 

4 mei 1959. 691 

MISBQ.UIK VAN VERTROUWEN. 

Volkelvking van het 1.vanbecl1'ijj. 
Ogenbz.ik 1VCta1'0V zij gesah·ieclt. - La.ter 
met de benadeelcle get1·otten ove1·eenlvomst. 
- Fe it flat het 1nisrlrijf niet ttitsluit. ~ 
Het wanbedrijf van misbruik van ver
trouwen is voltrokken zodra het materieel 
feit van verduistering of verspilling en de 
beclrieglijke opzet, die cUt wanbedrijf uit
maken, verenigd zijn. Een later met de 
benadeelde getroffen overeenkomst ont-

NACHTGEQ.UCHT OF NACHTRU
MOEQ.. 

Handelsonclerneming cz.ie Jtaohtgentoht 
te·weegb1·engt. Voonvaanlen 'UC1'e·ist 
O]JClat cUt geruaht << naohtger'ltoht ll Of 
<< nachtntmOeJ' )) bedoelcl bi:i art'ilcel561, 1°, 
'Uan het St1·atwetboelv zo1~ 1titmalcen. ~ 
Beslist wettelijk dat de exploitant van 
een kegelzaal zich niet schulclig heeft ge
maakt aan de overtreding voorzien bij ar
tikel 561, 1 o, van het Strafwetboek, de 
rechter cUe vaststelt dat de spelen gecln
rende de nacht slechts geluiclen hebben 
teweeggebracht., die voortvloeien uit cle 
normale en niet buitensporige uitoefening 
van het recht een handel te exploiteren. 

29 juni 19'59. 907 

N ATUUQ.LIJK KIND. 

1. - Nclfu.urz.ijlc kincl cla·t een pensioen 
1Jorcle1·t van degene cUe met de moecle·r 
bet1·elclcingen had. - Bew·ijs vwn de be-

N 

neemt aan clit misbruik van vertrouwen 
geenszins zijn delictueel karakter. 

22 december 1958. 359 

MISDQ.IJF. 

1. - Orond van J'echt'IJaaJ'cliging . . ~ 
Goede trouw. ~ Geen groncl van recht-
1!a<M'cz.ig·ing, in z·iohzeZf. - De goecle trouw 
is niet, ill zichzelf, een groncl van recht
vaarcUging· voor cle dacler van een mis
drijf. (Strafwetb., art. 71.) 

15 september 1958. 36 

2. - Yoort[!ezet m·isr71'-i:if of bZij'IJellcle 
in.b1·e·nk. - SnmengesteZcl misd1·i:if cloor 
eenlwid Htn rl·oelw'it of opzet. - Oncle·r
sohC'iden begriP1Jen. De begrippen 
« voortgezet misdrijf of blijvende ill
brenk )) en « samengestelcl misdrijf door 
eenheid van cloelwit of opzet l> verschil
len. (Impliciete oplossing.) 

11 december 19-58. 318 

3. - Groncl van reehtvacwd.i,qing. -
Wettige ve/'Clerliging. - O[!enbz.ilclcelijke 
noodzakeUjklwicl. - Begrip. -- Voor cle 
toepassing van artikel 416 van het Straf
wetboek is er ogenblikkelijke nooclzake
lijkheid van venlecliging wanneer de ann
val nakencl is zoncler da t het noodzakelijk 
is dat hij verwezenlijkt zou zijn. 

26 januari 1959. 416 

trel.;k·in[!e'/1. - UUgest1·elvthe·icl vnn het 
ve·reist bewi;is. - Het natuurlijk kind dat 
het bij artikel 340b van het Burgerlijk 
Wetboek voorzien vensioen eist, moet be
wijzen dat clegene waarvan hij dit eist 
met zijn moecler geclurende het wettelijk 
tijclperk van de bevruchting geslachtelijke 
gemeenscllap heeft gehacl, maar moet niet 
bewijzen dat deze betrekkingen volleclig 
waren. 

11 december 1958. 322 

2. - Nat·1wrli.ik ldlld rlat een pensioen 
1Jorrle1·t van clegene cUe met cle m oecler 
bet1·elclC'ingen hacl. - Wijze vaat bewijs
levering van rleze betrelclC'in[!en. - Open
bwre onle. - Is van openbare orcle de be
paling van artili:el i:l407J van het Burgerlijk 
vVetboek luiclens dewelke het natuurlijk 
kind dat een pensioen vorc1ert van degene 
die gedm·emle het wettelijk tijclperk van 
de bevruchting met zijn moeder betrek
kingen had, deze betrekkingen slechts 
door een van de door deze bepaling aan
geduide wijzen van bewijslevering mag 
bewijzen. 

11 december 1938. 322 
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3. Pens-ioen voor onclet'hotul en OtJ-
voecUng. - Algemeen 7Jekencl lcara.kter 
van cle vleselijke 7Jetr·ekkingen. - Bewijs. 
- Indien het bewijs van de algemeen be
kencle aanl van cle vleselijke betrekkin
gen, zoals vereist door artikel 3407Jis, 2°, 
van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs 
imvliceert dat die betrekkingen door ver
scheidene personen gekend zijn, impli
ceert het nochtans niet dat ieder van deze 
versonen vereenzelvigd zou zijn. 

28 mei 1959. 781 

NIEUWE EIS, 

B·!W(fet·l·ijke zal,,en. - Eis V'ftn cle oot·
spronkeli:ilce annlegge·r tot 7Jeta.z.ing vnh 
een 1Jif overeenkomst vnstgestekle ·ve·rgoe
rl'i'll.!/, in vergeU:ilcing te 7Jrengen met rle 
scharlevergoecHnu in t·econ·venUe uevor
rlenl floor cle oot·spronlcelijke v·m·weenler. 
- Eis tviet ont·vcmkelifk verlclan~·cZ, mnclat 
h'i:i ·wieu.w is. - Reohtet· in be·roep he7J
bende niet muler·zooht of deze eis niet in 
een vnn cle tt·itzonrlerin(JS(/evnllen VOOt'Z·ien 
bi:i nr·tilcel 464 v~~ het Wetboelc vnn 7Jnr
uerl'i.ike rechtsvonler·ing kon va<llen. -
OnwetteU:ilce 7JesUss·ing. - Rechtvaanligt 
niet wettelijk de niet-ontvankelijkheid in 
hoger beroep van een eis ingesteld door 
de oorspronkelijke aanlegger en strek
kencle tot de betaling van een bij overeen
komst vastgestelde vergoeding, in verge
lijking te brengen met de schadcvergoe
ding in reconventie gevorclenl cloor de 
oorspronkelijke verweerder, de beslissing 
die zich er toe beperkt deze eis als nieuw 
te verklaren, zonder te onderzoeken o.f, 
zelfs voor cle eerste maal in hog·er beroep 

voorgeclragen, hij niet kon vallen in een 
van de uitzomleringsgevallen, voorzien hij 
artikel 464 van het Wetboek van burg-er
lijke rechtsvordering, ten aanzien. van het 
verbod dat het stelt. 

14 mei 1959. 72± 

NIJVERHEIDSTEKENINGEN EN 
-MODELLEN. 

1. - Weer·gave vctn een model. - JJio
gelijlcheicl v~~ verwn1·r·ing t1tssen cle weer
{f[t,Ve en het ur·igineel. - Geen noorlzn.Jce
lijke voot·wawNle vctn cle nnm-akitw. -
Ingeval van weerg·ave van een nijver
heidsmodel is de mogelijkheid van ver
warring tussen de weergave en het origi
neel geen nooclzakelijke voorwaarcle van 
de namaking·. (Kon. besl. nr 91 van 29 ja
nuari 1H35, art. 1; wet van 22 maart 1886, 
art. 22.) 

16 april 1959. 629 

2. - GecleeUeUjlce weet·gave van een 
mocle7. - Ont7Jrelcen vwn ellce mogeU:ilc
heicZ van vet·watTing. - De rechter kwn 
er 1tit afle·iclen flat cle ,qeuevens aan het 
oorszwonlcelijlc moclel ontleencl n·iet 7Jela1~f!
r-ijlc genoeg zijn O'/lt een namaking op te 
leve·ren. - Wanneer de weergave van een 
nijverheidsmodel enkel gecleeltelijk is, 
kan de omstandigheid dat elke mogelijk
heid van verwarring uitgcsloten is de be
slissing van cle rechter rechtvaardigen dat 
de gegevens aan het oorspronkelijk model 
ontleeml niet belangrijk g-enoeg· zijn om 
een namaking· op te leveren. 

16 avril 1959. 629 

0 

OMKOPING. 

Ve·rbe·unlve·rlclcwing van cle cloor cle om
uekochte ontvan{fen som. - A·rUkel 258 
vnn het Straj1.oetboelc n·iet toepnsselijlc. -
Artikel 253 van het Strafwetboek, dat de 
verbeurdverklaring van de door de omko
per geleverde zaken voorziet, is niet toe
passelijk op de som ontvangen door cle 
ambtenaar wegens omkoping veroordeeld. 

12 januari 1939. 381 

ONDERNEMINGSRAAD. 

V ertegenwoonlirJet· vnn het personeel of 
at·beicle·J', cZ·1:e cnncUclnat 1vas {feweest, on
wettel'i.ik afgeclanlct. - TVeclemzmem·inq in 
de onclet·twm·ing. - Voorwannle. - Ret 
bedrijfshoofd is ertoe gehouden de werke
lijke of plaatsvervangemle vertegenwoor-

digers van het l)('rsoneel in cle omlerne
ming-sraad en de arbeiders, clie op een 
candidatenli,ist werden voorgedrugen, en 
die hij onwettelijk afgedankt heeft, op
nieuw in de onclerneming op te nemen, op 
voorwaarde dat zij bij een ter post aange
tekend schrijven de aanvraag hiertoe aan 
hem richten, binnen {lcrtig dagen volgende 
op de afdanking. (Wet van 20 september 
1948, gewijzigd door de wetten van 
18 maart 1950 en 15 juni 1933, art. 21, 
par. 5.) 

25 juni 1959. 890 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

Onclet·zoelcsuerechten. - Onwetfoige be
sUssin{fen vwn verzencUng. - Onwettighe
clen clie m·eemcl zi.in nctn cle 7Jevoegclheicl. 
- Znnlc aanlwngig gemnalct bij cle t·echt-
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$prekemle rechtscolleges. - BesUss'ingen 
die hun ~vitwerlC'inu behouden tot ncm de 
'vernietig,ing doo·r het hof van cnssatie. -
De beschikkingen waardoor de on<ler
zoeksgerechten een beklaagde voor de 
rechtsprekende rechtscolleges verzenden, 
zelfs wanneer ze onwettig zijn, maken de 
zaak bij deze rechtscolleges aanllangig, 
onder het enkel voorbehoud dat de onwet
tigheid vreemd is aan de bevoegdheid. 
Deze beschikkingen behouden gans hun 
uitwerking totdat zij door het hof van 
cassatie zijn vernietigd geworden. 

1 december 1938. 273 

ONSPLITSBAARHEID. 

1. - Strajzftlcen. - B·urge1·U;ilce vonle
J'ingen. - On.spl·itsbaa1·7wirl. - Beg'l'iJJ. -
Er bestaat onsplitsbaarheid tussen twee 
burgerlijke vorderingen wanneer de over 
een van die vorderingen te wijzen beslis
sing de beslissing over de andere moet be
JJalen. 

22 september 1958. 57 

2. - Strajzaken. - B,wrge1·Ujke vonle
'!'ingen. - Gevnl wan·rin er onspUtsbcuw
lleicl bestant van het geschU en cle besUs
siny. - Wanneer de vorderingen ingesteld 
door twee burgerlijke partijen tegen de
zelfcle beklaagde de rechter verplicht heb
ben tot het oplossen van een zelfcle vraag, 
die het voorwerp geweest is van een ge
meenschappelijk debat tussen deze ver
schillende partijen, en dat de op de vor
dering van een der burgerlijke partijen 
gewezen beslissing nooclzakelijk geleid 
lleeft tot de beslissing die, in hetzelfde ar
rest, over de vordering van de andere bur
gerlijke partij gevallen is, is het geschil, 
Bvenals de beslissing, onsplitsbaar tussen 
.al deze partijen. 

25 mei 1959. 765 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

1. - Besl1t'itwet van 3 tebnta1"i 191,7. 
T11·ederechte1· die weigort, ten voorlopigen 
tUel, de door de onte·igennn·r verschnlcl'igcle 
'l!e1·goed-i'ng vast te stellen en besUst dnt e1· 
geen annleicUng bestaat narlerhand tot de 
onteigen·ing over te gcwn. - Vonn'is vat
bcuu· voo1· hogm· be·mep volgens rle gewono 
Fer;elon. - Het vonnis bij hetwelk de vre
derechter, bij dewelke een aanvraag tot 
vaststelling, ten voorlopigen titel, van de 
door de onteigenaar verschukligde vergoe
ding aanhangig werd gemaakt, weigert 
die vergoeding te bepalen en beslist da t er 
geen aanleiding bestaat om later tot de 
onteigening over te gaan, is vatbaar voor 
lloger beroep, overeenkomstig de gewone 
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regelen betreffende de beroepen tegen de 
vonnissen van de vrederechters. 

15 januari 1939. 382 

2. - Onteigenanr rl'ie, clOO'I' feUel'ijlc
he'id, bezU neemt vnn het onte·igencl goea. 
- F'eitel'ijlche'id cUe niet lean worden ge
lijlcgosteld met de inbez'itstelHng voo1·zien 
bij a1·tilcel 8 der besl·uitwet van 3 febntari 
191,7. - De feitelijkheid bij dewelke de 
onteigenaar bezit neemt van een goecl al
vorens dat de formaliteiten werden ver
vulcl en dat de door de wet vereiste beslis
singen werclen gewezen mag met geen bij 
artikel 8 van de besluitwet voorziene inbe
zitstelling worden gelijkgesteld. 

15 januari 1959. 382 

3. - Rechtspleging b'ij hoogrl1"in,qende 
omstmuUgheden. - Yergoed'ingen aan rle 
onteigenrle verschuldigd. - Kosten voor 
de ontei.genrle 'VOD'I'tvloeiend uU de b'ij
stand vnn een techn·ische raarlsman. -
Kosten wellce niet ten laste vcm de ontei
genaa·r k'nnnen vallen. - De onteigenaar 
moet de kosten niet dragen van een tech
nische raadsman op wiens bijstand de ont
eigende llet nuttig geacllt lleeft beroep te 
doen tijdens een rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden. 

30 april 1959. 68G 

4. - GecloelteUjlce ontoir;ening van een 
plantage fntUl!ome/1. - T1ermeercleri.J1.fl 
'1!00'/' het overblij,vencl gerleelte vwn het r;e
vcw·r voor vorstschade. - Vergoecli.ng. -
Ingeval van gecleeltelijke onteigening ten 
algemenen nutte van een 11lantage fruit
bomen, geeft de vermeerclering, voor llet 
overblijvencl gedeelte, van het gevaar voor 
vorstschade aanleiding tot vergoeding. 
(Gromlwet, art.ll.) 

29 mei 1959. 787 

5. - H,nnnlcr. - GerleeUelriik ontei
genclo plwntage. - Waanleve·ni~inrlering 
van het overbUjvenrle gecleelte. - vergoo
rUng. - Ingeval van gecleeltelijke onteige
ning ten algemenen nutte van een plan
tage, heeft de huurder van het overblij
vencl gecleelte aanspraak op een vergoe
ding, inclien cUt gecleelte een waardever
mindering onclergaa t ingevolge de onteige
ning. (Grondwet, art. 11.) 

29 mei 1959. 787 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 

1. - Openbnro annzetting tot onttwht. 
- JJ:Usrlri:if flat niet nooclamkeUjlc een ele
ment vwn veilhe'icl hnpliceert. - Het mis
clrijf van openlmre aanzetting tot ontncht 
kan bestaan afgezien van elke veilheicl. 
(Strafwetb., art. 380q·uftfe1·, wet van 21 au
gustus 1948, art. 3.) 

19 januari 1959. 398 



10-!2 ONTVOERING VAN KIND. - OORLOG . 

. 2. Veroorileling wegens ·inbre'lllv op 
artikel SSObis van het 8tnt.f'wetboelc. -
VeJ·be·u.rcl·verl"laring, als zwHt:ie- of veiUg
heictsmrwtregel op bijkomeude ·wi,ize be•vo
len. - On·weti'igheirL - Is onwettig het 
arrest clnt, boven de veroordeling nit 
hoofcle van inbreuk op artikel 3807;Is van 
het Strafwetboek, de verbeurclverklaring 
van inbeslaggenomen voorwerpen, als 
maatregel van openbare politie- of veilig
heiclsmaatregel beYeelt. 

23 februari 1959. 484 

ONTVOEIUNG VAN KIND. 

1. - Reohterlifke beslissing wacu·bij de 
witoefen·inu ·ixt.n het ·1·eoht van be.<Ooelc vam 
een lc·ina wonlt uereqelcl. - BesUss-ing 1dt
spraa1c iloencle ove·r cle bewar·inrJ vwn 1wt 
ki1ul. -Wet van 20 j1tU 1987 toewtsseU.ilc. 
- De rechterlijkc beslissing die uitspraak 
doet over cle uitoefening van het recht 
van bezoek van een kind door zijn vader 
of moeller, doet nitspraak over de bewa
ring van het kind, naar de zin van nrti
kel 1 van de wet van 20 jnli 1927. 

1 juni 1959. 793 

2. - ReohterUfke bcsUssi-11!1 waarbi:i 
rum cle vculer ·van een k'inrl een 1·echt OJJ 
bezoelc 'W01'rlt ve1·leend. BesUssin,q 
wacwb-i.1 bepaalrl ·wonlt rlat cUt ·reoht voor 
de vacle1· het 1·eoht 'inslu:it z·ioh het lC'incl 
qerl1wencle een zekere Ujrl te zien toeve1·
tro·u.wen. - 111 oeder (z.ie e·r z·ioh toe be
per let het ldml, te harent, aan de varle·r te 
tonen. - Geen verton·inu van het lc'ind 
cloor de moe(le·r in rle z·in vctn cle wet van 
20 jnli 1927. - Wanneer een rechterlijke 
beslissing aan cle vn{ler van een kind een 
recht op bezoek verleent, het recht inslni
tencle, voor de vader, zich het kind g·ecln
rencle een zekere tijcl te zien toevertron
wen, vertoont de moeder het kind niet, in 
de zin van de wet van 20 juli 1927, -..van
neer zij er zich toe beperkt het kind, te 
harent, aan de vader te tonen. 

1 juni 1959. 793 

ONVER.DEELDHEID. 

H anrlelshn·u.mvereenlcomst. - Onen:ir!
he·icl omtrent rle hern·ie·u.winrfsvooJ'J,oaa·}'(len 
van de lw:nrovereenkomst tu.ssen rle hmw
rle·J' en een of mee1· veJ'h1t'll.rclers, on1;er
fleelcle e·igenaa1·s. - Reohte·r b-ij w'ie 
sleohts een op (t-rt·ilcel 577bis, 1Ja1·aumaf 6_, 
vwn het B·zwge1'l·ijlc Wetboelc gesteu.nrle 
vorrle1"ing aanhnng·iu gemaakt ·is. - Rech
ter zonfler macht om te besUssn of cle he1·
n·ie1tto·inu van rle hmt1'0VC1·eenlcomst m-its 
cle floo·r cle onvenleelcle eigenacws overwo
uen voonvaanlen al rlan 1viet een « rlacul 
van nooflznlcel'ijlc beheer Jl ·is. - Daar lui-

dens nrtikel 18 van de nfdeling van het 
Burg·erlijk vVetboek dat de bijzondere re
gelen betreffencle de hnndelshunrovereen
komsten inhoudt, de vretlerechter nlleen 
bevoegcl is om de voorwaarden van de 
lmurvernieuwing vast te stellen, is de 
rechter bij wie, bij toepassing van arti
kel 5771ris, paragranf 6, van het Burger
lijk vVetboek, slechts een vorclering aan
hangig gemnakt is, ingesteld door een Vtlll 
cle verhuurclers, onvenleelcle eigenanrs van 
het gehnurd onroerend goe{], en er toe 
strekkende zijn onvercleelde medeeige
naars te cloen dwingen de niet-instemming 
met het voorstel van cle huurvernieuwing 
a an de lmurcler, bij toe passing van arti
kel 14 van gezegde afdeling van het Bur
gerlijk Wetboek, te betekenen, ZOll{ler
macht om te oorclelen en te beslissen of de 
hernicuwing mits de door de ene of de an
dere onverdeelde eigenaar overwogen voor
waarclen nl dan niet een « eland van noocl
znkelijk beheer ll is. 

12 september 1958. 32' 

ONVR.IJWILLIGE VER.WONDIN
GEN EN DODING. 

Fo·ut. - Beg·rip. - Een g·edrngsclwaling
is niet noodzakelijk een font, element van 
het wnnbeclrijf van onvrijwillige letsels, 
zo haar dacler, in feite, niet te kort schoot 
in de voorzichtigheicl en de naarstigheid 
die men moet verwachten van de normnle 
mens die in dezelfde omstantligheclen ver
keert. 

15 december 1958. 328 

OOR.LOG. 
1. - Verqoe1Unq vnn sohafle ve·roor

zanlct cloor gealHee'}'(le st-rijclkmchten on
cle1' B1·its bevel. - N·iet'igheirl vrtn ellcc 
contraotnele ovenlnwht vwn het 1·echt op 
herstel. - N·iet-iuhe·i1l rlie namelijlc rle oon
tnwtnele 1ncleplcwtsstelling bet·reft toege
stcwn (loo·r fle t-it'ltlcwis vcm een recht op 
herstel. - Artikel 14 van {]e besluitwet 
van 31 december 1945, tot inrichting van 
de rechtspleging inzake aanvragen om ver
goecling nit hoofde van bepnalde schade 
veroorzaakt door de geallieercle strijcl
krachten, onder Brits bevel, door te be
schikken dat elke overclrncht van recht op 
schadeherstel van rechtswege nietig is, 
brengt de nietigheid metle nnmelijk van 
de contractuele indeplaatsstelling toege
staan door de titularis van een recht op
herstel. 

5 februari 1959. 445 

2. - l' m·effenhl g vwn rle n:iet'ig ve·r
lclnanle orgctnismen en 1Uensten. - ArU
kel 3, lirl 2, van cle wet van 14 juli .1951. 
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- W etsbepnlin,q welke rle 'invo}'[lering toe
laat van rle rechten rUe net 1 september 
1944 in werlcin,q werclen ,qehwnclhaafcl. -
Toepass-bngsvelcl van rlie beprtl-in[!. - De 
bepaling van tweecle lid van artikel 3 van 
de wet van 14 juli 1951, houclende vereffe-
1ling van de bij besluitwet van 5 mei 1!l44 
nietig verklaarde organismen en cliensten, 
overeenkomstig welke de Staat, de invor
<lering van de scllulclvorderingen toebello
rend aan bedoeltle organismen en diensten 
kan vervolgen, mits dat wetten of beslui
ten ze na 1 september 1!l44 in werking 
l1ebben gehandhaafcl, is toepasselijk op de 
rechten die v66r die datum waren ver
scll ulcligcl. 

30 april 1!l59. 684 

OORLOGSSCHADE. 

1. - Eis vwn de Stant tot ter·n[!vo·rde
rin[! van onve·rschulrli[!rle interesten. -
U itzonrle·rz.i..il,,e verjrwi.nf! van airt17cel 7 4 
·van cle samenr,eschnkelrle ~vetten zan rler 
toepassing. - De uitzomlerlijke verjaring 
ingevoerd door artikel 74 van de wetten 
op het herstel van schade voortspruitencle 
uit oorlogsfeiten, voor de eis tot terugvor
{]ering op grond van de vervallenverkla
ring, wegens beclrog, van het recht op ver
goetling, is zoncler toepassing op een eis 
tot terugvordering van nan de geteisterde 
ten onrechte betaalcle interesten. (Samen
geschakelde wetten van 6 september 1928, 
art. 48 en 74; wet van 14 april 1933, arti
kel 2.) 

10 october 1958. 120 

2. - Schade awn de [JOerleren noorlza
lfelij 7.; voo1· cen open bare cl·ienst of voor 
het nastreven. ·van een rloel van al,qemeen 
n·ut. - He·rstel ten laste vnn rle Staat. -
Yergoerlin,q aan rle oeteiste}'[le versch·nl
.rli[!rl voor ,qerla11e werlcen en leverinuen rUe 
ten la.ste vnn de Staat vallen. - 1·V·ijze 
vam 7Jetnlln,q cloo·r rle Stnnt. - Om zich te 
schikken naar het voorschrift van arti
kel 4, alinea 4, van het besluit van de Re
gent van 22 februari 1949, tot uitvoering 
van de wet van 6 juli 1948, waarbij het 
herstel van de oorlogsschade ann de goe
deren nooclzakelijlr voor een openbare 
dienst of voor het nastreven van een doe! 
van algemeen nut ten laste van de Staat 
worclt gelegd, moet de Staat, die de kos
ten van herstel te zijnen laste genomen 
heeft, de gedeeltelijke beclragen van de 
herstelvergoeding storten naarmate van 
het verantwoorden, door stukken, van de 
opeisbaarheid van de schulden, in hoofde 
van de geteistercle openbare persoon, voor 
geclane werken of leveringen, zelfs indien 
de becloelcle sclmlclen nog niet gckweten 
werden. 

2 april 1959. 579 

OPENBA~E DIENST. 

1. - Ooncessie. - Overeenlcomst. 
Gevoluen. - De concessie van een open
bare dienst kan ten bate van de concessie
houcler bm'gerlijke rechten in bet Ieven 
roeven, onder meer wanneer de conceclant 
en de concessiehoucler een overeenkomst 
sluiten waarcloor zij weclerkerige verbin
tenissen aangaan. 

4 september 1958. 6 

2. - Ooncessie. - Overeenlcomst zon
rler voo1·belwurl voo1· een bezinnlrle cl·u·u1· 
gesloten. - lntrelclC'ing van rle concess·ie. 
- Ye·rgoerUnu nan rle concessieho·urler ver
schnlcl'i,qrl. - In geval van intrekking, 
zelfs op groncl van overwegingen van 
openbaar belang, van een concessie van 
openbare dienst die het voorwerp geweest 
is van een overeenkomst waarbij de con
ceclant zich zonder voorbehoud voor een 
bepaalcle duur tegenover de concessiehou
der verbonclen heeft, moet de concedant, 
behoudens een andersluiclende bepaling in 
de concessieakte, het nacleel ann de con
cessiehouder berokkend integraal vergoe
den, daarinbegrepen het nadeel voort
vloeiende nit het clen,en van de winsten 
die normaal zouclen gesproten zijn uit de 
uitvoering van de concessie. 

4 september 1!l58. 6 

OPENBA~E ORDE. 

B·ur!fe·rUjlce zalce'/1.- Sequester rler goe
rleren vnn de pe·rsonen nan 1.vie misrlarlen 
en wa:n7Jerlrij·ven te,qen rle 1t:itwenrU,qe vei
li,qheirl van cle Staat wonlen ten laste r!e
le,qrl. - Re,qel tot venlelin,q van de op
bren,qst ·vwn rle te[!eldemnk1nr; vnn de gae
rleren vnn rle ueseq·uest·reerrle. - Re,qel 
van openbrtre onle. - Is van openbare 
orcle cle regel naar dewellw de opbrengst 
van cle tegelclemaking van de goederen 
van de onder sequester gestelde schulde
naar pontlspondsgewijs omler de sclmlcl
eisers wordt ''erdeelcl. (Wet van 20 maart 
1954, art. 14 en 15.) 

13 maart 1959. 538 

OVE~EENKOMST. 

1. - Partij rlie z·ich het recht voorbe
hmult op te treden tegen een rlenle k'mch
tens cen overeenlcomst rz.ie ze lcwnlificeert. 
- Parti,i rlaor rleze lmvnz.ifi.cerinr! niet r~e
bonrlen in rle lnte·r te,qen rle derrle inr~e
steld.e aanle,q. - Wanneer in een rechts
geding een vartij zich !ret recht voorbe
houdt ov te treden tegen een derde krach
tens een bepaalde overeenkomst, en dat ze 
deze overeenkomst kwalificeert, is ze door 
deze kwalificatie niet gebonclen in het 
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rechtsgeding dat ze later tegen de derde 
instelt. 

6 november 1958. 203 

2. - Eahtgenoot die er ziah, tegenover 
zijn werkgever, toe vcrb'inclt zich te ont
honclen van ·ierlere rechtst·reelcse of on-
1'echtstreekse merlewerkinv met een con
a·wr·re,renrle firma. - Eahtvenoot cUe z·iin 
echtgenote, gemeen 'i'n goecleren, e1·toe 
mnchMgt een gelijlcarwrUue hanclel te clrij
ven. - Hanrlel ·werlceUjlc geclreven. -
Echtgenoot clie zijn verb'intewis schenrlt. 
- De echtgenoot die zich, tegenover zijn 
werkgevcr ertoe verbonden heeft nocll 
rechtstreeks noch onrechtstreeks om het 
even welke medewerking aan een concur
rerende firma te verschaffen, miskent cleze 
verbintenis door zijn echtgenote, gemeen 
in goederen, ertoe te machtigen een gelijk
aardigc handel te drijven, handel die wer
kelijk werd gedrevcn; te clien opzichte 
cloet het niet af dat de baten van cleze 
handel al clan niet gercserveerde goederEm 
uitmaken. 

13 november 1958. 221 

3. - Notar-ifile nktc rUe een aJ'frl'ienst
brta·rlwicl vest-iyt. - Plwn bij cle,ze alcte ge
voeyrl. - Plnn cloo1· cle parU;ien n,ict oncle·r
yetekencl. - Goncl·us·ies rlie stcwnde hiel
den rln t het plnn geen cleel 1titmcutkt vnn 
rle nl"te. - Venve,rping, dOO'I' cle 1'Cchter, 
vnn cleze concl·ttS'ics om reden ant cle akte 
melrUng mnnkt vnn het Mj·voerJen vwn het 
plnn. - Gemot'iveenle verwerping.- Ver
wcrpt door een regelmntig gemotivcerde 
beslissing de conclusie die staancle hield 
dat het plan, gevoegcl bij de notariele akte 
die een erfdienstbaarheid vestigt, geen 
deel uitmaakt van die akte daar het cloor 
de partijen niet ondergctekend werd, llet 
vonnis clat vaststelt dat cle akte melding 
maakt van het bijvoegen van dit plan en 
clat, dienvolgens, cle partijen deze bijvoe
ging hebben gocclgekcurd. 

13 november 1958. 224 

4. - Binclcncle 1c1·ncht t·nssen zwrt'ijen. 
- Rechter clie nwn rle overeenkomst hat 
gcvolg erl"ent rlat z·e, ·in rle verlcln'l'in[! clie 
Mj e1·vrm geett, wetNg t·ussen pwrM.jen 
heeft. - Geen schencUnrJ van nrtikel .1134 
vwn het B·wrgerz.ijk lVetboclc. - Scllendt 
artikel 1134 van llet Burgerlijk Wetboek 
niet de rechter, clie a an een overcenkomst 
de gevolgen erkent welke ze, volg<~ns de 
verkaring die llij ervan geeft, tussen par
tijen wettig heeft. 

26 februari 1959. 490 

5. - BecUnuen rlie een oncleelbruw ye
heel vonnen. - Nietighe'icl vnn een berUn,q. 
- 1V'ietipheicl cUe rleze va.n rle pehele ovcr
cenlcomst merlebrengt. - Wanneer een 
overeenkomst menige beclingen behelst die, 
volgens llet inzicht der partijen, een on-

cleelbaar geheel vormen, brengt de nietig
heid van een clezer bedingen de nietigheid 
mecle van de gehele overeenkomst. 

27 februari 1959. 493 

6. - Verbintenis floor een geschrift 
vastuestelcl. - Ve1·1J·inten·is cUe een be
stanrlrleel vnn een v1·oege1·e ove1·eenlcomst 
tt'itmcwkt. - Vo·rclering OJJ cle verbintenis 
pegronrl. - Vorrlerinu oolc OlJ rle ove1·een
Jcomst yegroncl. - Wanneer een door een 
gescllrift vastgestelde verbintenis enkel 
een bestanddeel van een v66r llet gcscllrift 
gesloten overeenkomst uitmaakt, is de op· 
die verbintenis gegronde vorclering ook op
de overeenkomst gegroncl. 

5 maart 1959. 506 

7. - Gontnwt1wle vemnttooorrlez.ijlc
lwirl. -Berling tot vr·ijstelUng. - Kwrule 
tmuw vnn cle persoon clie ae scharle be-
1'0lckenrl heeft. - BecUng tot m·ijstelz.inrr 
n·iet vwn toepctssing. - Op het stuk van 
contractuele verantwoonlelijkheid evenals 
op het stuk van aquiliaanse verantwoorde
lijklleicl, kan de persoon die schacle berok
kend lleeft geen becling tot vrijstelling van 
verantwoorclelijkheicl inroepen, zo hij met 
kwacle trouw gehancleld l1eeft. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1134, al. 3, 1150 en 1382.) 

3 april 1959. 592 

OVE:QSPEL EN 
VAN BIJZIT. 

ONDE:QHOUO 

1. - Onrlerho·ncl vnn b'ijz'it. - Eahtelijlc 
lmis. - BcrrritJ. - Geldt als echtelijk huis,. 
in de zin van de strafwet, het apparte
ment waar de man geregelll verblijft, zelfs 
inclien de bijzit de eigenaarster of de 
huurster ervan is. (Strafwetb., art. 389.) 

20 aDril l!l59. 636 

2. - voztrolclcene verenig·ing va!J1, cle ge-
slach ten. - Bestnnclrleel ·vnn het misrlrijf. 
- Een van de bestandclelen van het mis
drijf van overspel is cle voltrokkene ver
eniging van de geslachten. (Strafwetboek, 
art. 3B7.) (Impliciete oplossing.) 

13 alJril 1959. 616 

3. - EchteUjlce ·1.ooni·ng. - Begrip. -
De woorclen « eclltelijk lmis Jl, in arti
kel 389 van llet Strafwetboek, duiclen niet 
enkel de plants aan, waar de echtgenoten 
wonen, doch ook iedere plaats waar, yol
gens de omstandighellen, de man kan wor
den beschouwd als ten zijnent. 

4 mei 1959. 692 

4. - Onrlerhou.fl vwn b'ijzU. - 1Vanbe
clrijf JGounnenrle bestnan zelfs '•inrlien cle 
echtgenoot ·in cle stotfelijlce behoetten vMt 
rle bijzit niet voordet. - Het wanbellrijf 
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van onderhoud van bijzit onderstelt niet 
dat de man enigermate in de stoffelijke 
behoeften van de bijzit voorziet. (Straf
wetboek, art. 389.) 

4 mei 1959. G92 

5. - Onde1·11mul van b·i.izU. - Bestwnd
delen van het m·isd·rijf. - Het wanbedrijf 

P.Q.EJUDICIEEL GESCHIL. 
P1·ejiuUcWle vraag.- Telastlegg·ing van 

toeiHgen·ing van een st-ltk van een openbare 
weg. - Verdnchte cUe elk onroe1·end za
lcelijlc ·1·echt van de iulm·in·ist·ra.t'ie op de 
cwnlebnan van die ~oeg betwist. - P1·eju.
flicii!le vmag behorende tot de bevoegil
heid van de bm·gerUjke rechter. - Voor
waanle. - Wanneer de verdachte, ver
volgd nit hoofde van toeeigening van een 
stuk van de breedte van de aardebaan van 
een openbare weg beweert de voile eigen
dom van de aardebaan van die weg te be-

.Q.ECHTBANKEN. 
1. - Sk(LjzMcen. - Mncht vnn cle fei

tenrechter. - Bepaling van de feUen van 
de telastlegging. - Niet venlma·ide rlag
vaanUng. - Soevereine beoonleUng tloor 
de feite1wechte1·. - Daar artikel 182 van 
het Wetboek van strafvordering de termen 
niet bepaakl waarin de feiten van een te
lastlegging dienen te worden ingekleed, 
rust het op de feitenrechter, volgens de 
elementen van de zaak, te oordelen of het 
feit dat hij bestraft inderdaad {1oor de 
dagvaarding bedoeld is ; voor zover hij 
deze dagvaarding niet verdraait is zijn 
beoordeling op dit punt een fcitelijke be
slissing die buiten 's hofs toezicht valt. 

17 november 1958. 230 

2. - Strafzalcen. - Machten vnn cle 
1'echtsprelcende rechtsmacht. - Venwule
·ring van begripsomsclwijving. - Voo·r
waanlen. - De rechtsprekende recllts
macht mag, en desnoods moet, de begrips
omschrijving veranderen van 'het feit dat 
v66r haar gebracht wordt door de beschik
king tot verwijzing of door de dagvaar
ding, onder het dubbel voorbehoud dat de 
nieuwe begripsomschrijving hetzelfde feit 
bedoelt en dat de verdachte in de gelegen
heid wordt gesteld zijn verdediging llier 
tegen voor te dragen. 

15 juni 1959. 848 

p 

van onderhoud van bijzit onuerstelt, dat 
een aanhoudend vleselijk verkeer bestaan 
heeft tussen een gehuwde man en een an
dere vrouw dan zijn echtgenote, en boven
dien dat bedoeld verkeer in het eclltelijk 
huis 11laats heeft gehad. (Strafwetb., arti
kel 389.) 

4 mei 1939. 692 

zitten en betwist dat de administratie elk 
onroerend zakelijk recht op die aardebaan 
mag laten geld en, moet de strafrechter, 
bij wie die prejudiciele vraag aanhangig 
wordt gemaakt, hetzij de exceptie verwer
pen indien het blijkt dat ze steunt noch op 
een schijnbare titel noch op preciese fei
ten van bezit, hetzij de exceptie aanvaar
den en partijen mtar de burgerlijke rech
ter verwijzen, hijzelf mag over de betwis
ting niet beslissen. (Wet van 17 april 1878, 
art. 17 en 18.) 

19 januari 1939. 399 

R 

RECHTEN VAN DE VERDED~ 
GING. 

1. - Stnt,fznlcen. - Arrest van veroor
deling dat cle clntum van het misclrijf pre
C'isee·rt. - Beklaa.!Jile die niet in dwaHnr; 
wenl gebnwht cloo·r het [febrelt awn nwuw
ke·udgheul vnn cle flnr;·vnanlin{f. - Geen 
schenrUn,q vwn cle 1'eahten van rle venlefU
rring. - Schendt {1e rechten van de ver~1e
diging niet het arrest van veroordelmg 
dat, zonder de qualificering van het mis
drijf te veranderen, er zich toe IJepaalt 
door interpretatie van de dagvaarding c1e 
datum van cUt misdrijf te verduiclelijken 
en c1at in feite vaststelt dat het gemis aan 
nauwkeurigheid van de dagvaarding, voor 
wat betreft deze dagvaarding, de be
klaagde niet in dwaling heeft kunnen 
brengen. 

24 november 1958. 261 

2. - Stmtzalcen. - Besliss'ing van ver
oonleling. - Stttklcen cloo·r cle bU1'{terlijke 
prwUj Ujclens cle beraarlslaginq bij het 
closs:ie1· gevoegd. - Geen wecle1·openhtr1 
1'an cle ilebatten, noch vnststelling dcrt die 
conclttsies en stttlclcen geweenl wercle'll. -
SchencUng vwn de rechten van rle venlecli
ging en van het contnuUctoir lcnrakte1· 
van cle clebatten. - Wanneer, tijdens de 
beraaclslaging van de rechters, stukken 
van de burgerlijke partij bij het dossier 
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werden gevoeg{l, worden de rechten van 
de verdediging alsmede het contradictoire 
karakter van de debatten geschonden door 
de beslissing die de beklaagde veroordeelt 
zonder vast te stellen dat die stukken als 
aan het debat vreemd werden verwijderd, 
of zonder dat de wederopening van de de
batten werd bevolen. 

23 maart 1959. 572 

;3. - StnLtzulcen. - Toevoeg·lng 1Jrtn 
st·nkl.:en b·ij rle b·n'}l(lel, ·in hoge·r be·roep. -
Y66r rle sl·uU'ing ·Vain cle clebatten. - Be
Jclan!fcle In staat uestelcl kennis ervnn te 
uemen. - Geen sohenfl1'11!f vwn rle ·reolden 
vnn fle verclefl'i!J·in.!f. - Schendt niet {le 
rechten van de verlledig·ing het toevoegen 
bij de bumlel van een stuk, OJl de terecht
zitting in hoger beroep, doch v66r de slui
ting van de debatten, wanneer uit geen 
bestanddeel van de procedure blijkt dat 
de beklaagde niet in staat gesteld werd 
kennis van het stuk te nemen, ofdat de 
mecledeling ervan hem geweigerd wercl. 

27 april 1959. 671 

4.- St·mtzaken.- Oorreot-ionele 1'echt
ban7.; rUe wei!JC'I't cle ·vercla.chte versoon UjlG 
in zijn venlerUrrin,q te lw·ren. - Sche·nrUnrt 
van cle rechten van cle venleflig·in,q. -
Schenclt de rechten van de verclediging de 
correetionele reclltbank, die weigert cle O]J 
{le terechtzitting aanwezige beklaagde per
soonlijk in zijn venle{liging te horen. 

8 juni 1959. 820 

5. - Stmtznken. - Reohter in horJCr 
be1·oep, rUe het be·roepen vonn·i.s vern·iet'igt, 
alsmecle een ,qecleelte van het rloo·r cle ee·r
ste reohter !feflane oncle·rzoeh:, en over fle 
,qro11rl 1titspma7c rloet zo·nrle·r rle herotJe
n·inu fler clebatten te bevele'll. - Geen 
schenrling va.n cle rechten van rle venlecli
ltin.q. - Schenclt cle rechten nm de verde
diging niet de rechter in beroev, die het 
bestreden vonnis en een g·edeelte van het 
door cle cerste rechter gedane onderzoek 
vernietigt en over de groncl uitspraak 
-cloet, zoncler een heropening· van de de
batten te bevelen, ten eincle partijen toe te 
laten te concluderen, en namelijk om een 
nieuw verhoor van g-etuigen te verzoeken. 
(Wetb. van strafv., art. 215.) 

22 juli 1959. 934 

6. - B·wr!ferUjk:e vonle'l'ing. - 1-Yijz'i
g·in,q vwn fle q'ltaUficat-ie floor cle rechter in 
hoge1· be1·oep. - Belclaapcle ve·nvitt·igcl 
cloo1· cle conolu.s'ies van cle 1m.rge1·Uj1Ge pwr
Uj. - Geen schenfz.inrJ ·van cle rechten van 
de vcnlefl'i,q·inu. - Schendt niet de rechten 
van de verdeclig-ing van cle beklaagde, de 
rechter in hoger beroep, die tle qualificatie 
van het de beklaagde ten laste gelegd feit 
wijzigt, nadat de burgerlijke partij, in 
haar conclusies, de beklaagde het feit on-

cler c1eze nieuwe qualificatie heeft verwe· 
ten. 

22 juni 1959. 869 

R.ECHTER.LIJKE INR.ICHTING. 

1. - Sarrnenstelling va.n het •recldscol
le,qe. - ZnlGen van ·reohtstreelcse bela-sUn
gen. - Hot van be·roep. - Geen twoces
ve1·baal vwn de terechtzitf'ing. - Geen 
vennel(ling, 'i:n het ar·rest, van rle samen
stell'in,q vun fle zetel gecltwencle cle temcht
z-itf'inuen op flewellce de zaa.:h: ·wenl oncle·r
zooht, oolc geen vermelrl'ing va:n cle fUtn
wez·i,qlwicl van het OJJenbun·r m·inistede en 
vwn fle g'rijfie·J·. -Verb1·eMng. - Het hof 
verbreekt het arrest van een llof van be
roep dat uitspraak doet over het beroep 
van een belastingplichtige tegcn de beslis
sing van de directeur van de belastingen 
wanneer de snmenstelling van de zetel ge
durencle de terechtzitting op dewelke de 
zaak onderzocht werd en het aclvies van 
het openbaar ministerie gehoord werd, 
alsook de aanwezigheid op zekere van 
deze terechtzittingen van het openbaar 
ministerie en cle aanwezigheid van de grif
fier noch uit een proces-verbaal van te
rechtzitting, noch uit de bestreden beslis
sing- blijken. 

18 december 1958. 345 

2. - 8ame11stellinrt '!Xtn cle zetel. -
B·nrgerl'ijlce znken. -Hot ·1xtn lie1·oep bi:i
gestann flo01· een zmrsomv rwnrtestelcl als 
g·;•i._flier. - VaststelUng vwn de floo1· fl'ie 
persoon afuelegde eefl. - Vnststelz.in,q rlie 
lean blijlcen o{wel ·uit cle vermelcUngen vwn 
het u·rrest otwel tdt fleze vwn het z'ittings
blMl o·t vnn· zi;in bijla,qen. - De termen 
van cle eed door {le persoon aangestekl als 
griflier {loor het hof van beroep, zetelende 
in burgerlijke zaken, moeten niet nooclza
kelijk vastgesteld worden door llet arrest 
zelf, ze mogen blijken uit het zittingsblacl 
of uit een bijlnge van dat blad. 

30 jnnuari 1H59. 432 

3. - 8ctm.enstel/.illg va·n cle zetel. -
Bn·rge-rUjlce za,k,en. - Hot vnn beroep. -
Dienstcloende ,qrijfie·r. - Bewoorrlingen 
vwn cle afgele[Jrle eecl. - YaststelUn.rt 
wellce i·n een b·ijla.ye vnn het zUUngslilftcl 
knn geclnan ~von7en. - De vaststelling 
om trent de bewoordingen van de cecl afge
legcl door een persoon die het llo,f van be
roep als clienstdoemle griffier aangestelcl 
heeft, kan in een bijlage van het zittings
blacl gC{laan worden. 

20 maart 1959. 564 

4. - Samwnstelli:llff vctn rle zetel. -
B·u,.rgerUjlce z:alcen. - Voo·rbereiclentl von
n·is cle wefle1'0JJe1ving vnn fle rlelintten [!e
lastencle, ten, e'inrle appellnnt in stnat te 
stellen de 1tUg·ifte ·van het beroepen ·vonn·is 
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over te leggeu. - Vom·bereiilmul vonnis 
gewezen door reehters 'u(/,n wellce een n·iet 
rt((,nwez·ig wns op de terechtzUti.ng tijdens 
dewelke JJ((,1't'ijen geeonelu(leenl h((,flileu. 
- You·nis nieti.g. - Eindvonnis gewezen 
door rechte·rs in tegemvoonUgheid van 
1Dellce ZJ(U"Ujen hnn concl·us·ies he1·haalcl 
hebben. ·- WetteUjkhei(l vnn het einclvon
n·is (loor (le ni.et'igheicl vwn het eerste von
nil!' n·iet fWnyetast. - Wanneer, in burger
lijke zalren, een voorbereidencl vonnis dat 
zicll ertoe beperkt de wecleropening van 
de debatten te gelasten ten eincle avpel
lant in staat te stellen de uitgifte van llet 
beroepen vonnis over te leggen, nietig is 
omdat het gewezen wercl door rechters 
van welke een niet aanwezig was op de 
terechtzitting tijdens welke partijen ge
conclucleercl hadden, doch clat llet gevolgd 
is gewmden door een eindvonnis hetwelk 
gewezen wercl door rechters in tegenwoor
cligheicl van wie de partijen hun conclu
sies herhaald hebben en hetwelk, dienvol
gens, ten o'),Jzichte van de samenstelling 
van de zetel, regelmatig is, wordt de wet
telijkheid van het einclvonnis door c1e nie
tigheid van het eerste vonnis niet uange
tast. (Wet van 20 april 1810, art. G.) 

2 april 1959. 587 

5. - Nietighei(l va1~ de n1·resten gewe
zen door rechtm·s, die niet alle terechtz'it
Ungen hebben bijgewoonil. - 1l'et vnn 
20 april 1810, (tl'tikel 7. ~ Beschilcking 
toepnsseUjlc 011 de vonnissen gewezen door 
rle reehtbnnk van eerste (utnleg. - De be
schikking van artikel 7 van de wet van 
20 april 1810, krachtens dewelke nietig 
zijn de arresten, gewezen door rechters 
die niet aile terechtzittingen in de znak 
hebben bijgewooncl, is toevasselijk op de 
vonnissen gewezen door de rechtbunlwn 
van eerste aanleg. 

8 mei 1959. 708 

6. ~ Reohtba<nk vnn ee1·ste annleg. -
Vonnis wawrbij een beziohi'ig·ing van cle 
plaats wonlt bevolen naclat zw;rti,ien con
clu.sies hebben genomen. - Oonol·z~sies ge
nomen v66r cle 1·echtbanlc anclers samen
rJestelcZ. - Niel'igheirl vnn het vonn·is. -
Is nietig, het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg, waarbij een bezichti
ging van de plaats wordt bevolen, nadat 
conclusies werden genomen voor de anders 
samengestelde rechtbank en zonder dat zij 
opnieuw werden genomen v66r de recht
bank die het vonnis heeft gewezen. (Wet 
van 20 april 1810, art. 7.) 

8 mei 1959. 708 

7. ~ Sa:menstelling 1xtn cle zetel. -
Btwge1'l·i.ilce zal.;en. - Bew·ijs ran cle sa
menstelz.ing van cle z·etel. - ZUtingsblacl. 
- Yere·iste 'VerrnelcUngen. ~ De vermel
ding, in het zittingsblad van een terecht
zitting van llet hof van beroep, van de 

naam der rechters, van de magistraat van 
het openbaar ministerie en van de griffier, 
clie hebben gezeteld, gevolgd van c1e hancl
tekening van de voorzitter en de griffier, 
maakt een authentieke vaststelling uit 
van c1e samenstelling van het hof van be
roep op die terechtzitting. 

8 mei 11l'59. 711 

8. - Stntjzaken. - Kmner van rle oor
reoUonele 1·eohtbank met rlrie reo!z,ters of 
met alleenzeteleml reohter. - Ferpli.oh
ting cle rleolinatoire exoezJtie 011 te werpen 
v66r (le oorreotionele ·reohtbank en 'I!Oo·r 
ell.; deba.t. ~ Indien de vertlachte beweert 
dat de zaak, aanhangig gemaakt v66r een 
kamer van de correctionele rechtbank met 
drie rechters, v66r een kamer met alleen
zetelend rechter had moeten gebracht 
worden, is hij verplicht de declinatoire 
exceptie v66r de eerste rechter en voor elk 
debat op te werpen. (Wet van 25 october 
1919 houdende tijdelijke wijziging van de 
rechterlijlw inrichting en van de rechts
pleging v66r de hoven en reel! tbanken, 
enig artikel, par. VIII en IX.) 

11 111ei 1959. 714 

9. -· Sa.menstelUng r<wn cle zetel. -
Btwgedijlce znlcen. - Reohtbanlc van ee1'
ste annleg bi.igestnan floor een persoon 
toegevoegd .als grijfie1·. -- Geen an(lere 
vennelrUng in het vonnis en in het t1roces
verbanl V(U~ de tereohtzitUng. - Nietig
heid vnn het vonnis. - Is nietig, het von
nis gewezen door een rechtbank van eerste 
aanleg bijgestaan door een persoon ver
meld als « geassumeerd griffier )), wanneer 
noch het vonnis, noch het proces-verbaal 
van de terechtzitting een melding bevat
ten, welke toelaa t na te ga an of clie per
soon regelmatig als griffier werd toege
voegd. 

15 mei 1959. 73G 

10. ~ SamenstelUng van het 1"eohts
college. - Reuelmatighe'i.cl. - Yaststel
Ung. - Bij gebrek aan voldoende vermel
dingen in de bestreden beslissing, kan de 
regelmatigheid van de snmenstelling van 
het rechtscollege, dat deze beslissing ge
wezen lleeft, nit wettelijke en openbare 
documenten blijken, namelijk uit de be
kendmaking van een afvaardiging in het 
Belg·isoh Staatsblarl. 

22 juni 1959. 867 

11. -· Ajge,vaarrligde rtl'iffier die het 
nmbt uUoejen t waartoe 7/!i.j ·wenl af.qe
vnnnligcl. - Eerl. - Vennoerlen. - De 
afgevaardigde griffier, wiens afvaarcUging 
in het Stawtsblrul werd bekendgemaukt en 
clie het ambt waartoe hij werd afgevaar
c1igcl uitoefent, wordt, behoudens tegen
bewijs, geacht de wettelijke eed afgelegc1 
te hebben. 

22 juni 1959. 867 
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12. St1·atzaken. - Neerlegg,ing va<n 
condnsies v66r het hof van bm·oezl anders 
samwngestela dan bi:i het onclerzoek van 
de zaak. - He-mpen,ing de'r rlebatten om 
de neerlegging vcm conclu.s'1:es toe te la.ten 
v661" de zetel, zonls h'i:i snmen{lestelcl was 
bi:i het onde,rzoek van ae zaak. - Noch 
nietHV ve1·slng, noch n'ieuwe vo,tde,ring van 
het ovenbaa1· 1n'inisterie wetteU,ik vereiwt. 
- Wanneer een partij conclusies heeft 
neergelegcl v66r een strafgerecht, zetelend 
in graad van beroep en anders samenge
stelcl clan bij het omlerzoek van de zaak, 
en deze rechtsmacht, samengestelcl zoals 
bij het onclerzoek van cle zaak, de debat
ten heropent om de partijen toe te laten 
opnieuw hun conclusies neer te leg·gen, is 
het niet wettelijk vereist dat een nieuw 
verslag zou worden uitgebracht door een 
der rechters, noch {lat het ovenbaar minis
terie opnieuw zou worden gehoord in zijn 
vorderingen. 

29 juni 19,59. 913 

13. - Strafzrtken. - Sarnenstellinrf 1Xln 

de 1'echtsmaeht. - OnmogeH:ikheicl voor 
het hot z'ifn toezicht 11-it te oefenen. -
17erbreki11f1. - Moet worden verbroken 
het arrest gewezen door het hof van be
roep, uitspraak doende in strafzaken, 
wnnneer de vaststelling·en van de proces
sen-verbaal van cle terechtzittingen en van 
de beslissing het hof in de omnogelijkheicl 
stellenna te gaan of cle lmmer, die cle zaak 
heeft onderzocht en het arrest heeft ge
·wezen, regelmatig was samengestelcl, en 
of cle rechters, die aan de uitspraak van 
het arrest hebben deelgenomen, al dan 
niet op al de terechtzittingen, waarop de 
zaak werd behancleld, aanwezig waren. 
(Wet van 25 october 191!l, enig artikel; 
wet van 20 avril 1810, art. 7.) 

22 juli 1959. 928 

IlECHTERLIJKE MACHT. 

1. - Verz1Mchte oprnststelUn[l van de 
1·echters op een bepaalde mulerdom. -
Emeritant.- Voo,nvaarcle van de ove,reen
stemming vnn cUe OZJI"ztststelUng met cwt-i
lcel 100, ee'I'Ste ua, van de Gronawet. -
De wetgever heeft beschouwcl dat het ver
lenen mm de verplicht op rust gestelcle 
rechters op de door de wet bepaalcle ou
clenlom, van het statuut v11n het emeri
taat, waarna11r 11rtikel 9 van de wet van 
25 juli 1867 vcrwijst, de voorwaarcle is 
opdat die maatregel met artikel100, eerste 
lid, van de Gronclwet zou overeenstemmen. 

5 janu11ri 1959. 376 

2. - VerpUoMe OJl'l'ltststellinu vnn de 
rechte,rs clie ·wegens een ernsti[l en voort
dtwenll gebrelc niet meer in stant zi:in hun 
ambt te ve1'V'nllen. - GerechteUjlce m·oce
dtwe voorz,ien b'ij cwtilceZ 3 van de t!Jet van 

25 i'ltU 1867. - Yoorwcwn7e va.n de ove1·
eeristemm,ing vcm cUe opntststelUnu met 
de Gronrlwet. - De wetgever heeft be
schouwd clat de gerechtelijke procedure 
becloelcl bij 11rtikel 3 van clc wet Vllll 
25 juli 1867, letterlijk hernomen van arti
klel 8 van de wet van 20 mei 1845, !)roce
dm·e die hij, bij toep11ssing van 11rtike1100, 
tweecle lid, v11n de Gronclwet, opgelegd 
heeft, de voorwaarde is opclat die ver
plichte opruststelling van de rechters, die 
wegens een ernstig· en voortdurencl gebrek 
hun 11mbt niet meer behoorlijk kunnen 
vervullen, met de Grondwet zou overeen
stemmen. 

5 januari 19'59. B7G 

3. - JJia'[Jistrant op '/'Ust uestelcl omclat 
hij rle rloor rle wet bepanlcle oudenlo'ln 
heeft bereilct. - JJia,n/ct ve,rrler deel wit 
van ae rechterHjke m,cwht. - De magis
b.·l.lat van de rechterlijke ordc die, zelfs 
op zijn verzoek maar krachtens de wet, 
op rust worclt gestelcl omcl11t hij de door 
de wet bep11alde ouclerclom heeft bereikt 
nwakt verder cleel uit van de rechterlijke 
ml.lcht, alhoewel hij zijn 11mbt niet meer 
vervult. 

5 jammri 1959. 376 

4. - Mrtgistrnat otJ rust [Jestelcl wer1ens 
een ernst,ig en voortrl,wrenrl geb,rek het-wellc 
hem nd.et mee1· toelnat Z'ijn ambt te veJ·
vnllen. - Mcwkt 'll'iet nwm· aeel ttit van 
de 1·echterU:ilfe maeht zelfs imUen hij toe
gelaten, wenl rle eretUel van Z'iJn a,mbt te 
'Voeren. - Zelfs indien hij gemachtigd is 
geweest de eretitel van zijn ambt te voe
ren maakt niet meer cleel nit v11n de rech
terlijke macht de magistraat die op rust 
gestelcl is geweest, hetzi.i op zijn aanvnwg, 
hetzij krachtens de bij 11rtikel 3 Vl.ln de 
wet van 25 juli 1867 voorziene gerechte
lijke beslissing omcl11t een ernstig en 
voortdurend gebrek hem niet meer toeliet · 
behoorlijk zijn ambt te vervullen. 

5 jamwri 1H51l. 376 

RECHTSVORDE:IliNG. 

1. - B·twge'!'l-i_ilce znlcen. - E-igendoms
vorrlcJ"ing. - Begrip. - Is geen eigen
domsvorclering {lit wil zeggen een vorde
ring die tot doel heeft een eigencloms- of 
een ander zakeli.ik recht van de l.ll.lnlegger 
te vrijwaren, de eis van cle Staat ten einde 
door de vreclerechter het beclrng van de 
aan cle onteigende versclmlcligcle voorlo
pige vergoecling te zien vaststellen. (Wet 
van 25 maart 1876, art. 5; besluitwet van 
3 februari 1947, 11rt. 5.) 

15 januari 1959. 382 

2. - Prov,incie. - Yonlel"ing ingesteld 
in naanv vaat, cle p1·ovincie clam· cle besten
cl'ige clezmtatie va,n cle p1·ovincie1·aacl. -
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Indien de bestendige deputatie, in naam 
van de provincie en zonder voorafgaande 
beraadslaging van de provincieraad, rechts
vorderingen mag instellen wanneer de 
raad niet vergaderd is, welke tot voor
werp hebben roerende goederen of bezits
actien, en alle verrichtingen tot bewaring 
van rechten stellen, mag zij echter wan
neer de raad vergaderd is, en bij ontsten
tenis van zulke voorafgaande beraadsla
ging, geen vordering instellen, welke ook 
het voorwerp er van zij. (Provinciale wet, 
art. 74, 106 en 107.) 

9 februari 1959. 450 

IWDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARREST EN. 

HooFDS'l'UK I. - In b1wge1'l·ijke zalcen. 

HOOFDSTUK II. - In strajzalcen. 

Hoo~'DSTUK III. - In znlcen van direete 
belast-ingen. 

HOOFDSTUK I. 

IN BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - BesUssing van het hager sclwids
gerech~. - Dubbelzinn·ige motieven. -
Schend·ing van cwt-ikel 97 van de G;'oncl
wet. - Schendt artikel 97 van de Grand
wet de beslissing van het hoger scheids
gerecht, inzake pensioen voor de mijnwer
kers, waarvan de motieven dubbelzinnig 
zijn. 

11 september 1958. 30 

2. - TT;·arog ingelast in cle moUeven van 
de ooncl1~sies en niet herlHJ!(I)ld in het laat
ste t!edeelte van cUe oonclt~sies. - TT;·aag 
regelmatig awn de ;·eehte;· onderworpen. ~ 
Een vraag, die ingelast is in de motieven 
van een besluitschrift, wordt regelmatig 
aan de rechter onderworpen, al is zij niet 
herhaalcl in het laatste gecleelte van dit 
geschrift. 

26 september 1958. 84 

3. - Tegenst;·i.jd'i_qe ·redenen. - Gebrelc 
aa;~ ·redenen. -Is niet regelmatig gemoti
veerd de beslissing die op tegenstrijdige 
reclenen steunt. 

9 october 1958. 116 

4. - Venvijz·ing, cloor de reohter in 
hager be;·oep, nam· de redenen V'(t.n de eer
ste reohter. - UUgest·rektheicl. - Door te 
verklaren dat de feitelijke omstandighe
den van de zaak << billijk door de eerste 
rechter weergegeven werden )) verwijst de 
rechter in hoger beroep niet alleen naar 
de uiteenzetting van de feiten begrepen in 

het beroepen vonnis, maar ook naar de 
beoordeling ervan door de eerste rechter. 

21 november 1958. 25G 

5. - Oonolus-ies die enkel cloen lfelrlen 
rla.t zelcere getuigenissen melcl1nlf ;nM.;en 
VIJJn een. cloo;· de oonoludent aangev·oerde 
omstanclilfheid.- Ooncl1~s-ies cUe n·iet moe
ten boantwoonl wo;·den. - De rechter is 
niet gehouden te antwoorden op conclusies 
die enkel doen g-elden dat zekere getuige
nissen melding maken van een door de 
concludent aangevoerde omstandigheicl. 

28 november 1958. 2i2 

6. - Oonclusie die een annvoerin.r; in
houdt en cle reclen rUe ~·e steu.nt.- Fonnis 
dat er zioh toe bcpe·rlct de aanvoering 
tel/en te stJrelcen. - Sche;ul'ing 'l:rt·n wrti
kel 97 vwn cle Grond~vet. - Zo· de rechter 
voor dewelke een conclusie wnrclt gena
men die slechts een eenvoudige aanvoering 
bevat, zijn beslissing reg-elmatig- motiYeert 
doo-r er zich toe te beperken deze aanvoe
ring tegen te spreken, is znlks niet het 
geval wanneer de conclusie de reden ver
melclt die, volgens de concludent, deze 
aanvoering steunt. 

5 december 1958. 293 

7. - Op eigen ;·eclenen steunende be
slissing va1~ cle ;·eohte·r 'in hager beroep. -
Besz.issinlJ die eveneens steunt op « de niet 
str·ijcl-ilfe rerlenen van de eerste ;·eohter )). 
- Draagw·ijdte van deze latttste woonlen. 
- vVanneer de rechter in hager beroep 
zijn beslissing steunt op redenen die hij 
opgeeft en op de niet strijdige redenen 
Yan de eerste rechter kan uit de inhoud 
van de beslissing en uit haar vergelijking 
met het vonnis c~ q·uo voortv loeien dat, 
door de woorclen « de niet strijclige rede
nen van de eerste rechter )), <le rechter in 
hoger beroep bedoekl heeft, tegelijker
tijcl, zich al de reclenen van de eerste 
rechter eigen te maken en vast te stellen 
dut geen van deze reclenen strijclig was 
met cleze die hijzelf opgaf. 

11 december 1958. 320 

8. - A·r·rest dat de OO'J";saak van een 
onlfeval betJaralt. - Oonolns·ies cUe bet;·elc
lcing hebben tot een ancle;-e oo·rzaak. -
Geen verplicht·in·l! erop te antwoonlen. -
De rechter die de werkelijke en enige oor
zaak van een ongeyal bepaalcl heeft moet 
de conclusies die enkel een andere onder
stelde oorzaak betreffen niet nacler beant
woorclen. 

12 december 1958. 326 

9. - Reohter cUe de ·reden lfeeft wanr
om lfet·wilfenissen de grondslng van de eis 
n·iet bew-ijzen. - Elementen enlcel ·inge
;·oepen om het bewijs spr·uUende uit die 
lfetwigen-issen. te lievest-i,qen. - Elementen 
die doo·r de ;·echter n·iet mcer dienen te 



1050 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 

wonlen oncle1·zocht. - De rechter die de 
reclen geeft waarom getuigenissen de 
gronclslag· van de eis niet bewijzen moet 
de elementen niet meer onclerzoeken welke 
een partij enkel inroept om het bewijs 
spruitencle uit die getuigenissen te beves
tigen. 

27 februari 1959. 494 

10. - Vonn1.s het niet-bestnan van een 
hiltm·oveJ·eenlcoJnst afleirlencl u.U rle wil 
van een cle·r pwrU:ien zoclan·ifl cont·mct n-iet 
aa.n te gcwn. - Gonclns·ies bewerenrle clat 
cle essentWle best.wncldelen van een lw.·wr
contmct •veren·i[Jcl z·ijn. - Gonal·usies n·iet 
bewerencle flat lle o•vereenlcomst nooclzake
U.ilc oak een h·uttJ·overeenlcomst wns. -
Goncl'usies benntwo·onl. - Beantwoordt 
op passende wijze de conclusies., waarbij 
beweercl wowlt dat de overeenkomst tus
sen partijen de essentH\le bestancldelen 
van een huurcontract inhield, zoncler (lat 
nochtans beweenl wo-rdt dat hieruit nood
zakelijk voortvloeiende dat deze overeen
komst de aarcl van een huurcontract had, 
het vonnis <lat het niet-bestaan hiervan 
afleidt uit de zekere wil van een der par
tijen zollanig contract niet aan te gaan. 

1± mei 1959. 72-± 

11. - In Bel,rn:scl! Congo gewezen be
sUssin{f. - Besl'issin{f 1Ue een rwnsprnalv 
verwe·rpt zoncler de reclen ervan cum. te 
geven. - Schen!l·in{f vcm ctdilcel 20 vnn cle 
•J.oet vwn 18 octobe·r 1908. - Schendt arti
kel 20 van de wet van 18 october 1908 het 
arrest van een hof van beroep van Bel
gisch Congo, dat een aanspraak door een 
partij bij conclusies gemaakt afwijst, zon
cler de reden van die afwijzing aan te 
geven. 

28 mei 1959. 782 

12. - F66·r rle eerste ·rechte1· {fenomen 
co·nclusies, nfet hernomen v66r de ·rechte1· 
·in hoge·r beroetJ. - Reohte·r in ho{fer be-
1'0C1J n·iet gehmulen ze te bennttvoonlen. -
U itz·onrleroinp. - Be halve binnen de per
ken, waarin hij de zaak tot zich trekt, is 
de recll ter in hoger beroep er niet toe ge
houclen de v66r de eerste rechter genomen, 
doch v66r hem niet hernomen conclusies 
te bPtmtwoorclen. 

iJ juni 1959. 81± 

13. - A·rrest beslissenll da.t de 'vreemde 
1·echter, vol[fens z·i:in nnl'ionale wetgev·ing, 
ann een b'i:i overeenlcomst aanr;enomen be
din[! een betmaUle ttitleugill.IJ zal ·m.oetcn 
gwven. - A·rrest op on!lublJel.z·inn'ige w·ijze 
vnststellen!l rlnt cleze ·witle{fg·inu voo·r cle 
tweencrle ·rechter gclJiedencl ·is. - Door te 
beslissen dat, vo.Jgens zijn nationale wet
geving, cle vreemcle rechter aan een heeling 
een bepaalcle uitlegging zal cc moeten ll ge
ven en ann de 11artij de bescherming cc niet 
zal kunnen vel'lenen ll, welke cle Delgische 
wet hem verzekert, stelt bet arrest op 

onc1ubbelzinnige wijze vast, dat deze uit
legg·ing voor de vreemde rechter g·ebie
dend is. 

5 juni 1959. 815 

HOOFDS'l'UK II. 

IN STRAFZAKEN. 

14. - BesUssing vwn veroordelillf!. 
Geen, nnncl·ni!ling 1mn een wetsbepalin{f 
1vaarbfj een st·raf ingevoe'}'(l ·is. - N·iet 
gemotiveenle besUssin{f. - Is niet naar 
recht gemotiveenl de beslissing van ver
oorcleling· die nalaat een wetsbepaling nan 
te cluiclen waarbij een straf ingevoercl is 
voor het feit c1at het misdrijf uitmaakt. 
(Gronclw., art. 97.) 

10 september 1958. 18 

15. - Besz.issing van veroo'}'(lez.i·JI,r;. 
Annclnfcl'ing vnn fle 1vets1Jepnz.tnu !lie de 
bestnnrlclelen vnn cle ove:rtrerl'ing vermeldt. 
- Besz.tss·in,r; rUe z·ich ertoe bepe1·kt een 
lw,ninkUik besl·u.U nwn te fln·iclen zonrle·r 
opnoenli(nu vwn een. wJ·Ukel. - KoninkUjk 
beslt!it rlat slechts een a·rtUcel inhouflt 
wnn·rb-i:i een feU ve·rborlen is. - Aa.nrl·wi
cl'ing volrloenrle. - ·wanneer een lwnink
lijk besluit slechts een artikel inhoudt dat 
de bestamldelen van een overtrecling ver
meldt, is regelmatig gemotiveercl, wat de 
vermelcling van de wetsbepaling die deze 
bestanc1c1elen opgeeft betreft, de beslissing 
van veroorcleling (lie gezegd koninklijk be
sluit aancluidt, zelfs zonder opnoeming 
van een artikel. 

10 september 1958. 19 

16. - Beslissin.11 'L'nn veroonleUng. 
Aanrltt'irl'in{f van een wetsbetJc~U·ng rz.ie een 
st1·nj fnvoert. - Besliss·in,q rl'ie cle beslu'it
'Wet' van 22 jan·nwri 194.5 rutnrl·wirlt zoncle·r 
OJJnoem·inf! vnn een nrtilcel. - Aancl·tticUng 
volcl·oenrle. - Is regelmatig gemotiveenl 
de beslissing· me, een beklaag·tle veroorde
lende wegens een overtre(ling gestraft bij 
de besluitwet van 22 januari 1945, deze 
besluitwet, zelfs zonder opnoeming van 
een artikel, als bepaling· die een straf 
invoert, aancluidt. 

10 september 19.58. 19 

17. - Beslissinp vwn veroonleUn{f !lie 
het nvisclr·ijf ·in cle tePmen vaqt rle toet qu.a
Ujiceert. - G-een conclns'ies. - Regelma.Ug 
gernotiveerrle besUssillfl.- Dij gebnck ann 
conclusies, motivee.rt de feitenrecllter re
gelmatig de verklaring van scllnlcligheid 
door in de termen van de wet, llet bestaan 
van de bestancltlelen van het misclrijf vast 
te stE~llen. 

10 september 1fl58. 23 

18. - Bewe:rinu 'in conelnsies ·voo-rue
stelrl. - Zander gcpastlleirl r;eworden 1.VC

gens een va,ststellillfl van rle ·rechte·r. -
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Geen ve'I'LJUchUn{f meer ze te beant~ooor
rlen. - De rechter behoeft niet een in con
clusies voorgestelcle bewering nader te 
beantwoorclen welke zonder gepastheicl 
worclt wegens een vaststelling van zijn 
beslissing. 

10 september 1958. 24 

19. - Besliss,in{f Vi{!}~ Ve'l'001'fleUng. 
V erzuvm het voD•rhanden Z'ijn v-an al tle 
elementen van het nvisil1·,ijf vwst te stellen. 
- Besz.issing niet, 1·egelmatig gemoUveenl. 
- Is niet regelmatig gemotiveercl de be-
slissing die een beklaagde veroordeelt we
gens een misdrijf, zonder het vom·handen 
zijn van al de elementen van clit misdrijf 
vast te stellen. (Grondw., art. 97.) 

15 september 1958. 39 

20. - Hoger bcroezJ. Aaqul·Wiil'in[J 
van de bepa,Ungen betJ·effenile ile vormen 
van het hoge1· be1·oep. - Aanil1tiiUng niet 
vereist. - De vonnissen en arresten door 
de rechter in beroep in strafzaken gewe
zen, moeten de aancluicling van de wets
bepalingen betreft'ende de vormen van het 
hoger beroep niet inhouclen, zelfs wanneer 
het hoger beroep niet ontvankelijk wordt 
verklaard. (Grondw., art. 97.) 

15 september 1958. 40 

21. - Ve1·ao-nleHng 11-it hoofrle ViM~ 'in 
een openbare vZaats een voert1d,g te heb
ben bestwnnl- 'in staat van rz,ronlcenschap. 
- Awn te dwiaen wetsbezJaUnuen. - De 
beslissing die een beklaag'Cle veroordeelt 
uit hoofde van in een openbare plaats in 
staat van dronkenschap te zijn bevonden, 
een voertuig besturend, is niet regehnatig 
naar recht gemotiveercl, zo ze slechts arti
kelen 3 en 10 van de besluitwet van 14 no
vember 1939 vermeldt. 

22 september 1!J58. 53 

22. - Bm·,qe'rUjlce vortlering. - Beslis
sinu van onbevoeucllwicl over ilie vonle
ring. - BesUssing Merop gesteu,nrl ilat ile 
telastzeugingen niet bewezen Z'ijn. - Be
sUssing 1·egeZnwUg uemotivee'rd. - Bij 
ontstentenis van conclusies, motiveert de 
rechter over de groncl reg·elmatig de be
slissing waardoor hij zich onbevoegd ver
klaart om over de burg·erlijke vordering 
uitspraak te doen, door vast te stellen dat 
de telastlegg·ingen niet bewezen zijn. 

22 september 1958. 54 

23. - BwrgerUjlce vortlePinrJ. - BesUs
S'ing 'lXN1· ve,roorilei:Lng. - Verweor van be
lclaagile niet beantwoord. - BesUss,ing 
n'iet gemot'iveenl. - Is niet gemotiveercl 
cle beslissing die de beklaagcle jeg·ens de 
burgerlijke partij veroordeelt zonder een 
door hem regelmatig opgeworpen verweer 
te beantwoorden. 

22 september 1!J58. 56 

24. - Geen concl?tsies. - Geen. ve,J·
pUchUn.q vom· ile 1·echter ncule1· cle st·ztlc
lcen van het iloss'ie'J' acm te il-wirlen waarozJ 
h'U zi.jn overW'i[tin.g ste1tnt. - Bij ontsten
tenis van in clit opzicht genomen conclu
sies, behoeft lle rechter de stukken van 
llet dossier waarop hij zijn ocvertuiging 
steunt niet nacler aan te duiclen. 

22 september 11J>58. 64 

25~ - B11:rgerli.ilce Ziut>k - BesUssin,q 
een verweer venveqJe1ule. - Beslissin[! in 
het onzeli:e,re latencle of ile 1·echter cle fe'i
ten ·wunrop het ve'J'Wee1· gestennd was als 
on:itt·ist of, :als naar 1·echt n'iet ilienencl be
sohouwa heeft. - BesU.ssin(J niet 1'egel
mat-ig genwti·veerll. - Is niet regelmatig 
gemotiveerd de beslissing· die een verweer 
tegen een .vorclering verwerpt wanneer zij 
in het onzekere laat of de rechter be~ 
schouwll lleeft dat de feiten waarop het 
verweer gesteuncl was onjuist waren dan 
wel of hij geacht heeft dat zij naar recht 
niet dienencl waren. (Grondw., art. 97.) 

6 october 1!J58. 103 

26. - Bwruedi:ike vonler,ing. - Be[JrO
ting vnn ile ilOO'I' een o1vrechtmati.ge ilwail 
veroo'J'Zcta•kte schade. - Gonclns,ies van- cle 
belclaagcle cUe e1· z'ich toe beperken cle 
,qmacl van werlcmtbelcwacMnhe'ill van het 
slaahtoffer te bet·wisten en te vrauen ilat 
het cZ,om· hem. geclnan -a an boil van veruoe
clin{J v·olcloencle zo1~ verklnctnl worden. -
Onmo{Jelijklwicl cle schacle met nanwlce,n
righe·iil te beuroten. - VergoecUng cloor 
ile 1·eohter ex aequo et bono va-st{Jestelil 01J 
een beil·mu hoge'J' clnn il-e anngeboilen som. 
- Pn-ssencl nntwoord. - De rechter clie 
de onmogelijklleicl vaststelt met mathema
tische nauwkeurigheid (le scllacle te bepa
len veroorzaakt dom· eim onrechtmatige 
daacl, het aan het slachtoft'er verschulcligd 
herstel em aeq11-o et bono begroot en het 
vaststelt op een hoger bedrag clan de door 
de beklaagcle aangeboden vergoeding, ant
woordt op passende wijze op de conclusies 
van deze laatste die er zich toe beperkte 
de graad van werkonbekwaamheid van 
het slachtoffer te betwisten en die vroeg 
dat het door hem geclaan aanbod vol
doende verklaard werd. 

3 november 1958. 1!J2 

27. - A.a•n il·wicling van de taegepaste 
1netsbepalingen. - ·vonn,is dat ee,n m'iS
ll'rijf ve1·.1awrcl verlcla•anl maa1· het weer
honclt als bestanclileel vnn een wanbecl,ri:if 
van 01WJ'ijwUlige ve1·won(Ungen. - Geen 
verpUcht-ing ile wetsbetJctling ilie cle be
stancldelen van ilit misclrijf uUtl·mkt aan 
te llwiilen. - Bij ontstentenis van de toe
}J'assing van een straf moet de rechter de 
wetsbepaling niet aanduiden die de be
standclelen van een misdrijf uitdrukt dat 
verjaarcl wordt verklaard maar weerhou-
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den wordt als fout die een wanbedriji van 
onvrijwillige verwondingen uitmaakt. 

3 november 1958. 192 

28. - V1·'ijspranlc wegens ·inbreuk op 
artikeZ 25-2, eerste Ud, pnn de lVegcode 
1Htn 8 a.p·riZ 19.58. - FeroorcleUng van rle
zelfde belclrwgcle wegens i.nbreu.k op de 
artikelen 418 en 420 vrtn het Stmjwetboek. 
- Niet na.leving van de voorschrijten vnn 
rwUkel 25-2-b van de 1V eycurle toee·rhowlen 
als fo·ut die het geln·ek ann voor·uUz'icht 
en voo•rzorg 1tUmaakt waaPuU rle onm·ij
wUli.qe venoonrlingen voo1't'vloeien. 
Geen teyenstr·iftz.iglwid. - Is niet strijdig 
in zijn rerlenen noch in zijn dispositief, 
het vonnis dat, eensdeels niet bewezen 
verklaart een inbreuk op artikel 25-2, eer
ste lid, van de Wegcode van 8 april 1954 
en dat, anderdeels, lastens dezelfde be
klaagde het niet nakomen releveert van 
de voorschriften van het volgend lid van 
hetzelfde artikel, littera b, als fout die 
het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg 
uitmaakt waaruit de bewezen verklaarde 
inbreuk op artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek voortvloeit. 

17 november 1958. 233 

29. - Rechter ·in hoge·1· beroep die de 
door cle eerste 1·echtei' ·uUgesprolcen straf 
lw·vesUgt. - Geen oonol1ts·ie 'IWtJens rUt 
IJ1tnt. - Geen verpUchting voor de 1·echter 
specf.aca hierove1· 1tiUeg te verschaffen. -
vVanneer geen conclusies waarop hij ver
plicht zou zijn te antwoorclen genomen 
worden, is de rechter in boger beroep, die 
de straf door de eerste recllter uitgespro
ken bevestigt, niet gehouden speciaal bier
over uitleg te verschaffen. 

8 december 1958. 298 

30. - Ooncl1tsies van een parNf [z.ie 
verklaart een rwiclcleZ in te roepen clat ge
nomen is in regeZrnatige ove1·gelegcle oon
cl·usies van een cuule1·e part'ij. - Verplich
Ung voor cle rechter orn ten opz·ichte vmh 
be·ide pMUjen te antwoorclen. -· Roept 
regelmatig een middel in, dat de rechter 
client te beantwoorden, de partij die in 
hare conclusies verklaart insgelijks te 
steunen op het midclel door een andere 
partij in regelmatig overgelegcle conclu
sies genomen. 

9 februari 1959. 452 

31. - Oonol1tB'ies genomen voor de eer
ste rechte'r en herno·men 1!00'1' de rechter 
in hager beroep. - Reohter in hager lie
roep vertJlicht ze te benntuworrlen. - De 
rechter in hog-er beroep is verplicht de 
conclusies te beantwoorden voor de eerste 
rechter g-enomen en die voor hem herno
men worden. 

9 februari 1959. 452 

32. - Yeroordelinu ·1;a .. n een bekla.agcle 
wegens hoojrlzakeUjke deelnem:ing cwn een 

misclrijf. - Annrlu·i(z.iny vnn a.rt'ikel 66 van 
het Stratwetboelc niet vereist. - De rech
ter die een beklaagde wegens hoofdzake
lijke deelneming aan een misdrijf veroor
deelt is er niet toe gellouden in zijn be
slissing artikel 66 van llet Strafwetboek 
aan te duiden. 

2 maart 1959. 501 

33. - BesUssing 1xtn veroonlelinu 
1.V{Ut1'bi:i het misd1·i)j in de termen van cle 
·wet bepaalcl wonlt. - Geen conclusies. -
BesUssing 1·egelmaUg met 1·erlenen om
kleed. - Indien geen conclusies werden 
genomen is de verklaring van sclmld door 
de feitenrechter regelmatig met teclenen 
omkleed, zo hij in de termen van de wet 
het bestaan van de elementen, die het mis
drijf opleveren, vaststelt. 

6 april 1959. 595 

34. - BurrJerUjke vonler·illfl. Oun-
cZus·ies (l'fe een (utnstwaalc Zaten yelden en 
rle rtronrl ePvan witee11zetten. - BesUss'ing 
·wellce er zich toe beperlct de aansp·raak 
teuen te spreken. - SohencUny van adi
kel 97 van de Grond·toet. - Zo de techter 
aan wie conclusies worden overgelegd, 
welke een loutere aanvoering bevatten, 
zijn beslissing regelma tig met red en en 
omkleeclt door dit' aanvoering eenvoudig 
tegen te spreken, is <lit echter niet het 
geval wanneer de conclusies de reden uit
eenzetten die, volgens de concluderende, 
die aanvoering gronclt. 

6 a·pril 1959. 597 

35. - Arrest 'L·nn onbevoegdheitl we
gens de crim,inele (UM'd van het ten laste 
vnn de beklangde geZegde 1nis(vrijj. - AT
rest hetweZlc de beklaayde aan dat mis
drijf sch,ltlclig ve1·klnart. - Stdjrligheicl. 
- Is met strijdigheicl behept het arrest 
van het hof van beroep hetwelk, eens
deels, verklaart dat dit hof onbevoegcl is 
om kennis te nemen van het ten laste van 
de beklaagde g-eleg-de misdrijf omdat dit 
misdrijf een misclaad is, en anclerdeels, 
de beklaag-cle ann dat misclrijf schuldig 
verklaart. 

13 april 19,59. 620 

36. - BekZnapde rlie een deslcttncl'i[t 
onderzoek vrnngt voor het geval ac~t de 
1·echter, IJij gernis ann dergeUjlce maat
regeZ, z·ijn ove1·tuig'ing niet zo1t k1tnnen 
vormen. - BesUssing over de grand. -
Geen verplichUng om 1tUdT·nlclceliflc over 
de nnnvmng tot een deslc·und·ig onderzoek 
1t'itspraalc te rloen. - vVanneer de be
ldaagcle een aanvraag ingediend heeft tot 
een deskundig omlerzoek voor het geval 
dat de rechter, bij gemis aan dergelijke 
maatregel, zijn overtuiging niet zou kun
nen vormen, is de rechter, die ten grondc 
uitspraak cloet, niet verplicht uitdrukke
lijk over die aanvraag- uitspraak te <loen. 

27 UIJril 1939. 671 
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37. - Voetganger vervolgcl wegens on
vri,iwillige veTwonrUngen en inbt-eulc 01J 
a1·Ukel 48-5 van rle Wegcode va.n 8 (J,p'l''il 

1954. - Belclaagde clie aanvoert dat een 
inbret~lc op a1·tilcel 26 van cle TVegcode 
llo01· lle best·tMwrler vnn een. voertwi.rJ ,qe
pleegcl, lle enige oorzac~lc vnn. het ongeva.l 
·i.s, ·inbreu.lc die de bekla.a.gde belet heeft 
z·ich te vergwwissen van de aankomst van 
dat voert·uig. -Arrest hetwelho besz.ist dat 
het ongeval ttUsl·uitenrl te wijten is aan 
het plots overstelcen vwn tle 1"i.ibaan door 
belclaagde. - Re,qelmntig met reden om
Iclede cvJTest.- Wunneer de beklaagde die 
vervolgcl is wegens onvrijwillige verwon
~lingen en om als voetganger, een inbreuk 
op artikel 48-5 van de Wegcode van 8 api'il 
1954 gepleegd te hebben, aanv-oert dat een 
inbreuk op artikel 26 van de vVegcode, 
door de bestuurtler van een voertuig ge
pleegd, de enige oorzaak van het ongeval 
is, inbreuk die de beklaagcle belet heeft 
zich te vergewissen van de aankomst van 
dat voertuig., rechtvaardigt de rechter re
gelmatig de veroordeling van de beklaagde 
tot een enige straf wegens de misclrijven 
die hem ten laste gelegd zijn, door te be
slissen dat het ongeval uitsluitend te wij
ten is aan het plots oversteken van de 
rijbaan cloor beklaagde. 

27 april 1959. 672 

38. - Belclaa.gde lo·nter roorbelwud 
m.alcencle in z·ijn concl·ns·ies. - Rechter 
·niet ,qeho·nden hie1·op te letten. - De 
rechter is niet gehouden te letten ov cen 
voorbehoud door de beklaagde gemaakt 
in zijn conclusies, en dat noch een ver
weer noch een exceptie uitmaakt. 

4 mei 1959. 695 

39. - Rechter de lezing va1~ de feUen 
voot·,qedJ'a,qen door de belclctagde verwer
tJende. - Geen ve·rtJlicht-ing meer de ge
vol,qtJ·elclcingen te wee1'leggen, wellce de 
beklaagde ~~it de.<::e lezing afieidt. - De 
lezing van de feiten voorgedragen door de 
beklaagde verwerpende, is de rechter niet 
verplicht de gevolgtrekkingen te weerleg
gen, welke de beklaagde nit deze lezing 
afleidt. 

4 mei 1959. 697 

40. - B·nrge'l'lijlce vonlet·ing. - Be
klnagde vervolgcl ttit hoofde vat~ twee 
ovet·tJ·edingen op rle Wegeocle. - Oonclu
sies van de belclrwg(le bewerencle da.t een 
de1· overtt·edingen niet liewezen tvcts en ant 
ae nndere zoncle1· oot·zwkez.ijlc ve1·brtncl was 
met cle schncle waa·rvoo·r de bw·ge·rlijlce 
1J(Wtij vergoecling vroeg. - Beslissing 
wau1·b'ij rle belclcwgrle met vergoetUng 
cUe schacle wordt ve·roonleeld. - Ooncltf.
s·ies niet beantwoonl. - Schending van 
art·ikel 97 van cie Gronrlwet. - Schendt 
artikel 97 van de Gronclwet de beslissing 

die de beklaagcle, vervolgd uit hoofde van 
twee overtreclingen op de vVegcocle, ver
oordeelt tot vergoecling van de schade ge
leden door de burgerlijke partij, zoncler 
de conclusies te beantwoorden, waarin de 
beklaagde beweercle, diverse feitelijke ele
menten inroevemle, cla t cleze partij uit
sluitend verantwoorclelijk was voor het 
ongeval, dat een cler hem ten laste gelegde 
overtredingen niet bewezen was en dat de 
andere zoncler oorzakelijk verband was 
met de schade, waarvoor vergoecling werd 
gevorderd. 

25 mei 1959. 770 

41. - Dnbbelzinnige q·eclenen. - Ge
brelc awn redenen. - Is niet regelmatig 
met reclenen omkleecl de beslissing die op 
dubbelzinnige redenen gegroncl is. 

8 juni 1959. 822 

42. - Vo·nnis wm veroonlez.ing van de 
beklna.gde. - Jlonnis clat et· z·ich toe be
perkt te vet·lclaren rla.t et· tennen ((;anwez·ig 
zifn om cle eonclus·ies vctn het openba·a·J' 
m·iniste1·ie na:n te nemen. - Geen aancltti
cUng van lle t•eclenen waat·op deze concl·n
s·ies ntsten. - Schending va,n CM'tikel 97 
·van de Gt·onrlwet. - Schenclt artikel 97 
van de Gronclwet het vonnis dat de be
klaagde veroorcleelt, er zich toe beper
kencle te verklaren << dat er termen aan
wezig zijn om de conclusies van het o.pen
baar ministerie aan te nemen JJ, zonder de 
redenen• aan te duiclen, waarop deze con
clusies rusten. 

22 juni 1959. 878 

43.- Verjcw/.t~r! 1Xtn de tmbUelce vonle-
1'ing.- Geen conclnsies.- Geen verplich
ting voo·J' rle rechter cle akte van t·echts
tJleg·inu nculer te bepalen, waa·ru:it bU,ikt 
clat de ve·J·.iwrin,q van de 1HtbUeke vonle
rin,q wenl gest·uU. - Bij ontstentenis vnn 
conclusies, is de rechter niet verplicht in 
zijn beslissing van veroordeling uitdruk
kelijk de akte van rechtspleging te ver
melden, waaruit blijkt dat de verjaring 
werd gestuit. 

29 juni 1959. 921 

44. - Besz.issing va.ststellenrle rlat de 
betiohte n·let ·is verschenen. - Beslissing 
een ve·rdediging van de betichte itwoe
tJende. - Verdediging voorgerl·ragen na
mens cle betichte doo·r ae b1W[JerU.ik vet·
a.ntwoonlez.t.jke 1Ja•rtl.j. - Geen teuenstrij
tz.iyhe·irl. - Is niet met tegenstrijcligheid 
behept de beslissing die, hoewel zi.i vast
stelt dat cle betichte niet is verschenen, 
een verclecliging van deze inroept, wanneer 
deze verdHliging werd voorgeclragen door 
de burgerlijk verantwoorclelijke partij zo 
in eigen naam als in naam van de be
tichte. 

22 juli 1959. 931 
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HOOFDSTUK III. 

IN ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. 

45. - Becl1'a{f van rle bel.ctstbcwe 1,n.Jvom-
8ten vastgesteld cloor feitelijke ve;·moe
dens. - Aflministrat-ie ;·ekening geho,uflen 
hebbencle met een beflrag aan liggenfl geld 
bij het beg,in van cle belastbare Ujcl' be
stactnde. - Oonolu,s,ies van de belasting
sohnldige clie t!'it bepaalde omstanclighe
den afieiclt flat clit befl1'a,g ve'!·meenlenl 
moet wonlen. - Arrest clat clie betvi.is
elementen tot sta(J)ing van fle betoering 
niet beantwoonlt. - Niet gemoUveenl cw·
;·est. - Wanneer de belastingschuldige 
voorhoudt, in conclusies v66r het hof van 
beroep dat over een beroev tegen de be
slissing van de <1irecteur der belastingen 
uitspraak doet, clat er aanleiding bestaat, 
om de bepaalde reclenen die hij opgeeft, 
tot het vermeen1eren van de som die het 
bij het begin van de belastbare tijd be
staand liggenc1 geld vertegenwoordigt en 
waarmede de administra tie rekening heeft 
gehouden om de verrnoedelijke belastbare 
gronclslag vast te stellen, is niet reg elm a
tig gernotiveerd het arrest dat die bewe
ring verwer11t om de enkele reden dat de 
belastingschuldige geen bestanddeel heeft 
voorgebracht geschikt om te laten denken 
dat dit liggencl geld het clDor de adrninis
tratie vastgestelcl bedrag zou te boven 
gaan. 

28 october 19GS. 175 

46. - Oonolnsie flie 8leohts een n'iet 
ventntwoonle be,we;·,ing inho'ztdt. - A1Yest 
flat deze bewe;·ing tegenspTeekt. - Ge
noegzftam antwoonl. - Wanneer een con
clusie slechts een niet verantwoorde be
wering inhoudt, geeft de rechter, door in 
zijn beslissing deze bewering tegen te spre
ken, een passend antwoord op de conclusie. 

16 december 1958. 336 

47. - Geen verpliohting voo;· de ;·eoh
te;· fle feiteli.ike of ;·eohtsknnclige fWHl 
van zij'n redenen nacle'r te bepa,zen. - De 
rechter is niet gehouden de feitelijke of 
rechtskundige aard van zijn redenen na
der te bepalen. 

26 mei 1959. 777 

48. - A'ITest een ,qepftst a;ttwoord ue
venc~ op een eis. - ATTest zioh e;·toe be
perkencl, toat betreft een ancze,re eis, « ctlle 
an<Cle1'e oonal,nsies te vertoe;·pen JJ. - Niet 
1'e,qelmatig ;net ;·edenen o;nkleecl a1''/'est. -
Is niet regelrnatig met reclenen omkleed 
het arrest dat, hoewel het een gepast ant
woord op een eerste eis geeft, een andere 
ontzegt, er zich toe beverkende « alle an
dere conclusies te verwerpen JJ. 

26 mei 1959. 779 

49. - Speciale bela,stingen op cle win
sten voortvloe,iencl 1tU leveringen en pres-

ta;ties artn fle v{iancl. - Met ope,ising ge
Ujlcgestelcl bevel. - Wet Vftn 19 mna1't 
1953, artikel 2. - Ad1n,in,ist1'aUe hebbencle 
cle gevonlenle vrijstelling van rle szJeuiale 
belnsting betwist onv rle enlcele 1·eclenen 
rlctt fle leveringen ;·eahtst,reeks verba;ul 
hielclen met cle oo1'lotJsinspannling va,n cle 
vijctnfl. - Ar;·est besUssencle clnt dU recht
streeks verbanfl niet bestaat m~ fla,t de be
ktsUng niet versalwlcligfl 'is. - A1'1'est 'll'iet 
verpUoht i1~ het bijzoncler 1!ast te stellen 
dat de leverintJen gesohiedclen onafhanke
li.ik vctn cle v1·ije toestenuniny van cle be
za,sUngpUohtige. - Wanneer de Staat zich 
er toe beperkt hee,ft v66r het hof van be
roep. te laten gelden dat de belastingplich
tige zich niet mocht beroepen op artikel 2 
van de wet van 19 maart 1953, betreffencle 
de speciale belasting op de winsten voort
vloeiencl nit leveringen aan de vijand, orn
dat deze een rechtstreeks verbancl hielden 
met de oorlogsinspanning van de vijand, 
is de feitenrechter, die beslist clat clit 
rechtstreeks verband niet bestaat en dat 
becloelcle winsten aan de Sl)eciale, belasting 
ontsnappen, niet gehouclen, bij gebrek aan 
betwisting clienaangaancle, in het bijzon
der vast te stellen dat deze belasting1plich
tige zich op een bevel van de bezettencle 
overheiclmocht beroepen, hetwelk door de 
wet van 19 maart 1953 met een opeising 
wordt gelijkgesteld voor de toepassing 
van cle wet van 15 october HJ45, ornclat de 
leveringen geschieclclen onafhankelijk vau 
zijn vrije toesternrning. 

2 juni 1959. 797 

JlEGELING VAN llECHTSGE
BIED. 

1. - B,zwgerli.ike zaken. - V;wlereoh
ter een zaalc ve'!'tv'ijzencle v66r cle meest 
nab,ije vrefle1·eohter, bij toepassing van 
fwtikel 55, parng,raaf 1, van cle wet van 
15 .itlilii 1935. - Betrolcken ;·eohter zioh 
onbevoegcl verlclarenfl. - In lwnoht van 
getvijscle gegane beslissingen. - Fernieti
{f'ing en vertv,ijz,intJ. - Wanneer de vre
clerechter, bij toe11assing van artikel 55, 
paragraaf 1, van de wet van 15 juni 1935 
clat nog steeds van kracht is bij toepas
sing van de wet van 20 juli 1939, een 
zaak naar cle meest nalJije vreclerechter 
verwezen heeft en clat deze laatste zich 
onbevoegcl verklaard lweft bij gebrek aan 
vaststelling van cle onrnogelijkheid voor 
al de plaatsvervangers van cle eerst be
trokken recl1ter in cle door de wet voor
geschreven taal uitspraak te cloen, cle 
beslissingen in kracht van gewijsde ge
gaan zijnde, vernietigt het hof, het rechts
gebiecl regelend, het vonnis door de eerst 
betrokken vrederechter gewezen en ver
wijst de zaak naar de plaatsvervangende 
vreclerechter van cUt kanton. 

15 september 1958. 34 
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2. ~ Strafzalcen. - PtibUelce VO'i'de
ring ten dele verjaa1·d. - Foonverp van 
de regaling. - vVanneer nit de procedure 
blijkt dat op bet ogenblik dat bet geschil 
-van recbtsgebied ontstoncl, de publieke 
vordering spruitende nit een van de mis
drijven, voorwerp van de vervolging, ver
jaard was, is er aanleiding tot regeling 
van rechtsgebied enkel voor wat betreft 
de publieke vordering die nog voortleeft 
·en de burgerlijke vorcleringen. 

10 november 1958. 215 

3. Strafz((,ken. GesahU van 
1·eahtsgebied S1J1"1t-itende tcit twee beslis
singen d·ie niet beide lcmaht van gewijscle 
verlcregen hebben. - Aanvnwg tot 1·ege
ling van 1·eahtsgebiecl niet ontvanlcelijlc. 
- Is niet ontvankelijk bet verzoekschrift 
tot regeling van recbtsgebied ingecliend 
nit oorzaak van een gescbil van recbts
gel;lied spruitende nit twee beslissingen 
cUe niet l1eide kracbt van gewijsde ver
kregen hebben. 

10 november 1958. 217 

4. - Strafzalcen. - Riikswachter ver
volgd wegens een ·misclr·i:ii dat in betrek
ldng is noah met cle reahterUjlce d·ienst 
van cle 1·eahtbanlcen noah met de be
,~tmwspolUie. ~ BesahikiC'ing van de 1"aad
Jc((,me·r clie de verfl((,ahte ncwr de ao1Tea
tionele 1·eahtbank venoezen heeft. - Ar-
1"est van onbevoegdheirl van het hof van 
7wroep. BesahiJ,;Jcing en arrest in 
kraaht van gew·ijsrle gep((,an. - A·rrest 
·ran onbevoegrlheicl pegrond. - NieUgve1·
kla1·ing Va1t de oesohilclcing. - TTe1"Wijzing 
naa1· de lcrij_qsa·ucliteu.r. - Wanneer de 
Taadkamer een verdachte naar de correc
tionele rechtbank verwezen beeft wegens 
vrijwillige slagen en kwetsuren en dat, 
DP beroep tegen bet vonnis van de recbt-
1mnk, bet bof van beroep het vonnis van 
veroordeling te niet beeft gedaan om re
den da t vermits de venlacbte, op bet 
ogenblik der feiten, lid van de rijkswacbt 
was, de militaire rechtsmacbt bevoegd 
was om over de telastlegging te beslissen, 
de bescbikking en het arrest in kracht 
van gewijsde zijnde gegaan, inclien nit 
de procedure scbijnt te blijken da t de 
verdacbte een rijkswacbter was op het 
ogenblik der feiten en dat bet misdrijf 
in betrekking staat nocb met de rechter
lijke dienst der recbtbanken, noch met 
de bestunrspolitie, vcrnietigt het hof, bc"t 
rccbtsgebied regelencle, de beschikking 
YtUl de raadkamer en verwijst de zaak 
naar de krijgsaucliteur. 

9 februari 1959. 449 

5. - Stratzalcen. - Geschil tnssen een 
besch-iklcing van verwijzing van een wan
berll"i:if naa1· de tJOUUereahtbanlc en er-n 
vonnis van onbe-voegdheicl van de politie
rechtbank. ,.-- Onbevoegclheicl hierop ge-

stennd rlat ck onvrijwillige slagen en 
venvonll·inpen en de naar de politie·reaht
banlc venvezen inbretilcen op de poUtie 
van het ve1·Jceer snm.enhcmgend zijn met 
een wnnbedr·ijf dat voor de correctionele 
1·echtbanlc nnnhang·ig ·is. - Besli.ssingen 
in lM·aal~t vnn pew·ijscle gepnnn. - Rage
ling van rechtsgeb·iecl. - Wnnbeclrijf op
gelevercl clo01· onv1·ijwUUge slngen en ver
woncUngen wellce het gevolr! vnn een ve·r
Jcee1·songeval sahijnen te z·ijn en voo1·
lownm als samenhnngencl met misclrij1H3n 
clie 1·egelmaUg naCLT cle politie1·eahtbank 
we1·clen verwezen. - F ern·ieUping vnn 
het vonnis. - TTe1"'Wijz·ing nacw clezelfcle 
poUtiereahtbanlv nncle1·s snmengestelcl. ·_ 
Wanneer de poltierechtbank zicb onbe
voegcl verklaard beeft om kennis te ne
men van een wanbedrijf van onvrijwil
lige slagen en verwondingen dat door de 
raadkamer naar clie politierechtbank ver
wezen werd en van inbreuken op de po
litic van het verkeer, om reclen dat die 
verscheiden misdrijven samenbangend 
zijn met een wanbedrijf van onvrijwil
lige slagen en verwoncligen clat in eerste 
aanleg vo6r de correctionele recbtbank 
aanbangig is, naarclien cle beschikking 
van verwijzing en het vonnis in kracht 
van gewijsde gegaan zijn, regelt het bof 
het recbtsgebied en zo de bij de correc
tionele rechtbank aanhangig gemaakte 
feiten welke de slagen en verwondingen 
uitmaken nit een verkeersongeval scbij
nen voort te vloeien en voorkomen als 
samenhangend met cle verwezen feiten, 
vernietigt bet hof clat vonnis en verwijst 
de zaak naar dezelfde politierechtbank 
anclers samengesteld. · 

20 april 1959. 643 

'6. - Stratzalcen. - Besahikkinrf vwn 
cle 1-cuulkamer wcw1·bij twee beklangclen, 
beUaht van onv1"'ijwill'ige slagen nan be
pcwlcle personen, wepens ve·rznahtende 
omstnnrligheclen nnnr cle poliUereahtbnnlv 
venvezen worclen. - Fonn·issen vnn on
bevoegcllwid vnn de poliUereahtbnnlv en 
vnn cle ao1yeaUonele ·reahtbnnlv hie·rop ge
steuncl clrtt cle feUen oolc niet geaon.t·m
ventionnz.iseenle wa.nbecl·rijven va.n on
vri;iwulige venvond·ingen awn een nncle,re 
ZJe,rsoon ZOHclen uUma.Jcen. - Besliss·ingen 
·in k·mcht vnn ge~rrijsrle gegaan. - Rer~r-
1-ing vnn 1·eahtspebiecl. - OnvrijwilN,qe 
1Je"I'1.00ncUngen nan clie andere personen, 
welJ.;e sah·ijnen veroo1·znnlct rloo·r cle a.an 
cle belclna.gclen ten laste gele[!cle feiten 
en ·wit 6en zelfrle ve·rlceersonrJwvnl voort 
te vloe,ien. - F e·r1vietiging 1;wn cle von
n·issen. - T' eno·ijzing 1Uw1· rlezelfcle po
l'it-iereahtbanlc wncle·rs samenpestelcl. 
·wanneer eenzelfde beschikking van de 
raadkamer twec beklaagden, beticht van 
onvrijwillige slagen aan bepaalde verso
nen, wegens verzacbtende omstamligbe
den naar de politierechtbank verwezen 

---- J 
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heeft en wanneer de politierechtbank en 
de correctionele recbtbank, in boger be
roep uitspraak doende, zich onbevoegd 
verklaard bebben om reden dat de ten 
laste van de beklaagclen gelegde feiten, 
waren ze bewezen, ook niet gecontraven
tionaliseerde wanbedrijven van onvrijwil
lige verwondigen aan een ancler persoon 
zou{len uitrnaken, en wanneer de beschik
king en het vonnis in hoger beroep in 
kracbt van gewijsde gegaan zijn, regelt 
het hof het recbtsgebied en, zo de onvrij
willige verwondingen aan die andere per
soon schijnen veroorzaakt door de aan 
de beklaagclen ten laste gelegde feiten en 
nit eenzelfcle verkeersongeval voort te 
v loeien, vernietigt bet bof de vonnissen 
en verwijst de zaak naar clectelfcle politie
rechtbank anclers sarnengestelcl. 

20 april 195H. 646 

7. - Straf.zalcen. - Bevel van verwij
z·inu naa'r cle pol'itiereohtbwnlc wegens e~n 
1n,iscl,ri:if belwrenfle tot cle bevoegclhe~rl 
'Van rle oor,reotionele 1'echtban7c. - Vonms 
van onbevoerJcllwirl gegronrl op het feit, 
clnt het bevel geen verzaohtenrle omstan
cligheclen nnncluirlt. - Regel'ing van 
reohtsueb,ierl. - Ve1·wijzing nan1· rle 1'aacl-
7camer, antlers samengestelrl. - vVanneer 
de raadkarner een beklaagde, verdacht 
van een misdrijf, dat tot de bevoegdbeid 
van de correctionele recbtbank behoort, 
naar de politierechtbank heeft verwezen 
en de correctionele rechtbank, in beroep 
uitspraak doende, zicb onbevoegd heeft 
verklaard op groncl dat het bevel geen 
verzachtende omstancligheden aancluiclt, 
de twee beslissingen zijnde in kracht van 
gewijsde geg·aan, onderzoekt t;et bof, bij 
de regeling van bet rechtsgebwcl, of het 
bevel de aanduicling van ver,zachtende 
omstancligbeden inboudt; in geval van 
niet, vernietigd het hof het bevel en ver
wijst de zaak naar de raadkamer, anders 
samengesteld. 

4 mei 195H. 696 

8. - Stratzaken. - Besohihoking van 
cle ra.ad1cam,er een beUohte ncva.1· cle 
oorreotionele 1·eoht1Jank verwijzenrl ttit 
hoofcle 'VWn een regelmatiu geourrectiona
liseenle nvisrlaarl en van een als misclrijf 
betitelrl feit. - Oorrectionele 1·eohtbank 
Z'ich onbe,voegrl verklarencl om van cle 
zaalc 'in lwar geheel lcennis te nemen, om 
reclen clat cle tweerle beUohting een nvis
rlaacl tlUmaalct en cle twee bef'ichtingen 
samenhangenrl Z'ijn. - Besl'iss,ingen in 
lcHwht vwn uewijsrle gegann. - Oncle'r
zoek van het hot. - GecleelteUjlce ve,rnie
HrtinrJ van cle besohilclcing 'Vfln tle raarl
lcamer. - V erw,ijzing naar cle kctme'r vwn 
'inbesohttlrliuinustellinrJ. - Wanneer de 
raadkamer een betichte naar de correc
tionele recbtbank lweft verwezen uit 
lloofde van een regelmatig gecorrectiona-

liseerde misdaad en van een als misdrijf 
lletiteld feit, en de correctionele recht
bank zich onbevoegd heeft verklaard om 
van de zaak in baar gebeel kennis te 
nemen, om reden dat de tweede beticb
ting in werkelijkheid een misdaad uit
maakt en de twee beticbtingen samen
hangend zijn, onderzoekt het bof, kennis
nemend van een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, of de twee beslissingen in 
kracbt van gewijsde zijn gegaan, of het 
tweede feit van de lletichting een mis
daad schijnt uit te maken en of de twee 
inbreuken samenbangend scbijnen te 
zijn; in bevestigend geval, vernietigt het 
bof de beschikking van de raadkamer, 
behalve in zover zij bet bestaan van ver
zachtende omstandigbeden heeft aangeno
men voor de eerste beticbting, en verwijst 
de zaak naar de kamer van inbescbuldi
gingstelling. 

11 mei 1959. 719-

REGISTRATIERECHT. 
1. ~ Evenreclig 1·eoht. - Youn,is lwu

clencle veroonlel'inu gannrle ove1· sommen. 
- Betelcenis van clie woorrlen. - Arti
kel 142 van het Wetboek van registratie-, 
bypotheek- en griffierechten, clat de von
nissen boudende veroordeling gaande over 
sommen met een evenredig registratie
recht belast, is van toepassing niet alleen 
op de vonnissen die uitdrukkelijk verkla
ren een partij tot het betalen van een 
bepaalde som te veroordelen, maar ook 
op de vonnissen die aan een partij recht 
toestaan dat zich door een bepaalde som 
cijfert. 

24 october 1958. 166 

2. - Recht op een vonnis. Tentg-
uave in geval van ventietiging. - Gehele 
vernieUg,ing. - Begrip. ~ Vernietigt niet 
gebeel, in de zin van artikel 210 van het 
Wetlloek van registratie-, hypotbeek- en 
griffierecbten, het vonnis dat een huur
der veroordeelt de vervallen buurgelden 
op basis van 13.000 frank per maancl 
vanaf 1 januari 1.953 en van 15.000 frank 
per maancl vanaf 1 october 1953 te beta
len, de beslissing van de rechter in hoger 
beroep die, al verklaart zij deze veroor
deling te vernietiging, aan de verbuurder 
llet recht erkent voor de sedert 1 ja
nuari 1953 vervallen huurgelden een 
som te ontvangen overeenstemmend met 
14.000 frank per maand. 

24 october 1958. 166 

llEKENING-COURANT. 
StO'I·ting van bezolclig,ingen op een 1"e-

7cen,ina-oozwant. - Insolwijvin[! van cleze 
bezolcligingen op het credit van cle ?"echt
hebbenrle. - Insoh1"'ijv,inu ctls betaUnu 
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qe/.tlen. - De rechter over de grond, die 
'·aststelt dat bezoldigingen, met de in
stemming van de rechthebbende, op een 
rekening-courant werden gestort, leidt 
hieruit wettelijk af dat hun inschrijving 
op het credit van de rechthebbende over
dracht van eigendom tot stand heeft ge
bracht en dus als betaling gold. 

9 juni 1959. 829 

SAMENHANG. 

St1·atzaken. - Sament;oeg·ing van twee 
vervolglngen. - 111otlvedng. - Bij ont
stentenis van conclusi.es, motiveert de 
fei tenrech ter regelma tig de beslissing 
waardoor hij twee vervolgingen samen
voegt, door te verklaren dat beide zaken 
« in het belang ener goede rechtsbedeling 
dienen samengevoegd te worden om door 
een enkel arrest beslecht te worden )). 

10 november 1958. 218 

SAMENLOOP VAN MISDIUJVEN. 

1. - Eentlaadse samenloop. - Ge
mee1wechtelijlc misdrijf door de zwaa·r
ste skat beteugelcl. - 111isddjven tegen 
de wetten op de rZo1utnen en accijnzen. -
Rechter d·ie moet, boven de zwaarste 
straf, cle boete voorz·ien voor ieder van 
fle misfl1·ijven tegen de wetten op de 
aouanen en accijnzen tdtsprelcen. - In 
geval van eendaadse samenloop tussen 
een gemeenrechtelijk misdrijf, door de 
zwaarste straf beteugeld, en misdrijven 
tegen de wetten op de douanen en accijn
zen, moet de rechter, boven de straf 
voorzien voor het gemeenrech telijk mis
drijf, de geldboete toepassen die gesteld 
is voor iecler van de misdrijven tegen de 
wetten op de douanen en accijnzen. 
(Strafw., art. 65 en 100, lid 2.) 

8 december 1958. 298 

2. - Eendaadse samenloop. - A1·ti
kel 65 van het St1·atwetboelc. - Zander 
toepassh~g op de st1·affen van verbetwd
ve1·klaring. - Artikel 65 van het Straf
wetboek is niet toepasselijk op verbeurd
verklaringen. (Strafw., art. 64.) 

8 december 1958. 298 

3. - Algemeen oo,qmerk zich ten na
dele ·van een ander te verrijken. -
Brengt niet nooclzakelijk cle eenheid van 
m·isd1'ijf met zich. - Het algemeen oog
merk zich ten nadele van een ander te 
verrijken brengt niet noodzakelijk met 

VERBR., 1959. - 67 

s 

llEVINDICATIE. 

Vorclering tot 1·evindicaUe. - Beg1·ip. 
- Is geen vordering tot revimlicatie de 
eis die tot voorwerp heeft niet de terug
gave van in stJecie bepaalde goederen, 
maar de terugbetaling van een geldsom. 

5 maart 1959. 506 

zich mede de eenheid van misdrijf van 
verschillencle opeenvolgende inbreuken. 

22 juni 1959. 870 

4. - Yoo·rtgezet miscl1·ijf. - Eenheia 
van ooynw1·lc. - Begrip. - Opdat opeen-
volgende misdrijven een enig strafrech
telijk feit uitmaken is het vereist dat, 
vanaf het eerste, de dueler besloten ge
weest is de andere te plegen. 

22 juni 1959. 870 

SCHEIDING VAN GOEDEilEN. 

1. - Scheicling ·i:n rechte ·n1tgeszn·olwn. 
- NieUghehl dom·dat de sche·iahw n·iet 
ten t/!itvoer rJele[Jcl 1.venl ten m·inste floor 
binnen vier maanrlen begonnen vervoly·in
yen. - NieU[Jheicl fz.ie niet van openba·re 
Mcle is. - De nietigheid van de in rechte 
uitgesproken scheiding van goederen, die 
hieruit voortvloeit dat de scheiding niet 
ten uitvoer gelegd werd ten minste door 
binnen vier maanden na het vonnis be
gonnen en sinclsclien niet onclerbroken ver
volgingen, is niet van openbare orde. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1444.) 

3 april 1959. 590 

2. - Sche-icUny ·in 1·echte ·u.ityesproken. 
- Niet-ighe·ifl floorclat cle scheid·in{f niet 
ten ·nitvoer yelegcl -wenl ten minste door 
binnen vier ·maunrlen beyonnen ve1·vol{f·in
[Jen. - Gmnfl. - De nietigheid van de in 
rechte uitgesproken scheiding van goede
ren, die hieruit voortvloeit dat de schei
ding niet ten uitvoer gelegd werd ten min
ste door binnen vier maanclen na het von
nis begonnen vervolgingen, rust op het 
vermoeden dat de vrouw ofwel haar eis 
in overleg met haar echtgenoot ingestelcl 
heeft met een oogmerk van bedrog jegens 
schuldeisers, ofwel ervan afgezien heeft 
zich op het vonnis te beroepen. 

3 april 1959. 590 

:3. - Sche'icUny in rechte ·wit{fespmlcen. 
- Niet-iyhe·icl Mj arWcel1444 van het Btw
gerUjk 'Wetboelc bepaalrl. - Beyonnen 
vervolg·in[Jen. - Beg1·ip. - Om de bij arti-
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kel 144± van het Burgerlijk Wetboek be
paalcle nietigheicl van bet vonnis, wanrbij 
de scheicling van goederen uitgesproken 
wordt, af te weren, is het volcloencle clat 
cle vrouw bewijst dat zij, binnen de ter
rnijn van vier nuumden na llet vonnis, 
door niet clubbelzinnige claclen de wil be
tnigd heeft om tegen haar man de tenuit
voerlegging van het vonnis te vervolgen 
en clat zij in die wil volharcl heeft. 

3 april1959. 590 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. 

1. - Sahenking. - Beg'ifUycle lle uU
voering 'Dan de sahenkiny vonlerencle. 
ParUjen noah cle liel<notutmheicl vwn de 
~!'lien lwr noah de regelmcttighehl vnn lle 
schcnking ten aanzien van cle vonn v661· 
de Fechter betwistende. - Reahter n'iet 
verpl'icht tlie lie/Gwaamheid en tUe reyel
matir!lwid 'Dan mnbtswege vast te stollen 
en te rechtvaanl'igen. - Wanneer de be
giftigcle de uitvoering van de schenking 
in rechte vorclert en geen van cle partijen 
noch de bekwaarnheid van de schenker 
noch de regelmatiglleid van de schenking 
ten a::mzien van de vorrn betwist heeft, i;; 
de rechter niet verplicht, in zijn beslis
sing, die bekwaarnheicl en die regelmatig
heid van arnbtswege vast te stellen en te 
rechtvanrcligcn. 

25 september 1958. 79 

,2. - Schenlcing van een sam geld. 
HerFoeping. - Vemonleling van de tlona
ta,ris om te'I'Hfl te geven ofwel cle b'ij m'id
llel 'Vnn tUe sam aangelcochte zanl~; ofwel 
een sam tUe de gegevene sam n'iet o'ver
schrijdt. - Midtlel van ve,rb1'e7C'ing tl001' 
rle clonataris h'iePwit afgele,id dat enlcel tle 
f!C[!eveue sam cl,ient te 'Wonlen tentggege
'Gen.- jJf'idclel zomler lielnnr;. - VVanneer, 
ten gevolge van de herroeping van een 
scllenldng, de recllter de donntaris ver
oon1eelt om lwtzij de bij micldel van de 
gegevenc som aangekochte zaak hetzij een 
som geld clie de gegevene som niet over
~cllrijdt terug te gcven, is de donataris 
zoncler belang om, tot staving van zijn 
voorziening, te bcweren dat de rechter 
hem enkel tot de teruggave van de gege
vene sorn vennocht te vcroordelen. 

15 jan uari 1059. 385 

3. - Schenking. - VesUg'iny vwn een 
li:ifre/1 te onlle'r lcosteloze Utel lloo'r mitlllel 
vwt 8chenlvhlff onller leventlen. - Bemm
stir!de tle uUvoerinu van de sehenl<"inu 
eisend. - Bohen ker lle 1·er;elmatigheitl 'Dan 
de scltelllv·illfl naar de vonn v66r rle 1'eah
ter betwistentl. - J7 ertlliahtin,tf voo1' lle 
1'Coltter tleze '!'egelmtttiuheicl vast te stellen 
en te 'rechtvnanUgen alvorens de 'lt'it,we-

1'ing te bevelen. - Wanneer de begun
stigcle van een lijfrente onder kosteloze 
titel gevestigd door midclel van een schen
king onder levenden de uitvoering van het 
contract in rechten vervolgt en de ver
wecrder op deze vordering bij conclusie 
tegenwerpt dat de schenking nietig is, om
dat zij niet bij authentieke akte geschied 
was, mag de rechter de uitvoering van 
deze schenking niet bevelen zonder haar 
regelmutigheicl naar de vorrn vast te stel
len en te rechtvaarcligen. 

14 mei 1959. 733 

SCHIP-SCHEEPV AAIU. 

1. - Rivierbevmcht'ing. - Re,qlemente-
1'inr! op ltet Urmeltl. - Besl,wit vnn tle Re
uent van 18 maa1·t 1948. - Zonller toepas
sing op lle internnUonale 1'i'vie1·ve1·vooren. 
- De reglernentering op bet liggelcl inge
voerd bij het besluit van de Regent van 
18 maart 1948, in uitvoering van artike118, 
lid 3, van de wet van G mei 1936 op de 
rivierbevrachting, is niet tocpasselijk op 
het riviervervoer van goederen van een 
buitenlandse naar een Belgische haven. 
(Impliciete oplossing.) 

11 september 1958. 27 

2. - Jlerjnring. - Rechtsvonlerinrfen 
tot betttling we,qens loon van lle nr7Jeillers 
en weuens gellane werlcen. - ArUlcel 270, 
Ull 8, van lle snmengeschnkelcle ~vet;ten op 
lle zee- en binnenseheetwttnrt. - « Gellame 
werlcen JJ. - Beg1·ip. - In artikel 270, 
lid 3, van de samengeschakelde wetten op 
de zee- en binnenscheepvaart, dat cle 
rechtsvordering tot betaling '\vegens loon 
van de arbeiders en wegens gedaue wer
ken ann de verjaring van een jaar << na de 
opneming van de werken ll onderwerpt, 
bedoelen de woorden << gedane werken ll 
onder meer de laafngs- en stuwingswer
ken. 

12 september 1958. 31 

,3. - Algemeen 1·eglement van lle bc
vawrbare ~oatenveyen van het Ri,ilc. 
OntmoeUn,q van tu;ee vawrtn'i,t!en 'in een 
nnu.'t,ve lloortocht. - Gevanr vnn twnv'a-
1'ing. TT ertJUahtin r1en vnn het vom· 
st,room vnrentl vnart,wig. - Al moet in be
ginsel, wanneer in een vaarwater alwuar 
stroom loopt, vaartuigen clkanc1er bij een 
engte, brug-, aanlegplaats of bocht ontmoe
ten, waarvan of waarbij de doortocht zo 
nauw is dat het tegelijkertijcl tloorvan'n 
gevaar zon opleveren, het tegen stroom vn
rend voertuig zich gamHle houden, totclat 
bet voor stroom varcncl vanrtuig de engte, 
hrug of bocht is cloorgevaren, ofwel tle 
aanlegplaa ts is voorbijgevarcn, kan de 
rechter over de grontl wettelijk beslissen 
dnt wegens een gevaar van aanvaring het 
yoor stroom varencl vaartuig cliende stil te 
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houden. (Gewijzigcl koninklijk besluit van 
15 october 1935 llouclende algemeen regle
ment betreffende de bevaarbare waterwe
gen van llet Rijk, art. 16, lid 14, en 17, 
lid 10.) 

31 october 1958. 184 

4. - R'ivierbwVI'((,ChUng. -- Wet van 
5 nw'i 1936. - T'crfwring van een j((,a1' of 
V((,n zes maanil. - T' onle'l'ingen wanrop ze 
toepasseUjlc ,is. - De door artikel 59 van 
de wet van 5 mei 1936 ingestelde verjaring 
is toepasselijk op de uit een bevraclltings
overeenkomst voortvloeiencle vorcleringen, 
dit is op de vorderingen gesteund op cleze 
overeenkomst; ze is niet toepasselijk op 
de vonleringen cUe als grondslag slecllts 
de niet uitvoering of de wanuitvoering 
llebben van verbintenissen eigen aan de 
lastgeving door de persoon die een rivier
vervoer wil uitvoeren gegeven aan de tus
senpersoon van wie llij gebruik maakt om 
de bevracllting te sluiten. 

6 november 1958. 203 

5. - Zeevervoer. - Oognossement. -
Gelilt als vermoeilen vnn ontvangst V((,n 
(le erin beschreven [!ocileren. - Fennoe
ilen behonilens tegenbe~v,ijs. - Het cognos
sement geldt als vermoeclen, belloudens te
genbewijs, van de ontvangst door de ver
voerder van de koopwaren zoals deze erin 
bescllreven zijn conform de bepalingen 
van tirtikel 91, A, paragraaf III, 3°, (t, b 
en c van de samengeordencle wetten op de 
zeevaart. 

7 november 1958. 210 

6. - Zeevervoe1·. - Yrijstellht[l V(tn 
ver((,nttooorileli:iklwiil van ile vcJ'voerrle'l'. 
- Be(l'ing « Gew'icht onbekencl >> in het 
cognossement 'ingelast. - G1·enzen binnen 
(leweUce het de vervoenler lean v'l'ii stellen 
van Z'i,in vemntwoordeUjlchei(l bet·J:effenilc 
het in het cognossement op de aand·wiilin
rJen ·vnn cle lcule·r ve1·melil [JCW'icht. - Het 
becling « gewicllt onbekend )), door de ver
weerder in het cognossement ingelast, ont
neemt aan de vermelding van het gewicht 
op dit document volgens de aanduiclingen 
van de lader aangebracht haar juridische 
uitwerksels enkel dan wanneer de ver
voerder ernstige redenen had de juistheicl 
van de verklaring van de lader te betwij
felen of niet over redelijke middelen be
schikte om ze na te gaan. (Samengeor
clende wetten op de zeevaart, art. 91, A, 
paragraaf III, 3°, ht fine.) 

7 november 1958. 210 

'7. - Zeeve1·voer. - T'1"ijstelUng vnn 
verantwoonleUjkhei(l van cle vervoerrle1·. 
- Beclhtg « Ge~oicht onbekencl >> ·in het 
cognossement ingelast. - Jtw·i(Usche tt'it
we·rksels gehecht ((,((,n (lit be(Un,q niet on
cleJ·worpen a an cle tt'itclntlckelij lee ve,rmel
(z.ing V((,n een V((,n cle voo1·waanlen voorZ'ien 

bi:i artUcel 91, A, pamgmaf III, 3°, laatste 
l'icl, vnn cle samengeonlencle wetten op cle 
zeevaa·rt en (z,ie awn het concreet ge·vrtl 
e'igen zijn. - Opdat het beding « gewicht 
onbekend )), door de verweerder in het 
cognossement ingelast, aan de vermelcling 
van het gewicllt op clit document aange
bracht volgens de aanduiclingen van de 
lader haar juridische uitwerksels kunnen 
ontnemen, is het niet vercist dat de ver
weerder op dit document de omstandighc
den zou gepreciseerd hebben die, eigcn aan 
het concreet geval, hem de juistheid van 
de verklaringen van de lader hebben doen 
betwijfelen of die hem belet hebben over 
de redelijke middelen te bescllikken om ze 
na te gaan; het volstaat dat dergelijke 
omstancligheden werkelijk voorhanden wa
ren. (Impliciete oplossing.) 

7 november 1958. 210 

,s. - Zeeve,rvoer. - TT1·ijstelling van 
verantwoonlelij kheicl va.n (le vervoe'l'(ler. 
- Be(ling « Ge~o,icht onbekencl >>. - Ge
(l'/'uJct becl,ing. - Be(UnrJ llrtt rle vervoercler 
vwn Z'ijn verwntwoonleUjlcheicl lean vrfj
stellen. - T'e·reisten. -De omstandigheid 
dat het beding « gewicht onbekend )), in 
een cognossement ingelast, geclrukt is, vol
staat niet om het zijn juridische uitwerk
sels te ontnemen. Vanaf het ogenblik dat 
de vervoercler zich kan beroepen op een 
van de twee omstandigheclen beoogd door 
artikel 91, A, paragraaf III, 3°, in. fine, 
van de samengeordencle wetten op de zee
vaart, heeft dergelijk b8{1ing, zelfs ge
drukt, de uitwerksels door deze bepaling· 
voorzien. 

7 november 1958. 210 

9. - BevmchUng en onclerbevmchUng. 
- TTerpl'ichUng V(tn cle onclerbevmchter. 
- Behoudens strijclige overeenkomst met 
de hoofdvervrachter is de onderbevrach
ter met de hoofclbevrachter schuldenaar 
van de verbintenissen welke uit de hoofd
bevrachting spruiten slechts wat betreft 
de verbintenissen die met de onderbe
vrachting correlatief zijn. 

13 februari 1959. 465 

10. - Binnenvnnrt. - Besl'ttUwet van 
12 clecembe'/' 1944 howlencle oprichUng van 
cle (Uenst voo1· regeling van cle b'innen
vanrt. - Besz.ttU·wet (loo·r cle besl·witwet 
van 19 (tprU 1945 gewijz·ig(l. - Wijziging 
(z,ie op 15 :i'u.ni 1949 opgehou.ilcn heett vwn 
kmcht te Z'ijn. - De wijzigingen bij de 
besluitwet van 19 april 1945 aangebracht 
aan de besluitwet van 12 december 1944 
houdende oprichting van de dienst voor 
regeling van de binnenvaart, onder meer 
artikel 5 van die besluitwet, llebben opge
houden van kracht te zijn op de datum 
waarop het leger op voet van vrecle werd 
teruggebracht, zijnde op 15 juni 1949. De 
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inschrijving van de binnenvaartuigen die 
onder de dienst ressorteren in de door de 
bevraclltingskantoren gehouden beurtlijs
ten lleeft derllalve vanaf cUe datum opge
llonden verplichtend te zijn. (Besluitwet 
van 12 december 1944, art. 5, al. 2; wet 
van 20 maart 1945, art. 2.) 

9 maart 1959. 517 

SCHULD VER.NIEUWIN G. 

Pwrtijen die C'/' zich toe bepe1·l.:en voor
lopig h·nn werler.z·ijclse verb·intenissen te 
venneenleren of te vermincleren. - Geen 
scll:u.lrlveTn·ienwin[! tenzij in gevnl 1Jnn 
•txtststnnncl ·voornemen. - Hct volstaat 
niet, opdat sclmldhernieuwing zou ont
staan, dat de partijen overecnkomen hun 
wederzijclse verbintenissen in hun hoe
veelheicl of in hun volume voorlopig te 
vermeerderen of te vermincleren; het is 
dnarenboven vereist dat llet voornemen te 
noveren vaststnat bij beide partijen. 

27 november 1958. 267 

SEQUESTER. DER GOEDEREN 
VAN DE PER.SONEN AAN WIE 
MISDADEN EN WANBEDIUJ
VEN TEGEN DE UITWENDIGE 
VEILIGHEID VAN DE STAAT 
WORDEN TEN LASTE GELEGD. 

1. - Re[Jel b'ij nrUkel 27 van rle ·wet 
vnn 20 mrut'l't 19511 beprutlcl. - Aanhan
[!Cnrle rechtsvonlrwin[!en. - Dract[!'Wijrlte 
·van rle 'l'egel. - Artikel 27 van de wet van 
20 mnart 195J dat bepnalt dat de wet van 
toepassing is op de tlmns annhangencle 
rechtsvorcleringen beoogt die vorderingen, 
welke rechtstreeks of onrcchtstreeks de 
verdelingen van de gelden voortkomencle 
van de tegeldemaking van de geseques
treercle goederen en, derhalve, de nog te 
verwezenlijken verdelingen tot voorwerp 
hebben. 

13 maart 1959. 538 

2. - Bctalin[! van ho1wraria. lcosten en 
voorsclwtten met betreklcing to.t cle venle
rli[!i'll[J ·van tJersoncn aan wie misrlaclen. of 
wnuberlrijven le[!en rle ·uUweurli[!e veiz.irJ
heirl van cle Staat worden ten Zrtste gelegcl. 
- De bctalingen van honoraria, kosten en 
vool'Schotten met betrekking tot de verde
diging van personen aan wie misdrijven 
of wnnbedrijven tegen de uitwenclige vei
lighPid van de Staat wordPn ten laste ge
legcl, door de Dipnst van lwt sequester 
Your de inwerkingtrecling van de wet van 
20 nwart 19;)4 gedaun, genieten de voor
kl•nr bij artikel 15, alinea 1, van die vvet 

voorzien in het voorcleel van die sclmld
vorderingen van die aard. 

13 maart 1959. 538 

SEQUESTEJl VAN VIJANDELIJKE 
GOEDEREN. 

1. - 8ommen verschulrUrJrl aan cle 
D·witse Stnat en aan D·uitse orgrwlsmen en 
onrlerho1"igen. - Artnwl 16, l'icl 3, ·vcm rle 
wet vwn 14 j-ul·i 1951. - Toepassin[!svelrl 
va.n cl'ie tvetsbepnUng. - De bPpaling van 
lid 3 van artikel16 van de wet van 14 juli 
1951 betreffende dP sequestratiP en de li
quidatie van de Duitsp gopderen, rechten 
en bplangen, naar luid waarvnn de sum
men versclmldigd nan de Duitse Staat en 
aan Duitse organismen Pn onderhorigen, 
in Reichsmarks luidencl, onder voorbelloud 
van llet bepaalcle in artikel 22, in Bel
giselle franks omgezet worden op grand
slag van 1 Heichsmark voor 12,50 Bel
giselle frank, is van toepassing op iedere 
in Reichsmarks luidende schuldvordering 
die vanaf 4 september 19M onder seques
ter gesteld is geworden. 

30 april 1959. 681 

2. - Annvnt[!en tot ophejfing. - Verja-
1'in.g. - Wet vrm 14 htli 19.51, arUkel 30. 
- Dnwgwijrlte. - De termijn van zes 
mnanden binnen dewelke de vorcleringen 
tot oplleffing van het sequester op straf 
van ven,al moetPn worden ingesteld, 
krachtPns artikel 30 van de wet van 14 juli 
1951, is toepasselijk zo op de vorderingen 
tot opheffing gegrond op een onwettelijke 
toPpassing van de besluitwet van 23 au
gustus 1944, als op de vordering·en tot op
heffing gegrond op een beschikking van 
gPmelcle wet. 

8 mei 1959. 711 

SMAAD. 

8mnrlelij7ce witlat-in[!en tegen een bos-
1.Vctchter ger·icht. - Boswachter een on
rle?·.zoelc rloenrle, op het gronrlrJebied vnn 
zijn gemeente, naar een schencUng vnn rle 
h·wu:r vnn een gemeentejacht wrwrover lt:ij 
het toezicht heeft. - Smaarl tege11 cen 
persoon met een pu.bUelcc hoerlnni[!heicl be
kleerl, in rle 1t'itoefenin[! ·van zijn berUe
nin[!. - Maken smaacl nit tegen een met 
een publiPke hoeclanigheid beklPcle per
soon, in de uitoefening van zijn bellie
ning, de smaclelijke uitlatingen tegen een 
boswachter gpricht terwijl hij epn oncler
zoek deed, op het grondgebied van zijn 
gemeente, naar Pen scllencling van de lmur 
van Pen gemeentejacllt waarovpr hij het 
toezicht had. (Strafwetb., art. 276.) 

20 october 1938. 151 
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STEDEBOUW. 

1. - Besl-uitwet van 2 clecember 1946, 
.artilcel 18. - Koninlclijl.; besl·uU ~vaa·rbij 
tot het opmalcen van een plan van aanleg 
worclt besloten. - TTerbocl zekere we1·1cen 
·"oncler mrwhtiging uU te voeren, op het 
gronclgebierl omsclweven cloo•i' rUt besl·wit. 
- Verbocl toepasseUjlc vnn cle belcenclmn
lcing at vrm het besl·wit in het Staatsblad. 
- De bij artikel 18 van de besluitwet van 
2 december 1946 gestelde verboden betref
fende de stedebouw zijn toepasselijk op 
de grondgebieden omschreven door een ko
ninklijk besluit waarbij tot het opmaken 
van een plan van aanleg wordt besloten, 
van de bekendmaking af van dit besluit 
in het Staatsblarl; het is niet nodig, bo
venclien, dat een dergelijk plan opgemaakt 
weze. 

22 september 1958. 52 

2. - Beslnit~vet van 2 clecember .l946, 
itrt17cel18. - Gebouw. - Begrip. - In ar
tikel 18 van d~ besluitwet van 2 december 
1946 betreffende de stedebouw duidt het 
woon1 « bouwen >> op de llanc1eling een ge
bouw of enig werk op te trekken dat blj 
de grond ingelijfd is of claaraan op welke 
wijze ook vast is. 

15 december 1958. 329 

.3. - BesluUwet vwn 2 aecember 1946, 
(trtilcel 18. - Koninlclijlc besl1tit wanrbij 
tot het opmnlcen van een alvemeen plrtn 
van aanleg van het gronclgeb'ierl van een 
,11emeente wonlt besloten.- Verbocl zelwre 
werlcen zonfler toelat-ing 111t te voeren. -
Geen algemeen plan neergelegcl. - Neer
/.egging van bijzonclere plans. - Verbod 
dat enlcel toepassez.ijk is 011 rle g·ronflge
bieclen cloo·r cleze plnns omsch1·even. -
Wanneer, bij een koninklijk besluit, tot 
J1et opmaken van een algemeen plan van 
nanleg van het grongebietl van een ge
meente wordt besloten, en geen algemeen 
plan werd neergelegd maar dat meerdere 
bijzondere plans werden opgemaakt, is, 
vanaf de dag na deze van het opmaken 
van het proces-verbaal clat de neerlegging 
op het gemeentelmis vaststelt van cleze 
bijzondere plans, het verbod zekere wer
ken zoncler toelating nit te voeren nog 
enkel op de door deze plans omschreven 
grondgebieden toepasselijk. (nesluitwet 
Ynn 2 december 194G, art. 18.) 

15 december 1958. 330 

4. - Koninlcl'ijlc besl·wit waarlri:i de awn
leg van een regez.ingsplan beslist woHlt. 
- UUgJ·nvings- en aanaarclin,rJswerken. -
Werlcen wellce een aanrsienliflce wi:izig'ing 
van het J'eliet vwn cle rrronrl ten gwvolve 
hebben. - Noo!l."akeliilcheirl 'Van cen 'VOoJ·
{ifgaancle toelnt-ing. :__ Uitgravings- en 
aanaarcUngswerken, uitgcyoenl op een bij 
koninklijk besluit bepaald grondgebicd, 

besluit dat de aanleg van een regelings
plan beslist, zijn onclerworpen aan een 
voorafgaande toelating van de Minister 
van openbare werken of van zijn afge
vaardigde, van 't Qgenblik c1at zij het re
lHif van de groncl aanzienlijk wijzigen. 
(Besluitwet van 2 december 1946, art. 18, 
lid 1.) 

15 juni 1959. 843 

5. - 1·Ve1'7cen awn toelnting onrlerwor
tWn. - Aanvmag tot toelnting. - Te1'1nijn 
binnen rlewellce een besUssing moet get·rof
fen WO'}'(len. - Uitgang8punt va·n clie ter
m'ijn. - De termijn van een maand, bin
nen dewelke de Minister van openbare 
werken of zijn afgevaarc1igcle een. beslis
sing moet treffen over een aanvraag tot 
toelating van werken voorzien bij arti
kel 18, lid 1, van de besluitwet van 2 de
cember 19-16 betreffencle de steclebouw, 
neemt aanvang vanaf de datum van ont
vangst van de aanvraag tot toelating door 
de Minister of zijn afgevaardigde, zelfs 
indien de aanvraag bij het gemeentebe
stuur werd ingecliem1. (Besluitwet van 
2 december 1946, art. 18, lid 4.) 

15 juni 1959. 843 

6. - Recht van ·iefler e'igenaar Z'ijn e·rt 
at te slu:iten. -Recht n'iettem'in aflwnlce
li:ik van het naleven van fle voo1·sch1'i!ten 
'Van rle besl-uitwet van 2 rlecember 1946. -
De uitoefening vm;t het recht zijn erf af 
te sluiten, door artikel 647 van het Bur
gerlijk Wetboek aan ieder eigenaar toege
kend, stelt de eigenaar niet vrij van de 
verplichting de door de besluitwet van 
2 december 1946 betreffende de steclebouw 
opgelegcle voorschriften na te leven name
lijk desnoods de vereiste toelating 'tot het 
uitvoeren van de afsluitingswerken aan te 
vragen. (Besluitwet van 2 december 19-lG, 
art. 18.) 

15 juni 1959. 843 

'7. - Vemnflering 1Htn een bestaanfl rJe
bou.w. - 1-Verlcen wellce rtls een « constnw
tie )) Tcu.nnen ~vonlen bescho1rwrl, in de zin 
vwn nrtUcel 18 van de besl,u.Uwet van 2 de
cember 1946. - Veranderingswerken uit
gevoerd aan een reeds bestaand gebouw 
kunnen een « constructic ll uitrnaken in de 
zin van artikel 18 van de besluitwet van 
2 december 1946, zelfs wanneer gecn 
nieuwe bouwstoffen op de groncl zelf o·e-
vestigd worden. "' 

15 juni 1959. 848 

,g, - Bouwverg·mming. Verleng·inu 
1)1//1. de termi:in van een ·maa.ml /Jinnen dc
'I.Vellcc rle JJiin i ster van open lm:re ·werl,;en 
of zifn nfgevaarrligde dicnen ·tt:itspraa k tc 
doen. - De Minister van openbare werken 
of zijn aff~evrwn1igde die, bij toepassino· 
van artikel 18 van de besluitwet van 2 de":. 
rember 1946, betreffencle {]e steclebouw, be-
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slist de termijn van een maancl, binnen 
dewelke hij uitspraak moet doen omtrent 
een ingeclienclc bouwaanvraag, te verlen
gen, motiveert regelmatig zijn beslissing 
door de vermelcling cla t cle ingccliende a an
vraag een grondig onderzoek vergt, welke 
onmogelijk binnen de termijn van een 
maancl kan geschieden en door de aanha
ling van bedoelcle bcsluitwet. 

29 juni 1959. 90!l 

ST~AF. 

1. - OntzetUng van het recht te best,n-
1'en krachtens a.1·tilcc110 vwn cle besln'it-wct 
vnn 14 1w·vcmber 1939 'zt'itgesproken. -Be
stnn£lcleel vnn de hoofclskaf. - De straf 
vnn de ontzetting van het recht een voer
tuig of een luchtschip te besturen of een 
rijclier te geleitlen, voorzien bij artikel 10 
van cle besluitwct van 14 november 1939, 
is geen van de hoofdstraf onderscheiden 
straf, maar een bestanddeel ervan. 

6 october 1958. 106 

2. - Snmenloop van m'isdrijven. - Ma
terWle samenloop vcm geco1TecUonaU
seenle mistla£len. - Macht van de 1·echter 
hetzij een enkele, hetzi,i onclersclwitlene 
stnrffen toe te passen. - In geval van 
mnteriele samenloop van gecorrectionali
Heercle misclaclen, vermag de rechter hetzij 
cen enkele straf, hetzij een onclerschei
dene straf voor ieder van de misdrijvcn 
toepassen, voor zover de samengevoegcle 
straffen het door artikel 60 van het Straf
wetboek gestelcl maximum niet overschrij
den. ~Strafwetb., art. 82.) 

10 november 1958. 218 

3. - Gelclboete. - OpdeC'imes. - TVet 
van 5 mna·rt 1959~. - Onzelcerhe-id bet?·ef
ferule het pnn t te wet en of het rnisclr'ijf 
·v661· of na het 'in voege tretlen van deze 
wet -wenl gepleegcl. - Toepctssing 'VCtn cleze 
wet niet .rte·rechtvaanl'igfl. - Is niet wet
tig gercchtvaardigcl cle toepassing op een 
gelclboete van de verhoging met 190 deci
mes voorgeschreven door artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952, wanneer de vast
stellingen van de beslissing in het onzeker 
laten of de wetsovertreding gepleegd werd 
v66r of vanaf 13 april 1952 datum van de 
inwerkingtrecling· van de gezegde wet. 

1 december 1958. 273 

4. - S·ubsicl'ia·ire gevwngenisstraf. -
Eendaculse sarnenloop t·ltssen een gemeen
rechteUjlc m·istlr,ijf en m'isdrijven te{/en cle 
wetten op de clotutnen en acc,ijnzen. -
S'nbsicUaire gevnngenisstntf cUe moet ·wit
yestJro lcen wonlen voo1· ieclere gelclboete 
1Joo1· fleze lnatste misck'ijven, zelfs inclien 
het gemeenrechtelij k m'isclrijf het ztvanr
ste is.- HerleicUng van het totnal van cle 

sttbshUaire gevangen,istrafjen tot het cl·ub
bel van het maximum van cle z-wcwrste r;e
vcmgen'isstraf. - In geval van eenclaadse 
samenloop tussen een gemeenrechtelijk 
misclrijf en misdrijven tegen de wetten op 
de douanen en accijnzen, moet een subsi
diaire gevangenisstraf voor ieder van de 
voor cleze laatste misdrijven toegepaste 
gelclboete uitgesproken worden, zelfs in
dien het gemecnrechtelijk misdrijf het 
zwaarste is, dit mits gebeurlijke herlei
ding van het totaal van de snbsidiaire ge
v:ingenisstraffen, uitgesproken voor alle 
misdrijven, tot bet dnbbel van het maxi
mum van de zwaarste subsicliaire gevan
genisstraf. (Strafwetb., art. 40, 60 en 100, 
lid1 en 2.) 

8 december 1958. 298 

5. - F erbewrclverlclaring. - Geen vast
stellill fJ -van cle floor cle wet vereiste voo·r
-wcutnlen. - N'iet gemoUveenle beslis&in!J. 
-- Is niet gemotiveerd de beslissing die 
de verbeurclverklaring beveelt zonder het 
bestaan vast te stellen van de voorwaar
den waaraan de wet die straf onderwerpt. 

12 januari 195!l. 381 

6. - JTerbe,wrclverkla·rin,q. - Geen vcust
stelUng ·van cle floor cle wet vwreiste voo'r
·waarclen. - Niet ,qemoUveenle besl'issing. 
- Is niet gemotiveercl de beslissing die, 
in strafzaken, de verbeurdverklaring uit
spreekt zonder vast te stellen dat de voor
waarclen waaraan de wet die straf oncler
werpt vervuld zijn. 

2il februari 1!l59. 484 

'7. - 1ll'isclncul stntfbacw met flwnngar
beicl van vijfUen tot t-w·intig jnar. -Fer
zachtencle ornstancligheclen. - Stmf die 
niet lager kan z·Hn clan een gevangenis
straf van t·wee jcuw. - De straf die uitge
sproken wordt tegen de dader van een 
misdaad strafbaar met dwangarbeid van 
vijftien tot twintig jaar, zoals de vlese
lijke gemeenschap tussen de seksen ge
pleegd op de persoon van een kind boven 
de leeftijd van tien jaar en beneden de 
valle leeftijd van veertien jaar, kan, zelfs 
indien verzachtende omstandigheclen aan
wezig zijn, niet minder bedragen dan twee 
jaar gevangenisstraf. (Strafwetb., art. 79, 
80 en 375.) 

2 maart 1!l59. 499 

,s. - Ferbeunlverlclaring. - De M.i de 
wet vere'iste ·voorwaanlen niet vastgestelcl. 
- BesUssing n·iet met reclenen omlcleed. -
Is niet met redenen omkleecl de beslissing 
waarbij een verbeurdverklaring uitgespro
ken wordt zonder dat cUe beslissing het 
bestaan van de voorwt'tanlen vaststelt 
waaraan de wet de toepassing van die 
straf onclerwerpt. 

6 april 1959. 595 
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9. - Verbeunlverklaring. - Geen vast
stalling van de door cle wet vereiste VOO'I'

waarclen. - N'iet 1·egelmatig gemot1vee,rde 
besl'issing. - Is niet regelmatig gemoti
vcercl de beslissing cUe, in strafzaken, een 
verbeurclverklaring uitspreekt zomler het 
bestaan van voorwaarden, waaraan de wet 
de toepassing van die straf onderwerpt, 
vast te stellen. 

1 juni 1959. 792 

110. - JJI'is(kijf. - Ve1·zachtende om
stan(l'igheden. - Rechter k1t'IHW1Hle niet 
het nuuEhnmn van de b'ij de toet gestelde 
strat u:itsprelcen. - De rechter, die ver
klaart dat er ten gunste van de dader van 
een misdrijf verzachtencle omstancligheden 
bestaan, mag geen veroordeling uitspreken 
tot het maximum van de bij de wet ge
stelde straf. (Strafwetb., art. 85.) 

22 juni 1959. 882 

SUCCESSIE~ECHTEN. 

1. - TWI"ll[fUave. - il1'1'est in kmcht 
·van (!ewijsde ge(!aan vaststellenile dnt het 
nnlc~tenscha1JSact1ef in de aanr;'ifte te hoo(! 
tJeschat werd. - Arrest cle samenstelUnrJ 
·van cle nala,tensohap b'ij het openvnllen C'l'
van niet wijzigencle.- Arf'ilvel .135-4°, van 
het 1Vetboe7c cle1· S'nccessie'/'echten niet toe
passelijk. - Artikel 135-4°, van het Wet
bock der successierechten is niet toepasse
lijk ingeval een in kracht van gewijscle 
gegane arrest, zomler de samenstelling van 
de nala tenschap bij het openvallen ervan 
te wijzigen, vastgesteld heeft dat het na
latenschapsactief op een lager beclrag dan 
dat in de aangifte aangeduid moest ge
schat worden. 

2 october 1958. 96 

2. - Vonle1·ing tot te'/''nggave va,n be
taalde 1·echten, hetzij omrlat de wet slecht 
toegepast tvm·d, hetzij omdM een sam bij 
·vergissing op het nctief van de aan(!'ifte 
[/Cbmcht wenl. - Ve,rjcwing van vijf jaa-1· 
te 1'e7cenen van .l ian,nari van het iaar 
1-Vaarin rle vordering ontstaan is. - A1··,rest 
vuststellcncle (lat het m~latenschapscwtiej' 
in rle aangifte te hoor1 geschat wenl. -
Arrest het recht niet cloende ontstaan tot 
tel"lrggave van cle ten onrechte ge'incle 

TALEN (GEB~UIK VAN DE). 
1. - B,urgerlijlce zalccn. - Yerweenze,r 

woonachtig in een Ylaamse r;cmeentc gele
gen binnen het ge7Jicrl 'Va:n een rechtsmacht 
'Wa,ar cle 'l'echtstJleging, in princiep, 'in het 
lt'rans moet gevoenl wonlen. - Yermogcn 

T 

rechten. - Recht bestaande vanaf de be
taliny e,rvan. - Wanneer, zoncler de sa
menstelling van de nalatenschap bij het 
openvallen ervan te wijzigen, een arrest 
vastgestelcl lleeft clat het nala tenscllapsac
tief op een lager bedrag clan dat in de 
aangifte aangecluid moest geschat worden, 
ontstaat de vordering tot teruggave van 
de ten onrechte gei:mle rechten, hetzij om
dat de wet slecht toegepast werd, hetzij 
omdat een som bij vergissing op het uctief 
van de aangifte gebracht wercl, niet ten 
tijde van dit arrest, doch van de betaling 
van de onverschuldigde rechten af en is 
verjaard na vijf jaar te rekenen van de 
eerste januari van het jaar wuarin die be
taling gedaan wel'{l. CWetboek der succeR
sierechten, art. 134-1°, 135-3°, en 138, ge
vvijzigd door artikel 1 van de wet van 
12 maart 1952.) 

2 october 1958. 96 

3. - Aanyifte van de 1Wlntensclwp. 
F e1·zuhn van r!Oede,ren of onjuistheicl be
trej'fencle cle om,vnng de'/' yoecleren rUe de 
nnlntenschap samenstellen: - Be[Jrip. -
De verklaring, in een aangifte van nala
tenschap, dat de goederen deel uitmaken 
van een gemeenschap die . heeft bestaan 
tussen de rle C'Ujns en zijn echtgenote, dan 
wanneer ze geheel aan de nalatenschap 
toebehoren, maakt een verzuim van goede
ren of een onjuistheid betreffende de om
vang van de goederen van de nalatenschap 
nit, in de zin van die termen in artikel137 
3° en 4°, van het vVetboek der successie~ 
rechten. 

27 februari 1959. 495 

4. - Ve1·jaring van cle eis tot betali'lig 
van 1·echten, ·inte1·esten en boeten. - Ver
Z'tt'im van goccleren in de awngifte. - Ter
mijn voo1· verjn'l'ing. - Ing·eval van ver
zuim van goederen of van onjnistheicl 
betreffende de omvang van de goecleren 
afhangende van de nalatenschap in een 
aangifte van nalatenschap wordt de ver
jaring van de eis tot betnling der rechten 
interesten en boeten slechts verkregen n~ 
verloop van de termijn en volgens de on
derscheidingen vermeld in artikel 137, 2o 
en 3°, van het vVetboek van de successie
rechten. 

27 februari 1959. 495 

voo'/' cle 'l'cchter, bi:i '/,Die een akte tot inlei
cl'ing 1!an het gecling in het N eclerlnncls [Je
stelrl nnnhwngi!J worrlt gemrwkt, de zaalv 
v66r ene wnclere '/'echtsmacht te verwijz'C'/1. 
- Betelccnis vwn het woorrl « 1·echtcr.JJ. -
In artikel 55, ]Jaragraaf 1, van de wet van 
15 juni 1935, dat nog steeds \'an kracht is 
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bij toepassing van de wet van 20 juli 1939, 
volgens hetwelk, wanneer de verweerder 
woonachtig is in een Vlaamse gemeente 
gelegen binnen het gebied van een rechts
macht waar de rechtspleg·ing· in het Frans 
moet gevoenl worden en wanneer krach
tens die bepaling de akte tot inleicling van 
het gecling in het N ederlands gestelcl 
wordt, de betrokken rechter, clie deze laat
ste taal niet kentJ de zaak naar een an
dere bevaalde rechtsmacht verwijst, client 
cloor het woorcl << rechter )) verstaan niet 
alleen de magistraat die zetelt bij het op
roepen van cle zaak, cloch ook de andere 
magistraten van dezelfde rechtbank. 

15 september 1958. 34 

2. - Stratzal.;en. - Beklaagcle -woon
nchf'ig In een Vlaamse uemeente gelegen 
1J·i111wn het ,qebiecl ·V(tn een rechtsmacht be
oourl floor art-ikel 1 van fle ~vet vwn 15 j·nn·i 
1935.- Pol-it-ierechtbanlc (l-ie ·in het Necler
lnnds gevonnist heeft. - Beroep cwnhan
gig ,qemaalct bij fle co1'1'ectionele 1'echt-
1Janlc. - Ver·uJijz-infJ naa1· rle ·rechtsmacht 
1HL'Il· clezelfrlo 1wng in een nnrler taalgebierl, 
aan,qeclu·irl door het lconinlcUjlc besluit van 
11 septe·rnlmr 1935. - vVanneer bij een cor
rectionele rechtsmacht, die geen hof van 
beroep is, en wier zetel gevestigcl is in een 
van cle provincHc'n of in het arrondisse
ment in artikel 1 van de wet van 15 juni 
1935 aangecluicl, in hoger beroep een zaak 
wordt aanhangig gemaakt, in het Neder
lands gevonnist op een vervolging inge
steld tegen een beklaagde in een Vlaamse 
gemeente, in dit arrondissement of deze 
provincien gelegen, woonachtig, verzenclt 
deze rechtsmacht de zaak naar de meest 
nabije of gemakkelijkst te bereiken recllts
macht van dezelfcle rang, dit is naar de 
rechtsmacht die aangecluid is, gelet op de 
gemeente waar de beklaagde woonachtig 
is, door het koninklijk besluit van 11 sep
tember 1935, genomen in uitvoering van 
artikel 58 van voormelde wet. 

10 november 1958. 215 

3. - Pmnse taal- Nefle·rlwnclse taal (.r;e-
1J1··uilc). - Vom·zienin,q ·in verMeldng. -
Bt·rafzaken. - Afstan.fl flo01· l(tsthebbe·l'. 
~ Bijzonflere volmacht opgestelcl ·in een 
a'l!(le·re taal clan tle taa.l van fle best·retlen 
besl-issing. - Het hof ·verma.g geen acht 
op (le ajstancl te slaan. - Het hof vermag 
geen acht te slaan op de verklaring van de 
afstand van een voorziening in strafza
ken, verklaring afgeleg·cl door een lastheb
bcr die enkel een in de Franse taal opge
steld bijzondere volmacht overlegt, wan
neer cle bestreden beslissing in de N ecler
landse taal uitgesproken werd. 

27 april 1959. 672 

4. - F·mnse taal- Nerlerla.mlse tctal (ge
br·n-ilc). - B'llr,qe1'l·ij7ce zalcen. - Znalc 
aa.nhanui,q gema.nlct voor fle 1'echt1Janlc van 

koophanrlel te Ber,qen. - Venveerclers ge
hu·isvest in t-wee Vlaa.ntse r1emeenten, ge
legen, tle ene, b-innen het J'echts,qebierl, tle 
cmrle·re, lnviten het rechts{jebiecl vwn cl·ie 
·recht1Jank. - AIGte van rechts·in{jan,q ·in cle 
Netlerlanclse tcwl opfJestela. - Ver-w-i.jz·inrJ 
van cle Za(L/C na.(L'I' cle rechtbanlc van lcoop
hwnrlel te Brnssel. - Wett-igheicl. - vVan
neer in eenzclfcie zaak, aanhangig ge
maakt voor cle rechtbank van koophandel 
te Bergen, twce verweer-clers worden ge
dagvtwrcl, gehuisvest in Vlamnse gemeen
ten, die gelegen zijn, de ene binnen het 
rechtsgebiecl, de andere buiten het rechts
gebiecl van clie rechtbank, moet de akte 
van rechtsingang in de N eclerlnndse taa l 
opgesteld worden; in cUt geval, worclt de 
zaak, zo nodig naar de reclltbank van 
koovhanclel te Brusscl verwezcn. (Wet van 
15 juni 1935, art. 1 en 55, par. 1 en 2, van 
krncht gebleven ingevolge de wet van 
20 jnli 1939 ; koninklijk besluit van 11 sep
tember 1935.) 

12 juni 1959. 838 

5.- F'mnse taal- Neflerlanrlse taal (rJe
br-tt'ilc). - St·l·ajzalcen. - Beroep te{jen een 
vonn·is vctn cle JJOlit-ierechtbank. - Verlcla
·l'ing 'Van beroep rloo·r een lasthebber voor
z·ien vwn een bijzonclere volmacht. -Von
n·is ·in het N etle'l'lancls gestelrl. - Volma-cht 
(Uenenrle in clezelfcle ta.al te -wonlen rJe
stela. - De lasthebber voorzien van een 
bijzon<lere 'volmacht, die beroep instelt te
gen een vonnis van de politierechtbank, 
dat in het Nederlands is gestelcl, moet 
voorzien zijn van een in dezelfcle taal ge
stelde volmacht. (Wet van 15 juni 1935, 
art. 24.) 

22 juli 1959. 929 

6. - F'mnse taal- Neclerlanclse taa.l (ge
b·l"ldlc). - Strnjzalcen. - Pa.-rtij 1Jemep ·in
stellenrle door lctsthebber voorzien va.n een 
b-ijzoncle·re volmacht. - Volma.cht gestela 
in rle taal van cle J'echtsplefJinfJ, cloch hou
rlentle ove1'tolUge ve1"1nelrlin{jen in een an
tlere tanl. - RerJelmcttighe·irl. - Het feit 
dat de vollnacht, door een partij aan een 
bijzondere lasthebber gegeven om beroep 
in te stellen tegen een vonnis van de poli
tierechtbank, en geheel opgemaakt in cle 
taal van de rechtspleging, overtollige ver
meldingen inhoudt, die in een andere taal 
zijn gestelcl, brengt cle nietigheicl mecle 
noch van cleze akte, noch van de akte van 
beroep. (Wet van15 juni 1935, art. 24.) 

22 juli 1959. · 929 

TllAMVOERTUIGEN, AUTOBUS
SEN, CARS EN TAXI'S. 

1. - Besl·u:itwet van 30 cleoembe·r 1916 
en besl-u-it van cle Regent van 15 mei 1947. 
- Geneeslcu.ncl-i{fe schift-ing en ,qeneeslwn-
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dig toez·icht op de a·ntobest·uurclers vcm de 
ve1·voe1·cZiensten cloor een we·rkgeveT 7!U
sluitend ten behoe·ve van z·i,in personeel in
qericht. ~ JJ1nnt1·evelen toepassel1jk op cle 
7wsteloze diensten. - De vervoerdiensten, 
zelfs kosteloos, door een werkgever uit
sluitend ten behoeve van zijn personeel in
gericht, om dit persimeel naar de zetel van 
zijn werk of terug naar huis te yoet·en Yal
len onder de toepassing· van het besluit 
van de Regent van 15 mei 1947 lloudenc1e 
regeling van de geneeskundige schifting 
en van het geneeskundig toezicht op de 
uutobusbestuurders. 

22 september 1958. G3 

2. - :weuenve·rvoe·r vwn znlcen b'ij micl
del va:n motorvoert·wiven. - Ye'l'lceer: -
Techn:ische controle vnn cle moto·rvoert·ui
gen. - Ove1·trecUnven vwn het lconinlcUjlc 
beslwit numme1· 248 van 5 mcwrt 1936, van 
het Jcon·inkl'ijlc beslu-It vnn 9 me·i 1936 en 
vnn het besl·wit vctn, de Regent vnn 22 me·i 
1947. - l'oorwcuwclen wm cle ·verbewrclve·J·
lclcuing. - Geen toepassing ·van cle artUce
len 42 en 43 vnn het Stmf'wetboelc. - De 
artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek 
zijn niet toepasselijk op het stuk van 
overtreclingen van llet koninklijk besluit 
nummer 248 van 5 maart 1936, van llet ko
ninklijk besluit van 9 mei 193G betreffende 
llet vervoer van zaken bij middel van mo
torvoertuigen en van llet besluit van de 
Regent van 22 mei 1947 houdende algemeen 
reglement tot vaststelling van de tech
nisclle eisen waaraan zekere motorvoertui
gen moeten volcloen; de rechter, om de 
yerbeurdverklaring te kunnen uitspreken, 
moet vaststellen dat het misclrijf zwaar is. 
(Kon. besl. nummer 248 van 5 maart 193G, 
art. 11, licl 2, vervangen bij artikel 2 van 
de. besluitwet van 14 februari 194G.) 

G april 1959. 595 

3. - Voert7l'ig op m'ils 'l'i.irlencl op een 
spoor clat op cle openbare weg cwnvelegcl 
'is. - K1"ldspunt wnar het verkeer cloor 
liohtslgnalen gerevelcl ·is. - Yoert·wig op 
mils hetwellc in het kruispunt heett moe
ten stoppen en ve'r·volgens cla.t lcrn'iSZJ'Wnt 
heett afgereclen. - Yoorwcucnlen vwn cleze 
laatste man<aYlWre. - vVanneer een voer- · 
tuig op rails regelmatig een kruispunt op
gereclen is, waar het verkeer door licht
signalen geregelcl is en er heeft moeteu 
stoppen op een plaats wanr g·een roodlicht 
ann zijn recllterzijde aangebracht hem, 
het verbod oplegde zijn weg voort te zet
ten, is het verkeer van dat voertuig op 
het overige van llet kruispunt aan de ge
wone regelen onderworpen - onder meer 
aan de regel die de voorrang aan cle voer
tuigen op rails verleent - zelfs ten op
zichte van de voertuigen die zijn weg krui
sen en die onder de bescherming van groen 
licht cloorrijden. (Koninklijk besluit van 
27 januari 1931, gewijzigcl op 2G augustus 

1938, art. 6, lid G; Wegcode van 8 april 
1954, art. 7, 18, 25-1, 104 en lOG; kon. besl. 
van 18 october 1957, art. 14.) 

20 april 1959. G38 

TUSSENKOMST. 

1. - Strafzctlcen. - Yerpz.ichte cwnspra
lcez.iilcheidsve'I'Zeke1'hlg inzake moto'l''/"i:it-ni
[!Cn.' - Yr·ijwilz.ige of gecl,won[len tussen
lcomst van rle verzeke'}'(wr.- lloonvannle. 
- BetJe•rking van het voonve1·p van deze 
t·nssenlcomst. - Door de vrijwillige of ge
dwongen tussenkomst van de verzekeraar 
voor de strafrechter afhankelijk te stellen 
van de voorwaarde dat v66r deze rechter 
de burgerlijke vorclering ingesteld zij tot 
herstelling van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, ingesteld tegen de 
verzekerde, en door uit te sluiten dat de 
strafrechter uitspraak kan doen over de 
rechten die de verzekeraar kan cloen gel
den tegenover de verzekerdc of de verze
keringsnemer, heeft de wetgever de be
voegclheid van deze rechter beperkt tot 
hetgeen nodig is voor de vrijwaring van 
de belangen van de bcnadeelde partij en 
de verzekenle en heeft hij de verzekeraar 
niet veroorloofcl voor c1eze rechter cle fou
ten te cloen gelcle1i die de verzekercle ge
beurlijk begaan heeft en zodoencle tegen 
deze tussen te komen met bet oog op een 
vervolgencl verhaal tegen de verzekerde of 
de verzekeringnemer. (Wet van 1 juli 195G, 
art. 9.) 

17 november 1958. 232 

2. - B,u,rgerli:ike znken. - Rechtbre'llk 
van eerste acmlerJ. - Aanler!{Jer clie cle ver
wee'}'(ler dagvannlt ·in betaling ·van een 
sam en een clercle ht t'nssenlcomst clCL{J
vcta'}'(lt om te horen zeggen clat een ge
deelte van cleze sam hem door cle venvecr
cler zal [!estort 'WO'}'(len. - T·nssenlcomenclc 
pwrUj cUe beweert clat het doo1· aan lermer 
'Witgeoej'eml J"echt awn hacu· toebehoo1·t. -
rr,nssenlcomencle pwrti.i cz.ie ·vraagt clctt ver
weercle·r ZO'n ve,roonleelcl worclen cle ganse 
sam in haa1· hamden te betalen. - Freta{! 
clie nict nooclznkeUjlc cloo'r ecn clagvna'r
cling moet ingeleid tvO'}'(lcn. - Wanneer, 
voor de rechtbank van eerste aanlcg, een 
aanlegger een verweercler dagvaardt in be
taling van een som geld en een derde in 
tussenkomst dagvanrdt om te lwren beslis
sen clat een gedeelte van de som door ver
ween1er aan cleze derde zal moeten gestort 
worden, is deze laa tste ontvankelijk, zo 
het recht clat aanlegger beweert uit te oe
fenen hem toebelwort, om, door aan de 
andere tegenwoordige of vertegenwoor
cUgcle partijen betekende conclusies, en al
dus zonder te moeten gebruik maken van 
de door artikel Gl van het W etboek van 
burgerlijke rechtspleging voorziene dag
vaarcling, te vragen clat verweerder ertoe 
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zou veroorcleeld worden de ganse som aan 
hem te betalen. 

21 november 1958. 254 

3. - Bnrge'J'liflce zalcen. - Hoofde·is 
n·iet ontvanl"elijlc verlclaanl ~vevens uebrelc 
aan hoeclanigheirl van awnlegger. - Tt/.s
senlcomen!le parUj fl'ie een eis ·instelrle (1/ie 
hetzeltfle voorwerp 71 eeft. - Tttssen lco
menfle parti:i rlie hoeflwn·iyheirl harZ om op 
te t1·eclen. - Rechter bii cletvellce deze 
laatste eis aanhanrti!J bUfft, voor zoveel 
fle:<:e binnen fle perlcen vwn zi.in bevoer;fl
heirl valt. - Wanneer, wegens gebrek aan 
hoeclanigheid van de aanlegger, een hoofd
eis niet ontvankelijk wordt verklaarcl, 
blijft de eis, cUe hetzelfde voorwerp heeft 
en cUe regelmatig ingesteld werd door een 
andere partij, weze het door een tussenko
memle partij cUe hoeclanigheid heeft om op 
te treden, bij de rechter aanhangig, voor 
zoveel hi.i binnen de perken van zijn be
voegclheia valt. 

21 november 1958. 254 

4. - V'}'(ta!J tot bhulemlverlclrwing. -
Verbreldng. - HM'(fCTUjlce zalcen. - Ver
leng·ing van twee maanrlen van fle tenni.in 
om z·ich ·in ve1'/J'I'ekinu te voorzien ·in geval 
rle persoon teuen flewelke rle voorz·ieninu 
ger·icht ·is ove·rlerlen ·is. - 1·Yet van 20 i·un·i 
1953, art'ikel 1, art·ilcel 5 van de tvet 'van 
25 febnta:ri 1925 aanv·ullenfle. - W ette
li.ilce bepaUnu zoncler toepassing. -Is niet 
van toepassing op de termijn van het in-

UITVOE:RENDE MACHT. 

Uitvoer'inu fler wetten. - UUuestrelct
he·irl van fle ma.chten vwn rle Kon·ing. -
Bi,izonrlere per7cen. - Indien het aan de 
uitvoerencle macht toebehoort uit het be
ginsel van de wet en haar algemene eco
nomie de gevolgtrekkingen af te leiden 
welke daarnit natuurlijk voortvloeien val
gens de geest clie ann het ontwerp van de 

V ALSHEID EN GEB:RUIK VAN 
VALSE STUKKEN. 

1. - BeMieuU:ik opzet. - Beg1''i1J. -
Ret bedrieglijk opzet vereist voor het be
staan van de valsheicl of van het gebruik 
van valsheid is het opzet om een weder
rechtelijk voordeel te verschaffen, hetzij 

u 

v 

stellen van een vraag tot bindendverkla
ring van een arrest voor het Hof van ver
breking cle beschikking van artikel 1 van 
de wet van 20 jnni 1953, clat artikel 5 van 
de wet van 25 februari 1925 he0ft aange
vuld, lnillens hetwelke de termijn om zich 
te voorzien verlengd worclt met twee 
maanclen in gevnl de persoon tegen clle
welke de voorziening moet worden inge
stelcl overleclen is. 

() februari 1959. 448 

5. - Buruerlijke zaken.- Hoofdvorde
ring floor de feUenrecllte·r niet ueu·ro11d 
ver7clrwnl. - Fonle·rinrJ tot vr·ij'l.vwrinrJ 
van verweenler tegen een rlenle ZO'nrler 
voorwe1·p ve·rklaa.nl. - Voo·rz-ien·in{! 1mn 
fle hoofflaauleuger 'ingewilUrtrl. - Oproe
p'ing tot binrlenfl·verlclarin!J van arrest 
floo1· venoeenle·r ·inuestelfl. - Ozwoep'in{! 
rUe ontvanlcel'ijk en !Jf3[J'I'O'I1(l ·is. - Wan
neer de feitenrechter cle hoofclvordering 
niet gegroncl, en gevolgelijk cle door ver
weercler tegen een {]erde ingestelcle vorcle
ring tot vrijwaring zoncler voorwerp ver
klaart, verklaart het llof, bij hetwelk de 
voorziening van aanlegger betreffencle de 
hoofdvordering en tevens een tegen die 
dercle ingestelcle oproeping tot bindencl
verklaring van het arrest aanhangig wer
clen gemaakt, cleze laaste oproeping ont
vankelijk en gegroncl, wanneer het cle 
voorziening gegroncl verklaart. 

2 april 1959. 587 

wet ten gronclslag lag en de doeleinden 
clie zi.i nastreeft mag ze niettemin de 
draagwijclte van de wet noch uitbreiden 
noch beperken. Wanneer de wetgcver uit
clrukkelijk de perken van de reglemen
taire macht van cle Koning heeft aange
duicl mag lli.i clie perken niet te buiten 
gaan. (Gronclwet, art. 67.) 

19 januari 1959. 396 

aan zichzelf, lletzij aan een ancler. (Straf
wetboek, art. 193 en 213.) 

15 september 1958. 36 

2. - Ven'nlsinrl vaq~ fle flatum van een 
gesehdft. - A.1Test rlat in feUe beslist flat 
fleze vervals·inu in generle·i ma.te een be
tvijs Ivan t~itmah;en of veruenut·lclceli:ilcen. 
- l'Pijspraalc. - Wettigheirl. - Recht-



VENNOOTSCHAPPEN. 1067 

vaardigt wettig ZIJn beslissing die ver
klaart dat de telastlegging van valsheid 
in geschriften niet bewezen is, bet arrest 
dat, door een binclende beoordeling van de 
feiten van de zaak, beslist dat de verval
sing van de datum van een geschrift, voor
werp van de telastlegging, in generlei mate 
een bewijs kon uitmaken of vergemakke
lijken. 

3 november 1958. 194 

3. -· GebruU.; vcm valse stttkken. -
Ogenblik wa.arozJ clit gebntik eincligt. -
Het gebrnik van een vals stuk duurt voort 
zelfs zoncler een nieuwe daad van de dueler 
van de valsheicl en zoncler zijn optreclen 
zolang bet cloel dat hij nastreefcle niet ge
heel bereikt is en zolang de hem verweten 
aanvankelijke daad nog te zijnen voor
dele, zoncler dat hij zich claartegen verzet, 
het nuttig gevolg dat hij ervan verwachtte 
voortbrengt. 

1 december 1958. 273 

4. - Falshe·irl ·in yeschri,ften en gebPn·i.k 
m·van. - Get·wigsch'l"ift clat bevest'igt clnt 
rle titttlnris zeke1·e nonna.le stncl-ien heett 
gedann. - j}£-isdrijf vaUende onrle1· toepas
sing vcvn nrtilcel 196 van het Stntfwetboelc 
en niet van rwtUcel 48 rler sa.menrJesoha.
kelde wetten OfJ het toekennen van. rle aca
rlem-i.sche urarlen. - Het opstellen van een 
getuigschrift hetwelk op valse wijze be
vestigt dat de titularis zekere normale 
studien heeft geclaan valt onder toepas
sing van artikel 19G van het Strafwetboek 
en niet onder toepassing van artikel 48 
der wetten op het toekennen van de acade
mische graden, samengeschakeld op 31 de
cember 19J9, en van artikel 20'5 van het 
Strafwetboek waarnaar die laatste bepa
ling verwijst. 

19 j annari 1959. 398 

5.- Fnlslwirl ·in gesch'l"iften en uebntUc 
eructn. - Gebntik vwn valsheid ·in ueschrif
ten. - Benoem:inu v<etn een wmbtenaar of 
nge11t vni1 de Staat gegronrl 01J een vals 
stnrUeuet·nigschr·ift. - UUoeten-i.Jtg van de 
tnnot-ies en genot vwn de u"it rle benoenving 
ontstane voonlelen.- Maken geen geb1··nik 
van het va·lse st·ztlc nU. - Maken geen ge
bruik noch voortzetting van het gebruik 
van een vals stucUegetuigschrift nit het 
feit voor een ambtenaar of een agent van 
de Staat, die op grond van dit valse ge
tuigschrift benoemd wercl, van zijn flmc
ties nit te oefenen en van de uit die benoe
ming ontstane voordelen te genieten. Die 
uitoefening en die voordelen zijn de uit
sluitende gevolgen van de akt'e van de 
Dverheid bij dewelke de ambtenaar o-f de 
agent met cUe flmcties wercl bekleec1. 

9 februari 1959. 45G 

6. - Berlriegli:ik opzet. - Beg·r·ip .. -
Het bedrieglijk ovzet, dat vereist is opclat 

er valsheid of gebruik van valse stnkken 
weze, is het inzicht zichzelf of een ancler 
om 't even welk onrechtmatig voordeel te 
verschaffen, onder meer zich a an een wet
telijk verschulcUgcle tlienst of a an een door 
de wet bepaalde verplichting te onttrek
ken. 

16 maart 1959. 543 

7. - Arrest wna•rbij rle vern1ietiging 
vwn een in beslag· genomen st·nlc ·wonlt be
volen. - V e1·n·ietirtin[J bevolen o1n de en
kele ·rerlen clat het stnlc vals is. - Niet 
1·egelmat-irJ gemotivee1-rle besz.issing. - Is 
niet regelmatig gemotiveerd de beslissing 
die, in strafzaken, cle vernietiging van een 
in be slag genomen stuk beveel t om de en
kele reden dat het stuk vals is. 

1 juni 19·59. 792 

8. - Geb·nl'ik: ·wn vnlshe-i.rl. - Bewi:is 
va1t rle lcennis van cle valsheirl van cle nkte. 
- Bewiis niet l;;u.nnende bz.ijken 1l'it het 
feit; a.Ue~n. van de valsheid. - Het bewijs, 
dat de beklaagcle wegens gebruik van vals
heicl de valsheid van de akte, waarvan hij 
gebruik heeft gemaakt, kemle, kan niet 
blijken nit het enkel bewijs van de vals
heicl van cUe aide, inzonclerheid wanneer 
de beklaagde niet heeft medegewerkt tot 
het opmaken van de valse akte. (Straf
wetboek, art. 197 en 213.) 

22 juli 1959. 927 

VENN OOTSCHAPPEN. 

1. - Personenvennootsohap met be
perlcte aanszn·a·kelijlche·icl. - F ennootsohap 
oJt.tbonrlen wegens rle vereniging van alle 
aanrlelen. vwn het lvct]J'itaal ·in rle handen 
van eenzeltrle zwr.won. - F ennootsoha.p 
n·ochta.ns yea.cht voort te bestaan voor 
hawr ve·reffening. - Wanneer een perso
nenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid ontbonden worclt wegens de vere
niging van aile aandelen van het maat
schappelijk kapitaal in de handen van 
eenzelfde persoon, wordt die vennootschap 
nochtans geacht voort te bestaan voor 
haar vereffening. CW etten op de hamlels
vennootschappen, samengeschakelcl bij het 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
art. 29 en 178.1 

7 october 1958. 108 

2. - Personenvennootsohap met be
perlcte aam.sprakez.i.ilcheirl. - Pe1·soon op
tredende voor de vennootschatJ Jcunnende 
zmrsoonli:ik ventntwoorrleUjlc ve1·klaanl 
1.oonlen ·voo1· de verpz.ichtingen van deze 
la·a.tste. - A1·t·ilcel 138 vcm rle snmenge
sohakelde wetten op de ha1ulelsvennoot
sohnptJen. - Dnta'{JWi:irlte. - vVanneer 
een zaakvoerder van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
voor deze laatste een verbintenis aangaa t 
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doch wanneer hij op generlci wijze nan 
zijn medecontractant heeft doen kennen 
orf laten geloven dat hij voor rekening van 
die vennootschap optrad, is hij persoonlijk 
en rechtstreeks gehou<len tot de nit de 
overeenkomst vooi·tvloeiem1e verplichtin
gen. In dergelijk geval, is zonder toepas
sing artikel 138, lid 2, van de samenge
schukelclc wetten op de handelsvennoot
schappen in. zover het bepaalt clat « ieder 
persoon die, voor een Dersonenvennoot
schap met beperkte nansprakelijkheid, 
tussenkomt ... kan, volgens de omstanclig
heclen, persoonlijk aansvrakelijk worden 
gesteld voor cle (alclaar) door de vennoot
schap genomen verplichting )). (Impliciete 
oplossing.) 

17 october 1958. 143 

3. - Ferenigin{f van al de nandelen in 
hwnrlen vnn een enlcel vennoot. - Ontb'in
fling van reohtswege vwn ae vennootsohaqJ. 
- W anneer in een vennootsclmp al de 
aan<lelen in hanclen van een enkel vennoot 
verenigcl zijn, is de vennootschap van 
Techtswege ontbonden. (Burg·. Wetb., arti
kel 1832.) 

5 december 1958. 291 

4. - Personenvennootsohnp met be
perlcte a(tn81J1•al,•eli.:i7clw-id. - Ovenlraoht 
van cleelbewi;izen. - Sarmengeschalcelde 
1vetten op de halulelsvennootscha.ppen, wr
t-ilcel 125. - Ovenlracht (Ue slechts geldt 
ten n·anzien van de venn·ootscha.p vanaf de 
dnttun vnn h(UW insclwijving in het ·regis
ter der vennoten. - WetsbepnUng zonder 
toezmss·ing tvanneer, tengevolge van de 
ovenlnwht, al de deelbewijzen ·in de han
den van een enkel ·vennoot zijn. - .Arti
kel 125 van cle wetten op de handelsven
nootschappen, snmengeschakeld door het 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
in zover het bepaalt dat de overdracht 
van deelbewijzen, in een personenvennoot
schap met beverkte aansvrakelijkheid, ten 
aanzien van cle vennootschav slechts gclclt 
vanaf cle datum van !war inschrijving in 
het register der vennoten, is niet meer 
toepasselijk wanneer, tengevolge van de 
overclracht, al de cleelbewijzen in ·cle han
den van een vennoot verenigd zijn en dat, 
c1ienvolgens, de vennootschap ontbonden is. 

5 december 195S. 2m 

'5. - Pe·rsonen:~:ennootschap met be
perlcte nnnstJralcel'ijkheicl. - OvenlJ·a.cht 
van deelbe·z.v'ijzen. - Samengescll nl.;elde 
1vetten otJ (le hnndelsvennootschapzJen, (t'/'
t·ikel 125. - Ovenlrnoht d'ie slechts gel(lt 
ten nmwien. van fle clenlen vnnaf de dct.tmn. 
van hawr insclwijving 1.n het registe1· der 
vennoten. - lVetsbepnz.ing toepnsseliflc 
zelfs wanneer, tenge·volge vnn (le over
flrncht, nl de deelbewi;i.'!en in ae haqulen 
vnn een enl.;el vennoot zijn. - Artikel 125 
van de wetten op de handelsvennootschap-

nen, samengeschakeld door het koninklijk 
besluit van 30 november 1935, in zover !let 
bepaalt dat de overclracht van cleelbewij
zen, in een personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkhei<l, ten aanzien van 
de derden slecllts gelclt vanaf de datum 
van haar inschrijving in het register der 
vennoten, is toepasselijk zelfs wanneer, 
tengev-olge van de overdracht, al de deel
bewijzen in de hamlen van een vennoot 
verenigd zijn. 

5 december 195S. 2!11 

6. - Handels·vennootschap. Ontbin-
ding. - Yennootscha.p die gencht worclt te 
blijven voortbestnwn voo'l' haM· ·af'reke
ning. - De llandelsvennootschappen wor
den, na hun ontbincling, geacht te blijven 
voortbestaan voor hun afrekening. (Wet
ten samengescllakeld door koninklijk be
sluit van 30 november lH-35, art. 178.) 

5 december 195S. 2!11 

7. - JV nnmloze venn ootscll a.zJ. - V e·r
hoging van het mfwtscha.ppeUjlc knpitna.l. 
- Toelcenning van een voorlce·zwrecht voor 
fle insolwijving nan cle honders van be
stnnnfle ·mna.tschappeU.;ike aandelen. 
Jloorlcetwreoht clnt geen v·ntcht doch een 
·integ1'e'l'encl deel van het mantschntJtJeli:ik 
a.cl!luleel vertegenwoo·rfl'igt. - F ooJ·keur
·reoht (lat n·iet op zz:ch zelf en nooflzalcelij
lcerwijze een meenvaa.nle va.n het anndeel 
impliceert. - In geval van verhoging van 
het maatschappelijk kapitaal van een 
naamloze vennootscllap, met toekenning 
van een voorkeurrecht voor het inschrij
ven van de houclers van de bestaancle aan
delen, vertegenwoordigt dat voorkeurrecht 
geen vrucht van het maatschappelijk aan
deel {loch een integrerend cleel ervan, dit 
wil zeggen een kavitaal en impliceert niet 
op zich zelf en noodzakelijkerwijze cen 
meerwaarde van <1it nandeel. 

20 januari 1959. 40! 

8. - Personenvennootschnp met be
pe·rkte a.nnspra.lceUjlcheirl. - F oorwaanlen 
mUs ilmvelke men vennoot 1vorrlt. - l\'Ien 
wordt enkel vennoot in een personenven
nootscha']) met beperkte aansvrakelijkheid 
door deel te nemen aan de stichting van 
die vennootschap, door cessionaris te wor
den van een of menige deelbewijzen of 
door overdracht van die deelbewijzen we
gens overlijclen. (Wet van 9 juli 1935, ar
tikel 2, samengeschakelcle wetten op de 
vennootschap]1en, art. 116, 120, 123, 124, 
126, 127 en 128.) 

2± rfebruari 1939. 4SG 

9. - 11 ennootschnp met beperlcte (U/Jn
spntkeliflcheid. - Geen 1·echt voo·r de ven
noot o·m, een denle ·in de vennootsahnqJ op 
te nemen. zonder de toeste'llwn'ing van cle 
anaere vennoten. - Inclien, in een per
sonenvennootschap met beperkte aansvrn-
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kelijkheid, ieder vennoot, zonder de toe
stemming van zijn medevennoten, een 
derde persoon tot deelgenoot kan nemen 
in het deelbewijs dat hij in de vennoot
schap bezit, wat l1et geval is voor de 
echtgenote gemeen in goecleren, hij niette
min geen derde in de vennootschap ver
mag op te nemen, zonder de toestemming 
van de andere vennoten, zoals ze voorzien 
wonlt in de wet of in de stichtingsakte. 
(Burg. vVetb., art. 1861; samengeschakelde 
wetten op de vennootschappen, art. 126.) 

2-! februari 1959. 486 

10. - Personenvennootschap met be
perkte aanspmkeUjl.:heid. - Vennoten. -
Vrmtw gemeen in goecleren. - Echtgenoot 
van cle vro·uw vennoot clie, als beheerder 
1;an de vennootscha]J en van ae tJersoon
lijke goederen van de v1·ou.w, de hoedMvig
heicl vctn vennoot niet verlcr·ijgt. ~· De 
overweging clat de man bet belwer heeft 
van de gemeenscllap en van al de persoon
lijke goecleren van de vronw heeft niet 
voor gevolg van llem ue hoedanigheid van 
vennoot te verlenen in een personenven
nootscllap met beperkte aansprakelijkheid, 
waarvan de nominatieve deelbewijzen toe
gekend zijn geweest aan de eclltgenote. 
Enkel de waarde die 'leze deelbewijzen 
vertegenwoordigen vallen in de gemeen
schap. 

24 februari 1959. 486 

11. - Contract van vennootsclwtJ. -
Bestanddelen. - Om het bestaan van een 
contract van vennootschap tussen partijen 
vast te stellen, moet de recllter nagaan of 
de partijen iet~< in gemeenscllap llebben gP
llracht met l1et oogmerk cle winsten die 
daaruit zouden ontstaan onder hen te vPr
delen. (Burg. Wetb., art. 1832.) 

13 maart 1n5H. 540 

12. - Contract van vennootschap. -
Geen verpUchte vaststelling door de rech
ter van de wijze van verdeUng van de 
w·insten en V(l)n de ve1·bintenis v•an de ven
noten om in cle ve1·liezen bij te dntgen. -
Bij ontstentenis van conclusies daarover, 
moet de rechter, om llet bestaan van een 
contract van vennootschap als bewezen te 
verklaren, en boven de vaststelling dat de 
partijen iets in gemeenschap llebben ge
bracllt met llet oogmerk de winsten die 
daaruit zouden ontstaan onder hen te ver
delen, noch de wijze vaststellen van ver
deling van de winsten noch de verbintenis 
van de vennoten om in de verliezen bij te 
tlragen, vermits die elementen door de ar
tikelen 1853 en 1855 van het Durgerlijk 
Wetboek zijn geregelcl bij gebrek aan be
ding dienaangaancle in bet contract. 

13 maart 19'59. 540 

13. - Srwnenwe'l'lcende vennootschap. 
- Deelbewijz'en niet vatbrwr voo1· ajstancl 

aan pe·rsonen clie geen ·uennoten zt;n. -
Recht van de reohthebbende?t van een 
overleden vennoot. - De deelbewijzen van 
een samenwerkende ve1mootschap zijn 
niet vatbaar voor afstancl aan personen 
welke geen vennoten zijn; ingeval van 
overlijden van een vennoot, hebben zijn 
rechthebbenclen enkel het recht zijn aan
cleel te ontvangen, dit wil zeggen de 
waarcle van zijn aancleel in de vennoot
schap, zoals die zal blijken nit de balans 
van bet maatschappelijk jaar waarin hij 
overleclen is. (Samengeorclende wetten op 
de handelsvennootschappen, art. 142, 153 
en 154.) 

20 maart 1959. 568 

14. - Samenwerlcenrle vennootschap. 
-- Reohthebbenlle van een ove·rleilen ven
noot. - Kwn een vennoot wonlen zo hi:i 
voldoet cuwt de voorwcuwden welke de stn
t,uten ·in clit verbanll opleggen. - Zo cle 
rechthebbende van een vennoot in een 
samenwerkencle vennootschap niet van 
rechtswege vennoot worclt en enkel de 
waarcle van bet aandeel van ziju rechts
voorganger ontvangt, kan hij nochtans 
vennoot worden inclien hij voldoet aan cle 
voorwaarclen welke cle statuten in dit ver
band opleggen. 

20 maart 1959. 56S 

15. - remwotsohap onrler gemeen
sohappeUilce naanL - Vennoo·tsohap be
staande 'U.U twee vennoten rUe teven.s de 
1·eohtvoenlers ervrm zijn. - Ontbinrz.ing 
ingevolge het o·vernemen rlovr een van rle 
vennoten V{T'It het annrleel van de anclore. 
- Ve1·efjen·in[J. - Geen benoem:ing van 
een verejjenaa·r, - Beirle zrwJ,·voerrlers ten 
aanzien van de clenlen als 'Verefjenacws 
besohou:wrl. - vVanneer een vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam, nit twee 
vemwten bestaamle, ontbonclen wordt in
gevolge bet overnemen door een van de 
vennoten van het aancleel van de andere, 
en wanneer geen vereffenaar benoemd 
werd., worden beicle vennoten ten aanzien 
van de derclen als vereffenaars beschouwcl, 
indien zij ten tijde van cle ontbinding van 
de vennootschap tevens de zaakvoerclers 
ervan waren. ('Vetten op de hanclelsven
nootschappen, samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 30 november 193G, 
art. 180.) 

21 april 1959. 647 

16. - Pe·rsoonli:ike ven1wotsohap met 
lleperlcte armstwalceli:ilcheid. - Eehtgenote 
lwudster 1;an rtetnrlelen. - H'll'WeU:iksstel
sel waanloor aan rle 1na:n lle nvaoht toe{!e
kend wordt op de r~oerleren en de ·inko·m
sten van de vro·uw, muler 1neer op ae 
tvaarrle wellce haa.1· aanrlelen voorstellen. 
- Omsta.ndigheill wellce aan de mwn rle 
hoerlan·ighC'irl vnn vennoot n·iet rloet ver
lwijgen. - vVelk ook de macht is die inge-
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volge het huwelijksstelsel nan de man 
verleend wcm1t op de goecleren en de in
komsten van zijn vrouw, onder meer op 
de waarde welke haar aandelen in een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheic1 voorstellen, die omstanc1ig
heic1 heeft niet tot gevolg aan de man de 
hoeclanigheid van vennoot te cloen ver
krijgen. 

21 april 195!}. 6±9 

VERBINTENISSEN. 

1. - Yerb'inten·is O'ln ·iets te aoen. -
V emonleUn g tot ae wit-voel"i:ng in na-t·um. 
- Voo•rwaanlen. - In geval van niet-uit
voering vanwegc de schulclenaar van een 
verbintenis om iets te cloen, heeft cle 
schulcleiser het recht de uitvoering in na
tura te eisen, tenzij deze niet rneer moge
lijk is of zij de persoonlijke daad van de 
schuldenaar vereist. (Burg. Wetb., arti
kelen 1142, 1143 en 1144.) 

12 septeirrber 1958. 32 

2. - Yerbintenis zioh tot de betaU11[J 
van een sam gelcl bepalende. - N·iet ti:i
rlige tbit·uoering. - Schmle en ·inte1·este·11. 
- OgenbUk vannf hetwelk ze verschul
rligr/. zijn. - De schacle en interesten 
voortvloeiemle nit het niet tijclig uitvoeren 
van een verbintenis die· zich tot de beta
ling van een som geld bepaalt zijn slechts 
verschulcligcl te rekenen van de aallnla
ning om te betalen, behalve zo de wet ze 
van rechtswege cloet loven. (Burg. Wet
hoek, art. 1153.) 

10 october 1958. 120 

3. - Niet-·u'it·voering. O•iJCJ'IJHWht. 
llf.antregel vwn hoye1'7z.ctn(l. - Berwip. 
De maatregel van hogerhancl levert op 
zichzelf de overrnacht op voor de staats
burgcr ann welke daarcloor bevolen wonlt 
zekere daden te verrichten of niet te ver
richten, daar de staatsburger ann de wet 
moet gehoorzarnen ov groncl van haar bin
clencle kracht en niet van de dwangirriclde
len die gebruikt worden Onl lwar te doen 
nul even. 

11 Irrnart 1959. 532 

VERBREKING. 

1. - U'ityest·rektlwirl. -- Stmtzalcen. -
Yoor.z·ien·ing vwn rle beklnng(le. - Ve1'b1'e
lcin[J vnn lle besUssing over rle tmbUeke 
vorrlering. - Gevolgen op rle beslissingen 
o·ver lle btwgerUj lee vonle1··ingen tegen en 
rloo·r rle beklnnyrle ·ingestelrl. - De verbre
king, op de voorziening van de beklaagcle, 
van de beslissing van veroorcleling over 
de publieke vordering, brengt de verbre
king Irret zich van de beslissingen over de 

burgerlijke vorderingen ingesteld zow el 
tegen als door de beklaagde en cUe het ge
volg zijn van de eerste. 

10 septeirrber 1958. :18 

2. - Uitgestrekthe·irl. B·nrgM'l'i:ike 
vonlerinrJ. - Besliss·inrJ (z.ie rle vm·m~t
woonlez.ijkheirl t·nssen rle beklnngCle mt T~et 
sl(whtoffe·r 'in twee helften verrleelt. -
Voo'I'Z'ien'ing van rle 1Jeklaag!ie. - Ve1'1we
lc'ing vnn rle besUss·inu yewe.~en ove·r (;le 
zmblielce vonler·inrJ. - Yerbrel.;inrt zich 
ttitstrekkenrle tot de beslissing rte1ve.zen 
over rle 1m:r[!erl·i:ilce vonlering. - Verb-t·c
kiny Z'ich niet 'tdtst·rekkenrle tot rle be
schilclC'in[! (z.le het (utnrleel vnn rle ·ve1·an t
woonleUjkhe·irl vnn het slnchtoj]er ten 
m·inste tot de helft vnststelt. - Wauneer 
de rechter de burgerlijke verantwoorde
lijkheid tussen de beklaagcle en hct slacht
offer in twee helften vercleeld heeft en 
wanneer, op voorziening van de beklaagc1e, 
de beslissing gewezen over de tegen hen1 
ingestelde publieke vordering verbroken 
worclt, brengt die verbreking de vernieti
g'ing- n1et zich van cle beslissing gewezen 
over de teg-en de beklaagde ingestelcle bur
gerlijke vorclering, en die het gevolg is 
van cle eerste, IrrtUlr strekt zich niet nit tot 
de beschikking die beslist dat het slacht
offer ten minste ten belope van de llelft 
verantwoorclelijk is. 

10 septen1ber 19G8. 20 

:3. - Be,voeg(llwirl. - Strajzal.:en. 
111 nterWle ve1'yiss'i-17It in een pmces-ve·rbcwl 
'V(tn rle terecht.'!itUny. - JJ1ncht om cleze 
·recht te zetten. - Het hof vermag, voor 
het beoorclelen van een miclclel tot verbre
king, een materiele vergissing in een pro
ces-verbaal van de terechtzitting, waarvan 
de klaarblijkelijkheid nit het tekstverbanrl 
van (lit proces-verbaal voortvloeit, recht 
te zetten. 

22 septelllber 1958. 55 

4. - UUyestrekthei(l. - St·ratz(tken. 
Inbre·uk op de wetten inznke rlouanen en 
accijnzen. - JJ£-is(l'i'i:if strafbaa:r met rte
vanlfen·isstntf en boete. - A1Test vnn vr·i:i
szJrank. - Onwetti[fe besUssinlf. - Voo·r
z·ieniny V(Ln de nrlm·inistmtie alleen. -
TT erbrek·iny en venvi.jziny beperlct tot het 
(z,isposiUef rlnt ·nUspTaaJ.; rloet over rle vor
deriny van rle (Ulmhzist·raf'ie. - Inzake 
clouanen en accijnzen, wanneer cle aClllli
nistratie van financii!n zich alleen voor
zien heeft tegen een arresf dat de beticllte 
van een met hoofclgevang-enisstraf en boete 
strafbaar n1isdrijf vrijspreekt, verbreekt 
het hof het arrest, ingeval van verbreking, 
slechts in zover het over cle vorclering van 
de adirrinistratie uitspraak heeft gedaan. 

29 septeirrber 1958. 87 

5. - Bwvoeyrlhe·irl. - JJiateriiJle veryis
s'ing in (le bestrerlen besUssing. - JJ1ncht 
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om ze te verbete1·en. - Het hof heeft, 
voor <le beoordeling van een middel tot 
verbreking, de macht om een materH!le 
vergissing van de bestreden beslissing te 
verbeteren waarvan de klaarblijkelijklleid 
in de samenhang van de tekst van die be
slissing vertoond wordt. 

29 september 1958. 88 

6. - Opclracht van het hoj. - D'irecte 
belastin[Jen. - Bestreclen besUss-ing haa·r 
clispositiej steumencle op een cloo1· cle voor
zienin[J rJecritiseercle '/'ellen. - 1li acht van 
het hof O'i1L een moUef 'in 1·echt rlat het 
rUsposUief J'echtvaarcl·igt nwn te wenclen. 
- Wanneer de bestreden beslissing haar 
dispositief steunt op een door de voorzie
ning gecritiseerde reclen, vcrmag het llof 
een motief in recht dat llet clispositief 
rechtvaardigt aan te wenden. (Impliciete 
oplossing.) 

7 october 1958. 112 

'7. - Bevel van cle Minister vnn j'usUHe. 
- Vonnis va:n verooTclel:im[J wegens een 
veTjaa:nl misrlrijf nU[Jesprolcen. - Vern·ie
tigin[J. - Op voorziening van de procu
reur-generaal op uitdrukkelijk bevel van 
de Minister van justitie gedaan, vernie
tigt het hof het vonnis dat de veroordeling 
uitspreekt wegens een misdrijf door ver
jaring gedekt. (Wetb. YHn strafv., urti
kel 441.) 

13 october 1958. 124 

:8. - UUgestrelctheicl. - StrajzaJ,oen. -
AfJ'est vnn veroonlelin[J. - Onwett1[Jhe·icl 
van cle besUssing rUe cle schorsing toelcent. 
- Algehele verbreldn[J. - Wanneer een 
arrest verbroken wordt wegens de on·wet
tigheid van de beslissing clie de schorsing 
toekent, strekt zicll de verbreking uit tot 
de gehele veroordeling. 

13 october 1958. 125 

9. - Uitgestrelctlle·icl. - Directe belas
Nngen. - An·est ae excepUe va:n ope·ising 
ajwijzende cloo1· cle belastingschu.lclige op
[Jeworpen wnt leveringen aan cle vijaml 
betrejt. - Arrest evenwel besUssencle rlat 
rle specinle belasf'in[J niet versch·nlcUgrl 
~vr~s ·n-it hoojcle van cUe leve1·ingen. - V e1·
bre7C'ing vnn rleze lantste besliss,ing.- Ver
brek,ing Z'ich 1titstrelclcencle tot cle eerste 
beslissing. - vVanneer llet llof van beroep 
beslist heeft, in strijd met de conclusies 
van de belastingsclluldige, dut leveringen 
aan de vijand door hem niet gedat~n wer
den ingevolge van een reclltstreekse opei
sing, doch evenwel beslist lleeft dat de 
speciale belasting niet verschulcligd was 
op de winsten voortvloeiend uit deze leve
ringen, strekt de verbreking, ten geYolge 
van de voorziening van de Staat, van deze 
laatste beslissing zich uit tot de eerste, 
die twee clispositieven niet onderscheiden 

zijncle ten aanzien van de uitgestrektheicl 
van de verbreking. 

14 october 195S. 134 

10. - U-itgestrelcthefrl. BWI'[/6/'l'i:ike 
zalcen. - An·est rlat de hoojrleis niet ollt
vanlceU:ilc ve,rlclawrt en de tegeneis niet 
ge[J·ronrl. - BesUssingen _qestennrl op on
rlerscheirlen ·1wlenen. - Ve1·brelcoin[J van 
rle eerste besUssing 1Jrengt rleze van rle 
tweerle n'iet merle. - Wanneer cle rccllter 
eensdeels de lloofdeis niet ontvankelijk en 
anclerdeels, om onclersclleiden reclenen, de 
tegeneis niet gegrond verklaart, brengt de 
verbreking van de eerste beslissiug clez(~ 
niet me de van de tweede beslissingo. 

6 november 1958. 203 

11. -~ Uit[JestTelctheicl. - B·lW,qerli:ih'e 
zrtlcen. - RechteT rUe rle hoojrleis gegronrl 
verlclaart. - VerweTpinrJ van rle tegeneis. 
- TT erwerpin[J om ·reclen rlat de hoojcleis 
gerwonrl 'is. - TT oorzienin.rJ van de verweer
cler 011 de hoojrle,is. - V e-rbreldng van de 
besUsS'ing ove1· cle hoofcleis. - VerbTeldn_q 
cUe zich ui.tstrekt tot rle besUssing o·ver 
cle tegene·is. - Wanneer de feitenreclltcr 
de lloofdeis gegrond heeft verkluarcl en 
vervolgens de tegeneis verworpen heeft om 
reden dat de lloofdeis gegrond is, brengt 
de verbreking, op de voorziening Yan de 
verweerder op de hoofcleis, gericht tegen 
de, beslissing van llet dispositief betref
fende de lloofdeis, deze mecle van bet dis
positief betreffende de tegeneis. 

6 november 1958. 20() 

12. - Uitgest·rekthehl. - B1t1'gerlijl,oe 
,csaken. - Arrest clat [Je[Jmnrl verlclaa1·t 
het beroep door cle oorspronlceli,i lee ·ver
weenler a.wn{fetelcenrl en rlnt, 01n clie 1·erZen 
het inciclenteel bemep van de oorspronke
Ujlce aanle[J[fer venverpt. - Verb1'elc1'11!1 
'Vnn het ee·rste rlisposU·ief rlnt rleze van het 
tweerle rUsposUief medeb·rengt. - Wnn
neer llet bestreden arrest het door de oor
spronkelijke verweercler ing·csteld beroev 
gegrond verklaart en, om cleze enkele re
den, het inciclenteel beroep door oorspron
kelijke aanlegger ingesteld verwerpt, 
brengt de verbreking van het eerste dis
positief deze mede van !let tweede diSJIO
sitief. 

13 november 1958. 221 

1;3. - Uitgestrelcthe-irl. Bur[JerU:ilce 
zaken. - Ve·r?reldnff van rle besliss·in_q 
ove·r rle hoojrle~s. - Brengt IZe 1JerbTekin_q 
mecle vnn rle besUss,ing ove·r cle eis tot 1Wi/-
1DaJ·ing clie e1· het gevola van ·is. -De Yer
breking van de beslissing over de hoofcleis 
brengt deze mede van de beslissing over 
de eis tot vrijwaring die er het gevolg 
van is. 

14 november 1958. 225 

14. - Zencl'in.q van het hof. - Bu·rrJer
Ujlce zalcen. - Bestreclen besUssing clie 
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haar besch·ikking stennt op een reclen clie 
1loor cle voor:::ien'i'i1[f wonlt geoJ"iUseenl. -
M.aoht vnn het hot een J'etlen, ·in 1·eohte, 
bij te pnssen, cUe cle besch'ilclcing recht
vcuwcligt. - ·wanneer de bestrellen besli"l!l
sing haar bescllikking steunt op een in de 
voorziening gecritiseerde reden, mag llet 
hof een reden, in rechte, bijpassen die de 
beschikking rechtvaarcligt. (Impliciete op
lossing·.) 

11 december 1958. 322 

15. - Be·voeuclhehl. - Bll'I'[J01'l'ijlce za
lwn. - Mctte·rWle verrtissht[J in cle voo·r
ziening. - Macht van het hot cleze te ve·r
beteren. - Ret Hof van verbreldng is be
Toegd om een materiele vergissing in de 
voorziening begaan te verbeteren, bij voor
beeld een vergissing in de naum van aan
legg·er. 

12 december 1958. 325 

16. - Verenigfle lcnmers. - j]![oil'itie
zaal,;. - Bevoegclhe·icl. - Vnlt onder de 
bevoegdheid van de verenigde knmers van 
het hof het onderzoek van een voorziening 
gericht tegen een beslissing gewezen door 
de hoge rnilitieraad, op verwijzing· na ver
breking, wanneer me beslissing niet ver
enig·baar is met het arrest van verbreking 
en dat ze door hetzelfcle middel als dit 
hetwelke door het hof aangenomen is ge
weest, worclt bestreden. (Wet van 7 juli 
18G5, art. 1.) 

21 januari 1959. 408 

1'7. - Bevoegflheirl. Ove!"'nacht. -
Oontrole van het hot. - De vraag· of er 
overmacht aanwezig is, wanneer zij van 
fcitelijke aard is, wonlt soeverciu door de 
rechter beslist, doch het hof van cassatie 
oefent zijn toezicht nit, wanneer de rech
ter zijn beslissing· op een recll tsgrond ge
steund heeft. 

12 maart 1959. 532 

1<8. - Uituestrelctheirl. Bwruerli:iice 
:mJ,,en. - Arrest waa·rbi:i cle hootc/,1)0nle
'!'ing ·ven.vorpen wo·/'flt. - Verwerz!'inu ·van 
cle teuenvonler·ing s·nbs·icl'iair ·inuestehl 
voot het rJOval fle hootrlvonlering mocht 
in(!etvilligfl ·wonlen. - T' erbrelcinu van het 
fl'ispositiet met bet-relcldnrJ tot cle hootcl
vonlering. - Ve1·1wekin[J cl-ient ·uUuestrekt 
te -worclen tot het cz.ispos#iet ·met 1Jetrek
Min[J tot cle tegcnvonlering. - De verbre
king van de beslissing wuarbij -de hoofd
vonlering worclt verworpen strekt zicll uit 
tot de beslissing, die het gevolg ervan is, 
waarbij de tegenvordering verworpen 
wordt, die subsicliair door verweercler in
gesteld was, voor het geval de hoofdvor
clering mocht ingewilligcl worden. 

2 april 1959. 583 

19. - Bevoe,qclhe·icl. - B·wrgerUjlce za
ken. - Mate1·Wle verg-iss'ing in cle voorzw-

n·ing. - Recht van het hot om (lie 1C1'gis
sing te lwtstellen. -Ret hof lleeft in bur
gerlijke zaken het recht, om een voorzie
ning te beoordelen, een materHlle vergis
sing te herstellen, die in het verzoek:schrift 
tot verbreking geslopen is en uit de con
tekst ervan duiclelijk blijkt. 

2 april 1959. 587 

20. - Uitgestrelcthdcl. - Stmt~nken . 
- OnnwgeUjlche·icl voor· het hof' zifl~ con
trole over cle -wettelijlcheicl vwn 1le 'VBJ'oo'l·
fleUng tot ve·rbe·wrclverklaring ·uit te oefe
nen. - T' erbrek'i'n[J tot cUe veroonleUnf'! 
beperlct. - Wannecr de verbreking uitge. 
sproken wordt om de enige reclen dat het 
bestrellen vonnis hct hof niet in de moge
lijkheid stelt zijn controle over de wette
lijkheitl van de veroorcleling tot cle ver
beurclverklaring uit te oefenen, wordt de 
verbreking tot clat clispositief beperkt. 

G april 1959. 595 

21. - Uituestrelctheill. - 8t·mtzakML 
- TTeroorrleUn[J vwn lle 1Jelclaa(lltC •veroro
J.;en. - Foor.zien·in[f vwn cle blW[JCI'l'ijlc 'l.'er
wnt-woonleUjke z)((:rU:i n'iet ontV(!Jtlcelijlc. 
- UU-werlcinu van fle ver11'rel<"ing ten op
ziohte van clie pa'/'tij. - Wanneer de be
slissing van veroonleling op (le voorzie
ning van de beldaagde verbroken won'lt, 
en wanneer de burgerlijk verantwoorde
lijke partij gecn voorzicning lleeft inge
stelcl of zich op onregelmatige wijze voor
zien heeft, wordt de bcslissing waarbij 
clie partij burgerlijk verantwoon1e1ijk 
voor de ten laste van de beldaagcle uitge
sproken veroonleling verklaarcl is, zonder 
voorwerp. 

G april 1959. 597 

22. ___: OtHlraoht van het hof. - B'!fr
[fCJ'z.ijlce zalcen. - Bestreclen besliss'ina rl·ie 
hawr cliszJOs-iticf ste·unt OZJ een door de 
voonzienin,q uecr-itiseerrl n~otief. - Mncht 
vnn het hot o-m 'in rechte op een ancle1· mo
t'iet te w'i,izen, rlnt het llispositiet J'coht
tJcwnli[!t. - Wanneer cle bestreden lleslis
sing llaar disvositief steunt op een door 
de voorziening gecritiseerd motief, kan 
llet hof in recllte op een ander motief wij
zen dut het dispositief rechtvanrdigt. (Im
pliciete oplossing.) 

10 april 11J59. 012 

·23. - Bevoe[!clheicl. Strajzalo;en. -
Oncler.~oek naar hct bestaan vcm cle te-iten 
waarov 1le ·rechter .z·ijn overtnirtinrJ rn·onclt. 
- Het hot zonae·r rle macht om 1lit na te 
[/fta'IL - Ret valt buiten de bevoeg'{lhei!l 
van het llof na te gaan of de feiten 'Waar
op de rechter zijn overtuiging heeft ge. 
stenncl al dan niet door het onderzoek be
wezen zijn. 

13 april 1959. G1& 

:24. - UUuest·relctheicl. BtmtzaJcen. 
- BtwgerUjlce vo'l·clerin[f. - BesHssing 
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waar1Yij de ganse aanspmlceHjlclwicl van 
een ongeval ten laste van de belclaa,qde ge
legd 1Vo1·dt. - BesUss·ing verbl'olcen om 
1·ede clat de a an cle b1!1'ge1'lij lee paTUj ten 
lnste gelegcle to·nt onwettelijlc als niet be
wezen ve·rlclnanl is gewo')'(len. - T' e1'111'e
king vwn lle beschUclC'inu waa·rb·ij lle be
klaartcle veroonleeld is de b·wruerlijlce par
tij volledig te vergoeclen. - T' erbreldn.rJ 
wellce z·ich n·iet •tl!itstrekt tot cle beschUc
kinrJ waarbij beslist wonlt clat de be
lclaaacle een to·ut begcwn heeft, tvellce zijn 
.ftanspmlceUjlclwid in het ueclranrJ bl'enrtt. 
- ·wanneer een beslissing de gause aan
sprakelijkheid van een ongeval ten laste 
van de beklaagde legt, met uitsluiting van 
elke aansprakelijkheicl in hoofde van cle 
burgerlijke partij, strekt zich de verbre
king van cle beschikkingen, die de be
klaagde veroordelen de bnrgerlijke partij 
volledig te vergoeden en die hierop ge
groncl zijn dat de aan cle burgerlijke par
tij verweten font onwettelijk als niet be
wezen verklaard is geworden, niet uit tot 
de beschikking waarbij beslist wordt llat 
-de beklaagde een fout begaan lweft, waar
door het ongeval veroorzaakt is en welke 
.zijn aansprakelijkheid in het gedrang 
brengt. 

20 april 1959. 638 

25. - U-itgestrelctheicl. Stratzalcen. 
- B·u·rge1·l·ijke vonlerinaen. - T'orderht
pen inuesteld doo1· twee bu.rrJerl-ijlce pcw
ti,ien tegen dezelfcle belclaaufle. - A1Test 
1.vanrbij een de-r vo'}'(le·ri:nuan ·inaew·i.lUurl 
1oonlt en de andere uedeeltel-i:ilc ntuewe
zen. - T' oorz·ien-lng ·ingestelcl doo-r de 1Hw
f!Crlij ke pcwtij wcta1'•vwn de VO')'(lC1'ing {!e
rleeltelijl.; wenl afgewezen teyen de be
lchwgcle en !le nnclere bnruerUjlce pn·rt-ij. 
- Onspl-itsbnrc beslissinrf. - Voorz·ien·inr1 
r;egroncl. - Verb·rekiny van cle besl-iswinrt 
.{!e·wezen over de t·wee burye1·lijlce vonle-
1'ingen. - Wanneer een burgerlijke par
tij, aanlegster in verbreking tegen een 
arrest, waarbij haar vor-clering gedeelte
lijk wordt afgewezen en cle vorclering van 
-een andere burgerlijke partij tegen de
zelfcle beklaagde wordt toegewezen, haar 
voorziening tegelijk tegen de beklaagde 
en tegen deze burgerlijke partij heeft ge
richt, en inclien de voorziening gegrond is 
en de beslissing onsplitsbaar is tussen die 
verscheiclene partijen, wordt de verbre
king. uitgesproken zo wat betreft de !JesUs
sing gewezen ten opzichte van de aanleg
ster, als wa t betreft de beslissing gewezen 
ten opzichte van de andere burgerlijke 
partij. 

25 1nei 1959. 765 

26. - U-itgest1'ekthe·icl. B·twgerlijlce 
vonle·ringen. - Besliss·inrJ tvaarbi.i cle 
ganse vernntwoorclel-iilcheicl voor een on
rJeval ten lnste van een belclna{fcle wo·rdt 
gclegcl, ove·rttt·igcl van onv-r-ijw'illige l-ichn-

YERBR., 1959. - 68 

meli.jke letsels, met ttitslttiting vnn de nn
clere bel,,lctngcle. - Besl-issin{f verbrolcen 
omflat cle jo1tt, cUe ann de tweecle be
klactgcle verweten -werfl, op ontvetti{fe 
w·ijze niet bewezen wenl verlclnnrcl. -
Verbrek·iny van cle besl-issingen, waa·rbij 
de ee1·ste belclaagcle -wenl ve·roonleelcl om 
de anrlere schculeloos te stellen en vnn z·ijn 
eis tegen cleze wenl ajgewezen. - Verbre
lc'i:na clie z·ich n·iet uftstrekt tot rle besch-ilc
lcing waarb-ij besl-ist ·wenl clat cle eerste 
belclaayde een fo·u.t heejt oegann, clie z·ijn 
vemntwoorclelijlcheicl merlebrengt. -Wan
neer een beslissing de gause verantwoor
clelijkheicl voor een ongeval ten laste legt 
van een beklaagcle, overtuigd van onvrij
willige lichamelijke letsels, met uitsluiting 
van de anclere beklaagde, strekt de ver
breking van de beschikkingen, waarbij de 
eerste beklaagcle veroorcleeld werd om cle 
tweede schadeloos te stellen en van zijn 
eis tegen deze werd afgewezen, uitgespro
ken omdat de font, die ann de tweecle be
klaagcle werd ven:i'eten, op onwettige 
wijze niet bewezen wercl verklaard, zicll 
niet nit tot de beschill;king, waarbij beslist 
worclt dat de eerste beklaagde een font 
heeft begaan, die het ongeval lleeft ver
oorzaakt en clie zijn verantwoordelijkheid 
medebrengt. 

8 juni 1959. 816 

2'7. - Uitgestrel.;theirl. Strnj'zalcen. 
- Voorzien·ing van rle verdachte. - Ver
breking van cle besl-iss-ing ove1· cle pu.bl-ieke 
vonlering. - Gevol{fen tvat betrett cle be
sUss·inyen o·ve·r cle burgerlijlce vonlerinyen 
ingestelcl tegen en cloor cle venlachte. -
De verbreking, op voorziening van de ver
dachte, van de beslissing van veroorde
ling over de publieke vorclering, brengt de 
verbreking mede van de beslissingen over 
de burgerlijke vorderingen ingestelcl zo te
gen als door de verclachte, en clie het "'e-
volg zijn van de eerste. "' 

8 juni 1959. 822 

.28. - U-itaest·relctheicl. Strafzalcen. 
- Voorzien-inu van cle verclcwhte. - Ver
brelcinu vnn rle beslissing o·ver cle ]Ju.blielce 
vonle·ri1l.ff. - Brenut cle verb1'elcin{f mecle 
van cle niet onherroepel-ijlce beslissing over 
cle voHlerinu van cle burge·rlijlce partij. -
Zelfs ·ingeval van afstancl cloor cle ver
clachte vnn zijn voo·rz·iening tegen cUe be
sl'issing. - De verbreking, op voorziening 
van de verdachte, van de beslissing over 
de publieke vorclering brengt de verbre
king rnecle van de beslissing, die geen eind
beslissing is, over de vorclering van de 
bnrgerlijke partij, zelfs in eli en de ver
dachte afstand heeft gedaan van zijn 
voorziening tegen cleze laatste beslissing. 

8 juni 1959. 822 

29. - U-itgestrelcthe-icl. B-wrgerlijlce 
znken. - Arrest wna-rb·ij een bemep ant-



1074 VERDELING.- VERJARING (IN STRAFZAKEN). 

tlWII/,:el1jk worclt verlclaanl en een tegene'is 
11:it hoofcle vwn 1·oekeloos en tergencl be
'/'oep ·wo'l'(lt verwo1·pen. - Ver·wC'I'lJ'inrJ om 
cle enkele ·re!le·n clat het beroep yegroncl ·is. 
- VeTb·relchl[f ·van het cUszws·it'ief o•ve1· het 
beroep clie cle verbreking van het cUspos'i
t'ief over cle tege1wls meclebrenrJt. - Wan
neer, een beroep ontvankelijk verklaard 
zijnde, een tegeneis uit hoofde van roeke
loos en tergencl hoger beroep wordt ver
worpen om de enkele rec1en dat het beroep 
gegrond is, brengt de verbreking van de 
beslissing over het beroep de verbreking 
mede van de beslissing over de tegeneis. 

12 juni 1959. 836 

ao. - Bevoegclheicl. Strntzaken. -
Mtwht van het hof na te ,qann of cle P1t
bl-lelce vo'l'(ler·iny fLl dwn niet ·ve·rjawrfl ·is. 
- Ret Hof van verbreking heeft de macht 
in de rechtspleging, die aan het hof wordt 
onderworpen, na te gaan of de publieke 
vonlering al dan niet verjaarcl is. 

15 juni 1959. 851 

;31. - UUyestrekthe'id. BtntfzMcen. 
- BesUss·inrJ van onbevoegclheicl over tle 
p·nbUelce en de bu:rge'l'lijlce vo1·tler·ingen. -
Voorz'iening van het openbaar min·iste·l"ie. 
- VerbrelC'ing.- U'itgestrelctheicl. -Wan
neer de bestreclen beslissing ten onrecll te 
verklaart dat de rechter v66r wie de pu
blieke en burgerlijke vordering aanhan
gig werden gemaakt onbevoegcl is, doch 
slechts het voorwerp is van een voorzie
ning van het openbaar ministerie, ver
breekt het hof de beslissing slechts voor 
zover zij over de publieke vordering is ge
wezen. 

29 juni 1959. 915 

32. - UUgestJ·eJctheid. Voo·1·z·iewing 
VfLn cle belclnagcle. - VerbrelC'ing 'l'fLn de 
besUss·ing over cle pu.bUelce vonlering. -
B1·engt fle veTbrelc·ing merle VfLn tle n'iet 
defin'itieve besUssing ove·r cle vo·rtleT·lng 
vwn een b·wrgerUjlce parUj. - Zelfs tvan
neeJ· cle belclaagcle tegen fle:ze ltwtste be
sUssing geen ·voorzien·ing heett ·ingestelcl. 
- De verbreking, op de voorziening van 
de betichte, van de over de publieke vor
dering gewezen beslissing brengt de ver
breking mede van de niet definiticve be
slissing gewezen over {le vorclering van 
een burgerlijkc partij, zelfs wanneer de 
betichte tegen deze laatste beslissing geen 
voorziening heeft ingesteld. 

22 juli 1959. 9:28 

VE!lDELING. 

Vonlering tot ve·rn•ieUrring. - V e1·koop 
floor· een der ertuenamen. futn een mefle
erfgenctanlo van z·ijn onvenleelfle 1·echten 
in een 01W0e1·encl goed. - VonleJ"ing tot 

vern'ietig·ing ontvankelijlc. - De vor(]ering
tot vernietiging voorzien bij de artike
len 887 en 888 van het Burgerlijk Wetboek 
is ontvankelijk zowel wanneer onverdeelcle 
recllten in een onroereml goecl afhangendG 
van de nalatenschap !loor erfgemunen aan 
een mecleerfgenaam werden verkocht als 
wanneer een overeenkomst tussen hen 
wercl gesloten om de gellele nalatenschun 
te verclelen. 

26 februari 1939. 490 

VEllENIGING ZONDER. WINST
BEJAG. 

Schu.lfl doo1· een beheenler iegens ee·n 
tlerfle persoon a.nngegnwn. - A:l"rest flea 
anflere beheercle·rs veroonleelt ietler een 
gefleelte van fle schnlfl te beta.len 011 gronrl 
VfLn een ]Jersoonlijlce font tegenover ae 
flenle. - A·r·rest 'l/Huwbij z·ij 1viet verooJ"
deelfl tvorflen eLls sch·u.lflennwrs op gran fl 
vfm h·1m hoeflfLn·i.gheifl van beheenle·rs. -
Het arrest, waarbij cle beheerclers van een 
vereniging zonder winstbejag veroorcleehl 
worden, ieder gecleeltelijk, een schnld te 
betalen, welke door een andere beheercler 
jegens een dercle versoon aangegeven was, 
om reden dat zij tegenover clie clercle een 
persoonlijke font begaan hebben, veroor
deelt ze niet als schuldenaars op grond 
van hun hoeclanighetcl van beheerclers van 
cle vereniging. 

20 maart 1959. 56± 

VEllJAlliNG (BU!lGERLIJKE ZA
KEN). 

. Boh1tlclvonlel"ing tegen fle Staut. 
Schttlflvo·rtlering onttTolclcen, door cwU
lcel 35 vnn. fle wet 1XM1 15 mei 1846, awn 
tle 1Jijfjwrige verjaTing ingevoenl bi:i arU
lcel 34. - 'l'oepassing van fle fle·rNrJja.rige 
verjMlng. - De schulclvorcleringen tegen 
de Staat, op clewelke artikel 35 van de 
wet van 15 mei 1846 op 's Lands comvta
biliteit de vijfjarige verjaring bij arti
kel 34 van die wet uitgevoercl niet toepns
selijk verklaart, verjaren door verloop 
van clertig jaren. (Burg. Wetb., art. 2262.) 

5 september 1958. 9 

VEllJAlliNG (IN ST!lAFZAKEN). 

1. - P·ltbUelce vorfloring. - Gecontra
venUonctliseenl wnnbefl-rijf. - Terrruijn. -
De publieke vordering nit een gecontra
ventionaliseercl wanbeclrijf van onvrijwil
lige verwondingen ontstaan is verjaarcl, 
bij gebreke van een verjaringschorsencle 
oorzaak, na volle zes maanden te rekenen 
van de laatste daad van onclerzoek of nm 



VERJARING (IN STRAFZAKEN). 1075 

vervolging die plaats heeft gehad binnen 
de zes maanden te rekenen van de dag 
van het misdrijf. (Wet van 17 april 1878, 
art. 21, 23 en 26.) 

6 october 1958. 106 

2. - PttbUelce vorrle·ring. - In staat 
vwn rl1'0nlcenschazl een voe1·t·uig te hebben 
besttwra of een ·rijfl'ier _qeleifl. - Tennijn 
Vftn rle verja1"·in_q. - De· publieke vorde
ring spruitende uit het misclrijf voorzien 
1:loor artikel 3 van de besluitwet van 
14 november 1939 en hierin bestaande een 
voertuig te hebben bestuurd of een rijclier 
te hebben geleid, verjaart na clrie jaar, 
conform de bepalingen van artikel 22 van 
1:le wet van 17 april 1878. 

10 november 1958. 219 

3. - TTe1·ja1·in17 van de bnrqe·rlijke vo·r
clerin_q gestttit door een rlancl die de ver
ja1·Ing van de p·nblielce vorderiny st·n·it en 
omgelceenl. -.De daden die de verjaring 
van de publieke vor~lering stuiten, stuiten 
insgelijks de verjaring van de burgerlijke 
vordering, en omgekeerd. (Wet van 
17 april 1878, art. 25.) 

9 februari 1959. 450 

4. - P·ttbz.ieke ·vo·nlerin,q. Einrlver-
oonlez.ing v661· het verstrijlcen vwn de ve1·
jwr·ingstermijn ·uityeszn·oken. - TT e1·oonle
U.ny slechts na rlat ·verst·rijken onhe·rroe
pel'ijlc yewo1·rlen. - (}een ve·r:iaring. - De 
publieke vordering is niet verjaard wan
neer de eindveroordeling, welke v66r het 
verstrijken van de verjaringstermijn 
wordt uitgesproken, slechts na clat ver
strijken onherroepelijk wordt. (Wet van 
17 april 1878, art. 21 en 23.) 

6 april 1959. 598 

5. - B·nryerUjlce vorcle·l"'iuy. Forcle-
1'iny tot ve1·goefUny van een schacle ver
oorrsaalct floor een feU, dat een wwnbeflrijf 
·van onvr!Iwill'ige ver1.ooncz.inyen en een in
brenk OZJ cle Wegoofle u'itm.aalct. - TT er
jaringstermijn. - \Vanneer een persoon 
een wanbedrijf van onvrijwillige verwon
dingen en een inbreuk op de vVegcode 
heeft begaan en beide misdrijven door een 
enig feit worden uitgemaakt, verjaart de 
burgerlijke vorclering, tot herstel van de 
door dit feit berokkende schade, na drie 
jaar. (Wet van 17 april1878, art. 22.) 

2 mei 1959. 689 

6. - B·twgerUjlce vonleriny. - Yorfle-
1'ing tot ve1·yoefz.ing van de scha.de ve1'001'
:PfUtlct door een inbrettlc op de Wegcode. -
Verja.1·ingstennijn. - De verjaringster
mijn van de vordering., tot herstel van de 
schade voortspruitende uit een inbreuk op 
de vVegcocle, is van een jaar, zelfs wan
neer de dader van die inbreuk zichzelf 
verwonclingen heeft toeg·ebracllt. (\Vet van 
1 augustus 1899, art. 7.) 

2 mei 1959. 689 

7. - Pnblieke vo·rfleriny. - Niet do en 
va.n cle aangitte in de ve1·kee1·sbelasUny 
v66r elk _qebnt.ilc va.n een moton·ijwiel. -
Verj.aringste1·n~ijn·. - De publieke vorde
ring- spruitencle nit het misclrijf omschre
ven in de artikelen 25 en 34 van de bi.i 
koninklijk besluit van10 april1H51 samen
g·eordencle wetten met betrekking tot de 
verkeersbelasting op de motorvoertuigen, 
en bestaande in het niet doen van de aan
gifte in deze belasting v66r elk gebruik 
van een motorvoertuig, verjaart na drie 
jaren, overeenkomstig de beschikkingen 
van artikel 22 van de wet van17 avril1878. 

25 mei 1959. 764 

8. - Apost'il van rle JJ·rocuretw des Ko
nin_qs 'l,()fUM'bij het flossier en fle beschilc
lcin{f vfm~ contra.ventionaUsaUe nan fle 
ambtenafw vwn het oz;enbaar 1nin:istm"ie 
worden ove1·_qemact1ct. - Ye1'j•a1·ingsttti
tenlle daafl .. - De a:postil van de procu
reur des Konings, waarbij het dossier en 
de beschikking van contraventionalisatie 
van een misclrijf aan de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de reclltbank 
van politie worden overgemaakt, met ver
zoek te vervolgen, is een daad van vervol
ging welke, tijclig verricht, de verjaring 
stuit. (Wet van 17 april 1878, art. 26.) 

25 mei 1959. 771 

9. - P·ubUelce vo}'(le1·ing. - Gecontra
vent'ionftliseenl m·isdri:if. - Tennijn. -
De publieke vordering spruitende nit over
treclingen van artikelen 443, 444 en 448, 
lid 2, van het Strafwetboek, g-econtraven
tionaliseerd bij beschikking- van de raacl
kamer, is, bij ontstentenis van verjaring
sclwrsencle oorzaak, verjaard wanneer zes 
maanclen verstreken zijn sedert de laatste 
daacl van onclerzoek of van vervolging ge
steld binnen de zes maanden vanaf de da
tmn der overtreclingen. (Wet van 17 april 
1878, art. 21, 23 en 26.) 

25 mei 1959. 771 

10. - B·zw{ferli.ike vorflel"iny. - P·u
bl-ielce vo1·fle1·ing verja.anl. - 01nstanflig· 
heid zo1uler invloecl op de tij fliy ingestelde 
b·ttr_qerUjlce vorder·ing. - De verjaring 
van de ;publieke vordering brengt de ver
jaring- van de tijclig ingestelcle burgerlijke 
vordering niet mede. (\Vet van 30 maart 
1891, art. 1, waarbij art. 26 van de wet 
van 17 april 1878 wordt aangevuld.) 

25 mei 1959. 771 

11. - Yon1tis 'l.'an tt'itstel. - Ye1·ja
ringstwitemle clnaa. - Een vonnis van uit
stel van de zaak, te bekwamer tijd gewe
zen, stuit de verjaring van de publieke 
vordering. (Wet van 17 april1878, art. 26.) 

15 juni 1959. 851 

12. - Stttii'i11(! 'IXtn de verjwr-i:nq. -
Da.({)fl van 01ulerzoelv. - Beyrip. - Maakt 
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een daad van onderzoek uit, die de ver
jaring van de imblieke vordering stuit, 
elke daad uitgaande van een daartoe be
voegde overheid en hebbende tot voorwerp 
bewijzen te verzamelen of de zaak in staat 
te stellen om gevonnist te worden. CWet 
van 17 april 1878, art. 26.) 

22 juli 1959. 925 

13. - Kantsch·rift 'Vnn de zn·ocu;re'll1' 
cles Kon·ings hebbencle tot 1/oorwerp be·w·ij
zen 1W11ens het bestaan cler ·inbreuken te 
belcornen. - Daarl van onclerzoelc ·waa1·
doo1· de 1/erjaTing wonlt gestttit. - Maakt 
een daad van onderzoek uit, die de verja
ring van de Imblieke vordering stuit, het 
kantschrift cloor de procureur des Ko
nings aan het Belgisch-Luxemburgs Insti
tuut voor de wissel gericht ten einde, na
melijk, bewijzen nopens het bestaan van 
inbreuken op de wet op de wisselcontrole 
te verzamelen. (Wet van 17 april 1878, 
art. 26; besluitwet van 6 october 1944. 
art. G, gewijzigcl bij besluitwet van 4 juni 
1946, art. 3.) 

22 juli 1\l59. 925 

VERKEE!l. 

1. - j]!JJskenninrt, door een geb·rn·ilcer 
van cle openba·re weg, van een bepaling 
van de Wegcode. - Is n·iet nooclzalcelijlc 
een onvoorz·ienbare gebetwten·is voor de 
ancleTe weggebntike1·s. - Beoo1'deling van 
cle teUenrechter. - Het miskennen, door 
een gebruiker van de openbare weg., van 
een bepaling van de Wegcocle is niet nood
zakelijk een voor de andere weggebrui
kers onvoorzienbare gebeurtenis; de fei
tenrechter oorcleelt soeverein of zulk mis
kennen in feite dat karakter heeft of niet. 

10 september 1\l58. 23 

2. - Wegcofle, acrUke~ 16. Voor·ran-
gen. - Voormng van de bestn·unler (z,ie 
op een hootdweg r(jdt. - OgenbUk waa1·
op die voorrang 1.vo·rdt vast,qestelcl. - De 
voorrang van cloorgang·, toegekend aan de 
bestuurder die op een hoofclweg rijdt, 
worclt vastgesteld op het ogenblik waaro]J 
{lie bestuurder het kruispunt nadert en 
niet op het ogenblik waarop zich nuder
hand een aanrijding met een ander voer
tuig voordoet. (Art. 16 van de Wegcocle, 
zoals het van kracht was, v66r het ko
ninklijk besluit van 4 juni 1958.) 

15 september 1958. 37 

3. - voorrangen. - Wegcode .• a1'tf
lcel 17. - Bestmwcle-r· (Ue cle 'VOorrang ge
niet stil hotulende en rlawrna. teru.g aan
zettenrle. - Mctnamvre cloor de anclere 
bestwu·rclm· ·niet kunnencle ·waargenomen 
w01·clen. - Mwnmn·vre clie cle ·voo1Yang 
niet cloet verUezen. - De bestuurder, die 
de verkeersvoorrang geniet, verliest deze 

voorrang niet door stil te houden en claar
na terug aan te zetten, wanneer deze ma
nceuvre door de andere bestuurder niet is 
kunnen waargenomen worden. (Art. 17 
van de Wegcode van 8 april 1954.) 

22 september 1958. 64 

4. - Wegoocle, artilcel 12-1, - l'lrwt8 
op cle 1"ijba.an. - VenJUchUng voo1· de be
st·nunler zo cl'icht mogelijlc b'i:i de 1'echter
rancl va"~ cle ri:ibaan te bUfven. - Dm-<:tg
wijclte van cl·ie ve·rpliahting. - De ver
plichting, voor de bestuurder op de rijbaan 
rijdende. zo dicht mogelijk bij de rechter
rancl van die baan te lllijven, worllt be
oorcleeld door rekening- te houden met cle 
omstancligheden. (Art. 12-1 van de 'Neg·
cocle van 8 ll'pril 1954.) 

22 september 1958. 65 

5. - Wegoocle vwn 1 febrna·l"i 193lf. 
Knt'isen van voe1·t,nigen. - VeqJUoliU.n!J 
cle heltt vnn rle 1'i:iweg, en zo norz.i[f, van 
cle 1·ijbaan vrij te laten. - Draa{JW'i;iclte. 
- In geval van kruisen van voertuigen, 
legde artikel 32 van de vVegcode van 1 fe
bruari 1H34 de bestuurders op v·oor elkaar 
wederkerig de helft van de rijweg vrij te 
laten; evenwel, zo deze laatste onvoldoen
de was om zonder gevaar voor ongeval llet 
kruisen toe te laten, waren de bestuur
ders er toe gehouden voor elkaar niet de 
helft van de rijweg, maar de helft van de· 
rijbaan vrij te laten. 

3 october 1958. 98 

6. - TVegoorle vctn 8 a.tJril 1954. (t'J'ti

lcel 17. - Bestmtrcler een manaNt-o·re on
clernemenrle to en geen .ftncler bestunrder in 
het z·ioht ·is. - Ziohtbruwlwiclsafstancl vo7-
cloenae. - Geen ·inbreu.lc OJJ gezegcl art'i
kel 17. - Overtreedt artikel 17 van de 
Wegcode van 8 a:pril 195± niet de bestuur
cler die een manceuvrc onderneemt toen 
geen ancler bestuurder in het zicht is ell 
de zichtbaarheidsafstand voldoencle is. 

6 october 11J58. 100• 

7. - Btationeren. - TVegcode •PCtn 

8 apra 1954, a·1'Ulcel 34, 10°. - Ni.et toe
passelijk OJJ het geval wacwin het voerMti!J 
tengevolge van een bescha.cl·iging tot st'il
stancl Jcomt. - Artikel 34, 10°, van de· 
Wegcode van 8 april 1\l54, dat het statio
neren van de voertuigen verbieclt in een 
bocht of nabij de top van ecn belling, in
dien het zicht in beicle richtingen niet vrij 
is op de afstand die het bepaalt, is niet 
toepasselijk op het geval waarin het tot 
stilstand lwmen van een voertuig het ge
volg is van een beschadiging. 

6 october 1958. 107 

8. - 1Ve{foode, cwtilcel 26-2, - Plots 
1·emmen, cle normale gnng van cle andere 
besttt·wrclers belettencle.- Be{f·l"ip. - Over
treedt artikel 26-2 van de Wegcocle van 
8 april 195± de bestnnn1er die de normale 
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gang van de andere bestuurders belet door 
een remmen dat, in de omstancligheden 
van de zaak, als ontijdig, gevaarlijk en 
hinderencl voor het verkeer voorkomt. 

13 october 1958. 128 

9. - Vonnis ve-rkla·rende, eensrleels, flat 
de stilstnnd vwn een voe1·t·uig als een ge
betwlijlce om8tandigheirl client aangezien 
te tV01Ylen en, anderdeels, flat het tJlots 
tot stilsta11d brengen van een 'Uoert·uirl rle 
no1"1na.le gang 'Uan. ande1·e voertwigen belet 
heeft. - Geen tegenstrijrUgheicl. - De 
rechter kan, zonder tegenstrijdigheid, ver
klaren, eensdeels, dat de stilstancl van een 
voertuig als een gebeurlijke omstandig
heia client aangezien te worden, en beslis
sen, anderdeels, dat, wegens de wijze 
waarop een voertuig plots tot stilstand ge
bracht werd, het de normale gang van de 
bestuurders cUe het volgden heeft belet. 
(Wegcode van 8 april 1954, art. 26-2.) 

13 october 1958. 128 

10. - Voormng. - TVegcode t;an 
8 apJ•il1954, ·a?·Ukelen 15 en 16. - Draart
w·ijflte t;an. rUe bezmUngen. - Artikel 15 
van de Wegcode, zoals hij van kracht was 
v66r het koninklijk besluit van 4 juni 
1958, voerde een algemene regel van voor
rang in waarop artikel 16 van die code, 
aangevuld door artikel 1 van het konink
lijk besluit van 15 juni 195±, uitzonderin
gen stelde. 

20 october 1958. 149 

11. - T' oorrang. - TV egcorle van 
8 rtp1'il 1954, a1·tikelen 15 en 16-1, leden 1 
en 3. - Bestmtnlel' vnn rechts Jcom.enrle 
op ee1~ weg voorzien vwn het telcen 1!" 1a. 
- Best1w.nler va:n links h'omende ozJ een 
1.veg niet voorzien van het telcen w 2. -
VerlceeJ·svooJTang behorenrle aan die laat
ste best·n·zwde·r. - Bij afwijking van arti
kel 15 van de vVegcode, zoals hij van 
kracht was v66r het koninklijk besluit 
van 4 juni 1958, is een bestuurder niet 
gehouden de dom·gang vrij te laten voor 
de van rechts komende bestuurder, wan
neer de weg waarop deze rijdt voorzien 
is van een teken 11'' 1a ( omgekeenle drie
hoek), zelfs inclien de weg door de eerste 
bestuurder gevolgd niet voorzien is van 
het teken nr 2 (zwarte pijl). 

20 october 1958. 149 

12. - Ve·rlceerstekens. - Tekens nrs 1a 
en 2. - Wegcode '//an 8 april 1954, a'rti
kel 122, lantste z.icl. - Dnwgw·ijrlte 'Unn 
rUe overgangsbezmz.ing. - Artikel 122, 
laatste lid, van de Wegcocle, aangevuld 
door artikel 8-2 van het koninklijk besluit 
van 15 juni 1954 gewijzigd door artikel 2 
van het koninklijk besluit van 13 juni 
1956, had enkel tot doel het organiseren 
van de signalisatie door micldel van de 
tekens nrs 1n en 2., en niet het regelen van 

de rijwijze der bestmu·ders ten opzichte 
van die signalisatie zoals zij in feite aan
gebracht was, die rijwijze geregelcl blij
vende door artikel T-2 van gezegcle code, 
zoals hij van kracht was v66r het konink
lijk besluit van 4 juni 1958. 

20 october 1'958. 149 

13. - YertJUchtin_q voo'/; de best·u.unler 
vnn een voert1tig te k1tnnen stopzJen 'U66r 
een hvnclernis. - T' e1'ZJlichting een l!'incle·r
nis die knn worden voorzien veJ'oJulerstel
lencle. - De verplichting-, opgelegd door 
de reglementering op de politie van het 
verkeer aan de bestunrder van een voer
tuig, dit voertuig tot stilstand te kunnen 
brengen v66r een hindernis becloelt slechts 
de hinclernissen die voorzien kunnen wor
den. (Impliciete oplossing.) 

2± october 1958. Hi7 

14. - Yervnllenverkl(l;ring van het 
recht te best1wen. - Arrest de vervallen
verklar·ing uitszwelcencle van het 1·echt een 
voertn·ig te best·u.ren _qerl'lwenrle een :iawr. 
- AJ''I'est geen van de omstnncl·igheclen 
vnststellende rUe rle 1·echter toelnten een 
ve·rvnllenverlclaring van een dltur Zanger 
(Zan zes maanclen u.it te sprelcen. - On
wetti_qheicl. - Is niet wettig gerechtvaar
digd het arrest dat de vervallenverklaring 
van het -recht een voertuig te besturen ge
durende een jaar uitspreekt, zonder een 
van de omstantlig-lleclen vast te stellen die 
de rechter toelaten een vervallenverkla
ring- van een clunr langer dan zes maanden 
uit te spreken. (Wet van 1 aug-ustus 1899, 
art. 2 en 3, gewijzigd door de wet van 
1 augustus 1924.) 

31 october 1958. 187 

15. - We_qcorle van 8 npri.l 1954, a-rti.
kelen 26 en 20-2. - Arrest rlat aanneemt 
dat een bestn1wrler arm zijn linlce·rzijde 
genoeg J'ttirnte gelaten heett opclnt een an
dere best1t1wder gemalckez.ijlc zou knnnen 
doorgaan. - Arrest rlat niettemin besz.ist 
clat de eerste bestn1wde1· ann zijn •uoertnig 
een snelheid rtege·ven heett die een gevnar 
rleed ontstnan om reden t)(tn het fe# rlat 
wegens de plaatsgestelrlhe·irl het kruisen 
op zeer voorz·icht1ge wi:ize lwefrle te r!e-
be·uren. Geen tegenstrijd'i,qhe1d. 
Steunt niet op tegenstri,idige rnotieven lwt 
arrest tlat, al neemt het aan dat een be
stuurder aan zijn linkerzijde genoeg 
ruimte gelaten lleeft opclat een andere be
stuurder gemakkelijk zou kunnen door
gaan, beslist dat hij aan zijn voertnig 
een snelheid gegeven lleeft die een gevaar 
deed ontstaan om reden van het feit dat 
wegens de plaatsgestelclheicl het krnisen 
op zeer voorzichtige wijze hoefde te ge
bem·en. 

31 october 1958. 19·1 

16. - Voorrang. - Hiiirwrch·ie der we
gen. - Plnats waa.-r deze hWra1·chie be-
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panlcl wonlt. - De hil"rarchie der op een 
kruispunt kruisende wegen wordt beoor
deeld volgens de kenrnerken die zij aan 
dat kruispunt zelf vertonen en niet val
gens het uitzicht dat zi.i op enige afstaml 
van het kruispunt llebben. (Wegcode, arti
kel 16-2, zoals hij vigeercle v66r het ko
ninklijk besluit van 4 juni 1958.) 

3 november 1958. 193 

17. -- V aststelUn[!, cloor rle fei.tenreoh
ter, rlnt een wegqeb1''lt'ike1- cUe 's nachts, 
b'ij een n·iet te hoge snelh6'icl 1·eerl, ve1'
pUoht is geweest ncw·r Unks te st·wren claar 
hij Z'ich plotseling v66r een. rloo·r geen te
lcen aanuerluirle h'inclern·is bevmulen hacl. 
- Fnststell'iny •ucvn rle ove'/'1naoht. - Stelt 
vast clat eeu weggebruiker op de openbare 
weg in een geval van overrnacht verkeerd 
heeft, die (le ontwijkingsbeweging door 
hem aan zijn rijtuig gegeven rechtvaar
digt, het vonnis dat releveert clat deze 
weggebruiker, die 's nachts bij een niet 
te hoge snelheicl reed en zich plotseling 
v66r een door geen teken aangeclukle hin
dernis bevoncl, niets anclers kunnen cloen 
heeft dan naar links te stln·en. 

17 november 1958. 237 

18. - Botsing van twee voertuigen. ~ 
F eroordeUnq vnn cle bestt~'llnlers, rle ene 
hoofclens inbrett1c op cle arUlcelen 12-1 en 
15, cle ancle·re hoofrlens een in/Joreu1c 01J cw
til.,el17 van de Weycorle 1)an 8 n1HU 1954. 
- Ve1·oonleUngen geste·nncl op tegenstrij
cUge 1'eclenen. - Ontbrelcen van 1·eclenen. 
- Is tegenstrijclig in zijn bereclenering en 
schenclt artikel 97 van de Grondwet het 
yonnis dat, naar aanleiding van een ver
keersongeval veroorzaakt door de botsing 
van twee voertuigen, de bestuurders er
van veroonleelt, de ene wegens inbreuk 
DP de artikelen 12-1 en 15, de all(lere we
gens inbreuk DP artikel 17 van de vVeg
colle van 8 april 1954, wanneer deze ver
oorclelingen stcunen, enerzijcls llierop dat 
de gang van de eerste bestuurder in tegen
strijd met het reglemcnt was en, anckr
zijcls hierop clat tleze gang norrnaal was. 

24 november 19G8. 259 

19. - TVeyoofle vnn 8 a.pril 1954. -
Kntisen en inhalen va.n een stUstaancl 
S1Joorvoe·rt·wiu. - Bestunnle1· die cleze ma
nam·vre ni.tvoert met een snellwid clie hem 
n'iet toelaat v66r ee·11 voetgnnue·r cUe ver
sohijnt v66r het spoorvoe1·tn'ig tot stU
stand. te Jcomen. - Misdr1.jf. - Overtreedt 
artikel 24-1 van de WegcQCle van 8 april 
11}54 de bestuurder die langsheen een 
spoorvoertuig dat stilstnat om de reizig·ers 
te laten in- of uitstam1eu rijdt met een 
snelheicl die hem niet toelaat vlug tot stU
stand te komen v66r een voetganger die 
v66r het spoorvoertuig verschijnt. 

2± november 1958. 263 

20. - Gevaarstelcens. ~ YerpUcht·inr; 
ze 's nachts ziohtbaar te ma.ken. - TTer
pUohting zoncle1' beperking. - Artikel 116, 
eerste lid, van de Wegcode schrijft zoncler 
enige be11erking voor tussen het vallen 
van de avond en het aanbreken van de 
dag de gevanrstekens ziclltbaar te maken. 

28 nDvember 1958. 271 

21. - Gevan1·stelcens bedoelcl IJij M'U-
7cel116 vwn cle Wer;code. - Beurip. -De 
gevaarstekens door artikel 116 V!tn de 
Wegcode becloeld zijn de tekens als ge
vaarstekens gerangscllikt door tlezelfdc 
cocle. 

28 november 1958. 271 

22. - 'l'eken Ja. - Teken ·waarop arU-
7cel116, eerste Ucl, vn1" rle Wegoofle toepas
bMtr is, zelts na. het in voege treclen van 
het ko1vinlcl'i,ik beslwit vnn 15 jttni 1954. -
De artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 15 juni 1954, clat de Wegcode 
aanvult, hebben de rangscllikking van het 
teken nr 1a. niet gewijzigd zoclat arti
kel 116, eerste lid, van de vVegcocle van 
8 april195± op dit teken toepasbaar blijft. 

28 nDvernber 1958. 271 

23. - Wegcocle. - Bevel ·uan een be
voeyrl 1Jersoon. - Beg·rip. - Voor de toe
passing van artikel 7, 1 en 3, van de Weg
cocle is de uitnocliging van een bevoegcl 
persoon een bevel. (Impliciete oplossing·.) 

1 december 1\)58. 275 

24. - TVeycode. - Telcst rlie het l.;o
n·inlcl'ijk besl1vit vwn 4 ,hw•i 1958 voorga.at. 
-Bevel va.n een bevoegcl pe·rsoon.- Bevel 
clat voorrang heett boven rle ve·rlceersrege
len. - Zelfs v66r zijn wijziging door ar
tikel 2 van het koninklijk besluit van 
4 juni 1958, had artikel 7-H van de Weg
cocle deze drnagwijdte dnt de bevelen van 
de bevoegde agenten onder meer op de 
verkeersregelen voorrang hndden, daar de 
woorclen cc boven de verkeerstekens >> bete
kenen >> : cc zelfs boven de verkeerstekens >>. 
(Inrpliciete oplossing.) 

1 december 19:i8. 275 

25. - Vl·uchtmi.IYl'!'ijf. - 011{/C'V·al clat 
yeen UchnmeUjlce letsels heett te·weeuge
lwacht en ueen acwgifte oplegt. - Om
stancUgheirl clie yeen belang heeft. - Het 
vluchtmisclJ:ijf vereist niet dat het onge
vnl licharnelijke letsels heeft teweegge
bracht noch clat het een nangifte nan de 
politie of ann de rijkswacht Dplegt. (Wet
ten van 1 augustus 1899, art. 2/J·is, en 
1 augustus 1924, art. 3.) 

8 december 1958. 30± 

26. - Richt·ingsve·rancl-er·ing. Weg-
corle vcMt 8 april 1954, a.rUkel 25-2-b. -
BepaUng rUe moet ye·!nte1'1Jreteenl tvonlen 
1net inaohtnerniny van cleze van wrtilcel 44 
va-n clezelfrle code. - De bepaling- van ar-
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tikel 25-2-b van de Wegcode van 8 april 
1954 moet geinterpreteerd worden met in
achtneming van deze van artikel 44 van 
dezelfde cocle. 

8 december ln58. 306 

27. - Wegcocle ·va1t 8 az1ri/. .1954, a·rU
lceZ 25-2-b. - Bestnu.nler cUe links wil M
sla•a11. - Best-zmnleJ· cUe clit vooJ·nemen 
lcenbaar maakt en. cleze ma.namvre nU
voe'l·t wanneer ee'/t ancler bestmwcler ·reeds 
een inhalingsbeweging ctangevangen lwcl. 
- M·iscl1"'ijf. -- Pleegt een inbrenk op ar
tikel 25-2-b van de Wegcode van 8 apcril 
1954 de bestnurcler die, links willende af
slaan, zich niet tijdig genoeg geclraagt 
naar de onclerscheidene voorschriften van 
deze bepaling, onder meer door zijn voor
nemen niet kenbaar te maken en door deze 
manceuvre nit te voeren wanneer een an
der bestnurcler reec1s een inhalingsbewe
ging aangevangen had. 

8· december 1958. 306 

28. - Yaststelling clat een bestmtnleJ' 
cloo1· de mWIW3'1tv·re van een cmcle1· best·ntw
der ve1"1"ast is gmvonlen. - 'l aststelling 
fla-t de eerste bestmwcler met een ovenlre
ven snelhe·irl ·reecl. - Geen. tegenst-rijcl-ig
heirl. - Het is niet tegenstrijclig terzelf
dertijd vast te stellen dat een bestunrder 
verrast is geworden door de manceuvre 
van een ander bestuurder en dat hij met 
een overdreven snelheicl reed. 

8 december 1958. 307 

29. - Inhalen. - 1-l'egcocle van 8 april 
1954, wrt·ikel 21-3. - Verpl-ichting zich zo 
ve1· al8 noclir! van. rle in te ha-len wegge
bnt·iker te venv·ijcle·ren. - Toepassinrf. -
De rechter die vaststelt dat een bestunr
der, terwijl hij een motorrijder inhaalde, 
deze het evenwicht deed verliezen daar 

. hij een onvoldoende ruimte liet tussen cle 
twee voertuigen, beslist wettig dat cleze 
bestuurder een inbreuk pleegde op arti
kel 21-3 van de vVegcode van 8 april 1954. 

22 december 1958. 356 

30. - Yerborlstelcen. - Wcg{febrtt·iker 
die ·in aanr-ijcl-ing lwm-t met een vracht
wagen cl-ie op g·rote atstancl zichtbwre be
weg·ingen nitvoerde 0111 mnterialen OZJ cle 
alcl·1ts ct-a11· het verkee·r verborlen weg te 
vervoeren. - Rechter cl-ie beslist rlnt cleze 
'/.oeggebnl'ilce·J" een ·inlwenl,; pleegcle otJ arti· 
7cel26-1 vwn- cle Wegcorle.- Wettigheirl.
Het arrest dat releveert dat een bestuur· 
der die het verbod, voo•rtspruitencl nit een 
wettelijk teken, zich op een openbare vveg 
waar openbare· werken werden nitgevoerd 
te begeven had overtreden, in aanrijcling 
was gekomen met een vrachtwagen die, 
om materialen op hun plaats te brengen, 
bewegingen uitvoerde die op grote afstancl 
zichtbaar waren, kan claaruit wettig aflei
den dat de vrachtwagen een voo·rzienbare 

hindernis uitmaakte voor de bestuurder 
en clat cleze laatste artikel 26-1 van de 
vVegcolle van 8 april 1954 heeft overtre
den. 

22 december 1958. 357 

31. - Dro-nkenschap. TTel·oo-rrlel-in{l 
wegens onvrijw-illige clocling en 7cwets1tTen. 
- Daarenboven veroorrleling wegens het 
best1wen-, ·in staa.t ran rlronkenschap, van 
een voertuiy. - Ontzett-ing vnn het recht 
een voert'ltig of een l-uchtsohitJ te bestttren 
en een rijcl-ieT te geleirlen gerlnTenrle een 
te1·1nijn van t-ien _icuw·. - Onwettiglwirl. -· 
Is onwettig de straf Yan ontzetting van 
het recht een voertuig of een luchtschip 
te besturen en een rijdier te geleiden uit
gesproken voor een termijn van tien jaar, 
wegens de misclrijven van onvrijwillige 
doding· en kwetsuren en van besturen op 
de opellbare weg in staat van dronken
schap van een voertuig. 

22 december 1958. 358 

32. - Hii!rarcl1:ie rler wegen. - Weg
cocle vnn 8 a,p1'-il 196-ft, n·rt-ilcel 16-2-b. -
TVeg vooTzien met het tekenw 2. -Hoofrl
weg. - Foorwaanlen. - Tijdens de toe
passing van artikel16-2-b van de Wegcocle 
van 8 april 1954, waren de wegen voorzien 
met het teken nr 2, clat een kruispunt aan
duidde waarop de gevolgcle weg een hoofcl
weg is, slechts werkelijk hoofdwegen op 
het genadercle kruispunt ten opzichte van 
de wegen voorzien met het teken nr 1a.. 

19 jannari 1959. 401 

33. - YOOJTanrJen. - l.Yegcocle, cu·u
lcelen .15 en 16. - Best·wunler 1'ijrlenrle op 
ee-n weg ·voorzien, met het telcen w· 2. -
An.clere bestu.unler lcom.enrle ran rechts 1tit 
een weg n-iet voorz·ien met het telcen w· 1a. 
- Eerste bestu·unler (l-ie rle voorrnng moet 
verlenen. - De bestnurder rijdende op 
een weg voorzien met het teken nr 2 is 
verplicht doorgang te verlenen aan de be
stuurder die van rechts komt nit een met 
het teken nr let niet voorziene weg. (VVeg
code van 8 april 1954, art. 15 en 16.) 

19 januari 1959. 401 

34. - Wegcolle vnn 8 aprU 195-ft, arti
lcel 95.- Weg voorzien met het telcen w 2. 
- Anrle1·e wegen niet voorz·ien met het 
telcen ·w 1u. - Best·wu·rcler rijrlenrle op cle 
ee1·ste ~ve{f rz.ie rle atwezighe·irl van het 
telcen op rle penarlercle -wey -niet kent. -
G·roncL va-n rechtvaarcl-iging. - De be
stuurcler clie o-p een met het teken nr 2 
voorziene weg rijdt, zonder dat de andere 
wegen die o-p het kruispunt uitloven met 
het teken nr la. voorzien zijn geweest, mag 
een groncl van rechtvaardiging inroepen 
indien hij de afwezigheill van het teken 
nr :Ln op de genac1erde weg niet kende. 
(Wegcode van 8 april 1954, art. 95.) 

19 januari 1959. 401 
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35. - PriorUeUen. - Weucode van 
8 a.pril1954, arti7cel17. - Achtentitrijden. 
- JJinnrW'U1Jre. - De feitenrecllter mag 
wettig beslissen dat llet acllteruitrijden 
een manamvre uitmaakt die van deze aard 
is dat ze de normale gang der andere be
stuurders kan hincleren, in de zin van ar
tikel 17 van de vVegcocle, zoals dit opge
stelc1 was v66r het koninklijk besluit van 
4 juni 1958. 

26 januari 1959. 417 

36. - L-inks i'llhalen va.n een best·nur
<ler· cUe r::!'i:in voornemen heett laten kennen 
l-inks c~f te slrwn en !lie ·in het rn·iilclen van 
de r··ijba.an reecl. - Over·tr·ecl'ing vwn ar·U
kel 1!1, tweede Ucl, ·van de W egoocle van 
8 a]Jril 1954. - De rechter die vaststelt 
dat een bestuurcler die, tijclig, zijn voor
nemen heeft laten kennen links af te slaan, 
in llet midden van de baan reed, en op 
zijn recllter kant cen voldoencle ruimte 
liet om hem in te llalen, beslist wettig clat 
hij niet links mocllt ingellaald worden. 

2 februari 195H. 435 

37. - Bestuunler rl'ie l·inks wil afslaan. 
- Bestuwrcler cUe zioh uerlrangt ncwr ar·
tikel 25-2-b van de 1\Tegoorle van 8 a.prH 
1954. - Bestmtrrle1· rUe n·iet gehou.clen is 
bovenilien a.rt-ikel 17 van gezegde code na 
te !even. - De bestuurcler die, op cen 
openbare weg, links wil afslaan moet de 
voorscllriften van artikel 25-2-b van de 
Wegcocle van 8 april 1954 eerbiecligen en, 
indien llij ze naleeft, is llij niet gellouclen 
de algemene verplicllting om de voorrang 
te verlenen, in artikel17 van gezegcle code 
voorzien te eerbiecligen. 

16 februari 1959. 468 

38. -Best·l/iunler die links wil afslaan. 
- Best·wunler clie, ten gevolge van over
mrwht, artUcel 25-2-b 1Xtn de Wertcode va·n 
8 april 1954 niet naleeft. - Best1t,.unle·r 
n·iet m·i.jgesteld van a:rt'ikel17 ·van clezelfde 
code na te le·ven. - Inclien de bestuurder 
die, op een ovenbare weg, links wil af
slaan zich zelfs ten gevolge van overmacht 
niet geclraagt naar de voo-rscllriften van 
artikel 25-2-b van de Wegcode van 8 april 
1954, is de manamvre die hij uitvoert niet 
meer onttrokken aan de bepalingen van 
artikel 17 van die code. 

16 februari 11159. 468 

39. - Wegcorle van 8 april 1954, ar·ti
lcelen 25-2-b, 44 en 46. - Bestu·urdei' rUe 
zijn inz·icht om links nf te skwn heeft 
laten kennen. - Best·uurcler· niet vr'i;ige
stelcl va.n de 1:e·rpUchtinaen te eerb·iecl'igen 
rUe ·voortvloe·ien ·uit fle stand en cle snel
he·icl van de a.nclere weggeb·r·wilcers. - De 
bestuurcler die, op een openbare weg, zijn 
inzicht heeft laten kennen om links af te 
slaan, overeenkomstig artikelen 25-2-b en 
44 van de Wegcocle van 8 april1954, worclt 

niet vrijgesteld, luiclens artikel 46 van die 
code, van het inaclltnemen van de ver
pliclltingen die voor hem uit de stand en 
de snellleid van de andere weg-gebruikers 
voortvloeien. 

16 februari 1959. 468 

40. - T'erwtl 1:an het ·recht een 'l'ijt·wig 
te voeren we gens lichamelijlce onbek1.vaam
heirl. - Bestaan en d·u1w ·van rleze on7Je
Tcwanrnheirl. - Hinclenfle beoonleling cloo·r 
de teitenrechter·. - De feitenrecllter be
oorcleelt soeverein, naar de omstancliglle
den, of de beklaagcle licllamelijk onbe
kwaam is een rijtuig te voeren en of die 
onbekwaamlleid blijvencl of tijllelijk is. 

2 maart 1959. 500 

41. - TT er1:a.l 1:an het ·recht een ·r·ijht-i[J 
te 1:oeren, zonls het clOO'I' de wetgevinrt op 
rle pol·it·i.e van het verkeer ·is bewwld. -
TToo!"werp. - Het verval van het recllt te 
besturen lletwelk bij de wetten van 1 au
gustus 1899 en 1 augustus 1924 op de voli
tie van het vervoer bepaald is, lleeft enkel 
tot voorwerp llet voeren van een rijtuig; 
de recllter vermag niet het verval nit te 
breiden tot het besturen van een lucht
scllip of tot llet geleiclen van een rijdier. 

2 maart 1959. 500 

42. - Kruisen. - TVegcode 'Ua;n 8 april 
1.954, artikel 20-2. - Kr··wising welke n.iet 
rJe'll!(tlckeli:ik kan rloorgnan zo een van fle 
bestMtnle·rs de geli:ikrtronrlse be1·rn n;iet 
volgt. - VertJUchtinu ·roo·r die bestnurrler 
clie berm te v·olgen voor zover rleze geen 
'!'ijw·ielpcul ·is. - Wanneer een bestuurcler 
cUe een andere kruist die manamvre niet 
gemakkelijk kan uitvoeren zomler de ge
lijkgrondse berm te volgen, is llij er toe 
gehouden die berm te volgen. voor zover 
cleze geen rijwielpad is. (Wegcocle van 
8 april 195±, art. 20-2.) 

9 maart 1959. 520 

43. - Wer;corle vwn 8 aZJ'ril 1954 .. a·rti
kel 26. - Weaaeb·!"lt:iker die op een glarlde 
bann een vorwtuiu ·voe·rt ·waa.rvan de wiel
banclen versleten waren. - 1F er!fJebrnilcel' 
rUe bi:i het plots en ·roelceloos opdngen van 
een anrler· wer!fJebru-ike·r rloo·r te remrnen 
tot sl'ippen lcomt. -Arrest wawrb·i:i besUst 
wonlt fla·t rle eerste weagebr'llilcer geen 
inbre·uk op ar·tikel 26 vrtn rle 111 egcocle 
pleegcle, om r·eaen rlat een nonnaal gelei
fle·l' nan het st1t·wr van een flegeU:ilc 1titge
r·~tste 1vngen OZJ flezelffle w'ijze ZO'Il [JeSUZJt 
hebben. - WetteU:ikheicl. - De feiten
rechter rechtvaarc1igt wettelijk zijn beslis
sing, clat de weggebruiker die, ofsclloon 
de wielbanclen van zijn voertnig versleten 
waren, op een gladtle baan rijdt en bij het 
plots en roekeloos opdagen van een ander 
weggebruiker door het krachtdadig rem
men tot slippen komt, geen inbreuk op de 
bepalingen van artikel 26 van de Wegcocle 
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van 8 apri1195-! vleegde, wanneer hij vast
stelt dat een normaal geleider aan het 
stuur van een degelijk uitgeruste wagen 
en rijdende in dezelfde voorwaarden als 
voqrmelde weggebruiker, op dezelfde wijze 
zou gereageerd hebben en ook zou geslipt 
hebben. 

23 maart 1959. 570 

44. - OvertrerUng van rle ·in 11Uvoel"ing 
1Jan de wet va.n 1 cmg1tshts 1899 ,qeno·men 
reglementen. - TT e1·benrdverklaroin,q 1litge
sloten. - Artikel 2, laatste lid, van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij ar
tikel 2 van de wet van 1 augustus 19·24, 
sluit de toepassing nit van de straf van 
de verbeurdverklaring op het stuk van 
overtredingen van in uitvoering van die 
wet genomen reglementen. 

6 april 1959. 595 

45. - TVegcorle van 8 rwril .1954. -
Onbezonnen ma1bcenvre.- .llianamvre wel
lce, 1,vegens rle omstfl1ul'igherlen, een on
'!,'OOrZ·ienbwre hoinrle·rnois lcwn 'ltUma1cen. -
Een onbezonnen manamvre van de be
stuurder van een voertuig kan, wegens de 
omstandigheden, voor een andere wegge
bruiker van de openbare weg een onvoor
zienbare hindernis uitmaken. ('Wegcode 
van 8 april 1954, art. 26-1, lid 2.) 

13 april 1959. 623 

46. - T1001'1'ang vun de voert·wi,qen op 
1·ails. - T1C1'JJz.iehUn,q noehtans de cloo1' de 
01nstruuligheden geborlen voorzoiehUglwids
mrui-tregelen te t·reffen. - De voorrang op 
de sporcm, welke aan de voertuigen op 
rails bij de artikelen 18 van de Wegcode 
van 8 april 1954 en 14 van het koninklijk 
besluit van 18 october 1957 erkend wordt, 
sluit niet nit dat de bestuurl1er van derc 
gelijk voertuig de voorzichtigheidsmaat
regelen moet treffen die de omstandighe
den gebieden om een ongeval te voorko
men. 

20 april 1959. 638 

47. - TVegeode van 8 atn·il 1954, arti
l;;el '26-1, aUnect's 1 en '2. - Onrlerscheoirlen 
verplichtoingen, doch lc·nnnende gelijkUjcUg 
overschrerlen. worden. - De verplichting, 
voor een bestuurder van een voertuig op 
de openbare weg, zijn snelheid te regelen 
zoals vereist is wegens de zichtbaarheid, 
en de verplichting in alle omstancligheden 
te kunnen stoppen v66r een hindernis die 
kan worden voorzien, kunnen gelijktijclig 
worden overschreden. (Wegcode van 8 april 
1954, art. 26-1, alinea's 1 en 2.) 

4 mei 1959. 693 

48. - A1·tilcel 1 va1~ rle Wegcode q;nn 
8 ·april 1954. - Openba1·e ~oeg. - Begroip. 
- Is een openbare weg, in de zin van ar
tikel 1 van de '\Vegcode van 8 april 19ii!, 

elke weg die voor het openbaar verkeer 
te land openstaat. 

11 mei 1959. 717 

49. - TToorrang van rle q;oertwigen. op 
1'nils. - Artfkel 18 q;nn rle Wegcorle vnn 
8 ntJt'il 1954. - Dnutgwijrlte van rz.ie be
sch-ilclcoing. - Geen enkele wets- of regle
mentsbepaling ontslaat de bestuurder, die 
zoeven een spoorvoertuig ingehaald heeft, 
van de verpUchting, gesteld bij artikel 18 
van de Wegcocle van 8 april 1954, naar 
luid waarvan, wanneer een spoor in de 
openbare weg is aangelegxl, of deze g-elijk
gronds kruist, elke weggebruiker, bij het 
naderen van een daarop rijdend spoor
voertuig, het svoor moet vrijmaken en 
zich zodra mogelijk ervan rnoet verwijcle
ren zodat de doorgang voor (lit voertuig 
vrijkomt. 

8 juni 1959. 816 

50. - Wegcode. - Beq;oegrle agent die 
een voe1·t1tig <t·lnbtslwlve verplantst. - Be
st·W!WrlO'r.- De bevoegde agent, die arnbts
halve een voertuig ver11laatst, bij toepas
sing van artikel 35, alinea 2, van de Weg
code van 8 april 1954, is een bestuurder, 
in de zin van artikel 2, 6°, van die code, 
en is derhalve onderworpen aan de be
schikkingen van die code betreffende de 
bestuurders. 

8 juni 1959. 818 

51. - l·Vegcode 'Own 8 april 1954, a1'U-
7ce~en '2-4° en .16-'2-a. - AfzonderUjlce we
gen of een zeltrle openba1·e weg met q;e·r
schillencle 1•ijbnnen. - Enlcel lc·r·ztispu.nt oj' 
ve1·schUlenrle lcrwis]mnten. - Soeq;ereine 
beoordeling vwn rle j'eUenreohter. - De 
rechter over de groncl beoordeelt soeve
rein, in fei te, zich steunende op de toe
stand van de plaats, of wegen afzonder
lijke openbare wegeu uitmaken of de rij
banen van een zelfcle openbare weg, en of 
die wegen met een andere weg, die hen 
dwarst, een en hetzelfde kruispunt of ver
schillencle achtereenvoigende kruispunten 
vorrnen. (Wegcode van 8 april 1954, arti
kelen 2-4° en 16-2-a.) 

15 juni 1959. 847 

52. - Spoo·noegovergang. Onbe-
waalcte spoorwegovergang. - Signalisal'ie 
011 aj'stand voo1·zien /Joij Tconinlclij lc besl1tU 
van '26 maa1·t 1936. - FerpUchting tot 
plnntsing va1~ cUe s-ignfll'isatie niet 1·u.stenrl 
OJJ de ewploita1tt vwn de SJJ001'Weg, marw 
op rle gemeente en op de beheenler q;an 
rle open.ba1·e weg. - Gedurende het van 
kracht zijn van de Wegcocle van 1 fe
bruari 19-34, vomzag geen enkele wetsbe
paling dat de plaatsing, op de openbare 
weg, van de signalisatie << 011 afstand >> 
van een onbewaakte spoorovergang-, voor
geschreven bij koninklijk bes.Iuit van 
26 maart 1936, op de exploitant van de 
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spoorweg rustte; deze pluatsing diencle 
uitgevoerd te worden door de gemeente, 
die met de politie van de openbure weg 
gelnst is, en door deze gemeente aileen, 
zo zij het beheer van deze o•venbure weg 
heeft. (Wet van 16-2± augustus 1790, 
titel XI, art. 3, 1°.) 

19 juni 1959. 864 

53. - lT'egoorle 'ran 8 ap·ril 1.954. -
Bestu,urrlm· d·ie nawr reohts nfslaat, doch 
zonder vooraf z·ijn voornemen lcenbaar te 
hebben genwa.Jct. - Bots'ing met het voer
t·ttig van een bestmwrle1·, rUe het ee1·ste 
voertu·ig 1;olgde. - Fout va1~ de tweede 
best·uunle·r n'iet kwnnende afgele·id 1.vonlen 
van cle enkele omstnnfl'ighe'icl rlat h'ij niet 
·is gestopt of langs l·inks om. het eerste 
voertuiy niet is heengererlen. - vV unneer 
de bestuurder, die naur rechts afslaat om 
de rijbaan te verlaten, zijn voornemen 
niet vooraf kenbaar heeft gemaakt, over
eenkomstig de bepalingen van de artike
len 25-2 en 44 van de vVegcocle van 8 april 
1954, en een botsing zich vomcloet tussen 
zijn voertuig en een voertuig clat hem 
volgt, kan de rechter de tweecle bestuur
cler niet wettelijk aansprnkelijk verklaren 
voor de bot sing om de enkele red en da t 
hij niet is gestopt of lungs links om het 
eerste voertuig niet is heengereden. 

22 juni 19·59. 879 

54. - Wegoode van 8 ntJril 1.954. -
Bestwunle1· fl'ie naar rechts afslant. -
VerpUohting deze m.wnm11v·re zo ko·rt mo
gel-ijk 11U te voeren. - BeoonleUng in 
feUe floor cle 1·echter ove·r de grand. -
8oevere'ine beuonleliny. -De rechter over 
de grond oorcleelt soeverein in feite of een 
bestuurder,, die naar rechts afslaat om de 
rijbaan te verlaten, deze mancenvre zo 
kort mogelijk heeft uitgevoerd. (Wegcode 
van 8 a•pril 1954, art. 25-2.) 

22 juni 1959. 879 

55. - Voetr;anger. - Verbocl op de 1"i:i
baa.n te blijven stc~an. - UUzonclering. -
Geval van nouclznak. - De rechter die, in 
feite, vaststelt dat een voetganger genood
zaakt is geweest op de rijbaan te blijven 
staan, besli~:>t wettelijk dat hij het verbocl 
neergeschreven in artikel 48-7 van de Weg
cocle van 8 april 19'54 niet heeft miskencl. 

29 juni 1959. 912 

56. - Wegcode vnn 8 april 1954, art-i
kel 26-2-b. - Best·wnnler rUe naar Units 
1.vil afslaan. - Besttlttnle·r cUe cUt voor
nemen. kenbawr manlct en cUe betoeging 
nitvoert, wanneer een ancle'l' werwebT·wiker 
1·eecls begonnen 'is hem ·in te ha.len. - In
brenk. - Pleegt inbreuk op nrtikel 25-2-/J 
van de Wegcocle van 8 april l9,''i±, de be
stu nr(]er, die nanr links wil afsla an en 
zich niet te bekwamer tijcl gedraagt naar 
de verscheiclene voorscllriften van die be-

schikking, namelijk door ZIJn voornemen 
kenbaar te maken en de beweging· uit te 
voeren, wanneer een anller weggebruiker 
reeds begonnen was hem in te hulen. 

29 juni 1959. 913 

57. - Wegcorle vnn 8 (LJJril 1954, n1'U
kel 25-2-b-. - Bestnnrder cUe nnwr Unks 
toil afslnwn. - Verpz.ichUng een zo groat 
mogelijke clmni te nemen. - Draagwij(lte 
van. deze verpUcht-ing. - De bestuurder, 
clie naar links afslaat om de weg te ver
laten, is slechts verplicht een zo groot 
mogelijke clraai te nemen, wanneer hij de 
weg verlaat op een kruispunt, en nadat 
hij het kru1spunt is opgereclen. (Wegcocle 
van 8 april 1954, art. 25-2-b.) 

22 juli 1959. !J23 

58. - Wegcorle vnn 8 MJril 1.954, cwU
lcel 16-2-a. - Voorrnngen. - A1'1·est va.st
stellend fl.at een spoor cle openbare 1!Je{t 
O'ver zljn gehele breeclte Jr;!'1t·ist. - V nst
stelUng tt-itsl·uitencl gegroncl op het feU 
dnt de openbn·re weg, wawrop het stJoor 
ligt, een zelfde weg vonnt met anrle1·e we
gen. - Ontvetteli:ike nfie·icUng.- Is onwet
telijk het arrest dat beslist, dat op het 
kruispunt van een openbare weg, waarop 
ten minste een spoor ligt, en een rijweg, 
die noch spoor noch verscheidene rijbanen 
bevat, de eerste, bij toepassing van arti
kel16-2-n van cle Wegcocle vanS april1954, 
hoofclweg is ten opzicllte van de tweecle, 
omtlat het svoor de rijweg o•f het verleng
vak ervan in de richting van de breedte 
over zijn gehele breedte kruist, en deze 
laatste vaststelling enkel grondt op de 
omstancligheill, dat cle eerste weg met an
dere wegen slechts een zelfcle weg vormt. 

26 augustus 1959. 935 

VE~KIEZINGEN. 

1. - Kie:zer rlie nnlaat z1jn kiesplicht 
te vervullen. - Yonnis ·wcwrtegen [!een 
beroep lean wonlen ·ingestelrl. - De vrede
rechter voor dewelke clc kiezers die nala
ten hun kiesplicllt tc vervul1en geroepen 
worden, doet uitspraak in laatste aanleg. 
(Kieswet op de wetgevende verkiezingcn, 
art. 209). (Impliciete oplossing). 

8 december 1958. 302 

2. - K1eze·r cUe zoncler reohtvannl'iginu 
nnlant rleel te nemen rum cle stemmin[!. -
'l'oepasbnre stra,f. - De kiezer die zoncler 
rechtvaarcliging naliet aan cle stemming 
deel te nemen kan, llc eerste maal, slechts 
gestraft worden met een ]Jocte die de 
3 franken niet te boven gaat. De boete 
wordt uitgesprokcn zoncler sulJsidiaire ge
vangenisstraf en zoml0r c1at toepassing 
mag won1en geclaan van de voorwaarde-
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lijke veroordeling. (Kieswet op de wetge
vende verkiezingen, art. 210.) 

8 december 1958. 302 

VERKNOCHTHEID. 
Znken vwn directe belnstingen. - Set·· 

men·voeging of spUts·ing vctn vonle1··ingen. 
- Beoonlelingsmncht vcm de rechte·r. -
Perken. - De beoordeling van de nood
wendigheden van een deugdelijke recllts
becleling, die de voeging of splitsing van 
de vonleringen vereisen, is aan de feiten
recllter overgelaten, onder voorbelloud van 
de eerbiediging van de rechten van de ver
dediging. 

3 maart 1959. 504 

VERKOOP. 
1. -- Ye·rlcoop vnn lcoopwn·ren bij rle 

hoop. - Begr·ip. - Maakt een verkoop bij 
de hoop nit, die onmiddellijk alle risico's 
ten laste van de koper legt, de overeen
komst waarbij een partij verklaart te ver
kopen en de andere te kopen, tegen een 
unitaire prijs, een vereenzelvigde hoeveel
heid hout; de latere meting beoogt, in dit 
geval, alleen de vaststelling van de totale 
som door de koper te betalen. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1586.) 

17 october 1958. 141 

2. - P·rijs. - Overeenlcomst de bnsis
elementen te·r berelcen·ing vnn de prijs be
vrtttenrle. - Yerlcoop 1Jolt1·oJclcen. - Wan
neer een partij verklaart te verkopen en 
de andere te kopen een vereenzelvigde hoe
veellleid bout, tegen een per m" bepaalde 
prijs, maakt die overeenkomst, die de 
basiselementen ter berekening van de prijs 
bevat, ten aanzien van de prijs, een vol
trokken verkoop nit. 

17 october 1958. 141 

3. - Yerkoop vwn een onme·rend goe1l 
doo1·· notwrii!le nkte vnstgesteld. - Yerlco
pe·r doo1· een lnsthebber ve1·tegenwoordi,qd. 
- Geen wu.thent-ielce volmncht. - Lnstge
ving nochtnns zelwr en geld·ig. - Ye1'1coop 
doo1· rle verlcoper belcracht-igd. - Gelll-ige 
verko01J. - Voor de geldigheid van cle 
verkoop van een onroerend goed door no
tarH~le akte vastgesteld waarbij de koper 
en de lasthebber van de verkoper versche
nen zijn, is het niet vereist dat deze laat
ste een volmacht bij authentieke akte te 
clien einde verleend heeft zodra de lastge
ving zeker en geldig was en de verkoper, 
bovendien, de verrichting bekrachtigd 
heeft. 

30 october 1958. 181 

4. - Fctbrilcnnt cUe een prod1tct van 
zijn nijove1·heirl verlcoopt. - Verplichting 

er op te waken rlat rlit pmlluct niet aan
,qetnst is lloor verborgen rJebrelcen. - Niet 
nnlcomen vwn rleze ve·rpUcht-in,q.- Yera.nt
woonlelijkheirl. - De fabrikant die een 
product van zijn nijverheid verkoopt moet 
erop waken dat clit niet door verborgen 
gebreken aangetast is ; zo hij deze ver
plichting niet nakomt kan hij gebeurlijk, 
onverminderd zijn contractuele verant
woordelijkheid als verkoper, een quasi de
lictuele verantwoordelijklleid tegenover 
derclen dragen. 
· 12 december 1958. 326 

5. - Verdolcen gebTelcen. - Kwarle 
troww van lle ·verlcoper. - Deze rnoet al
tijfl voo1· rle verborgen geb'l'elcen instnan. 
- De verkoper moet altij{[ voor de ver
borgen gebreken instaan, zo hij te kwader 
tronw is. (Burg. Wetb., art. 1643.) 

3 april 1959. 592 

6. - Overdracht van sohu.lrlvonlering. 
- ToelcomsUge sohnlrlvonleriuy. - Voo·J'
wannle van een gel1lige ovenlmcht. - Zo 
een toekomstige schuldvordering overge
dragen kan worden, is dergelijke over
dracht evenwel slechts geldig indien de 
schuldvonlering op het ogenblik van de 
overclracht bepaald of bepaalbaar is. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1130, 1108 en 1129.) 

9 april 1959. 60() 

7. - Prijs flie veel hogere waanle vooT
stelt rlnn rleze van rle gelcochte zaalc. -
Omstanrligheirl £lie i!iet nooclznlceli.jlc het 
bestaan van een verlcooz! ~t-itslu.it. - De 
omstandigheid, dat de door de koper van 
een zaak betaalde gelclsom veel hoger be
loopt dan cle waarde van die zaak, sluit 
niet noodzakelijk het bestaan van de ver
koop uit. 

22 juni 1959. 876 

VERLATING VAN FAMILIE. 

1. - Yere·isten .tot het bestactn van het 
misrlrijf. - ReohterUjlce besUssing rlie 
niet meer vatbaa1· is VOO'I' hoge1· be·roep of 
'L'Oor vemet. - In morastelz.ing n:iet ver
e·ist. - Opdat de termijn, bij het verstrij
ken waarvan de vrijwillige ontllouding cle 
termijnen van de uitkering tot Oll{lerhoucl 
te kwijten tot wanbeclrijf is opgericllt, 
een aanvang neemt, is het niet vereist dat 
de schuldenaar in mora gesteld wordt; het 
volstaat clat de rechterlijke beslissing cUe 
hem veroonleeft tot het betalen van het 
onderhoudsgeld niet meer vatbaar is voor 
boger beroep of voor verzet. (Strafwetb. 
art. 391bis; wet van 17 januari 1939, arti: 
kel 1.) 

24 november 1958. 261 

:2. - Yemorrlel-in{f Vftn een echtr,enoot, 
floor de voorz-itter vwn de 1'eohtbanlc van 
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eerste futnleg, tot een ttitkering tot levens
omlerhoufl b'ij toepassing van ftrtfkels 268 
vwn het Btwge·rUjk Wetboelc en 875 van 
het 1Vetboek van b·wrgerUjke ·reehtsvonle
dng. - VeroonleHng tot een ttUkerin{f tot 
levensoncle1·hmul in fle z·in van fWU
kel 391bis van hat Stratwetboek. - De 
veroonleling van de echtgenoot, door de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg in de loop van een rechtspleging 
tot echtscheiding of scheicling van tafel en 
bed, tot betaling van een uitkering tot le
vensonclerhoud aan cle echtgenote is een 
veroordeling tot een uitkering tot levens
onderhoud, in de zin van artikel 391b'is, 
alinea 1, van het Strafwetboek, d.w.z. een 
veroordeling tot de uitvoering van een ver
plichting tot levensondcrhoud gegrond op 
een wettelijke gezinsplicht. (Burg. Wet!J., 
art. 212 en 268; Wetboek van !Jurgerlijke 
rechtsvordering, art. 875.) 

4 mei 1959. 698 

VERLATING VAN POST. 

MUitni1' St1'nfwetboe7c, n·rl'ikel 25. -
Post. - Beg1"ip. - Yerlaat zijn post, in de 
zin van deze term in artikel 25 van het 
militair Strafwet!Joek, cle militair clie de 
plaats verlaat, waar hij om reden van een 
bevel van zijn mcercleren aanwezig moet 
zijn, onder meer voor een wachtdienst. 

22 juni 1959. 875 

VERWIJZING NA VERBREKING. 

1. - Bm·gerUjke znlcen. - Hor;er 
soheirlsgereoht. - Verb·relc'ing. - Samen
stelling vnn de 1'Cohtsmnoht vnn venvij
zin[l. - Wanneer het hof een beslissing 
door het Hoger Scheidsgerecht inzake pen
sioen voor de mijnwerkers gcwezen ver
breekt, verwijst het de zaak naar het Ho
ger sclleidsgerecht, smnengesteld ovcreen
komstig artikel 75, lid 3, van de besluitwet 
van 27 fe!Jruari 1947. 

11 september 1958. 30 

.2. - St·mtznken. - B·zw{ferU,ilce vonle-
1'in[l.- Vonnis ·in beroep ve·rbrolcen omrlat 
de ·reohte·r ·in bemep lcennis [JCIW1nen heett 
vnn een bu•r{fe1·Ujlce vonlerin[l flle niet 
·v66r hem ftan[lebmoht werrl. - Vonle1"inr1 
flefin'itief [!e·vonn·ist. - Ver/)'}'e/cin{f zonfler 
verwijzin[l. - Wanneer een vonnis in bc
roep ver!Jroken wonlt in zovcr cle rechter 
in beroep kennis genomcn lleeft van een 
Jmrgerlijke vonlering die niet v66r hem 
aangebracht werd, is lle verbrcking over 
dit punt zonder verwijzing uitgesproken. 

6 october 1958. 100 

a. - Stntfznken. - VerbrekinrJ omclat 
de zmblielce vonlerill[l 'VC/'V(tllen 'is. - T'er-

b1'C7C'in[l zonrler verw'i:izill[l. - Wanneer de 
beslissing over de pu!Jlieke vorclering ver
broken wordt omdat die vorclering verval
len is, geschiedt de verbreking zoncler ver
wijzing. 

6 october 1958. 106 

4. - Stmfznlccn. - Gedeeltelijke vcr
brek-in[l [!Cste·uml otJ rle o11mouelijkhehl om 
(le 1.vetf'i[lhe·icl van een ve·rbeu.rd·verklrwinu 
•Jw te [!ann.- Verbreldnu met VC'I"Wijz·in[l. 
- W anneer een gedeeltelijke verbreking 
uitgesproken is omdat het arrest het hof 
niet toelaat zijn controle nit te oefenen op 
de wettigheicl van de verbeurclverklaring 
is er aanleicling tot verwijzing. 

12 jan uari 1959. 381 

5. - Strnfzaken. Vemonlel'i11g. -
Ji'eU dat [!Can misd'l"l:if lca·n ·witmnlcen. -
Verbreliring zomler verwijz'ing. - Wan
neer, in strafzaken, het hof ecn !Jeslissing 
van veroorcleling verbreekt omclat het be
wezen verklaarcl feit gcen misdrijf kan 
uitmaken, worclt cle verbreking zoncler 
verwijzing uitgesproken. 

19 januari 19511. 396 

6. - Reohtstreekse 1Jelastingen. 
JJinohten 'V(Mt de reohter vnn ve·rwij:::!'i-n[l. 
- Verb·relC'in{f ·vnn een ftrrest dnt de ex
eepf'ie vnn jo1·du.sie doo·r rle belnsf'i'll{f
sch·ulfli[le opgeworpen ve·rwo:rpen hnd. -
VerlJ·relC'ing ·uit{felJrC'irl tot fle fl'isposU·ieven 
va.n het WI"I'Cst (z.ie (/,a ontvnnkel1:i klwid 
vwn fUe exoeptie en fle Iwistheifl van de 
awn[!'ifte 'Vnn de belasthi[!Soh·ul(Uge nwn[le
nomen ha.flflen. - Verbmlcen arrest dnt 
n·iet besl'ist had ove•J' fle V'}'(Wg ot 'fle ftnn
[1 ifto b-i'nnen de wettel'ij Ice te1'1nijn in{fe
fl-ienfl was geweest en, zo Z1Lllcs het ,qevnl 
niet was, of de nansln[l b'iltnen de bniten
[IC'Wone term·ijn vermooht in{felcoh'ie1'fl te 
'W01'flen. - Geen gewijsde ove'l' fMc pun
ten. - Yma{f onrlerwo1·pen awn de reohtel' 
·van t'envijzin{f bi:i dewellce cle ewoetJMe 
vwn to·rol-u.s'ie. opwie·ww aanhan{fi[l WO'}'(lt 
uemankt. - Reohta1' van venv'ijzin[l (z.le 
e1'VMt lcennis mag nemen. - vVannecr, in
zake rechtstreekse belastingen, het arrest 
van cen hof van beroep ver!Jroken is ge
weest in zovcr hct de door cle bel asting
sclluldigc opgeworpene exceptio van for
clusie verworpen had en dat de verbreking 
uitg·ebreicl is geweest tot de clispositieven 
van het arrest clie cle ontvankelijkheicl 
''an de cxccptie en de juistheicl van cle 
t1angifte van cle !Jelastingscllulclige aange
nomen hacldcn, mag hct hof van verwij
zing aan hetwclke cle exceptie van forclu
sie upnicuw onc1erworpcn won1t niet wei
geren kennis te nemen van de vragcn of 
cle aangifte van de !Jelm:tingsclmlclige aan 
clc bevoegcle controlenr overlumdig<1 wn::; 
geweest !Jinnen de bij artikel 54, para
graaf 1, van de samcngcsehakekle wctten 
betreffem1e de inkomsten!Jelastingen voor-
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:ziene termijn en, zo niet, of de adminis
tratie, om die reden, geldig de aanslag 
mocht vestigen binnen de buitengewone 
termijn voorzien bij artikel 74 van gezegde 
v.'etten, daar die vragen niet opgelost zijn 
geweest door de verbroken beslissing, de
welke clienaangaande geen kracht van ge
wijscle bezat. 

20 januari 1959. 407 

7. - Btratzalcen. - Gecleeltez.ijlce ver
.b1'elcing gestemul op cle onmogez.ijlche·icl 
voor het hot zijn conf1·ole ove1· cle wette
UiJ,,heicl vcm een ve1·bewrclverlclaring wit te 
.oetenen. - F erbe·unlverlcla'l'ing clie enlcel 
ten laste van een van twee veroonleelcle 
belclaagclen eventueel ma.f! u:itgesprolcen 
worclen. - Verbrel"ing met ·verwijzing en
kel met bet1·ekldur1 tot cUe bel"laafjcle. ~ 
Wanneer een gecleeltelijke verbreking uit
gesproken wordt om<lat het arrest het hof 
niet in de mogelijkheid stelt zijn controle 
over de wettelijklleid van de bevolen ver
beunlverklaring nit te oefenen, en wan
neer die straf eventueel enkel ten laste 
van een van twee veroordeelde beklaagden 
knn worden uitgesproken, is er aanleiding 
tot verwijzing, enkel met betrekking tot 
die beldaagde. 

6 april 1959. 595 

8. - Btnttzaken. - Fonnis van ve·roo·J'·· 
.rleling. - Ve1·b1'elcinf! omclat cle clcw.cl geen 
misclrijt lean ·witmalcen. - Fe1·/Jreldnu zon
cler venvijz·ing. - Wanneer llet hof in 
strnfzaken een vonnis van veroordeling 
verbreekt omdat de als bewezen ver
klaarde daad geen misdrijf kan uitmaken, 
wordt de verbreking zonder verwijzing 
uitgesproken. 

13 april 1959. 617 

9. - BtratzMce/1. - Verbreldnu omclctt 
{le publielce vo1·clerin,q vervallen ·is. - Ver
lirekillf/ zoncler verwijzing. - Wanneer de 
beslissing over de publieke vordering ver
broken wordt omclat deze vordering ver
vallen is, heeft de verbreking plants zon
der verwijzing. 

25 mei 1959. 771 

10. - Di·recte belas#nfjen. - Totale 
1!CJ'/)'I'e7C'inf! van een a·r·rest •!t'itstJraalc 
cloencle ove1· het beroe11 vnn een belasUnrt
plichtif!e teuen cle bcsz.iss-inu van cle cUrec
teur der belnst·inrten. - VerbrelC'i:nf! ~oellce 
cle.:w lif3slissinrt laa.t bestaan. - Belnstinu
pliohti!IC die cle ;mak li'i:i het op veTw·ijz-iny 
aanf!er'Inicl hot van beroep re[/elmM·ig acm
hanyirt mnnlct. - Belnst1n,qz1lichtiue op
n,ieu.-w ue.~·et ·in cle toestwncl 'Wacw·in hij veJ·
lcoenle voo1· het ve·rl!·mken wr'l'est. - De 
totale verbreking van een arrest van llet 
llof van beroep, waarbij uitspraak gedaan 
worclt over llet beroep van de belasting
plichtige tegen cen beslissing van de cli
recteur cler belastingcn, laut tleze beslis-

sing bestaan. De belastingplichtige, die de 
zaak bij het op verwijzing aangeduid hof 
van beroep aanhangig maakt, overeenkom
stig artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, 
in zover het artikel 16 van de wet van 
6 september 1895 vervangt, brengt bij dit 
rechtscollege het beroep, dut hij ingediend 
had, aan en is opnieuw gezet in de toe
stand, waurin hij verkeercle v66r het ar
rest dat verbroken werd. 

18 juni 1959. 860 

VE~ZEKEIUNGEN. 

F erpz.iohte aanspra.lceUj lcheiclsverzelce-
ring inzalce motorrijtn·igen. - In het 1Je·r-
7cee1' 1J1·engen van een voertu:i.g wannee1· cle 
ve1·zelcc·l"in fJ ten gevolue vnn het nict beta
len van cle 1J1'emie [/escho1·st is. - iJ!I-is
dJ'ijt. - Valt onder de toepassing van ar
tikel18, paragraaf 1, van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
het feit zulkclanig voertuig in het verkeer 
te brengen, wunneer de verzekering, die 
aangegaan was tot het dekken van cle bur
gerlijke aansprakelijkheid waartoe het 
rijtuig aanleiding kon geven, geschorst is 
ten gevolge van het niet betalen van de 
premie. 

27 april 1959. 066 

VE~ZET. 

1. - Btnttznlcen. - Ontvnn,qen van het 
verzet. - Gevolg. - In strafzaken doet 
het verzet tegen een bij verstek gewezen 
beslissing, wanneer het ontvangen wordt, 
deze beslissing te niet en verplicht de rech
ter opnieuw uitspruak te doen, binnen de 
perken van dat verhaal, over hetgeen het 
Yoorwerp van de eerste beslissing vormcle. 
(Wetb. van strafv., art. 187; wet van 
9 maart 1908, art. 1.) 

17 november 1958. 235 

2. - Btratza.ken. - Ve1·zet vnn cle be
l<laa.gde. - JJiacht 'Van rle 1·eohter rle ·!11. het 
'Verstelcvonnis ann het teit geueven lcwa.U
fi.ceTing te venlu'icleli:ilcen. - Verbocl de 
toestancl van cle ver.<:etter te verz·toaren. -
De rechter, bij wie de zaak door llet Yer
zet van de beklaagtle aanllangig is, mag, 
in strufzaken, de kwalificering van het 
feit in llet verstekvonnis gegeven verdui
delijken voor zoveel llij de toestand van 
cle bekluagde niet verzwuart. 

17 november 1958. 235 

3. - Btratzalcen. - TTonn·is wcwrb'ij rle 
lielclactf/cle v1·ijgesz)rolcen wonlt en bij ve'l'
zet verlclaanl worclt clett cle 1·eohtbcmlc on
l!cvoeucl is om van tle vorcler-inu van rle 
liurgerz.ijlce z)(wtij kennis te nomen.- Ver-
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zet vnnwege d-ie pnrtij. - Vonnis OJJ ver
zet over de zmbHelce vonler,ing 'Uitspraalc 
cloencle.- Onwettel'i:ilcheid. - Op het enig· 
verzet van de burgerlijke partij wordt en
kel de burgerlijke vordering bij de rechter 
aanhangig gemaakt en deze mag oyer de 
publieke vordering geen veroorcleling uit
spreken. (Wetb. van strafv., art. 151 en 
187.) 

9 maart 1959. 521 

4. - Strafzalcen. Yerstelcvonnis 
1lJ[(,Cl'}'(lOOr de belclctct{/(lC tiJOHlt Vei'OO'I'dcclcl 
tot een gcv(tngenisst,mf, tot een geldboete 
en tot de ontzett-ing van het 1·echt om eeh 
voert,nig te best,tu·m~. - Beslissing op het 
•ve1·zet waarbij ae ge·vangen,isst,mf ve1·
zwctanl wonlt, de gelclboete ve,rm'incle,rcl 
1,vonlt, ae ont.zett'ing Uchter gemaalct 
wonlt en een opscho,rsh~[! verleencl wonlt. 
- V m·zwwl'ing vwn ae stntf. - De bij ver
stek uitgesproken straf worclt onwettelijk 
verzwaard door de beslissing die, op het 
verzet van de beklaagde, de gevangenis
straf verzwaart, ofschoon de gelclboete 
verminclercl worclt, de ontzetting van het 
recht een voertuig te besturen lichter ge
maakt worclt en een opschorsing verleencl 
wordt, wat het verstekvonnis niet had ge
daan. 

20 april 1959. 637 

5. Skafzalcen. Verstelcvonnis 
W(tartegen het openbcwr ministe'l''ie geen 
hager beroep heett 'ingesteld. - Beslissing 
W(utrb'ij it'itspranlc wonlt ge(laan ove'l' het 
hager beroep vwn het open1Jct[t1' min·ister,ie 
tegen het vonn,is 011 verzet. - Verzwnr,inrJ 
vnn cle bij ve'l'stelc it'itgesprolcen straf. -
Onwettel'ijlchC'icl. - vVanneer door het 
openbaar ministerie tegen een verstek
vonnis geen hoger beroep werd ingesteld, 
kan de rechter in hoger beroep, die uit
spraak doet over het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen het vonnis op 
het verzet van de beklaagde de straf, die 
door het verstekvonnis uitgesproken wercl, 
niet verzwaren. (Wetb. van strafv., arti
kelen 187, 188, 202 [wet van 1 mei 1849, 
art. 7] en 203.) 

20 april 1959. 637 

6. - Stmfzalcen,. - Vonn:is wawrbij (lc 
beklnngcle tot ae helft van de lcosten worclt 
1Jcroo•JYleela. - Verzet. - Beroep van het 
openban1· 1n'in,iste1·ie 1t'iisl-witencl geT'icht te
gen het op ve1·zet gewezen vonn,is. - A'r
rest wn(t'rb'ij (le belclnagcle tot alle lcosten 
vwn de rechtsplegin{l b'ij verstek wonlt 
VM'Oonleela. - Onwettelijlche'icl. - Wan
neer de beklaagde bij verstek tot de helft 
van de procedurekosten werd veroordeeld, 
mag de rechter in hoger beroep, op het 
beroep van het openbaar ministerie enkel 
gericht tegen het op verzet van de be
klaagde gewezen vonnis, deze niet tot alle 

kosten van de rechtspleging bij verstek 
veroordelen. 

22 juni 1959. 876 

'7. - Stntfznlcen.- Vonn'is vctn vemo·r
(leUng {lcwezen bi:i ve1·stelc. - Verzet 
doende belclcwglle niet versch-ijnencl. -
Belclnagcle hebbencle noch ·in Z'ijn alcte vnn 
verzet, noch in cloor een pleU1Jezo1-ge,r {le
nomen concl'US'ies 'ingeroepen clat h'i,i 'in (lc 
fysielce · onmogeHjlchei(l verlceenle om te 
verscld.jnen. - Belclnagcle k1tnnende (le 
1·echte1· niet venvijten het verzet on{leclaan 
te hebben ve1·1clactnl. - De beklaagde die, 
na verzet te hebben aangetekencl tegen een 
verstekvonnis, niet verschijnt en noch ill 
zijn akte van verzet, noch in door een 
pleitbezorger genomen conclusies heeft in
geroepen da t hij in de fysieke olllllogelijk
heid verkeerde om te verschijnen ten einde 
zijn verzet voor te dragen, kan aan de 
rechter niet verwijten c1it verzet ongedaan 
te hebben verklaard om de enkele reden 
dat de beklaagde niet verschenen was. 

22 juni 1959. 881 

VONNISSEN EN AIUmSTEN. 

1. - StTafzaken. - Vonnis geste,unrl 
op een niet'ig ewperi'iseverslng. - Niei'i{l
heicl vcm het vonnis. - Is nietig het von
nis van de correctionele rechtbank dat 
zijn beslissing steunt op een nietig e2.'}Jer
tiseverslag. 

10 september 1958. 2(} 

2. - Stnt,fzalcen. - Vonnis van cle cor-
1'Cct-ionele 1'cchtbnnlc niet-i(J. - Ar1·est ge
ste,uncl op cle 1'edenen vwn (le eerste rech
te·r. - Niei'i{lhe'icl van het arl'est. - Het 
arrest van het hof van beroep dat op de 
redenen van het beroepen vonnis steunt 
neemt de nietigheid over die c1it vonnis 
aankleefde. 

10 september 1958. 2(} 

3. - Sti'a,fzalcen. - Pmces-verbnal t'nn 
cle terechtz'iti'in(J. - Tolle. - AwnclwicUng 
van Z'i:in leefi'ijcl. - N'iet voo1·geschreven 
op sti'atfe van nietigheicl. - De aandui
c1ing, in het proces-verbaal van de terecht
zitting van een strafgerecht, van de leef
tijcl van de tolken is niet op straffe van 
nietigheid voorgescllreven. 

22 september 1958. 55 

4. - Bwrge1'li:i7ce znlcen. - GeschU 
wanrvan het bestaan dom· een alclcoonl 
'V(tn (le 1)(tri'ijen wonlt tt'it{lesloten. - Alc
lcoonl met cle openbnre orcle niet st1'i:i(l1{1. 
- Rechtc'l' een dergelijlc [JeschU niet lcwn
nencle (loen OlJ'I'ijzen. - De rechter kan 
een geschil niet doen oprijzen waarvan 
het bestaan door een akkoord van partijen 
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dat met een bepaling van openbare orde 
~niet strijdig is uitgesloten wordt. 

26 september 1958. 82 

5. - D·ireate bel(l,st-i:ngen. - Ooncl-nsies. 
- Begrip. - Zijn conclusies, inzake di
recte belastingen, de geschriften door een 
vartij ondertekenc1, ter zitting gedurende 
·de debatten aan de rechter onderworpen, 
door hem geviseerc1, en waarbij die partij 
middelen tot staving van haar eis of van 
haar verweer inroept, welk ook het op
.schrift van die geschriften weze. 

30 september 1958. 89 

6. - Str(/,tznlcen. - Proces-ve·rbanl vnn 
{/.e terecht.zitting niet iloor cle rtr1.jfier ge
tekenrl. - Niet-igheirl va.n rle besUssing cUe 
rle ·in rUt tJ·roces-ve1·bnnl opgetekende ·ver
klnringen niet verwi;iilert. - Is nietig het 
arrest van het hof van beroep dat, wan-
1leer het proces-verbaal van een terecht
zitting van de correctionele rechtbank, tij
·dens welke de zaak onderzocllt werc1, nit>t 
van de handtekening van de griffier van 
clit rechtscol'lege voorzien is, de in dit pro
ces-verbaal opgetekende verklaringen niet 
nit de elementen van zijn overtuiging ver
wijdert. OVetb. van strafv., art. 155 en 
189; wet van 1 mei 1849, art. 10.) 

6 october 1958. 102 

7. - Strafznken. - Eecl. - Pe·rsoon 
door het 1·echtsprelcencle collepe belast met 
.een oznlmcht tot expert-ise en de deslwn
cz.igeneed nfgelepcl hebbencle. - DeslmmcMr; 
verslnp neergelegd. - Deslcu.ncl(qe nculer
hnnd gehoonl op de terechtzUtinrJ en zich 
ertoe beperlcende over zi:in vo1·ige opclnwht 
·rekenschap te peven. - Getu:ipeneed ve·r
eist. - W anneer een persoon, belast zijnde 
geweest door het rechtsprekende college 
met een opdracht tot expertise en de des
kundigeneed afgeleg·d hebbende, bet hem 
gevraagde gcschreven verslag neergelegc1 
heeft en alzo zijn opdracht voltooid heeft, 
moet hij de getuigeneec1 afleggen zo hij 
naderhanc1 op de terechtzitting gehoorc1 
worclt en zicll ertoe beperkt over zijn vo
Tige oDclracht Tekenschap te geven. 

6 october 1958. 104 

iS. - Strnfzaken. - Get·wigcnis vr56·r de 
eerstc rechter nietiu bi:i uebreke van cle 
a.jteuuinp vwn de getuiueneed. - Besliss·inu 
van cle ·rechter •in bemep hct vonnis a quo 
he rvormen de en b'i:i een ni e'!l.we bescl/.'ilc
kiny u:itsprnalc doenrle. - Beslissinr; ge
steu.ncl op de elementen ·inr;ewonnen ·in ae 
loop vnn het voorbereirlenrl ondcmoelc en 
in rle loop van het ·in hor;er beroep ver
·richt onflerzoek. - Beslissin,q fle nieU,qc 
,r;etn-igcn-is ·impliciet verwijrlerencle. - Nie
tir;heicl vwn rleze pet·u.i,qenJs e11 van het 
vonwis a quo zonrler ·invloerl op cle wettir;
lieirl vnn rle beslissing ·in beroep. - iVan
neer, v66r de eerste recllter, een getuige 

gehoord werd zonclei· de door de artike
len 155 en 189 van het vVetboek van straf
vordering voorgeschreven eed afgelegd te 
hebben, is de nietigheicl van die getuigenis 
en van het vonnis ct q·no zonder invloed op 
de wettigheid van de beslissing van de 
rechter in beropp zo deze, het vonnis rt q·uo 
hervormende en bij een nieuwe beschik
king uitspraak doende, verklaart te sum
nell op de elementen ingewonnen in de 
loop van het voorbereidenc1 onderzoek en 
in de loop van het in hoger beroep ver
Ticht onderzoek en aldns impliciet de nie
tige getuigenis verwijdert. 

6 october 1958. 104 

9. - St·mtznlcen. - Tolle. - Proces
verbnnl van cle terechtz-itUng vaststellenrle 
clat rle aanyestelrle tollc zijn cz.ienst ver
leenrl heeft. - Geen verzoek om ve1·talhtr1 
wawman n·iet ·"o·n zi;in volclaan. - Bew-ijs 
clnt ctlles wat ·vertcwlrl cz.ienfle te wo1·aen 
vertaalcl wercl. - Uit de vaststelling, in 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van de rechtsmacht van wijzen, dat de 
aangestelde tolk zijn dienst verleend heeft 
en uit de ontstentenis van verzoek om ver
taling waaraan niet zou zijn voldaan, 
blijkt voldoencle dat alles wat vertaald 
diende te worden vertaald wenl. 

20 october 1958. 147 

110. - Stra.fznlcen. - Hot van bemep. 
- Belclaaucle of zijn nuulsman niet het 
lantst nan het woonl yelcomen z·ijnfle. -
Geen verzoelc te cz.ien einrle. - Geen n·ie
tiqheirl. - In correctionele of politieza
ken, brengt het feit dat de beklaagcle of 
zijn raadsman niet het laatst aan het 
woord gekomen zijn de nietigheid niet 
mede, imlien zij daarom niet verzocht heb
ben. (Wetb. van strafv., art. 153, 190 en 
210.) 

20 october 1958. 147 

11. - Znken va.n cli'l'ecte belast-in.qen. 
- OnvollecUue overler;.q·iny van een twoces
verbctal vwn fle te·rechtzUting. - O·ve'l'lep
rtill(! cUe niet toelant een teuenst·rijrl·i.qheicl 
te bew·i:izen t·ussen cle melcUngen van flit 
tJroces-·ve,rbaal en fleze van het arrest. -
De onvolledige overlegging van het pro
ces-verbaal van de terechtzitting van een 
hof van beroep kan het bewijs niet leveren 
van een tegenstrijcligheid betreffende de 
samenstelling van de zetel, tussen de mel
dingen zoals zij enerzijds in dit uittreksel 
van het zittingsblad en anderzijcls in het 
bestreden arrest opgenomen zijn. 

28 october 1958. 178 

12. - Oorrectionele- en poUUeznlcen. -
Openbaarheirl en monrleling ka1·a.lcter vrtn 
het onclerzoek. - Begrip. - Bewijsele
menten. - De openbaarheic1 en het mon
deling karakter van het onderzoek v66r 
de correctionele en politierechtbanken be-



1088 VONNISSEN EN ARRFJSTEN. 

staan in de verplichting het publiek toe te 
laten in het lokaal wanr het onderz,oek 
van de zaak geschiedt en het onderzoek 
moncleling te llocn met mtleving van de 
vormen bij artikelen 153 en 190 van het 
Wetboek van strafvorclering bepaald. Die 
regels verzetten zich niet hiertegen dat de 
rechter zijn beslissing enkel op de ge
schriften van de zaak steunt, zonder tot 
het verhoor van getuig·en ter terechtzit
ting over te gaan. 

31 october 1958. 184 

1:3. - Strajzaken. - Begevi·nu ter 
plctatse. - Openbawrheicl van rle rsittt:ng 
niet vastgestelcl. - N'iet'igheitl. - ~Wan
neer de correctionele rechtbank zich tcr 
plaatse begeven beeft en noch bet vroces
verbaal van deze onderzoeksmaatregel 
noch bet vonnis dat erop steunt vaststelt 
dat de regels betreffende de openbaarheid 
van de terecbtzittingen in acht werclen 
genomen, is {lit vonnis nietig. 

15 december 1958. 331 

14. - Stmtzalcen. - Vo'l·m. Art-i-
kel 163 van cle wet vnn 18 :ho!'i 1869 otJ cle 
'l·eohterUflce ·inrichting zoals het ve·rvM1-
yen -wercl cloor ctrtUcel 8 van cle wet van 
20 clecember 1957. - Zoncler toepassing in 
stntfznken. - Artikel 163 van de wet van 
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, 
dat, zoals bet vervang·en werd door arti
kel 8 van de wet van 20 december 1957, de 
inhoud van artikel 36 van het decreet van 
30 maart 1808 herneemt, is niet toepasse
lijk in strafzaken. 

9 februari 1959. 459 

15. - Stntfzalcen. - P·nbUelce vonle
'l"ing v661· cle ?'echter ·in hoger be·roep aan
hangig. - 'l'·ztssenlcomst van het openbaar 
m·iniste1·1e. - Voor-werp en vnststelling. 
- Wanneer de publieke vordering v66r 
de rechter in boger beroep aanhangig is, 
maakt het horen van de vordering van 
het openbaar ministerie een substanWne 
formaliteit uit, welke in de beslissing of 
in het proces-verbaal van de terechtzitting 
moet vastgesteld worden; door de wet 
wordt echter niet voorgeschreven dat het 
openbaar ministerie de zaak samenvat, 
noch dat in de beslissing in lloger beroep 
of in enige andere akte van de rechtsple
ging de grieven van het openbaar minis~ 
terie tegen het beroepen vonnis, of zijn 
vordering op de door de beklaagde opge
worpen grieven vermeld worden. 

2 maart 1959. 496 

16. - St·ratzalcen. - B-zwgerl-ijlce V01'
cle·ring. - Empe·rtise. -De cleslcttnclige er 
toe gehouclen cle eecl ctf te leggen zoals cleze 
Mf cle bepalingen van het Wetboelc van 
stntfvo·rcle·ring voorgeschreven ·is. - De 
deskundige die aangesteld wordt {loor een 
strafrechtbank, wanneer bij deze aileen 

nog de burgerlijke vordering aanbangig is, 
moet op straf van nietigheid van de ex
pertise, de eed afieggen overeenkomstig de 
termen voorgeschreven bij artikel 44, ali
nea 2, van het vVetboeR van strafvorde
ring, of bij middel van gelijkwaardige 
termen. 

2 maart 1959. 497 

17. - Weclerope·wing vwn rle clebattcn. 
- Oo·rrectionele- en poUt-ie·rechtbwnlce·il. -
Ve·rzoelc mn -weclempen·ing ·van cle clebat
ten. - Ver-werping client n-iet het ·voor
werp van een nitclr·u.k~keUjlce besUssing te 
zijn. - Indien ecn partij, in ann de cor
rectionele of politiereclltbanken voorge
dragen strafzaken, tijclens bet in beraad 
llonclen om wederopening van cle debutten 
verzoekt, beoorcleelt de rechter soeverein 
of het behoort die maatregel te gelasten; 
oorcleelt hij dat er dam-toe geen gronden 
aanwezig zijn, is hij niet er toe gehouclen 
omtrent dit punt een uitdrukkelijke beslis
sing te wijzen. 

16 maart 1959. 546 

18. - Oorrect-ionele en tJolUiezalcen. -
Gevmagcle onclerzoelcsmnatregel. - Beom·
cleUngsrecht van cle rechte1·. - De correc
tionele en politierecbtbanken zijn er niet 
toe gellondcn tot een onderzoeksmaatregel 
over te gaan welke door een partij zou 
voorgesteld worden, indien zij cUe maatre
gel onnoclig beschouwen. 

23 maart 1959. 571 

19. - Stntfzalcen. - Nee1·legging van 
een besl·witsclwift. - Nee1·legging vastge-
8telcl in het z-itt-ingsblcul. - Rechter niet 
lfeho·nclen ze e·veneens ·in zijn besz.issing 
vnst te stollen. - Wanneer de neerlegging 
van een besluitschrift v66r een strafrecht
bank regelmatig is vastgesteld door een 
akte van cle rechtspleging, namelijk door 
een vaststelling van het zittingsblad, is de 
rechter niet verplicht van deze neerlegging 
melding te maken in zijn beslissing. 

4 mei 1959. 699· 

20. - Stntfzalcen. - Hot van be·roep. 
- Heropewing cler clebatten. - Openbaar 
m·in·iste'l"ie en culmin-ist1·aue opn·ietHv ge
hooNl ·in nt~vezigheicl vnn cle venlachte. -
Ar·rest bij verstelc. - Is bij verstek ten 
opzicllte van de venlachte het arrest door 
het llof van beroep gewezen, nadat het 
llof, de heropening van de clebatten bevo
len hebbende, in afwezigheid van de ver
dachte opnieuw het openbaar ministerie en 
de aclministratie der douanen en accijn
zen, vervolgende partij, heeft gehoord. 

11 mei 1959. 715 

21. - Stntfzctlcen. - QttaUficClt-ie (loo·r 
cle rechter awn zijn besl'iss·ing gegeven. -
Zoncle·r ·invloecl op cle narcl van cUe besUs
sing. - De qualificatie van op tegenspraak 
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of bij verstek gewezen beslissing, welke 
door de rechter aan zijn beslissing wordt 
gegeven, wijzigt de aarcl ervan niet. 

11 mei 1959. 715 

22. - Stmf.~alcen. - Nota doo·r een 
pa1·tij awn de rechte·r ovm·genwalct na de 
sl·wiUng vnn de clebatten. - Gebe·u:rlijlce 
wederopen·ing vnn de clebntten. - Boeve
reine beoonleling vnn de 1·echter ove1· de 
g·rond. - Fenverping van de nota, incUen 
de debcttten n·iet 'WOTden hempen.cl. -
Wanneer een partij een nota of een docu
ment wenst over te leggen na de sluiting 
van de debatten, kan zij te dien einde 
slechts een wecleropening van c1e {1ebatten 
verzoeken, maatregel waarvan de rechter 
de wenselijkheicl beoorcleelt. Indien de 
rechter oordeelt dat er geen aanleicling be
staat tot wet1eropening van de debatten, 
kan llij enkel de stukken, die hem werden 
overgemaakt nadat de zaak in beraad 
werd gehouclen, nit de rechtspleging ver
werpen. 

25 mei 1959. 771 

23. - Stnt.fzal.:en. - Lid van cle rte-
1'echtelijke politie door de onderzoelcsrech
te·r gelnst een clocument te onderzoelcen. 
-Door de rechtbanlc gehoonl. - .M~oet de 
eed van expert niet ajteg,r;en. - Het lid 
van de gerechtelijke politie dat, door de 
onclerzoeksrechter gelast met het oncler
zoek van een document, het resultaat van 
zi.in nasporingen monc1eling vuor de recht
bank uiteenzet, behoeft niet de eed van 
expert af te leggen, zelfs indien hij aldus 
een aclvies heeft moeten verstrekken. 

22 juni 1959. 867 

VOORLOPIGE HECHTENIS. 

1. - Fenvijzing v66r de correci'ionele 
1'echtbanlc oncle1· de banden vnn het aan
houcUngsmandant. - Verzoelc om voo?·lo
pige ·invr·ijhC'idsteZUng. - Geliligheicl vnn 
het na;nho·ud·ingsmanda.nt niet mee·r be
twist lc·mtnende wo1·den. - De beklaagde, 
v66r de correctionele rechtbank onder {1e 
banden van het aanhoudingsmandaat ver
wezen, kan de gelcligheid van dit manclaat 
niet meer betwisten tijdens het onderzoek 
van een verzoek om voorlopige invrijheid
stelling. (Wet van 20 april 1874, art. 7.) 

15 september 1958. 38 

2. - Bevel tot nanhoucUng verleeml 
lloo·r de lcamer van ·inbesohu.ldiginystelling. 
- Bevest-iging lloor de ·madkamer. - Ho
rter be1·oep. - Arrest 1t:itgespml.:en lloo1· 
dezelfcle lcamer vwn Inbeschulcliginustel
liuy. - TVetl'i.r;heicl. - VIT:mneer de knmer 
van inbeschuldigingstelling, die een bevel 
van de onclerzoeksrechter, clat zegcle dat 
er geen aanleic1ing bestoncl een betichte in 

YERBR., 1959. - 69 

staat van aanhouc1ing te plaatsen, her
vormt, zelf een bevel tot aanhoucUng ver
leend heeft, schrijft geen enkele wetsbe
paling voor dat, om uit~praak te doen over 
het hoger beroep tegen het bevel van cle 
raaclkamer clat dit mandaat van arrest 
bevestigt, de lmmer van inbeschuldiging
stelling anders moet samengestelcl zijn. 

24 november 1958. 257 

3. - Raadkamer cUe een einde heejt 
gestelll aan de voorlopige hechten·is. - Re
gelmatig hager beroep van de 1J1'00U1'e'l/r 
lles Konings. - Late1·e beslissing van ver
wijzing naar een rechtstn·elcend college. -
Kamer vwn inbesohltlcl·igingstelUng Mj de
wellce lle zaalc aanhangig blijft. - Wan
neer een boger beroep regelmatig door de 
procureur des Konings ingesteld is ge
weest tegen een beschikking van de raad
kamer die einde heeft gestekl aan de voor
lopige hechtenis, blijft het boger beroep 
aanhangig bij de kamer van inbeschulc1i
gingstelling, alhoewel de verdachte, na cUt 
beroep, verwezert is geweest voor een 
rechtsprekend college en om zijn voorlo
pige invrijheidstelling heeft gevraagc1 aan 
de rechtsmacht vermelcl in artikel 7 van 
de wet van 20 april 1874. (Impliciete op
lossing.) 

5 januari 1959. 376 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

1. - Yoor·reoht van rle oommiss·iollftci'l'. 
- Vermogen om. zioh tentg te betalen. tt.it 
de pr'i;is van cle 'Gerlcoohte en gele'Genle 
voonverpen. - Yermogen voo·rbehotulen 
aan· de commissionair met het verlcopen 
belctst. - De bepaling van artikel 15 van 
de wet van 5 mei 1872, die aan de commis
sionair toestaat zich het bedrag van zijn 
sclmlc1vordering terug te betalen, bij voor
keur boven de schuldeisers van de commis
siegever, nit de prijs vnn de verkochte en 
geleverde koopwaar, is enkel van toepas
sing op de commissionair die met het 
verkopen belast is, met uitzondering onder 
meer van de commiss,ionair-verzender. 

4 september 1958. ::; 

2. - Ye·r'Preemcl·ing van een gell:!l1l'l'(l 
onroe·rend goed. - Notwriele alcte niet 
ove·rgesclweve1~. -' Alcte tegentverpbaa·r 
nan cle hwunle1•. - Genoegznme titel om 
aa1~ cle lcope1· toe te laten httwropzeyg·ing 
nnn cle hmwde'l' te doen. - De huurdcr 
van een onroerenc1 go eel is niet, als dus
clanig, een derde in de zin van artikel 1 
van de wet van 16 december 1851 op <le 
herziening van het hy;potheekstelsel. luge
val de koper van het onroerencl goed hem 
kan uitzetten, kan hij dit geldig doen v66r 
de overschrijving,. ter bewaring der hypo-
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theken, van cle notariele akte van eig-en
domsoverdracht. 

30 october 1958. 181 

VOO~W AA~DELIJKE 

HEIDSTELLING EN 
DELING. 

INV~IJ

VEllOO~-

1. - Schorsing. - Arrest besUssenrle 
flat cle n-itvoe·J•ing va.n rle stntf zal 
schot·st ~vonlen ged·twencle- cle termlijn 
het bepaalt ·inclien de verool'(lee/.fle z·ich 
niet rneer sch·nlcl.i[J nuutlct cum feUen van 
zelfrle art'l'(l. - Onwettigheirl. - Is onwet
tig-, de beslissing van een arrest van ver
oordeling· inhoudende clat de uitvoering
van de straf geschorst zal worden, inclien, 
gedurende <le bepaalde termijn, de veroor
deelcle zich niet meer schulclig maakt aan 
feiten van zelfde aarc1. (Wet van 31 mei 
1888, art. 9, gewijzig-cl door cle wet van 
H november 19-!7 .1 

13 october 19.'18. 125 

2. - Gelclstrnt clie de ·ilw·in[l van fiscale 
·rechten ·ver;;eke·rt. - Subs·ifUwi1·e [!evan[le
n•isstntf. - N-iet-toezJasba.rtt·heid v-an rle 
sohors·ing. - Artikel 9 van cle wet van 
81 mei 1888, g-ewijzig-cl cloor cle artikelen 1 
tot 4 van cle wet van 14 november 19•47, 
is niet toepasselijk op de g-eldstraffen die 
de inning- van fiscale rechten verzekeren, 
noch op de subsidiaire g-evang-enisstraf die 
deze straffen vervangt. 

8 clecember 1958. 298 

VOO~ZIENING IN CASSATIE. 

Hoo~·osruK I. - Beslissin[len waartegen 
voorz·ien·ing nwrfel'ijlc is. 

HooFDSTUK II. - Doo·r w·ie en te,IJCn wie 
een voot·z·ienin[l ma.rJ wonlen ·inge
steld. 

HOOFDSTUK III. - 'l'erm·ijnen. 

Hooh'OSTUK IV. - Vor-men. 

HooFDS'l'UK V. - Afstanfl. 

HOOFDS'l'UK I. 

BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
MOGELIJK IS. 

1. - Zaken van clireete belcLstin[len. 
Ar-rest de vm·clag·in[l bevelencle voo1· W((,t 
1Jet·rett een van cle aan het hof vcm be
·roep onclenvo·rpen geschillen en ttitspraalc 
doende over de and.e·re {leschillen. -
Vom·zien·in[l tegen het geheel atTest. -
Voor.zien:in[l niet ontvanlcel'lflc ·in zovew 
zij tegen de 1Jesliss·in[l van vercla[!·in[l ge-

1"icht is. - vVanneer het hof van beroep 
waarbij een beroep inzake van clirecte be
lastingen aanhangig- is de verdaging van 
de zaak beveelt van wat betreft een van 
de hem onderworpen geschillen en over 
de andere geschillen uitspraak lloet, is cle 
voorziening· tegen het geheel arrest inge
steld niet ontvankelijk in zover zij tegen 
de beslissing van verdaging gericht is. 

23 october 1958. 158 

2. - Z((,lcen vcm rlirecte belastinoen. -
TT oorz·t:en-inrJ na voo·rzien·ing niet ontvan
lceli:ik. - DnHLfi~V'(jrlte van tle t'O[!el. -
UUzonaeringen. - Onder voorbehoucl van 
de toepassing- van artikel 1 van cle wet 
van 8 maart 1.9±8, en llehoudens het geval 
van regelmatige afstand van de eerste 
voorziening, is niet ontvankelijk de twee
de voorziening- cloor dezelfcle partij ing-e
stelcl teg-en een arrest in zaken van di
recte belastingen g-ewezen, zelfs imlien 
cUe tweede vorziening- ing-esteld is voor
dat over cle eerste uitspmak wercl g-edaan. 

23 octoller 1958. 158 

,3. - Gmnrl vwn niet-ont·vwnlceUjlcheia. 
- B-uTyerUjh:e znlcen. - Gro·na van niet
ontvanlwUjkheid afaeleia aoo·r een ller 
verweerders ·uU ae omstwnrl1rJhe-ia flctt 
v66·r ae Techte·r ·in ho[!e·r bemep geen eis 
t-nssen hem en ncmlB[!IJfW wenl ·in[lestelfl. 
~ Annle.Qrfer d-ie ho,qer be·roep te[len clie 
verweerclet· heett ·in[lesteld. - Hoge·r be
roep ontvnnlcel-ijk maa1· niet {/cgronfl ver
lclannl. - G-ronrl ·van ni.et-ontvankeli.jk
lwid rlie fe-iteUj lee {f1'onclsla[l rnist. -
Mist feitelijke grondslag· de g-roncl van 
niet-ontvankelijkheicl afg·eleicl, door een 
ller verweerclers in verbreking, van de 
omstandigheicl clat v66r de rechter in 
\Jeroep g-een eis werd ingesteld tussen 
hem en aanlegger, dan wanneer deze 
laatste hog-er beroep heeft ingestelcl teg-en 
verweerder, tot cle gezamenlijke veroor
deling- van alle verweerders heeft gecon
clucleenl en dat clit hog-er beroep ontvan
kelijk maar niet gegrond is verklaanl ge
weest. 

8 januari 1959. 379 

4. - Stmfznken. - TToo1·z-iening tegen 
een beslissin[l die het ve·rzet ongeclaan 
verklacwt claa1· e'iset· niet ·vet·schijnt. -
Dmagwijclte van fle ·voo-rz·ien'ing. - De 
voorziening- gericht teg-en een arrest clat 
het verzet ong-edaan verklaart claar de 
eiser niet verscheen, werpt als enkele 
vraag- de wettelijkheicl van deze beslis
sing- op. (Impliciete oplossing.) 

20 april 1959. 638 

!5. - Strnfzaken. - Beslisst:ngen wawr
tegen voo1·ziening tnO[!elijlc is. ~ BesUs
sin,q wawrbi.i cle p-nbUelce ·vonlering ve·r
jncwcl ve·rklnarcl -wonlt. - Voorzienin[len 
van de bekla((,[lfle en ·ran de l!Ur[let·lijlc 
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vemntwoo1·delij ke parUj. - TT oorZ'ienin
aen niet ontvnnlceUjk. - Zijn bij gebrek 
nan belang niet ontvankelijk de voorzie
ningen door de beklaagde en door de bnr
gerlijk verantwoordelijke partij inge
steld tegen een besli,;sing waarbij de pn
blieke vordering door verjaring nitge
doofd verklaard wordt. 

20 april 1959. 641 

6. - BesUssinaen wnartegcn ·worzie
n·ing mogelijk is. - Arresten •vnn de 
Rcutcl 1!Wn State. - Annvraa[! tot vergoe
cl:ing wit hoofde vnn een 1t.itzonclerUjke 
schade v66r de Raad 'IXtn State rwnhan
[!ii! gemaalct. - Welle·rpartij die een cle
cUnatoire exceptie teaenwe1pt, bewerende 
dat de Racul van Stnte de ·macht niet harZ 
rnn vwn cUe aanvrnng kennis te nemen, 
omdat zi:i tot rle bevoegclherlen 1:nn de 
1·echtbanlcen vwn de rechterU]ke oTcle bc
hoo1'de. - TTerwe·rpinrt vwn · rle exccptie 
cloor cle Rruul vnn State. - BesUssing 
wnartcgen 1:oorziening in cnssntie ·moye
l:ijlc ·is. -De beslissing waarbij de Raad 
van State, afcleling aclministratie, bij 
wie, op grond van artikel 7, paragraaf 1, 
van de wet van 23 uecember 1946, een 
vraag tot herstelvergoecling nit hoofde 
van een nitzomlerlijke schade aanhangig 
werd gemaakt, niet gegronu verklaart ue 
<leclinatoire exceptie door de weclerpartij 
tegengeworpen, en hierin bestaancle uat 
de Rand van State de macht niet heeft 
een advies nit te brengen over de aan
vraag, omdat de vergoeding nit hoofde 
van de beweerde schade aan de recht
banken van de rechterlijke orde moet 
worden aangevraagd, is een arrest waar
tegen de voorziening in verbreking toege
laten is bij artikel 20, paragraaf 1, van 
voormelde wet. 

4 jnni 1959. 803 

7. - Strntznken. - TT oorzieninr! tcycn 
een vonnis wnarbij weyens n·iet-veTsch·ij
ning een verzet onyedann is 1:e·rlclaanl. 
- TToorz·iening die het vonnis wnarteyen 
verzet nan het hof niet onderwerpt. -
De voorziening ingesteld tegen een von
nis, waarbij een verzet ongedaan is ver
klaard wegens niet-verschijning van de 
beklaagde, onderwerpt niet aan het hof 
het vonnis waartegen verzet. 

22 jnni 1959. 881 

HOOFDSTUK II. 

DooR WIE EN TEGEN WIE EEN YOORZIENING 
MAG WORDEN INGES'l'ELD. 

8. - DooT wie een voorzieniny kan 
1.oorden ·inyesteld. - Znlcen vnn cUrecte 
belnstinrJen. - Snmenwe·rkenrle vennoot
schnp. - TTertegenwoonliyd door een z;er-

soon cUe niet bewi:ist dnt hij het wettirt 
of stnt·utair oTgnan Vlm de vennootschap 
·is of vwn ll'it o1·gann cle b'ijzonllere lltStge
ving ontvangen heeft o1n de voorzien'i1111 
·in te stellen. - Niet ontvanlcel-ijlce voor
zienin,q. - Is niet ontvankelijk, in zaken 
van directe belastingen, de voorziening 
ingesteld door een samenwerkencle ven
nootschap vertegenwoor<ligd door een per
soon die niet bewijst dat hij het wettig 
of statntair orgaan van deze vennoot
schap, de hoedanigheid hebbende om na
mens deze in rechte te treden, is, of dat 
hij van cUt orgaan de bijzondere lastge
ving heeft ontvangen om de voorziening 
in te stellen. 

20 november 1958. 245 

9. - Btrnfzalcen. - Bij ·ve1·stek ver
oo1·cleellle lieklanglle. - 'l'e,qenspTelceU.ik 
veroonleelde li'll·rgerlijk verwntwoo·rcle
Uj lee pnrtij. - TT oorz·iening vnn de.ze 
1Jll1't-ij yecltwende lle yewone ve1·zetterm:ijn 
open yebleven ten voonlele van cle be
lcllw.gcle. - OntvwnlceUjke voorz·ien:ing. 
- W mmeer de beklaagde bij verstek en 
de bnrgerlijke verantwoordelijke partij 
tegensprekelijk veroordeeld werden, kan 
deze laatste zich onmicldellijk in verbre
king voorzien alhoewel het recht op ver
zet ten voordele van de beklaagde open 
bleef. 

8 december 1958. 295 

10. - Strafznlcen. - Door wie ecn 
voorzieniny lcan wo·rclen in{lesteld. - In 
lantste nanleg yewez·en 1:onnis van rle po
l'itierechtbanlc. - Foorziening doo1· de 
ojficier van het oz;enbaar m:inisterie bii 
cleze 1·echtbank. - Ontvnnlcelijlche·icl. ___:__ 
De officier van het openbaar ministerie 
bij de politierechtbank heeft hoedanig
heid om zich te voorzien tegen een in 
laatste aanleg door de politierechtbank 
gewezen vonnis. CWetb. van strafv., ar
tikel 177). (Impliciete oplossing). 

8 december 1958. 302 

11. - Pe1·sonen clie hoedwnigheicl heb
ben om z·ich te voO'rzien. - Strnfzalcen. 
- Beslissi.n[! clie het verzet van de be
lclaagrle terten een beslissiny cl·ie hem bij 
verstelc veroonleelcle afwijst. - TToo1·zie
ning, tegen rle beslissing over cUt ve1·zet, 
clooT de btt1'(Je1·Ujlc vemntwoo1·cZelijlce 1JCl1'
tij die doo1· cle eerste besz.issing teyenspre
lcelijlc was ve1·oo·rdeeld. - Niet ontvnnlce
Uj lee voorzien·ing. ~ De voorziening van 
de burgerlijk verantwoordelijke partij 
die tegensprekelijk veroordeeld werd sa
men met de beklaagde die bij verstek ver
oordeeld werd, tegen de beslissing die het 
verzet van de beklaagde tegen de beslis
sing die hem bij verstek veroordeelde af
wijst en die geen veroordeling ten laste 
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van de burgerlijk verantwoordelijke par
tij inhoudt, is niet ontvankelijk. 

8 december 1958. 295 

12. - Personen bevoeg!l. om zich te 
voorzien. - Besliss·ing van de Gemenyde 
nuHl van be·mep vun de or·de rler· fl'ie1·en
urtsen. - Voor·ziening vun de klu,qer·. -
Niet-ontvunkeU:ilche·irl. - De voorziening 
in verbreking tegen de beslissingen van 
de gemengde raad van de Orde van de 
dierenartsen is niet toegelaten aan de 
klagers. (Wet van 19 december 1950, arti
kel12.) 

2 februari 1959. 436 

1'3. - Personen rUe bevoegfl zi:in om 
een voorzien·iny In te steUen. - Bur·ye·r
lijlce zulcen. ~ Voo·rz'ien·ing beteken!l op 
naam 1Jan eon o·vedeflen 1Je1·soon. - Niet
onh:anlcelijlclwifl. - Is niet ontvankelijk 
de voorziening ingesteld op naam van een 
persoon die v66r de betekening van de 
voorziening overleden was. 

10 april 1959. 609 

14. - Pe-rsonen die bevoegfl z·ijn om 
eon vooTzien·ing ·in te stollen. - Buryer·
U}ke zalcen. - Voor·ziening ingesteld doo·r 
eon gehww!le vr·ouw welke 1viet gemach
tigfl was om 'i-1~ rechte op te treden. -
Voorz·ieniny 1:661" de inwerlf!inytred·iny 
1:n11 flo wet van 30 atJrU 1958 ·ingestelfl. -
Yoor·z·ien·ing niet ontvanlwlijlc. - V66r de 
inwerkingtreding van de wet van 30 april 
1958, was de voorziening in burgerlijke 
zaken ingesteld door een gehuwde vrouw, 
welke niet gemachtigd was om clat beroep 
in te stellen, niet ontvankelijk, onver
minderd de bij artikel 216 van het Bur
gerlijk Wetboek bepaalde gevallen. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 215 en 218.) 

10 april 1959. 609 

115. - St·mtzrLlcen. - Aanlegge1· wellce 
1:661' fle 1'COht01' in hager be·roep yeen 
prLi'U} ,qeweest ·is. - Yoorzien·lng tegen rle 
rloo1· rUe 1·echter u'itgesp1·o1cen beslissin,q. 
- Niet-ontq;rmlceliilclwirl. - Is niet ont
vankelijk de voorziening tegen de cloor 
de rechter in hoger beroep uitgesproken 
beslissing ingesteld door een persoon, die 
v66r die rechter geen partij geweest is en 
ten laste van wie de beslissing in hoger 
beroep geen beschikking inhondt. 

20 april 1959. 640 

116. - Stratzalcen. - Pe;·sonen rloo·r 
wie een voorz·iening krm ~vor·flen ·inye
stelrl; - YooTzien·ing van rle bllrged·i}ke 
prwti}. - De b·1wgerlijlce partij m'inrler·
jariy, - Niet-ontwmlcelijkheirl. ,--- Is niet 
ontvankelijk de voorziening ingesteld 
door een minderj arige handelemle als 
burgerlijke partij. (Burg. Wetb., arti
kel 450.) 

20 april 1959. 641 

17. -' Stratzaken. - Personen floor 
wie een voor·zieniny lean wo·rrlen inge
steld. - Voorzierving vnn rle beklaayde en 
q;an de lnrrye·rl'ijl.; vemntwoorrlel'ijlce pnr
tij tegen rle besl'issiny gewezen over· rle 
tegen een rnerlebelclaayrle ingestelrle pu
bUelce ·vonleriny. - Niet-ontvttnkel'ijk
heid. - Een beklaagcle en cle persoon die 
voor hem bnrgerlijk verantwoordelijk is 
zijn zonder hoedanigheicl om zich te voor
zien tegen lle beslissing gewezen over de 
tegen een medebeklaaglle ingestelde pn
blieke vordering. 

20 april 1959. 641 

1~8. - Personen fl·ie rle hoerlnniglwirl 
heblJen orn een voorz·ien·vng ·in te stollen. 
- ZCLlcen van rU1·ecte belnstingen. - Aan
leyyer rUe 1Jij rle bestrerlen 1Jesl'issing 
geen pa1·tij wns. - Yoorzien'i-11[/ n·iet ont
vnnlcelij k. - Is in zaken van directe be
lastingen niet ontvankelijk, de voorzie
ning ingesteld door een aanlegger die bij 
de bestreden beslissing geen partij was. 

28 april 1959. 677 

19. - Znken 1:an rl'irecte belnst-inyen. 
~ Pe·rsonen rUe fle hoerlaniyheirl hebben 
orn voorzien'ing in te stollen. - Yerzoek
sclwift ingetl'iend rloor ve·rsonen rUe zich 
voo1·stellen als er·fgenamen vrm rle v661" 
het hot vrm beroep bet1'07clcen belnsti.n(!
schu.lflige. - Ovel'lijrlen vnn rle belasUnu
schulfl·ige niet wettelijlc oe·wezen. - Voor
z·iening n·iet ontvrmlceU.,i k. - Is in zaken 
van directe belastingen niet ontvankelijk, 
de voorziening ingesteld door personen 
welke zich voorstellen als erfg·enamen 
van de v66r het hof van beroep betrok
ken belastingschuldige, wanneer het over
lijden van deze laatste niet wettelijk 
door het overleggen van een akte van 
overlij den bewezen is. 

28 april 1959. 677 

20. - StnLfznken. - Voorz·ien'ing van 
rle b·wrgerUjlce prwUj teyen hot openbtLa1' 
min·iste·rie. - Ont·vnnkelijlclwirl. - Per·
lcen. - De voorziening van de burger
lijke partij gericht tegen het openbaar 
ministerie is slechts ontvankelijk in de 
mate waarin de bestreden beslissing de 
lmrg-erlijke partij tot· kosten jegens de 
openbare partij veroordeelt. 

4 mei 1959. 699 

HOOFDSTUK III. 

TERMI.JNEN. 

21. - Te·nnijn. - StratzaJ.;en. - Be
sch'ilck·ing van rle ·rnrulknnwr. - De be
l;;lnagrle ve'!"W(izenrle naar rle correctio
nele 1'0chtban7.;. - Yoo·niien·iny v66r rle 
einrlbesUss·infl. - Niet-ont·uankelijl.;heirl. 
- Is niet ontvankelijk de v66r de einll-
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beslissing ingestelcle voorziening tegen 
een beschikking van de raaclkamer, in 
laatste aanleg gewezen, cUe de beklaagcle 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst. (Wetb. v. strafv., art. 416.) 

10 september 1958. 22 

22. - Term·ijn. - Stratzalcen. - Ar
rest van de lcame1· vnn ·inbesclwlrUg'ing
stelUng. - An·est dnt de betichte vnn 
een wanbed·ri:if nanr rle C01Tecfoionele 
1·echtbanlc ve1·wijst en concl·u.s'ies ajwijst 
d·ie ae bevoegfllwifl van rUe 1·echtsmacht 
van w·ijzen betw'ist. - Ommiclflellijlce 
voorz·iening n'iet ontvanlceHjlc. - Kan 
niet door een onmiclclellijke voorziening 
bestreden worden het arrest van de Ka
mer van inbeschuldigingstelling dat de 
betichte van een wanbeclrijf naar de cor
rectionele rechtbank verwijst, clan wan
neer cUt arrest de conclusies van de be
tichte afwijst die staande hielclen dat de 
bevoeg·cle rechtsmacht van wijzen het 
hof van assisen is en niet de correctionele 
rechtbank. (Wetb. van strafv., art. 416.) 

15 september 1958. 42 

2a. - TermHn. - Stmtznken. - Be
slissing ove·r de· b1trgerUj7ce vonzering. -
Geen gescMl over fle bevoegcllwicl. - A1·-
1·est flat een clejinitief vastgestelde sam 
toekent 1j001' een bestandcleel van de 
schnde en, voo1· het overige, een prov·is·ie 
toekent en een aesk1tncz.ig onderzoelc be
veelt. - Voorz'iening bezwrlct tot het d·is
positief elM de dejinifoief vastgestelde sam 
toekent. - Voorziening niettemin onont-
1janlcelij7c. - Is niet ontvankelijk v66r 
de clefinitieve beslissing de voorziening 
beperkt tot het dispositief van een arrest 
dat, zoncler gewezen te zijn over een ge
schil over de bevoegclheicl, aan de burger
lijke partij een clefinitief vastgestelde 
som toekent voor een bestancldeel van de 
schade terwijl, voor een ander bestancl
deel van die schade, het arrest zich er 
toe beperkt een provisionele vergoeding 
toe te kennen en een deskundig ontlerzoek 
te bevelen. 

31 october 1958. 188 

:24. - Rechtstreelcse /Jelnstingen. -
Tennijn voor het nee'l'leg,qen door ver
wee·rde1' vctn de stuJclcen en memori.e van 
nntwoonl. - De termijn van veertig vrije 
dagen, binnen clewelke de verweercler op 
de griffie van het Hof van verbreking de 
stukken en memories die hij oordeelt tot 
antwoord neer te moeten leggen, begint 
te lopen vanaf de kennisgeving van hct 
neerleggen van de stukken ter griffie van 
het hof, bij een door de griffier ter post 
aangetekend schrijven en verwezenlijkt 
door aanbieding van dat schrijven ter 
woonplaats van de verweercler. (Wet van 

23 juli 1953, art. 1, art. 14 van de wet 
van 6 september 1895 vervangende.) 

20 januari 1959. 403 

2:5. - Rechtstreekse /Jelnstingen. -
Tennijn voo1· het neerleggen van ae stulc
lcen en van de memo1·ie van wntwoonl. -
Vnste termijn van oven/Jcwe onle. - Geen 
ve·rleng·ing wegens ajstancl zelfs bttUen 
Bel,qii!. - De vaste termijn van openbare 
orcle, voorzien !Jij artikel 14, dm·cle lid, 
van de wet van 6 september 1895 zoals het 
vervangen wenl door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953 is, bij ontstentenis 
van wettelijke bepaling, niet vatbaar 
voor verlenging wegens afstand, zelfs 
voor de personen die in Belgie noch woon
noch verblijfplaats hebben. 

20 januari 1959. 403 

:26.- Tennijn. - St·mtznlcen. ~ Foor
ziening van cle /Jelclangde tegen een Iii} 
,verstelc gewezen /JesUss·ing. - Ingang vnn 
cle tennijn. - De termijn van tien vrije 
dagen waarover de beklaagcle beschikt 
om zich te voorzien tegen een beslissing 
!Jij verstek tegen hem uitgesproken en die 
vatbaar is voor verzet, gaat in bij het 
verstrijken van cle gewone uermijn voor 
verzet, zelfs wanneer de betekening van 
deze beslissing niet aan zijn persoon ge
schieclde. 

20 april 1959. 638 

27. - Tennijn. - Stmtzalcen. - Ar
rest flat 1tUsl·nitencl ove1· de /J·zwgerUjlce 
vonlering /JesUst. - A1Test flat cle ver
clrwhte veroonleelt mn nnn een burger
U:ilce partij een clejinitief vastgestelrle 
veruoeclhzrJ en een J!I'O'IJis·ionele ve1·goecUng 
te /Jetnlen, een maatregel van oncle·r.<Ooel,; 
voor het ove1·ige /Jeveelt, cle verclachte 
veroonleelt om ann een ancle·re b11'r(JC'I'
Uj lee tJM'tij een rlejinUief vastgestelrl /Je
flrnrJ te /Jetalen, 'Vrwlcla·renfle flat deze 
pcwUj toegelaten znl wo1·den om in vom·t
zetUn,q van cle zanlc andeTe sommen te 
vonleren, ae lcosten 1·ese1·vee1·t en de ver
rlrwhte 'GC1'001'deelt tot fle lcosten d001' het 
openbnwr minister·ie gemaalct om fle zank 
voor het hot vnn bemep in stnat van wi:i
zen te b·renuen. - Voo1·zi.ening voo1· rle 
einclbesUssing. ~ Niet ontvanlceli:ilc 'voo·r 
het geheel. - Is niet ontvankelijk voor 
het geheel, voortlat de einclbeslissing ge
veltl is, cle voorziening tegen een arrest 
clat, zoncler uitspraak te cloen over een 
betwisting omtrent cle bevoegdheicl, de 
venlachte veroordeelt om aan een bur
gerlijke partij een clefinitief vastgestelde 
vergoetling en een provisionele vergoecling 
te betalen, een maatregel van onderzoek 
voor het ov,erige beyeelt, de verclachte 
veroorcleelt om aan een andere burger
lijke parti.i een clefinitief vastgesteld be
drag te betalen, verklaart dat deze partij 
toegelaten zal worden om in voortzetting 
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van de zaak andere sommen te vorderen, 
de kosten reserveert en de verdachte ver
oordeelt tot cle kosten, die door het open
baar ministerie werden gemaakt om de 
zaak v66r het hof van beroep in staat van 
wijziging te breng·en. 

8 juni 1959. 824 

28. - Strnj.'<!nken. - BesUssin,q van cle 
kinden·echte·r o·ve·r cle pn/Jloielce vorcZe1"iny. 

Voorzieniny van lle vnfle·r van de min
cle·rjn·riue rJerl•wrende rle tenwijn vnn be
mep van het openbaar min·istede. 
Niet-ontvankelijlcheicl. - Is niet ontvan
kelijk de voorziening ingesteld door de 
yac1er van de minderjarige, gedurende de 
termijn van beroep van het openbaar mi
nisterie, tegtm de beslissing van de kin
derrechter gewezen over de publieke yor
dering. (Wet van 15 mei 1912, art. 32; 
Wetb. van strafv., art. 413.) 

22 juli 1959. 924 

'29. - Stra.f,'<!alcen. - B·u·ryerlijlce vor
deriny. - Beslissiny vnn rle lcinclerrech
ter ove1· ae pu.bUeke vonlering Ito{/ wtt
lmar voo1· beroetJ rloor het openbaa·r 111'i
nisterie. - Deji:niUeve beslissiluf over lle 
blll'f!e·rUjke voTfleri.ny. - Onm:·iflclelliilce 
voo·rzieninu vnn de 1Htrler vnn cle mincler
faripe. - Ontvankelijkhe·icl. - \Vanneer 
de ldnderrechter, na een rninderjarige te 
hc>llben herispt en hem aan zijn ouders te 
hehben teruggegeven, hem ov tegenspraak 
veroordeelt tot schac1evergoec1ing jegens 
de burgerlijke partij en de vader op te
gensl)raak verantwoordelijk verklaart 
voor deze Yeroordeling, is de voorziening 
door de vader onmiddellijk ingesteld te
gen. de beslissing over de burgerlijke vor
denng ontvankelijk, niettegenstaande het 
~·echt van het openllnar ministerie lleroep 
111 te stellen tegen de beslissing over de 
publieke vorclering. (Impliciete beslis
sing). 

22 juli 1959. 921 

:30. - Te·rmijn. - Stratzalcen. - Ll:r
l'est van de kamer ·van ·inbesclwlfliginrJ
stelling. - Beslissing ove1· een betwisthio 
o'lnt·rent rle bevoeglllWifl. - Voorz·ien'inq 
v66r rle clefinit·iwve besliss,in.rt. - Ontvwli
kez.i;ikheicl. - Ecn arrest ,;an de kamer 
van inbeschnh1igingstelling kan, voor zo
ver het g-ewezen is over een betwistino· 
omtrent de bevoegc1heic1, het voorwerp 
maken van c"en voorziening Yoor de defi
nitieve beslissing. (Wetb. van strafv., ar
tikelen 373 en 41G, al. 2.) 

22 juli 1959. 931 

:st. - Tenm:jn. - Stmf,zalcen. - LIT
~·est . van de lc'!:mer van inbeschulfl·i,qinu
stell-!ng waarb·~J n·iet ont·vanlcez.ijk wonlt 
·ve·rlclaanl het ve·rzet van cle bet'ichte te
yen het bevel van cle raacllcamel', waa·rbij 

de.'<!e weuens misfl'l'ijven naar fle C01'1'CC
Uonele 'l'echtlJank wenl ve·rwezen. - Geen 
betwistiny mntrent cle be·voegclhe'icl ·vwn 
cle rechtsmachten van onderzoelc. - VoO'I'
zien,iny v661' de cl.efinit-ieve besz.issin{!. -
N·iet-ontvnnlceliilche'icl. - Wanneer noch 
v66r c1e raadkamer, noch y66r de kamer 
van inbesclmlcligingstelling, c1e bevoegd
heid van de rechtsmachten van onc1erzoek 
werd betwist, is niet ontvankelijk de voor
ziening ingesteld v66r de definitieve beslis
sing tegen het arrest van de kamer van 
inbeschulcligingstelling, dat zich er toe be
perkt niet ontvankelijk te verklaren het 
verzet van de betichte tegen het bevel van 
de raadkamer, waarbij hij, zonder dat er 
uitspraak wordt gedaan omtrent deze be
voegc1heicl, wegens misdrijven naar de cor
rectionele rechtbank won1t verwezen. 
(Wetb. van strnfv., art. 41G.) 

22 juli 1959. 931 

HOOFDSTUK IV. 

VOUMEN. 

.32. - Di:recte belnstinyen. - Geen 
p·ro1ul van niet-ontvnnlceUj khehl rloo·r cle 
verweenle1· aan de voomiening terJenue
worpen. - Memorie van 1.veilenmtwoonZ 
n·iet ontvanlcel-i;ik. - Wanneer, inzake 
directe . belastingen, de verweerder geen 
grond van niet-ontvankelijkheic1 nan de 
voorziening tc~gengeworpen lweft, is de 
aanlegger niet ontvankelijk om een me
morie van wec1erantwoorc1 neder te leg
gen. 

9 september 1958. 13 

33. - Vonnen. - Stratzaken. - Me
mode van cl.e nanlerme·r reyelm.nth! ter 
fl!'ijfie vnn het hot 'inuerUend. - Stuk ue
t·~tel <<Nota waarin z·ekere ·in cle memo·r·ie 
inueroepen m•icldelen, tot cnssaUe ontw'ilc
lcelcl zijn )). - Stuk 'inyecz.iencl meer clnn 
twee mnanclen na ile insch1·i;i·v·in{! van ile 
znnlc op fle nlrtemene I'Ol. - Btu.lc wan·rop 
het hot ,qeen ncht slnat. - Bet hof slaat 
geen acht op een stuk getitell1 «Nota 
waarin zekere in de rnemorie ingeroepen 
rnicldelei;t tot cassatie ontwikkelc1 zijn )) 
tot stavmg van een vuorziening in straf
zaken ingec1ienc1 meer dan twee mannden 
na cle inschrijving van de zaak op de al
gemene rol, zelfs zo een memorie eerder 
regelmatig werd ingec1iem1. (Besluit van 
15 _ maart 1815, art. 53; wet van 20 juni 
19o8, art. G, par. 1.) 

10 september 1958. 20 

34. - Di·recte belastinoen. - Verwee1·
cle1· een g·ronfl •IJan niet-ontvnnkeUjlclwicl 
opwerpenae. - Vennouen voo1· ile rianleu
(JCI' een memo·rie ·van weilenmtwoonl Q'l:er 
te leygen. - Wanneer c1e verweerder een 
grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt 
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tegen een voorziening inzake directe be
lastingen, vermag de aanlegger, ten aan
zien van die grond van niet-ontvankelijk
heid, een memorie van wedernntwoorcl 
over te leggen. 

23 september 1958. 67 

35. - Direote belnstinyen. - Ve·rweer
der een ,q·rond vnn niet-ontvnnJ,;elijkheirl 
tegen ae voo1·ziening stellenrle. - Vermo
uen voor cle nanlegger stnklcen ove·r te 
leggen ten bewijze ·vnn cle ontvnnkeU:ik
he·itl van cle voo·rziening. - ·wanneer de 
verweerder een grond van niet-ontvanke
lijkheid opwerpt tegen een voorziening 
inzake directe belastingen, vermng de 
aanlegger naderhand stukken ten bewijze 
van de ontvankelijkheid van de voorzie
ning over te leggen. 

23 september 1958. 67 

.36. - D·keote belctstinuen. - Memo1··ie 
vnn weilenmtwooril iloo·r nnnleuger neer
!feleurl. - JJfemor·ie ter urifji.e vnn het hot 
vnn onssatle nee·rr;eleucl. ~ Betokening 
·uwn ll'ie memo·rie awn ven.veenler n:iet 
·uoo·ruesoh1·even. - Kosten ·wn rlie bete
lcening gebew·Z·ij k ten lnste vnn nnnlegge1· 
rlienencle te blij·ven. - vVanneer, om een 
grond van niet-ontvankelijkheid door ver
weerder tegen een voorziening inzake cli
recte belnstingen opgeworpen te beant
woorden, aanlegger een memorie van we
derantwoord neerlegt, legt geen wetsbe
paling op die memorie te doen betekenen 
aan lle verween1er die ter griffie van het 
hof van cassatie inzage ervan knn ne
men; de kosten van een dergelijke bete
kening moeten bijgevolg ten laste van 
aanlegger blijven, zelfs zo zijn voorzie
ning aangenomen wordt. 

23 september 1958. 67 

37. - 1l-l emo·rie ·van nnt·woorrl, opge
stelcl, oncle-rtekenrl en nee·ryelegrl in nlW'In 
vnn ve1·weerrle1· door een de·rde clie ve1·
ldnart hem te verte11enwoordigen. - Ann
leyge·r het ·ingeroepen mnndnnt betw·is
tende. - Bewi;s ·vnn het 1nnnrtnat niet 
o·ver!felegcl. ~, Memo·!"'ie van nntwoo1·cZ 
niet ontvnnlcel-ijlc. - U-itzondering, zo rte 
ver-weenle·r de Bel11isohe Stnnt is, 1lo01· cle 
Minister vnn fi.nnnoii!n ve·rter;enwoonli.y!l, 
·voor de aclvocnton vnn het departement 
•1;nn financi.iin wier hoedwniyheirl niet be
twist ·is. - Wanneer, inzake directe be
lastingen, de aanlegger in cassatie be
twist da t de persoon die een memorie van 
antwoord in naam van de verweerr1er op
gestelcl, ondertekenc1 en neergelegd heeft 
van deze de macht gekregen had om te 
dien einde in rechte op te treden, vermag 
het hof op die memorie slechts acht te 
slaan zo het lJewijs van het betwiste man
\laat overgelegd wordt. In de zaken ech
ter, waarin de verweerder de Belgische 
Stant is, vertegenwoordigd door de Minis-

ter van financien, moeten de advocaten 
door deze aangeduid, die de titel van « ad
vocaat van het departement van finan
cien ll voeren en wier hoedanigheid niet 
betwist is, hun macht niet verder bewij
zen wanneer zij binnen de perken van de 
hun toegewezen bevoegdheid en op het 
gelJied voor hetwelk zij aangesteld zijn 
optreden. 

23 september 1958. 67 

38. - Bnrr;e1·Ujlce znken. - Voo1·zie
nin[J betekenll nan de ver-weenle1· elders 
dnn nan zijn we,rlcelijke -woonplants. -
Geen ·reohtvnn·rrliging clnt rl'ie onreyelma
tigheill de lJelnnyen van cle verweenle·r 
{leschnacl heett. - Voorzien·ing niet nie
tiy. - Zo, in burgerlijke zaken, de bete
kening aan de verweerder van het ver
zoekschrift tot cassatie een substantH!le 
rechtsvorm is waarvan de ontstentenis de 
nietigheid van de voorziening medebrengt, 
brengt de onregelmatigheicl van de voor
ziening voortspruitende l1ieruit dat deze 
aan de verweerdE'r gedaan werd elders 
dan aan zijn werkelijke woonplaats de 
nietigheid van de voorziening slechts 
mede indien het gerechtvaardigd wordt 
dat cUe onregelmatigheid de belangen van 
de verweerders geschaad heeft. (Wet van 
25 februari 1925, art. 17/ris.) 

26 september 1958. 82 

39. - Buryerlijke tmken. - Onre,qel
mntir;heicl ·in het lJetelwnen vwn het ver
zoeksclwitt tot cnssatie nan cle ven.oeer
der. - Venoeercle•J" nnni;oe·rende dnt cl-ie 
onre[Jelmnti[JhCiil hem berootcl heett van 
lle nollige ti:ill om een ·vollecUy verweer te 
·ve·rzelwrenen. - Geen element tot stnv,in(f 
van clie annvoeriny. - Venoee,rcler niet 
1'eoht·vaanli,qenlle llnt de onre[Jelmatiyheill 
zijn IJelwn[Jen yesohanll heett. - Recht
vaanligt niet dat een onregelmatigheid in 
een betekening van de voorziening, in 
burgerlijke zaken, zijn belangen gescha
den heeft, de verweerder die, aanvoe
remle dat de onregelmatigheid tot gevolg 
had hem van de nodige tijd te beroven 
om een volleclig verweer te verzekeren, 
geen element tot staving van die aanvoe
ring bijbrengt. 

26 september 1958. 82 

40. - D·irecte belnstin[Jen. - Memo1·ie 
·van ant-woo,rll niet onclertekencl. - Het 
hot slcu~t e1· ueen ncht op. - Het hof 
slaat geen acht ov een geschrift genoemd 
« memorie van antwoord ll en namens de 
tegen de voorziening verweremle partij 
neergelegd, wanneer cUt g.eschrift ni,et on
dertekend is. 

14 october 1958. 134 

41. - B•!W{ferUjke ZCLken. - M-icldel 
t·wee grieven inhoudenlle. - Grieven de 
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tnlclcen van een alte·rnatlef 1Jonnenrle. -
Aanleqr;e·r niet gehouclen voo1· elk cUer 
g·Pieven, afzonclerHjk: de yeschonclen 'Wets
bepctUng aan te cl·niclen. - In burgerlijke 
zaken, wanneer de aanlcgger, in !let ver
zoekscllrift tot verbreking, twee grieven 
opgeeft die de takken van een alternatief 
vormen, is llij niet gehouclen voor elk dier 
grieven afzomlerlijk de geschonclen wets
bepaling· aan te duiclen. (Wet van 25 fe
bruari 1925, art. 9.) 

16 october 1958. 136 

42. - Zctlcen van d·i'J·ecte belastinpen. 
- Vaststellinu, cloor rle urijji.er van het 
hot van 1Jemep, van rlc nederleorJillf! ·van 
het ve·rzoelcschrift en van cle stulcken. -
Geen vo'l"m voo·r.<Oien 'Voor ·clie vaststellinp. 
- Artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, 
dat artikelen 7 tot 16 van de wet van 
6 sevtember 1895 betreffende de fiscale aan
slagen op !let stuk van clirecte belastingen 
vervangt, voorziet niet in welke vorm de 
griffier van !let hof van beroep cle necler
leg·g·ing van !let verzoekscllrift tot cassatie 
en van de stukken vaststelt. 

23 october 1958. 158 

43. - Zaken van directe 1Jelasfoingen. 
- Vermel1Uny van 1le nederleug·ing van 
het 'VCJ'Zoelcschrift ero11 {feclawn cloo·r cle 
grijfier van het hot 'Vitn. beroep.- Vermel
!l·inu n1et clienencle awngebracht te wonlen, 
op st·rat van n·ietiphei1l, ·in ile tcwl van cle 
bestreclen 1Jesl'issinrf. - Daar de vermel
cling betreffencle de nederlegging van !let 
verzoekschrift tot cassatie, op dit verzoek
schrift cloor de griffier van het llof van 
beroep aangebracllt, geen akte van de 
reclltspleging v66r !let Hof van verbreking 
is, brengt de aanbrenging van die vermel
cling in een amlere taal clan deze van de 
bestreclen beslissing cle nietigllei<l vail de 
voorziening niet mecle. 

23 october 1938. 158 

44. - vo·rm.- St·rafza.lcen. - 1'001'Zie
nin[! van cle 1Ju·r[!eJ·li:ilc verantwoonleli.ilce 
part-ij. - 111 emo'l'ie te1· rwiffie van het hot 
neer[leleucl. - Noofl.~·aJceUjkheiil van ile 
t'l/.ssenlcomst vwn een a1Zvocaat bi.j het hof. 
- Is niet ontvankelijk de memorie van de 
burgerlijk verantwoorclelijke partij, aan
legster in cassatie, ter griffie van het llof 
neergelegcl zonder tussenkomst van een 
m1Yocaat bij dit hof. 

31 october 1958. 188 

45. - Yorm. - Stntfzalcen. - VooJ·zie
n'in[! van cle btwgerUjlc vernntwoorclelijlce 
pcwt-ij. - VooJ·zieninrJ nan cle verweeriler 
ni.ct 1Jctekeml. - V wrweenle1· clie een me
mor·ie neerlegt nls antwoo·rcl op cle memo
ric vcm nwnlef!uer. - Voo·rzien·inu n·iette
min onontvwnlcel'ijk. - De voorziening 
door de burgerlijk verantwoorclelijke par
tij ingesteld is niet ontvankelijk zo !let 

uit de stukken waarop !let llof vermag 
acht te slaan niet blijkt dat zij aan de 
partij waartegen zij gericht is betckencl 
wercl. Dit is wnar zelfs zo deze partij een 
memorie neergelegcl heeft als antwoord op 
de memorie van de bnrgerlijk verantwoor
c1elijke partij, aanlegster. 

31 october 1958. 188 

46. - Zitlcen van J'echtstJ'ee7cse 1Jelas
tingen. - Aanze.!J[J'ing van het best-rerlen 
!wrest floor rle u·riffie van het hot vwn 1Je-
1'0ep. - Annzegyinu verwezenz.ijlct doo1· ile 
aft'li.li'iecz.inu vwn rle te·r post cw.nrtetelcemle 
br-ief ter woonplants 'Vnn cle 11a.rUj. - De 
aanzegg·ing van het arrest van het llof van 
beroev, voorzien door artikel 14 van de 
wet van 6 sevtember 1895, zoals dit ver
vang·en werd door artikel 1 van de wet 
van 23 jnli 1953, worclt verwezenlijkt door 
cle aanbiecling van cle ter post aangete
kem1e brief ter woonplaats van de partij 
aan dewelke aanzegging moet gescllieden. 

25 november 1958. 265 

4'7. - Vonn. - Rt·mtzulcen. - Verzoel,:
sch;·-itt tot stavin[! van cle voorzien·inu. -
Verzoelvschrift waarop een onlees1Ja·re 
hancltelcen-ing nan rte/Jracht is en hettvell.: 
cle hoeclnni{fheiil ·vwn cle oncle;·telcenaa·r niet 
vennelilt. - 1! et hot slnctt e·r ueen acht 
op. - Het llof slaat geen acllt op een ver
zoekscllrift neergclcgcl tot staving van een 
voorziening in strafzaken waarop een on
leesbare llandtekening aangebracllt is en 
hetwelk de hoedaniglleid van de onderte
kenaar niet vermeldt. 

1 december 1958. 281 

418. - B1tii'.!Je·rlij7ce zaken. - A·rrest clat 
ile echtscheicli;l[f ten laste vnn cle awnlert
f/C1' ht verbreki'n[J toestant. - Ove·rlijilen 
van ver·weenler rteclm·eJule ile awnlert in 
verbJ'ek-inu. - Foorzieninu clie z01uler 
voortoerp gewonlen ·is. - Het overlijden 
van cle verwerende partij gednrende de 
aanleg in verbreking lleeft voor gevolg dat 
cle voorziening ingestelcl tegen een arrest 
clat de echtsclleiding ten laste van aanleg
ger in verbreking· toestant zonder voor
werp is geworclen. 

19 december 1958. 354 

49. - Vo1·men. - Ove'/'legu'inu van 
st1tlcken. - B·wl'{ferz.ijlce zalcen. - Yo·rcle
r·ing tot echtscheiilin[!. - Overz.ijclen van 
een 1Jft'l't-i.i uecl1tremle cle aanleg 'in verbre
k·ing. - OveJ·leg[!inu van cle oveJ'l'ijclens
ak:te flOOJ' flo teuentHtJ·t·ij. - 01Jerle{![Jinrt 
1Ue mng {feschieilen na. lwt ve·rstr·ijlcen va.n 
de term-linen wrtwYuw·r art-ilGel 19 van cle 
wet ·vM~ Z5 febJ'1t.nr·i 1925 veno·ij st. - Daar 
in zaken van eclltsclleWing !let overlijden 
van een van de eclltgenoten de vorc1ering 
uitdooft, zelfs wanneer !let zicll voorcloet 
gedurende de aanleg in verbreking, mag 
cle akte clie het overlijden vaststelt bij het 
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hof overgelegd worden buiten de termij
nen waarnaar artikel 19 van de wet van 
25 februari 1925 verwijst. 

19 december 1958. 334 

50. - Foordening ·van de bcklnagcle te
uen een wrrest ·van clc Jcamer vwn ·in be-
8ehnlfl'igiHrtstellinu llnt do voorlopige hech
ten·is ·in stanfl howlt. - Beklnngcle floor 
cen late·re beschlkl.:ing vnn fle ·rnftclluamer 
in vrijheicl gestel£7. - Foorzien·ing nict 
ontvnnkeUjlc. - Is van belang ontbloot en 
dienvolgens niet ontvankelijk de voorzie
ning door de beklaagcle gericht tegen e.en 
arrest van cle kamer van inbeschulcliging
stelling dat de voorlopige hechtenis in 
»tancl houdt wannee.r ten gevolge van een 
latere beschikking van cle raadkamer de 
beklaagde in vrijheid werd gesteld. 

22 december 1958. 362 

51. - B·ttr[Jerlijke z·alcen. - Opstellen 
WMI het m·iflclel. - Onvollefl'i,q OJJstel. -
Ontwilclcel-in[J die cleze leemte n·iet kan 
awnvu.llen. - In burgerlijke zaken mag cle 
ontwikkeling van het micldel tot verbre
king cle leemten van het middel, clie, lui
dens artikel 9 van de wet van 25 februari 
1925, de nie.tigheid meclebrengen, niet aan
vullen. 

8 januari 1959. 380 

52. - Reehtstreekse belast'in[Jen. -
Mcmorie vnn antwoonl. - Neerle[J[Jing 
te1· [!rijfie na het ve1·strijlcen van fle floor 
cle wet voo1·zien e termijn. - II et hot slaat 
er geen aeht op. - Inzake rechtstreekse 
belastingen slaat het hof geen acht op een 
memorie van antwoonl ter griffie neerge
legd na het verstrijken van de termijn 
vastgesteld, op straf van forclusie, bij ar
tikel 14, clerde lid, van de wet van 6 sep
tember 1895, zoals het vervangen wercl bij 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953. 

20 januari 1939. 403 

53. - Btt1'[JC1'l·ij7ce zalcen. - OnstJUts
baar [Jecl·in[J. - F erpl'iehtln[J voor cle aan
legger ·in verbrek'ing om cle pa1·Ujen clie 
hetzeltcle be lang heb ben verded'(qfl in ttl.s
senkomst te 1·oepen tot b·imlenclverlclar·ing 
vwn het wi"rest. - Wanneer, in burgerli.jke 
zaken, een geding onsplitsbaar is, moet de 
aanlegger in verbreking die, voor de fei
tenrechter, een belang heeft vercledigcl dat 
niet strijdig was met dit van een partij, 
niet aanwezig in de aanleg in verbreking, 
en clie dus niet ontvankelijk is zich tegen 
die partij te voorzien, ze niettemin in tus
senkomst roepen tot binclendverklaring 
van het arrest. 

6 februari 1959. 448 

54. - Stratznlcen. - Foorzienin[J ·in_qe
steld in nnnm van een naamloze vennoot
sehap. ~ Memo·rie niet onclertelcenfl floaT 
cle tJeJ·soon bevoegfl om zttllcs te cloen. -

Geen acht erop [Jesla_qen floor het hof. -
Het hof slaat geen acht op de memorie ter 
griffie van de rechtsmacht, die de bestre
dene beslissing gewezen heeft, neergelegd, 
in naam van een naamloze vennootschap 
cUe niet omlertekend is door de organen 
bevoegcl om zulks te doen noch door een 
persoon die een bijzonder volmacht te dicn 
eincle. heeft ontvangen. 

9 februari 1959. 457 

55. - Formen. - Stmtznken. - Be
sUss·ing over de eis tot binflenclverkla·l"in,q 
1.ngestelcl floor cle b·IW.(JerUjlce tJarti.j. -
F oorziening van de tot tttssenlcomst _qe
daa[Jfle part#. - N·iet betelcende voo1·zie
n·inr;. - N·iet-ontvnnlceUjlclwid. - De 
voorziening van cle door de burgerlijke 
partij tot tussenkomst geclaagcle tegen de 
beslissing dewelke verklaart dat haar te
genstelbaar is het vonnis dat wijst over de 
burgerlijke vorclering tegen de verdachte 
ingesteld, is niet ontvankelijk inclien zij 
niet betekencl is geweest nan cle partijen 
tegen dewelke zij gericht is. 

16 februari 1()59. 467 

56. - MUitie. - Verzoelcschritt van de 
clienstpUehti_qe cUe ve1·Tclaa1·t ho[Jer bemep 
·in te stellen tegen een beslissin_q van fle 
mUiUeTnafl. - Geen voorzienin[J te,qen de 
besUssing van de hoge mil'it-ierand. - Het 
verzoekschrift waarbij een dienstplichtige 
verklaart huger beroep in te stellen tegen 
een beslissing van cle militieraacl levert 
geen voorziening in verbreking op tegen 
de beslissing van de hoge militieraacl 
waarbij uitsvraak wordt geclaan over het 
beroep tegen de eerste beslissing ingesteld. 

9 maart 1959. 51G 

57. - MUUie. - Verzoelcschritt wanr
bi:i de flienstpz.iehUge het hot verzoclct .<~i:in 
rwvnl te he1·z·ien en hem een ttitstel te vcr
lenen. - F er.zoelcsehritt fla.t [!cen 'V001'Z·ie
ning uitmaalct. - Maakt geen voorziening 
in cassatie nit het verzoekschrift waarbij 
een clienstplichtige het hof verzoekt zijn 
geval te herzien en hem het door de hoge 
militieraacl geweigercle uitstel te verlenen. 

1G maart 195U. 544 

5'8.- Bu.rgerlijke zftlcen. ~ Rechtsvor
de1'ing van de verht/!lld'fler, te[Jen de hootfl
Twunler, tot verb·reTC'ing van de hHurovc·r
een 1comst we gens door de 011 clerh·u;urder 
genwalct misbnl!ilc vnn _qenot. - Oproe]Jing 
tot vri:iwa.rin[J ·vnmvege de hootflh·nu .. rcler 
te[!en cle onderhuu.nler. - Vonnis waarbij 
beslist wonlt !lat cle onderh·u·unler een 
Z'Wfta1' misMn'ilc vwn [}enot rtenuwlut lleett. 
- Fonn·i.s Wfta1'bi.j cle reehtsvorderin[Jen 
niettem'in verworpen wonlen we [Jon s ge
brelc nnn een persoonUjl>,e to·nt vanwer;e 
cle hootdh·u.·w)'(ler. - T'oorzien·ing van lle 
ve1·h1mnle·r tegen cleze lantste besl'iss·inr; 
enlcel te[Jen cle hootdlwurder ·in[Jestelcl. -
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Oeen onrleelbaar geseh'il rnet betrelckinrt 
tot cle bestreclen besUssing. - Voo1·zlening 
ontvanl"elijlc. - '"Vanneer de feitenrech
ter, bij wie aanhangig gemaakt werden, 
eensdeels, de rechtsvorclering van de 
hoofclhuurder strekkencle tot verbreking 
van de lnmrovereenkomst wegens het door 
de onclcrlnmrcler gemaakt misbruik van 
genot en, anderdeels, de vordering tot vrij
waring van tle lloofcllmunler tegen de on
derlnmrcler, beslist dat deze laatste een 
zwaar misbruik van genot gemaakt heeft, 
ducll niettemin beicle vorcleringen ver
werpt, wegens gebrek aan een persoon
lijke font vanwege cle hoofdhuurder, is cle 
voorziening van de verlluurclcr tegen cle 
laatste beslissing, welke enkel tegen de 
hoofcllnmrcler ingesteld is, zoncler oproe
ving voor het Huf van verbreking van de 
cmclerlmurder, verweerder op de vordering 
tot vrijwaring, ontvankelijk, daar hier
door geen gewijscle, clat aan beide partijen 
in beide zaken gemeen is. in het geclrang 
gebracht worclt. 

2 april 1959. 587 

59. - Vonnen. - Zaken van clirecte 
belastinuen. - Blculen van het verzoelc
sehrift cloor ctanlC!ff!Cr noeh gennrnrnenl,, 
noeh geparafeenl. - Geen verpUchUnrt. -
Dour geen wetsbepaling wurdt voorge
schreven clat cle bl'aden van het verzoek
schrift in cassatie tegen een in zaken van 
directe belastingen gewezen arrest van een 
lwf van beroep dcrtr de aanlegger in ens
sa tie moeten genummerd en geparafeerd 
worden. 

21 april 1959. G52 

60. - Yormen. - Zaken van cU·recte 
belastiii{JCI1. - Betelce'll(le coJJie van het 
ver.mel<scll:l"ift. - Blaclen van cle copie 
cloor cle cle·wrwaa:nler genmnmercl en rJezw
nrteenl wwnneer fle blculen van het ve·r
zoekschrift het niet waren. - OmstancUg
hei!l well"e cle betekencle n'iet lwe.ft 7cnn-
1Jen misleiclen. - GelfUgheifl. - De om
stnncliglleW dnt, in zaken van clirecte be
lastingen, de bladen van de copie van het 
verzoekschrift in cassatie, clie !Jij de bete
kening ervan uverhancligcl werden, door de 
optreclencle cleurwaarcler g·enn=ercl en 
gepnrafeercl werden, kan cle betekencle niet 
misleiden, omtrent cle regelmatigheicl en 
de inhoud van het origineel van het ver
zuekschrift, wnarvan cle bladen noch ge
nummerd noch geparafeercl waren, en kan 
dienvolgens de nietigheicl van de beteke
ning niet meclcbrengen. 

21 april 1959. G52 

61. - Vormen. - StmfzaJ;;en. - Ver
pl'ichtc aanspnrlcel'ijkhe·iflsverzelcerin rJ ·in
rmlce moto1Tijt·wigen. - Yerzelceraar cUe 
vrijwill'i{J tussengelcomen is, aanlegrte1'. -
Geen betelcen·ing vnn zij'n voorziening. -
TToorzien·ing nlet ontvanlceUjlc. - Is niet 

ontvankelijk, zo zij niet betekencl wenl 
ann cle partijen tegen welke zij gericht is, 
de voorziening ingesteld door een verzeke
raar clie v66r de strafrechter vrijwillig 
tussengekomen is op grond van artikel 9 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende cle 
verplichte nnnsprakelijkheiclsverzekering 
inzake motorrijtuigen. 

27 april 1959. 670 

62. - Vonn. - Direote belasf'in{Jcn.
TToorz·iening ·ingeclienfl cloor fle cUrecte·wr 
cler cUreote belasti'n[Jen In nanm vcm cle 
JlHnister der finculoii!n. Hijzonclere 
macht·i!Jing n'iet vere'ist. - De clirecteur 
cler clirecte belastingen, die een voorzie
ning in verbreking imlient in naam van 
de Minister van financH!n, in zaken van 
clirecte belastingen, moet van geen bijzon
clere machtiging dienaangaancle cloen blij
kcn. 

21 mei 1959. 745 

63. - Vonn.- D'irecte belasUn[len.
TTocwzien·ing lngecliencl 1loor cle clirecteu·r 
cler cU·recte bclastinrJen. - Yoo·rz·ien·iny ter 
r;l"iffi.c nee·rgelegd door een denle lcrach
tens een b·ijzomlere machti[lin{t van fle cli-
1'eote·u·r cle1· flh·eote belasUnyen. - TVette
lijkheicl. - De clirecteur cler directe be
lastingen, clie een voorziening in verbre
king inclient in naam van de Staat, in za
ken van directe belastingen, heeft het 
recht aan een clet·de mandaat met mnchti
ging tot indeplaatsstelling te geven om het 
-verzoekschrift tot cassatie en de daarbij 
gevoegde stukken ter grifl:ie van llet hof 
van beroep neer te leggen. 

21 mei 1959. 7 45 

64.- Bij te ·voe!fen st·nklcen.- Direote 
bclnstingen. - Voo·r:ziewin[t ·van cle Stcwt. 
- V erplioht'ing de st·nlclcen over te lermen, 
wcwroz! de voorz·ieni'II[J is [}estemul. -
Geen venJlichNnu cle andere stnlclcen met 
bet1·eklcing tot cle betwisUn[l Mj te voegen. 
- De Staat, zoals ieder aanlegger in cas
satie in zaken van directr~ belastingen, 
moet ter griffie van het hof van beroep, 
benevens het verzoekschrift tot cassatie, 
een uitgifte van llet bestreclen arrest llet 
urigineel exploot van betekening van de 
voorziening en cle stukken neerleggen 
waarop llij zijn voorziening steunt; hij is 
niet gehouden er cle amlere stukken met 
betrekking- op de betwisting-, die aan de 
beslissing van de directeur cler belastingen 
en het hof van beroep wenl onclerworpen 
bij tc voegen. (Wet van G september 1895, 
g·ewijzigd door deze van 23 juli 1953, arti
kel14.) 

21 mei 1959. 7 45 

65. - St·ra.fzetlcen. - Voorziewiny 'VWn 
het openbaar m:inisterie. - Gevolg. - De 
voorziening van het openbaar ministerie 
in strafzaken onderwerpt aan het onder-
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zoek van het hof de wettelijkheid van de 
beslissing over de publieke vordering voor 
het geheel, zonder dat clit onclerzoek zou 
beperkt worden door de tot staving van 
de voorziening :ingeroepen middelen. 

15 juni 1959. 848 

66. - MU·it'ie. - Verzoeksch1"ift waM·
bi:i de cUenstpl-icht1rJe, voorlopirJ onye
sch·ikt ve1·kla.wrcl, een defi;ni.t·ieve besl-i.ssi'll{f 
vranyt. - Verzoek cla.t yeen voo·rz·ienhl{f 
·in ve·rbreldny 1titmactlct. - Maakt geen 
voorziening in verbreking nit het verzoek
schrift, waarbij een dienstpliclltige, voor
lopig ongescllikt verklaanl voor de keu
Tingsraad, een definitieve beslissing 
vraagt. 

15 juni 1959. 842 

67. - Vo·nn. - Mil'it-ie. - AanhaUny 
van cle wetteU:ike bepal'inyen cUe yeschoH
clen z'ijn. - Betelce·wis vnn rUe laatste 
1.voonlen. - De wettelijke bepalingen, 
welke cle voorziening in militiezaken moet 
vermelclen zijn niet deze welke cle ontvan
kelijklleiclsvoorwaarden van cle voorzie
ning bepalen, maar de wetsbepalingen, 
waarop llet midclel gegroncl is en welke, 
volgens aanlegger, door llet militiegerecllt 
werden geschomlen. (W etten op cle militie 
gecoordineenl ov 2 september 1957, art. 51, 
lmr. 1.) 

13 juni 1959. 842 

68. - Vorm. - Directe belast-inyen. -
lloor.zieniny ·inuesteld cloor de cUrecte·u:r 
de·r cU1·ecte belast-inyen ·in naam vwn cle 
Jlii.n'ister vam financien.- Geen b·i,izoncle·re 
volmacht vereist. - De directeur cler cli
Tecte belastingen, die een voorziening in 
verbreking instelt, in nanm van de Minis
ter van financH~n, in zaken van clirecte 
belastingen, behoeft niet voorzien te zijn 
van een bijzonclere volmacht. 

23 juni 1959. 883 

69. - Directe belastinuen. - Ve1·zoelc
sch'l'ift inyecl'iencl doo·r rle Staat. - Hoe
clnniu lwicl van cle ex officio ha.n clelencle 
ambtenaar awnuerluicl. - Hwncltekeninu 
ann cle voet van het verzoekschrift uea.cht 
rlie van dez·e ambtenaar te zijn. - Ver
melcling van de na.am ·van de ambtena:ren 
niet vere·ist. - Wanneer het verzoek
schrift tot verbreking, in zaken van di
recte belastingen, van een voor cle Bel
giselle Staat em officio llanclelencl ambte
naar uitgaat, is llet voldoende dat het de 
hoedaniglleid van die ambtenaar vermelllt 
en door hem gehandtekencl is; de vermel
ding van de naam van de ambtenaar is 
niet vereist. De handtekening aan de voet 
van het verzoekschrift wordt, tot bewijs 
van het tegendeel, geacht die van de amb
tenaar te zijn. 

23 juni 1959. 883 

70. - Vorm. - Directe belasUnyen. -
l' oorzion:iny 'in[!estelcl door cle cz.irecte'li'f 
cler directe belast-in[!en. - Voorzien·iny 
ter [f1'·ijfie neerueleucl cloo1· een rlenle ·inue
viJl[!e een bijzowlere volmacht van cle cU
recte'lt'l' de·r cU·reote belast-in[!en. - Wette
U:ilchehl. - De directeur der directe be
lastingen, die in zaken van directe belas
tingen een voorziening in verbreking in
stelt in naam van de Staat, heeft llet recht 
een derde af te vaarcligen ten einde het 
verzoekschrift tot verl;lreking en de daar
bij gevqegde stukken ter griffie van llet 
hof van beroep neer te leggen. 

23 juni 1959. 883 

HOOFDSTUK V. 

AFSTAND. 

71.- Afsta.nd.- Stmf,zaken.- Aclvo
cnat 1Jij het Ilof vnn verbrek'inu. - Noocl
wenrU!fheicl vwn een bijzonclere lnstuwviny. 
- De advocaat bij het Hof van verbreking 
kan niet, namens een partij, wettig af
stand doen van een voorziening tegen een 
in strafzaken uitgesproken beslissing bij 
ontstentenis van overleggen van een bij
zondere lastgeving tot onclertekenen ervan. 

8 december 1958. 302 

V~EEMDELINGEN. 

1. - YreeuHleUn[!enpoli.tie. - Wet van 
28 mnwrt 195'/!. ~ Y·ree·rndeUnu cUe zich ·in 
een vnn ae bi.j artikel 5 omsch·re·ve·n voor
wna:nlen be·vindt, 1ncw.1· d'ie en/eel cle toe
lntin[! heeft belwmen om in het R·i:ik te 
verbUjven. - VreemcleUnu waa1·te[!en een 
[!ewoon 1JesluU van terU-fJWi:iz·inu ka.n wor
rZen r1enonwn. - De vreemdeling die, zon
cler cle vergunning te hebben verkregen 
zich in het Rijk te vestigen en zonder ge
lijkgestelcl te zijn met de vreemdeling 
die zudanige vergunning heeft bekomen, 
slechts de toelating heeft verkregen om in 
llet Rijk te verblijven, kan llet voorwerp 
uitmaken van een gewoon besluit van te
rugwijzing, zelfs inclien llij zich in "en van 
de lJij artikel 5 van de wet van 28 maart 
1952 omschreven voorwnan1en bevindt. 
CWet van 28 maart 1952, art. 2, 3, 4 en 5.) 

15 juni 1959. 8l33 

:2. - Y.ree·mrlelin[!enpolitie. 1-Yet van 
28 ma.nrt 1952. - Jl1antreuelen die [lena
men IMmnen worclen ten laste vwn vreem
clelin[Jen cUe ·in het Rijk wonlen binnen
gelaten. - Onclerscheicl. - Zo cle vreem
delingen, aan wie de minister van justi
tie de toelating verleend lleeft om in het 
Rijk te verblijven, het voorwerp kunnen 
maken van een lJesluit van terugwijzing 
door genoemde minister genomen, kun
nen de vreemdelingen, die vanwege cle-
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zelfde minister de vergunning verkregen 
hebben zich in het Rijk te vestigen, en 
deze die hiermede gelijkgesteld zijn, 
slechts het voorwerp uitmaken van een 
door de Koning getroffen besluit tot uit
zetting. (Wet 1;an 28 maart 1952, art. 2, 
3 en 4.) 

15 juni 19ri9. 853 

3. - F1·eemclelingenpoliUe. -Wet 'Can 
28 maart 1.952. - Free·nuleling met een 
Bel,rtisahe vmuw geh1rwd en meer clan 
11iif jaa1· onafrteMoken in het Ri;ik ver
l!lijvend. maa1· helJlJencle geen verrtnnninrt 
ziah ·in het Riil.; te vestigen. ~ F1·eenule
ling 1.vaarteuen een gewone mantrertel van 
tenrg1.vijzinr1 kan worden rtenomen. -
De vreemdeling die meer clan vijf jaar 
onafgebroken in het Rijk verbleven heeft 
en met een Belgische vrouw gehuwd is, 
kan het voorwerp uitmaken van een ge-

woon besluit van terugwijzing, indien hij 
over geen vestigingsvergunning beschikt. 
(Wet van 28 maart 1952, art. 2, 3, 4 en 5.) 

15 juni 1959. 853' 

V:QUCHTGEB~UIK. 

Fnrahtrteliru.-i.keT cl·ie noah de levePinrr 
van cle rtoecleren vntagt, noah rle staa.t eT
van rloet opmaken. - Toestancl van de 
l!Zote e·irJenaaT. - Wanneer de vruchtge
brniker noch de levering vraagt van on
roerende goederen met vruchtgebruik be
last, noch de staat ervan doet opmaken, 
mag; de blote eigenaar in bezit van cle 
goederen blijven en de huurgelden ervan 
innen, behoudens afrekening met de 
vruchtgebruiker. (Burg. Wetb., art. 600 
en 60-l.) 

14 november 1958. 225 

w 
WEGENIS. 

Werken op rle openl!are 1,(Jert 1titrte·voenl. 
- W erken flie rteen mnte1·i.ele hinclern·is 
·van cle toertanrt tot een er,t iloen ontstann, 
maa1· tot uevolrJ hel!l!en het nantal voo1·-
7J·ii rtanqers te 'l:ermin£leren, cUe met de 
1ri.tstallinrt van een on het e1·,t yevesUgde 
winlcel 1·echtstreelcs in aanralc·inrt komen. 
- 1Ve1·1cen cUe geen krenk·inrt ·ran het 
eigenclomsreaht, nameUik va.n het Teaht 
van toe[!an[! tot de openl!are tveg, nUma
ken. - Maken geen krenking· nit van het 
eigendomsrecht van een aan de openbare 
weg palend erf, inzon<lerheid van het 
recht van toegang tot die weg, en geven 
der·halve geen groncl tot een vordering 
tot herstelvergoeding van zodanige kren
king· v66r de rechtlmnken van de rech
terlijke orde, werken die op de openbare 
weg door de bevoegde overheicl of inge
volge een machtiging van die overheicl 
worden uitgevoerd en welke, zonder een 
materiele hinclernis van de toegang tot 
gezegcl erf te cloen ontstaan, slechts tot 
gevolg hebben het aantal voorbijgangers 
te verminderen, die met de uitstalling 
van een op gezegd erf gevestigde winkel 
rechtstreeks in aanraking komen. 

4 juni 1959. 803 

WE~K~ECHTE~S~AAD. 

1. - Sententie in l!eroep. - Sentent-ie 
cUe de sententie van de eeTste 1·eahte1· 
lJevestigt, zoncle1· cle l!elcnopte samenvat
t-ing van de 1Jeztva1·en van cle appellant te 
l!ehelzen. ~ OmvetUge sententie. - Is 

onwettig de sententie van de werkrech
tersraad van beroep die d~' beslissing van 
de eerste rechter bevestigt zonder cle be
zwaren van de appellant, zelfs beknopt, 
te kennen te geven. (vVet van 9 juli 1926, 
art. 77 en 123.) 

18 september 1958. 47 

2. - Alde va.n ho[!eT lJemetJ. - Zen
fl'inrt van de ur·i(fieT. - Zo het de griffier 
van de werkrechtersraad behoort cle ver
klaring· van hoger beroep tegen een door 
de raad gewezen heslissing te ontvangen, 
vermag hii niet na te gaan of de persoon 
die de verklaring doet voldoet aan de ver
eisten om geldig hoger beroep aan te te
kenen. (Wet van 9 juli 1926, art. 85.) 

5 december 1958. 294 

3. - Fe1·tertenwoo1"fli.(fing van een par
ti:i otJ cle te1·echtzUUng. - FeTte[!enwooT
fz.igeT cUe noah aclvoaant noah tJle-it7Jezo1·
rter is. - Folmacht op onrtezerteld papie·v 
vereist. - De vertegenwoordiger van een 
partij. ter terechtzitting van de werk
rechtersraad, die noch regelmatig inge
schreven advocaat noch pleitbezorger is, 
moet houder zijn van een volmacht op 
ongezegeld papier. (Wet van 9 juli 1926, 
art. 62.) 
5 december 1958. 294 

4. - YeTpUahtinrt voor cle 1r-itrtesp1·o
kene l!esl'iss-inrt, zowel in ee·rste a.a.nlerr 
a.ls in houe·r 1Je1·oep om een lJeknopte nU
een.'!:etting 1jan cle e·is en van het ve1·weer 
te l!evatten. - Fervz.iahtinrt zel,ts wannee·r 
parti}en r~een conalns·ies nee1·gelegd helJ
lJen. - De sententies gewezen door de 
werkrechtersraclen zowel in eerste aanleg 
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~1ls in hager beroep moeten een beknopte 
uiteenzetting van de eis en van het ver
weer bevatten, zelfs wanneer partijen 
_geen conclusies neergelegd hebben. (Wet 
van 9 juli 1926, art. 77 en 123.) 

2 januari 1959. 373 

WETTEN EN BESLUITEN. 

1. - Beslttitwet 1·egelmat-ig genomen 
·en ondertekend, cloch niet belvendge
rnaalvt. - Besluit wetteUjlc, bestaan en 
1tUvoe1·bare Jv1·acht hebbe1ide, doch niet 
bindende Macht. - Een besluitwet, regel
matig genomen en ondertekend, doch niet 
bekendgemaakt, bestaat wettelijk en 
heeft uitvoerbare kracht, doch niet bin
·dende kracht. 

20 october 1958. 145 

2. -In werlving trerlen tijdens rle nnn
.leg in cassaUe. -.Wet vcm 28 np1·il 1958 
beschiklcende dnt gelclig wo1·dt ve1·klaa1·d 
de toepassing gemaalct, voor haar i1~ wer
king t1·eden, van het reg·ime van de maat-
. sclwppelijlce zekeTheid ingesteld doo1· ae 
beslttitwet vnn 28 clecember 1944. ~ At
wezigheia van een uitclntkkeUjke bepn-
1ihg van cle wet clat geen toepnssing er 
vnn zaZ wonlen gemcwkt op cle aan cle 
flUng zijncle znlcen, zelfs in verb1·elcing. -
Kennis nell1enc1e van een voorziening te
gen een arrest gewezen voor het in wer
king treden van de wet van 28 april 1958, 
mag het hof, bij gemis aan uitdrukkelijke 
bepaling, dewelke voorziet dat toepassing 
er van zal worden gemaakt op de aan de 
gang zijnde zaken zelfs in verbreking, 
artikel15 van die wet niet toepassen, het
welk bepaalt dat geldig worclt verklaard · 
de toepassing die gedaan is geweest, tot 
het in werking treden van de nieuwe wet, 
op zekere agenten 1;an instellingen van 
openbaar nut, van het regime van de 
maatschappelijke zekerheid ing·esteld bij 
besluitwet van 28 december 1944. (Impli
ciete oplossing.) 

2 januari 1959. 371 

:3. - Kon·inl;;Ujlc, besluit- 1·egelmati.g ge
nomen binnen ae perken van een wet van 
bepaalcle nuwhten. - Beslttit flat kmcht 
vnn wet bezit. - Een koninklijk besluit, 
wettig genomen binnen de perken van 
een wet die ann de Koning bepa.alc1e 
machten verleent heeft kracht ·van wet. 

19 ja.nuari 1959. 396 

4. - Besl·uit wettig genomen in ttitvoec 
ring van een wet cl·ie nan de Kon·ing be
paalde maohten toelcent. - Beslu:it waar
van een gewoon besZ·wit niet mag atwij
lcen. - Een gewoon koninklijk besluit, 
al was het verordenend, mag niet afwij
ken van een koninklijk besluit regelmatig 

genomen in uitvoering van een wet die 
bepaalde machten verleent. (Grondwet, 
art. 67.) 

19 januari 1959. 396 

:s. - Niet bekenclgenwnkt l.:.oninlcliilv 
besZuit. ~ Geen nietigheid. - Ret geuiis 
aan bekendmaking in het Stcwtsblad van 
een koniuklijk besluit is zonder invloed 
op zijn geldigheid. 

29 januari 1959. 428 

6. - Koni·n kUjlc beslttit lvnwhtens ar
tilcel 12, eerste lia, van de wet van 8 j11U 
1935 genomen. - Geen vaststelUng rlM cle 
bepaHng op eenslu.idena ctavi.es vnn ile 
hoge r1ezondhe'idsraad is genomen. - On
wettelijkheirl. - Ret eensluidend advies 
van de hoge gezondheidsraad is een sub
stantiEHe rechtsvorm van het koniuklijk 
besluit waarbij de voorwaarden werden 
bepaald onder welke de voor de verkoop 
bestemde margarine en bereide vetten 
met herkenningsstoffen moeten gemengd 
worden; bij ontstentenis van de vaststel
lii:tg van die rechtsvorm in het konink
lijk besluit is dit laatste onwettelijk . 
(Wet van 8 juli 1935, art. 12, lid 1; ko
ninklijk besluit van 27 januari 1936, ar
tikel 2, par. 1.) 

13 ap1il 1959. 617 

7. - 1Yijzigin{J van cle regel voor cle 
bevoegdheid. - Stratznlcen. - Wijz:irring 
toepnsselijlc zelfs op de hangende 1'eohts
pZegingen. - Bepe1·king. ~ .Behoudens 
het geval van een afwijkende bepaling, 
is een wijziging van de regels voor de 
bevoegdheid ~n strafzaken toepasselijk op 
de hangende rechtsplegingen waarin nog 
geen beslissing· over de groncl gewezen is. 

20 april 1959. G±S 

8. - Wijz·iging van ile 1·egeZs voor ile 
bevoegllheid. - Stmtzaken. - W·ijziging 
toepasseUjk zelfs op ile hangencle 1'eohts
plegingen. - BepeTkin(J. - Behoudens 
het geval van een afwijkende bepaling, 
is een wijziging van de regels voor de be
voegdheid in strafzaken toepasselijk op 
de hangende rechtsplegingen waarin nog 
geen beslissing over de grond gewezen is. 

20 april'1959. 646 

9. - ·w·ijziging van de 1·egeZen van be
voegclheicl. - Stmtzalcen. - 1Vijzi(Jin(J 
toepasselijlc op cle. hangencle geclingen. -
Perken. - Behoudens afwijkende bepa
ling, is een wijziging van cle regelen op 
de bevoegdheicl in strafzaken toepasselijk 
op de hangencle geclingen, waarin geen be
slissing over de grond is gevallen. 

29 juni 1959. 915 

ltO. - TVet van 21 tebr·uari 1959, arti
l;;el 138 van. het 1V etboelv van stratvonle-
1'ing cwnv·ullencl. - Politiereohtbanlc heb-

I 
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bencle een besUssing over de grana ,qewe
z·en v66r het 'in werl.:in.ct treclen van be
doelcle wet. - Oorrectionele 1·echtbanlc 
1.dtspnwlc doencle in hager beroep 1w het 
·in ·werTC'ing treden van cle wet.- Wet n·iet 
toepasseUjk. - Wanneer cle politierecht
bank, v66r bet in werking treden van de 
wet van 21 februari 1959, waarbij haar be
voegdheicl werd gewijzigcl, een beslissing 
over de groncl heeft gewezen door een be
klaagcle te veroordelen en een andere vrij 
te spreken, mag de correctioneie recht
bank, uitspraak doencle in hager beroep · 
tegen clit vonnis na het in werking treclen 
van bedoelae wet, cleze wet niet toepassen. 

29 juni 1959. 915 

WISSELAGENT. 

1. - Bo·rgtocht bij ·voorket~r tot wnar
borg van cle beroqJsverb'intenissen ctange
wencl. - Tennijn en voo1·waarclen wacu·in 
h·ij cwngewend blijft tot deze waMb01'{f. 
- De borgtocht, welke cle wisselagenten 
in cle Nationale Bank van Belgie moeten 
neerleggen en welke, bij voorkeur, tot 
waarborg van htm. beroepsverbintenissen 
worclt aangewencl, mag slechts terugge
haald .worden zes maanden naclat de wis
selagent de uitoefening van zijn beroep 
gestaakt heeft ; na die termijn blijft hij 
tot die waarborg aangewencl, zolang hij 
niet het voorwerp van een eis tot terug
gave is geweest. (Wetb. van koophanclel, 
boek I, titel V, art. 71.) 

26 juni 1959. 897 

2. - Borgtocht bij voorkem· tot wa.ar
b01'[! va.n de beroepsve1·bintenissen actn{fe
wend. - Beroepsve1·b·inten·issen. - Berwip. 
- De beroepsverbintenissen, bij voorkeur 
gewaarborgd door cle borgtocht, welke de 
wisselagenten in de Nationale Bank van 
Belgie moeten neerleggen, zijn niet alleen 

WISSELOONTR.OLE. 

cleze, welke voortvloeien uit de verhancle
lingen van openbare fondsen in de open-

- bare fondsen- en wisselbeurs, beclrijvig-· 
heicl inzonclerheid bedoeld in artikel 64bis 
van het eerste Boek van het ViTetboek vun 
koophandel, maar oak cleze die het gevolg 
zijn van de bedrijvigheden bedoeld in de 
artikelen 75, 77 en 78 van hetzelfcle wet
hoek, alsmede van alle andere bewerkin
gen, welke linn niet door de wet verboclen 
zijn en in innig verb-and met bovengemelcle· 
bedrijvigheden staan. (Wetboek van koop
handel, boek I, titel V, art. 71.) 

26 juni 1959. 897 

WISSELCONT!lOLE. 

1. - Besl~tit va.n cle Regent vnn li oc
tober 1944- - Beslttit genomen te·r t/.it·voe-
1'ing vcm cle beslttitwet van li octobe1· 1944 
bekendgemankt in het Belgisch Staatsblacl 
van 7 october 1944. - Wettigheid. - Het 
besluit van de Regent van 6 october 19±4 
is wettelijk genomen geweest, op die da
tum, ter uitvoering van de besluitwet van 
6 october 1944 betreffende de wisselcon
trole, al werd clie besluitwet enkel op· 
7 october 1944 in het Belgisch Stacttsblacl 
bekenclgemaakt. 

20 october 1958. 145 

2. - Ve1·volging der inb1'ettken. - Yer
volging ingesteld doo1· het openbaa.1· mlnis
terie, op ven::oelv van het Belgisch-Lua:mit
bu?·gs Institu.~tt voor de W·issel. -Dever
volging van de inbreuken op de reglemen
tering betreffende cle wisselcontrole worclt 
ingestelcl door het openbaar ministerie, op 
verzoek van het Belgisch-Luxemburgs In
stituut voor de Wissel. (Besluitwet van 
6 october 1944, art. 6, gewijzigcl bij be
sluitwet van 4 juni 1946, art. 3.) 

22 juli i959. 925 


