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Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de lmrte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
A
Afstamming.
Ambtenaar.
Arbeidsongeval.
Assisenhof.
Auteursrecht.
B

Bankbreuk.
Bedrog omtrent de aard van
de verkochte zaak.
Belastingen en taxes.
Belgisch Congo.
Berusting.
Bescherming van de maa tschappij tegen de abnormalen (Wet tot).
Beslag.
Betaald verlof en feestdagen.
Betaling.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewaargeving.
Bewijs.
Bezit.
Bindende beoordeling door de
rechter over de grand·.
Borg.
Brandstichting.
Burgerlijke opeisingen.
Burgerlijke pensioenen.
Burgerlijke rechten.
Burgerlijke vordering.

c
Controle van de wissel.
D
Diefstal.
Douanen en accijnzen.
Dronkenschap.
Dwangsom.
E

Echtscheiding.
Eerherstel. ·
Eet. en koopwaren (Misbruik
in de handel van).
Epuratie inzake burgertrouw.
Erfdienstbaarheid.
Erf enissen.

F
Fabrieks- en handelsmerken.
Faillissement.
Franse taal-Nederlandse taal
(Gebruik van de).

Gerechtskosten.
Gewijsde.
Gezinsvergoedingen.
H

Handel-Handelaar.
Heling.
Her haling.
Herziening.
Hof van assisen.
Hoger beroep.
Hoofdelijkheid.
Huurovereenkomst.
Huur van werk en van diensten.
Huwelijk.
J

Jacht.
K

Kansspelen.
Kindertoeslagen.
Konijnen (Schade).
Kosten.

G

Geestrijke dranken.
Gemeente.
Gemeenteverordening.
Geneeskunde.

L

Landwetboek.
Laster en eerroof.
Lastgeving.

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

ALPHABETISCHE LIJST VAN DE TITELWOORDEN.

970
M

Maatschappelijke zckerheid.
Machtsoverschrij ding.
Middelen tot verbreking.
Mijnen, groeven en graverijen.
MiliLie.
Misbruik van vertrouwen.
Misdaden en wanbedrijven te·
gen de uitwendige vei!igheid
van de Staat.
Misdrijf.
Munt.
N

N ationaliteit.

p
Pensioenen.
Pleitbezorger.
Prejndicieel geschil.
~

Recht en van de verdediging.
Rechterlijke inrichting.
Rechtspleging in burgerlijke
zaken.
Rechtspleging in strafzaken.
Redenen van de vonnissen en
arrest en.
Regeling van rechtsgebied.
Registratie.
Rekenhof.

s
0

Ondernemingsraad.
Onderzoek (in strafzaken).
Onderzoeksraad in zake zeevaart.
Oneerlijke mededinging.
Ontucht en prostitutie.
Ontvoering van minderjarige.
Onvrijwillige verwondingen en
doding.
Oorlog.
Opeisingen (Burgerlijke).
Openbaar ministerie.
Openbare instelling.
Openbare orde.
Overeenkomst.
Overspel.

Schenkingen en testamenten.
Schip-Scheepvaart.
Sequester der goederen van de
personen aan wie misdrijven
tegen de uitwendige veiligheid van de Staat worden
ten laste gelegd.
Sequester van goederen van
vijandelijke onderdanen.
Spoorwegen.
Staat.
Stedebouw.
Straf.
Successierechten.
T
Taal (Gebruik der talen).
Titels aan toonder.

Tramwegen, autobussen
autocars.
Tussenkomst.

en

v
Vals getuigenis.
Valsheid en gebruik van valse
stukken.
Vennootschap.
Verantwoordelijkheid (buiten
overeenkomst ontstaan).
V erbintenissen.
V er breking.
Verdeling.
Vergoedingspensioenen.
Verjaring.
Verkeer.
Verkoop.
Verlating van familie.
V errijking zonder oorzaak.
V erzekeringen.
Verzet.
Vonnissen en arresten.
Voorrechten en hypotheken.
Voorwaardelijke veroordeling.
Voorziening in verbreking.
Vreemdeling.

w
Wegen.
Werkrechtersraad.
Wetten en besluiten.
Wisselcontrole.

AFSTAMMING. -

ARBEIDSONGEVAL.

971

A
AFSTAMMING.
Bewijs van de identiteit van een kind
met het Teind waarvan de geboorte tZoor
een regelmatige alcte van de burgerlijke
stand vastgesteld is. - Bewijs van een
materieel feit. - Bewijs door alle rechtsmiddelen. - Het bewijs van de identiteit

van een kind met het kind waarvan de
geboorte door een regelmatige akte van
de burgerlijke stand vastgesteld is, wurflt
door het bewijs van een materieel feit
opgeleverd; dat bewijs is niet aan de bepalingen van de artikelen 321 en 323 van
het Burgerlijk Wetboek onderworpPn en
mag door alle rechtsmiddelen geleverd
worden.
31 maart 1955.
657

AMBTENAAQ.

verbonden is. (Besluitwet van 13 december 1945, art. 1 en 2.)
26 november 1954.
199
2. - Ongeval overgelcomen tijdens en
door het teit van de uitvoering van de
arbeidsovereenlcomst. - Bepaling. ,---- Na

souverein vastgesteld te hebben dat het
niet bewezen is dat de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst het slachtoffer verplicht'te bij nacht in een put te dalen
waarin het dood gevonden werd of dat
het daarin enig werk te verrichten had,
leidt de rechter over de grond er wettelijk
af dat, aangenomen dat er een ongeval
zou plaats gehad hebben, het niet gebleken is dat het zich in de loop en ten gevolge van de uitvoering van het arbeidscontract zou voorgedaan hebben. (Wet
van 24 december 1903, art. 1.)
9 · december 1954.
256

3. - Begrip. - Het arbeidsongeval is
Belangneming in een zaak. - Begrip.
plotselinge en abnormale gebeurtenis
- Het bij artikel 245 van het Strafwet- elke
door de onverwachte werking van
boek voorzien misdrijf ontstaat door het welke
een uitwendige kracht vom·tgebracht
enkel feit van de inmenging van de amb- _wordt en welke voor de arbeider, in ne
tenaar in de met zijn bediening onver- loop en door de uitvoering van de atbeidsenigbare zaken zonder dat er aanleiding overeenkomst, een letsel, een physische of
weze om na te gaan welke de gevolgen intellectuele stoornis, een ziekte die een
van de inmenging zijn.
arbeidsonbekwaamheid medebrengen, ver28 februari 1955.
551 oorzaakt heeft.
14 januari 1955.
370

ARBEIDSONGEVAL.
1. - Weg naar het werk. - Normale
weg. - Slachtdffer dat zijn werk verlaat
om thuis zijn gereedschap en voedsel te
gaan haZen. - Slachtoffer dat zich op de
weg naar het werlc bevindt. - Is wette-

lijk, het vonnis dat afieidt uit de omstandigheid dat een slachtoffer van een ongeval - ten deze een dokwerker - dat :dch
van uit de tijdelijk verlaten plaatl; van
zijn werkzaamheden, naar de plaats van
zijn woonst begeeft om er zijn kopzak,
zijn gereedschap en voedsel, zaken die
hem noodzakelijk waren, te gaan halen,
zich op de weg naar het werk bevindt en
dat het ongeval te wijten is aan een risico
dat onafscheidelijk met de normale weg

4. - Letsel ingevolge het optillen van
een last. - Beslissing waaruit niet blijlct
dat de gebeurtenis ten aanzien van het
-verricht werk een abnormaal lcarakter
vertoont. - .Geen arbeidsongeval. - Een

letsel dat zelfs plotseling en onverwacht
ingevolge het optillen van een last bij lle
uitvoering van het werk voorgevallen is,
is geen arbeidsongeval naar de zin van
de samengeschakelde wetten bij het koninklijk besluit van 28 september 1931,
zo de gebeurtenis ten aanzien van het
verricht werk geen abnormaal karakter
vertoont.
14 januari 1955.
370

5. - Basisloon. -Laden en lassen van
goederen in de havens . ..:_ Minimum van
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de nonnale jaarlijkse arbeidsddtUT. Bas·isloon bekejjenae ait t'ijdperk. - Voor

de berekening van de vergoeding wellw
wegens een arbeidsongeval verschuldigd
is aan een arbeider die in een bedrijf
bestaande uit het laden en lossen van
goederen in de havens te werk gesteld is
client rekening gehouden te worden met
een jaarlijkse minimale werktijd van
240 dagen; het basisloon client berekend
op grond van het hem krachtens de overeenkomst uitbetaald loon, zelfs voor de
dagen waarop de arbeider gedurende flit
tijdperk niet effectief aan het werk is geweest (art. 6 lid 3 van de door het koninklijk besluit van 28 september 1931
samengeschakelde wetten; wet van 10 jnli
1951, art. 5) .
442
4 februari 1955.
6. - Basisloon. - Laden en lassen vctn
goederen in cle havens. ~ Loon betrefjende minstens twee honaerd veeTtig dagen per ,iaa1·. - UUsl~titing van om het
even wellve ve,-gelcl'ing met betrelcking op
feestclagen van ait tijdperk. - Voor de

berekening van de vergoeding welke wegens een arbeidsongeval verschuldigd is
aan een arbeider die in een bedrijf bestaande uit het laden en lossen van goederen in de havens te werk gesteld is client
rekening gehouden te worden met een
loon voor minstens 240 dagen per jaar;
doch, gelet op het forfaitair karakter van
dit tijdperk, client om het even welke
vergelding met betrekking op feestdagen
in dit tijdperk uitgesloten te worden.
4 februari 1955.
442
7. - Basis loon. - A1·beider in dienst
van een door artikel 5 van de wet van
10 ju.li 1951 bedoeld bedrijf. - Ve1·lofgela.
- Dient in de berekening van het loon
begrepen te worden. - Het bedrag van

het verlofgeld client begrepen te worden
in de berekening van het loon dat in acht
moet genomen worden om de wegens een
arbeidsongeval verschuldigde vergoeding
te bepalen, zelfs wanneer het slachtoffer
in een door artikel 5 van de wet van
10 juli 1951 bedoeld bedrijf werkzaam is
en bijgevolg op de door cUe bepaling voorziene forfaitair bepaalde jaarlijkse arbeidsduur aanspraak mag maken.
4 februari 1955.
442
8. -

Ongeval in wellcer oo1·zalcen een
oorlogsfeit voorkomt. - Besluitwet van
19 mei 1.945. - Betelcenis van h.et woord
« oorlogsfeit >> in de besl~titwet van 19 mei
1945. - Het woord « oorlogsfeit » bedoelt

de krijgsverrichtingen dit wil zeggen de
strijd tussen oorlogvoerende legers en de
gebeurtenissen die daarmede nauw verband houden. (Besluitwet van 19 mei 1945,
art. 2 en 13.)
10 februari 1955.
477

9. - L~ichtalarm waarop een panielc
gevolgd is. L Plaats van nut zijnde voor
de operaties van het vijandig leger en clie
vaalc gebombanleerd werd. Kan als
een << oo1·logsfeit » naat· de zin van de besl·uitwet van 19 mei 1946 worden aangezien. - Een luchtalarm waarop een pa-

niek gevolgd is ter plaats waar het verricht werk van nut was voor het vijandig
leger en die vaak door de geallieeri!e
luchtmacht gebombardeerd werd kan ten
aanzien van de besluitwet van 19 mei
1945 als oorlogsfeit worden beschouwd.
(Besluitwet van 19 mei 1945, art. 2 en 13.)
10 februari 1955.
477
10. - Samengeorclende wetten. - Bepalingen van openba1·e orde. - De bepa-

lingen van het koninklijk besluit van
2S september 1931 tot samenordening van
de wetten betreffende de arbeidsongevallen en namelijk de bepalingen van artikel 28 betreffende de vraag tot herziening
behoren tot de publieke orde.
18 februari 1955.
501
11. - Ver!Joeding,
Herziening, Dooll van het slachtofjer. Vereisten
opllat cle vraag tot herziening ge!Jrond
zou wezen. - De gegrondheid van de door

de rechthebbenden van het slachtoffer van
een arbeidsongeval ingestelde eis tot herziening is genoegzaam gerechtvaarcligd
door de vaststelling dat het overlijden
van het slachtoffer door een oorzakelijk
verband met het ongeval verbonden is.
Het ingevolge artikel 26 van de samengeordende wetten opgesteld proces-verbaal
van overeenkomst, moet niet noodzakelijk
het bestaan van de kwaal welke het
overlijden heeft teweeggebracht hebben
vastgesteld en de rechter is er niet toe
gehouden na te gaan of die kwaal reefls
v66r gezegde overeenkomst gekend was
of kon gekend zijn.
18 februari 1955.
501
12. - Vorllering op gronll van het gemeen recht lloor de werkman of bediende
in,r;esteld. - Vorllering gericht tegen anllere personen dan het hoofll van de onderneming, zijn werlcliellen of aangestelden.
Ondernemin.r; wellce aan een
1·echtspersoon toebehoort. Hoofd ·van
een onaerneming. ~ Begrip, - Voor lle

toepassing van artikel 19, li\1 4, van >1e
samengeorllende. wetten op de arbeidsongevallen moet ten aanzien van de werklieden en aangestelden, wanneer het hoofd
van de onderneming een rechtspersoon is,
de door het orgaan van die persoon binnen de perken zijner machten verrichte
daad, als de daad van de rechtspersoon
zelf beschouwd worden.
19 febrnari 1955.
507
13.

~

Weg naar en van het werk. -

----

-- ------------=--=--=-1::

~-----------

ASSISENHOF.
Als weg naar en van het werk
dient, in de wetgeving betreffende de vergoeding· van de schade voortvloeiende nit
arbeidsongevallen, te worden verstaan de
door de arbeider normaal af te leggen
weg om zich van zijn verblijf of van de
plaats waar hij gaat eten, naar de plaats
waar hij zijn werk verricht te begeven,
en omgekeerd.
1 april 19ii5.
662
14. - NorrnaaZ at te Ze_q_qen wey. Be_q1'i11. - De normale weg, overeenkomstig de betekenis van deze woorden in de
wetgeving betreffende de vergoeding van
de schade voortvloeiende uit arbeidsongevallen, is niet noodzakelijk de rechtstreekse weg; doch de weg hondt op normaal te zijn wanneer de arbeider uit
eigen beweging en zonder voldoende re([en
een ongewone omweg maakt of wanneer
een onderbreking van de w~g niet gewettigd is. (Beslnitwet van13 december 1945.)
662
1 april 1955.
15. ~ BasisZoon. - Werlcman rlie een
Be_qriv. -

voUeclige aa_qtaak · in een bepaaza beclr-ijf
verricht en tevens in een ancle?" becl'l"ijf,.
bij tttssenpozen, werlczaam is. - ArbeidsongevaZ clat zich in die tweerle onclenwming heeft voorgedaan. Toepassing
van artilceZ 6, 56 Zill, van de samen_qeordende wetten betrejfende cle ve?'goerling
cle1· schafle vooTtspnrUende ttit cle aTbeiclsongevaUen. - Wanneer een werkman in

twee ondernemingen werkzaam is, dat
hij in de eerste een volledige dagtaak
verricht terwijl hij in de tweede slechts
bij tussenpozen een dagwerk verricht,
hetwelk een geringer aantal nren dan het
getal der gewone arbeidsuren bedruagt,
wordt het tot grondslag te nemen loon tot
vaststelling der wegens een in die tweede
onderneming voorgevallen arbeidsongeval
verschuldigde vergoeding volgens de bij
artikel 6, 56 lid, van de wet betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
nit de arbeidsongevallen voorziene regel
bepaald.
27 mei 1955.
810
16. - OorzalceZijlc verband t·ussen cle
schacle en het arbeiclson_qeval. - Bewijs
rustend op het slachtoffe1'. - Geen 'WetteZijlc vermoeden. - Indien artikel 1 van

de samengeordende wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitenrte nit
de arbeidsongevallen bepaalt dat << het in
de loop van de uitvoering der arbeidsovereenkomst overkomen ongeval, zolang het
tegendeel niet is bewezen, verondersteld
wordt ingevolge die uitvoering te zijn veroorzaakt )), stelt geen bepaling van die
wetten het slachtoffer of zijn rechthPbbenden vrij het bewijs te leveren dat de
geleden schade haar oorzaak in het ongeval vindt.
17 juni 1955.
855
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17. - Httispersoneel. - Basis loon. ArtilceZ 2, 1 6 lid, van de besl'llitwet van
20 september 1945. Draagwijdte. -

Artikel 2, 1" lid, van de besluitwet van
20 september 1945, waarbij de wet betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit arbeidsongevallen op de
dienstboden wordt toepasselijk gemaakt,
en volgens hetwelk het loon, op basis
waarvan de krachtens die besluitwet verschuldigde vergoedingen, de bezoldiging in
geld, gebeurlijk vermeerderd met de
waarde van de op het ogenblik van hPt
ongelnk aan de getroffene toegekende
voordelen in natura omvat, wijkt van de
samengeordende wetten betreffende de
vergoeding der schade spruitende nit
werkongevallen slechts af in zover het
voorschrijft de bezoldig·ing in geld en de
« op het ogenblik van het ongeluk )) en
niet gedurende het jaar « dat aan het ongeval voorafging )) toegekende voordelen
als grondslag van de berekening van het
jaarlijks loon te nemen. Die afwijking
brengt de niet-toepasselijkheid niet mede
van de andere bepalingen van gezegd artikel 6, welke het eerste lid ervan aanvullen.
27 juni 1955.
872

ASSISENHOF.
1. ~ W etboelc van strafvordedn_q, artilceZ 3.J3. - Voo?'Werp. - Artikel 343 van

het Wetboek van strafvordering gewijzigd
door de wet van 14 jnli 1931 is van toepassing ten aanzien van de beraadslaging
van de gezworenen nopens het opstellen
van hun verklaring betreffende de scbuld
van de beschuldigde en niet ten aanzien
van hun beraadslaging met het hof over
de nit te spreken straf. (Wetboek van
strafvordering, art. 343 en 364, gewijzigd
het eerst door de wet van 14 juli 1931,
het tweede door de wet van 23 augustus
1919.)
24 januari 1955.
407
2. - BeraadsZa_qing van het hot en van
de j-ury over de toepassin_q van ae straf.
- 011steZlin.q van het aTrest. - Tnssenlcomst van cle jtwy. - De gemeenschap-

pelijke beraadslaging van het hof en de
jury heeft tot voorwerp de jury in staat
te stellen de omvang van cle straf juist
naar gelang van de zwaarte van de schuld
te bepalen onder meer door het aannemE'n
van verzachtende omstancligheden aan
welker aanwijzing de gezworenen deel
nemen. Geen wetsbepaling· legt de gezworenen op aan het opstellen. van het overige
van het arrest deel te nemen, en inzondE'rheid aan de aandniding van de wetsbepalingen welke in het arrest moeten opgegeven worden.
2! januari 1955.
407
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van de photographie. (Wet van 22 maart
1886, art. 1.)
14 april 1955.
679

3. - BeraadsUlging van het hot en van
de jury over de toe te passen strat. Beraadslaging voleindigd. - Gesprek tussen de terug in de gehoorzaal gelcomen
gezworenen en derden v66T de uitspraalv
van het arrest. - Geen niet-igheid. - Een

2. - Ktmstwerk. - Verbod van reprodnctie zonder toelating van de auteur. Verbod niet onderworpen aan de voorwaarde dat de reproductie zelt een lMtnstaandoening opwelct. Ret verbod een

gesprek tussen de terug in de gehoorzaal
gekomen gezworenen, nadat de beraadslaging tot het bepalen van de straf geleid
had en sommige personen terwijl het hof
zich bezig hield met de aanduiding van
de wetsbepalingen welke in het arrest
moeten opgegeven worden, maakt geen
schending uit van een op straf van nletigheid voorgeschreven formaliteit. (Wethoek van strafvordering, art. 366, gewijzigd door de wet van 23 augustus 1919,
art. 4, en door kon. besluit van 8 maart
1936, art. 3.)
24 januari 1955.
407

kunstwerk te reproduceren zonder de toeluting van de auteur is door de wet niet
ondergeschikt aan de voorwaarde dat de
reproductie zelf een kunstaandoening opwekt.
14 april 1955.
679
3. - Reprodnctie van een plaats tvaar
een lcunstwerk staat. - Reproductie zondm· toelating van de attteur van het werlc.
Voorwaarden vereist opdat ze geOO!'lootd weze. De reproductie van een

plaats waar een kunstwerk staat is niet
aan de voorafgaande toelating van de auteur van het werk onderworpen, wanneer
dit slechts een element van een geheel
uitmaakt, welk geheel de bescherming van
de wet niet geniet en wanneer het voorwerp dat de auteur van de afbeelding
heeft willen reproduceren, het geheel is
en niet het kunstwerk zelf.
14 april 1955.
679

AUTEUR.SR.ECHT.
1. - Kunstwerk. - Verbod van reproductie zonder toelating van de auteu1·. Verbod dat zich tot de photogmphische
afbeeldingen tlitstrekt. - Ret verbod een

kunstwerk te reproduceren zonder de toelating van de auteur is inzonderheid van
toepass,ing op de afbeelding bij middel

B
BANKBR.EUK.
1. -

Belcendmalvinu der vonnissen en
arresten van veroordelin,q. - Aard ·van
deze maatre,qel. - Verplichtend karakter.

- De bekendmaking der vonnissen en arresten van veroordeling wegens bankbrenk ma~kt geen straf uit die tot de
rechtsmacht van de magistraat behoort,
doch een inlichtingsmaatregel die door
de wet in het belang van de koophandel
ingericht wordt. Zij moet verplichtend
door het vonnis van veroordeling bevolen
worden.
6 december 1954.
236
2. - Publieke vorderinu onafhankelijk
van de· faillietverklaring. - De publieke

vordering wegens· bankbreuk is onafhankelijk van elke door de rechtbank van
koophandel uitgesproken faillietverklaring.
18 april 1955.
687
3. - Arrest van veroordeling waarbij
de staat van staking van betalinu uitsl·uitend gesteund is op het gezag van het
rechterlijk gewijsde voortvloeiend nU een
arrest dat een vonnis van faillietverklaring bevestigt. - Niet wettelijk gerecht-

vaardigd a.rrest. ----:- Is niet wettelijk ge-

rechtvaardigd de beslissing die een betichte uit hoofde van bankbreuk veroordeelt, waar het de staat van staking van
betaling uitsluitend steunt op het gezag
van het rechterlijk gewijsde voortvloeiend
uit een arrest, dat een vonnis van de
rechtbank V(ln koophandel bevestigt,
waarbij de betichte in staat van faillissement verklaard werd.
18 april 1955.
687

BEDR.OG OMTR.ENT DE AAR.D
VAN DE VERKOCHTE ZAAK.
Beslissing van veroordeling welke onzelce!' laat of de aanlcoper gemakkelijk
het bedrog kon ontdekken. - Beslissing
cUe niet wetteli.ilc gerechtvam·di(fd is. -

Is niet wettelijk gerechtvaardigd de beslissing welke de verdachte uit hoofde
van bedrog omtrent de aard van de verkochte zaak veroordeelt, wanneer zij onzeker laat of de afwezigheid van de hoedanigheden die de verdachte aan de zaak
toeschreef al dan niet gemakkelijk door
de aankoper kon ontdekt worden.
9 mei 1!l55.
743

BELASTINGEN EN TAXES.

BELASTINGEN EN TAXES.
HooFoSTUK I.

~

Begrip en algemene re-

HooFDSTUiK II. -

Bevoegdheid en reohts-

gelen.
pleging.

HOOFDSTUK III.

Grondbelasting.

HOOFDSTDK IV.

Inlcomstenbelast'ingen.

HooFosTU'K V. HooFosTUK VI.

BedrijfsbelasUng.
~

A.anvullende personele

belast:i_ng.

HOOFDSTUK VII. - -Extrabelasting.
HooFDSTUK VIII. -

Speciale belasting op
de winsten voortvloeiend tlit levm·ingen en prestaties aan de vijand.

HOOFDSTUiK IX. -

Mobil-ienbelasting.

HooFoSTUK X. - Nationale orisisbelast-ing.
HooFDSTUK XI.

~

Vet·keersbelast-iny op

autovoertuigen;

HOOFDSTUK XII. -

Taxe

O]J

de d1'Unkslij-

te1'jjen.

HOOFDSTUK XIII. -

Provine·iale en ge-

meentetaxes.

HooFDSTUK XIV. -

Met het zegel gelijlc-

gestelde taxes_.

HOOFDSTUK I.
BEGRIP EN ALGEMENE REGELEN.

1. ~ Belasting. ~ Begdp. -De belasting maakt een heffing uit welke op grand
van hun gezag, door de Staat, de provincHln of de gemeenten verricht wordt op
de geldmiddelen van de zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke personen van
vennootschappen zonder rechtspersoonIijkheid en van feitelijke verenigingen of
gemeenschappen die op hun grondgebied
bestaan of aldaar belangen bezitten, om
ze voor de diensten van openbaar nut te
gebruiken. (Samengeschakelde wetten, artikel 4, par. 1.)
12 october 1954.
· 69

2 . - Belastingen.

~Wet

van finanoiiin.
- Jaarlijlcse maohtiging tot het he[fen
van belastingen. - Ontstaan van de belastingsohttld. - De jaarlijkse wet van

financien machtigt de Staat de bij de wet
bepaalde belastingen te heffen; de belastingschuld ontstaat krachtens die wet ten
laste van de belastingbetaler bij wie de
toepassingsvoorwaarden voor de belasting
verenigd zijn.
9 november 1954.
151
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3. - Belastingen.
RijksoomptabiUteit. - Vrijwillige betaling van nog niet
versohuldigde belastingen. - Aanvaarding
door de rekenpliohtige van de Staat. Wettelijlcheid. - Noch artikel 6 van de
wet :van 15 mei 1846, op 's Rijks comptabiliteit, noch artikel 41 van het koninklijk
besluit van 22 september 1937 tot uitvoering van de samengeschakelde wetten op
de inkomstenbelastingen, verzette:i:t er zich
tegen dat de rekenplichtige van 's· Lands
kas geldig - althans wanneer de belastingen krachtens een wet van finanC'ien
verschuldigd zijn - de in mindering te
brengen betalingen zou ontvangen, welke
door de belastingplichtige v·66r de invorderbaarmaking van per kohler geinde belastingen vrijwillig gedaan worden, zelfs
ingeval, bij gebreke van eeri uitvoerbaar
verklaard kohler, die belastingen nog niet
opeisbaar zijn.
9 november 1954.
151
4. - Belasting. - Bijdra,qe bij besluit
van 15 februari 1943 ten laste van de
leden van een hoofdgroepering gelegd. Bijdrage die geen belasting uitmaalct. -

De bij besluit van 15 februari 1943 ten
laste van de leden van de hoofdgroepering
« Vis- en visserijproducten ll gelegde bijdrage maakt geen belasting uit. (Wet van
14 juli 1951, art. 2 en 3.)
610
18 maart 1955.
5. - Belasting. - Begt·ip.
Inlcomstenbelastingen. ~ Speciale belasting OlJ
de winsten voortvloeiende ttit leveringen
en prestaties aan de vijand. - Begrip, De bij de wet van 15 october 1945 voorziene aanslag op de winsten voortkomende
van leyeringen en prestaties aan de vijand
is een belasting, 't is te zeggen een van
de particulieren door de wet geeiste bijdrage om in de lasten van de Staat te
voorzien en waarvan het vestigen aan de
uitvoerende macht behoort.
2<" juni 1955.
878
HOOFDSTUK II.
BEVOIOODHEID EN RECHTSPLEGING.

6. - Inkomstenbelastingen. - Beroep
v66?' het hot van beroep. - Beroep ingesteld door twee reohtverlcrijgenden ~van
een overleden belastingpliohtige betreftende een aanslag die ten laste van htln
reohtsvoorganger ten lcohiere werd gebraoht. ~ Ondeelbaarheid. - De door het

beroep van de twee rechtverkrijgenden
van een overleden belastingplichtige v66r
het hof van beroep gebrachte betwisting
betreffende de geldigheid van de ten laste
van hun rechtsvoorganger ten kohiere gebrachte aanslag, moet op identieke wijze
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ten opzichte van al de partijen worden
opgelost; zij is dus ondeelbaar.
21 september 1954.
18
7. -. Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. - Door de belastingplichtige gericht tegen een met zijn alclcoord gedane
wijziging. - Reclamatie ontvanlcelijlc indien het alclcoord met een jeitelijlce dwaling of een rechtsdwaling behept was. -

De reclamatie van een belastingplichtige,
die gericht is tegen een met zijn akkoord
gewijzigde belastingsaangifte, is ontvankelijk, wanneer het door de belastingplichtige gegeven akkoord met een feitelijke dwaling of een rechtsdwaling behept is.
21 september 1954.
2.'3
8. - Inlcomstenbelastingen.
Nationale maatschappij van spoorwegen.
Oelijkgesteld met de Staat voor de toepassing van de clirecte belastingen. - De

Nationale Maatschappij van Belgische
spoorwegen, met de Staat gelijkgestelcl
zijnde voor de toepassing van de wetten
op de directe belastingen, is de grondc
belasting verschuldigd waar de Staat clezelve verschuldigd is. C\Vet van 23 juli
1926, art. 14.)
69
12 october 1954.
9. ~ Inlcornstenbelastingen.
Nationale maatschappij van Belgische S1JOOrwegen. - Schnldve1·menging van ~·echts
wege, voorzien bij artilcel 1300 van het
B7wgerlijlc Wetboelc, niet toepasselijlc op
de door deze maatschappij aan de Staat
versch7bldigde belastingen. - De schuld-

vermenging van rechtswege, voorzien bij
artikel 1300 van het Burgerlijk Wethoek,
kunnen niet toegepast worden op de door
de Nationale Maatschappij van spoorwegen aan de Staat verschuldigde belastingen, daar de rna terie der belastingen tot
het pnbliek recht behoort en het voorwerp
uitmaakt van de bijzondere regelen betreffende 's Rijks comptabiliteit.
12 october 1954.
69
10. - Inkomstenbelastingen. - Beroep
van de belastingschuldige tegen de beslissing van de di1·ecteur. - Termijn. - Het

beroep van de belastingschuldige tegen de
beslissing, waarbij de directeur der belastingen over zijn bezwaarschrift uitspraak
doet, en het origineel van de aanzegging
van dit beroep moeten, op straffe van
verval, ter griffie van het hof van beroep
neergelegd worden binnen de termijn van
veertig dagen vanaf de betekening van fie
beslissing aan de belanghebbenfle. (Wet
van 6 september 1895, art. 8.)
19 october 1954.
90
11. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
van de belastingschnldige tegen de beslis-

sing van de directmw. Vertrelc1nmt :
datum der betelcening van de beslissi,J.g.
- Dat7tm die door vermoedens mag vastgesteld worden. - De datum waarop de

beslissing, waarbij de directeur der belastingen over het bezwaarschrift van de
belastingschuldige uitspraak gedaan heeft,
aan deze laatste betekend werd, mag door
vermoedens vastgesteld worden.
19 october 1954.
90
1;2. - Inlcomstenbelastingen. - Recla·
rnatie. - Termijn. - Oveenvolgende aanslagen die, ~vegens de weerslag van de
ene op cle andere, een belastingsgeheel 1bitmaken. - Termijn voor reclamatie tegen
de laatste strelct zich uit tot al cle elementen van het belastingsgeheel. Tn

uitzonderlijke gevallen, kan een ~erste
aanslag met een latere aanslag, wegens
de weerslag van de ene op de andere, een
znlkdanig geheel vormen dat de termijn
om reclamatie tegen de tweede in te dienen zich tot elk bestanddeel van dit geheel kan uitstrekken.
26 october 1954.
114
13. - Inlcomstenbelastingen. - Schorsing ingevolge cle wet van een ·bij navordering van rechten binnen cle termijn van
artilcel 74 fler samengeschalceTrle wetten
gevestigfle aanslag. Verhogingen ·van
toepassin_q. ~ De verhogingen voorzien

bij artikel 57 der samengeschakelde wetten zijn aileen uitgesloten wanneer de
aanvullende ingevolge artikel 7 van de
wet van 16 october 1945 na gevestigde aanslagen het verstrijken van de in artikel 74
van de samengeschakelde wetten gestelde
en luidens de besluitwet van 17 december
1942 geschorste termijnen gevestigd werden.
30 november 19o4.
210
14. - Inlcmnstenbelastingen. - Beroep
v6M het hot va-n beroep. Wet van
23 j7tli 19.53. - Wet van toe1Jassing op d.e
van at haar belcendmalcing ingestelae
voorzieningen. ~ De wet van 2.'3 juli 1253,
betreffende het beroep v66r het hof van
beroep en de voorziening v66r het Hof van
verbreking in zake directe belastingen, is
van toepassing op elk hoger beroep, ingesteld te rekenen van haar bekendmaking.
(Wet van 2.'3 juli 1953, art. 2.)
1 decelllber 195±.
217

15. - Inlcornstenbeiastingen. - Ondel·zoelcsmaatTegel rloor de belastingplichtige
v66r het hot van beroep aanqev1·aagrl. Gepastheill. - Smtvereine 1Jeoo1·deling. Op het stuk der directe belastingen beoorcleelt het hof van beroep souverein de
gepastheid van een deskundig onderzoek.
7 december 1954.
244
16. -

Inkomstenbelastingen. -

. Be-
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zwaarschritt. - Termijnen. - Termijnen
wellce niet atwijlcen van de door artilcel 1033 van het Wetboelc van burgerlijlce
reohtspleging voo1·ziene regels van de be1'elcening. - Artikel 61, paragraaf 3, van

de samengescbakelde wetten, wijkt niet
af van de door artikel 1033 van bet Wethoek van burgerlijke recbtspleging voorziene regelen van berekening der termijnen.
14 december 1954.
274
17. - Inlwmstenbelastingen.
Bezwaarschritt. Te1·mijnen. Termijn
niet cc vrij 11 genoemd. - De termijn voor-

zien bij artikel 61, paragraaf 3, van r1e
samengescbakelde wetten is niet een
cc vrij 11 termijn.
14 december 1954.
27 4
18. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
tegen de beslissing van de direoteur. Dient niet met 1·edenen omlcleed. - Nocb

artikel 66 der samengescbakelde wetten
nocb enige andere wetsbepaling vereisen
dat bet tegen de beslissing van de directeur der directe belastingen ingesteld beroep met redenen zou omkleed zijn of fle
middelen zou bevatten die tot grondslag
ervan dienen.
354
11 januari 1955.
19.- Inlcomstenbelastingen.- Beroep.
- Hot van beroep bevoegd om over het
voo1·werp .van de beslissing van de llireotetw ttitspraalc te doen. - Door bet be-

roep van de belastingplicbtige is bet bof
van beroep bevoegd om uitspraak te doen
over een betwisting die het voorwerp is
geweest van de beslissing van de directeur
der belastingen, betzij deze laatste door
de termen der reclamatie betzij bij amlJtshalve ervan kennis beeft genomen.
18 januari 1955.
391
.20. - Inlcomstenbelastingen. - Be1·oep
van de belastingplichtige tegen de beslissing tYan de di1'ectettr. - Machten van het
hof van beroep. - Met de zaak in kenuis

gesteld door bet verbaal tegen de beslissing van de directeur der belastingen mag
het bof van beroep enkel kennis nemen
van de in bet bezwaarscbrift opgeworpen
punten en van die waarvan de directeur
van ambtswege kennis beeft genomen ;
het verbaal strekt zich niet nit tot de
aanslag zelf in al zijn bestanddelen en
zonder beperking.
(Samengescbakelrle
wetten, art. 66.)
25 januari 1955.
411
21.- Inlcomstenbelast'ingen.- BeroetJ
van de belastingplt:chtige tegen de beslissing van de directetw. - Do01· de l!elastingplichtige voor de ee1·ste rnaal v66r het
hot van beroep voorgebraohte betw·istin_qen. - Nieuwe betwistingen die geen beVERBR.,

1955. -

62
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roep doch een nieuwe reclarnatie ·u.itmalcen. - Door recbtstreeks iets v66r bet

bof van beroep te brengen dat de in zijn
bezwaarscbrift opgeworpen betwistingen
en da tgene waarvan de directeur van
ambtswege naar aanleiding van dat bezwaarschrift kennis genomen heeft overscbrijdt, stelt de schatplicbtige over die
punten geen verbaal in tegen de beslissing
van de directeur docb een nieuw bezwaar
tegen de aanslag, welk bezwaar krachtens
artikel 61, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten niet tot bet bof van l1eroep
maar tot de directeur der belastingen
moet gericbt worden en, op straffe van
verval binnen de bij artikel 61, paragraaf 3, lid :2, voorziene termijnen moet
ingediend worden.
25 januari 1955.
411
.22. - Inlcomstenbelastingen.
Hot
van l!eroep uitspraak doende over nieu.we
ingediende betwistingen. Machtoverschrijdin.!J. - Zonder zijn macbt te buiten

te gaan, zou bet bof van beroep zijn jurisdictie niet kunnen in de plaats van de
bevoegdheid van de administratie stellen,
hetgeen bet geval zou zijn indien bet zich
bet beslechten toekende van overgelegde
betwistingen die niet vooraf aan de directeur onderworpen werden of niet bet
voorwerp van een beslissing van deze
laatste bebben uitgemaakt.
25 januari 1955.
411
23. - Inlcomstenbelastingen. - Bet·oep
v6M het hot van beroe11 tegen de l!eslissing van de directettr. - Machten van het
hot van beroep. - Door het beroep wor-

den de betwistingen welke de belastingplicbtige in zijn reclamatie aan de directeur der belastingen beeft voorgelegfl en
de punten waarover deze ambtsbalve uitspraak gedaan beeft bij bet bof van beroep aanbangig gemaakt .
1 februari 1955.
433
.24. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. Beslissing van de directettr
waarin voo1· de eerste maal het verrnoeden van artilcel 2, pa1·a.graat 3, van de wet
van 16 octobe1· 1945 wonlt ingeroepen. Directeu.r aldtts op dit pttnt arnbtshalve
uitspraalo doende. - Wanneer de vermoe-

dens van artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 1G october 1945 voor de eerste
maal in de beslissing van de directeur ten
opzicbte van de belastingplicbtige geldend
werclen gemaakt, beslist de directeur aldns ambtsbalve da t zij ter zake toepasselijk waren.
1 februari 1955.
433

25. - In7wm.sten1Jelastingen. - Be1·oep
tegen de beslissinf! van de directem·. Nederleggin_q van de stuklcen van de a.ilministratie te1· m·iffie van het hot van 1Je-
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roep. 'l'ermijn voor nederlegging. Geen tormeel termijn door de wet gesteld.

- N och artikel 9 van de wet van 6 september 1895, noch enige andere wettekst
stelt een formele termijn tot het overmaken van het dossier van de administratie
aan de griffie van het hof van beroep.
8 februari 1955.
463
26. - Inkomstenbe,lastingen. - Beroep
tegen de beslissing van de directeu1·. Nederlegging van nieuwe stulclcen. - Termijn voo1· nederlegging. - Bij toepassing

van artikel 9· van de wet van 6 september
1895 is de schatplichtige die tegen de beslissing van de directeur een beroep instelt en gebruik wil maken van nieuwe
stukken ertoe gehouden deze binnen de
maand na het verstrijken van de termijn
van beroep ter griffie van het hof van
beroep neder te leggen.
8 februari 1955.
463
.27. - InlcomstenbelasUngen. - Beroep
tegen de beslissing van de d·i1"ecteu1·. Nederleggi1lg van de st!tlclcen door de administratie ter gr·ijfie van het hot van
beroep. St!tlclcen nede1·gelcgd zeke1·e
tijd na het instellen van het beroep. Rechten van de verdediging. Sowvereine beoordeling door de rechte1· over de
grond. - Daar enerzijds de wet geen J'or-

mele termijn stelt tot het overmaken van
het dossier van de administratie aan de
griffie van het hof van beroep en daar
anderzijds de wet een termijn stelt binnen
dewelke de schatplichtige de nieuwe stukken waarvan hij gebruik wil maken moet
nederleggen behoort het aan het hof van
beroep, wanneer artikel 9 van de wet van
6 september 1895 nog van toepassing is, in
feite, en bijgevolg souverein, te oordelen
. of de rechten van de verdediging gevrijwaard werden.
8 februari 1955.
463
28. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
tegen de beslissing van de directe1tr. Tndiening van nieuwe stulclcen met toeluting van het hot van beroep. - Gevnl
voorzien bij artikel 10 van de wet van
6 septembe1· 1895. - Ret artikel 10, lid 4,

is enkel van toepassing op nederleggingen
van stukken verricht door de belastingplichtige ten antwoord op de stukken die
de administratie zelf krachtens artikel10,
lid 2, ter beantwoording van het beroep
nedergelegd heeft en op de documenten
welke overeenkomstig artikelen 8 en 9
door de belastingplichtige nedergelegcl
werden.
8 februari 1955.
463
29. - Inlcomstenbelastingen.
Artikel 61, paragraat 3, van de samengeschakelde wetten waarbij het recht om een
reclamatie in te dienen ingericht is. -

Bepaling van openbare orde. - Bepaling·
van strUcte toepassing onde1· voo1·behoud
van ove1·macht. - Artikel 61, paragraaf 3,.

der samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen is een bepaling
van openbare orde. Zij is, onder voorbehoud van overmacht, van strikte toepassing.
8 maart 1955.
580
. 30. - Inlcomstenbelast-ingen.
mijn van reclamtttie. - Aanvang. -

Ter-

Het
aanvangspunt van de bij artikel 61, paragraaf 3, 2" lid, der samengeschakelde
wetten, betreffende de inkomstenbelastingen bepaalde termijn van zes maanden
is de datum welke als zijnde cUe van de
opzending op het aanslagbiljet vermeld
staat.
8 maart 1955.
580
31. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. - Procedu1·e. - Artilcel 68 van
het Wetboelc van b1wgerlijlce recht.spleging. - Bepal-ing niet op de reclamatie
van toepassing.- Artikel 68 van het Wet-

hoek van burgerlijke rechtspleging, betreffende de betekening van de exploten is
vreemd aan de. procedure van reclamatie
in zake inkomstenbelastingen.
8 maart 1955.
580
32. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
tegen de beslissing van de directeu·r der
belast-ingen. - Verplichting voor het hot
van be1·oep zelt het bedrag van de belast-ingschuld te beoordelen. - Wegens het

karakter van openbare orde van de belas·
ting, moet het hof van beroep dat in eerste en laatste aanleg uitspraak doet, bin-nen de perken van het geschil waarvan
het kennis heeft, zelf in feite en uaar
recht, volgens de bestanddelen der zaak,
het bedrag van de belastingschuld beoordelen.
8 maart 1955.
'582
33. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
v66r het hot van beroep. - Verplichting
voor dit hot zelt de gegrondheid van rle
door de directeur gevestigde aanslag te
onderzoelcen, welke oolc de gebreken van
zijn beslissing zijn. - Welke ook de ge-

breken van de beslissing van de directeur
der belastingen zijn, moet het hof van
beroep de gegrondheid van de door de beslissing van de directeur gevestigde aanslag onderzoekeu, van welke beslissing het
door het beroep kennis heeft.
8 maart 1955.
582
34. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
tegen de beslissin_q van de directettr. Nie!tWe st!tklcen. - Begrip. - Overlegging
aan het hot van beroep~ - Voorwaarrle-n.

- Is een nieuw stuk datgene dat de verzoeker aan het hof van beroep overlegt
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en waarvan de inhoud onderscheiden is
van diegene die in de loop van de administratieve faze van het onderzoek van
de reclamatie voorgebracht werden of van
diegene die ter griffie van het hof bimwn
de bij lid 2 van artikel 9 van de wet van
6 september 1895 bepaalde termijn werden
neergelegd.
22 maart 1955.
619

35. - Inlcomstenbelastingen.
Aanslag van ambtswege. - Niet indienen van
door de administratie gevraagde st1t1clcen,
inUchtingen en antwoorden binnen de bij
artikel 55 der samengeschalceltle wetten
vastgestelde termijn. - Wettige redenen.
- Tijd waarop de belastingschuldige deze
mag doen gelden. - De belastingschuldige
die wegens het niet indienen binnen de
bij artikel 55 der samengeschakelde wetten l1epaalde termijn van de gevraagde
stukken, inlichtingen en antwoorden
ambtshalve aangeslagen werd, mag zelfs
na het vaststellen van de ambtshalve aanslag, de wettige red enen do en gelden die
hem belet hebben vroeger dan hij het
gedaan heeft op de vraag van de administratie te voldoen. (Samengeschakelfle
wetten, art. 56, al. 2.)
22 maart 1955.
fl23
36. -

Inkomstenbelastingen.
Reclamatie. Reclamatie tegen een aansla,q
geste'und op de aand1Lidingen van de aangifte of van de met het aklcoord van ae
belastingplichtige gewijzigde aangifte. Betwiste aanduidingen. - Belastingschttldige er toe {/ehouden het bewijs te leveren
van een dwaling, van een d1Lbbele belasting of van de omstandigheden welke de
bewijswaa1·de van zijn aangifte of van
Z'ijn alclcooTd ontzemLwden. - De helas-

tingschuldige vermag niet, bij wijze van
uitoefening van zijn recht tot reclamatie,
de door hem verstrekte aanduidingen te
betwisten, die in de aangifte of in de met
zijn akkoord gewijzigde aangifte voorkomen, zonder het bewijs te leveren van een
dwaling, van een dubbele belasting of van
de omstandigheden welke de hewijswaarde van zijn aangifte of van zijn akkoord
ontzenuwden.
29 maart 1955.
646
37. - Inkomstenbelastingen. - Reclamatie. - GeleveTd bewijs van een dwaling, van een dubbele belasting of van de
omstandigheden wellce de bewijswaarae
van zijn aangifte of van zijn aklcoord
ontzemtwden. Souvereine beoordeling
in feite door de TechteT over de gTond. -

De rechter over de grond beslist souverein
in feite dat de belastingschuldige het bewijs geleverd heeft van de dwaling, van
de dubbele belasting of van de omstandigheden welke de bewijswaarde van zijn
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aangifte of van de met zijn akkoord gewijzigde aangifte ontzenuwden.
29 maart 1955.
646
38. - Inkomstenbelastingen. - Reclamatie. - Onderzoelc door de directe1w. Aanwending van get1Ligenissen. - Lanter
vermogen. - Wanneer de belastingschul-

dige een reclama tie tegen het bedrag van
zijn aanslag heeft ingediend, staat het de
administratie vrij getuigenissen aan te
wenden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 61, par. 3, en 62.)
29 maart 1955.
64P.
39. - Inlt:omstenbelastingen. - Reclamatie. - VooTWeTp van de reclamatie. Recht van de belastingschuldige dat voorweTp te betJerken. - Recht dat stee£ls nog
na het indienen van de Teclamatie lean
1bitgeoefend worden. - Het recht van de

belastingschuldige een reclamatie tegen de
te zijnen laste gevestigde aanslag in te
dienen, sluit het recht in van meet af aan
of naderhand het voorwerp van die reclnmatie enkel tot zekere bezwaren te beperken.
5 april 1955.
673
40. - Inkomstenbelastingen. - Reclamatie. - UitweTlcing van de reclamatie.
- Macht van de diTecte1rr van de belastingen al de onTegelmatigheden van de
aanslag in het licht te stellen. - De clirecteur van de belastingen, die ingevolge
de reclamatie niet enkel kennis heeft van
de betwistingen welke het voorwerp er
van uitmaken, doch ook van de aanslag
in al zijn bestanddelen heeft het recht
zowel ten voordele als ten nadele van de
belastingschuldige al de onregelmatigheden van de aanslag in het licht te stellen.
5 april 1955.
673
41. - Inlcornstenbelastingen. ~ Reclamatie. - Beslissing van de directettr der
belastingen. - Beslissing die de bezwaren
niet moet beantwoorden die dOOT de belasUngplichtige ~tit de reclamatie verwijderd
we1·den. - De directenr van de belastin-

gen is er niet toe gehouden in zijn beslissing over de reclamatie van de belastingschuldige de bezwaren te be::mtwoornen
die, oorspronkelijk door hem aangevoerd,
naderhand door hem uit de reclamatie
verwijderd werden.
5 april 1955.
673
4.2. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
v661- het hof van beToep. - Perlcen van
het geschil dat aan het hot onderwoTpen
is. - Ingevolge het beroep van de belas-

tingplichtige, neemt het hof van beroep
slechts kennis van de aan de verplichte
heslissing van de directeur van de belastingen onderworpen betwistingen of vnn
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hetgeen deze desgevallend van ambtswege
beslist heeft.
673
5 april 1955.

een verschillige grondslag te vestigen verliest derhalve zijn rechtvaardiging.
3 mei 1955.
73±

43. - Inlcomstenbelastingen. - BeroezJ
v66r het hot van beroep. - Nieuwe middelen en ambtshalve .opgewo1·pen middelen. - Micldelen clie slechts Iemmen aangenomen ot opgewonJen worden binnen cle
perlcen van het geschil waarvan het hof
van beroetJ lcennis heett. - Imlien het llof

4 7. - Inlcomstenbelastingen. ~ Verhaal voor het hot van beroep. - BelasUngpUchtige clie van zijn reolamaUe atstancl heett geclaan. - Niet ge1·echtigcl de
onwettelij/cheicl van cle aanslag v661· het
hot van beroep j,n te 1·oepen. - De belas-

van beroep, zonder nadeel aan de belastingplichtige te berokkenen, wegens !let
karakter van openbare orde van de belasting, middelen kan aannemen, en zelfs van
ambtswege opwerpen, die voor de direC'teur van de belastingen niet werden aangevoerd, is flit vermogen te dien opzicllte
lleperkt door het voorwerp van !let geschil
waarvan !let hof kennis heeft.
5 april 1955.
()73
44. -

Inlcornstenbelastingen.
ReclaTermijn. - Aanvangspu.nt. Naardien artikel ()1, paragraaf 3, van de
rnatie. -

samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen in uitdrukkelijke
bewoorclingen als aanvangspunt van de
termijn, binnen welke de reclamaties op
straffe van verval bij de directeur van de
belastingen moeten ingediend worden, de
datum van !let aanslagbiljet bepaalt, gaat
die termijn in van af de op !let aans1agbiljet vermelde datum, als zijnde die van
de toezending a an de belastingplich tige.
19 april 1955.
(J!JO

45. - Inlcornstenbelastingen.
Wijziging van aangitte. - Kennisgevinq aan
cle belastingzJUchtige. Doel. ~ Vorm
van die lcennisgeving. - De kennisgeving
aan de belastingplichtige van de wijziging,
welke de aclministratie voornemens is aan
zijn aangifte te brengen, heeft tot doel de
belastingplichtige in staat te stellen te gepaste tijde zijn opmerkingen over te leggen; die kennisgeving is aan geen bijzondere vorm onderworpen. (Samengeschakelde wetten betreffende cle inkomstenhl'lastingen, art. 55, par. 1.)
3 mei 1955.
734
46. - Inlcomstenbelastingen
TVijziging 'l:an de aangifte. - Belastingplichtirte
wellce zijn alclcoorcl nopens die wijzigin_q
laat lcennen. - N.akoming van de tenni:in
van twintig clagen voo1·zien doo1· artikel 55
van de samenrJeschalcelde wetten zoncler
voonve1"JJ. Door zijn akkoord op de

door de administratie voorgestelde wijzigingen te geven, vult de belastingplichtige
vrijwillig zijn oorspronkelijke aangifte
aan en cle naleving van de door artikel 55
van de samengeschakelde wetten voorziene termijn van twintig dagen om de
administratie toe te laten de aanslag op

tingplichtige die afstand van zijn reclamatie heeft gedaan is zonder recht om
voor het hof van beroep de onwettelijkheid van ue annslag in te roepen.
736
3 mei 1!l55.
48. - Inlcomstenbelastingen.
l'erhaal voor het hot van beroep tegen de
beslissing van de clii·ectetw van cle belastingen. - Jliachten van het hot van neroep. - Hot van beToep voo1· hetwellc een
gecling betretfencle een belasting aanhangig is. - Geding welke door de concl·usies
van de part-i,ien niet tot andere op ancle1·e
elementen gevestigde belastingen mag ttit{febreicl wm·den. - De machten van het

hof van beroep inzake rechtstreekse b(L
lastingen vastgesteld zijnde door de wet,
welke van openbare orde is, mogen rle
partijen het voor het hof nanhangig geding welke een enkele bepaalde belasting
betreft, niet tot andere op verschillende
elementen gevestigde belastingen uitbreiden.
10 mei 1955.
749
49!. - In/cornstenbelasUngen.
l'erhaal v66r het hot van beroep tegen ae
beslissing van rle clirectettr vcm cle 1Jelastinqen. - Reclam.atie tegen cle aa.nslagen
betreffencle dTie opeenvolgencle dienstjaren. Besliss·ing van de rz.i1·ectenr clie
over de g1·oncl van de eerste twee reclarnaUes ~vijst en de denle niet ontvanlcelijlc
verlclaart. - Hot vail. be·roqJ 1Jeslissend
clat de clercle wel ontvankez.ijk is. - Hot
van 1Jeroep vaststellencl clat d·ie reclamatie
clezeltde betwistingen als cle twee ancleren
beti"ett. ~ Hot van beroep het verhaal
teuen die 1·eclamatie atwijzencle en 8lechts
op een betwisting besz.issencle. - Schenclina van cle be~vi.iskraoht van de reclc~m.a
tie en van cle ermecle betrelcking hebbencle
conclusies. - Wanneer een belastingplich-

tige drie reclamaties tegen voor drie opeenvolgende dienstjaren gevestigde aanslagen heeft ingediend en de directeur
van de belastingen, na over de grond van
de eerste twee reclamaties gewezen te
hebben, beslist clat de derde niet regelmatig- bij hem aanhangig werd gemaakt,
schendt llet hof van beroep, dat beslist
da t de derde reclama tie insgelijks ontvankeli.ik was en dezelfde betwistingen nlR
fle twee eerste liet ontstaan, de bewijskracht van die reclamatie en van de c.onclnsies die ermede betrekking hebben in-
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dien het het verhaal afwijst door enkel
over een van de betwistingen uitspraak
te doen. (Burgerlijk Wetboek, art. 1319,
1320 en 1322.)
10 mei 1955.
752
50. - lnlcornstenbelastingen.
A.an
de belasting onde1"hevige inlcomsten. Vennootschap op aandelen. Bewijslcmcht van de balans. - De vermeldingen

van de balans van een naamloze vennootschap zijn voor haar jegens de fiscus bindend.
789
21 mei 1955.

51. - InlcomstenbelasUngen.
Termijnen vastgesteld door artilcel 74 van de
samengeordende wetten betrettende de inlcomstenbelastingen.
Terrn'ijnen geschorst en niet enlcel verlengd door de
besl1t.itwet van 17 december 1942. ~ De l)ij
artikel 74 van de samengeordende wetten
betreffende de inkomstenbelastingen vastgestelde termijnen, alhoewel zij vervaltermijnen zijn, werden door de besluitwet
van 17 december 1942 geschorst en niet
enkel verlengd tot op de datum van l).et
besluit welke het leger op vredesvoet heeft
teruggebracht. (Besluit van de Regent
van 1 juni 1949.)
24 mei Hl55.
799

52. matie. -

Inlcomstenbelasti.ngen. - ReclnTerrnijn. - Berelcening. - Ar-

tikel 61, paragraaf 3, van de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen wijkt niet af van de regels
betreffende de berekening van de termijnen, welke artikel 1033 van het Wethoek ·
van burgerlijke rechtsvordering be1malt.
B1 mei 1955.
816

53. - Inlcornstenbelastingen.
TTestiainp van ambtswege van aanslagen. Administ?"at-ie niet geho11den voomt een
herinnerin.qschrijven tot de belastinppHchtipe te sturen. - Geen wettelijke bepaling
legt aan de administratie de verplichting
op om, alvorens tot de ambtshalve aanslag
over te gaan, aan rle belastingplichtige
die zijn aangifte van inkomsten binnEm
de wettelijke termijn niet heeft gedaan,
een herinneringschrijven toe te stnren
noch de gevolgen af te wachten van onrlerhandelingen met een bedrijfsgroepering,
tot bepaling van een forfaitaire aanslaggrondslag.
31 mei 1955.
816
54. - Belast-ingen. - RechterUjlce pmcedu.ren betreffende de ten voordele van
de Staat aevestigde belastinpen. - Ministe1· van fi.nancien, optredende ex officio op
ve1·volainu en ten verzoeke van het hootd
van de administratie, welke het uedina
betrett. - In de proceduren betreffenrle

de ten voordele van de Staat gevestigde
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belastingen laat de Minister van financien,
handelende ex officio, op vervolging en
ten verzoeke van het hoofd van de allministratie welke het geding betreft, zijn
rechten v66r het gerecht gelden, hetzij in
zake rechtstreekse belastingen door de
directeur ller rechtstreekse belastingen.
31 mei 1955.
818
55. - Inkomstenbelastin{fen. - Ambtshalve aanslag. - F ennogen en aeen verplichting voor de administratie. - JJ1ededeling door de arlmoi-nistratie aan de belastin1)lichtige aedaan. Brengt niet
noodzakelijlc het verval mede van het
recht om de aanslag ambtshalve te vestigen. ~ Uit de omstandigheid dat de

administratie een mededeling, al ware zij
ook bericht van wijziging genoemd, heeft
gezonden aan de belastingplichtige, die
g·een aangifte heeft gedaan of ze te laat
heeft ingediend, volgt niet noodzakelijk
dat de administratie wettelijk het recht
heeft verloren om de aanslag ambtshalve
te vestigen.
7 juni 1955.
R29
56. - Inlcomstenbelastinaen.
TTerhanl ·v661" het hot van beroep. - JJ1achten
van het hot van beToep. -Hot van beroep
niet gebonclen clo01" de overwegingen in
·rechte en in teite waa1·op de besliss-inrJ
van £7e cli1·ecteur pesteu.nd is. ~ Binnen de

perken van het geding welke ingevolge het
verhaal bij het hof van beroep aanhangig
wordt gemaakt, moet het hof de grond
van de aanslag beoordelen; het is ni0t
gebonden door de overwegingen in feite
en in rechte waarop de nanslag en de
beslissing van de directeur gesteund zijn.
7 juni 1955.
829

57. - InlcomstenbelasUn,qen. - Btdtengewone termijn. Belastingplicll Uue
die in zijn aan{!itte inlichtingen heett
verschatt waarvan de jttiste zin en cle
draagwijdte enlcel nn oncle1·zoelcen en veTzoelcen om toelichting lconden bepaald
worden. - Aan,qitte wellce tot een buitengewone termifn aanleidin{f geett. De
administratie mag de belasting na afsluiting van het dienstjaar binnen de bij artikel 74, 1~ lid, van de samengeordende
wetten voorziene uitzonderlijke termijn
inkohieren wanneer de belastingplichtige
in zijn aangifte inlichtingen heeft verstrekt waarvan rle juiste zin en draagwijdte slechts ten gevolge van onderzoeken en verzoeken om toelichting zijn kunnen bepaald worden.
28 juni 1955.
S80
58. - Inlcomstenbelastingen.
Verhaal v66r het hot van beroep. - Verzoek
om deslctrndi.q onderzoelc door de belastin,qplichtige tot het hot van beroep gericht. - TTenverping van dat verzoelc. -
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De beslissing
bij dewelke het hof van beroep, wijzende
inzake rechtstreekse belastingen, een verzoek om deskundig onderzoek verwerpt,
behoort tot de souvereine beoordelingsbevoegdheid van het hof.
28 juni 1955.
882
Sonvereine beoordeling. -

59. - Inlcomstenbelastingen.
A.anslag van ambtswege gevestigd. ~ Rela-stingpliohtige die binnen de termijn va-n
twintig dagen tijdens dewellce hij uitgenodigd was geweest uitleggingen te versohat·
ten niet heett geantwoord nooh wegens
gegronde redenen de verlenging van die
termijn heett aangevraagd. - W ettelijkheid van de aanslag van a,rnbtswege. Is wettelijk de van ambtswege gevestigde
aanslag van de belastingplichtige die binnen de termijn van twintig dagen tijdens
dewelke de administratie, welke van oordeel is het cijfer der aangegeven inkomsten te moeten wijzigen, hem uitgenodigd
heeft schriftelijk zijn uitleggingen te vt>rschaffen en die evenmin wegens gegronde
redenen een verlenging van die termijn
heeft aangevraagd.
28 juni 1955.
883

60. - Inkomstenbelastingen.
Aansla,q van ambtswege. ~ Aanslag welke
wettelijlc op alle soorten van teiteUjke
vermoedens mag ge,qrond worden. - De
administratie mag de aanslag van de belastingplichtige van ambtswege vestigen
niet enkel bij middel van de in de artikelen 28 en 55, 1~ lid, van de samengeorclende
wetten vermelde vermoedens, doch ook bij
middel van elk feitelijk vermoeden.
28 juni 1955.
8~4

61. - Inkomstenbelastingen. - Reola-·
matie. - Te1·mijn. ~ Reolamatie die binnen de wettelijke terrnijn bij de bevoertde
dienst moet a,ankomen. - De schriftelijke
reclamatie van de belastingplichtige, welke op straf van verval, binnen de bij artikel 61, paragraaf 3, der samengeordende
wetten bij de directeur der belastingen
moet worden ingediend is slechts werkelijk ingediend op bet ogenblik waarop die
ambtenaar ervan kennis kan nemen, clit
is op het ogenblik van haar aankomst bij
de bevoegde diensten der administratie.
28 juni 1955.
886

62. - Inkomstenbelastingen. - Reolamatie. ~ Termijn. ~ Termijn wellce niet
minde1· dan zes maanden mag bedragen.
- De termijn binnen dewelke de belastingplichtige zijn reclamatie bij de directeur der belastingen mag indienen is van
minimum zes maanden van af de datum
van het aanslagbiljet. (Samengeordende
wetten, art. 61, par. 3.)
28 juni 1955.
886

63. - Inlcomstenbela-stingen. - Reolama,tie. - Termijn. - Regelen van artilcel1033 van het Wetboelc van burgerlijke
reohtsple,qin,q toepasselijlc op de berekening van (lie termijn. - De termijn waarover de belnstingplichtige beschikt om reclamaties tegen het bedrag van de aanslag
in te dienen wordt volgens de bij artikel1033 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging voorziene regelen berekend.
(Samengeordende wetten, art. 61, par. 3.)
28 juni 1955.
886

64. - Inlcornstenbelastingen. - Reola·
rnatie. - Termijn. - Toepassing van. arUlcel 1033 van het Wetboelc va11, bu1·gerlijke reohtspleging. Draagwijdte vnn
die bepaling. - Volgens de algemene principes uitgedrukt in artikel 1033 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
wordt de termijn welke in maanden grsteld is, van de zoveelste tot daags voor
de zoveelste volgens de Gregoriaanse kalender berekend; de dag van de akte diE'
het aanvangspunt van een termijn is
wordt daarin niet begrepen en de vervaldag wordt in die termijn gerekend indien
hij niet een vrije termijn genoemd is.
28 juni 1955.
886
65. - Inlcornstenbelnstingen. - ReolamaUe.
Verplichting de reclarncttie
sohrittelijlc te doen en. ze met redenen te
ornlcleden. - Reden van die dubbele door
de wet opgelegde verpliohting. - Door te

eisen dat de in een reclamatie tegen het
bedrag van de aanslag opgeworpen betwisting schriftelijk omschreven en met redenen omkleed worde, heeft de wetgever
bedoeld aan de administratie de mogelijkheid te bieden het geschil betreffende het
vestigen van het bedrag van de aanslag
te onderzoeken. (Samengeschakelde wetten, art. 61, par. 3.)
12 juli 1955.
935
66. - Inlcomstenbelastingen. - Beroep
voor het hot vnn beroep. - Perlcen van
fle rnaoht van het hot van beroep waarbij
het beroep annhangig gemaalct is. - Aan-

gezien de beslissing van de directeur rler
belastingen door het beroep bij het hof
van beroep aanhangig gemaakt wordt.
vermag dit hof, wat de betwistingen nopens het bedrag van de aanslag aangaat,
enkel kennis te nemen van die betwistingen welke door cle reclamatie aan de directeur zijn onderworpen geweest of van
diegene waarover de directeur ambtshalve
een beslissing zou geveld hebben.
12 juli 1955.
935

67. - Inlcomstenbelastin_qen.- Beroep
v661· het hot vnn beroep. ~ Hot van beroep niet bevoe_qcl om witsprank te cloen
ove1· een betwisting anngaande de _qeZ'ins~titgaven die voor de eerste mnal v66r het
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hot van beroep opgewonJen wordt. ~ Het
hof van beroep is niet bevoegd om uitspraak te doen over een betwisting aangaande de gezinsuitgaven die voor de eerste maal v66r het hof van beroep opgeworpen wordt.
12 juli 1955.
935

68. - Inkomstenbelastingen. - Beroep
v66r het hot van beroep. - Belastingplichtige die in zijn reclamatie het bedru,g
betwistte van de belastbare grondslag,
welke van ambtswege bij toepassing van
artilcel :28 der samengeschakelde wetten
vastgesteld werd. ~ Hot van beroep de
wet van :20 a~tgustus 1947 inroepend om te
beslissen dat de in artilcel :28 det· samengeschakelde wetten omschreven procedure
onwettelijk toegepast is geworden. - BeBUssing die geen uitspraalc doet ove1· een
niettwe betwisting. - Beslissing waarbij
enkel een nieuw middel wordt aangenomen. - Wettelijlce beslissing. - Wanneer

de belastingplichtige, in zijn reclamatie,
betwist heeft dat de aanslag va:n ambtswege mocht gevestigd worden en aangevoerd heeft dat de vergelijking van rte
vermoedelijke inkomsten met de normale
winsten van soortgelijke belastingschuldigen willekeurig enJ onrechtvaardig was,
doet b:et hof van beroep geen uitspraak
over een nieuw geschil en, dienvolgens,
gaat het de gTenzen zijner bevoegdheid
niet te buiten, maar beperkt zich er toe
binnen de grenzen zijner bevoegdheid een
nieuw middel op te werpen, wanneer het
de wet van 20 augustus 1947 inroept, om
te beslissen dat artikel 28 der samengeschakelde wetten onwettelijk werd toegepast.
12 juli 1955.
937
69. - Inkomstenbelastingen.- Bm·oep
v66r het hot van beroep. - Macht van
het hot van beroep. - Hot van beroep
niet gebonden dom· de beschouwingerr in
Ieite en in rechte waarop de vesti,qing
van de aanslag gegrond is. - Binnen de

perken van de door het beroep voorgelegde
betwisting, is het hof van beroep verplicht
zelf de grond van de aanslag te onderzoeken; het is niet gebonden door de beschouwingen in feite en in rechte waarop
de controleur gesteund heeft om de aanslag te vestigen.
13 juli 1955.
939
70. ~ Inlcomstenbelastingen. ,_ Beroep
tegen de beslissing van de directeu;r. Nie~twe stukken. Neerlegging v66r het
hot van be1·oep. - Voorwaarden. - De
nieuwe stukken, waarvan de belastingplichtige tot staving van zijn beroep v66r
het hof van beroep tegen de beslissing· van
de directeur gebruik mag maken, dienen
door hem binnen de door artikel 9, tweede
lid, van de wet van 6 september 1895 vast-
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gestelde termijn ter griflie van het hof ·
van beroep te worden neergelegd.
13 juli 1955.
939
HOOFDSTUK III.
GRONDBELASTING.

71. - Inlcomstenbelastingen. - Grondbelasting. - Belasting gevestigd op het
kadastraal inkomen van al de grondeigendommen, met uitzondering van degene die
de drie bij paragraat :2 van artilcel 4 van
de samengeschalcelde wetten bedoelde
voorwaarden vervullen. De grondbelasting wordt gevestigd op het kadastraal
inkomen van al de grondeigendommen,
met uitzondering, luidens lid 2 van artikel 4 van de samengeschakelde wetten,
van degene die, de aard van nationale
eigendommen hebbend, op zich zelf niets
opbrengen en meteen voor een openbare
dienst of een dienst van algemeen nut
bestemd zijn.
12 october 1954.
69
72. - Inlcomstenbelastingen. - Grondbelasting. - Belasting de niet onvnwhtbare percelen van het domein van de
Staat treffend. De aanslag van de

Staat zelve in de grondbelasing voor een
niet vruchtopbrengend perceel van zijn
domein, verre van een met het begrip der
belasting onverenigbare verrichting te
zijn, strookt met het daarvan in de wet
vastgelegde begrip. (Samengeschakelde
wetten, art. 4. par. 2, 1 o.)
12 october 1954.
69
73. - Grondbelasting. - Voorat gevestigd en gefnd op het op 1 januari van
het aanslagjaar vastgesteld kadastraal inkomen. - De grondbelasting wordt vooraf gevestigd en geind op het kadastraal
inkomen zoals het op 1 januari van het
aanslagjaar werd vastgesteld. (Samengeschakelde wetten, art. 4, 7 en 11.)
25 januari 1955.
414
74. - Grondbelasting.
Vrijstelling
voorzien bij artilcel 4, paragraat 3, der
samengeschalcelde wetten. - Bestemming
waaraan die vrijstelling ondergeschilct is.
- ]Jestemming die op 1 januari van het
aanslagjaar moet worden beoordeeld. De bestemming nit welker hoofde zekere
vaste goederen van de grondbelasting
worden vrijgesteld moet beoordeeld worden op het in aanmerking genomen ogenblik voor het vestigen van de belasting,
weze op 1 januari van het aanslagjaar.
(Samengeschakelde wetten, art. 4, par. 3.)
25 januari 1955.
414
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HOOFDSTUK IV.
I nlcomsten belast-ingen.

75. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag bij navordering van rechten lcrachtens art-ilcel 7 van de wet van 16 october
1945. - Uitsl~titing van de bij artilcel 57
de1· samengeschalcelde wetten voorziene
ve1·hogingen. - Voorwnanlen. - De door

artikel 57 van de samengeschakelde wetten betreffende ·de belastingen op de inkomsten voorziene verhogingen zijn
slechts uitgesloten, wanneer de krachtens
artikel 7 van de wet van 16 october 1945
gevestigde aanvullende aanslagen gevesc
tigd werden na het verstrijken van de
buitengewone termijnen voorzien bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten,
geschorst bij de besluitwet van 17 december 1942 en nadien verlengd door artikel 1
van de wet van 30 juli 1947 wat de inkomsten van de jaren 1940 tot 1944 betreft.
28 september 1954.
32
76. - Inlcomste1ibelnstingen. - Ve1·betering door de ndminist1·atie vnn een onjnist be'Uonden nangijte. - Tegenbewijs
ann cle belastingpl'ichtige vom·behmtden.
- Weigering de belnstingplichtige tot dit
bewijs toe te laten. - Schend·ing vnn a1·tilcel 55 van de samengeschalcelde wetten.

- Wanneer de belastingschuldige in conclusies gevraagd heeft te bewijzen dat
een deel van de belastbare inkomsten,
zoals zij door de administratie geschat
waren geweest, krachtens artikel 55 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, voortkwam uit
een bron die niet aan de betwiste belasting moest onderworpen worden, schendt
de rechter over de grond gezegd artikel 55,
door aan de belastingschuldige het recht
te weigeren dit bewijs te leveren om de
enkele reden dat, indien deze uit de uitoefening van een ander beroep voortkomende inkomsten ontdoken werden, het
aan de belastingplichtige behoorde de toestand recht te zetten door een aangifte
onder bescherming van de fiscale amnestie in te dienen.
28 september 1954.
32
77. - Inlcomstenbelast-ingen.
Ve1·beter·ing van een onhtist bevonden aangijte. - Bewijs van de belastbnre basis
door de ndminist1·atie geleverd. Van
de belastbare basis af te trelclcen som om
relvening te hmtden met het loon van de
leden 'Uan de ja1n-ilie va.n de ondernemer
die met hem arbeiden. - Ajgetrolclcen bedrag dat bUjlct nwt dit 'Uan normale lonen overeen te lcomen. Voldoende
rechtvaardig·ing door de administratie. -

Wanneer de administratie de onjuist bevonden aangifte van de belastingplichtige

verbeterd heeft, beslist terecht de rechter
over de grond, die vaststelt dat het bedrag, dat van de belastbare grondslag afgetrokken werd, om rekening te houden
met het loon van de leden van de familie
van de ondernemer die met hem arbeiden,
met dit van normale lonen overeenstemt,
dat de administratie voldoende haar
schatting gerechtvaardigd heeft. (Samengeschakelde wetten, art. 27, ·§ 3 al. 2.)
28 september 1954.
36
78. InlcamstenbelasUnrJen. Aft1"elcbare bed1"ijjsonlcosten. Loon van
de leden 'U(tn de jamilie van de onderneme1· die met hem a1·beiden. - Loon dat
een normaal loon niet overschrijdt. -

Het loon van de leden van de familie van
de ondernemer die met hem arbeiden behoort tot de algemene kosten en mag bijgevolg van de belastbare grondslag in de
belastingen op de inkomsten afgetrokken
worden in zover het een normaal loon
niet
overschrijdt.
(Samengeschakelde
wetten, art. 27, § 3, al. 2.)
28 september 1954.
36
79. - Inlcomstenbelastingen. - Schatting van de belastbare grondslag.
Schatting van de geldsom voortgebmcht
door het te gelde malcen vnn v66r het belnstbaar tijdpe1·1c verworven goede1·en. Ajtrelclcing van de belastbare gTondslag.
SonveTeine beoordeling door de rechter over de gmnd. - Wanneer de belas-

tingschuldige bewijst, dat een deel van de
door de administratie vermoede inkomsten voortkomt van de verwezenlijking
van goederen, die verworven werden v66r
het tijdperk dat het voorwerp van de
aanslag uitmaakt, beoordeelt de rechter
over de grond souverein, op grond van
feitelijke omstandigheden, welk het bedrag is van de geldsom, die deze verwezenlijking opbracht en die van de aan de
belasting onderworpen inkomsten moet
afgetrokken worden.
28 september 1954.
39
80. - Inlcomstenbelastinpen. - Schatting van de belastbare .vrondslag. - Geldsommen op 9 october 1944 dooT de belastin,qplichtige en door de leden van zijn
jamilie aangegeven. - Betwisting betrefjende de herlcomst van die sommen. Artilcel 2279 van het B1trgerli.ilc Wetboelc
niet toepasselijlc. - Wanneer de adminis-

tratie de vermoede inkomsten van een belastingplichtige gevestigd heeft, door, onder meer, de geldelijke activa, zowel door
hem als door ztjn familieleden op 9 october 1944 aangegeven, in aanmerking te
nemen en door te beweren dat al die activa uit zijn inkomsten voortkomen, kon
er geen toepassing gemaakt worden van
artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek
op een betwisting, die niet de eigendom
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van die geldsommen, doch hun herkomst
betreft.
26 october 1954.
114
81. -

Inkomstenbelastingen.
Bezwaarschrift. Bezwaarschrift gericht
tegen een belasting gevestigd op betwiste
elementen die van ambtswege voor de andere op dezelfde elementen gevestigde belastingen gelden zelfs indien de normale
termijnen voor reclamatie tegen deze laatste belastingen vm·strelcen zijn. - Draagwijdte van dit principe. - Wanneer, nn

een eerste aanslag in de inkomstenbelastingen die op het geheel van de door cle
administratie op cUt ogenblik geken{\e inkomsten gevestigd werd, de administratie het bestaan verneemt van hogere inkomsten en een aanvullende aanslag, bij
navordering van rechten, op deze bijkomende inkomsten vestigt, zijn de twee
aanslagen niet op dezelfde elementen gevestigd; de binnen de bij paragraaf 3 van
artikel 61 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
voorziene termijnen, tegen de aanvullencle
aanslag ingediende reclamatie, onderwerpt dienvolgens aan de kennis van de
directeur der directe belastingen geen 'betwisting betreffende de eerste aanslag, die
niet het voorwerp van een reclamatie binnen de wettelijke termijnen heeft uitgemaakt. (Samengeschnkelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61,
par. 3; wet van 30 mei 1949, art. 1; wet
van 27 jnli 1953, art. 2, 2".)
26 october 1954.
r1±
82. - Inkomstenbelastingen.
Artilcel 26 vnn de samengeschalcelde wetten.
- Bedrijfs~titgaven. - Begr-ip. - Uit de

samenvatting van de paragrafen 1 en 3
van artikel 26 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
vloeit voort dat, om van de bruto-inkomsten aftrekbaar te zijn, een bedrijfsuitgave niet enkel gedurende het belastbaar
tijdperk moet geclaan geweest zijn met
de bedoeling die inkomsten te verkrijgen
of te behouden, doch ook door de uitoefening van het beroep noodzakelijk moet
gemaakt geweest zijn.
26 october 1954.
116
83. - Inkomstenbelastingen.
ArtiTcel 30 der samengeschalcelde wetten. U1tr1aven eigen actn het bed1"ijf. - Begrip
niet verschillend van dit van de doo1· art'ilcel 26 van dezelfde wetten bedoelcle aftrelcbare bedrijfs·ltitgctven. - In artikel 30

van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, hebben de
bewoordingen << uitgaven die aan het bedrijf eigen zijn >> dezelfde betekenis als
de in artikel 26 van dezelfde wetten ge-

985

bruikte term bedrijfsuitgaven die mogen
afgetrokken worden.
26 october 1954.
116
84. - Inlcomstenbelastingen.
Aftrekbare bedrijfsuitgaven. Betaling
aan de Staat van schadevergoeding wegens een economische samenwe1·Tcing met
de vijand d·ie tot een strafrechtelij Tee veroordeling aanleiding gegeven heeft.- Uitgave die geen bedrijfs?titgave uitmaakt
die van de inlcomsten mag afgetroklcen
wo1·den. - De aan de Belgische Staat be-

taalde vergoecling tot herstel van de door
de Natie geleden schade ten gevolge van
een economische samenwerking met de
vijand, wegens dewelke een belastingplichtige in de beurijfsbelasting strafrechtelijk veroordeeld werd, kan niet beschouwu worden als een uitgave die door
het uitoefenen van het bedrijf noodzakelijk werd gemaakt, noch, bijgevolg, als
een uitgave eigen aan het bedrijf; die
vergoeding maakt dus geen bedrijfslast
nit die mag afgetrokken worden.
26 october 1954.
116
85. - InkomstenbelcLst-ingen.
Gedwongen invordering van de belastingen.
- Admin·istrntie moet voorzien zijn van
een sch?tldbewijs.- Het is, bij gemis aan

schulclbewijs, de administratie verboden
de betaling van de inkomstenbelastingen
te eisen en, ct fortiori, tot hun gedwongen
invordering over te gaan. (Wet van
15 mei 1846, art. 6; koninklijk besluit
van 22 september 1937.)
·
151
9 november 1954.
86. - Inkomstenbelastingen.
B~titenpewoon inlcohieringsteTmijn.
Aangiften van de inlwmsten als voortkomende vnn een vrij be1·oep of van een ande1·e
winstgevende bezigheid.
Inlcomsten
wellce vnn een werlczaamheid met nijve1-heids- of handelslcaralcter voortlwmert. Admin·istmtie· aldus misleid. -.-- Buitenpewoon termijn van toepassing. - De be-

lastingplichtige die zijn inkomsten aangeeft als voortkomende van een vrij beroep of van een andere winstgevende bezigheid, dan wanneer zij van een werkzaamheid met nijverheids- of handelskarakter voortkomen misleidt cle administratie ten aanzien van de aard zijner inkomsten en dm·halve omtrent de toepassing van de lielastingwet; de administratie mag zich dan ook beroepen op artikel 74, lid 1, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
9 november 1954.
158
87. - Inlcornsteu belctstinuen. - TVijziginp van aangifte. - Aklcoord van de
belastingpliahtige. - Draagwijdte. - Beoordeling door de rechter over de prond.

-

De rechter over de grond beoordeelt
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souverein bet juiste voorwerp van de instemming van de belastingplicbtige met
de door de administratie aan zijn aangifte in de inkomstenbelastingen aangebracbte wijziging.
9 november 1954.
160
88. - Inlcomstenbelastingen. - W'ijziging 'Uan een door cle administratie vals
bevonden aangifte. - Proced~tre vooTzien
door artilcel 55 van de samengeschalcelde
wetten. Geen tussenlcomst van de fiscale commissie. Aard van het bewijs
dat op de belastingplichtige rust. - Wan-

neer de belastingplicbtige een door de administratie vals bevonden aangifte gedaan beeft, en bet geschil niet door de
administratie aan bet advies van de fiscale commissie overgelegd werd, mag de
aanslag door bet tegenbewijs bestreden
worden zonder dat de belastingplicbtige
gebouden is bet juiste bedrag van zijn
llelastbare inkomsten te bewijzen. (Samengescbakelde wetten, art. 55.)
16 november 1g54,
171
89. - Inlcomstenbelastingen.
Aanslag van ambtswege. - Geste~tnd op niet
bestaande vennoedens. Vernietiging
van de aanslag. - Wanneer bet bof van

beroep vaststelt dat een van ambtswege
gevestigde aanslag in de inkomstenbelastingen gevestigd is op bestanddelen welke
de aclministratie ten onrecbte als vermoedens aangezien beeft, moet bet gezegde
aanslag te niet doen.
30 november 1954.
210
90. - Inlcamsten.bela.stingen.
Aanslag van ambtswege. - Raming van het
levensonderhoud te hoog geacht. Bewijs van het ju.iste bedrag am· belastbare
inlcomsten niet geleverd. - H et hot van
beroep vermag het niet de aanslag te verminderen. Scbendt artikel 56 van de

samengescbakelde wetten bet arrest dat
de aanslagbasis vermindert en beveelt dat
de aanslag evenredig zal berzien worden,
om de reden dat de door de administratie
gedane raming van de uitgaven voor levensonderboud te boog is, zonder evenwei vast te stellen dat de belastingplichtige bet juiste bedrag van zijn inkomsten
bijgebracbt beeft.
30 november 1954.
210
91. - Inlcomstenbel(J)stingen.
Aanslag. - Nieuwe aanslag. - Termijn. Vertrelcpunt. De termijn van drie

maanden, binnen de welke de administratie, na vernietiging van een aanslag bij
beslissing van de directeur, en in de door
artikel 74bis van de samengescbakelde
wetten voorziene
voorwaarden,
een
nieuwe aanslag vermag te vestigen, neemt

aanvang op de datum waarop die .beslissing definitief geworden is.
30 november 1954.
212
92. - Inlcomstenbe~astingen.
Wijziging door de administratie van een onj~tist bevonden aangifte. Bewijslast
rustende op de administratie. Wijziging gesteund op telcenen ot indiciifn van
beter welstand. - Bijgebracht bewijs. -

Het arrest dat er op wijst dat de administratie, die een aangifte in de inkomstenbelastingen gewijzigd beeft, op uit
tekenen of indicH~n van welstand voortvloeiende vermoedens steunt, stelt wettelijk vast dat de administratie bet bewijs
geleverd beeft claf op baar weegt en legt
geenszins de bewijslast van de inkomsten
op de belastingplicbtige.
30 november 1954.
212
93. - InlconMtenbelastingen.
Raming van de belastba1·e grondslag. - Vermoeden van gelijlce indeling der inlcomsten, over de ganse oorlogsperiode, tussen
ellceen der dienstjaren van die periode.
- Wettelijlcheid. - Het principe van de

eenjarigbeid der belasting verzet er zicb
niet tegen dat de administratie de tijdens
de oorlogsperiode verzwegen inkomsten
gelijkelijk over de fiscale dienstjaren Hf41
tot 1945 omslaat, indien er vermoeflens
bestaan die dergelijke indeling recbtvaardigen.
238
7 december 1954.
94. - Inlcomstenbelast'ingen. - Wijziging van aangifte. - Vestiging van een
aanmtllende aanslag. - Aanslag die zibh
niet noodzalcelijlc beperlct tot het deel der
winsten dat door de extrabelasting niet
getrotfen werd. - Artikel 7 van de wet

van 16 october 1945 beperkt niet noodzakelijk de vestiging van aanvullende aanslagen tot bet deel der inkomsten dat
door de extrabelasting niet getroffen
werd.
7·december 1954.
238
95. - Inlcomstenbelastingen.
Aangifte. - Echt vermoede aangifte. - Voorwaarden. - De wet vermoedt de aangffte

van de scbatplicbtige slecbts ecbt in de
mate waarin zij overeenkomstig artikel 53
der samengescbakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen en binnen de er
in voorziene termijn gedaan werd.
7 december 1954.
240
96. - Inlcomstenbelastingen.
Aanslag van ambtswege. - Aanslag op grand
van het vermoedeZijlc bedrag der belastbare inlcomsten gesteund op het door de
cijfers van de aangifte uitgemaalct vermoeden.- Wettelijlcheid. - Uit bet voor-

scbrift van artikel 55 der samengescba-

I3ELASTINGEN EN TAXES.
kelde wetten kan niet afgeleid worden
dat, wanneer de administratie de cijfers
van een aangifte aanneemt, zij noodzakelijk de regelmatigheid ervan bevestigt
welke ook de omstandigheden mogen zijn
waarin deze aangifte gedaan werd, en dat
zij de aanslag van ambtswege niet op
grond van het vermoedelijk bedrag der
belasthare inkomsten zou mogen vestigen
door de aangegeven cijfers feitelijk als
beslissend vermoeden te laten gelden, in
een geval waarin zij daartoe niet wettelijk gehouden is. (Samengeschakelde wetten, art. 55 en 56.)
7 december 1954.
240
97. - Inlcomstenbelastingen.
Aangijte. - Bewijs van de onj7tistheid van
de aangijte. Bewijs dat door alle
1·echtsmiddelen en inzonderheid door vermoedens mag geleve1·d worden. - Het be-

wijs van de onjuistheid van een in uitvoering van artikel 53 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ondertekende aangifte mag door
alle rechtsmiddelen, vermoedens inbegrepen, geleverd worden.
7 december 1954.
242
98. - Inlcomstenbelastingen.
Aangijte. - Bewijs van de onjuistheid van
de aangijte. Bewijs dat onder meer
door vergelijlcing met de inlcomsten van
soortgelijlce belastingplichtigen mag geleverd worden. - Het bewijs van de on-

juistheid van de aangifte van een belastingsplichtige in zake inkomstenbelastingen kan blijken onder meer uit de vergelijking met de inkomsten van soortgelijke
belastingsplichtigen, vermoeden waarvan
de juistheid door de wet wordt aangenomen wanneer het krachtens artikel 25,
paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde
wetten belastbare winsten betreft.
7 december 1954.
242
99. - Inlcomstenbelastingen. ~ Beroep
tegen de beslissing van de directeu1·. H of van beroep gelast met een beroep
tegen de beslissing omtt·ent het bedra!l van
een aanslag, bij navordering van rechten,
betrej'fende een aanvullende gewone belasting. - Bezwaarschrijt van de schatplichtige tegen een aanslag in de ea:trabclasting voor dezelfde dienstjaren. Geen
verplichting voor het hof van beroep zijn
beslissing orntl·ent de navordering van
rechten in de gewone belasting te verdayen om tegelijlce!·tij a over de aanslag in
de ea:trabelasting 7titspraalc te lcunnen
doen. ~ Het hof van beroep, gelast met

bet beroep van een scbatplichtige tegen
de beslissing van de directeur betreffende
het bedrag van een aanslag bij vordering
van recbten betreffende een aanvullende
gewone belasting over de dienstjaren 1941
tot 1945, heeft, in principe, niet de ver-
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plichting zijn beslissing· te verdagen om
tegelijkertijd over een aanslag van ilezelfde scbatplichtige in de extrabelasting
voor dezelfde dienstjaren uitspraak te
kunnen doen, wanneer deze laatste aanslag bet voorwerp uitmaakt van een bezwaarschrift dat nog bij de directeur der
belastingen aanhangig is.
14 deceiUber 1954.
272
100. - Inlcomstenbelastingen.
Raming van de belastbare gt·ondslag. - Raming bij middel van telcenen en indicWn
van welstand. Venvijzing, bij wijze
van telcenen en indicien, naar een ononderbrolcen reelcs dienstjaren. Gcen
schending van het Principe van de annaliteit det· belastin[J. - Ret principe van

de annaliteit der belasting, voorzien door
de saiUengeschakelde wetten betreffende
de inkolllstenbelastingen - principe dat
aan bet door artikel 111 van de Grondwet
vastgelegd principe vreemd is - belet
niet, bij het ramen van de belastbare
grondslag, acht te slaan op tekenen en
inuicHln van welstand welke aan het licht
werden gebracbt door aan de controle van
de administratie onderworpen vaststellingen lopende over een ononderbroken reeks
dienstjaren.
14 deceiUber 1954.
272
101. ~ Inlcomstenbelast'ingen.
Raming van de belastbare grondsla[J. - l'ermoeden dat de niet aangegeven inlcomsten
in een {felijlce mate in de loop van ellc der,
met de in aanmerlcing genomen dienstjaren, overeenstemmenfle jaren behaald
werden. Wettelijlcheid, indien de be!'Oepsbedrijvigheid bestendig en regelrnatig was. - Indien de feitelijke gegevens

een bestendige en regelmatige beroepsbedrijvigheid laten blijken, kan de adiUinistratie, bij bet ralllen van de belastbare
grondslag veriUoeden dat de niet aangegeven inkolllsten in een gelijke IUate in de
loop van elk der, lllet de in aaniUerking
genoiUen dienstjaren, overeensteiUmende
jaren behaald werden.
14 decelllber 1954.
272
102. - InlcomstenbelasUngen.
Termijnen. - Berelcening der termijnen. Toepassing van artilcel 1033 van het Wetboelc van burgerlijlce rechtspleging. -

Artikel1033 van bet Wetboek van burgerlijke rechtspleging heeft de draagwijdte
van een algeiUene regel, in zover de wet
er niet van afwijkt, en is toepasselijk in
fiscale zaken.
14 december 1954.
274
103. ~ Inlcomstenbelastingen.
Btdtengewoon termijn van aanslag. - Aang'ifte wellce een onjttiste winstpercentage
van het zalcencijje!· opgeejt. - Onju,istheid te tvijten aan de schatplichtige. -
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b~titenge~vone

termijn.

- Wanneer de rechter over de grond vaststelt dat een der feitelijke bestanddelen,
zonder dewelke het niet mogelijk is de
belastbare inkomsten te bepalen, namelijk
de winstpercentage van het zakencijfer,
het voorwerp van een onjuiste aangifte
heeft uitgemaakt die aan de schatplichtige is te wijten, is het de administratie
toegelaten de belasting binnen de door
artikel 74, lid 1, van de samengeschakelde
wetten voorziene buitengewone termijn in
te kohieren.
21 december 1954.
300
104. - Inkornstenbelastingen.
Earning van de belastbare gro1ulslag. - Bepaling naar ae nonnale winsten van
soortgelijke belastingplichUgen. Geen
verplichting te ve1'.1Jelijken rnet in soortgelijlce omstan<l'igheaen geexploUeerde bearijven. - Door voor te schrijven dat bij

gebrek aan bewijskrachtige gegevens van
belanghebbemle of van het beheer, de helastbare winsten naar de normale winsten
van soortgelijke belastingplichtigen zullen
bepaald worden met inachtneming << valgens het geval Jl van het aangewend kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de bennttigde drijfkracht, van
de huurwaarde der in bedrijf genomen
gronden alsmede van « alle andere nuttige
inlichtingen Jl wordt door het artikel 28
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen niet een
vergelijking met in soortgelijke omstandigheden geexploiteerde bedrijven maar
aileen een vergelijking met soortgelijke
bedrijven opgelegd.
326
4 januari 1955.
105. -

Jnlcomstenbelastingen.
Buitengewoon termijn van aanslag.
Termijn geschorst tot ae aatmn van het lconinlclijlc besl~tit, ~velke het Zeger terug op
vreaesvoet zal brengen. - Beslnitwet vnn
17 aecembe1· 1942. De buitengewone

termijnen, voorzien bij artikel 74 der
samengeschakelde wetten betreffencle rle
inkomstenbelastingen om de ontclokene belastingen na te vorcleren, werclen door
artikel 1 cler besluitwet van 17 december
l!l42 geschorst tot de datum van het koninklijk besluit welke het leger terug op
vredesvoet zou breng·en, hetzij tot 1 juni
1!l4!J.
329
4 januari 1955.
106. - Inlcomstenbelastingen.
.ianslag bij navoraering van recllten. - Wet
van 16 october 1945, artilcel 7. - Draa!fwijflte. - Het artikel 7 der wet van 16 oc-

tober 1945 had enkel ten doel te beletten
dat, het leger op vredesvoet terug gebracht zijnde en de verjaringstermijnen
van artikel 74 der samengeschakelcle wetten dus opnieuw lopende, de verjaring het

vestigen van bijkomende aanslagen zou
verhinderen.
4 januari 1955.
329
107. - Inlcomstenbelastingen. - Annslag bij nav01·aering van rechten gedu1·ende ae b~titengewone aanslagterrnijn. 'l'ermijn gesch01"St door ae beslnitwet '/Jan
17 december 1942. - Geen atschajfing der
verhogingen en geldboeten. - Wanneer,

ingevolge de besluitwet van 17 december
1942, gelet op de schorsing van de buitengewone termijnen van aanslag voorzien
bij artikel 74 van de samengeschakelfle
wetten een belastingplichtige in 1949 hij
navordering van rechten over de dienstjaren 1941 tot 1944 aangeslagen wordt en
wanneer dus voor die aanslag bij na vordering van rechten geen toepassing van
artikel 7 van de wet van 16 october 1945
wercl gedaan, is er geen aanleiding tot
afschaffing van de belastingsverhogingen
en geldboeten.
4 januari 1955.
329
108. - Inkomstenbelastingen.
Yestiging van de belastba1·e grondslag. - Ji'eiteUjlce vermoedens afgele·id ~tit de acth•a
van ae belastingplichtige op 9 octobe·r
1944. - Wettelijkheia. - Om het bedrag

der onder de gewone belasting vallende
inkomsten te bepalen mag het hof van
beroep op feitelijke vermoedens steunen
welke afgeleid worden uit het feit dat de
belastingplichtige op 9 october 1944 activa
bezat waarvan het bedrag uit de door hem
in uitvoering van de besluitwetten van
6 october 1944 ingediende aangifte bleek.
354
11 januari 1955.
109. 1 Inlcomstenbelastingen.
Aanvullenae (Lanslagen voorzien door artilcel 7 van de wet van 16 octobe1· 1945. -Recht verhogingen toe te passen slechts
~titgesloten in geval <le aanmr.llenae aanslagen gevestiga we1·den na het verst?'ijlcen der bij artikel 74 van <le samengeschalcel<le wetten bepaalde en bij de besluitwet van 17 aecember 1942 gesch01'8te
termijnen. Artikel 7, in fine, van fle

wet van 16 october 1945, heeft, in de erin
voorziene omstancligheden, het recht om
verhogingen toe te passen slechts uitgesloten in het geval waarin de aanvullende
aanslagen na het verstrijken der bij artikel 74 der samengeschakelde wetten
bepaalfle en bij de besluitwet van 17 december 1942 geschorste termijnen gevestigd zouden zijn.
11 januari 1955.
354
110. - Inlcornstenbelastingen.
Vest'iginrJ van de belastbare ,qronclslag. Fiscale comrnissie. - Gronaslag in overeenstemminf! rnet het advies de·r cornmisS'ie vastgesteld. Wettelijk vermoeden
flat slechts do01· bijbrengen van het bewijs
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van het jttiste bed1·ag van de inlcomsten
kan worden te niet gedaan. - Wanneer

de grondslag van de aanslag met het ad·
vies van de fiscale commissie overeeustemt, heeft de raming van het bedrag van
de belastbare inkomsten, zelfs wanneer
feitelijke dwalingen in het advies tiel'
commissie voorkomen, de waarde van een
vermoeden dat de belastingplichtige slechts
door het bijbrengen van het bewijs van
het juiste bedrag zijner inkomsten kan te
niet cloen, zo de raming in de wettelijke
vormen door de commissie werd gedaan.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van
31 juli 1943, art. 55, par. 2, alinea 4.)
382
18 januari 1955.
111. - InkomstenbelasUngen. - Yestiging van de belastba1·e grondslag. Beoordeling van de waarcle van een (Zoor
de belasUngpUchti_qe gedttrende het belastbaar tijdpe1·k verkocht goed ten einde .zijn
vermogenaccTes te bepalen. - Artilcel .'27,
paTa(fTaaf 1, van de samengescha.kelde
wetten niet van toepassing. - Ter beoor-

deling van de waarde van een in het bedrijf gestoken activa hetwelk tijdens het
belastbaar tijdperk door de belastingplichtige werd verkocht, ten einde zijn vermogenaccres tussen 1 januari 1940 en !l october 1944 te bepalen dient geen rekening
gehouden met de op dit actief verwezenlijkte meerwaarde.
18 januari 1955.
391
112. -

Inlcomstenbelastingen.
YTijw'illig ve1·zwim de aangifte betrettende de
inlcomstenbelasUngen teT·ug te zenden. Bedoeling de belasting te ontdttilcen. Bindende beoordeUng dooT de reohter ove1·
de grand. - De rechter over de grond

oordeelt souverein, in feite, of het vri.iwillig verzuim de aangifte betreffende de
inkomstenbelastingen terug te zenden, al
dan niet, tot doel had de belasting te ontduiken. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen gewijzigd
door de wet van 8 maart 1951, art. 53 en
77, par. 3.)
7 februari 1955.
449
113. - Inlcornstenbelastingen. - Geldboete wegens verzttirn aan indienen van
een aangifte met het oogrnerlc de belasting
te ontdttilcen. - Geldboete die niet vooTwaardelijlc mag woTden toegepast. - De

gelclboete uitgesproken wegens het vrij-·
willig verzuim aan indienen van de aangifte betreffende de inkomstenbelastingen
met het oog de belasting te ontduiken
mag niet voorwaardeli.ik toegepast worden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd
door de wet van 8 maart 1951, art. 77,
par. 3.)
449
7 februari 1955.
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114. - Omvorrn·ing van een naarnloze
vennootschap in een personenvennoutsohap met beperlcte aanspralcelijlcheid. St-iohtingsalcte die de dooT de naarnloze
vennootsohap behaalde winsten met tentgwerlcende kTaoht aan de peTsonenvennootschap toekent. Aan de administratie
niet tegenstelbaa1· bed·ing. - Wanneer een

akte, houdende omvorming van een naamloze vennootschap in een vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid de door
de naamloze vennootschap behaalde winsten van af 1 januari aan de personenvennootschap toekent is dit beding niet
aan de administratie tegenstelbaar. Deze
laatste dient de aanslag ten laste van de
betrokken vennootschappen te vestigen
volgens de modaliteiten en de verschillende grondslagen welke voor elke dier
vennootschappen bi.i de wetten van openbare orde betreffende het vestigen van de
belastingaanslagen voorgeschreven zijn.
8 februari 1955.
468
115. - Omvorming van een naamloze
vennootschap vn een peTsonenvennootsohap met beperlcte aanspTalcelijlcheid. Ontstentenis van aangitte door de naamloze vennootschap van cle cloor haaT v66r
(le on~vo1·miny behaalde winsten. - Aang·itte van clie winsten cloor de personenvennootsohap. - Nietige aan.qifte. - Aanslar! van ambtswege ten laste van cle
naamloze vennootsch(tZJ. - Zo een in een

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde naamloze vennootschap zich onthoudt de winsten aan
te geven welke zij voor de omvorming belmalcl heeft, is de administratie er toe
gerechtigd die winsten ambtshalve ann te
slaan zelfs wanneer die winsten globaal
door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkhei<l aangegeven werden. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
31 juli 1943, art. 32, 54 en 56.)
8 februari 1955.
468
116. - lnlcomstenbelastingen.
Aangifte dom· een personenvennootsohap met
bepe1"1cte aanspralcelijl-Jheid van de door
een naamloze vennootsohap, aan wie zij
O]Jvol_qde, behaalde winsten alvorens tot
de ornvorrnin_q wenl oveTgegaan. N·ieAangifte geldend a.ls
t-ige aang·ifte. telcen of indicie voor het vestigen van de
aanslag van ambtswege. Zo de door

een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid gedane aangifte van de
winsten die door een naamloze vennootscbap die zij opvolgde behaalU werden
nietig is, kan die aangifte niettemin ten
overstaan van de aanslag van ambtswege
lastens de naamloze vennootschap te vestigen als teken of indicie gelden.
8 febrnari 1955.
.Jfi8
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117. - Belastin.qen. - Wijziging van
een inlcoms.tenaangitte door de administratie. - Bijlcomende aanslag in ae gewone belastingen. - Niet beperkt tot het
niet onder de ext1·abelasting vallend tleel
van de winst. Geen enkele bepaling

noch van de samengeschakelde wetten
noch van de wet van 16 october 1945 beperkt bet vestigen van aanvullende aanslagen in de gewone belastingen tot het
niet onder de extrabelasting vallend deel
van de winst.
15 februari 1955.
491
118. - Belast'ingen.
Inkornstenbelastingen. - Bezoldigingen van een fictief
beheerder die aangesteltl wertl ten einde
de onde1· « venvaltung Jl stelUng van de
naamloze vennootschap te vermijden. Bezoldi,qingen wellce gebeurlijlc niet onder
toepassing van de bedrijfsbelasting vallen.

- Wanneer een fictief beheerder van een
vennootschap op aandelen slechts aangesteld werd om de onder « verwaltung ll
stelling van de vennootschap door de bezetter te vermijden, en in werkelijkheid
nimmer de functies van beheerder vervuld heeft, kunnen de bezoldigingen van
die fictieve beheerder gebeurlijk niet aan
de bedrijfsbelasting onderhevig zijn. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting·en, art. 25, par. 1, 2o,
litt. b.)
22 februari 1955.
532
119. - Inkomstenbelastingen.
Terrnijnen om de belastingen op te vorde1·en
of na te vorderen. - Termijnen voorzien
bij artUcel 74 van de sarnengeschakelde
wetten betrejJ'ende de inlcomstenbelastingen. - Vervaltermijnen. - De bij arti-

kel 74 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen gestelde termijnen om de belastingen op te
vorderen zijn vervaltermijnen en geen
verjaringstermijnen.
23 februari 1955.
535
120 .. - Inlcomstenbelastingen.
Terrnijnen gesteld bij artilcel 7 4 van de samengeschalcelde wetten betreffende de inlcornstenbelastingen.
Termijnen geschorst, en niet verlengd, door de besl1dtwet van 17 december 1942. De bij

gevestigd binnen de gewone terrnijn die
voo1· het vestigen van de belasting bepaald
is. - Geen toepassing van artilcel 74bis
van de samengeschalcelde wetten. - Daar
het enig doel van artikel 74bis van de

samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen is toe te laten dat
een nieuwe of een aanvullende aanslag
buiten de tot het vestigen van de belasting
gestelde termijn wordt gevestigd, is dat
artikel niet toepasselijk wanneer een
nieuwe aanslag tijdens de gewone termijn
ten kohiere wordt gebracht. (Impliciete
beslissing:)
1 maart 1955.
557
122. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag en inlcohiering. - Verlceerd gevestigde aanslag. - Aanslag die geheel of
ten dele mag gewijzigd worden binnen de
gewone terrnijn die voor het vestigen van
de belasting bepaald is. - Aan de aclrninistratie te wijten vergissin.IJ. - Ornstandigheid zonder belang. - Tijdens de ge-

wone termijn die voor het vestigen van de
belasting gesteld is, mag de administratie,
een verkeerd gevestigde aanslag geheel of
ten dele wijzigen, zelfs ingeval de vergissing aan haarzelf te wijten is.
1 maart 1955.
557
1.23. - Inlcomstenbelastingen. - .Aanslag en inlcohiering. Verlceerd ge•vestigde aanslag. - Nieuwe aanslag binnen
de terrnijn die voor het vestigen van cle
belasting bepaald is. - Voorafgaande vernietiging van de verlceerde aanslag. Niet vereiste voorwaarde. - Om tijdens

de gewone termijn die voor het vestigen
van de belasting gesteld is, een nieuwe
aanslag ter vervanging van een verkeerd
gevestigde aanslag te mogen vestigen, is
het niet vereist dat deze laatste vooraf
vernietigd worde. (Impliciete beslissing.)
1 maart 1955.
557
124. - Inlcomstenbelastingen.
A.ftreklcing van de reeds belaste netto-inkomsten ten eintle de dubbele aanslag ·van
eenzelfde inlcomen in hoofde van eenzelfde
belast'ingtJlichtige te vermijden. - N.ieuwe
aanslag die de vorige vollcomen vervangt.
- Geen aanleiding tot attrelcking wegens
cle ee1·ste aanslag. - De bij artikel 52 der

artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
gestelde termijnen werden, ofschoon zij
vervaltermijnen zijn, geschorst en niet
door de besluitwet van 17 december 1942
verlengd tot de datum van het koninklijk
besluit uitvaardigend dat bet leger .op vredesvoet gebracht wordt. (Besluit van de
Regent del. 1 juni 1949.)
23 februari 1955.
535

samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen gestelde regel met
de bedoeling een dubbele belasting van
een zelfde ink omen in. hoofde van een
zelfde belastingplichtige te vermijden is
niet toepasselijk, wanneer de inkomsten
vroeger belast werden door een onregelmatige aanslag die naderhand volkomen
door een andere aanslag vervangen werd.
1 maart 1955.
357

121. - Inlcomstenbelastingen. ~ Aanslag en inlcohie?"ing. - Nieuwe aanslag

clamatie. -

125. -

Inlcomstenbelastingen. ReDatum v66r dewellce de 1·e-
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clamatie, op strafje van verval, moet ingediend worden. - De reclamaties waarbij

de schuldenaars van directe belastingeu
· zich tegen bet bedrag van hun aanslag
voorzien, moeten, op straffe van verval,
uiterlijk op 31 maart van bet tweede jaar
van bet dienstjaar ingediend worden, zonder dat de termijn nochtans minder dan
zes maanden vanaf de datum van het
aanslagbiljet mag bedragen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
580
8 maart 1955.
126. - Inlcomstenbelastin[J. - Raming
van de belastbare grondslag van de gewone inlcomsten. - Verbod van de bij de
wet van 16 october 1945 bepaalde wettelijke vermoedens als dusdanig gewag te
malcen. - Wettelijkheid van het aanwenden, als feitelijlce vermoedens, van wellcdanige feitelijlce elementen, inzonderheid
van de bezittingen van de belastingplichtige op 9 october 1944. - Hoewel de admi-

nistratie, wat .de gewone belastingen betreft, geen gewag van de bij de wet van
16 october 1945 bepaalde wettelijke vermoedens als dusdanig kan maken vermag
zij integendeel, overeenkomstig artikel 55
der · samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, welkdanige feitelijke bestanddelen in te roepen, inzonderheid de op 9 october bestaande bezittingen die ter gelegenheid van de door de
belastingplichtige in uitvoering van de
besluitwet van 6 october 1944 gedane aangiften vastgesteld werden.
8 maart 1955.
582
127. - Inlcomstenbelastingen. - Buitengewone termijn van aanslag. - Voorwaarden. Bij niet-aangifte met bet

voornemen de belasting te ontduiken of
bij overlegging van een vrijwillig onvolledige of onjuiste aangifte, verleent artikel 74 der samengeschakelde wetten a an
de administratie de machtiging de outdoken belasting op te vorderen of na te vorderen gedurende vijf jaar met ingang van
1 januari van bet jaar naar hetwelk bet
dienstjaar, waarvoor de belasting had
moeten gevestigd zijn, wordt aangeduid,
welk tijdbestek voor alle uit andere oorzaken voortvloeiende ontoereikendheden
van aanslag tot drte j aar verminderd
wordt.
8 maart 1955.
585
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geschakelde wetten bepaalde buitengewone termijnen ingaan, is zulks niet bet geval wanneer, na een eerste tenkohierebrenging, al de elementen welke aan de
administratie moeten toelaten de aanvullende aanslag te vestigen door de · belastingplichtige werden geleverd aan de administratie, welke binnen de gewone termijn en met voile kennis van zaken tot
bet ten kohiere brengen is overgegaan.
8 maart 1955.
585
129. - InlcomstenbelasUngen. - Bnitengewone termijn. - Termijn die aan
de administraUe niet toelaat een vergissing te herstellen wellce zij zelf in de toepassing van de wet op de elementen waarover zij reeds beschilcte zo7t begaan hobben. - Daar de administratie slechts over

de buitengewone termtjnen van vijf of
drie jaar beschikt voor zoveel bet gebrek
of de ontoereikendheid van de aanslag uit
een aan de belastingplichtige te wijten
oorzaak voortvloeit, is bet haar niet toegelaten, na verstrijking van de gewone
termijn, van de buitengewone termijn gebruik te maken om een vergissing te herstellen welke zij zelf zou begaan hebben
in de toepassing van de fiscale wet op de
elementen waarover zij reeds op dat ogenblik beschikte. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 74.)
8 maart 1955.
585
130. - Inlcomstenbelastingen.
Raming van de belastbare grondslag overeenIcomstig artikel 55, paragraaf 1, van de
samengeschalcelde wetten. - Raming gesteund op de aangegeven activa en op de
terugbetaling van een ontleende som. Feitelijlc vermoeden. - Souvereine beo01·deling door het hof van beroep. - Wan-

neer de administratie, bij toepassing van
artikel 55, paragrauf 1, van de samengeschakelde wetten, tot de raming van de
belastbare inkomsten overgaat op grond,
niet van tekenen en indicH~n waaruit een
hogere graad van gegoedheid dan uit de
aangegeven inkomsten blijkt, doch van de
op 9 october 1944 aangegeven activa van
de belastingplichtige of van de terugbetaling van ontleende sommen, roept zij
slechts een feitelijk vermoeden in, waarvan het hof van beroep de waarde so'uverein in feite beoordeelt.
22 maart 1955.
619

128. - In7comstenbelastingen. - B7titengewone termijn. - Belastingsplichtige
die alle elementen geleverd heett welke
aan de administratie moeten toelaten de
aanvullende aanslag te vestigen. - Geen
buitengewone termijn. - Hoewel bet ge-

131. - Inlcomstenbelastingen. - A.ang·ifte. - Wijziging door de administratie.
- A.lclcoord van de belastingvlichtige over
de wijziging. - Gewijzigde aangifte die
dezelfde bewijskracht als de aanvanlcelijlce aangifte heett. - Het door de belas-

brek aan aangifte of de onvolledige aangifte in principe met zicb brengt dat de
in bet eerste lid van artikel 74 der samen-

tingplichtige aanvaard en voor akkoord
getekend bericht van wijziging heeft dezelfde bewijskracht als de aanvankelijke
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bij artikel 53 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bedoelde aangifte.
29 maart 1955.
646
132. - Inlcomstenbelastingen.
Raming van de belastbare grondslag. - Feitelijke vermoedens. - So~tvereine beoordeling in jeite van h~tn bewijswaarde door
de rechter over (le grand. - De rechter

over de grond beoordeelt souverein in
feite de bewijswaarde van de tot raming
van de belastbare grondslag door de administratie ingeroepen vermoedens. (Samengeschakelde wetten betreffen<le de inkomstenbelastingen, art. 55.)
29 maart 1955.
648
133. - Inlcomstenbelastingen.
Begrip. - Belastingsch~tldiye. - Sequester
bij de beshtitwet van 17 janua1·i 1945 inyesteld. - Dienst van het seq~tester die het
nijverheids-, handels- ot landbmtwbedrijf
van de onder sequ,ester yestelde persoon
voortzet. Doo'r hem behaalde inkomsten. - Aanslay ten zijnen laste te vestiyen. - Wanneer de rechten en belangen

van een belastingplichtige, krachtens de
besluitwet van 17 januari 1945 onder sequester gesteld werden en de Dienst van
het sequester dezes nijverheids-, handelsof landbouwbedrijf alsmede datgene van
een persoonlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan hij bij
de ondersequesterstelling werkend vennoot was voortzet, is het die belastingplichtige die de inkomsten door tussenkomst van de Dienst behaalt die voor zijn
rekening handelt; de aldus behaalde inkomsten moeten in hoofde van de onder
sequester gestelde persoon aangeslagen
worden. (Desluitwet van 17 januari 1945;
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 31, par. 1, en
35, par. 4.)
651
29 maart 1955.
134. - Inlwmstenbelastinyen. - Aanslag van ambtswege. - Navo1·deriny van
rechten over de dienstjaren 1941 tot 1945.
- B~titenyewone term:ijn krachtens de besluitwet van 17 december 1942 geschorst.
- Wettelijlcheid van de toepassiny van de
bij art,ikel 57 van de samengeschakelde
wetten bepaalcle verhoy,inyen. - De aan-

slagen in de gewone inkomstenbelastingen, die bij navordering van rechten over
de dienstjaren 1941 tot 1945 v66r het verstrijken van de bij artikel 74 van de samengcschakelde wetten bepaalde en
krachtens de besluitwet van 17 decemoer
1942 geschorste buitengewone termijnen
op het kohier gebracht werden, brengen
de bij artikel 57 van de samengeschakelde
wetten bepaalde verhoging mede.
689
19 april 1955.

135. - Inlcomstenbelastingen. - Toepassiny van artikel 7 van cle wet van
16 october 1945. - B-uitengewone termijn.
- Aanmtllencle aanslay yevestiycl tijdens
de b~titengewone termijn clie lcrachtens de
besluitwet van 17 clecember 1942 yeschorst
was. - Vermits artikel 1 van de besluit-

wet van 17 december 1942 al de bij artikel 74 .cler sameng,eschakelde wetten voorziene verj aringen had geschorst tot de datum van het koninklijk besluit uitvaardigenu dat het leger terug op vredesvoet
zou worden gebracht, hebben de opstellers
van de wet van 16 october 1945 noodzakelijk in artikel 7 de termijnen van artikel 7 4, gelet op gezegde schorsing, beoogd.
19 april 1955.
689
136. - Inlcomstenbelastingen.
Wijziging van een onjuist bevonden aanyijte.
- Raminrt bij vermoedens van de belastbaTe yronclslay. Wettelijkheicl. - De

administratie is er niet toe gehouden het
cijfer van de aangegeven inkomsten tot
grondslag van de aanslag te nemen, wanneer zij dat cijfer onjuist bevindt; zij vermag het beurag van de gewijzigde belastbare grondslag door feitelijke vermoedens
te bewijzen. (Samengeschakelde wetten,
art. 32, 55 en 62.)
711
26 april 1955.
137. - Inlcomstenbelastinyen. - Wijziying oveTeenkomstig artilcel 55, parayraaf 1, van cle samengeschakelde wetten
van een onjttist bevonclen aanyijte. Wijziying clie niet noodzalcelijk bedrog
insluit in hoojde van de belnstinyplichtige
die de nangijte ondeTtelcencl heejt. - Aan-

gezien de onjuistheid van een aangifte
in de inkomstenbelastingen niet noodzakelijk bedrog insluit, is het bestaan van
dit opzettelijk element tot toepassing van
artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten niet vereist.
26 april 1955.
711
138. - Inkomstenbelastinyen.
Raminy van cle belastbare yrondslfl.IJ. - Veryelijlcing met cle normale winsten van
soortyelijlce belastinyplichUgen. - Vergelijlciny inzonde1·heid met de inkomsten
van belastinyplichtiyen waarvan de omzetten verschillencl zijn van cle omzet van
de belastinqplichtige ivaarvan de inkomsten moeten yeraamcl WOTden. lV ettelijlcheicl. De soortgelijke belasting-

plichtigen wier omzetten verschUlend zijn
van deze van de belastingplichtige met
wier inkomsten zij vergeleken worden
zijn niet uit de bij artikel 28 van de samengeschakelde wetten bepaalde methode
van vergelijking uitgesloten tot het ramen van de in de bedrijfsbelasting belastbare winsten.
26 april 1955.
711
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139. - Inkomstenbelastingen. - Raming van de belastbare flrondslag. - l!'eitelijke vennoedens. - Souvereine beoordeling door de rechter over de grand van
de bewijslcracht in feite van die vermoedens en van de bestanddelen van het tegenbewijs. - De rechter over de grond

beoordeelt souverein, in feite, de bewijskracht van de door de administratie ingeroepen feitelijke vermocdens tot raming
van de !Jelastbare grondslag alsmede van
de bestanddelen van het door de belastingplichtige geleverd tegenbewijs.
730
3 mei 1955.
140. - Inlcomstenbelastingen. - Aangifte. - Wijziging door fle administmtie.
- Alclcoonl van de belustingplichtige. Zelfde gevolgen aan de uld~ts gewijzigde
aangifte uls awn de oorspronlcelijlce uungijte toegelcend. - Door zijn akkoord te

laten kennen op de door de administratie aan de door artikel 53 van de samengeschakelde wetten voorziene aangifte
aangebrachte wijziging, stelt de belastingplichtige in de plaats van de oorspronkelijke aangifte een nieuwe aangifte waaraan dezelfde uitwerking verbonden is.
3 mei 1955.
734
141. - Inlcornstenbelastingen. - Aanslug en inlcohiering. Aanslag in het
uitvoe!'buar verlcluard leohier ingebrucht.
- Titel die toelaat de betuling te eisen
en tot de invordering over te gaan. -

De in het uitvoerbaar verklaard kohier
opgenomen aanslag is de titel welke aan
de administratie toelaat de betaling van
de belasting te eisen en tot de invordering
ervan over te gaan.
3 mei 1955.
736
142. - Inlcomstenbelastingen.
Reclamutie. - Afstand ervan door de belustingplichtige. - Vermogen. - Termijnen.
- Gevolgen. - De belastingplichtige mag,

zelfs buiten de door artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten
betreffende inkomstenbelastingen voorziene termijn, afstand doen van een tegen de aanslag ingediende reclamatie.
In geval van afstand van de reclamatie
is de directeur vrijgesteld van de verplichting over de in de reclamatie ingeroepen grieven te beslissen.
736
3 mei 1955.
143. - Inlcomstenbelastingen. - Aunslug vun umbtswege. - Te laut inged·iende uungijte. - Overmacht ingeroepen om
niet het te Taut indienen doch de gebeurlijlce ontoereilcendheid vun de uangifte te
rechtvau!'digen. Aunslag vun ambtswege. - Wanneer een aangifte van be-

lastbare inkomsten te laat ingediend is
geweest en dat de belastingplichtige omstandigheden inroept, welke een overVERBR,., 1955. 63
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macht uitmaken, om niet het te laat indienen doch de gebeurlijke ontoereikendheicl van de aangifte te rechtvaardigen,
beslist het hof van beroep wettelijk dat
de administratie het recht had tot de aanslag van ambtswege over te gaan. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56.)
10 mei 1955.
749
144. - Inlcomstenbelastingen. - Buitengewone termijn. - Onvolledige of onj~tiste aangifte. Inlcomsten veropenbaard door ve1'gelijlcing met een vroeyere
aangifte. - B~titengewone termijn toepasselijlc. - Een aangifte in de inkomsten-

belastingen mag niet volledig en juist
worden verklaard wanneer zij, afzonderlijk genomen, zekere inkomsten niet veropenbaart; de administrati_e geniet van de
buitengewone termijn van vijf of drie
jaar om de op die inkomsten verschuldigde belasting of aanvulling van belasting te vorderen, zelfs indien deze uit de
vergelijking tussen de aangifte met deze
van het vorig dienstjaar blijken of uit
vaststellingen die door de administratie
ter gelegenheid van een onderzoek lletreffende een vroegere aangifte gedaan werden. (Samengeordende wetten, art. 74.)
24 mei 1955.
793
145. - Inlcomstenbelastingen. - B~ti
tengewone termijn. - Directe~tr vun de
belustingen verlclurende dat een uungifte
onvolledig of onjuist is. - Verhaal voor
het hof vun beroep. - H of vun beroep
gehouden zelf na te gaan of de aangifte
juist en volledig is. - Hot van beroep
zich niet er toe mogende bepalen op het
door een ambtenaar tijdens het onderzoelc
van de reclamutie uitgebrucht udvies te
wijzen. - Wanneer een verhaal tegen de

beslissing van de directeur van de belastingen, welke vaststelt dat een aangifte
in de belastingen onjuist of onvolledig
was, bij een hof van beroep aanhangig
wordt gemaakt, moet dit hof zelf het onjuist of onvolledig karakter van de aangifte nagaan en beoordelen en, om zulks
aan te nemen, mag het zich niet er toe
bepalen te wijzen op het tijdens het onderzoek van de reclamatie uitgebrachte
advies van een ambtenaar, welke de administratie niet bindt.
24 mei 1955.
793
146. - Inlcomstenbelastingen. - Verhaal tegen de beslissing vun de directe~tr
vun de belastingen. - Proced-ure v66r het
hot vun beroep. - Arrest vaststellende
dat een nieuw verslag, neergelegd door
de administratie, een antwoord op de conclusies vun ve1·zoelcer uitmaulct. - Geen
schending vun urtilcel 10 vun de wet van
6 septembe1' 1895. - Artikel10 van de wet

van 6 september 1895 beperkt het recht
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niet van een van de partijen om op de
conclusies van de andere te antwoorden;
dienvolgens schendt het arrest, welk, zonder dienaangaande te worden bestreden,
vaststelt dat een nieuw door de administratie neergelegd onderzoeksverslag een
antwoord op de conclusies van de verzoeker uitmaakt, die bepaling niet.
24 mei 1955.
795
147. - Inkomstenbelastingen. - Wijziging van een aangifte do01· de administratie. - Termijn voor die -w·ijziging. Termijn niet door artikel 55 van de samengeordende wetten vastgesteld. - Arti-

kel 55, paragraaf 1, 1• lid, van de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt enkel een vervaltermijn voor de vragen om uitleggingen
en ophelderingen en voor het onderzoek
tot hetwelk de administratie mag overgaan na de aangifte te hebben ontvangen;
het stelt geen termijn vast voor de wijziging van die aangifte, welke gebeurlijk
kan volgen, en behoudt uitdrukkelijk te
dien opzichte de machten voor die aan de
administratie door artikelen 56 en 74 van
de samengeordende wetten verleend werden.
24 mei 1955.
799
148. - Inlcomstenbelastingen.
Wijzig·ing door de administratie van een aangifte. - Termijn voor die wijziging. Buitengewone termijn vastgesteld door
art·ikel 74 van de samengeordende wetten
en ,qesohorst door de besl~titwet van 11 december 191,2. - De aan de administratie

toegekende termijnen om het bedrag van
de aangegevene inkomsten te wijzigen
zijn deze die door artikel 74 van de samengeordende wetten zijn bepaald om de
belasting of de ontdoken belasting te vorderen en die door de besluitwet van 17 december 1942 geschorst werden.
24 mei 1955.
799
149. - Inkomstenbelastingen.
Attrekking der reeds aangeslagen bestanddelen ten einde de d~tbbele aanslag te vermijden. - Bewijs cler ve1·eiste wettelijlce
voorwaarden. - Last van het bewijs wegende op de belastingpliolitige. Ten

einde tot het voordeel de:r; bij artikel 52
der samengeordende wetten betreffende
inkomstenbelastingen voorziene aftrekkingen te worden toegelaten ten einde dubbele aanslag van een zelfde inkomen in
hoofde van een zelfde belastingplichtige
te beletten, moet deze laatste het bewijs
leveren dat hij de door de wet vereiste
voorwaarden vervult. (Samengeordende
wetten, art. 52, par. 10.)
14 juni 1955.
848
150. -

InlcomstenbelasUnuen.
Attrekking der reeds aangeslagen bestand-

delen ten einde de dubbele aanslag te
vermijden. - Bewijs dat de reeds aangeslagen inlcomsten met geen finanoiele lasten zijn bezwaard. - Bewijs bij middel
van vermoedens toegelaten. - Het bewijs

wegende op een naamloze vennootschap
dat de reeds aangeslagen inkomsten,
voortkomende van haar onroerende goederen en van. haar effectenportefeuille,
voot· het belastbaar dienstjaar met geen
financHHe lasten zijn bezwaard mag door
vermoedens worden geleverd.
14 juni 1955.
848
151. - InkomstenbelasUngen.
Aftrelclcing der reeds aangeslagen bestanddelen ten einde een dttbbele aanslag te
vennijden. - F'eitelijlc element st!·elclcende tot het bewijs dat reeds aangeslagen
elementen met geen finanoi!Jle lasten zijn
bezwaard. - Souvereine beoordeling door
de reohter over de grand. - De rechter

over de grond beoordeelt souverein de als
vermoedens ingeroepen feitelijke elementen om te bewijzen dat de reeds aangeslagen inkomsten, waarvan een naamloze
vennootschap de aftrekking van haar belastbare inkomsten vordert, met geen
tinancHHe lasten voor het belastbaar
dienstjaar zijn bezwaard.
14 juni 1955.
848
1'52. - Inlcomstenbelastingen.
Aftreklcing der reeds aangeslagen bestanddelen ten einde een dttbbele aanslag te
vermijden. Vennootsohap bewerende
dat een sam niet mag won1en aan,qeslagen
omdat zij een voorbehouden winst van
het vorige dienstjaar uitmaalct. - Arrest
wellce die aanvoering verwerpt. Beweegredenen van het a1·rest wellce niet
reohtvaardigen dat e·r geen dubbele aanslag van een zelfde inlcomen bestaat. Niet gemotiveerd arrest. - Beantwoordt

niet aan de aanvoering van een naamloze
vennootschap dat een gedurende een
maatschappelijk dienstjaar ingeschreven
som die het verschil vertegenwoordigt
tussen de voile mobiliiinbelasting welke
zij van de uitgekeerde dividenden van
het vorig jaar afgetrokken heeft en de
verminderde belasting welke zij aan de
Schatkist heeft moeten bepalen, bij toepassing van artikel 52 van de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen, met een reeds aangeslagen
voorbehouden winst van het vorig jaar
dient gelijkgesteld en niet opnieuw mag
worden aangeslagen, het arrest welke die
aanvoering verwerpt zonder te rechtvaardigen dater geen dubbele aanslag van een
zelfde inkomen bestaat.
14 juni 1955.
848
1:53. - Inlcomstenbelastingen. - Aanvullende aanslagen ten gevolge van wi.iziging van aangifte of aanslag van ambts-
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wege. - Aanvullende aanslag niet beperlct
tot het deel van de winsten dat niet door
de speoiale belasting op de winsten voortvloeiend 1tit leveringen en prestnties aan
de vijnnd get·roffen is. - Geen bepaling,
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157 . ....,. lnlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten.
Gemeensohappelijlc bedrijf. Belastingsohuldige wanneer er geen familiehoofd
of bestuurder is. Artikel 31, para-

graaf 2, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen waarbij bepaald wordt dat, in geval van gemeenschappelijk bedrijf. de belasting door
het familiehoofd of door de bestuurder
der maatschappij, vereniging of gemeenschap verschuldigd is, is niet toepas'!elijk
wanneer geen enkel der exploitanten werkelijk met de hoedanigheid van familie154. - Inlcomstenbelastingen. - Aan- · hoofd of met de functie van bestuurder
van het bedrijf bekleed is; in dergelijk
slng bij navordering van reohten. - Toepassing van de bepalingen betreffende het geval is de belasting verschuldigd door
de natuurlijke personen die in Delgie de
dienstjaar waa1·nnn de annslagen normaal
belaste inkomsten genieten.
hadden moeten toebeho1·en. - Artilcel 55,
21 september 1954.
23
paragraat 3,' van de wet van 20 augustus
1941. - Krachtens artikel 55, paragraaf 3,
158. - Inlcomstenbelastingen. - Aanvan de wet van 20 augustus 1947, wor<lt,
voor de vestiging van aanslagen bij na- slag van ambtswege. - Sohatting van de
vor<lering van rechten, toepassing gedaan belastba1·e grondslag. - Samenstelling en
van de bepalingen betreffende het dienst- wnarde van een vm·wezenlijlcte stock
jaar waaraan de aanslagen normaal had- lcoopwaren. - Element dat mag bepaald
wo1·den door de feitelijlce vermoedens die
den moeten behoren.
12 juli 1955.
937 door de vergeli.ilcing met de toestand van
noch van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, noch
van de wet van 15 october 1945, beperkt
het vestigen van aanvullende aanslagen
in de gewone belastingen tot het deel van
de winsten waarop geen Speciale belasting
geheven wordt.
12 juli 1955.
930

soo1·tgelij lee belastingpliohtigen uitgemaalct
woTdt. Wanneer de administratie,
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1;55. - Inlcomstenbelastingen. - Belast-ing op de bed1'ijfsinlcomsten. Gemeensohappelijlc bedrijf. - F'eitelijlce elementen waaruit het voortspr1tit. - Souvereine beoordeling door de reohter over
de grand. De rechter over de grond
beoordeelt souverein de werkelijkheid, de
bewijskracht en de draagwijdte van de
feitelijke omstandighe<len, waaruit hij
het bewijs afieidt dat twee gezusters gemeenschappelijk een handelszaak uitbaten en de winsten van hun gemeenschappelijke werkzaamheid ongesplitst genieten. (Samengeschakelde wetten, art; 27,
paragraaf 3.)
21 september 1954.
23
1.56. -

Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten. - Artilcel 21, pa1·agraat 3, van de samengeschaTcelde wetten dat de· splitsin,q verbiedt van
de 1tit een gemeenschappelijlc bedrijf
voortlcomende winsten. Voorwerp. -

Artikel 27, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen heeft tot voorwerp met
betrekking tot een gemeenschappel~jk bedrijf door samenwonende leden van een
zelfde familie of door leden van een vennootschap, een vereniging of enige gemeenschap de splitsing van de belastbare
basis te verbieden.
21 september 1954.
23

overgaande tot de aanslag van ambtswege
van een belastingplichtige over de dienstjaren 1942, 1943 en 1944, ten einde de belastbare grondslag te bepalen, de samenstelling en de waarde bepaalt van een
stock koopwaren die de belastingplichtige
in 1939 voorhanden en sedertdien verwezenlijkt had, mag zij het doen door zich
te beroepen op de feitelijke vermoedens
die door de vergelijking met de toestand
van soortgelijke belastingplichtigen uitgemaakt wordt.
5 october 1954.
53
159. - Inlcomstenbelastingen.
Bepaling van de belastbare grondslag bij
vergelijlc'ing met gelijlcsoortige belastingpliohtigen. - Belastingsschuld van die belast-ingpliohtigen die niet definitiet moet
geworden zijn. - Artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de belastingen op de inkomsten bepaalt dat de
belastbare winsten, in de omstandigheden
en de gevallen die het bedoelt, voor elke
belastingplichtige met het oog op de normale winsten van gelijksoortige belastingplichtigen mogen bepaald worden. Het
vereist geenszins da t de « belastingsschuld ll van deze gelijksoortige belastingplichtigen definitief zou geworden zijn.
26 october 1954.
118
160. - Inlcomstenbelastinpen. - Bepaling van de belastbare grondslag bij
vergelijlcing met gelijlcsoortige belastingpliohtigen. - Belastbare inlcomsten wette.
lijlc vermoed. - Tegenbewijs rustend op
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de beZasUngpZiohtige.
Door de belastbare inkomsten, bij toepassing van artikel 28 van de samengeschakelde wetten,
bij middel van vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen te bepalen, doet
de administratie beroep op een wettelijk
vermoeden van die inkomsten. Het behoort aan de belastingplichtige het tegenbewijs te leveren.
26 october 1954.
118

161. - Inlcomstenbelastingen.
BedrijfsbeZasting. - Waardevenneerdering.
BelasUngvrijdom voor;;ien door artilceZ 27, paragmaf 2bis, a, de1· samengesohalcelde wetten bet1"effende de inlcomstenbelastingen. - Zander toepassing op
de winst ontstaan ttit de ajstand van een
bedrijf en niet voortkomend van vermeerderingen van de in het beddjf gestoken
aotiva voortvZoeiende ~tit in de loop van
de empZoitcttie verwezenlijlcte meerwaarden. - Artikel 27 van de samengeschakel-

de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, in zover het verwijst naar paragraaf 2bis, a, die zelf naar de herstellingscoefficH!nten van artikel 15, paragraaf 2, verwijst, bedoelt enkel de bepaling van de winsten voortvloeiende uit de
vermeerderingen van de in het bedrijf
gestoken activa, die voortvloeien uit in de
loov van de exploitatie verwezenlijkte
meerwaarden of bedrijfsimmobilien en
uitrusting.
Artikel 27, varagrafen 1 en 2bis, is niet
van toevassing op de winsten welke enkel uit een overdracht van een bedrijfsgoed ontstaan en welke derhalve niet
voortkomen van vermeerderingen van de
in het bedrUf gestoken activa voortvloeiend uit meerwaarden verwezenlijkt
in de loop van de exvloitatie.
3 november 1954.
130
162. - Inkomstenbelastiiwen.
Bedrijfsbelasting. Ajtrelcbare Zasten. Aanvu,Uende personele belasting. - BelasUng weUce geen ajtrelcbare last uitmaakt.

- Tot bepaling van de bedrijfsbelasting
mag de aanvullende versonele belasting,
bij gebrek aan bedrijfskarakter, n~et van
het bruto bedrag der bedrijfsinkomsten
afgetrokken worden,
9 november 1954.
146
163. - InkomstenbeZastingen.
Bed,rijfsbeZasting. Aftrekbare Zasten. Nationale orisisbeZasting. BeZasting
weUce geen ajtrekbare last ttitmaakt. -

De nationale crisisbelasting mag in geen
geval, welke ook het element moge wezen
waarop zij werd geheven, als een bedrijfslast aangezien worden om de aanslagbasis
van de bedrijfsbelasting te bepalen. (Besluit van 31 juli 1943, art. 6.)
9 november 1954.
146

164. - Inlcomstenbelastingen. - Beddjfsbelasting. - A/trek bare lasten. Bedrijfsbelasting ajtrekbaar op voorwaarde dat zij tijdens het belastbaar tijdperlc het voorwerp van een betaUng uitgemaakt heejt. - Zo de bedrijfsbelasting

als een aftrekbare bedrijfslast kan aangezien worden geschiedt zulks ov voorwaarde dat het uitgaven betreft die tijdens het belastbaar tijdverk gedaan were
den. (Samengeschakelde wetten, art. 26,
paragraaf 1.)
9 november 1954.
146
165. - InlcomstenbeZasf'ingen.
BedrijfsbeZasting. - Aftrekbare Zasten. Overdraohttame aftrekbaar op voorwaarde dat zij tijdens het beZastbaar tijdperlc
het voorwerp van een betaling ttitgemaalct
heejt. - Zo artikel 26, paragraaf 1, der

samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen toelaat de overdrachttaxe als een aftrekbare bedrijfslast
te beschouwen, geschiedt zulks op voorwaarde dat het uitgaven betreft die tijdens het belastbaar tijdverk gedaan werden.
9 november 1954.
146
166. - InkumstenbeZasUngen. - AanV'ltUende personeZe be lasting. A/trekbare lasten. - Belastingen wellce mogen
afgetrolclcen worden. - Voorwaarden. -

Artikel 44 der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen paragrafen 1, B0 , en 2, staat toe de litsten
voortvloeiende uit de cedulaire belastingen, hoofdsom en opcentimes, de nationale crisisbelasting en de aanvullende
versonele belasting van de gezamenlijke
aan de aanvullende personele belasting
onderhevige inkomsten af te trekken, in
zover zij niet reeds bij toepassing der
cedulaire belastingen werden afgetrokken, met uitzondering van de intresten
wegens verwijl alsmede van de verhogingen van rechten en welkdanige geldboeten; maar die lasten kunnen slechts worden afgetrokken indien zij in de loop van
het vorige jaar werkelijk betaald werden.
9 november 1954.
146
167. - Inkomstenbelastin.IJen. - Bedrijfsbelasting. Inkohiering. Betreft de invo1·derbaarheid en niet het bestaan van de belastingsohttld. - De inko-

hiering van de bedrijfsbelast~ng- beinvloedt aileen de invorderbaarheid en niet
het bestaan van de belastingschuld.
9 november 1954.
151
168. - Inlcomstenbelastingen. - Bedrijfsbelasting. - Betaling van een beZastingsohuld v66r de invorderbaarmaking. - Maalct geen aanlegging van een
reserve- of voorzorgsfonds uit. - Het be-

talen door de belastingvlichtige van een
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schuld aan de schuldeiser, inzonderheid sten worden voorgesteld, beoordeelt souvan de belastingschuld, v66r de invorder- verein de bewijskracht van die gegevens
baarmaking ervan, maakt geen aanleg- l door te beslissen dat die gegevens « louter
ging van een reserve- of voorzorgsfonds 1 theoretische op hypothetische gemiddelden
; en in verband met administratieve vooruit.
9 november 1954.
151 . schriften gegronde ramingen uitmaken,
die niet noodzakelijkerwijze met de wer169. - Inkomstenbelastingen.
Be- kelijkheid stroken ».
drijfsbelasting. Aftrelcba1'C lasten. 7 december 1954.
244
Belastingen. - Voorwaarden gesteld tot
hun aftrekbaarheid. - Behoudens een af-

wijking, die niet bestond onder het van
kracht zijn van de samengeschakelde
wetten, zoals zij van toepassing waren
op de dienstjaren die dit van 1951 voorafgingen, zijn de belastingen, welk ook het
dienstjaar weze waarmede zij verband
houden, een last van het jaar in de loop
waarvan zij werkelijk gekweten geweest
zijn.
9 november 1954.
151
170. - Jnlcomstenbelastingen.
Raming van de belastba1·e grondslag. -·Vergelijlcing met de normale winston van gelijksoortige belastingplichtigen. - Vergelijlcing alleen bij gemis aan bewijskmchtige gegevens toegelaten. - Het is aileen

bij gemis aan bewijskrachtige gegevens
dat de wet toelaat de bedrijfsinkomsten
overeenkomstig artikel 25, paragraaf 1,
1 o, der samengeschakelde wetten bij vergelijking met de normale winsten van
soortgelijke belastingplichtigen te bepalen.
244
7 december 1954.
171. - Inkomstenbelast-ingen.
Raming van de belastbare grondslag. - Vergelijlcing met de normale winston van gelij lcsoortige belastingplichtigen. Bewijskrachtige gegevens. Boekhottding
van een beenhmtwer die de details van de
winston niet annduidt.- Boelchottding die
geen bewijsk1·nchtig gegeven uitmnMct. Is geen <r bewijskrachtig gegeven >> naar

de zin van artikel 28 der samengeschakelde wetten de boekhouding van een
beenhouwer die, alhoewel juist de hoeveelheden en het gewicht van de geslachte
dieren van het in het groot aangekochte
vlees alsook de verkoopprijs aanduidend,
nochtans noch het detatl der winsten,
noch de winstmarges vermeldt.
7 december 195±.
244
172. - Inlcomstenbelnst'in.qen.
Rnming van de belastbare grondslng. - Gegevens door de belnstingplichUge als vermoedens voo1·gebracht. - Souvereine beoordeling van hun bewijslcracht door de'
rechter ot;er de grand. - Het hof van be-

roep dat weigert acht te slaan op de controleboekjes en op de verwijzingen naar
de officiele prijzen die door de belastingplichtige, zijnde een beenhouwer als bewijskrachtige gegevens van zijn inkom-

173. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Vennootschnp vnn burgerlij lee nard in de vorm vnn een nnamloze vennootschap. - Vennootschap opgericht om een winstuevende beroepsbedrijvigheid uit te oetenen. - Winston voortlvomende van htttwgelden van haar onroerende goederen en vnn int1·esten van hnnr
beleggingen. Belastbare winston. -

Wanneer een vennootschap van burgerlijke aard in de vorm van een naamloze
vennootschap tot het uitoefenen van een
winstgevende beroepsbedrijvigheid opgericht werd, is het samenbestaan, in hoofde van het rechtswezen dat zij uitmaakt,
van twee rechtsonderhorigen uitgesloten;
haar winsten, zelfs indien zij, voor een
bepaald dienstjaar, uitsluitend van huurgelden van haar onroerende goederen en
intresten van haar beleggingen in bankzaken en Staatsfondsen voortkomen, rnaken belastbare bedrijfsinkomsten uit. (Samengeschakelde wetten, art. 25, par. 1.)
21 december 195 L
301
174. - Bedrijfsbelasting. - Belastba?·e winst van de vennootschappen op
nandelen aangeduid in paragraaf 3 van
nrtilcel 35 van de samengeschalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen.
- Vergoedin.q door een naamloze vennootschnp aan een van hnar beheerders, gewezen bestuttrder, weuens verbrelcing van
dienstverhuring uitbetanld. - Belastbnnr.

- Om de in paragraaf 3 van artikel 35
van de samengeschakelde wetten aangeduide in de bedrijfsbelasting belastbare
winst van de vennootschappen op aandelen te bepalen dient er rekening gehouden met de vergoeding welke door
de vennootschap aan een van haar beheerders, gewezen bestuurder, wegens
verbreking van dienstverhuring uitbetaald werd. (Samengeschakelde wetten,
art. 25, par. 1, 2°, 29 en 35.)
327
4 januari 1955.
175. - Inlcomstenbelastingen.
Bedri:ifsinkomsten. Aanslag van nmbtswege. - Bepaling van de vermocdelijlce
inlvomsten naar de normale winston van
soortgelijlce belastingplichtigen. Beweerd verlies. - Geen regelmatige boelchouding. - Geen opheldering nopens het
cijfer der winston. - Administratie niet
gehottden op het beweerd verlies acht te
slaan.- Wanneer een aanslag van ambts-
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wege gevestigd werd op naar de normale
winsten van soortgelijke belastingplichtigen bepaalde vermoedelijke inkomsten
en wanneer de schatplichtige geen regelmatige boekhouding voert noch enige opheldering nopens het cijfer zijner winsten
verschaft is de administratie niet gehouden acht te slaan op het enkel en fragmentarisch element der verrichting·en van
de belastingplichtige met hetrekking tot
een door hem beweerd verlies.
25 januari 1955.
413
176. - Bepaling van de belastbare
grondslag -uolgens tekenen en indicii:in. Gelden die de gegoedheid van de schatplichtige aand1tiden. - Gelden beho·udens
tegenbewijs geacht ttit belastbare inkomsten voo1·t te lcomen. - Door te bepalen
dat de raming van de belastbare grondslag behoudens tegenbewijs mag gedaan
worden volgens tekenen en indicien waaruit een hogere graad van gegoedheid dan
uit de aangegeven inkomsten blijkt heeft
artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten de gelden die de gegoedheid aanduiden namelijk de sommen welke gediend hebben om de leefwijze van
de schatplichtige te verzekeren, onder
voorbehoud van het tegenbewijs als nit
belastbare inkomsten voortkomende beschouwd.
415
25 januari 1955.
177. - Bepaling van de belastbare
grondslag. - Gelden waantU een hogere
graad van gegoedheid blijkt. - Wettelijlc
vermoeden wat de oorsprong dezer sammen aangaat. - Het bij artikel 55 van de
samengeschakelde wetten ingesteld vermoeden, volgens hetwelk de sommen
waaruit een zekere graad van gegoedheid
blijkt en namelijk deze die tot het ·verzekeren van de leefwijze van de schatplichtige hebben gediend als uit belastbare inkomsten voortkomend worden beschouwd,
heeft met betrekking tot de oorsprong
van deze sommen het karakter van een
wettelijk vermoeden.
25 januari 1955.
415
178. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Verlcoop van de vruchten van een boomgaard. - Bedrijfsinlcomen. - Vereisten. - Het arrest vaststellende uat de belastingplichtige een « boerderij drijft waarvan hij eigenaar is ll;
dat die boerderij << een ·boomgaard van
drie hectaren bevat ll en verder er op wij-·
zende dat hij « zijn boomgaard exploiteert zoals een pachter het zou doen, dit
wil zeggen door op de verkoop van de
vruchten te speculeren zodat hij daaruit
de hoogst mogelijke winst haalt ll recht-vaardigt zijn beslissing over het karakter
van bedrijfsinkomen welk de opbrengst
van de verkoop van de vruchten vertoont

op grond van de overweging dat het deel
uitmaakt van de winst van het landbouwbedrijf.
22 februari 1955.
531
179. - Inkomstenbelastingen.
Belast'ing op de bedrijfsinlcomsten. - V erkoop van . een belegd actief. Winst
voortvloeiend uit de verwezenlijlcte meerwaarde van dat actief. - Bindende beoordeling doo1· de rechter over de grand.
- De rechter stelt souverein vast in feite
dat een winst, die ter geleg·enheicl van de
verkoop van een auto gebleken is, de verwezenlijking uitmaakt van de meerwaarde van een in het handelsbedrijf belegd
actief. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27,
par. 1.)
1 maart 1955.
555
180. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten. - Verwezenlijlcte mee1·waarde van een in het
handelsbe(lrijf belegd actief. - Winst aan
de bedrijfsbelasting onderworpen. - De
bij een verkoop verwezenlijkte meerwaarde van een in het handelsbedrijf belegd
actief maakt een aan de bedrijfsbelasting
onderworpen winst utt. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, par. 1.)
1 maart 1955.
555
181. - Inlcomstenbelastingen.
Helasting op
de
bedrijfsinkomsten.
Schuldvordering van de belastingschuldige. - Winst in principe belastbaar voor
het jaar in de loop waarvan de schuldvordering ontstaan is. -De winsten van
de nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven opgeleverd door een schuldvordering, worden in principe aan de bedrijfsbelasting onderworpen voor het jaar in de
loop waarvan die schuldvordering ontstaan is.
22 maart 1955.
624
182. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinkomsten. - Vermeerdering van de in het bedrijf gestoken activa, voortvloeiend uit meerwaarden. - Vrijdom enkel ten aanzien van de
op bedrijfsimmobilien en bedrijfsuitrusting verwezenlijlcte meerwaarden. - AIleen de meerwaarden verwezenlijkt op bedrijfsimmobilien en bedrijfsuitrusting
worden van de belasting op de bedrijfsinkomsten vrijgesteld, doch enkel in de
bij paragraaf 2bis, letter a, van artikel 27
van de samengeschakelde wetten bepaalde
mate, met uitsluiting van de op de andere
delen van het vroeger belegd kapitaal verwezenlijkte meerwaarclen.
26 april 1955.
708
1.83. -

lnkomstenbelastingen.

Be-
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lasting op de bedrijfsinkomsten. - BeZastbare grondslag. - Vermeerdering van
de in het bedrijf gestolcen activa voortvloeiend uit hetzij verwezenlijlcte, hetzij
in de rekeningen of inventarissen uitgedrukte meerwaarden. Vermee1·dering
als bedrijfswinst beschouwd, onder voorbehoud van de in parag1·aat 2bis van artikel 27 van de samengeschakelde wetten
bepaalde uitzonderingen. - De vermeer-

deringen van de in het bedrijf gestoken
activa voortvloeiend uit hetzij verwezenlijkte, hetzij in de rckeningen of inventarissen van de belastingschuldige uitgedrilkte meerwaarden worden als winsten
van de nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven beschouwd welke ook de
o01·sprong en de aard ervan wezen, doch
onder voorbehoud van wat door paragraaf 2bis van artikel 27 van de samengeschakelde wetten bepaald werd. (Samengeschakelde wetten, art. 27, par. 1.)
26 april 1955.
708
1.84. - Inkomstenbelastingen. - Bedrijfsbelasting. - Verlcoop van de producten van een boomgaard. Voorwaarde
tot toepassing van de bedrijfsbelasting.

- Beslist wettelijk dat de opbrengst van
de verkoop van de vruchten van een
boomgaard een aan de bedrijfsbelasting
onderhevige inkomst is het arrest dat
vaststelt dat de belastingplichtige over
een sproeimachine beschikt, een bezoldigde personeel bezigt, scheikundige meststoffen gebruikt om meer en betere vruchten voort te brengen en inrichtingen tot
bewaring van zijn fruitopbrengst bezit.
3 mei 1955.
730
1-85. - InlcomstenbelasUngen. - Bedrijfsbelasting. Landbouwewploitatie.
- Begrip. - Een overeenkomst betreffen-

de een landgoed, we1ke de tussen de eigenaar van het goed aangegane « vereniging JJ vermeldt, beoogt « de goede gang
van de onderneming JJ, voorziet het houden van boeken welke de inkomsten en de
uitgaven zullen vermelden waarvan de
op het vastgestelde tijdstip opgemaakte
balans de verdeling van het verschil mogelijk moet maken en bepaalt dat « de
eigenaar alle kopen sluit en op dat gebied
volkomen vrij blijft JJ, onderstelt een
daadwerkelijke en rechtstreekse deelne·
ming aan de landbouwexploitatie van zijn
erf, waarvan de winsten aan de bedrijfsbelasting onderworpen zijn. (Samengeordende wetten, art. 25, par. 1.)
17 mei 1955.
779
1.86. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelastin_q. - Bedrijfslasten.
Aft1·eJcba1·e Zasten. - De in artikel 25 van

de samengeordende wetten betreffende de
inkomstenbelastingen vermelde inkomsten
en namelijk de winsten van de nijver-
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heids-, handels- en landbouwbedrijven,
zijn op hun netto bedrag belastbaar, 't is
te zeggen op hun bruto bedrag verminc1erc1 met de bedrijfsuitgaven, welke gedurende de belastbare tijd werden gedaan, ten einde die inkomsten te verkrijgen of te behouden. (Samengeordende
wetten door besluit van 15 januari 1948,
art. 26, par. 1.)
17 mei 1955.
780
187. - Inkomstenbelastingen.
Bedr·ijfsbelasting. Bezoldigingen toegekend aan een van de vennoten uit hoofde
van de werlcelijke ttitoefening van wezenlijlce en vaste functies in de vennootschap.
Bezoldigingen die bij de belastbare
winsten van de vennootschap moeten gevoegd worden. - Geen onderscheid naar
gelang die bezoldigingen al dan niet uit
de hoedanigheid van vennoot voortvloeien.

-Door te bepalen dat de door een naamloze vennootschap aan zijn vennoten namelijk toegekende vaste of veranderlijke
bezolcligingen uit hoofde van de werkelijke
uitoefening, ten gevolge van opdracht of
contract, van wezenlijke en vaste functies
in de mate die het voorziet bij de in hoofde van de vennootschap belastbare winsten dienen gevoegd te worden, maakt artikel 35, paragrafen 3 en 3bis van de wetten samengeordend bij besluit van 31 juli
1943 geen onderscheid onder die bezoldigingen tussen die welke betrekking hebben met de hoedanigheid van vennoot van
degene die ze ontvangt en de anderen.
24 mei 1955.
799
188. - Inlcomstenbelastingen. - Bedrijfslasten. Forfait toepasselijlc op
door een derde bezoldiude belastingplicht·igen. - Dekt enlceZ de lasten met betrekking tot het bedr·ijf van de bezoldigde. -

Ret bij artikel 29, paragraaf 3, der samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorzien forfait, hetwelk de bij artikel 25, paragraaf 1, 2°,
litt. a, van zelfde wetten bedoelde personen als bedrijfslasten vermogen af te
trekken, dekt enkel de lasten die met het
bedrijf van de bezoldigde betrekking hebben.
31 mei 1955.
814
189. - Inkomstenbelastingen.
Bed1·i.ifsbelasting. - Uitgave wellce de strafsanctie van een medewerking met de
vijand uitmaalct. - Uitgave wellce geen
njt·relcbare ttitgave uitmaakt. - Mag niet

beschouwd worden als een uitgave tlie van
het bruto bedrag van de door de uitoefening van het bedrijf vereiste bedrijfsinkomsten aftrekbaar is, de uitgave die de
strafsanctie van een medewerking met de
vijand uitmaakt. (Samengeordende wetten, art. 26, par. 1.)
28 juni 1955.
878
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190.
Inlcomstenbelastingen. - Raming van de belastbare ,qrondslag der inkomsten van een balclcer waarvan de aangifte niet j~tist bevonden werd. - Raming
volgens de in ove1·leg met de bedrijfsgroepering der balclcers vastgestelde forfaitaire barema's. - WettelijlcheicL -Wan-

194. - Inlcomstenbelastingen. - Raming van de belastbare g1·ondslag. -Administratie die de inlcomsten van vijf jaren gezamenlijlc en naar vermoedens
raamt en ze daa1·na in verhottding met
de vermoede jaa!"lijlcse inkomsten per
jaar indeelt. - Wettelijlcheid. - Aange-

neer de administratie de aangifte van een
bakker onjuist bevindt, mag zij deze overeenkomstig artikel 28 der samengeordende
wetten wijzigen op grond van de cijfers
die vermeld zijn in de in overleg met de
bedrijfsgroepering der bakkers vastgestelde forfaitaire barema's.
28 juni 1955.
882

zien de belasting op de bedrijfsinkomsten,
in de door de wet voorziene gevallen, op
vermoede inkomsten mag gevestigd worden, vermag de administratie de inkomsten van vijf jaren gezamenlUk, naar vermoedens, te ramen en ze <laarna in verhouding met de vermoede jaarlijkse inkomsten per dienstjaar in te delen.
943
13 juli 1955.

191. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten.
Ramin,q van de belastbare grondslag. - Vergelijlcing met soo·rtgelijlce belastingschuldigen. - Proced1tre, als d1tsdani,q, toepasseli.ilc op de baten van de vri.ie beroepen
doch slechts vanaf 28 aug1tst~ts 191/'l. -

De in artikel 28 der samengeschakelde
wetten omschreven aanslagprocedure bij
vergelijking met soortgelijke belastingschuldigen is slechts vanaf 28 augustus
1947, als dusdanig, op de baten der vrije
beroepen toepasselijk. (Wet van 20 augustus 1947, art. 5; samengeschakelde wetten, art. 25, par. 1, 3°, en 28.)
12 juli 1955.
937
192. - Inlcomstenbelastingen.
Raming van de belastbare grondslag.- Aanslagproced7tre bij vergelijking met soortgelij lee belastingschttldigen met betrelclcing
tot de baten van de vrije beroepen. Dienstjaar vanaf hetwellc die procedure,
als dusdanig, toepasselijk is. - De bepa-

lingen van artikel 5 van de wet van
20 augustus 1947, betreffende de in artikel 28 der samengeschakelde wetten omschreven aanslagprocedure, in werking
zijnde getreden vanaf 28 augustus 1947,
zijn van toepassing gedurende de aanslagtermijn van het dienstjaar 1947 en tot
met de afsluiting van dat dienstjaar, dit
is tot 31 augustus 1948.
937
12 juli 1955.
193. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Verbetering, door de
administratie, van een onjttist bevonden
aangifte. Gemiddelde van de tttssen
1 jamtari 1940 en 9 october 1944 verwezenli.ikte winsten. - Vermoeden dat voor de
1·aming van de inlcomsten van het vierde
lcwartaal van 1944 dienen kan. - Het ge-

middelde van de door de belastingpliehtige tussen 1 januari 1940 en 9 october
194'1 verwezenlijkte winsten kan door de
administratie als vermoeden weerhouden
worden om de belastbare inkomsten van
het vierde kwartaal 1944 te ramen.
13 juli 1955.
939

HOOFDSTUK VI.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.

195. - Inlcomstenbelastingen. - Aanvullende personele be lasting. A/trekbare lasten. - Overdrachttame. - Tame
wellce niet een attrelcbare last ttitmaal;;~.

- Artikel 44 <ler samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
vermeldt de overdrachttaxe niet als last
die kan afgetrokken worden van het geheel der inkomsten welke aan de aanvullende personele belasting onderhevig zijn.
9 november 1954.
146
HOOFDSTUK VII.
JDXTRABELASTING.

196. - Inkomstenbelastingen. - Emtrabelasting op de in oorlo.qstijd behaalde
emceptionele baten. - Bewijslast die op
de belastingschu.ldige ntst om het vermoeden van artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 16 october 1945 om te werpen. Bewijs dat tt-it een geheel van attesten
kan voortvloeien. - Is wettelijk gerecht-

vaardigd het arrest dat, om te beslissen
dat de belastingschuldige het op hem
krachtens artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 16 october 1945 rustend bewijs
van de herkomst van activa in zijn bezit
op 9 october 1944 geleverd heeft, op een
geheel van attesten steunt, dat naar zijn
vaststelling bewijskrachtig is.
21 september 1954.
22
197. - Inlwmstenbelast'ingcn.
Emtrabelasting op de in oorlogstijd behaalde
baten. Vermoedens voorzien bij artikel 2, paragraat 3, vcm de wet van 16 october 1945. - Ve1·moedens die slechts mogen ingeroepen worden nadat de hoedanigheid van belastingplichtige vastgesteld
werd. - De bij artikel 2, paragraaf 3,

van de wet van 16 october 1945 voorziene
vermoedens mogen slechts tot staving" van
een aanslag in de extrabelasting ingeroe-
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pen worden, nadat vastgesteld werd dat
de belastingschuldige de hoedanigheid van
belastingplichtige heeft.
19 october 1954.
91
198. - Inkornstenbelastingen.
Emtrabelasting op de in oorlogstijd behaalde winsten. - V errnoedens waarop de administmtie steunt om te bewijzen dat een
belastingschuld·ige emceptionele baten behaald heeft die binnen de grenzen van artilcel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945 vallen. - Souvereine beoordeling van de bewijslcracht van deze
ver-moedens door de rechter over de
grand. - Gevolgtreklcing die de rechter
over de grand afieidt uit feiten die rnet
die verrnoedens strijdig zijn. - Toezicht
van hot hof. - Uitgestrektheid. - Indien

de rechter over de grond souverein de bewijskracht beoordeelt van de vermoedens,
waurop de administratie steunt om te bewijzen dat een belastingschuldige, gedurende het belastbaar tijdperk, exceptionele baten behaald heeft, die binnen de
grenzen bepaald bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
vallen, mag het hof van verbreking nagaan of de gevolgtrekking die de rechter
afieidt uit feiten, die met deze vermoedens
strijdig zijn, geen enkele wetsbepaling
schendt.
19 october 1954.
91
199. - Inkornstenbelastingen.
Emtrabelasting. - A,ttrekbare lasten. - Bedrijfsbelasting
en overdrachttame.
Voorwaarden tot aftrelclcing. De be-

drijfsbelasting en de overdrachttaxe zijn
slechts aftrekbare lasten in de extrabelasting zo zij in de loop van het belastbaar
tijdperk werkelijk betaald werden. (Samengeschakelde wetten, art. 26; wet van
16 october 1945, art. 19.)
146
9 november 1954.
200. - Inlcomstenbelastingen.
Emtr·abel(J;sting. - Wet van 16 october 1945,
Mtilcel 2, pamgmaf 1, a. - Bepaalt de
inlcornsten welke onder toepassing van die
belasting vallen. - A.rtikel 2, paragraaf 1,

litt. a, van de wet van 16 october 1945
duidt de personen niet aan die aan de
extrabelasting onderworpen ZIJn, maar
wei de onder toepassing van de extrabelasting vallende baten.
9 november 1954.
153
201. ~ Inlcornstenbelastingen.
Extrabelasting.- Wet van 16 october· 1945.PersonenvennootschalJpen verrneld in ar·tilcel 2, paragraaf 1, a. - Winsten wellce
onder de toepassing van de emtrabelasting
vallen. - A.l de door de personenvennoot-

schappen, vermeld onder artikel 2, paragraaf 1, litt. a, van de wet van 16 october
1945, verwezenlijkte winsten, hierin be-
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grepen de aan de vennoten onder welke
vorm en ten welke titel ook uitgekeerde
sommen, vallen onder de toepassing van
de extrabelasting.
9 november 1954.
153
202. ~ Inlwmstenbelastingen.
lilxtrabelnsting. - Hoedanigheid van belasUn,qplichtige. - H oedani,qheid wellce rzfyezien van alle gebeurlijlce bedr·ijvigheid
van de belastingschuldige lean bestaan. -

Opdat een persoon voor de extrabelasting
in aanmerking zou komen is het niet nodig
dat hij door eigen werkzaamheid exceptionele baten verwezenlijkt heeft; het volstaat dat hij ze behaald heeft. (Wet van
16 october 1945, art. 11, par. 1.)
9 november 1954
153
203. - Inkornstenbelastingen.
Emtrabelasting. - Niet werlcende vennoten
van een vennootschap onder gerneenschappelijke naarn. Belastingplichtigen. -

Tot het vestigen van de extrabelasting
zijn belastbaar de inkomsten welke aan
de niet werkende vennoten der onder artikel 2, paragraaf 1, litt. a, van de wet
van 16 october 1945 vermelde vennootschappen worden toegekend in de in rleze
wetsbepaling omschreven omstandigheden.
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 4,
lid 1, en 11, par. 1.)
9 november 1954.
153
204. - Inlwrnstenbelastingen.
Extrabelasting. - Wet van 16 october 194,5,
artilwl 4, paragraaf 4, lid 2. - Bepalingen
wellce aileen de in het eerste lid van
vorige paragraat vennelde vennootschappen betrejjen. Bepaling waarbij een
verrichting noodzalwlijlc wordt gemao.kt
wellce aan de vaststelling van de in hoofde
van elkeen der belastingplichtigen persoonlijlc belastbare grondslag voorafyaat.
- Aard van deze voorafgaande verrichting. - Lid 2 van paragraaf 4 van arti-

kel 4 van de wet van 16 october 1945 heeft
aileen betrekking op de in het eerste lid
van gezegde paragraaf vermelde vennootschappen en maakt een uitzondering uit
op de gewone wijze van aanslag ; deze
uitzondering bestaat hierin dat, vooraleer
de aanslag in hoofde van de maatschappij
en van de vennoten wordt gedaan, en derhalve v66r het bepalen van de belastbare
grondslag, dient nagegaan of de vennootschap globaal en in welke mate winsten
verwezenlijkt heeft welke ten opzichte
Yan de winsten uit het referentietijdperk
0en excedent opleveren.
9 november 1954.
153
205. - Inlcomstenbelastingen.
Emtrabelasting. - Wet van 16 october 1945,
artilcel 4, paragraaf 4, lid 2. - Bepaling
tot wier toepassing geen relcening met de
torfaitaire referentiewinst mag gehouden
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worden. - Tot toepassing van artikel 4,
paragraaf 4, lid 2, van de wet van 16 october 1945 mag er geen rekening gehouden
wordenmet de in paragraaf 1, litt. b, van
gezegd artikel bedoelde forfaitaire referentiewinst.
9 november 1954.
153

206. - Inlcomstenbelastingen.
Emtrabelasting. StorUngen gedaan v66r
de monetctire beslniten van october 191,1,.
- Stortingen tvellce vermoed zijn van belastbare inlcomsten voo1·t te komen. - Ten

opzichte van de personen, hierin begrepen.
de morele personen, welke belastingplichtigen zijn van de extrabelasting op exceptionele winsten, worden om het even
welke stortingen, namelijk de v66r het
toepassen van de monetaire besluiten van
october 1944 gedane stortingen, behoudens
tegenbewijs geacht van belastbare inkomsten voort te komen. (Wet van 16 october
1945, art. 2, par. 3, litt. c.)
9 november 1954.
156
207. - Inlcomstenbelastinuen.
EmtrabelasUng.
Bedrijfsbelasting.
Sahuldvorde1'ing van de belastingplichtige.
- Onzekere betalinu. - Schuld wellce bij
het belastbaar aaUva dient te worden uevoe_qd. - Het feit dat de betaling van een

insclmld van de belastingplichtige slechts
eventueel is, kan het uitsluiten van die
inschuld uit het belastbaar activa niet
rechtvaardigen, daar deze uitsluiting enkel kan aangenomen worden indien het
teloorgaan van de inschuld definitief is
komen vast te staan.
9 november 1954.
156
208. - Inkomstenbelastingen.
Emtrabelasting. - Artilcel 10, lid 1, van de
wet van 16 oatobe1· 1945. - Dmagwijdte.

- Tot bepaling van het excedent dat de
exceptionele wil1st uitmaakt dienen alle
inkomsten, winsten en baten opgegeven in
artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945 in aanmerking genomen,
zonder dat daarvan uitgezonderd zijn de
winsten welke onder toepassing van de bij
de wet van 15 october 1945 ingevoerde
speciale belasting vallen; laatstgenoemde
winsten komen aileen in mindering van
het aldus vastgesteld excedent om de belastbare grondslag van de extrabelasting
te bepalen. (Wet van 16 october 1945, artikel 10, lid 1.)
9 november 1954.
156
209. - Inlcomstenbelastingen.
Emtrabelasting. - ReterenNewinst. - Winston be1·elcend op het belegd lcapitaal. Bedrijfsimmobilien, belegd v661· 1 jarwari
1940 of v66r de aanvang van het in 1940
afgesloten boekjaar. - Wijze van schatting. In zake extrabelasting mag de

referentiewinst berekend worden op het

kapitaal dat werkelijk werd aangewend
en op 1 januari 1940 of bij de aanvang
van het in 1940 afgesloten boekjaar nog
bestond.
De bedrijfsimmobilH~n, belegd v66r deze
data, moeten volgens hun waarde ten
dage van de belegging geschat worden en
niet volgens de waarde die zij hadden op
1 januari 1940 of bij de aanvang van het
in 1940 afgesloten boekjaar. (Wet van
16 october 1945, art. 5, par. 3.)
166
16 november 1954.
210. - Inlcomstenbelastvngen.
EmtrabelasUng. - Referentiewinst. - Winston berekend op het belegd lcapitaal. Revalorisatiecoejficienten van de- bedrijfsimmobilien. - Ooejficienten voorzien door
artilcel 2 van de tvet van 20 a1tgust11S 19-}7
niet van toepassing. - In zake extrabe-

lasting wordt het aangewend kapitaal,
dat dienstig is om de referentiewinst te
bepalen, desgevallend vermenigvuldigd
met de in artikel 15, paragraaf 2, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen aangeduide coi\fficienten.
Artikel 2 van de wet van 20 augustus
1947, dat vanaf het fiscaal dienstjaar 1947
de in artikel15, paragraaf 2, der samengeschakelde wetten aangeduide revalorisatiecoefficienten gewijzigd heeft, is niet van
toepassing ov het door de wet van 16 october 1945 bedoeld belastbaar tijdperk.
(Wet van 16 october 1945, art. 5, par. 3.)
16 november 1954.
166
211. - I nlcomstenbelastingen. - Emtrabelasting. - Hoedanigheid van belastingpl'ichtige. - Bewijsmiddelen. Om

de hoedanigheid van belastingplichtige in
de extrabelasting te bewijzen, volstaat het
dat de aclministratie door alle middelen,
behalve de eed, het bewijs bijbrengt flat
de belastingplichtige gedurende het belastbaar tijdperk, hetzij rechtstreeks door
eigen bedrijvigheid, hetzij onrechtstreeks
inkomsten, winsten en baten zou hebben
verkregen, die, binnen de door artikel 2,
paragraaf 1, van de wet van 16 october
1945 gestelde perken vallend, wegens hun
omvang, hun karakter of om het even
welke andere omstandigheid, een exceptioneel karakter vertonen.
16 november 1954.
168
212. - Inlcomstenbelast-ingen.
Em!1-abelasting. Vermoedens w,aarop de
administ?-atie steunt om de hoedanigheid
van belastingplichtige in de emtrabelasting
te bewijzen. .li'eitelijlce bewijswaarde
van die vermoedens. - Souvereine beoordeling do01· de rechter over de grand. --

De rechter over de grond beoordeelt souverein de bewijswaarde in feite van de
door de administratie aangewende vermoedens om de hoedanigheid van belas-
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tingplichtige in de extrabelasting te bewijzen.
16 november 1954.
168

213. - Inkomstenbelastingen.
Extrabela.sUng. - Belastbare grondslag. Bewijs door middel van tekenen of indiciiin overeenlwmstig artilcel 55 van de samengeschalcelde wetten. - Wettel'ijlcheifl..
- Artikel 55 van de samengescbakelde
wetten op de inkomstenbelastingen die,
overeenkomstig artikel 19 van de wet V[ln
1.6 october 1945, op de extrabelasting van
toepassing is, laat de administratie toe
door middel van tekenen of indicien het
bestaan van een belastbare grondslag in
de extrabelasting te bewijzen.
16 november 1.954.
168

214. - Inlcomstenbelastingen.
Emtrabelasting. Vernwedens. Vermogensaccres voortlcomende van nalatenschap, giften of schenlcinqen. - Vaststellin.q dat de schenlcer onbelcend is gebleven.
Belasting door de belastingplichtige
verschuldigd. - Wanneer de rechter over

1003

geschatte prijzen der dieren in 1939, en
van de waarde der tijdens het belastbaar
tijdperk aangekochte dieren rekening zijnde gehouden met hun aankoopprijs of, bij
ontstentenis er van, op de gemiddelde
prijzen.
1 december 1954.
214

.217. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. - TTermoedens ingesteld bij
art'ilcel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945. - Aan de belastingplichtige voorbehouden venno,qen die vermoedens te weerleggen. - Afdoende feiten om
als tegenbewijs te gelden. - Beoordcling
in feite door de rechter ove1· de grond. Souvereine beoordeling. De rechter
over de grond beoordeelt souverein in
feite of de feiten welke door de belastingplichtige van de extrabelasting worden
opgegeven als tegenbewijs van de bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 ingestelde vermoedens dienend
en afdoend zijn.
1 december 1954.
21.7

de grond, aan de ene zijde naar het bestaan van niet anders aangeduide scllenkingen verwijst en, aan de andere zij!le
beslist dat de begiftigde aan de extralwlasting onderhevig is, stelt hij vast dat
de schenker onbekend is gebleven en dat
de extrabelasting derhalve op naam van
de begiftigde moest gevestigd worden.
16 november 1954.
lflS

218. ~ Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. - Aanslagbasis vastgesteld
bij vergelijlcing van het vermogen in 1940
en in 1944. - Basis bepnald op grand van
inlcomsten die vreemd zijn aan deze wellce
door fle belastingplichtige tijflens het belastbaar tijdpe1·lc belcomen werden en rlie
1·eeds in de bed?"ijfsbelasting belast werden. Aftrelcbaarheid van alleen he.t
netto bedrag van de lonen. - Wanneer !le

215. - Inlcomstenbelastingen. - Extrabelasting.- Vermoedens voorzien floor
artilcel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945. - Elementen door de belasUngplichtige naar voren gebracht om
die vermoedens te weerleggen. - Feitelijlce bewijswaarde. - Smtvereine beoordeling door de 1·echter over de grond. -

aan de extrabelasting onderhevige inkomste:[l, winsten en baten, bij vergelijking
van de activa in Hl40 en in 1944 vastgesteld worden, en wanneer de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk,
lonen genoten heeft die niet door die belasting getroffen zijn, is er alleen aanlP.iding tot aftrekking van de uit de vergelijking van het vermogen ontstane som
van het nettobedrag van die wedde, dit is
van het bruto-bedrag verminderd met i!e
lledrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en de aanvullende personele belasting.
1 december 1954.
217

De rechter over de grond beoordeelt souverein de feitelijke bewijswaarde van de
elementen welke de belastingplichtige van
de extrabelasting naar voren brengt om
de bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet
van 1.6 october 1951 ingestelde vermoeden
te weerleggen.
1 december 1954.
214

216. -

Inkomstenbelastingen.
Extrabelasting.- T'ergelijking va?'b het bezit
bij het beqin en bij het einde van het
belastbaar tijdperlc. Bepaling van de
samenstelling en van de waarde van een
veestapel. De administratie bewijst

wettelijk door vermoedens, behoudens tegenbewijs bij middel van controleerllare
elementen, het aantal dieren waaruit een
veestapel bij het begin en bij het einde
van het belastbaar tijdperk bestond.
De waarde van een veestapel begin Hl40
mag vastgesteld worden mits inachtneming van door middel van vermoedens

219. ~ Inlcornstenbelastingen.
Extrabelasting. - GoedeTen vermoed voort
te lcomen van belastbare inlcomsten en
opgesornd in artilcel 2, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 194.5. - Vermoeden
ingevolge litt. c van die wetsbepalinq. Eveneen8 van toepassing op de tussen
9 october 1944 en 31 december 1944 aan de
in deze wetsbepaling opgesomde verrichtingen bestede sommen. Tegenbewijs
aan de schatplichtige voorbehmtden. Ret bij artikel 2, paragraaf 3, letter c,
van de wet van 1.6 october 1945 tot invoering van een extrabelasting ingevoerd vermoeden is van toepassing op de actlva
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die tijdens gans bet door artikel 1 van
deze wet aangeduid belastbaar tijdperk
en inzonderheid tussen 9 october 1944 en
30 of 31 december 1944 aan in deze wetsbepaling bedoelde verrichtingen besteed
werden.
De schatplichtige wordt toegelaten flit
vermoeden omver te werpen, inzonderbeid
door, overeenkomstig het voorlaatste lid
van pat·agraaf 3 van artikel 2, te bewijzen
dat deze verrichtingen bij wijze van wederbelegging van reeds op 9 october 1944
gestelde activa gedaan werden.
21 december 1954.
298
220. - Bijzondere en tijdelijlce belasting op de uitzonderlijlce winsten. - Belastbare winst van de naamloze vennootsohappen. Vergoecling uitbetaald aan
een beheerder, gewezen bestmrrder wegens
verbrelcing van dienstverh1tring.- Belastbaa1·. -· Om het in de bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten belastbaar bedrag ten laste van de
naamloze vennootschappen te bepalen
client er met de vergoeding rekening gehouden welke door de vennootschap aan
een van haar beheerders, gewezen bestuurder, wegens verbreking van dienstverhuring uitbetaald werd. (Samengeschakelde
wetten, art. 25, par. 1, 29 en 35; wet van
10 januari 1940, art. 3, par. 2.)
4 januari 1955.
327

.221. - Extrabelasting. ~ Belastbaar
tijdperlc. BelastingsolHtldige vennootsoha1J. Eerste boelc.iaar aanvang nemende op 10 october 1939 en eindigende op
31 december 1940. - Beslissing wactrbij
het tijclperlc van 10 october 1939 tot 31 deoembe1' 1939 te1·zel{dertijd in het belastbaar tijdperlc en in het referentietijdperlc
berwepen is. - Teqenstr-ijdighe·irl. - Is op
een tegenstrijdigheid gegrond bet arrest
hetwelk terzelfdertijd in bet belastbaar
tijdperk en in bet referentietijdperk van
de extrabelasting de gedurende het tijdperk van 10 october 1.939 tot 31. december
1!l39 bekomen belastbare inkomsten begrijpt welke, volgens de statuten van de
belastingschuldige vennootschap, deel uitmaakten van het eerste boekjaar dat op
31. december 1.940 afgesloten werd.
ll januari 1.955.
353

222. - ExtrabelastinrJ.- Bwitenlandse
ettecten in het bezit van de belastingschttldige in october 1944 en waarvan de oorspron,q en de Jcoopprijs niet bewezen zijn.
- Raming. - Wanneer de belastingschuldige van de extrabelasting niet bewijst
dat de buitenlandse effecten in zijn bezit
in october 1.944 v66r 1.0 mei 1.940 zijn eigendom waren, noch de prijs aangeeft dat hij
er voor na deze datum betaald heeft, moet
de raming van die effecten, welke niet in
de in bet Staatsblad gepubliceerde prijs-

courant genoteerd ZIJn, naar het gemiddelde van de van januari tot augustus 1.944
genoteerde koersen geschieden. (Wet van
1.6 october 1.945, art. 3, par. 1..)
1.8 januari 1.955.
384

223. Extrabelasting. Buitenlandse nwnten in het bezit van de belastingsch1tldige in october 19#. - Ramino
niet bij de wet geregeld. - Feitelijlce beoordeling. -· De raming van de buitenlandse munten welke de belastingschuldige van de extrabelasting in october 1.944
in zijn bezit had is niet bij de wet gereg·eld en kan enkel uit een feitelijke beoordeling van de administratie en van de
rechter blijken.
1.8 januari 1.955.
384

224. - Extrabelasting.
Herlcomst
vun rle vastgestelde ve1·mogensaccressen.
- Wettelijlc vermoeden. -Door cle belast-ingschulclige ingeroepen feitelijke gegevens om het ve1"moeden te niet te doen. So~tvereine
beoordeling vun cle rechter
over de grand. -De rechter over de grond
beoordeelt souverein de feitelijke gegevens
welke de belastingplichtige inroept om het
in artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
1.6 october 1.945 omschreyen vermoeden te
niet te doen.
1.8 januari 1.955.
384

225. - Extrabelust-ing. - Te leveren
bewijs om het vennoeden vun urtilcel 2,
parug1·aat 3, vun rle wet vrm 16 octol!e·r
194.5 te niet te cloen. - Get·uigenverhoor.
- Artilcel 283 vun het Wetboek van burgerUjlce rechtspleging niet van toepassing.
- Wanneer de wet van lG october 1945
bijzondere en nauwkeurige bepalingen beheist met betrekking tot de middelen
waarover de belastingschuldige beschikt
om het uit enkel ter zake van de extrabelasting toepasselijke vermoedens afgeleid
bewijs te ontzenuwen, sluit zij de toepassing uit van artikel 283 van bet Wetboek
van burgerlijke rechtspleging. (Wet van
1.6 october 1.945, art. 2, par. 3, voorlaatste
lid.)
1.8 januari 1.955.
386
:226. - Extrubelust-ing.
Vermoeden
van urtilcel 2, purugraaf 8, vun de wet
·vun 16 october 194li. - Tegenbewijs. Beoorrleling cloo1· het hof van beroep ·van
de ingecliencle bewijselementen. Hot
vun beroep niet verplicht vast te stellen
rlut die bewijselementen tot !le redelijlce
oveTt1r.iging van cle administ-ratie uanleirling Jconclen geven. - In g·eval de fiscale
betwisting aan de rechtrrlijke macht onderworpen wordt, beoordeelt het hof van
beroep, mits inachtneming van de opwerpingen van de administratie, de bewijskracht van de door de belastingschuldige
verschafte bewijsgronden ten ~inde het
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vermoeden van artikel 2, parag·raaf 3, van
de wet van 16 october 1945 te niet te doen,
zonder dat het behoeft vast te stellen dat
de gronden welke zijn overtuiging gevormd hebben ook de redelijke overtuiging van de administratie konden vormen.
18 januari 1955.
3R6
227. - Emtrabelasting.
Samenvoeging van cle bedrijfsinlcornsten van de
echtgenoten. - Bedrag in eigen naam door
de vrmtw aangegaan. Niet aflcomsUg
van bedrijfsinlcomsten. ~ Hot van beroep
gehouden van ambtswege te onderzoelcen
of het aangegeven bed?'ag om een nnder
reden namelijlc uit hoofde van het lwwelijlcsstelsel moet samengevoegd worden.
- Opdat door een gehnwde vronw aangegeven gelden niet bij het bedrag der in de
extrabelasting belastbare inkomsten van
haar echtgenoot zond-en worden samengevoegd volstaat niet dat die gelden nit geen
bedrijfsinkomsten van de vronw zonden
voortkomen; het hof van beroep dient van
ambtswege na te gaan of die gelden niet
om een andere reden namelijk nit hoofde
van het huwelijksstelsel der echtgenoten
bij de belastbare inkomsten: van de man
'moeten worden samengevoegd. (Wet van
16 october 1g45, art. 19.)
25 januari 1955.
415
228. - Emtrabelasting. - Reterentiewinst. - Bepaling ervan volgens de bij
artilcel 5, paragraaf 2, van de wet van
16 october 194.5 voorziene wijze. - Voorwaarde. - Paragraaf 2 van artikel 5 .van
de wet van 16 october 1945 is enkel tocpasselijk ingeval de bedrijfsactiviteit van
de belastingschuldige, in de loop van. het
referentietijdperk, gedurende minder dan
vijf kalenderjaren of boekjaren uitgcoefend werd.
1 februari 1955.
430
229. -· Emtrabelasting.
ReterenUewinst. - Bepaling m·van vol,qens de bij
artilcel 5, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 voorziene wijze. - Aanvraag vereist. ~ Paragraaf 3 van artikel 5
van de wet van 16 october 1945 is enkel
toepasselijk indien de belastingplichtige
verkozen heeft de aftrek volgens de in
deze bepaling omschreven elementen te
laten berekenen.
1 febrnari 1955.
230. Extrabelasting.
Verhaal
v66r het hot van beroep. ~ Toepassing
v661· het hot van de bepalingen van a·rUlcel 5, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945. - Voo1·waarden. - Het hof
van beroep vermag niet te beslissen flat
de referentiewinst overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 1945 berekend zal
worden zo de schatplichtige v66r het in-
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dienen van zijn Yerhaal geen toepassing
van voormelde wetsbepaling heeft aangevraagd.
1 februari 1g55,
430
231. ~ Inlcomstenbelastingen.
Directeu.r ambtshalve beslissende clat het
wettelijlc ve·rmoeden toepasselijk is. Een betwisting nopens de hoedanigheid
van belastingsch~tld·ige in de extrabelasting mag v66r het hot van beroep worden
voorgelegd. - Daar die vermoedens enkel
tot staving van een aanslag in de extrabelasting kunnen worden ingeroepen nadat er gebleken is dat de schatplichtige
de hoedanigheid van voor de extrabelasting in aanmerking komende persoon hecft
vermag het llof van beroep kennis te nemen van een betwisting aangaande •1e
hoedanigheid van belastingschuldige in de
extrabelasting zo de directeur beslist Jweft
dat voormeltle vermoedens toepasselijk
waren.
433
1 februari 1955.
232. ~ Extrabelasting. - Bewijs van
de hoedanigheicl van belastingschuldige in
die belasting nrstend op de administ1·atie.
Feitel-ijlce vermoedens. - So?we-reine
beoordeling door cle rechte1· over de prond
van cle doeltrej]cndheid van clie vermoedens. ~ De feitelijke waarde van de floor
tekenen of indicH~n opgeleverde vermoedens behoort tot de souvereine beoordeling
van de rechter over de grond.
1 februari 1955.
433
233. - Extrabelast-ing. - Invordering
van de belasting. - Belasting lastens de
echtgenoot gevestigd. - Invordering die
op de goecleren van de vrouw mag worden
ve1·volgd. - De invordering van de ten
laste van de echtgenoot gevestigde extrabelasting mag op de goederen van de
vrouw vervolgd worden in de bij artikel 11 van de wet van 20 augustus 1947
gestelde voorwaarden. (Wet van 20 augustus 1947, art. 11, zijnde het par. 2 van
art. 35 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
besluit van15 januari 1948.)
474
10 februari 1955.
234. - Emtrabelasting.- In 19-49 ingelcohierd. - Toepassing van artilcel 11 van
de wet del. 20 a?t{f?tst~ts 1947 tot invordering van de belastinp. - Wettelijlcheid.
Een in 19±9 ingekohierde aanslag in de
extrabelasting wordt wettelijk ingevorderd naar de modaliteiten van artikel 11
van de wet van 20 augustus 1947 tot het
verzekeren van de invordering van de belastingen, zelfs indien de aanslag aan het
dienstjaar 1946 verbonden werd.
10 februari 1955.
474
235. -

Extrabelasting. -

Attrelcbare
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bedrijfst~itgaven. Voor het belastbaar
tijdperlc ·verschuldigde doch gedttrende die
periode niet betaalde met het zegel gelijlc,qestelde taxes, accijnsrecht en ·Perbntilctaxe. Niet attrekba.re uitgaven.

- Daar de wet van 16 october niet afwijkt van de bepalingen van artikel 26
der samengeschakelde wetten zijn de met
het zegel gelijkgestelde taxes, de accijnsrechten en de verbruiktaxes die, ofschoon
zij voor de belastbare periode verschnldigd waren, gednrende dit tijdperk niet
werden betaald, niet als bedrijfsuitgaven
aftrekbaar van het llrntobedrag van de in
de extrabelasting belastbare inkomsten.
(Wet van 16 october 1945, art. 19.)
15 februari 1955.
491
236. - Belastingen. - E:vtmbelasting.
- Artilcel 7 van de wet van 16 october
1945. - Voorwerp en llraagwijdte. - Het

enig doel van artikel 7 van de wet van
16 october 1945 is geweest te voorkomen
dat inkomsten wegens het verstrijken van
de bij artikel 74 gestelde termijnen, voor
het geval het leger op vredesvoet zou worden gesteld aan de gewone inkomstenbelastingen zouden ontsnappen en in dit geval de inkohiering van aanvullende aanslagen in de gewone belastingen mogelijk
. te maken, zolang de extrabelasting mocht
gevestigd worden onder het enige voorbehoud dat er noch verhogingen noch geldboeten zouden toegepast worden.
15 februari 1955.
491
237. - Belastingen. - Extmbelasting.
- Art-ilcel 13 van de wet van 16 october
1945. - Voorwerp en draagw·ijdte. -Ten

einde de dnbbele belasting te vermijden,
bepaalt artikel 13, paragraaf 2, van de
wet van 16 october 19-15 er zich niet bij
het geval in aanmerking te nemen waarin
de gewone belastingen v66r de 7" november 1945 betaald zijn geweest; het neemt
de eventualiteit in aanmerking van hun
betaling en hun definitieve toekenning aan
de Schatkist op elke datum welke aan de
31" december 1954 voorafgaat, niterlijke
datum voor de aanslag in de extrabelasting.
15 februari 1955.
491
238. - Belastingen. - Extrabelasting.
- Besluit van de Regent van 26 april
1946. - De bij het besluit van de Regent

van 26 april 1946 getroffen uitvoeringsmaatregelen stemmen met de bepalingen
van artikel 13 van ile wet van 16 october
1945 overeen.
15 februari 1955.
491
239. - Belastingen.
- H oedanigheid van
- Te leveren bewijs. te bewijzen tot wellce
van inlcomsten de aan

- Extmbelasting.
belastingschttldige.
Geen verplichting
bepaalcle categoric
het licht gelcomen

activa behoren. - Het bewijs van de hoedanigheid van belastingschuldige in de
extrabelasting vergt niet dat de administratie nader zou bepalen tot welke bepaalde categorie van inkomsten de aan het
licht gekomen activa geheel of ten dele
behoren.
22 februari 1955.
530

240. - Extrabelasting. -Door· de belastingplichtige behaalde inlcomsten. ~
Inlcomsten aan de extrabelasting onderhevig. - -Zijn aan de extrabelasting on-

derhevig niet aileen de inkomsten welke
de schatplichtige door zijn persoonlijke
bedrijvigheid behaald heeft maar ook de
door hem bekomen inkomsten, ingeval zij
onder bewuste belasting vallen.
22 februari 1955.
530
241. - Belastin.qen. - Extnt./Jelasting.
- Bezoldigingen van een fictief beheerder
die aangesteld werd om de onder « verwaltttn,q Jl stelling van de naamloze vennootschap te vermijden. - Bezoldigingen
wellce gebmtrlijlc niet onder toepassing
van de bedrijfsbelasting vallen. - Wan-

neer een fictief beheerder van een vennootschap op aandelen slechts aangesteld
werd om de onder « verwaltung Jl stelling
van de vennootschap door de bezetter te
vermijden en in werkelijkheid nimmer
de functie van beheerder vervuld heeft,
kunnen de bezoldigingen van die fictieve
behem·der gebeurlijk niet aan de extrabelasting onderhevig zijn. (Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 5.)
22 februari 1955.
53:!
242. - Inkomstenbelastingen. - Extrabelasting. - Inkohiering. - Termijn.

- De extrabelasting mag gedurende tien
jaar vanaf 1 januari 1945 gevestigd worden. (Wet van 16 october 1945, art. 15,
eerste lid.)
1 maart 1955.
557
243. - Inlcomstenbelastingen.
Extntbelasting. - Bij artilcel 2, paragraaf 3,
van de wet van 16 october 1945 bepaald
wettelijlc
vermoeden.
Vermoeden
slechts van toepassing indien de administratie het v66r 1 januari 1950 tegen de
belastingplichtige aanvoert. - Om gerech-

tigd te zijn, bij het vestigen van de extrabelasting, het bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
bepaalde vermoeden toe te passen, moet
de administratie het v66r 1 januari 1950
tegen de belastingplichtige aangevoerd
hebben. (Wet van 16 october 1945, art. 15,
tweede lid.)
1 maart 1955.
557
244. - Inlcomstenbelastingen.
Ext·rabelasting. - Bij artilcel 2, paragraaf 3,
van de wet van 16 october· 1945 omschre-
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ven wetteUjlc vermoeden. Vermoeden
slechts va'n toepassing indien de administratie er voor 1 januari 1950 jegens de belastingpUchtige gewag van maalct. - Om

tot het vestigen van de extrabelasting
gerechtigd te zijn het bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
omschreven vermoeden toe te passen,
moet de administratie er van v66r 1 januari 1950 jegens de belastingplichtige gewag gemaakt hebben. (Wet van 16 october 1945, art. 15, lid 2.)
22 maart 1955.
619
245. -

Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. - Bij artilcelle, paragraaf 3,
van de wet van 16 october 1945 omschreven vermoedens. Banlcdeposito's. Voorwe1·p van dit veTmoeden. - Het wet-

telijk vermoeden afgeleid uit de bankdeposito's op 9 october 1944 beoogt slechts
de sommen waarvan de belastingschuldige in de bank credietgever is. (Wet van
16 october 1945, art. 2, par. 3, letter a.)
22 maart 1955.
619
246. - Inlcomstenbelastingen. - Ewtrabelasting. - Belastbare gTondslag bepaald bij vergelijlcing van de activa in
1940 en in 1944.- In acht te nemen debetrelceningen op de banlc. - Sohulden op
het einde van het belastb.are tijdperlc bestaande. - Daar het bij artikel 2, para-

graaf 3, van de wet van 16 october 1945
bepaald wettelijk vermoeden aan de
schulden van de belastingschuldige op de
bank vreemd is dienen de schulden die op
het einde van het belastbaar tijdperk bestaan en niet deze van 9 october 1944 in
acht genomen te worden om tot vaststelling van de belastbare inkomsten de balans van het actief en van het passief te
bepalen.
22 maart 1955.
619
247. - Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. Belastbaar tijdperlc. -

De extrabelasting wordt gevestigd op de
bij artikel 2 van de wet van 16 october
1945 exceptionele inkomsten, winsten en
baten die hetzij gedurende het tijdperk
van 1 januari 1940 tot 31 december 1944,
hetzij, wanneer het gaat om een belastingplichtige die een regelmatige boekhonding
anders dan per kalenderjaar voert, gedurende de van 1 januari 1940 tot 30 december 1944 afgesloten boekjaren behaald
werden. (Wet van 16 october 1945, art. 1,
paragraaf 1.)
22 maart 1955.
624
248. - Inkomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. - BepaUngen van de samengesohakelde wetten van toepassing, behalve afwijlcing. Alle bepalingen van

de samengeschakelde wetten die op de
bedrijfsbelasting betrekking hebben zijn
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van toepassing op de extrabelasting, in
zover ervan door de ·wet van 16 october
1945 niet wordt afgeweken. (Wet van
16 october 1945, art. 19.)
22 maart 1955.
624
249. - Inlcomstenbelastingen.
EwtTabelasting. Gedeelte van de belastbare inlcomsten tot latere wedera.anlegging
van de stocks vrijgesteld. - Doel door de
wetgeve1· beoogd niet ve1·wezenlijlct. Vrijstelling die geen reden van bestaan
mee1· heeft. - Vermits de wet van 16 oc-

tober 1945 een gedeelte van de belastbare
inkomsten vrijstelt om het later wederaanleggen van de stocks te verwezenlijken, en vermits dat wederaanleggen uiterlijk op 31 december 1947 moet geschieden,
heeft de vrijstelling geen reden van bestaan meer en dringt zich de aanslag in
de extrabelasting onmiddelijk op ingeval
ten gevolge van enigerlei omstandigheid,
het door de wetgever gewilde doel niet
verwezenlijkt is. (Wet van 16 october 1945,
art. 6.)
709
26 april 1955.
250. - Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. - A1'tikel 4 van de wet van
16 october 194{i. - Bepaling wellce van
artilcel 35, paragraten 3 en 3bis, van de
samengeordende wetten afwijlct. - Arti-

kel 4 van de wet van 16 october 1945, inzonderheid in zijn paragraaf 5, wijkt af
van de bepalingen van artikel 35, paragrafen 3 en 3bis, van de samengeordende
wetten, welke, derhal>e, inzake extrabelastingen niet toepasselijk is. (Wet van
16 october 1945, art. 19.)
10 mei 1955.
754
251. - Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. - Naamloze vennootschap.
Belastbare ewoeptionele winston. T7 astgesteld zonder relcening te houden
met de aan de eenvoudige vennoten betaalde bezoldigingen en wedden. - Uitzonde1"ing. - De aan de eenvoudige ven-

noten bij toepassing van een contract van
dienstverhuring betaalde bezoldigingen en
wedden moeten niet voorkomen onder de
elementen die moeten vergeleken worden
tot het bepalen van de ten laste van de
naamloze vennootschappen in de extrabelasting belastbare excedentaire winsten,
behalve in het. geval waarin het gaat om
beheerders, commissarissen, vereffenaars
of titularissen van andere soortgelijke
functies, die tijdens de belastbare periode,
hoewel in dienst van de vennootschap gebleven zijnde, opgehouden hcbben die
functies te vervullen. (Wet van 16 october
1945, art. 4.)
10 mei 1955.
754
252. -

Inlcomstenbelastingen.

Ew-
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Ewceptionele inlcomsten.
Reterentietijdpedc. - Arti-

kel. 4; paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945 beschouwt als, luidens artikel10, paragraaf 1, van dezelfde wet, aan
de extrabelasting onderhevige exce]ltionele winst bet deel van al de gedurende
het belastbare tijdperk behaalde inkomsten die het geheel van de bij artikel 5,
paragraaf 3, 5 of 6 voorziene bedragen
overtreffen.
17 mei 1955.
776
253. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. - JJ[inimtt·m attrelcbaar van
de belastbare grondslag per· aotiviteitsmaand. Voorwaarden en perken ·van
die attrek. - Artikel 5, paragraaf 6, van

de wet van 16 october 1.945, welke een
aftrekbaar minimum van 5.000 frank per
maand acth'iteit gedurende het belastbare
tijdperk voorziet, laat die aftrek slechts
toe naarmate van de duur van de belastbare bedrijfsactiviteit, 't is te zeggen van
die welke luidens artikel 2, paragraaf 1,
van de wet belastbare inkomsten heeft
voortgebracht.
17 mei 1955.
. 776
254. - Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. Bedrijfslasten. - Regel
betreffende de attrek van clie lasten voorzien door artilcel 26 -van de samengeordende wetten. - Regel toetJasselijlc op rle
extrabelasting. - Bij afwezigheid, in de

wet van 16 october 1.945, van een afwijking van de bepalingen van artikel 26 van
de samengeordende wetten, is de regel die
toelaat van het bruto bedrag van de bedrijfsinkomsten enkel de bedrijfsuitgaven
af te trekken die gedurende de belastbare
tijd gedaan werden ten einde die inkomsten te verkrijgen en te behouden, op de
extra belasting toepasselijk.
17 mei 1955.
780

255. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelnsting. Belastbare winsten. Winsten vermelcl in artilcel 25, parauraat 1, .1°, van cle samengeorclencle wetten. - Winsten, oncler voorbehoucl van de
cloor cle wet vai~ 16 octobe1· 1945 vermelcle
bi.izonderheden, op clezeltcle manier als
cloor cle samengeorclende wetten beschou.wcl. Wanneer artikel 2, paragraaf 1, littera a, van de wet van 16 october 1945 naar de in artikel 25, ]1aragraaf 1, 1 o, van de samengeordende wetten
vermelde winsten verwijst, bedoelt het,
onder voorbehoud van de bijzonderheden
welke het vermeldt, die winsten op dezelfde manier als de samengeordende wetten
te beschouwen.
17 mei 1955.
780
256. -

Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. Belastbaa1· inlcomen. -

Door de belastingtJlichtige betaalde premies van levensverzekerin,q.- Verzelcerde
kapitaal welke voor geen van de voo-rrleelhebbenclen 50.000 frank te boven gaat. Geen wettelijlce vermoeden van oorsprong. ·

- De door een belastingplichtige in ile
extrabelasting gedane uitkeringen, welke
premies van levensverzekeringen tot voorwerp hebben, worden niet wettelijk vermoed van belastbare inkomsten voort te
komen wanneer het verzekerde kapitaal
voor geen enkel van de bene:ficiarissen
50.000 frank te boven gaat. (Wet van
16 october 1945, art. 2, par. 3, c.)
24 mei 1955.
797

257. - Inlcomstenbelastingen.
Ext1·abelasting. Sommen cloor cle belast-ingplichti,qe tot zeke1·e levensverzekeringen besteecl. - TVettelijlc vermoeclen van
oorsp1·ong niet toepasselijlc. Sommen
wellce niettemin aan de extrabelasUng
lmnnen onclerhevig zijn. - Door niet te
vermoeden dat de door een belastingplichtige tot betaling van premies van levensverzekeringen bestede sommen van belastbare inkomsten voortkomen wanneer het
verzekerde kapitaal per bene:ficiaris geen
50.000 frank te boven gaat, heeft artikel 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945 die sommen niet aan de extrabelasting onttrokken.
24o mei 1.955.
797

258. - Inkomstenbelastingen.
Extrabelasting. Belastbaar inlcomen. Bewijs van belastbaarheicl wellce u.it feitelijlce vermoeclens lean voortspruiten. De rechter over de grond oordeelt souverein, op grond van feiten en omstandigheden welke hij ten titel van feitelijke
vermoedens inroept, dat de sommen welke
de belastingplichtige aan het uitbetalen
van zekere levensverzekeringen heeft besteed en ten opzichte van dewelke geen
wettelijke vermoeden van oorsprong bestaat niettemin van aan de extrabelasting
onderhevige inkomsten voortkomen. (Wet
van 16 october 1945, art. 1, par. 1, 2,
par. 1, 16 en 1.9; samengeordende wetten,
art. 32 en 55.)
24 mei 1955.
797
259. - Inkomstenbelastingen.
Extrabelasting. - P1·ovisie tot instandhoncling van de stocks. Geen bepe1·king
wa.t bet1·ett cle her-lcomst van de gelden
welke tot cle wecleraanleg van cle stocks
moeten clienen noch aangaancle het jttiste
tijdstip waarotJ clie gelden ter beschilclcing
van cle belastingplichtige moeten gestelcl
Verplichti.ng nochtans de
tvorclen.
stoclcs v661· 31 decembe1· 191,7 wecler aan
te. leg gen. - De wetgever heeft geen be-

perking voorzien met betrekking tot de
herkomst van de volgens artikel 6, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
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tot wederaanleg van de stocks bestemde
gelden en heeft het juiste tijdstip niet
bepaald waarop die gelden ter beschikking
van de belastingplichtige moesten gesteld
zijn; hij heeft enkel, dienaangaande, bevolen dat de stocks, ten laatste, op 31 december 1947 moesten weder aangelegd
worden.
31 mei 1955.
815
260. - Inlcomstenbelast-ingen.
EJmtrabelasting. - Aangifte. - Aangifte in
de emt?·abelasting. ~ Aangifte die een
onjuist bedrag van gerede middelen op
1 jamwri 1940 ve1·meldt. ~ Bclastingplichtige dienend het bewijs van het later aangevoerd hager bedrag bij te brengen en
ervan te laten bUjlven dat zijn aangifte
een gebrelc wegens dwal'ing orntrent de
feiten of orntrent het recht aanlcleefrle. -

Wanneer de belastingplichtige in zijn aangifte in de extrabelasting een onjuist bedrag van zijn gerede middelen op 1 januari 1940 vermeld heeft, dient hij niet
alleen het bewijs' van het later aangevoerd
hoger bedrag bij te brengen maar ook
ervan te laten hlijken dat zijn aangifte
wegens een dwaling omtrent de feiten of
omtrent het recht een gebrek aankleefde.
12 juli 1955.
930
261. - Inlcornstenbelastingen. - JiJmtrabelasting. ~ Bepaling van de belastbare grondsla,q. - Rarning der stocks van
de belastingplichtige op 9 october 1944. Rarning volgens de gerniddelde prijzen
waartegen soortgelijke belasti1igplichtigen
verhandeld hadden. Raming niet op
artilcel 28 van de samengeschaTcelde wetten, maar op feitelijlce vermoedens gem·ond. - Wanneer de administratie, tot

raming van de stocks van een belastingplichtige op 9 october 1944, gesteund heeft
op de gemiddelde prijzen waartegen soortgelijke belastingschuldigen verhandeld
hadden, gaat het daar niet om een toepassing van artikel 28 der samengeschakelde
wetten, maar om het aanwenden van de
feitelijke vermoedens.
12 juli 1955.
930
262.

~

InTcomstenbelastingen.
Emtrabelasting. ~ .Aanslag gevestigd lvrachtens artikel 7 van de wet van 16 october
1946. - Uitsl7titing van de bij artiTcel 67
der samengeschakelde wetten bepaalde
verhoginrten. - Voo1·waarden. - De bij

artikel 57 der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen bepaalde verhogingen zijn alleen dan uitgesloten wanneer de krachtens artikel 7
van de wet van 16 october 1945 gevestigde
aanvullende aanslagen het werden na het
verstrijken van de bij artikel 74 der samengeschakelde wetten gestelde, bij de
besluitwet van 17 december 1942 geschor:Ste, vervolgens, wat de inkomsten uit de
VERBR,., 1955. 64
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jaren 1940 tot 1945 aangaat, bij artikel 1
van de wet van 30 juli 1947 verlengde
buitengewone termijnen.
12 juli 1955.
930
HOOFDSTUK VIII.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN YOORTYLOEIEND UIT LEYERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE YIJAND.

263. ~ Inlcomstenbelastingen. - Speciale belast'ing op de wins ten voortvloeiend
uit leveTingen en prestaties aan de vijanrl.
- Belasting slaande narnelijlc op de winsten ran om het even welke nijverhe-itls-,
handels- en landbouwbedrijven, bedoe/.d in
het 1°, paragraaf 1, van artiTcel 25 van de
samengeschalcelde wetten betreffcnde de
inlcomstenbelastingen, zelfs indien het om
een alleenstaande of toevalUge verrichting
uaat. - Verrichting vreemd aan een beroepsactiviteit. - Inlcomsten wellve niettemin onder toepassing van de speciale
belasting vallen. - Naar luid van artikel 1, paragraaf 2, van de wet van 15 oc-

tober 1945, zijn de aan de speciale belasting onderhevige inkomsten die welke in
Belgie of in het buitenland betaald werden dank zij een bedrijvigheid voorzien
in paragraaf 1 van artikel 25 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dan zelfs wanneer het
gaat om een alleenstaande of toevallige
verrichting, die aan de beroepsactiviteit
vreemd is.
Artikel 1, paragraaf 2, van de wet van
15 october 1945 wijkt nochtans af van de
bepalingen betreffende de bedrijfsbelasting. Door te beschikken dat de inkomsten, winsten en baten, verwezenlijkt zelfs
dank zij een alleenstaande of toevallige
verrichting, aan de speciale belasting onderhevig zijn, bedoelt het noodzakeli.ik
de verrichtingen welke vreemd zijn aan
een beroepsactiviteit.
3 november 1954.
130
264. - InTcomstenbelastingen.
Speciale belasting op de winsten vooTtvloeiend
ttit leveringen en prestaties aan de vijand.
- Alleenstaande at toevallige verricl1,ting
bestaande in een atstand van een nij,vcrheidsbedrijf. - Winst wellce er uit voortvloeit lean nietternin onder toepassin_q van
de speciale belasting vallen. - De afstand

van een nijverheidsbedrijf, hetwelk zelfs
buiten alle bedrijfsactiviteit inkomsten,
winsten en baten verwezenlijkt heeft, kan
op zich zelf een door paragraaf 2 van
artikel 1 van de wet van 15 october 1915
bedoelde alleenstaande of toevallige verrichting zijn.
3 november 1954.
130
265. -

Inkomstenbelastingen.

Spe-
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ciale belasting op .de winsten voortvloeiende uit leve1·ingen en prestaties aan
de vijand. Belastingvrijdorn voorzien
door artikel 27, parauraaf 2bis, a, der samenueschakelde wetten betrettende de inlcomstenbelastingen. - Zander toepassi.ng
tot vaststelling van de winst waarov de
speciale belasting dient te slaan, zo zij
ontstaan is ~tit de atstand aan de vijand
van een beddjf en niet u.it de in het bedri.if
gestolcen venneenleringen voortvloeiende
uit in de loop van de extJloitatie van llet
bedrijf verwezenlijlcte meerwaarden.

De belastingvrijdom voorzien bij artikel 27, paragraaf 2bis, a, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen is niet van toepassing tot
het bepalen van de aan de speciale belasting onderhevige winsten die uit de overdracht aan de vijand van een persoonlijk
bedrijfsgoed ontstaan zijn en niet voortkomen van vermeerderingen van in het
bedrijf gestoken activa voortvloeiend nit
in de loop van de exploitatie verwezenIijkte meerwaarden.
3 november 1954.
130
266. - Speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leve1·ingen en prestaties aan de viiand. - Winsten binnen
de perlcen van een normale winst. - Vrijstelling van de speoiale belasting zo de
prestee1·der slachtojfe1· is van een opeising
waarvan hij bewijst dat zij echt en oprecht is. - Artikel 1, paragraaf 4, van de

wet van 15 october 1945 verleent, binnen
de perken van een normale winst, vrijstelling van de speciale belasting op C!e
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand aan de presh'erder die slachtoffer is van een opeising
waarvan hij bewijst dat zij echt en oprecht is.
15 februari 1955.
494
.267. -

Speciale belasUng op winsten
voortvloe·iencl ~1-it leve1·ingen en prestaties
aan ae vijand. - Opeising clie vrijstellin.Q
meclebrengt van cle belasting. Geen
onclerscheicl naar gelang de opeising
1·echtstreelcs floor cle vijand of cloo1· t1tSsenkomst vnn cle gemeenteove1·heclen ·is
verdcht geweest. Artikel 1, para-

graaf 4, van de wet van 15 october 1945
maakt g·een onderscheid naar gelang rle
opeising rechtstreeks door de vijand of
door tussenkomst van de gemeenteoverheden in het kader van artikel 52 van rle
bijlage bij de overeenkomst van Den Haag,
del. 18 october 1907 is verricht geweest.
15 februari 1955.
-1!J4
268. - Speciale belasting 011 ae winsten voortvloeiencl uit lever·ingen en prestnties nnn de vijnncl. - Opeising die vrijstell-ing meclebrengt vnn cle belasting.
Werlcelijlc lcnmlcter vnn de opeising. -

Binclende beoorcleling J,n feite door de
rechter over de grand. - Ret werkelijk

karakter van de opeising sluit in zich clat
de aan de presteerder opgelegde maatregel
al de intrinsieke voorwaarden omvat en
namelijk dat de daad van de mogemlheid,
die wegens een rechts- of feitelijke toestand de macht bezit, afgezien van elke
toestemming van de presteerder gestelrl
werd, wat door de rechter over de grond
souverein wordt beoordeeld.
15 februari 1955.
494
269. - Anngifte van de belastingplicht-ige. - Behoorlijlc ingev~tld tonnulier tot
nangifte niet binnen de maand ternggezonden. - Regelmatige aanslag van ambtswege. - Wanneer het door de adminis-

tratie van de rechtstreekse belastingen
gezonden aangifteformulier aan de belastingplichtige welke aan de speciale belasting op de winsten voortvloeiende uit
leveringen en prestaties aan de vijand
onderhevig is, niet, behoorlijk ingevuld,
binnen de maand teruggezonden werd,
heeft de administratie het recht tot een
aanslag van ambtswege over te gaan. (Artikelen 11 en 13 van de wet van 15 october
1945; 56 van de samengeordende wetten.)
10 mei 1955.
749
.270. - Inlcomstenbelastingen. - Speciale belasting op de winsten voortvloeiencle uit leveringen en prestaties aan
cle vijnnd. - Begrip. - Artikel 1, para-

graaf 1, van de wet van 15 october 1945
vestigt een speciale belasting van 100 t. h.
op de inkomsten, winsten en baten diP.
van 10 mei 1940 tot 31 december 1944 door
bij artikel 1, paragraaf 1, littera's a, b
en c van zelfde artikel bedoelde natuurlijke of rechtspersonen behaald werden.
(Impliciete beslissing.)
17 mei, 1955.
777
I

271. -'-- InlcoJnstenbelnst-ingen.

F{peciale belasting op de winsten voortvloeiende ttit leveringen en prestaties aan
de vijand. Afwijlcingen ten opzichte
van zelcere categorieen personen. ~ Artikel 1, paragraaf 3, 2Je lid, van de wet van

15 october 1945, gewijzigd door artikel 5
van de wet van 30 mei 1949, wijkt slechts
af van de bepalingen van paragraaf 1 van

dit artikel ten opzichte van de personen
die in paragraaf 1, 2°, littera's a en b,
van artikel 25 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen vermeld zijn en ten opzichte van de
onafhankelijke handelsvertegenwoordigers
die reeds "1'66r 10 mei 1940 ten dienste van
vijandelijke firma's stonden.
17 mei 1935.
777
.272. - Inlcomstenbelnstingen.
8pecinle belasting op de 'Winsten voo1·tkomende 'ran lever"ingen en prestnties aan

T
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de vijand. Belnsting die met de bij
artilcel 1fe3ter van het Stratwetboelr; voo1·ziene toelcenning van eigendom aan de
Staat mag samengevoegd worden. - De

bi.i de wet van 15 october 1945 voorziene
bijzondere belasting op de winsten voortvloeiende uit prestaties en leveringen aan
de vijand, en de bij artikel 128te1· van het
Strafwetboek voorziene toekenning van
eigendom aan de Staat hebben noch dezelfde aard, noch hetzelfde doel, noch
hetzelfde voorwerp. Geen wetsbepaling
verbiedt hun samenvoeging.
28 juni 1955.
878
273. ~ Inlcomstenbelastingen.
Speciale belasting op de wins ten voortvloeiend
uit leveringen en p1·estaties aan de vi:iand.
- Aanslag van ambtswege vol_qens de in
artikel 56 iter samengeschalcelde wetten
vast{lestelde regelen. ~ Wettelijlc,heifl. -

Behoudens afwijking, voorziet artikel 13
van de wet van 15 october 1945 in de toepassing, ter zake van de speciale belasting, van de in artikel 56 der samengeschakelde wetten vastgelegde regelen, in
de onderstelling dat de belastingplichtige
in de speciale belasting nalaat de aangifte
in te dienen welke hij, naar luid van artikel 11 van die wet van 15 october 1945.
gehouden is in te dienen.
12 juli 1955.
930
274. - Inkornstenbelastingen.
Speciale be lasting op de winsten voortvloeienit
ttit leveringen en prestaties aan de vijand.
- Bepaling van de belastbare grondslag.
- Niet allen door wettelijlce vermoedens
omschreven in artilcel 4 van de wet van
15 october 191,5, maa1· oolc door teitelijlce
verrnoedens bestaande uit de raming van
het werlceUjlc bedrar1 der leveringen aan
de vijand. Om een belastingplichtige

ambtshalve in de speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand aan te slaan. vermag de administratie te steunen niet aileen op de bijzondere bij artikel 4 van de
wet van 15 october 1945 ingevoerde vermoedens maar ook op de feitelijke vermoedens bestaande, aan de ene zijde, uit
het werkelijk bedrag der leveringen aan
de vijand, mits onderscheid gemaakt
wordt tussen de rechtstreeks aan de
vijand gedane leveringen en de door tussenkomst van niet vijandelijke firma's gedane levering·en, en, aan de andere zijde,
uit het vermoed element dat de eerste
leveringen aanlegger een winst van 30 t. h.
verschaft hadden, terwijl voor de andere
leveringen de winst 15 t. h. bedragen had.
(Wet van 15 october 1945, art. 10.)
12 juli 1955.
930
275. -

Inlcomstenbelastingen. - Speciale belasting op de winsten voortvloeienrl
uit leveringen en prestaties aan de vijand.
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- .(ianslag van a1nbtswege. - Atwijlcing
van artikel 56 fler samengeschalcelfle wetten. - Afwijlcing niet toepasselijk op het
geval waa1··in de aflministratie, tot bepaling van de belastbare g1·ondslag, van feitelijke vermoeilens en niet van wetteUjlce
vernwedens gebruilc maalct. - De afwij-

king bij artikel 4 van de wet van 15 october 1945 voorzien van artikel 5G der
samengeschakelde wetten, wanneer de
adm~nistratie op wettelijke vermoedens
steunt tot bepaling van de belastbare
grondslag in de speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand, is niet toepasselijk wanneer de administratie van feitelijke vermoedens gebruik maakt.
12 juli 1955.
930
276. - Inlwmstenbelastingen. - Hpeciale belasting op de winsten voortvloeiend
tt'it leveringen en prestaties aan de vijand.
- A/trekking van zeTce1·e belastingen van
het bedrag der speciale belasting. - At·
trelclving inslttitend dnt het bedrag der
afget1·oklcen belasting voorat bepaalrl ge~veest is. Artikel 14 van de wet van
15 october 1945, dat in het aftrekken van

belastingen van het bedrag der speciale
belasting voorziet. onderstelt noodzakelijk
dat het bedrag van elke dier belastingen
vooraf bepaald geweest is.
12 juli 1955.
930
HOOFDSTUK IX.
MOiliLIENBELASTING.

277.

~

Inlcomstenbelastingen. - Mobilii!nbelasting. Yennootschap op aandelen. - Yerdeling qJan het maatschappelijlc verrnogen. Belastbare gronilslag.

- In geval van verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap op aandelen, ten gevolge van vereffening of van enig ancler oorzaak, is de
mobilH~nbelasting verschuldigd op de uitgedeelcle sommen welke het bedrag overschrijden van het nag terugbetaalbaar
werkelijk volgestort kapitaal, gerevalori-·
seerd bij toepassing van de door de wet
voorziene coefficienten. (Samengeordende
wetten, art. 15, par. 2.)
24 mei 1955.
789
278. ~ Inlcomstenbelnstingen.
JJ1obilie'nbelasting.- Yerdeling van hetmaatschappelijk ve1·mogen van een vennootschap op aandelen. - Vaststelling van het
~verlcelijlc volgestort maatschappelijk Tcapitaal wellc terugbetaalbaa1· is. - Revalo1·isatie van het bedrag van het maatschappelijlc Tcapitaal. - Begrip. ~ Door

de revalorisatie toe te laten van het werkelijk volgestorte maatschappelijk kapitaal dat op het ogenblik van de verdeling
van het maatschappelijk vermogen van
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een vennootschap op aandelen nog terugbetaalbaar is, heeft de wetgever het onderscheid tussen maatschappelijk kapitaal
en maatschappelijk vermogen behouden
en heeft er zich toe beperkt op empirische
en forfaitaire wijze niet het maatschappeIijk vermogen, 't is te zeggen de goederen
toebehorende aan de vennootschap, maar
het cijfer welke op abstracte wijze het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt te revaloriseren, door dit cijfer met
een bepaald coefficH~nt te vermenigvulf!igen. (Samengeordende wetten, art. 15,
par. 2, 26 lid.)
24 mei 1955.
789
279. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag in de bedrijfs- en in de mobiUiinbelasting. - Reclamatie. - Directe~tr beslissende dat de bedrijfsbelasting n·iet
versclH~lcligd is maar dat de inlcomsten
aan de mobiliiinbelasting onderhevig .zi/n.
- Hot vun beroep verrnogende te beslissen rlut de inlcomsten n·iet aun de mobiliiinbelasting ondet·hevig z·ijn. - Wanneer,

ten gevolge van een reclamatie betreffende
een aanslag in de bedrijfsbelasting en in
de mobilienbelasting de <lirecteur der belastingen het juist bedrag <ler verschuldigde belastingen l1eeft vastgesteld en beslist heeft dat de bedrijfsbelasting niet
verschuldigd was, maar dat de bedoelde
inkomsten aan c1e mohilienbelasting onderworpen waren, mag het hof van beroep, voor hetwelke het verhaal van de
belastingplichtige aanhangig werd gemaakt, beslissen dat die inkomsten niet
aan de mobilienbelasting onderhevig zijn.
31 mei 1955.
818
.280. - InlcomstenbelasUngen. - Mobilienbelastin,q. - Vet·plicht-ing tot betaling van de mobiliiinbelasting. - Schuldenaurs van de inlcomsten of deze die ze
betalen, in Belgie gevestigd zijnde. -

Indien, de last van de mobilienbelasting
principieel door de voordeeltrekkende van
de inkomsten der roerende kapitalen client
gedragen te worden, zijn de schuldenaars
van die inkomsten of degenen die ze betalen, wanneer zij in Belgie gevestigd zijn,
aileen ter uitsluiting van de voordeeltrekkende tot de uitkering van die belasting·
gehouden. (Samengeordende wetten, :utikel 20, par. 1.)
14 juni 1955.
846
281. ~ Inlcomstenbelastingen.
Mobiliiinbelasting.
Nuamloze vennootschap. - Uitlcering van te voren in hoofde
van de vennootsc/1.a1J aungeslagen ·reserves. - Attrelclcing van de te voren geheven
belasUngen. Att·relclcing ten voordele
van de vennootschuzJ alleen toegelaten. -

Wanneer een naamloze vennootschap aan
haar aandeelhouders dividenden uitkeert
welke afgenomen worden op haar .reser-

ves, welke op het ogenhlik van hun ontstaan in hoofde van de vennootsC'hap,
aangeslagen zijn geweest, geschiedt de aftrekking van de te voren op de uitgekeerde sommen geheven inkomstenbelastingen
en na tionale crisisbelasting niet ten voordele van de aandeelhouders maar ten
voordele van de vennootschap, schuldenares van de belasting op de uitgekeerde
inkomsten. (Samengeordende wetten, artikel 52, par. 7.)
14 juni 1955.
846
282. - Inlcomstenbelastingen.
Mobiliifnbelasting.
N aurnloze vennootschap. - Uitlcering van bruto dividenden.
- Aftrelclcing aan de bran van slechts een
deel van de rnobiliiinbelasting. - Aanmtllende baat aldus aan de actndeelhouders
~titgelceet·d. Belastbare baat, wellce de
betaling doat· de vennootschup van een
aanmtllende rnobiliiinbelasting medebt·engt.

- Wan'neer een naamloze vennootschap
aan zijn aandeelhouders een bruto winstaandeel uitkeert, maar enkel een cleel van
de mobilienbelasting aftrekt van dat
winstaandeel, namelijk bet verschil tussen de op het bruto bedrag van bet winstaandeel berekende belasting en de som
die, luidens artikel 52,. paragrafen 7 en 8,
van de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingeu enkel ten
voordele van de vennootschap aftrekbaar
is, volgt daaruit een aanvullende inkomst,
welke een der andere baten uitmnakt
welke aan de aandeelhouders <<nit welken
hoofde en op welke wijze ook uitgekeerd »
worden, en volgens artikel15, 16 lid, onder
de belasthare inkomsten begrepen zijn, en
een aanvullende mobilH!nbelasting medebrengt, waarvan de vennootschap schuldig
is. (Samengeordende wetten, art. 15, paragraaf 1, en 20, par. 1.)
14 juni 1955.
84.o
283. - Inlwmstenbelast'ingen.
Mobiliifnbelastin_q. Handelsvcnnootschap.
- Verdeling van het rnaatscllappelijlc vermogen. - OoifjJiCienten van revuloriserinq
van het lcapitaal. ---' Gelijlctijd·ige toepassing van die coejJiciiJnten op tijdens menige jaren gedane stortingen. - Gedeeltelijlce verrninderin_qen van het lcapitaal. Evenreclige verdelingen van die atbetalingen. - Voor de gelijktijdige toepassing van

de coefficienten van revalorisering op de
gedurende menige jaren gedane stortingen
van het maatschappelijk kapitaal, met
het oog op de berekening van de mobilienbelasting, welke, in geval van verdeling
van het maatschappelijk vermogen, geheven wordt op het gezamenlijk bedrag der
in specten, in effecten of anderszins uitgekeerde sommen na aftrek van het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal dat
nog terughetaalbaar is, worden de gedeeltelijke verminderingen van het ma,at-
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schappelijk kapitaal, welke niet op zekere
delen van dat kapitaal aangerekend zijn
geweest, evenredig op die stortingen omgeslagen. (Samengeordende wetten, artikel 15, par. 2, al. 3.)
21 juni 1955.
860
HOOFDSTUK X.
N ATIONALE

CRISISPELASTING.

284. -

Inlcomstenbelasti.ngen. - Nationale orisisbelasting versehttldigd wegens de bij artikel 25 der samengeschal"elde wetten voorziene bedrijfsinlcomsten.
- Attrekbare lasten. - Toepassing van
de regelen bet1·ettende de bedrijfsbelasting. - Nationale orisisbelasting zelf is
geen attrelcbare last. De nationale

crisisbelasting, yerschuldigd naar rato van
de bedrijfsinkornsten, bedoeld bij artikel 25 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, wordt
op dezelfde grondslag als de bedrijfsbelasting en volgens dezelfde modaliteiten
geheven. (llesluit van 31 juli 1943, art. 3,
par. 1.)
Deze belasting zelf mag niet als lledrijfslast worden afgetrokken. (llesluit
van 31 juli 1943, art. 6.)
9 november 1954.
146
HOOFDSTUK XI.
VERKEERSEELASTING OP AUTOVOERTUIGEN.

285. -

Verlceersbelasting op de atttovoertuigen. ~ Talcelau.tornob'iel tvaarin
arbeiderstverlctttiglcundigen plaats genamen hadden. - Geen taxe verschuldi,qd.

Een als werktuigmachine van de
verkeersbelasting vrijgestelde takelwagen
wordt niet belastbaar door het feit dat
arbeiderswerktuigkundigen met de wagen
vervoerd worden, indien dit vervoer ten
aanzien van het vervoer van het werktuig
een bijkomstig karakter heeft. (Samengeschakelde wetten van 10 april 1951, art. 1
en 9.)
24 januari 1955.
409
286. - VerlceOTsbelasting. - Takelatttomobiel. - Aangifte voor de ingebntilcneming verplichtend. - Een takelwagen

moet v66r de ingebruikneming aangegeven
worden zelfs wanneer het voertuig uiteraard wettelijk van de verkeersbelasting
vrijgesteld is. (Samengeschakelde wetten
van 10 april 1951, art. 1 en 25.)
24 januari 1955.
409
287. - Verlceersbelastiny op de autovoe1·ttt·igen. - Verbod provinoiale of gemeentelijlce opcentimes te vestigen oftvel
soortgelijlce belastingen te hetfen. - Ar-

tikel 36 van de samengeordende wetten
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betreffende de verkeersbelasting op de
autovoertuigen verbiedt aan de provincUln
en gemeenten opcentimes op de verkeersbelasting te vestigen of soortgelijke belastingeri te heffen, behoudens wat betreft
de motorfietsen. (Kon. besluit van 10 april
1951, art. 36.)
18 februari 1955.
502
288. - Verl"eersbelasting op de autovoertttigen. - Tentybrenging van de belast·ing tot een clerde van haar bedrag
voo1· het gehele jaar. Vermindering
ondertvorpen aan de voortvaarde dat de
bijzondere aanwending van het voertuig
ttit objeotieve elementen blijkt. - De ver-

rnindering van de verkeersbelasting op de
autovoertuigen tot een derde van haar bedrag voor het gehele jaar, met betrekking
tot de voertuigen die wegens hun aard,
hun bestemrning of hun speciale aanwending, slechts gedurende ten hoogste negentig dagen per jaar op de openbare weg
worden gebruikt en slechts tot het vervoer
van enigerlei goederen of voorwerpen met
uitsluiting van personen worden aangewend, is onderworpen aan de voorwaarde
dat die bijzondere aanwending uit objectieve elementen blijkt welke noodzakelijkerwijze slechts een beperkt gebruik ervan toelaten. (Wet van 10 augustus 1950,
art. 5.)
15 maart 1955.
604
289. - VerlceersbelasUngen op de atttovoe1·ttti,qen. Artilcel 86 van de samengeordende wetten betretfende de verkeersbelastingen op de autovoertu,igen. Voortverp van die bepaling.- Verbod van
vestiging van provinoiale en gemeentetaxes. - Bet voorwerp van artikel 36 van

de samengeordende wetten betreffende de
vervoertaxe op de autovoertuigen is te
verbieden dat de provincie of de gemeente
taxes zouden vestigen, welke de wetgever
beschouwt als zijnde gedekt hetzij door
de betaling van de ten bate van de Staat
bestaande taxe, hetzij door de vrijstelling
van betaling ten voordele van zekere voertuigen, binnen de door die wet voorziene
perken. (Wetten samengeordend door het
koninklijk besluit van 10 april 1951, artikel 36.)
782
17 mei 1955.
290. - Verl"eersbelastingen op de autovoertuigen. - Vrijstelliny van de landbatt.tvvoertnigen. Vrijstelling beperlct
tot de taxes gelij ksoortig met de ta:re op
motor- en stoomvoertttigen. - De vrijstel-

ling waarvan de landbouwvoertuigen in
de bij artikel 3, paragraaf 1, 6°, van de
samengeordende wetten op de verkeerstaxe voorziene voorwaarden genieten is
beperkt tot de taxes die gelijksoortig met
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de taxe op de motor- en stoornvoertuigen
zijn.
782
17 rnei 1955.
HOOFDSTUK XII.
TAXE OP DE DRANKSLIJTERIJEN.

291. -

Taxes op de slijte'l"ijen van
gegiste dranlcen. Definitief geworden
aanslagen ten laste van de zaalcvoet·der
van een sUjterij.- vVanbetaling van deze
laatste. - Doot· de lastgever daarna ingediende reclamatie. W eigering doot· de
administratie ze in aanmerking te nemen.
- Omstandigheid wellce de ni'etigheid van
het aan de lastgever betelcend bevel niet
medebt·engt. - Uit de ornstandigheid dat

de udministratie de reclamatie van de
lastgever weigert in acht te nernen omdat
de ten laste van de aangestelde gevestigde
aanslagen definitief geworden zijn, vloeit
geen nietigheid van het ingevolge de wanbetaling van de aangestelde aan de lastgever betekend beveL
19 februari 1955.
510
292. - Taxes op cle slijterijen van
gegiste clranlcen. Belastingen betretfende de slijtet·ij. - Wanbetaling van de
zaalcvoerder. - Rechtstreelcse vervolging
van de lastgevet·. ~ Niet ondergeschilct
aan een kennisgeving van de aanslag noch
aan de verzending van een aanslagbiljet
binnen de gestelcle termijn om een geldige
reclamatie in te d·ienen. - Bij gebrek aan

betaling door de zaakvoerder of aangestelde van de belasting<'n betreffende de
slijterij mag de lastgever van een aangPstelde of zaakvoerder van een slijterij
rechtstreeks vervolgd worden ofschoon
hun door de adrninistratie geen kennis
van de aanslag ten laste ·van de aangestelde werd gegeven noch een aanslagbiljet werd verzonden binnen de gestelde
termijn om een geldige reclamatie in te
dienen. (Wet van 29 augustus 1919, art. 8,
par. 3.)
19 februari 1955.
510
293. - Taxes op de slijterijen ·van
gegiste dranken. Belastingen betreftende de slijterij. - Aanslagen definitief
gevestigcl ten laste van de aangestelcle
zaalcvoe·rder. ~ Wanbetaling. ~ Bevel
ann cle la.stgever betelcencl. - Verzet. ·Miclclelen wa.arop het verzet ma_q stemten.

- De persoon aan wie, wegens zijn hoedanigheid van lastgever, door de administratie van de directe belastingen een
bevel wordt betekenc1 om de belastingen
betreffende een slijterij te betalen die definitief lastens de aangestelde of zaakvoerder die ze niet betaald heeft gevestigd
werden mag zijn verzet tegen het bevel
steunen op het feit dat hij geen hoedanigheid van lastgever bezit of op het feit dat

de belastingen de slijterij niet betreffen.
(Wet van 29 augustus 1919, art. 8, par. 3.)
19 februari 1955.
510
294. - Taxe op
giste dntnken. bestaa.nde slijterij.
de openingsta.xe. -

de slijterijen van geOvenwming van een
- Vermindering van
Voo·rwuu'!"den. - Hij

die, geen slijter zijnde, een bestaande
slijterij van gegiste dranken overneemt,
geniet enkel van de vermindering van d.e
openingstaxe indien de overdrager, welke
er van afziet zijn bedrijfsuitbating el<lers
voort te zetten, regelmatig de overgedragene slijterij uitbaa tte, . en namelijk indien hij de openingstaxe had gekweten.
(Wetten betreffende de slijterijen van gegiste dranken, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 3 april 1953, art. 15,
19, 2°, en 20, 4°.)
16 mei 1955.
774
295. - Belusting op de sli.iterijen van
gegiste drunlcen. Nienwe sli.iter. Slijtster die na. echtscheicling in hetzelfde
lolcua.Z de door huat· gewezen echt,qenoot
geho7tclen sli.iteTi.i heett voort{!ezet. Vrijstelling vun de llelastin,q. -Is van de

openingsbelasting op de slijterijen van gegiste drunken vrijgesteld de slijtster die.
na echtscheiding, in hetzelfde lokaal de
door haar gewezen echtgenoot gehouden
slijterij voortzet.
27 juni 1955.
875
HOOFDSTUK XIII.
PROVINCIALE EN

GEMEEN1'ETAXES.

296. -

Gemeentelijlce tuxe. - Taxe
op het toevallig stutioneren van motorri.it7tigen weUce door de bestendi{!e deputatie goedgelce7trcl is. - OnwetteUjlcheid.

- Artikel 77, 5°, van de gemeentewet,
machtigt de gemeente niet, onder de goedkeuring van de bestenc1ige deputatie, een
taxe te heffen op het toevallig stationeren
van motorrijtuigen op de openbare weg.
19 november 1954.
185
.297. Gemeentetulcs. Onrechtstreelcse gemeentetaks. - Invorderin_q. Ver.furing. - De vordering tot inning van

een onrechtstreekse gemeentetaks verjaart
na een termijn van vijf jaar te rekenen
van het ogenblik af waarop, volgens het
reglement waarbij de taks inge;;teld
wordt, deze taks 011eisbaar wordt. (Wet
van 29 april 1819, art. 7.)
224
3 december 1954.
298. - Belastingen. - Gemeentetaxe
ten la.ste van de gebrnilcers va.n a7ttovoert7ti,qen die op het gebiecl van de gemeente
sta.tioneren. - Soortgelijlce belasting met
cle verlceersbela.sting. - Onwettelijlcheid.

-

Een op het eenvoudig stationeren van

--------- ---- r _ 1:-
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de autovoertuigen op de openbare weg
gevestigde gemeentetaxe, is soortgelijk
aan de verkeersbelasting op de autovoertuigen.
De gemeentelijke verordening die soortgelijke taxe invoert is niet wettelijk. (Koninklijk besluit van 10 aprillll51, art. 36.)
18 februari 1955.
502
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gen, waarvan de landbouwvoertuigen vrijgesteld worden bij artikel 3, paragraaf 1,
6°, van de op 10 april 1951 samengeordende wetten betreffende die verkeerstaxe.
17 mei 1955.
782
HOOFDSTUK XIV.
MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE '!'AXES.

299. ~ Gemeente- en provinoiale taxes.
- Bij de taxeverordening van de provincie Henegouwen van 19 october 1950 omsohreven taxe op de voertuigen. - Direote
provinoiale taxe. - De taxe op de voer-

tuigen omschreven bij artikel 5 van de
taxe-verordening van de provincie Henegouwen van 19 october 1950, goedgekeurd
bij koninklijk besluit van 22 november
1950, is een directe provinciale taxe.
26 april 1955.
710
300.- Gemeente- en provinoiale taxes.
- Aanlegger die in zijn voorziening geen
middel !weft doen gelden. - Geen middel
dat_ de openbare orde raalct van ambtswege te weerho·uden. - Verwerping van
de voorziening. - W anneer de aanlegger

geen middel heeft doen gelden in de voorziening welke hij tegen het besluit van c'le
bestendige deputatie van een provinciale
raad betreffende een aanslag in een directe provinciale taxe ingesteld heeft en
wanneer generlei middel dat de openbare
orde raakt ambtshalve te weerhouden is,
verwerpt het hof van verbreking de voorziening.
26 april 1955.
7l0
301. -

Provinoiale en gemeentetaxes.
Reohtstreelcse of onreohtstreelcse gemeentetaxe. Inningstitel. Goedgelceurde gemeenteverordening. De in-

ningstitel van een rechtstreekse of on·
rechtstreekse gemeentetaxe is de verordening welke ze vestigt en die goedgekeurd
is geweest; het is die verordening die de
datum van de verplichting tot betalen bepaalt.
12 mei 1955.
759
302-. - Gerneente- en provinoiale taxes.
- Taxe van de provinoie H enegonwen op
het ho!t-den van door dieren voo·raetroklcen
wagens. - Taxe nitgebreid tot landbouwtraotoren en aanhangwagens. ~ Taxe die
niet gelijlcsoortig is met de taxe 011 7z et
verli;eer van motor- en stoomvoert11-igen.

- De provinciale taxe op het houden van
gewone door dieren voorgetrokken wagens, voorzien bij artikel 5, 2° lid, 4°, van
de taxe-verordening van de provincie Henegouwen van l!l october 1950, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 november 1950, en uitgebreid tot de landbouwvoertuigen zoals tractoren en aanhangwagens, is niet gelijksoorti_g met fie
verkeerstaxe op motor- en stoomvoertui-

303. - Met het zegel gelijk[Jestelde
taxes. - Faotuu.1'taxe. - Faotuur door d-e
ve1·Tcope1· aan een oornrnissionnai1· afgeleverd.- Taxe van 4,5 per d!tizend. - Verlcope1' die geen faot!t!tr afgeleven1 heeft,
hoewel deze verpliohtend was. Taxe
versohuldigd. - Luidens de artikelen 51,

52, 1 o en 53 van het W etboek der met het
zegel gelijkgestelde taxes, zijn aan de
taxe van 4,5 per duizend onderworpen de
factm·en die door de verkoper, commissionnair of aan een door artikel 53 met
een commissionnair gelijkgestelde persoon
afgeleverd worden. Wanneer geen factum·
door de verkoper afgeleverd wordt, is dezelfde taxe verschuldigd indien, krachtens
artikel 57 van gezegd Wetboek, de afievering van een factum· verplichtend is.
21 october 1954.
95
304. - Met het ze.qel [!elijlc[Jestelde
tames. - Forfaitaire taxes ·ingevoe1·d bij
1Jesl1tit van de Regent van 18 januari 19.~9.
- TTe1·sohu.ldi[!d zelf bij verlwop toeqestaan aan ae Staat, de P1'0Vincien, de
gemeenten of de openbare instellingen. Onwettelijkheid. - In zover het beschikt

dat de forfaitaire taxes, die het invoert,
verschuldigd zijn « zelfs wanneer de verkoop aan de Staat, de provincH~n, de gemeenten en de openbare instellingen toegestaan wordt ll, dit wil zeggen wanneer
zij opeisbaar zijn ten laste van de bij
artikel 22 van het Wetboek van de met
de zegel gelijkgestelde taxes vrijgestelde
openbare personen, overschrijdt het besluit van 'de Regent van 18 januari 1949
de macht verleend aan de regering hij
artikel 21 van gezegd wetboek, gewijzigd
bij artikel 5 van het koninklijk beslnit
nr 63 van 28 november 1939.
135
4 november 1954.
305. c - TToorziening in verb1·elcing. Met het ze[!el gelijlcgestelde tames.- Verwerping van het verzet tegen het dwangbevel. - Ge1Jrelc aan oonsignatie van de
versolwldigde som. - Niet ontvanlcelijlce
voomiening. -In zaken van met het zegel

gelijkgestelde taxes, is de voorziening die
zonder voorafgaande consignutie van de
verschuldigde som ingesteld wordt tegen
de rechterlijke beslissing waarbij het verzet tegen een dwangbevel verworpen
wordt niet ontvankelijk. (Artikel '2022 van
het Wetboek betreffende de met het zegel
gelijkgestelde taxes, gewijzigd bij arti-
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kel 58 van de wet van 13 augustus 1947.)
1 april 1955.
659
306. - Met het zegd geUjlcgestelde
tames. - TTerwerping van het verzet tegen
het dwangbevel. Beroep. TToorafgaande consignatie van het bedrag der
verschttldi{lde sommen. ·- Artilcel 2022 van
het Wetboelc betreffende de rnet het zegel
gelijlcgestelde tames. - Dmagwijdte van
die be1Jaling. - Artikel 2022 van het Wet-

boek betreffende de met het zegel gelijkgestelde taxes, luidens hetwelk, « ingeval
het verzet tegen het dwangbevel verworpen werd, geen beroep tegen de rechterlijke beslissing geldig kan aangetekend
worden, alvorens het bedrag der verschuldigde sommen geconsigncerd werd )) heeft
een middel van niet ontvankelijkheid ingesteld met betrekking tot het recht zelf
om heroep in te stellen, en niet enkel een
grond tot schorsing van procesorde. (Wet
van 13 augustus 1947, art. IJS.)
1 april 1955.
659

opgerichte gebouwen )) voorkomende in
het huidig artikel 2bis van het decreet van
31 maart 1926 over de registratierechten
betreffende de onroerende goederen in
Belgisch Congo duiden de gebouwen aan
waarvan de verkrijger, de bouwheer is
geweest.
6 januari 1955.
332
4. - TTerantwooTdelijlcheid bttiten ove1'eenkomst ontstaan. Schade do01' de
instorting van een gebouw veroorzaalct. TTerantwoordelijlche·id van de eigenaar. Do01· een van het Oonrtolees Bttr,qerlijk
Wetboelc en van het Belgisch Burgerlijk
Wetboelc identielce wetsbepaling geregeld.
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- Artikel 262 van het boek cc Contracten
of uit overeenkomsten ontstane verbintenissen )) van het Congolees Burger!ijk
Wetboek, hetwelk de aansprakelijkheid
van de eigenaar van een gebouw voor de
door een instorting ervan veroorzaakte
schade regelt, is de herhaling van artikel 1386 van het Belgisch Bnrgerlijk Wethoek en dient als hetzelve te worden uitgelegd.
3 februari 1955.
436

1. - Rechtstreelcse belastingen. - Bttitengewoon terrnijn van aanslag bij navordering van rechten in geval van valse,
onjttiste of onvolledige aangifte. - Arti-

5. - Inlcornstenbelastingen.
Herleidin{l of intrelclcing van belastingvermeerderin,qen do01· de gottvernettr-generaa/.. Naar luid van
TTereiste voorwaarde. -

kel 39 van het decreet van 12 augustus
193i, waarbij aan de administratie een
buitengewoon aanslagtermijn wordt toegestaan ingeval, onder meer, van valse,
onjuiste of onvolleclige aangifte, maakt'
generlei onclerscheid tussen de gevallen
waarin die aangifte al dan niet aanvaard
werd en de aanslagen al dan niet ten kohiere werden gebracht.
23 november 1954.
191
2. - Rechtst1·eelcse belastingen. - Aanslag bij navordering van reohten tijdens
de bttitengewone termijn. - TTerplichting
beroep te doen op de krachtens artilcel 28
vctn het decreet van 12 atf.gusttts 1937 inlJestelde comrnissie. - De binnen de bui-

tengewone termijn door de administratie
van Belgisch Congo gedane navorderingen
worden overeenkomstig de bij de artikrelen 27 en 28 van het decreet van 12 augustus 1937 bepaalde gewone regelen van
taxatie gevestigd, hetgeen tot gevolg heeft
dat, ingeval van vermoeden van onjuisthei<l, de zaak aan de bij artikel 28 van
voornoemd decreet ingestelde commissie
moet onderworpen worden. (Decreet van
12 augustus 1937, art. 39.)
23 november 1954.
191
3. - Evenreclig overgangsrecht.
Decreet van 31 maart 1926 gewijzigd door
het decreet van 4 deoembeT 1935. - DooT
de veTlc1'ijger opgerichte gebottwen. - Be.171'iZJ. -

De woorden « door de verkrijger

artikel 30, lid 3, van het decreet van 12 augustus 1937 kan de gouverneur-generaal of
bij delegatie de vice-gouverneur-generaal
assistent van de gouverneur-generaal op
de reclamatie van de belastingplichtige,
de belastingvermeerderingen, welke nit
kracht van lid 1 van voormeld artikel
toegepast werden, herleiden of intrekken
c< wanneer hij oordeelt dat er ten voordele
van de overtreder verzachtende omstandigheden voorhanden zijn ll.
22 februari 1955.
534
6. - Inlcomstenbelastingen.
JI!Jacht
om lcwijtschelding van belastingvermeerderin,qen te verlenen. - Go~tvernettr-,qene
raal handelende als orgaan van de ttit·voerende macht. - Geen verhaal tegen cdjn
beslissing bij het hot van beroep. - Wan-

neer de gouverneur-generaal of zijn gedelegeerde de macht uitoefent kwijtschelding van belastingvermeerderingen te verlenen, handelen zij als orgaan van de
uitvoerende macht en staat er tegen hun
beslissing geen verhaal open bij het hof
van beroep.
22 februari 1955.
534
7. - Inkomstenbelastingen.
Ingediende reclamatie te,qen de wettelijkheid
van toegepaste belastingvermeerderingen.
- Uitspraalc van de gou.vern011r-generaal.
Uitoefening. van zijn jtwisdictionele
macht. Wanneer de gouverneur-gene-

raal of zijn gedelegeerde uitspraak <loet

BELGISCH CONGO.
over de reclamatie waardoor een belastingplicll tige het rech t eist belastingvermeertleringen te doen vernietigen welke
volgens hem onwettelijk toegepast werden, oefenen zij de jurisdictionele macht
uit waarmede zij op grond van artikel 35
van het decreet van 12 augustus 1937 bekleed zijn.
22 februari 1955.
534
8. - Inkomstenbelastingen.
Belastingverrneerdering op het ontdoken deel
van de inlcornsten. Ontd~~ilcen van inkomsten. - Begrip. - Naar luid van ar-

tikel 30 van het decreet van 12 augustus
1937, in geval geen aangifte gedaan werd,
wordt de belasting op het ontdoken deel
van de inkomsten tot het dub bel gebracht ;
dam·uit volgt dat de wettelijke sanctie
enkel toepasselijk is zo het niet indienen
van een aangifte tot doel heeft de belasting te ontduiken.
22 februari 1955.
5R4
9. ~ Statmtt van de beambten van iJe
administratie in Atrilca. - Recht van de
v1·ouw van de beambte op de lcosten van
tenigreis naar BelgiiJ. - Vonnis van echtscheiding met lcracht van gewijsde v66·r
het verstrijken van de no1·male dienstperiode van de beambte. - Uit de echt gesclleiden vrouw zonder recht op de lcosten
van tentgreis. - De vrouw van een be-

ambte van de administratie in Afrika, die
krachtens een in kracht van gewijsde gegane beslissing, v66r het verstrijken van
de normale dienstperiode van de beambte
uit de echt gescheiden is, heeft geen recht
op de kosten van terugreis naar Belgie.
(Bijvoegsel van het besluit van de Regent
van 20 augustus 1948, art. 79 en 81, letter b.)
24 maart 1955.
627
10. ~ Rechtstreekse belastingen. Reclamatie. - Achte1·eenvolgende aansla,qen 1vellce verschilli,qe inkornsten van hetzelfde jaar tretten. - Termijn. - Neemt
aanvang voor ieder van die aanslagen van
at de ontvangst van de waarschuwingu.ittreksel van de rol wellce gezegde aanslag betrett. Wanneer de inkomsten

van een fiscaal dienRtjnar, in Belgisch
Congo, aanleiding hebben gegeven tot vestiging van een eerste aanslng en naderhand tot een aanvullende aanslag rusten<'le
op een onderscheiden materie, neernt <le
terrnijn tot reclamatie, voor eenieder van
die aanslagen. aanvang van af de ontvangst van de waarschuwing-uittreksel
van de rol. (Decreet van 12 augustus Hl37,
art. 33.)
732
3 rnei 1955.
11. ~ Contract van dienstverhuring. Beding van mederZingingsverbod gedttrende drie jaar. - Geldigheid behonden ge-
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dtwende dr·ie jaa1· door het decreet van
25 j~mi 1949. - Door te bepalen dat het

slechts, gedurende drie jaar, toepas:;;elijk
zal zijn op de contracten die na zijn
inwerkingtreding gesloten of hernieuwd
zullen zijn, heeft het decreet van 25 juni
1949 op het bediendencontract de geldigheid van de bedingen van mededingingsverbod behouden, voorzien voor een termijn van drie jaar die in de onder het
regime van het decreet van 31 october
1931 angegane overeenkomsten ingehst
werden. (Decreet van 31 october 1931, artikelen 23 en 23bis; decreet van 25 juni
1940, art. 13, 7°, en 52.)
757
12 mei 1955.
12. - Bediendencontract.
Boding
van niet-rnededinging. Vordering van
de werlcgeve1· gestennd op het niet naleven
van dit beding.- Verjaring.- Aanvangsptt.nt. - De verjaring van de vordering

tot herstelling van de schade ontstaan nit
het niet naleven, door een bediende, van
een beding van rnededingingsverbod, gedurende een termijn van drie jaar, dat in
een v66r de inwerkingtreding van het decreet van 25 juni 1949 aangegaan contra~t
ingelast werd, vangt aan op het ogenblik
waarop de werkgever kennis van het
schadelijk feit krijgt. (Decreet van 31 october l!t31, art. 34; decreet van 25 juni
1949, art. 48 en 52.)
757
12 mei 1955.
13. - Betelcening van een exploot. Burgerlijlce en stratzalcen. - Betelcening
van de dagvaarding per brief ot bode. Werlcelijlce overhandiging van een afsehrift aan de betelcende. - Sttbstantiiile
fonnaliteit van de betelcening. - Bewijs.

- Wanneer, in burgerlijke of strafzaken,
een dagvaarding voor een rechtsmacht
van Belgisch Congo er door zending van
een afschrift van de dagvaarding bij een
ter post aangetekend schrijven betekend
wordt of door een gewone bode overhandigd wordt, is de betekening slechts voltrokken en neemt ze enkel datum te rekenen van het ogenblik waarop het afschrift
werkelijk aan de betekende overhandigd
is geweest. Het bewijs van die overhandiging blijkt, volgens de gevallen, nit een
advies van ontvangst, een ontvangstbewijs
of andere elementen. (Congolese Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering [decreten
van 12 november 1886 en 13 juli 1923],
art. 8ter; decreet van 11 juli 1923, art. 66
en 67.)
26 mei 1955.
804
14. - Betelcening van een exploot. Bu.rrJCrlijlce zalcen. - Betelcening van een
dagvaarding per edict en brief. - .-ianplalcken en zending cloor de post van een
afschritt van de dagvaarding. - S~tbstan
tiiile formaliteiten. - Wanneer, in bur-
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gerlijke zaken, de dagvaarding per edict
en brief wordt betekend aan een persoon
die zijn woon- of zijn verlJlijfplaats in
Belgisch Congo heeft, is de dagvaarding
voltrokken en verkrijgt ze enkel datum
wanneer de substantU~le formaliteiten van
aanplakking en van zending van een afschrift van de dagvaarding door de instrumenterende deurwaarder vervuld zijn
geweest. (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering [decreet van 12 november 1886],
art. 9-7°.)
26 mei 1955.
804

15. - Arrest welk een get11igenverhoo1·
toelaat. - Bnrge1·Ujlce zalcen. - Aangestelde raadsheer die het getuigenverhoor
heett gesloten lntiten weten van de partij
welke het had aangevraagd. - Schending
van de rechten der verdediging.- Schendt

de rechten der verdediging de sluiting
van een getnigenverhoor buiten het weten
van de partij die bij een door een hof van
beroep van Belgisch Congo gewezen arrest
toegelaten was geweest getuigen te doen
onderhoren, wanneer die partij al de getuigen die zij verklaard had te willen oproepen nog niet had laten onderhoren.
16 juni 1955.
852
16. - B1wgerl'ijk pensioen. - Decreet
van 25 april 1910, a1·tikel 2. - Draagw'i_jdte. - Artikel 2 van het decreet van
25 april 1910, betreffende de bnrgerlijke
pensioenen der Belgen, gewezen agenten
van de onafhankelijke Staat van Congo,
welk bepaalt dat het door dit decreet ingevoerd burgerlijk pensioen mag gecumuleerd worden met alle pensioenen ten
laste van de Schatkist van het Moederland, mag niet beletten dat de BelgischP
wetgever, tot vaststelling van het bedrag
van de pensioenen welke hij ten laste van
f1e Staat legt, rekening zou houden met de
omstandigheid dat de voordeeltrekkencle
dezer laatste bovendien een koloniaal bnrgerlijk pensioen geniet. (Wet van 18 october 1908, art. 7.)
22 juni 1955.
'363
17. - Dienstcontract. - Oontract onde?·worpen aan de bepalingen van het decreet van 25 j1mi 194.9. - Oontract voo1·
cen onbepaalde du,?r;r gesloten. - Werkneme,r d'ie zich het ve1·mogen voorbehoudt
v66r het verstrijken van de bepaalde termi.Jn een einde aan het contract te maken
mits betaling van een mindere vergoedinrt
dan die voorzien door artilcel 45 van het
decreet. - Nietig beding. -In de in Bel-

gisch Congo voor een bepaalde duur gesloten en aan de bepalingen van het
decreet van 25 juni 19~9 onderworpen
dienstcontracten is nietig het beding waarbij de werknemer zich llet vermogen voorbelloudt v66r llet verstrijken van de bepaalde termijn en mits beta ling van .een

mindere vergoeding dan die voorzien door
artikel 55 van het decreet, een einde aan
het contract te maken.
30 juni 1955.
sm
18. - Belg van E1wopa in Oongo overladen. - Plaatselijlce overheden gelast te
voo1·zien in de bewaring, het beheer en
de veretfening iter goederen in Oongo. 0JJ(l1·acht afhanlcelijlc van de afwezigheid,
ter plaatse, van testament11itvoerrler en
van erfgenaarn. - Betelcenis van de term
e1·tuenaam. - In het decreet van de Ko-

ning-Souverein van 28 december 1888 en
in het besluit van 31 juli 1891, die de
plaatselijke overheden gelasten te voorzien in de bewaring, het beheer en de vereffening van de goederen die deel uitmaken van de nalatenschap van in Belgisch
Congo overleden Belgen van Europa of
vreemdelingen, wanneer ter plaats noch
testamentuitvoerder noch erfgenaam aanwezig is, heeft de term « erfgenaam )) de
betekenis van « erfgenaam die de nalatenschap niet verwerpt )). (Decreet van 28 december 1888, art. 1; besluit van 31 juli
1891, art. 1 en 6; enig artikel van llet
ministerieel besluit van 23 maart 1911.)
14 juli 1955.
953

BE RUSTING.
Stilzwijgende bent,stin.Q in een recllterlijlce beslissing. Begrip. - Een stil-

zwijgende berusting in een vonnis kan
slechts afgeleid worden nit daden of feiten die een zekere en niet dubbelzinnige
toetreding tot de bestreden beslissing verOl1enbaren.
28 october 1954.
120

BESCHEilMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNOilMALEN (WET TOT).
1. - V eTdedi,qing van de ma,a,tschappij.
- Stellen te1· beschilclcing de1· regering.
- Gewoontemisda,digers. ----- Belclaagde die
sedert vijftien jaar drie misdrijven gepleegd heett die elk een correctionele gevangenisstraf van minstens zes rnaanden
hebben meclegebracht. Stellen ter beschilcking dm· rerte?'inri bevolen door het
1!onnis ovm· het rnisdrijf dat het lnatst
beteu,_r1eld doch v661- een van de anclere
misdrijven uepleegd werd. Wettelijlcheicl. - Het stellen ter beschikking van

cle regering van een beklaagde die, sedert
vijftien jaar, drie misdrijven heeft gepleegc1, die elk een gevangenisstraf van
minstens zes maanden hebben medegehracht, mag bij het vonnis over het laatst
hl~teugeld misdrijf bevolen worden, zelfs
indien dit laatste v66r beide andere of

----:-----~~~r

T --------

BESLAG. -

een ervan gepleegd werd. (Wet van 9 april
HJ30, art. 25.)
18 october 1954.
78

2. ·- Sociaal verwee1·.
TerbeschikTcingstelling van de regering 'Van een recidivist. Maatregel steunena op een
vroegere veroordeling we gens politiek misdrijf. - Onwettelijkheid cler veroordeliny.
~

Is onwettelijk de terbeschikkingstelling
van de regering van een recidivist die op
een vroegere veroordeling wegens politieke
misdrijven gesteund is. (Wet van 9 april
193(), art. 25, lid 3.)
6 december 1954.
2R7
3. - Inobservatiestelling. - Verclachte
en raadsrnan regelmati,q verwittigd van
rle vom· de verschijning vastgestelde
plaats, 1t1tr en cla,q. - Bevestiyhtg van de
inobservatiestelling in atwezigheid van de
raadsrnan. - Wettelijkheicl. - Zo de ver-

dachte en zijn raadsman regelmatig vt>rwittigd werden van de plaats, dag en utlr
·vastgestelcl voor de verschijning v66r het
rechtscollege hetwelk over het in observatie stellen in de psychiatrische afdeling
van een strafinstelling uitspraak te doen
heeft, is die maatregel wettelijk bevolen
zelfs wanneer de raadsman de zitting niet
heeft bijgewoond. (Wet van 9 avril 1!130,
art. '1.)
460
7 febrnari HJ55.
4. - Beklaagde veroordeeld. - TerbeschikTcinrtstelling van de regering. - Straf
waardoor de vrijheid aan de veroordeelde
wordt ontnomen. - De bij artikel 25 van

de wet van 9 april 1930 bepaalde terb<>schikkingstelling van de regering maakt
een straf nit waardoor aan de veroordeelde de vrijheid wordt ontnomen.
22 juli 1955.
959

BESLAG.
1. - Echtgenoten gescheiden van goerermen,qing van de roerende
deren. goedm·en van de echtgenoten in de echtelijTce woonplaats. - Recht tot inbeslagneming 'Van de schuldeise·rs van een van
de echtgenoten. Verhaal van de echtgenoot die geen schuldenaar is. - Wanneer echtgenoten die van goederen gescheiden zijn samenwonen en aldus hun
respectieve roerende goederen in de ech telijke woonplaats vermengcl zijn, mag cle
schuldeiser van een van de echtgenoten
die g·oederen in beslag nemen, behondens
het recht voor de echtgenoot die geen
schuldenaar is de afscheiding te vorderen
overeenkomstig artikel 608 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging.
16 september 1954.
3
2. -
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Om·oet·end besla[J:- Herveiling.

- Artilcel 77 van de wet van 15 augustus
1884. - Niet van openbMe o·rde. - Arti-

kel 77 van de wet van 15 augustus 1854
naar luid waarvan in geval de gebrekkige
koper bewijst aan de voorwaarden van de
toewijzing voldaan te hebben en het bedrag van de kosten van herveiling in consignatie te hebben gegeven er niet tot de
toewijzing zal overgegaan worden is geen
bepaling die tot de openbare orde behoort.
HJ februari 1fl55.
506

BETAALD VERLOF EN
DAGEN.

FEES~

Besl1t'itwet van 25 febrttat·i 1947 en wet
van 30 december 1950. - Recht op het
loon dat van de ye·re,r;elde aanwez'i,qheicl
op het werlc afhankelijk is. - Niet ver1.vezenlijlvte voorwaanle in geval 'Van onvrijwillige werklooslzeid. - Buiten de bij

alinea 2 van artikel 9· van het besluit van
de Regent van 2 april 19-l7 voorziene gevallen is het recht op het loon voor zekere
feestdagen andere dan de zondagen, ingesteltl bij de besluitwet van 25 februari
1947, aangevulcl en gewijzigd door de wet
van 30 december 1950 een premie voor de
geregelde aanwezigheid op het werk en
voor de nakoming van de verplichtingen
spruitencle nit een arbeidsovereenkomst,
gedurende het referentietijdperk. De voorwaarde van geregelde aanwezigheid op
het werk is niet verwezenlijkt in geval
van onvrijwillige werkloosheid.
6 januari 1955.
Jl30

BETALING.
Annbod. - Begrip. ~ Het aanbod, door
de schulclenaar, om een betaling te doen
« indien de rechtbank hem daartoe mogelijks zou verplichten >> is geen aanbod van
betaling.
16 juni 1955.
854

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
HooFnsru:K I. - In burgerlijlce zalcen.
HOOFDSTUE: II. [n stt·afzaken.
HOOFDSTUK I.
IN BURGERLIJKE ZAE:EN.

1. -

Bu1·gerlijlce zaTcen. Geschil
stmmenae, enet·zijds, op artikel 1382 van
het B1wgerlijlc 1Vetboek en, anderzijds,
op a·rtikel 58 de1· samengeschaTcelde wetten ovm· de mijnen. - Ondeelbaar geschil.
Dispositief van 11 et vonnis over het
eerste element vatbaar voor ho,qer beroep.
Dispos·iUef over het tweede element
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dienvolgens vatbaar voor hager beroep.
- Zelfs indien het bedrag van de eis cUt
van de laatste aanleg zoals bepaald bij
artikel 59 der samengesohalcelde wetten
ove1· de mijnen niet overtreft.- Wanneer

een geschil, gesteund, enerzijds, op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en,
anderzijds, op artikel 58 van de bij lwninklijk besluit van 15 september Hll!l
samengeschakellle wetten over de mijnen,
ondeelbaar is, en het vonnis voor hoger
beroep vatbaar is, in zover het over het
eerste bestanddeel van het geschil uitspraak doet, is het eveneens vatbaar voor
hoger beroep in zover het oyer het tweede
bestanddeel uitspraak doet, zelfs indien
het bedrag van de vordering cUt van de
laatste aanleg, zoals bepaald bij artikel 59
der voornoemde samengeschakelde wetten
niet overtreft.
181
18 november 1954.
Bevoegdheid ratione materiae van
de reohtbank van lcoophandel. - Vorder·ing tot betaling van zes faoturen. Sohuldenaa1·s voorhoudende dat een hunner geen handelaar is. - Arrest welk er
zioh toe beperlct wat betreft vijf faot~wen
het hor;er beroep defectu snmmae niet
ontvanlcelijlc te ver·klaren en te besUssen
llat wat betreft de zeslle faot~mr lle twee
sohnlllenaars in hoellanighe·ill van handelaars opget1·eden waren. - Onwettelijke
beslissing. Wanneer, ter gelegenheid

2. -

van een vordering strekkende tot betaling
van zes facturen, waarvan een enkele de
25.000 frank overtreft, door de schuldenaars in hoger beroep voorgehouden wordt
dat de rechtbank van koophandel onl1evoegd was om de reden dat een hunner
geen handelaar was, mag het hof van beroep zicll er niet toe beperken het hoger
beroep defeotlt. summae ten opzicllte van
vijf facturen niet ontvankelijk te verklaren en ten opzicllte van de zesde te beslissen dat beide verweerders llandelaars
waren. Het belloort dit llof, wanneer llet
bij conclusies daartoe verzocht wordt, na
te gaan of de sclluldenaars voor de vijf
eerste facturen evenals voor de zesde opgetreclen waren als hanclelaars.
26 november 1954.
200
3. - 1Yerh·eohtersraall. - Betwistingen betreffenlle het dienstoontraot. - Begrip. -De werkreclltersraden nemen kE'n-

nis van de betwistingen betreffende llet
clienstcontract welke rechtstreeks hun oorsprong in dergelijk contract vinden; zij
nemen geen kennis van de betwistingen
ontstaan nit een wanbedrijf of een oneigenlijk misdrijf dat gepleegd werd ter
gelegenheid van de betrekkingen welke
dergelijk contract tussen de werkgever en
de werkman of de bediende doet ontstaan.
(Wet van 9 juli 1926, art. 1 en 43.)
57:J
7 maart 1955.

4. - Bevoegllheill van lle vrellerechter.
- Artilcel 3, 1°, van lle wet van 25 maart
1876, gewijzigll bij lconinlclijlc besluU van
13 januari 1935. - Kennisneming door de
vredereohter van lle gesohillen met betrekking tot niet alle h/tturovereenlcomsten, maa1· ter· zake van lanllpaoht en
lmishmt,1', veepacht en gnrfpaoht. - Arti-

kel 3, 1 o, van de wet van 25 maart 187(),
gewijzigd bij artikel 2 van llet koninklijk
besluit nr 63 van 13 januari 1935 en bij
artikel 2 van de wet van 20 maart 1948,
verleent aan de vrederechter de bevoegdheid om, buiten de bij artikel 2 van de
eerste van die wetten gestelde perken,
kennis te nemen van de geschillen ter
zake niet van alle lluurovereenkomsten,
maar ter zake van landpacht en huishuur,
veepacllt en garfpacht.
14 april1955.
677

5. - Burgerlijlce zalcen.
Gesohil
behorenlle tot lle bevoeg(lheicl van de
werlcreohtersraall . .- Bevoegdheill van (/,e
reohtbanlc van eerste aanleg voor hetzelflle gesohil. - Artilcel 8 van de wet betreffenlle lle bevoegllheill. - ToezJassingsvoorwaar(len. - Artikel 8 van de wet betreffende de bevoegdheid in burgerlijke zaken
onttrekt slechts een aan de bevoegdheid
van de werkrechtersraad behorend geding
aan deze rechtsmacht, wanneer het v66r
de rechtbank van eerste aanleg ingeleid
is en de verwerende partij .de outlasting
van de rechtbank niet verzoekt. (Wet van
15 maart 1932, art. 1.)
14 april 1955.
682
6. - B!trgerlijlce zalcen.
Gesohil belwrenlle tot lle bevoegllheill van (le werkreohtersraall. - Tu,ssen partijen v66r het
gesohil gesloten overeenkomst waarbij
aan lle reohtbanlc van eerste aanleg bevoegdheill worllt opgellragen. - Gesohil
niet v66r lle reohtbank van eerste aanleq,
maar v66r lle werlcreohte1·sraacl ingeleid.
- Bevoegllheid van deze raad. ~ Ondanks

het beding van een overeenkomst, waarbij
de partijen aan de rechtbank van eerste
aanleg de bevoegdheid hebben opgedragen
om alle betwistingen te beslechten die
tussen hen betreffende de uitvoering van
de overeenkomst zouden ontstaan, mag de
werkrechtersraad zich slechts onbevoegd
verklaren om van zulkdanige betwisting,
die voor hem gebracht is e:ri wettelijk tot
zijn bevoegdheid behoort, kennis te rremen, wanneer het geding niet reeds voor
de rechtbank van eerste aanleg hangend
is.
14 april 1955.
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HOOFDSTUK II.
IN STRAFZAl(EN.

7. -

Militair. -

Gewone reohtsmaoht

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1Jevoe_qd wegens een verknooht misdrijf.
- V1·ijspraalc u'it hoofde van dit misdrijf.
- Reohtsmaoht blijvende bevoe_qd voor
het andere misd1·i.if. - De gewone straf-

rechtbank bevoegd om een militair te vonnissen die wegens twee verknochte misdrijven vervolgd is waarvan een haar
be,;oegdheid heeft medegebracht, blijft bevoegd wanneer zij de verdachte uit hoofde
van dit misdrijf vrijspreekt.
17 januari 1955.
378
8. - Militair. - Telastleggin_q van een
tot de bevoegdheid van de militaire reohtsmaoht behorend wanbedTijf en van een
tot de bevoe_qclheid van de politiereohtbank behorencl misdrijf. ~ Bevoegdll eicl
van de om·reot'ionele reohtlJanlc alleen. -

Wanneer een militair vervolgd wordt wegens een tot de bevoegdheid van de politierechtbank behorend misdrijf en wegens
een tot de bevoegdheid van de krijgsraad
behorend vet'knocht wanbedrijf is de correctionele rechtbank bevoegd om over de
twee misdrijven uitspraak te doen. (Wet
van 30 april 1919, art. 15.)
17 januari 1!155.
378
9. - St1·atzaken. - Ojfioier van _qerechtelijke politie. - Hulpojfioier van cle
proonreu.r des leanings. - Wanbedrijf. Uitzonderlijlce bevoegdheid van het hot
van beroep. - Voo1·waarde. - Opdat een

officier van de gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des konings, namelijk een brigadebevelhebber van de
rijkswacht, die wegens een wanbedrijf
vervolgd wordt onderhevig weze aan het
hof van beroep, moet hij het wanbedrijf
in de uitvoering van zijn ambt van gerechtelijke politieofficier gepleegd hebbE'n.
(Wetboek van strafrechtspleging, art. ·179
en 483; besluitwet dd. 1 februari 1947,
art. 13.)
7 februari 1955.
4!'\8
10. - Strafzalcen. - Militair in we1·lcelijke dienst en militair met onbepaald
verlof. - Vervol_qd, de eerste, wegens verwondin_qen door onvoorziohtigheid, en
beide we.qens inbretl./c op de Wegoode. Misdrijven begaan cloor de militai1' in
werlceli.ilce dienst _qedurencle de dienst. Eevoe_qdheid van de miUtaire reohtsmaoht.

- Wanneer een militair in werkelijke
dienst en een militair met onbepaald verlof de eei·ste, wegens onvrijwillige verwondingen en heiden wegens inbreuken 011
de Wegcode vervolgd worden, en wanneer
de eerste de feiten gedurende de dienst
hedreven heeft, is, doordat de misdrijven
samenhangend zijn, het militair gerecht
bevoegd om over die misdrijven te beslissen. (Wet van 15 juni 1899, art. 21, 22
en 23.)
14 februari 1955.
49(1

1021

11. - Strafzalcen.
Burgerlijlce vorcleTing. - Vorderin_q tot herstel van de
schade aan cle we1·1c_qever berolclcend bij
een door een werkman _qepleegd misdrijf.
Bevoe_qdheid van de stmtrechte1·. -

De strafrechter neemt kennis van de vordering tot herstel van de bij een door
zijn werkman gepleegd misdrijf aan een
werkgever berokkende schade, zelfs indien het misdrijf in de loop van de uitvoering van het arbeidscontract gepleegd
werd. (Wet van 17 april 1878, art. 4; wet
van 9 juli 1926, art. 1 en 43.)
7 maart 1955.
573
1.2. - Stratzaken. - Wegens samenhangencle misdrijven ve1·volgcl oncler de
reohtsmaoht van het militair _qereoht vallende persoon en onder cle gewone reohtsmaoht vallende persoon tegelijlcertijd. Bevoegdheid van de gewone reohtbank
om de onder de militai1·e 1·eohtsmaoht vallencle persoon te be1·eohten. - WannePr

een onder de rechtsmacht van het militair
gerecht vallende persoon en een onder rte
gewone rechtsmacht vallende persoon tegelijkertijd wegens samenhangende misdrijven worden vervolgd, is de gewone
rechtbank bevoegd om de onder de militaire rechtsmacht vallende ]Jersoon te berechten. (Wet van 15 juni 1899, art. 26,
al. 1.)

21 maart 1955.

617

13. - Strafzalcen. - Bttrgerlijlce vorrleTing. - Bttrgerlijlce vo1·derin_q ingestelcl
doo1· een verzelceringsmaatsohappij die bl?weert in de reohten van zijn verzelcerde
te zijn _qetreden. - Door de beklaa_qde op
_qrond van de bedinqen van het verzekel'in_qsoontraot op_qeworpen betwisting. Bevoegdheicl van cle strafrechter. - De

strafrechter, voor welke de beklaagde,
tegen de burgerlijke vordering ingesteld
door een verzekeringsmaatschappij die als
in de rechten van zijn verzekerde getreden beweert te handelen, een op de bedingen van het verzekeringscontract gegronde betwisting opwerpt, is bevoegd om die
betwisting te beslechten. (Wet van 17 april
1878, art. 15.)
4 april 1955.
666
14. Stratzalcen.
OoTreotionele
reohtbanlc. - JJ1i8rll'ijf behorende tot de
bevoe.qclheid van cle politiereohtbanlc rlat
met een rni8rlri.if behorende tot de bevoegdheid van cle oorreotionele reohtbamk
verlcnooht is. Vri,ispraalc wegens het
tweede misclrijf. Voortblijvende be1Joegdheid wegens het andere rnisclrijf. -

De correctionele rechtbank die bevoegd
is om kennis te nemen van een misdrijf
behorende tot de bevoegdheid van de politierechtbank wegens zijn verknochtheid
met een misdrijf behorende tot haar eigen
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BEW AARGEVING. -

bevoegdheid blijft bevoegd om het eerste
te berechten, wanneer zij uit hoofde van
het tweede vrijspreekt.
2 mei 1955.
7l7
15. - Btrafzalcen. - O!Jicier van gerechtelijlce politic ttit hoojde van een wanbedrijf voo1· cle con·ectionele rechtbanlc
geclagvaarcl. - Misckijf ltticlens de dagvaarcling voo·rkornencl als in de •u.itoeft3n·ing vnn het n·mbt ge]Jleegcl. - Onbevoegclheid 'UCtn cle coPrectionele rechtbanlc. -

De correctionele rechtbank is onbevoegd
om kennis te nemen van een tegen een
politiecommissaris ingestelc1e vervolging,
wanneer luidens de inleidende dagvnarding het mis!lrijf door de betichte ter
gelegenheid van een vooronderzoek ter
opsporing van misdrijven en inzameling
van de bewijzen ervan gepleegd werd.
(Wetboek van strafvordering, art. 8, 9,
479 en 483.)
2 mei 1955.
727
16. - Bttrgerlijlce zalcen. - Betwistingen t·ussen cle R·ij lcsdienst voor rnantschappeUjlce zelce1·heicl en cle onderwo1·Afwijking van r~e
pene ·werlcgevers. gewone regelen betreffende cle bevoegdheicl
van cle vrederechter. - Drang·wijdte. -

Zo het llij artikel 2 van de besluitwet van
6 september 1946 gewijzigd artikel 12,
paragraaf 1, van de besluitwet van 28 december 194! betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders in die
zaken de bevoegdheid van de vrederechter
in eerste aanleg heeft uitgebreid, heeft
zij het bedrag van de laatste aanleg, zoals
het bi.i artikel 2 van de wet van 25 maart
1876 bepaald wordt, niet gewijzigd.
2 juni 1955.
82.'1

BEW AAR.GEVING.
Bestelling van installaties. - Overhandiging van een sorn geld aan de leveraar
ten titel van voontitbetaling. Arrest
beslissend dat deze overhancliging geen
bewaargeving tt-itrnaalct. - W ettelijlce beslissing. - De beslissing waarbij geoor-

deeld wordt dat de overhandiging van een
geldsom ten titel van vooruitbetaling op
bestelde goederen geen bewaargeving uitmaakt is wettelijk. (Burg. Wetb., artikel 1915.)
25 februari 1955.
544

BEWIJS.
1. - Bewijslcmcht van cle alcten. Reclarnatie naar cle directenr der belastingen gericht. - Interpretatie door het
arrest die met cle termen van de reclamatie onverenigbctaT is. - Bchending van

BEWIJS.

cle bewijslcracht van

de rec!arnatie. -

Schendt de bewijskracht van de door de
belastingplichtige llij de directeur der belastingen ingediende reclamatie, het arrest dat een interpretatie er van geeft
die met de termen er van onverenigbaar
is.
21 september 1954.
20
2. - BttTgerUjlce zalcen. - Vermoeden
door de rechte1· geput ttit persoonlijlce beschottwingen. Onwettelijlcheid. - De
rechter mag niet als bewijs aannemen een
vermoeden, dat hij put, niet uit een bekend feit, doch uit beschouwingen die
hem eigen zijn. (Burg. Wetb., art. 1349 en
1353.)
23 septelllber 1954.
26
3. - Zalcen van dinJcte be!astingen. Aanbod van bewijs. - Vaststelling dat de
feiten ter zalce niet dienend zijn of van
mt at tevengesprolcen worden. - Verwerping wetteUjk gerecht'Uaardigd. De

rechter over de grond rechtvaardigt wettelijk de verwerping van het aanbod door
alle middelen van recht, getuigenissen inbegrepen, een reeks feiten te bewijzen
tot bewijs van het bezit van een geldsom
op 1 januari 19!0, wanneer hij, op grond
van omstandigheden die hij opsomt, die
feiten als van nu af tegengesproken of als
ter zake niet dienend beschouwt.
28 september 1954.
39
4. - Straffen. - Opeenvolgende verklaringen van een belvlaagde of van een
gettti,qe. - E1· aan toe te lcennen bewijslcracht. Beoordeling door de rechter
over de g1·ond. De rechter over de
grond beoordeelt souverein, in feite, de
bewijskracht die aan de opeenvolgende
verklaringen van de beklaagde of van een
getuige moet toegekend worden.
18 october 1954.
78

!5. - Aan de alcten verschttlcligd geloof.
Inlcornstenbelastingen. Wijziging
van aangijte. - Antwoord van de belastingplicht-ige. Interpretatie door de
rechter. - Interpretatie die met de termen van het antwoord verenigbaar is. Bottvereine interpretatie. - De interpretatie door de. rechter over de grond van
het antwoord van de belastingplichtige op
het bericht van wijziging van zijn belastingaangifte, is souverein zo zij de terlllen van dit antwoord niet miskent.
9 november 1954.
160
6. - Geloof aan de alcten versohuldigd. - Inlcomstenbelastingen. - Strijcligheid tnssen de verlc!aring van de belastingschu.ldige en het door een derde
voorgebracht attest. - Rechter over de
grand die meer waarde hecht aan de verlclaring van de belastinuschttldige. -

-=_-----::=:::-_ T

1~--=--=-------~~~

BEWIJS.
Geen schending van het aan de akten
verschuldigd geloof. Het arrest dat,

om te beslissen dat een belastingschuldige, op een bepaald tijdstip, geen winstgevende bedrijvigheid uitoefende, meer
waarde hecht aan de verklaring van de
belastingschuldige dan aan het door een
derde afgeleverd getuigschrift, schendt
het aan de akten verschuldigd geloof niet.
16 november 1954.
168
7. - A an de alcten ve1·schuldigd geloof. Stratzalcen. - Rechte1·lijlo desloundigenve1·slag. ~ Afieidingen van de
rechtm· over de gr·ond die niet met de materiele vaststeUingen van de 'deslctmdige
strijdig zijn. - Geen schending van het
aan de akten ve1·schttldigd geloof. ·_

Schendt het geloof niet dat aan een desknndig verslag verschuldigd is de beslissing die uit dit verslag afleidingen maakt
welke niet met de er in vervatte materiele vaststellingen onverenigbaar zijn. 29 november 1954.
203
8. Inkomstenbelastingen.
Geschreven attesten. Bewijswaarde. Beoordeling in feite door de rechter over
de grand. Sou.vereine beoordeling. -

De feitelijke beoordeling door de rechters
over de grand van de bewijskracht van
een geschreven attest, ter zake van getuigschriften van derden waarbij bevestigd wordt dat de belastingplichtige leningen aangegaan had, is souverein.
30 november 1954.
212
9. - Rechtstreelcse belast'ingen. - Aan
de aloten verschuldigd geloof. - Getuigschriften. - Interpretatie door de rechter wellce met de termen er van verenigbaar is. - Geen schendin,q van het aan
de alcten verschttldigd geloof. - Sauvereine interpretatie. De interpretatie

welke de rechter over de grond geeft aan
door de belastingplichtige overgelegde getnigschriften en die met de termen er van
verenigbaar is, is souverein en schendt
derhalve het geloof niet dat er aan verschuldigd is.
1 december 1954.
214
10. - Schending van het aan de alcten
verschu.ldigd geloot. - Rechtst1·eelcse belastingen. Schending van het geloot
verschttldigd aan een stuJc van het administJ·atief onde1·zoelo hetwel/c, door de administratie met het oog op de aanslag
van ambtswege ctls ve1·moeden aangevoerd
wordt. - Schendt het aan de akten ver-

schnldigd geloof het arrest dat beslist
dat een stnk van het administratief onderzoek geen voldoende vermoeden uitmaakt om een aanslag van ambtswege te
rechtvaardigen om de reden dat nit dit
stnk niet zon gebleken zijn dat het de
schatplichtige betreft dan wanneer nit de
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tekst zelf van dit stnk blijkt dat het hem
noodzakelijk betreft.
7 december . 1954.
243
11. - Bttrgerlijlce zalcen. - Overeenlcomst. - Interpretatie die met de termen
van de overeenlcomst verenigbaar is. Geen schending van de aan de alcte te
hechten bewijswaarde. - Schendt de be-

wijswaarde niet welke aan een overeenkomst te hechten is, de beslissing die er
van een interpretatie geeft die verenigbaar is met de termen der brieven waardoor zij vastgesteld wordt.
23 decemlier 1954.
302
12. - Stratzalcen. - Inlichtingsblad
en uittrelcsel uit het stratregister. - Malcen op zich zelt geen bewijs ttit van de
veroordelingen die zij vermelden. - Een

inlichtingsblad of een nittreksel nit
strafregister maakt op zich zelf geen
wijs nit van de veroordelingen die
vermelden.
3 jannari 1955.

het
bezij
324

13. -

Geloof aan de alcten verschuldigd. Burgm·lijlce zaloen. Authentielce alcte waadn ·een levenslange httttrovereenlcomst wordt vastgesteld. Beslissing dat de alcte in we1·lcelijlcheid geen
hu.urcontract maar een verdolcen schenloing vm·vat. - Niet gecritiseerde beslissing. - Yerlclaring van het in werlcelijlcheia ove1·eengelcomen contract. Yerlclaring van de bedingen gesteund op aan
het contract emtrinsielce teiten en op de
u:itvoering ervan door de partijen. Geen mislcenning van de aan de alcten
verschltldigcle bewijslcracht. - Is niet ge-

grond het middel dat een vonnis vei'wijt
aan zekere bedingen van een overeenkomst, die in een authentieke akte vervat
is en erin als levenslange hunrovereenkomst bepaald wordt, een verklaring te
hebben gegeven die niet met de termen
ervan verenigbaar is dan wanneer enerzijds de rechter, zonder deswege gecritiseerd te zijn, beslist dat de akte een verdoken schenking vervat en anderzijds de
draagwijdte van zekere bedingen van de
in werkelijkhei.d gesloten overeenkomst
verklaart op grand van aan het contract
extrinsieke feiten en van de nitvoering
welke partijen er aan gegeven hebben.
6 jannari 1955.
334
14. - Directe belastingen. - Bewijslcracht van de alcten. - Opgave der activa van een belastingschuldige door de
administratie opgemaalct. - A1·rest hetwellc de opgave verbete1·t doo1· een zelcere
sam uit het actief te ve1·wijderen. - Ar1'est hetwellc de.~elfde sam in mindering
van het pdssief handhaaft. - Geen mislcenning van het aan de opgave verschuldigd geloof. Het geloof verschnldigd

1024

BEWIJS.

aan de door de administratie opgemaakte
opgave van de activa van een belastingschuldige wordt niet miskend door het
arrest hetwelk enerzfj!ls beslist dat de
opgave verbeterd moet worden door een
zekere som uit het actief te verwijderen
en anderzijds dezelfde som in mindering
van het passief handhaaft, zelfs indien
het aldus een rechtsdwaling heeft kunnen begaan.
18 januari 1955.
389

15. - Btwgerlijke zalcen. - Bekentenis. - Onsplitsbare uerechtelijke bekentenis. Beschilclcend gedeelte van het
arrest 01J ancle?"e bewijselernenten gegrond. - Geen StJlitsing va-n cle belcentenis. De rechter die het beschikkend
gedeelte van zijn beslissing op andere
bewijselementen dan een onsplitsbare gerechtelijke bekentenis grondt begaat gee:t:l
splitsing van dezelve.
27 januari 1955.
418

16. - .dan cle akten ve1·schttldigd geloof. - Burgerlijlce zalcen. - Reglement
hetwellc pMtijen bindt. - Met redenen
omkleed en met cle termen van het reglement strokende ve1·lclaring van de rechter.- Binclende verlclaring. -Demetredenen omklede uitlegging welke de rechter van een beding verstrekt is .souverein
wanneer zij met de termen van dit beding
verenigbaar is.
3 februari 1955.
438
17. - Attthent-ielce akte. - Akte houdende verkoop van onroerende goederen.
Door· geen in de alcte voorkomende
partij aan de leaper tegengesteld. - Koper bewerend da.t de overeenlcomst niet
over· al cle in de alcten omscht·even goederen gesloten werd. - Vereiste bewijsvoering. - De koper van onroerende goede-

ren, tegen wie een authentieke akte houdende verkoopovereenkomst van die goederen wordt gesteld vermag niet, zonder
inschrijving van valsheid, te bewijzen
dat de verkoopovereenkomst niet alle goederen omvat welke in gemelde akte als
verkocht omschreven zijn; dit blijft het
geval zelfs wanneer de partij die de akte
tegenstelt aan die akte geen deel genomen
heeft.
4 februari 1955.
439
18. -

Attthentieke akte. - Akte hottdende verlcoop van onroerende goederen.
- Aan de lcope1· tegengesteld. ' - Koper
bewerend dat hij reeds vroeger eigenaar
van het goed wets en dat de alcte derhalve
geen over·dracht heejt medegebracht. Toegelaten bewijsvoering. De koper

van onroerende goederen tegen · wie een
authentieke akte houdende verkoopovereenkomst wordt tegengesteld vermag, zonder tot inschrijving van valsheid te moe-

ten overgaan, te bewijzen dat hij reeds
voorheen eigenaar van een deel der goederen was en geen overgang ingevolge de
overeenkomst tot stand was gekomen
doch moet van een vroegere wettelijke of
conventionele eigendomstitel gewagen, bij
uitsluiting van een getuigenverhoor, welke bewijslevering niet toelaatbaar is.
4 februari 1955.
439
19. - Btwgerlijlce zalcen. - Vonnis
dat de termen van de conclttsies beantwoordt. - Geen miskenning van de aan
die
concl1tsies
ve1·schnldigde
bewijslcTacht. - Het vonnis dat de inhoud van

de door een partij genomen conclusies
juist herhaalt om er op te antwoorden,
miskent het geloof niet hetwelk aan die
conclusies verschuldigd is.
4 februari 1955.
439
20. - Bm·gerlijke zaken.
Niet gewTaalcte getttigen. Bewijskracht van
htm verlclaring niettemin sorwerein door
de r·echter· over de grand beoordeeld. -

De omstandigheid dat de tijdens een gehouden enkwest verhoorde getuigen niet
werden gewraakt blijft zonder invloed op
de souvereine beoordelingsmacht van de
rechter over de grond met betrekking tot
de bewijskracht van hun verklaringen.
11 februari 1955.
480
21. Bttrgerlijlce zalcen. Priv6cletect-ives door- een cler partijen aangesteld
en ·in hoednnigheid van getuigen verhoord. - Bindende beoordelintJ door de
rechter· over de grand van de bewijslcracht van hun verlclarinyen. - De rech-

ter over de grond beoordeelt souverein·
de bewijskracht die dient gehecht aan
verklaringen welke tijdens een gehouden
getuigenverhoor door prive-detectives afgelegd werden.
11 februari 1955.
480
22. - Aan de alcten verschttlcligd geloof. - Burgerlijlce zal•en. - Geding·inleidend exploot en concl·usies. - Verlclaring
door de rechter over de grand. - V erlclaring wellce met de termen van de exploten en conclusies stroolct. - Geen mislcenning van het aan de alcten verschnldigd
gelooj. - Worden door de rechter over

de grond niet miskend de gedinginleiden'
de exploten en de conclusies waarvan een
verklaring wordt gegeven die meCde termen ervan strookt.
24 februari 1955.
537
23. - Aan de alcten verschuld·igd ueloof. - Burgerlijlce zalcen. - Ji'eit van
een derde door· de par·tij,en niet betwist.
- Ji'eit door- de rechter als niet bewezen
aangezien. Geen mislcenning van het
aan de conclttsies verschuldigd geloof. -

BEWIJS.
De rechter die vaststelt dat een door een
derde begaan feit niet bewezen is, ofschoon beide partijen dit feit in hun conclusies aanhalen, beoordeeld zodoende de
elementen van de zaak en miskent het geloof niet hetwelk aan die conclusies verschuldigd is.
24 februari 1955.
537
24. - Aan de alcten verschuldigd goloot. - But·get·lijlce zalcen. - Ooncl~tsies.
Verlclaring door de teitenrechter. Verlclaring die met de termon van de conclusies stroolct. - Geen mislcenning van
het aan de alcten vet·schuldigd geloot. -

De rechter die de conclusies van een partij verklaart miskent het eraan verschuldigd geloof niet wanneer die verklaring
met de termen van de conclusies strookt.
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.)
24 februari 1955.
541

25. - Burgerlijlce zalcen. - Bewijs
door vermoedens. - Stelling van een paTtij door de tegenpartij niet betwist. Geen stoning waar-tegen de andet·e partij
moest oplcomen. Beoordeling van de
rechter over de gt·ond. - De rechter over
de grond vermag een stelling als niet bewezen aan te zien ofschoon zij door de tegenpartij niet wordt betwist wanneer die
stelling er geen was waartegen die partij
had moeten opkomen.
24 februari 1955.
541
26. - Burgerlijke zalcen. Geloot
aan het exploot van rechtsingang en aan
de conclitsies van aanlegger verschitldigd.
- Dagvaarding en conclusies wa,at·bij het
vestigen van de termijn tot uitvoering
van de veroordeling vanat de betelcening
van het te wijzen vonnis wordt gevraagd.
- Betekenis van die woorden. - Miskent

het geloof niet dat verschuldigd is aan
een exploot van rechtsingang en aan conclusies van een partij, waarbij het vestigen van een termijn tot uitvoering van
de veroordeling vanaf de betekening van
het te wijzen vonnis gevraagd wordt het
arrest dat de termen << te wijzen beslissing >> in de plaats van de termen « te
wijzen vonnis » stelt, naardien deze valgens hun normale betekenis zowel het in
eerste aanleg gewezen vonnis als het in
hoger beroep gewezen arrest aanduiden.
3 maart 1955.
5G2
27. - Aan de alcten verschuldigd goloot. - Stratzalcen. - Interpretatie van
een proces-veTbaal door de rechter overde grand. Interpretatie met de bewoordingen van het proces-verbaal verenigbaar. - Geen schending van het aan
de alcten verschuldigd geloot. - Schendt

niet het aan de akten verschuldigd geloof de rechter over de grond die aan een
VERBR., 1955. - 65
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proces-verbaal een met zijn bewoordingen
verenigbare interpretatie geeft.
7 maart 1955.
579
28. - Aan de alcten verschitldigd geloot. Burgerlijlce zaken. Lastenlcohier van openbare werlcen. - Interpretatie onverenigbaar met de bewoordingen van een bepaling. - Schending van
het aan de alcte verschuldigd geloot. -

Schendt het aan het lastenkohier van
openbare werken verschuldigd geloof de
beslissing die aan een bepaling van dat
kohier een met de bewoordingen ervan
onverenigbare interpretatie geeft. (Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 1320.)
25 maart 1955.
638
29. - Stratzalcen. - Dottanen en accijnzen. Vervolging wegens sluilcinvoet·. Betwisting van die betichting
door de belclaagde. Geen materiele
vaststellin[J in het proces-verbaal van de
bestanddelen van het misdrijt. - Arrest
van veroordeling gesteitnd op de enige reden dat de belclaagde het bewijs niet levert dat de bij hem gevonden lcoopwaar
van vremnde herlcomst regelmatig in Belgie ingevoerd was. - Onwettelijlce beslissing: - Is onwettelijk het arrest dat de

beklaagde wegens sluikinvoer van een bij
hem gevonden koopwaar van vreemde
herkomst schuldig verklaart, op grond
van de enige reden dat de beklaagde het
bewijs niet levert van het regelmatig binnenkomen van die koopwaar in Belgie,
dan wanneer de beklaagde de betichting
betwistte en nit het proces-verbaal van
de agenten van de administratie van de
douanen blijkt dat de deelneming van
beklaagde aan de sluikinvoer niet ingevolge hun materiele vaststellingen bewezen was, doch slechts door hen uit hun
vaststellingen afgeleid was.
4 april 1955.
668
30. - Bttrgerlijlce zalcen.
Bewijslcracht der alcten. - Beslissing dat partijen een aannemingscontmct hebben gesloten. - Bedingen der alcte wellce zullc
contract niet uitslititen. - Beweegredenen waarbij niet rechtvaardigd wordt
dat partijen de termon niet volgens hun
gebruikeUjlce betekenis hebben gebezigd.
- Schending van de bewijslcracht van de
alcte. - Wanneer partijen uitdrukkelijk

verklaard hebben een aannemingscontract
voor het uitbaten van een winkel te sluiten, miskent de rechter over de grond de
bewijskracht van de akte welke het bewijs van hun overeenkomst levert, door
te beslissen dat zij in werkelijkheid een
bediendencontract
hebben
aangegaan,
wanneer hij steunt op bedingen welke het
aannemingscontract niet uitsluiten en op
beweegredenen die niet volstaan om te
bewijzen dat, naar de gemeenschappelijke
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bedoeling der partijen, de termen van de
akte met een andere betekenis dan hun
normale en gebruikelijke gebezigd werden.
9 juni 1955.
831

roerend goed bestaat uit een stoffeliik
feit en een inzicht dat door de wet vermoed wordt. (Burgerlijk Wetboek artikel 2230.)
'
1
16 september 1954.

31. - Bewijslcracht de·r nlcten.- Burgerlijlce zalcen. - Ve·rdel-ingsalcte. - Gemotiveerde interpretatie ve1·enigbaar met
de termen van tle alcte. - Sou.vereine interpretatie, Is souverein de gemoti-

2. - Roe1·ende goederen. - Bewijs van
het bezit dat niet overeenlcomstig arti7cel1328 van het Burgerlijlr, Wetboelc moet
geleverd worden. - Het bewijs van het

veerde interpretatie welke de rechter
over de grond van een verdelingsakte verstrekt, wanneer die interpretatie met de
termen· van de akte verenigbaar is.
10 juni 1955.
834

lev~rd

32. - Bewijskracht van cle alcten. B1trgerl-ijlce ia1cen. - Vonnis beslissende
dat een vorig >Vonnis verlclaard heeft tlat
ten gevolge va:n de verlwop van een onverdeeld aandeel in een onroerend goetl,
de gemeenschappelijlce eigenaar die aan
de alcte vreenid is medeeigenaar van dit
aandeel met de aanlcoper geworden is.
- Vorig vonnis wellc beslist heeft tlat de
verlcoop niet aan die gemeenschappelifke
eigenaar tegenstelbaar is. Schending
van tle bewijslcracht van dit vonnis. -

BINDENDE BEOO~DELING
DOO~ DE ~ECHTE~
OVE~
DE G~OND.

Schendt de bewijskracht van een vonnis,
welk beslist dat de vervreemding van een
onverdeeld aandeel in een onroerend goed
niet tegenstelbaar is aan de gemeenschap. pelijke eigenaar die aan die akte vreemd
is het vonnis welk verklaart dat uit het
eerste vonnis blijkt dat gezegde gemeenschappelijke eigenaar en de aankoper medeeigenaars van dit onverdeeld aandeel
zijn geworden.
10 juni 1955.
835
33. - Bewijslcracht tler alcten. - Bt~r
gerlijlce zaken. - Beding van een charterpartij. Interpretatie van het arrest
wellce enlcel op de termen van het beding
gegrond is en met deze termen onverenigbaar is. - Schending van tle bewijslcracht
van die alcte. - Schendt de bewijskracht

van het beding van eeli charter-partij,
het arrest welke, enkel op de termen van
dat beding steunende, de toepassing ervan onderwerpt aan een voorwaarde die
zij niet behelst.
24 juni 1955.
870

bezit van een roerend goed moet niet geworden door een geschrift waarop
art1kel 1328 van het Burgerlijk Wetboek
toepasselijk is.
16 september 1954.
1

1. - Zalcen van d·irecte belastingen Bewijslcracht van de feitelijlce elemente~.
Souvereine beoordeling. Wanneer

de ?elastbare grondslag bij toepassing van
artlkel- 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de belastingen .op de inkomsten, bij verbetering van een onjuist
bevonden aangifte bepaald werd, beslist
de rechter over de grond souverein, bij
beoordeling van de feitelijke omstandigheden, tot welk bedrag er reden bestaat
om de vermoede inkomsten te verminderen, wegens verkoop van zekere v66r het
belastbaar tijdperk verworven goederen.
28 september 1954.
39
.2. - Strafzalcen. - TTenichillencle vaststellingen tloM twee deslwndigen gedaan.
- Strijdig Tcaralcte1·. - Souvereine beoorcleling tloor de rechter o·ver de grand. -

Het behoort aan de rechter over de grond
te beoordelen of verschillende door twee
deskundigen gedane vaststellingen al dan
niet strijdig zijn.
4 october 1954.
46
3. Onvrifwillige verwontlingen en
docling. - Burge1·lij"Tce vo1·der·ing. - Blijvende gedeeltelijlce werkonbelcwaamheid.
- Terugslag op de beroepsinlcomsten. -So·zwereine beoo1·deling doo1· de rechter
ove1· de grand. - Wanneer het slachtoffer

34. - Vermoeden. - Begrip. - Het
vermoeden is een gevolgtrekking afgeleid
nit een bekend feit om tot een onbekend
fei.t te besluiten.. (Burgerlijk Wetboek,
artikel 1349.)
28 juni 1955.
884

van een wan!Jedrijf van verwondingen bij
ge~~·ek aan voorzorg een blijvende gedeelteh,lke werkonbekwaamheid ondergaan
heeft, beoordeelt de rechter over de groncl
souverein de terugslag van deze onbekwaamheid op zijn bei·oepsinkomsten.
nil
11 october 1954.

BEZIT.

4. ~ Zaken van direote belastingen. -Art'ilcel 28 van de sarnengeschalcelde wetten betreffentle de belastingen op de inkom.sten. - Doeltreffendheid van de ver-

1. - Roerentle goederen. - Bestanddele'li. van het b'ezit. - Het bezit van een
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Wanneer de administratie, bij toepassing van artikel 2>1
van de samengeschakelde wetten betreffende de belastingen op de inkomsten, de
belastbare inkomsten bij vergelijking met
soortgelijke belastingplichtigen vermoed
heeft, beoordeelt de rechter over de grond
souverein de doeltreffendheid van de door
de administratie aang·enomen vergelijkingselementen.
26 october 1954.
118
gelijlcvngselementen. -

voor vaststaancl verklaard misdrijf voorhanden zijn.
17 januari 1955.
373
10. - Ontucht en prostUutie. - Huis
van ontttcht at prostitutie. - Wettelijke
termen niet bepaald. - De rechter over

5. - Werkonbekwaamheid die geen
loonverlies teweeg b1·engt. - Feitelijlce
en derhalve sonvereine vaststelling. -

de grond beoordeelt souverein of het door
cle verdacllte gehouden huis, een huis van
ontucht of van prostitutie is, voor zoveel
hij aan deze bewoordingen, waarvan de
betekenis niet wettelijk bepaald wordt,
hun gewone zin toekent. (Strafwetboek,
art. 380bis, 2o.)
17 januari 1955.
'377

De rechter over de grond stelt souverein
vast dat de door het slachtoffer van een
werkongeval ondergane werkonbekwaamheid geen stoffelijke schade wegens loonverlies medebrengt of in de toekomst medebrengen zal.
13 december 1954.
271

11. - Stratzalcen. - Bewijselementen.
- Behoudens bijzondere wetsbepaling beoordeelt de strafrechter souverein de
waarde van de hem voorgedragen bewijselementen.
24 januari 1955.
405

6. - Stratzalcen.
Onoverkomelijh:e
dwaling. - Beoordeling in teite. - De

12. - Vordering tot·onderzoek. -Met
de bewoord·ingen van d·ie alcte verenigbare
uitlegging. - De rechter over de grond

rechter over de grond beslist souverein in
feite of de door hem aangestipte omstandigheden der zaak al dan niet ten grondslag van de ingeroepen onoverkomelijke
dwaling liggen.
10 januari 1955.
349
7. - Stmtzalcen.
Onvrijwillige verwondingen. - Feit dat een gebreTc aan
voontitzicht of aan voorzorg uitmaakt. In zake onvrijwillige slagen en verwondingen, beoordeelt de rechter over de
grond souverein de feiten welke afgezien
van' de inbreuken op de Wegcocle een
gebrek aan vooruitzicht of aan voorzor"
kunnen opleveren.
10 januari 1955.
34(}
8. - Bnrgerlijlce zalcen. - Arbeidsongeval. - Beslissing dat een ongeval in de
loop van de ttitvoering van het arbeids·
contract is voorgevallen. - .Souvereine
beoordeling wanneer zij op teitelijlce gegevens rust.- De beslissing van de recb-

ter over de grond dat een ongeval zich in
de loop van de uitvoering van het arbeidscontract voorgedaan had is souverein
wanneer zij op feitelijke gegevens rust.
13 januari 1955.
358
9. - Stratzalcen. Valsheid in geschritten. - Bedrieglijlc opzet. - Mogelijlcheid schade te berolckenen. - Sauvereine beoordeling. - Opdat een valsheiC:

beoordeelt souverein de draagwijdte van
de vordering van de procnreur des konings, waarbij de onderzoeksrechter met
het onderzoek wordt gelast, indien de nitlegging die hij van die akte geeft niet met
de bewoordingen ervan onverenigbaar is.
14 maart 1955.
596
13. - Stmtzalcen. - Draagwijdte en
oprechtheid van de verlclaring van de ,qetttigen. - Binnen wellce perlcen de beoordeling bindend is. - De rechter over de

grond beoordeelt souverein in feite de
draagwijdte en cle oprechtheid van de verklaringen van de getuigen, indien de gegeven interpretatie met de bewoordingen
er van verenigbaar is.
4 april 1955.
665
14. - Inbreulc op artilcel 2 van de wet
van 29 augusttts 1919 op het regime ·van
de alcohol. - Inbreulc op artilcel 12 van
de wet van 12 december 1912. - Misdrijven voortvloeiend ttit een en hetzeltde teit
at uit atzonde1·l·ijlce teiten. - Souvereine
beoordeling doo1· de rechter over de grand.

- De rechter over de grond beoordeelt
souverein in feite of een inbreuk op artikel 2 van de wet van 2(} augustus 191(} op
het regime van de alcohol en een inbreuk
op artikel 12 van de wet van 12 december
1912 uit Mn en hetzelfde feit of uit afzonderlijke misdrijven voortvloeien.
2.'5 april 1955.
705

in geschriften strafbaar weze, volstaat ·
15. - Stratzalcen. - Burgerlijlce vorhet dat de schade mogelijk weze, toen de dering. - Geen oorzalcelijlc verband tusvalsheid gepleegd werd, al ware later geen sen het misdrift en de door de burgerlijlce
schade door het misdrijf veroorzaakt. De partij geleden schade. - Is souverein c1e
recllter over de grond stelt souverein vast beoordeling in feite, door de rechter over
dat de bestanddelen van het door hem de grond, dat er geen oorzakelijk verband
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BURGERLIJKE REOHTEN.

bestaat tussen het ten laste van betichte
bewezen verklaard misdrijf en de door de
burgerlijke partij geledene schade.
2 mei 1955.
724

BO:QG.
Borgstelling voor de op een ander ntstende deliotuele of q~tasi-deliot~tele verpliohting tot sohadeve1·goeding. - Wettelijlce borgstelling. - De borgstelling mag

vom: de op een ander rustemle delictuele
of quasi-delictuele verplichting tot schadevergoeding aangegaan worden. (Burgerlijk Wetboek, art. 2011 tot 2014.)
17 november 1954.
178

2. - Opeising i-n gebruilc van een onmerend goed. - Voor een bepaald tijdperlc uereohtelijlc vastgestelde vergoeding.
Niet noodzalcelijlc dezelfde voor een
ander tijdperlc van de opeising. -Dever-

goeding wegens opeising in gebruik van
een goed voor -een bepaald tijdperk, vastgesteld door de vrederechter rechtsprekende ingevolge de door het reglement
over de burgerlijke opeisingen voorgeschreven rechtspleging, is niet noodzakelijk dezelfde als die welke, pro 1·ata temporis, ingevolge de opeising van hetzelfde
goed gedurende andere tijdperken verschuldigd zal zijn. (Bij bet koninklijk besluit van 1 februari 1938 gevoegd reglement, art. 44.)
28 januari 1955.
421

B~ANDSTICHTING.

BU:QGERLIJKE PENSIOENEN.

Artilcel 519 van het Strafwetboelc.
Dragen of aohte1·laten van mtren of liohten zonder voldoende voorzorg. - Bepaling. Uit de omstandigheid dat de

1. - Pensioenen van de wed~twen en
wezen van het Staatspersoneel. - Recht
op het pensioen ondergesohilct aan het afnemen van lcortingen op de wedden. -

brand van andermans roerende of onroerende goederen te wijten is aan de onvoorzichtige gedraging van de betichte,
die gedurende lange tijd, een electrisch
fornuis onbewaakt gelaten heeft en geen
enkel voorzorg genomen heeft om te vermijden dat zekere delen van het fornuis
gloeiend zouden worden en vonken en
vlammen zouden teweeg brengen, heeft
de rechter over de grond kunnen af!eiden
dat betichte de bij artikel 519 van het
Strafwetboek voorziene inbreuk begaan
beeft.
29 november 1954.
202

BU:QGE:QLIJKE OPEISINGEN.
1. - Opeising met betrelclcing tot verstrelclcingen wellce aohtereenvolgens over
een zekere tijdruimte uesohieden en waarvan de eoonomisohe waarde wijzigingen
ondergaat. - Veruoeding. - Procedttre.
- Toepassing van artilcel 44 van het reglement op de burgerlijlce opeisingen. De bepalingen van bet reglement op de
burgerlijke opeisingen, met betrekking
tot de rechtspleging welke dient gevolgd
om de vergoeding die aan de verstrekker
verschuldigd is in rechte te doen vaststellen, dienen te worden nageleefd zelfs
wanneer de opeising verstrekkingen betreft welke achtereenvolgens over een zekere tijdruimte geschieden en waarvan
de economiscbe waarde wijzigingen ondergaat naar gelang het tijdperk waarop
zij gedaan worden. (Bij het koninklijk
besluit van 1 februari 1938 gevoegd reglement, art. 44.)
28 januari 1955.
421

De weduwen en wezen van het Staatspersoneel hebben in princiep slechts
recbt op een pensioen voor zoveel kortingen op de wedde van die agenten zijn ingehouden geweest.
5 november 1954.
136

2. - Weduwe van een reserveoffioier
die tijdens zijn aanwezigheid onder de
wapens ten gevolge van de mobilisatie
van het leger overleden is. Weduwe
wellce geen reoht heeft op een overlevingspensioen. Artikel 4 van de wet van
18 april 1905, naar luid waarvan de reserveofficieren, in geval van mobilisatie en
voor de duur a·van, in de actieve kaders
van bet leger treden, heeft niet tot gevolg aan de weduwe van een reserveofficier, die tijdens zijn aanwezigheid onder
de wapens ten gevolge van de mobilisatie
overleden is, een recht open te stellen op
het overlevingspensioen dat ten voordele
van de officieren van de actieve kaders
voorzien wordt bij het koninklijk besluit
nr 255 van 12 maart 1936 tot eenmaking
van bet pensioenregime voor de weduwe
en wezen der leden van het leger en van
de rijkswacht.
5 november 1954.
136

BU:QGERLIJKE QECHTEN.
Verlcregen ·reohten. - Bepalin,q.- Door
in de plaats van een met vergoedingen
aangevulde wedde een enkele bezoldiging
te stellen die het bedrag der wedde en dit
der vergoedingen insluit, worden de verkregen rechten niet geschonden.
16 december 1954.
278
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werkgever die, ingevolge een clausule van
het reglement dat zijn werknemers beheerst, zich ten belope van cle lonen borg
stelt tegenover zijn agenten voor de
schuld van derden die hun ongevallen met
werkonbekwaamheid veroorzaken, is in
de plaats gesteld van de rechten _zijner
agenten zo hij hun die lonen uitbetaalt;
zijn aanstelling als burgerlijke partij om
vanwege degene cl~e het ongeval veroorzaakte terugbetaling te bekomen, dient
ontvankelijk en gegrond verklaard. (Burgerlijk Wetboek, art. 2029 en 1251, 3°.)
17 november 1954.
178

BURGERLIJKE VORDERING.
1. - DeTde in de plaats gesteld van
de Techten van het slachtoffet· van een
rnisdTijf. - Kan z·ich voor de strajTechtsrnacht burgerlijlce partij stellen tegen de
betichte. - Degene die in de plaats van

het door hem vergoede slachtoffer gesteld
is kan zich voor het strafgerecht burgerlijke partij stellen tegen de betichte.
(Wet van 17 april 1878, art. 3 en 4.)
178
17 november 1954.
2. - WeTlcgeveT, die zich, ten belope
der verschuldigde lonen, borg gesteld
heeft tegenover zijn agenten voor de
sch·nld van derden die hun ongevallen
beTolclcenen wellce een we·rlconbelcwaarnheid rnedelwengen. TVeTlcgeve1· die in
de plaa,ts van de rechten van zijn agenten gesteld is zo hi,i die lonen betaald
heejt. - Aanstelling van die werlcgeve·r
a'ts btwgerlijlce partij voor de stratrechtsrnacht wellce ontvanlcelijlc en gegrond is
tot tentgbetaling van de lonen door degene die het ongeval veroorzaalcte·. - De

3. BuTget"lijlce parti,i. Rechtstreelcse dagvaarding. - Behoort aan degene die zich dooT het misdTijf persoonlijlc benadeeld mag beweren. Is be-

voegd om de publieke vordering, bij middel van rechtstreekse dagvaarding, aan
de gang te brengen degene die beweren
mag dat hij door het misdrijf, voorwerp
van de vordering, benadeeld is geweest.
(Wet van 17 april 1878, art. 3; Wetboek
van strafvordering, art. 182.)
16 mei 1955.
775

c
op de besluiten en reglementen betreffende de controle op de wissel, moet de strafbare inbreuk nader bepalen maar moet de
personen tegen dewelke de vervolging
wordt gevordercl niet aanduiden. (Besluitwetten van 6 october 1944, art. 6, en van
4 juni 1946, art. 3.)
27 juni 1955.
876

CONTROLE VAN DE WISSEL.
Vet·volging der inbt·ettlcen. Vet·zoelc
van het Belgisch-Lwnernbu.rgs instituttt
voor de wissel. - Voorwerp van dat verzoelc. - Het verzoek van het Belgisch-

Luxemburgs instituut voor de wissel, nodig voor de vervolging van de inbreuken

D
DIEFSTAL.
1. - OveTbt·engen door militai·ren u.U
een eenheid naaT een andere eenheid van
.aan het leger behorend mateTiaal. OverbTenging zonder toelating met het
oog een te Teart aan te mtllen waamveT
een der militairen jegens de Staat geldelijlc vemntwooTdelijlc was. - Diejstal ten
nadele van de Staat. - Is een bedrieg-

lijke wegneming, ten nadele van de Staat,
het feit dat militairen, zonder toelating,
uit een eenheid naar de andere, materiaal, dat aan het leger behoort, overbrengen ten eincle een te kort aan te vullen waarover een hunner jegens cle Staat
gelclelijk verantwoordelijk was. (Strafwetboek, art. 461.)
180
17 november 1954.

2. -

Bedrieglijlc ·inzicht. -

Bepaling.

- Het bedrieglijk inzicht, noodzakelijk
tot het bestaan van diefstal, bestaat in
het inzicht als meester, dit is animo domini, over een bepaalde zaak te beschikken. (Strafwetboek, art. 461.)
180
17 november 1954.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. - Deelneming aan een srnoklceljeit
of aan een po,qing tot smolclcel door een
beambte van de administt·atie deT douanen. - DTaagwijdte van deze laatste bewooTdingen. - In artikel 34 van de wet

van 6 april 1843 op de bestraffing van de
smokkel in zake clouanen bedoelen de
woorden « elke beambte van de adminis-

103()

DOUANEN.EN ACCIJNZEN.

tratie der douanen >> elke beambte van de
administratie der douanen en accijnzen
die aan een douanedienst verbonden is.
20 september 1954.
12
2. - Handelaar verantwoordeUjlc voor
de daad van :zijn aangestelde. - Daad
die in verband is met het beroep van de
handelaar. Overmacht die de verantwoordelijkheid 1titslttit. Indien arti-

kel 231 van de wet van 26 augustus 1822
de handelaar strafrechtelijk verantwoordelijk stelt voor de daad van zijn aangestelde, <lie in verband is met het beroep
van de han<lelaar, wordt deze verantwoordelijkhei<l niet opgelopen wanneer
het misdrijf niet aileen door de aangestelde buiten weten van de aansteller gepleegd werd, doch ook nog in omstandighe<len die te zijnen opzichte overmacht
uitmaken.
4 october 1954.
52
3. - Inb1·en1c slechts met geldstraffen
strafbaar gesteld. Rechtscollege van
wijzen 1·egelmati.q met de zaalc in 7cennis
gesteld door het beheer. - Dagvaarding
van het openbaar min·isterie de zaak tentgbren{lend v66r het rechtscollege dat
er mede in lcennis ~verd gesteld. - Wettelijlcheid. - vVanneer het rechtscollege

van wijzen door het beheer van douanen
en accijnzen regelmatig in kennis is gesteld met een misdrijf, dat slechts tot
toepassing van geldstraffen aanleiding
kan geven, is het openbaar ministerie bevoegd om de beklaagde te dagvaarden om
v66r dit rechtscollege te verschijnen ten
einde over de vordering van het beheer
te horen uitspreken.
18 october 1954.
86
4. - Alcohol. - Bewerking van weking zonder aangifte. - Inbrettk strafbar afgezien van het inzicht van de dader. - Het misdrijf dat er in bestaat,

zonder aangifte, een bewerking van weking uit te voeren is strafbaar afgezien
van het inzicht van de dader. (Wet van
15 april 1896, art. 124, 1°.)
18 october 1954.
86

5. - Alcohol. - Bewerlcing van weking zonder aan.qifte. - Uitwerlcing dezer
bewerlcing. - De bewerking van weking
zonder aangifte kan erin bestaan fruit in
vaten te plaatsen waarin het zal weken,
wanneer deze verrichtingen het vervaardigen van alcohol als gewild werkelijke
uitslag hebben. (Wet van 15 april 1896,
art. 124, 1°.)
18 october 1954.
86
6. - Onregelmatig verlceer van goederen in de donanelcring. - Inbre1tk onathankeUjlc van de herkomst der goederen.

-

De inbreuk op artikel 25 van de wet

van 6 april 1843, betreffende het verkeer
van goederen in de douanekring zonder
geldige bescheiden, bestaat afgezien van
de herkomst der goederen.
6 december 1954.
233

7. - Invoer. - Regelmatige aangifte
bij de invoer. Verplichtend vereist
zelfs voor wa.ren wellce niet aan rechten
onderhevig zijn. - De ingevoerde waren
moeten bij hun invoer niet enkel tot onderzoek aan de tolbeambten aangeboden
worden, maar tevens het voorwerp van
een regelmatige aangifte uitmaken, zelfs
indien zij van betaling van rechten vrijgesteld zijn, behondens het recht van de
invoerder het bestaan van de voorwaarden, waaraan de vrijstelling van betaling
der rechten afhankelijk is gemaakt, op
het ogenblik van hun aangifte bij de invoer te bewijzen. (Wet van 26 augustus
1822, art. 4, 37, 118 en143; wet van 6 april
1843, art. 19.)
7 decernber·1954.
250
8. - Tijdelijlce invoer van voert1tigen.
- Vrijdom vim inlcomrechten. - VoorwaMden. - Artikel 17 van het rniniste-

rieel besluit van 19 december 19±7, gewijzigd bij artikel 1 van het rninisterieel besluit van 20 september 1951, verleent
slechts vrijdorn van invoerrechten wat
de tijdelijk ingevoerde voertuigen betl·eft, voor zoveel namelijk die vervoerrniddelen niet klaarblijkelijk zouden ingericht of uitgerust zijn om goederen van
het onderzoek te onttrekken.
7 december 1954.
250
9. - Wet van 6 april 1843, artilcel 23,
aUnea 3. - Verbe1trdverklaring der goederen die tot verberging van geslo7cen
voorwerpen gebntilct worden. - Draag~vijdte. Artikel 23, lid 3, van de wet

van 6 april 1843, betreffende de verbeurdverklaring van goederen welke behoorlijk
aangegeven zijn of vrij mogen vervoerd
worden, doch klaarblijkelijk zullen dienen om gesloken voorwerpen te verbergen, is van toepassing op de koopwaren
waarop de rechten betaald zijn geweest
of waarop wettelijk geen rechten zijn
gelegd en niet op de koopwaren waarop
rechten zijn gelegd die gesloken werden
en onder toepassing van artikel 22, lid 1,
vall en.
7 december 1954.
250
10. Bijzondere aangifte voor de
stat-istielc. - Wet van 31 december 1947,
artikel 5. - Vervoer binnen de tollcring
zonder in- of uitvoer van koopwa1·en. Aangifte niet vereist. De bijzondere

aangifte voor de statistiek, voorzien door
artikel 5 van de wet van 31 december
1947 inzake douanen en accijnzen wordt
niet vereist in geval van onwettelijk ver-

DOUANEJN EN AOCIJNZEJN.

voer van koopwaren binnen de tolkring,
wanneer er geen in- of uitvoer voorhanden is.
24 januari 1955.
406
11. - Niet door geldige bescheiden ueGeldboete
delct vervoe1· van alcohol. voorgeschreven bij artilcel 22 va11. cle wet
van 6 april 1843. Versch~tldifld zelfs
wanneer de rechten betaald werden. Ontdolcen 1·echten. - Beurip. - In geval

van niet door geldige documenten gedekt
vervoer van alcohol moet de bij artikel 22
van de wet van 6 april 1843 voorgeschreven geldboete uitgesproken worden afgezien van de vraag of de rechten op de vervoerde dranken al dan niet geind werden; rechten werden naar de zin van dit
artikel ontdoken niet enkel wanneer een
verschuldigd recht doch ook wanneer een
wettelijke controlemaatregel ontdoken geweest is. (Wet van 6 april 1843, art. 25;
wet van 12 december 1912, art. 12.)
7 februari 1955.
456
12. - Misdrijven. - Invordering van
de verschuldiude en ontdoken rechten. Aard. - Bij inbreuk op de douanen- en

accijnzenwetten, is de door de administratie ingestelde rechtsvordering tot invordering van de verschuldigde doch ontdoken rechten een bijkomstig met de
strafvordering verbonden burgerlUJre vordering die evenwel van dezelve volkomen
onderscheiden is. (Wet van 26 augustus
1822, art. 249.)
456
7 februari 1955.
13. - Niet door ueldiue bescheiden
uedekt vervoer van alcohol. Rechtsvorderinu tot invordering dm· rechten betreffende dit alcohol. - Rechten reeds betaald. Rechtsvordering zonder voorwe-rp. Zo de verschuldigde rechten

reeds op de zonder geldige documenten
vervoerde dranken betaald werden is de
administratie er niet toe gerechtigd de
rechten betreffende die dranken te vorderen. (Wet van 12 december 1912, art. 12;
wet van 6 april 1843, art. 25.)
7 februari 1955.
456
14. - Sluikhandel in zalce dou.anen.
- Geldboete. - Verd~tbbelinu slechts in
geval van herhalinu. - De bij artikel 22

van de wet van 6 april 1843 011 de beteugeling van de sluikhandel in zake douanen bepaalde geldboete mag slechts in
geval van herhaling verdubbeld worden.
21 febi·uari 1955.
515
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te spreken straf gelijk aan ofwel het tienvoud van de ontdoken rechten, wanneer
het aan douanerechten onderworpen goederen geldt ofwel tweemaal de waarde
der goederen, wanneer het niet onder die
rechten vallende goederen geldt. (Wet van
6 april1843, art. 22; wet van 20 december
1897, art. 1, gewijzigd door art. 9 van de
wet van 30 juni 1951.)
21 februari 1955.
. 517
16. - Verbe~trdverklaring van sluiks.
in- of 1tituevoerde uoederen. Veroordelinu tot het betalen van de tegenwaarde
van die uoederen. - Vereisten. - Bij in-

brenk van de wetten over de douanen
en accijnzen moet de verbeurdverklaring
van de sluiks in- of uitgevoerde goederen
uitgesproken worden; de beta ling van de
tegenwaarde van die goederen mag
slechts door de rechter worden gesteld
bij gebreke van voormelde goederen te
vertonen of wanneer vastgesteld wordt
dat de vertoning ervan niet meer mogelijk is.
21 februari 1955.
517
17. - Sluikse in- of 11.itvom·. - Verbeurdverklarinu van het vervoermiddel.
- Voorwaarden. - Artikel 23 van de wet

van 6 april 1843 schrijft de verbeurdverklaring van de tot smokkelhandel gebruikte of in gebruik gestelde voertuigen
enkel voor ingeval de niet aangegeven
goederen in daarin aangebrachte verbergplaatsen verstopt geweest zijn of ook in
geval geen enkel deel van de lading aangegeven geweest is.
21 februari 1955.
517
18. - Beslau van goederen. - Schade.
vergoedinu beperlct tot 1 t. h. 's maands
van de waarde van de in beslau genomen
goederen. - Beperking van toepassinu op
de uit een onwettelijke inbesla.qneminu
spntitende schade. - Niet toepasselijlc op
de schade die 1tit andere oorzaken voortvloeit. - De schadevergoeding waarvan

artikel 244 van de wet van 26 augustus
1822 het bedrag tot 1 t. h. 's maands van
de waarde der aangehaalde goederen beperkt, betreft de door een onwettelijke
inbeslagneming van de administratie van
donanen en accijnzen veroorzaakte schade, deze beperking is niet van toepassing
op de schade die nit andere oorzaken
voortvloeit ofschoon zij bij gelegenheid
van de inbeslagneming werd ondergaan.
25 februari 1955.
545

In- of ~titvoer, zonder aan,qifte,
van goederen waarvoor een verg1tnning
moet ove1·gelegd worden. - Toe te pas-sen ueldboete. - Bij in- of uitvoer zonder

19. - Verkeer van uoederen in de tollcring. - Vervoer zonde1· bescheiden van
bi(lgen aflcomstiu van een markt in Beluie. - Geen inbreuk op artiTcel 25 van de
wet van 6 npril 1843. - Valt niet onder

aangifte van goederen waarvoor een 'vergunning moet overgelegd worden, is de nit

toepassing van de bepaling van artikel 25
van de wet van 6 april 1843, waarbij het

15. -
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verkeer van zonder geldige besche~den in
de tolkring vervoerde goederen tot misdrijf gemaakt wordt, het vervoer in de
tolkring van biggen afkomstig van een
markt in BelgU!. (Wet van 6 april 1843,
art. 10, f, en 25.)
4 april 1955.
672
20. - Verkeer van goederen in de tolkring. - Wet van 6 april1843, artikel10.
- Vrijstelling van bescheiden. - Vrijstelling die niet bij de wet van 20 december
189"1 uitgesloten is. - De wet van 20 de-

cember 1897 betreffende de beteugeling
van de sluikhandel in zake goederen
waarvan de in-, uit- en doorvoer verboden
is sluit de toepassing niet uit van artikel 10 van de wet van 6 april 1843, dat
het verkeer van zekere goederen, zonder
bescheiden, in de tolkring toelaat.
4 april 1955.
672
21. TolMing. Vervolging ttit
hoofde van onregel1natig bezit van goederen in de tollcring. - Vrijspraalc op grond
van de enige reden dat de opslag meer
dan 5.000 meter van de grens afgelegen
is. - D1tbbelzinnige 1"eden. - Vermits de

tolkring zich tot een myriameter van de
uiterste landsgrens kan uitstrekken, is
het arrest niet regelmatig gemotiveerd,
welk de inbreuk van onrechtmatig bezit
van goederen in de tolkring niet bewezen
verklaart, om de enige reden dat de opslag meer dan 5.000 meter van de grens
afgelegen is. (Wet van 26 augustus 1822,
art. 177 en 178; wet van 7 juni 1832, artikelen 1 en 4.)
4 april 1955.
672
22. - Dading van de administratie. Verhindert een navolgende vervolging
vanwege de administratie op grand van
hetzelfde feit, al ware het zelfs anders
omschreven. - Uitzondering. - De door

de administratie van douanen en accijnzen regehnatig aangegane dading verhindert een navolgende vervolging vanwege
de administratie op grond van hetzelfde
feit, hoewel de dading uitdrukkelijk
slechts een van de misdrijven tot voorwerp had welke uit het feit voortvloeien,
tenzij het uit de dading gesloten misdrijf
met een fiscale boete strafbaar gesteld is.
(Strafwetboek, art. 65 en 100, lid 2.)
(Impliciete oplossing.)
25 april1955.
705

DR.ONKENSCHAP.
1. - I nbreuk op a-rtflcel 3 van de beslttitwet van 14 novembet· 1939. Beklaagde clie het bestaan van de wettelijke
bestanddelen van de staat van dronkenschap betwist. Ve1"0ordeling gerechtvaardigrl door de enlcele beschouwing dat
beklaagde .in lcenneUjlce staat van dron-

DW ANGSOM.

lcenschap verkeerde. - Niet gemotiveerde
beslissing. - Is niet met redenen omkleed

de beslissing welke de veroordeling wegens inbreuk op artikel 3 van de besluitwet van 14 november 1939 rechtvaardigt
door de enkele beschouwing dat de beklaagde in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde, zonder de conclusies van
de beklaagde te beantwoorden waarbij het
bestaan van de wettelijke bestanddelen
van de staat van dronkenschap betwist
werd. (Grondwet, art. 97.)
40.3
24 januari 1955.
2. - Inbrettk op artikel 3 van de beslttitwet van 14 november 1939. - Bewijs.
- Gerneen recht. - Wijl bij de besluitwet

geen bijzondere wijze van bewijslevering
is voorgeschreven, mag de rechter bi.i wie
een inbreuk op artikel .3 van de besluitwet
van 14 november 19.39 aanhangig is, het
bestaan van de staat van dronkenschap
af!eiden uit alle gegevens die zijn overtuiging kunnen vormen. (Besluitwet van
14 november :!-939, art. 1 en H.)
24 januari 1955.
404
3. - Besluitwet van 14 november 1939.
Geen conclusies. Vaststellin,q van
het misdrijf in de bewoordingen van de
wet. - Stilzwijgende vaststelUng dat de
staat van de belclaaude met de wettelijlce
staat van dronlcensohap overeenlcwam. -

vVanneer de beklaagde in verband met de
staat van dronkenschap geen verweermiddel doet gelden, wordt door de rechter.
die de inbreuk op artikel .3 in de bewoordingen van de besluitwet van 14 november
19.39 vaststelt, meteen de vaststelling gedaan dat de staat van dronkenschap van
de beklaagde met deze welke in de wet
voorzien worclt overeenkwam.
2± januari 1955.
404
4. - In stctat van d1'0nkenschap verlce1'ende persoon die in een openbare plaats·
een voertttig best·uttrt. - Ontzetting van
het recht te bestm·en. Ontzettin.IJ beperlct tot het bestttren vnn een motorvoert·ui.IJ. - Onwettelijkheid. - Wanneer hij

de verdachte veroordeelt, die, in staat van
dronkenschap in een openbare plaats een
voertuig heeft bestuurd, moet de rechter
tegen hem de ontzetting uitspreken van
het recht een voertuig of een luchtschip
te besturen of een rijdier te geleiden; hij
mag de ontzetting niet tot het besturen
van een motorvoertuig beperken. (Besluitwet van 14 november 1939, art. 10.)
24 januari 1955.
4%

DWANGSOM.
Veroordeling tot ttitvoering van zekere
werken. - Veroorrleling tot betaling van
een zelreTe sorn bi:i {femiis aan witvoerina

ECHTSCHEIDING. -

EERHERSTEL.

1033

paalde termijn dienen verricht, vertoont
het karakter van een onwettelijke dwangsom, wanneer de rechter niet vaststelt dat
die som de herstelling van een schade uitmaakt. 1
12 mei 1955.
762

binnen een bepaalde tennijn. Geen
vaststelUng dat die s01n de hersteUing
van een schade 1titmaaTct. - OnwetteTijkheid. - Een veroordeling tot betaling van

een zekere som, per dag vertraging in •1e
uitvoering van werken die binnen een be-

E
ECHTSCHEIDING.
1. - UitTcering tot onderhoud op grand
van artiTcel 301 van het B1trgerlijk Wetboek. - Vergoeding. - Passief dat ter
zake van overlijden overdraagbaar is. Schuld van de nalatenschap van de sch1tldige echtuenoot. - De uitkering tot on-

derhoud welke, in geval van echtscheiding, aan de onschuldige echtgenoot op
grond van artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek wordt toegekend is een vergoeding; zij wordt passief ter zake van overlijden overgedragen en maakt een schuld
uit van de nalatenschap van de schuldige
echtgenoot.
22 october 1954.
102
2. - Echtscheiding wegens bepaalde
oorzaaTc. - Eis geste1tnd op feiten wel.Jce
overspel 1titmaTcen. - JJ1ogelijTcheid voor
aanlegger deze feiten alleen als zijnde
beledigingen van erue aard aan te haZen.

De eiser in echtscheiding mag als
zware beledigingen feiten aanhalen welke
het karakter van een overspel vertonen.
18 november 1954.
184
3. -

Eis gesteund op zware beledigingen. - De rechter vermag het niet een
andere wettelijTve grand zoals overspel, in
de plaats te stellen. - De rechter, gelast

met het onderzoek van een op zware beledigingen gesteunde eis tot echtscheiding,
mag geen ander grond, zoals overspel, in
de plaats van deze wettelijke grond van
echtscheiding stellen, zelfs indien de aangestelde feiten het karakter van een overspel vertonen.
18 november 1954.
184
4. -

Echtgenoten van onderscheiden
nationaliteit. Nationale wet van een
van de echtuenoten die de echtscheid-in']
verbiedt. - HuwelijTc dat door echtscheid-ing niet kan ontbonaen worden. - Zelfs
indien ae andere echtgenoot Belg is. -

Wanneer twee personen van onderscheiden nationaliteit niettegenstaande het
tussen hen aangegaan huwelijk, hun eigen
nationaliteit van herkomst hebben behouden en wanneer de nationale wet van een
van de echtgenoten de echtscheiding verbiedt, kan het huwelijk niet door echt-

scheiding ontbonden worden, zelfs indien
de andere echtgenoot Belg is.
16 februari 1955.
497

EE:QHER.STEL.
1. - Stratzaken. - Stelling onder toezicht van de politie voorzien bij d-e besl1titwet van 10 november 1945. - Vrijheid-sberovende straf. - Ret stellen onder

toezicht van de politie, voorzien door de
besluitwet van 10 november 1945 tot vereenvoudiging der procedure in sommige
gevallen van misdrijf tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat, is een vrijheidberovende straf in de zin van artikel 1,
1°, van de wet van 25 april 1856 op het
eerherstel der veroordeelden.
20 december 1954.
285
Wet van 25 april 1896, artiTcel 1,
Goed ged1·au van fle veroorfleelde.
- A1·rest dat de vraag om eerherstel verwerpt om reden dat tle veroonleelde geen
voldoende blijTcen van beterschap gegeven
heeft. - Wettelijlcheid. -Is wettelijk de

2. -

4"· -

beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een vraag om eerherstel verwerpt om reden dat de veroordeelde geen voldoende blijken vnn beterschap
gegeven heeft. (Wet van 25 april 1896, geWijzigd door de wet van 8 februari 1954,
art. 1, 4°.)
7 februari 1955.
455
3. - VervallenverTvlarinu van het recht
om een voert1tig te bestu,ren welTce op de
lichamelijke onbekwaamheid gegrond is.
- JJ1aatregel niet vatbaar voor eerherstel.

- De vervallenverklaring van het recht
om een voertuig te besturen welke op
grond van een lichamelijke onbekwaamheid van de veroordeelde uitgesproken
werd is niet vatbaar voor eerherstel. (Wet
van 25 april 1896.)
59S
14 maart 1955.
4. - Stratzaken.
Uitwerksels. Ontzetting ot ve1·vallenve1·TclMing van de
in artilcel 123sexies van het Stratwetboek
vermelde rechten. - Door het eerherstel

van een veroordeelde, worden, voor de
toekomst, al de gevolgen van de veroordeling afgeschaft, onverminderd de door
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derden verkregen rechten; en worden, derhalve, de gevolgen afgeschaft van de ontzetting of van de vervallenverklaring van
de in artikel 123sexies van het Strafwetboek vermelde rechten welke door de wet
aan zekere veroordelingen gehecht of facultatief door de rechter als gevolg op een
veroordeling uitgesproken werden. (Wet
van 25 april 1896, art. 7; Strafwetboek,
art. 123sexies en 123septies.)
4 juli 1955.
900

5. -

Strafzalcen. Arrest dat een
aanvraag om eerherstel verwerpt. - Verwerping alleen hie1·op gegrond dat niet
aan al de voo?·saM·iften en voo?·waarflen
van de wet van 25 april 1896 voldaan
wm·a. - Ve1·werping niet gemotiveerd. --

Is niet gemotiveerd het arrest dat een
aanvraag om eerhcrstel verwerpt door
zich ertoe te beperken zonder meer te verklaren dat niet aan al de voorschriften en
voorwaarden van de wet van 25 april 1896
voldaan werd.
2 septen1ber 1955.
962

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).
1 . - Handel in veevoeder.- Bedm·ven
of beschadigfle stoffen. - Verplichting de
leaper aaarvan te verwittigen. - Drcwgwijflte. - Zelfs bij een verkoop van afval

of bij een verkoop na voorafgaandelijke
staalneming is de verkoper van veevoeder
er toe gehouden wanneer de koopwaren
bedorven of beschadigd zijn de koper er
van te verwittigen dat zij als veevoeder
ongeschikt zijn en voor meststof moeten
gebruikt worden.
14 februari 1955.
486
2. - Wijnen. ---, WeclerrechteUjlc gebruik van een benaming van oorsprong. Koninklijk beslu.it numme1· 58 van 20 aeaember 1934- - Draagwijflte. - Het op-

zettelijk gebruiken van tekens of aanduidingen welke van aard zonden wezen om
een door de Belgische regering behoorlijk
aangenomen benaming van oorsprong aim
een Droduct te doen toekennen hetwelk
daarop geen recht heeft, inzonderheid die
praktijken welke van aard zijn om verwarring met de beschermende benamingen
te stichten, worden beteugeld bij artikel 13,
2°, van het koninklijk besluit nr 58 van
28 december 1934 betreffende wijn, vruchtenwijn, wijnachtige dranken en oenologische producten.
21 februari 1955.
513
3. - Verlcoop van vee en van vlees. Ministeriele beslu-iten van 27 october en
22 november 1950. - Herlcomstbewijzen.
W anneer ze moeten gevraaga en afge-

levera worclen. De herkomstbewijzen
bepaald bij cle ministeriille besluiten van
27 october en 22 november 1950, welke
zekere formaliteiten bij de verkoop van
vee of van vlees voorschrijven, moeten
terzelfdertijd als de waren waarop zij
betrekking hebben gevraagd en afgeleverd
worden.
2 mei 1955.
727

EPURATIE
TROUW.

INZAKE

BURGER-

Wet van 29 feb?·uari 1952.- Overgangsbepalingen. - Artikel 7, lifl 2. - Draag'Wijrlte van flie bepaling. - De beDalingen

van artikel 7, lid 2, van de wet van 29 februari 1952 tot wijziging van ·de wet van
14 juni 1948 betreffende de epuratie inzake burgertrouw, waren enkel op beperkende wijze toepasselijk op degenen die
veroordeeld werden tot een criminele
straf welke bij wege van genade zodanig
verminderd werd dat er nog slechts een
vrijhe~dsberovende straf van ten hoogste
vijf jaar overbleef, ter uitsluiting van
degenen die veroordeeld werden tot een
correctionele straf die bij wege van genade verminderd of kwijtgescholden
werd.
3 januari 1955.
321

ERFDIENSTBAARHEID.
1. Ingesloten erf. BesZissing
waarbij op ae erven van ae naburen een
overgang toegestaan worat flie langsheen
een private weg tot ae openbare weg toegang geeft. - Wettelijkheia. - Schendt

de artikelen 682 tot 684 van het Burgerlijk W etboek niet de beslissing waar bij,
op de erven van de naburen, een overgang toegestaan wordt die toegang geeft
tot de openbare weg langsheen een private weg toebehorende aan een derde, die
zulk gebruik toelaat, zo deze overgang
de kortste en minst schadelijke weg is
ten opzichte van degene op wiens erf de
overgang toegestaan wordt.
19 november 1954.
186
2. - Niet floor verjaring verlcrijgbaar.
- Titel van erkenning bij gebrek aan vestigingstelling. - Begrip. - De titel van

erkenning die, bij gebrek aan vestigingstitel, het bestaan van een erfdienstbaarheid, welke niet door verjaring kan verkregen worden, vaststelt, bestaat uit de
bekentenis van het bestaan van de erfdienstbaarheid uitgaande van degene die
ten tijde van de bekentenis eigenaar van
het dienstbaar erf was. (Burgerlijk Wetboek, art. 695.)
398
21 januari 1955.

---------- :::-_1

ERFENISSEN.- FABRIEKS- EN RANDELSMERKEN.
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3. - Kleine nalatenschappen. -. Beslissingen welke, lttidens artiiGel 5 van de wet
van 16 mei 1900 niet vooT beToep of voor
veTzet vatbaar zijn. De beslissingen

ERFENISSEN.
1. - Kleine nalatenschappen. - Recht
van oveTneming. SchatteT aangesteld
door de Techter. - Eed. - Vonn. - De

welke, luidens artikel 5 van de wet van
16 mei 1900 betreffende de kleine nalatenschappen, noch voor beroep noch voor verzet vatbaar zijn, zijn enkel diegene tot
dewelke de bijzondere door deze wet ingerichte rechtsplegingen aanleiding geven.
27 mei 1955.
808

deskundige, aangewezen door de rechter
om, overeenkomstig artikel 4 van de wet
van 16 mei 1900 op de erfregeling van de
kleine nalatenschappen, de goederen te
schatten, moet de eed afleggen v66r de
rechter alvorens tot de expertiseverrichtingen over te gaan; het volstaat niet dat
hij de eed schriftelijk onderaan .op het
verslag aflegt.
164
12 november 1954.

4. - Kleine nalatenschappen. - VooTIGetwrecht toegestaan aan de ove?"levende
echtgenoot aan dewelke een aandeel in
vntchtgebntik toekomt. Maalct een
voor?"echt uit wellG aan het eTfvruchtgebnr.ilc toelcomt. - Ret bij artikel 2 van

2. - VordeTing tot afgifte van de legaten. - VoTdeTing door de ee?"ste Techter
ingewilligd. - ETfgenamen in hogeT beroep. - Andere eTfgenamen die geen beroep hebben ingesteld en tegen wie geen
be?"oep we?"d ingesteld. - Vorde1·ing door
de Techte·l' in hager be?"oep afgewezen. Afwijzing die zelfs tegenover de niet in
hager beroep gekomen erfgenaam de hei·vonning van het ee?"ste vonnis voor gevolg
heeft. Wanneer een vordering strek-

gezegde wet voorzien voorkeurrecht is een
aan het erfvruchtgebruik van de overlevende echtgenoot toekomende voorkeur en
kan, bijgevolg slechts door deze Iaatste
ingeroepen worden wanneer hij zulk
vruchtgebruik geniet.
27 mei 1955.
808

5. - Kleine nalatenschappen. - Voorlceurrecht toe,qelcend aan de oveTlevende
echtgenoot. Giften ontvan,qen van de
overledene welke met het eTfvntchtgebntik
gel'ijlcstaan of het te boven ,qaan. - Voorlcettrrecht welke niet meeT mag worden
uitgeoefend, - Ret aan de ove'l'levende

kende tot de afgifte van legaten door de
eerste rechter werd ingewilligd, door
welke beslissing het geheel der verrichtingen van vereffening en verdeling bei:nvloed wordt, en wanneer alleen enkele
onder de erfgenamen in hoger beroep zijn
gekomen terwijl de andere erfgenamen
slechts als beroepenen de debatten voor
het beroepshof hebben bijgewoond, brengt
de afwijzing van de vordering door de
rechter in hoger beroep de hervorming
mede van het eerste vonnis zelfs jegens
de erfgenamen die geen hoger beroep hadden ingesteld.
7 januari 1955.
335

echtgenoot door artikel 2 van gezegde wet
toegestaan voorkeurrecht mag niet meer
worden uitgeoefend wanneer de door de
overledene aan zijn echtgenoot gedane giften met de waarde van het vruchtgebruik
gelijkstaan of die waarde te boven gaan
en dat de echtgenoot zijn aanspraak op
die giften handhaaft.
27 mei 1955.
'lOS

F
FABRIEKSKEN.

EN

HANDELSMER-

1. - TeiGeningen en indust1"iele modellen. - Recht van vreemdelingen op de
doo1· hen in het buitenland veTvaardigde
tekeningen en modellen. - UnieveTdrag
van PaTijs. VeTleent de bescheTming
niet wellce dooT de wet van 22 maart 1886
voorzien wonlt, - Ret Unieverdrag van

Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming
van de nijverheidseigendom, goedgekeurd
bi.i de wet van 2 juni 1939, laat de vreemdelingen niet toe, ten bate van de door
hen in den vreemde vervaardigde tekeningen en modellen, beroep te doen op de bescherming die in Belgiil sedert het in voege treden van het koninklijk besluit

nr 91 van 29 januari 1935, door het artikel 38 van de wet van 22 maart 1886 op
het auteursrecht, gewijzigd bi.i artikel 2
van de wet van 5 maart 1921, verzekerd
wordt.
20 december 1954.
287
2. - GedeponeeTd merk. - Nade1·hand
gedane inschrijvin,q bij toepassin,q van
a1·tikel 12 van de wet van 23 jttli 1932. Nieuwe deponerin.Q. Geldi,qheid van
deze laatste af.oezien van de ,qeldi,qheid
van de eerste deponeTin,q. - De inschrij-

ving, bij toepassing van artikel 12 van de
wet van 23 juli 1932, van een reeds vroeger gedeponeerd fabrieks- of handelsmerk, heeft een nieuwe deponering teweeg gebracht, waaruit de aan die forma-
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liteit gehechte gevolgen voortvloeien; de
nietigheid van de eerste deponering kan
.derhalve de nieuwe formaliteit niet beroven van de wettelijke gevolgen welke er
aan verbonden zijn.
24 december 1954.
307
3. · - DeponeTing verrioht bij toepassing van artilcel 12 van de wet van 23 juli
1932. - Geldigheid ervan niet aangetast
ingevolge de Zatere ajsohaffing van die
wet. - Het koninklijk besluit van 30 juni
1933, door artikel 12 van de wet van
23 juli 1932 in te trekken, heeft aan de
deponeringen die onder het stelsel van
deze wet gedaan werden hun waarde niet
ontnomen.
24 december 1954.
307
4 . - Verlcoop van met het merle van de
fabrioant voor'ziene waren. - A.nder·mans
handelsmerlc bedrieglijlc door de verlcoper op de verpalclcing aangebraoht. A.anbr·enging cloor· de wet van 1 april 1879
verboden. - Is door de wet van 1 april

1879 verboden het bedrieglijk aanbrengen
van andermans handelsmerk op de verpakking van een product, al is het product van het merk van de fabricant voorzien. (Wet van 1 april 1879, art. 8,
litt. B.)
14 april 1955.
675

5. - Bedrieglijlc opzet. - Begrip. Gebntilc van andermans handelsmerk. Gebruilc dat sleohts gedaan werd bij het
overhandigen van het prod1tot aan wie
het zoiiven lcooht. Omstandigheid die
het bedrieglijk op.zet niet 1titsl1tit. - Het
in artikel 8 van de wet van 1 april 1879
voorzien bedrieglijk opzet, is inzonderheid het oogmerk zich een onrechtmatige
winst te verschaffen; de omstandigheid
dat de verkoper enkel gebruik maakte
van een product van andermans handelsmerk bij het overhandigen van de · waar
aan wie ze zoeYen kocht sluit op zich zelf
het bedrieglijk opzet niet uit.
14 april 1955.
675

FAILLISSEMENT.
1. - Vordering tot faillietverklaring.
- Vonnis van de handelsreohtbank die
de vordering niet gegrond verlclaart. Hoger beroep van de afgewezen sohuldeiser. -Hoger beroep gegroncl verlclaard.
- Vaststelling van de stalcing van betaling en van de wanlcelende toestand van
het handelskrediet van cle sohuldenaar.
- Faillietverlclaring onafsoheidbaar van
die vaststelling. - Hot van beroep er toe
gehouden het faillissement uit te spreken.

- Het hof van beroep, dat het hager beroep gegrond verklaart hetwelk door een
schuldeiser ingesteld werd tegen het von-

nis van de rechtbank van koophandel
waar,bij zijn vordering tot faillietverklaring werd afgewezen, en waarbij de staat
van ophouding der betalingen en de wankelende toestand van het handelskrediet
van de schuldenaar vastgesteld werd, is
er toe gehouden het faillissement uit te
spreken vermits het het noodzakelijk en
onafscheidelijk rechtsgevolg van die vaststelling is.
10 maart 1955.
593
2. - Faillietverlclaring dam· het hot
van beroep. - Hot van beroep er toe geho1tden bij dezelfde beslissing alle maatregelen te gelasten welke artilcel 466 van
het Wet(welc van Tcoophandel voorsohrijtt.
Verwijzing naar de reohtbanlc van
Tcoophandel van de woonplaats van de
gefct'illeenle van alle latere ve'l'riohtingen
met betreklcing tot het beheren en het
vereffenen van het taillissement. -Wan-

neer het hof van beroep ten opzichte van
een handelaar de staat van faillissement
uitspreekt, is het er toe gehouden bij dezelfde beslissing alle maatregelen te gelasten welke artikel 466 van het Wetboek
van koophandel voorschrijft en vervolgens alle latere verrichtingen met betrekking tot het beheren en het vereffenen
van het faillissement naar de rechtbank
van koophandel van de woonplaats van
de gefailleerde te verwijzen.
10 maart 1955.
593

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).
1. - Voorziening tegen een in de Nederlandse taal gewezen arrest. - Memorio in de Ji'ranse taal opgesteld. - Nietigheid. - Is nietig de in de Franse taal

opgestelde memorie tot staving van een
voorziening ingesteld tegen een in de Nederlandse taal gewezen arrest. (Wet van
15 juni 1935, art. 27 [gewijzigd bij art. 9
van de wet van 20 juni 1953] en 40.)
3 januari 1955.
324
2. - Oorreotionele reohtbank die het
Frans als voertaal heett. Kennisneming in hager beroep van een in het Neder·lcmds gewezen zaalc. Verwijzing
naar een oorreotionele r·eohtbanlc van een
ander taalgebied. - Wanneer een correc-

tionele rechtbank die het Frans als voertaal heeft in hager beroep van een in het
Neclerlands gewezen zaak kennis neemt,
dient zij de zaak naar de dichtsbij gelegen of gemakkelijkst te bereiken correctionele rechtbank van een ander taalgebied te verwijzen. (Wet van 15 juni 1935,
art. 57, gehandhaafd door cle wet van
20 juli 1939.)
600
14 maart 1955.
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GEESTR.IJKE DR.ANKEN.
1. - Bezit door een slijter van ter
plaatse te verbruiken d1·anlcen. Niet
opzettelijlc misdrijf. - Aanwezigheid van
geestrijlce dranlcen in de inrichting. Vrijspraalc gesteund op de ontstentenis
van bewijs dat deze aanwezighC'id door
de slijter gelcend en gewild was. - Onwettelijlcheid. Daar het bezit van

geestrijke <lranken, in zijn inrichting,
door een slijter van ter plaatse te verbruiken dranken, een niet opzettelijk misdrijf is, maakt de aanwezigheid van dergelijke dranken in de inrichting een wettelijk vermoeden ervan uit dat deze aanwezigheid door de slijter gekend en gewild was. Dit vermoeden kan slechts door
het bewijs van het tegendeel weerlegd
worden.
20 september 1954.
14

2. - Slijterij. - Veroordeling gegrond
op de overweging dat het ve1·bntik in een
voor het publielc toegankelijlce plaats begaan we1·d. - Weigering de verdubbelde
geldboete uit te spreken omdat het misdrijf in een prive club gepleegd werd. Tegenstrijdige motieven. Het arrest
dat enerzijds de slijter van geestrijke
dranken veroordeelt om reden dat de beweerde prive club, waar geestrijke dranken opgediend werden, in werkelijkheid,
voor het publiek toegankelijk was, en anderzijds weigert de bij artikel 2 van de
besluitwet van 14 februari 1939 voorgeschreven dubbele geldboete uit te spreken
omdat de plaats waar het misdrijf begaan
werd het lokaal van een prive club is, is
op strijdige motieven gegrond (Grondwet,
art. 97).
460
7 februari 1955.
3. - Voorhanden hebben dat een inbreulc op artilcel 2 van de wet van 29 augustus 1919 op het 1·egime van de alcohol
uitmaakt. - Voorhanden hebben zonder
de bij artilcel 12 van de wet van 12 iJ-ecember 1912 vereiste bescheiden. - Misdrijven die ttit een en hetzelfde feit knnnen voortvloeien. - Het voorhanden heb-

ben van geestrijke .dranken die niet door
de bij artikel 12 van de wet van 12 december 1912 vereiste bescheiden gedekt
ZlJn, en het voorhanden hebben van
geestrijke dranken daar waar het door
artikel 2 van de wet van 29 augustus 1919
op het regime van de alcohol verboden
is kunnen uit een en hetzelfde feit naar
de zin van artikel 65 van het Strafwetboek voortvloeien.
25 april 1955.
705

4. - Wet van 29 a~
wijzigd bij de besluitu.,e ~ustus 1919, ueber 1939. - Andere mi~
van 14 novembepaald bij artilcel 14, va.. -:3rijven dan die
T;'e1·mogen voor de a
au.raaf 5, 2e lid.
dadtng over de « ol!r;elo~-mtnistTatie een
t1·effen. - DmagwtJdte
~n straffen » te
yen en betelcenis van rZie ~an dat vermogeval van inbreuk op a:t_.... l:: ~oorden. - In

wet van 29 augustus J..9:::..._ :t.kel 14 van de
de besluitwet van 14 Ilo~ ~ gewijzigd bij
halve in gev:al van inbrel::t ~mber 1939, be~
het tweede .lld van paragr ~~ V~>Orzien door
van herhalmg, kan de a~ ~f o en in geval
financHo\n, een dading treft> ~inistratie van
gelopen straffen )), dit is "J~.:n over de << opdie tengevolge van het
Ver de strafff'!n
misdadig feit toepasselijk bJ.egen van het
neer zij door de rechtban~ <:ijn, zelfs wangesproken werden. (Wet y ~l:l nog niet uit1919, gewijzigd bij de {;-n 29 augustus
14 november 1939, art. J..4
esluitwet van
25 april 1955.
~::t:l 15.)
707

GEMEENTE.
1. - Wedde der politie 0
Minimttm vastgesteld ~7nmissarissen.
van 10 jamtari 191,7. 8
ij besluitwet
goeding vo_o1· de door a'l'-~f!rijpt de vergraaf 2, ltd 2, van [leze 1-/cel 1, paraniet ttitgesloten pTestatie~fhte besluitwet

mumwedde der politie~ · ~ De minivastgesteld ~oor artikel :t 0 l::O.missarissen,
van de beshutwet van 10 h\ I)aragraaf 2
wijziging van artikel 127b ~uari 1947 tot
meentewet, bedraagt niet t~ van de' gegoeding welke met de ei Qlleen de verovereenstemt, maar ook *~lllijke wedde
de vergoeding wegens J;>r~s t bedrag van
lid 2 van gezegd paragraar:taties d~e bij
sloten zijn.
2 niet uitge16 december 1954.
278
2. - Wedde en veruoeai
tiecommissa1·issen. Be1tflen der poZi10 janttaTi 191,7. - Herzienlluitwet van
werlcende kracht op 1 janua;:.Y. - Terttgtikel 2, lid 2, van de b t 191,6. - Ar8

lO januari 1947 heeft aan. ~luitwet van
raad de machten verleend e gemeentekende kracht op 1 janna:r1°l:l::t terugwerlenen aan de beraadslagin 1946 te verovereenkomstig lid 2 van
"'aarbij hij
kel, de wedde en vergoedingeetzelfde arti~.
commissarissen herziet.
lJ. der politie16 december 1954.
278
3. - Bottwreglement der

t

baleen. -

OonstTuctie. -

woord « constructie )) iu

]Jfle'nteente Ho-

b:t·ip.bouwregle- Het

1038

GEMEENTEVERORDENING. -

ment van de gemeente Hoboken van 9 mei
en 24 october 1947 strekt zich uit tot alle
samenvoeging v1m mater~alen om om het
even welk met de grond verbonden of er
aan gehecht bouwwerk, tot stand te brengen.
17 januari 1955.
381

GEMEENTEVERORDENING.
1.
Reglement waarbij voorzien
wordt dat ingeval van aan.ypralcelijlcheid
van een derde de t!itbetaling der lonen
slecht8 door de gemeente aan haar agenten, slaohtoffers van een ongeval, verschuldigd is in ZO'!)er deze derde in gebrelce zou blijven de vergoed·in,q wegens
werlwnbelcwaamheid uit te lceren.
Rechter over de grand t!it dat beding afleidende dat de gemeente zich er toe beperkt heeft zich als borg voor de door de
aansp·ralcelijlce derde, bij wijze van schadever,qoeding, versch·t!ldigde lonen te bescho1twen, ten op.zichte van haar agenten,
slachtoffe1·s van een ongeval met werlconbelcwaamheid dat door die derde werd
veroorzaalct. Beoo1·deling wellce met
die clau.sule verenigbaar is en, derhalve,
souverein is. - Wanneer een gemeente-

reglement voorziet dat, in geval van aansprakelijkheid van een derde, de u~tbeta
ling der lonen door de gemeente aan haar
agenten, slachtoffers van een ongeval,
slechts verschuldigd is in zover deze derde in gebreke blijft de vergoeding wegens
werkonbekwaamheid uit te keren, kan de
rechter over de grond er uit afleiden, zonder het aan <lit reglement verschuldigd
geloof te schenden, /dat de gemeente zich
er toe beperkt heeft tegenover haar agenten, slachtoffers van een ongeval waarbij
zij werkonbekwaamheid opliepen, borg
te staan voor de door de aansprakelijke
derde bij wijze van schadevergoeding
verschuldigde lonen.
17 november 1954.
178
2. - Code van gemeentelijlcere,qlementen van de stad Antwerpen. - Toegang
tot de danszalen. - Aan de ex1Jloitanten
en hun aangestelden opgelegde verplichting. - Begrip van het woord « aangestelden ll. - In artikel 291 van de Code

van gemeentelijke reglementen van de
stud Antwerpen, dat aan de exploitanten
van danszalen alsmecle aan hun aangestelclen de verplichting oplegt onder meer
de toegang te weigeren aan zekere minderjarigen en aan de personen welke
blijkbaar in staat van dronkenschap verkeren, dienen onder het woord cc aangestelden n verstaan de personen die door
de exploitanten, zelfs voor een korte dum:
en zonder enige band van onclergeschiktheid, in hun plaats gesteld worden.
28 maart 19ri5.
643

GENEESKUNDE. '

3. - Besluit van de gemeenteraad die
een reglement tot vestiging van een belastingverordening aanneemt. - Latere intormatie met het oog op de goedlceuring
door de hogere overheid. - Zander belang
om te oordelen indien het om een verorclening of een louter antwerp gaat. - De

omstandigheid dat een gemeenteverordening welke een taxe op schouwspelen en
vermakelijkheden vestigt, na door de gemeenteraad aangenomen te zijn geweest
aan een informatie ouderworpen werd
met het oog op zijn goedkeuring door de
hogere overheid, is zonder belang om te
oordelen indien het om een verordening
of een louter ontwerp gaat.
12 mei 1955.
759
4. - Verordening wellce een taxe vestir;t. - Wijze van belcendmalcing. -Plattelandsgemeente. Spoedeisend Jcarakter. - Omstanrligheden waaruit de re'chter over de g1·ond rle geldigheid van rle
aflcondiging mag afteiden. - -Wanneer, in

spoedeisend geval en in een plattelandsgemeeute, het college van burgemeester
en schepenen, enerzijds, op de gewone
plaatsen van bekendmaking een bericht
heeft aangeplakt om de inwoners van de
gemeente in kennis ervan te stellen dat
een taxe door de gemeenteraad aangeno·
men is geweest en dat de tekst ervan op
het gemeentebestuur ter inzage van de
belangstellenden nedergelegd is geweest,
en dat, anderzijds, de vennootschap belastingschuldenares persoonlijk van het
invoeren van de taxe en van haar bedrag
verwittigc1 werd, mag de rechter over (]t;
grond, voor dewelke een geding nopens
die taxe aanhangig werd gemaakt, uit die
omstanc1igheden afleiden dat de bekendmaking van die verordening overeenkomstig artikel 102 van de gemeentewet is ge.
schied.
12 mei 1955.
759

5. - Verordening tot vestiging van een
gemeentetaxe. Rechtstreelcse of on..
1·echtstreekse taxe. - Goedlcettring door
D1·aagwijdte . .___
de hogere overheid. De goedkeuring door de hogere overheid
van een gemeenteverordening welke eell.
rechtstreekse of om·echtstreekse taxe veg_
tigt, verenigt zich met het goedgekeurde
besluit, waarvan zij de inwerkingtrediug
toelaat.
12 mei 1955.
759

GF.NEESKUNDE.
1. - Verrlovende zdfstandigheden.
Verbod aan elTce persoon behalve aan de
apothelcer die een toegangbare offi,cina
hmtdt ve1·dovingsmiddelen aan de genee 8 _
heren te verlcopen of te lcoop te bieden
Bestellingen door een niet-apotheke~

GENEESKUNDE.
opgetekend. ·Frijspraak hierop gestmmd dat deze bestellingen naderkand
uitgevoerd werden door een apotheker
die een toegangbare officina hottdt. - 01)wettelijlcheid. ~ Schendt de artikelen 15,

lid 2, en 28 van koninklijk besluit van
31 december 1930, betreffende de handel in
slaap- en verdovende middelen, het arrest
dat een beklaagde, niet-apotheker, vrijspreekt van de betichting verdovingsmiddelen aan een geneesheer te hebben verkocht of te koop aangeboden, om reden
dat de door hem opgetekende bestellingen
naderhand uitgevoerd werden door een
apotheker die een voor het publiek toegangbare officina houdt.
·
20 september 1954.
5
2. - Orde der apothelcers. - Gemengde raad van beroep die de beslissing van
de provinciale raad te niet doet om de
reden dat zij niet met nwe1·derheid van
stemmen geveld werd en de zaak tot zich
trekt. - Middel ajgeleid ttit de onwettelijkheid van het tot zich trelcken om de
reden dat belanghebbende niet regelmatig
uigenodigd tve?·d om zich voor de provinciale raad te ve1·dedigen. - Onregelmatigheid tvelke vom· de gemengde raad van
beroep niet aangevoerd werd. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Is niet ontvankelijk

het middel voorhoudend dat het tot zich
trekken van de zaak door de gemengde
raad van beroep der Orde der apothekers
onwettelijk zou zijn om de reden dat de
vervolgde apotheker niet regelmatig uitgenodigd werd om zich voor de provinciale raad te verdedigen, wanneer de vernietiging van de beslissing van de provinciale raad, ingevolge dewelke het tot zich
trekken plaats greep, niet op de onregelmatigheid van de uitnodiging om zich te
verdedigen maar op de schending van de
regel betreffende de meerderheid der
stemmen steunt en wanneer de onregelmatigheid der uitnodiging om zich te verdedigen niet voor de gemengde raad van
beroep opgeworpen geweest is.
29 november 1954.
207
3. - Orde der apothelcers. - Bijdrage.
- Beslissing van de gemengde raad van
beroep wellce wegens niet betaling van een
bijdrage een tttchtstraf oplegt. Bijdrage betaald in de loop van het geding.
- Beslissing tvelke ctrtilcel 23 van de wet
van 19 me·i 1949 niet schendt. - Schendt

artikel 23 van de wet van 19 mei 1949
niet, de beslissing van de gemengde raad
van beroep der Orde der apothekers die
nopens niet betaling van een bijdrage bin"
nen de voorziene termijn een tuchtstraf
uitspreekt, zelfs indien de bijdrage in de
loop van het geding betaald werd.
29 november 1954.
207
4.

-

Tandheelkunde.

-

Bepalingen

103!1

'!ian de a?·tilcelen 8bis en 8sexies van het
lconink!~jk beslui! va?l: 1 ~uni 1934,. aangemtld btJ het komnkhJ lc C.esluit van 9 november 1951. Uitvoe-ringsmaatregelen
van de wet van 12 maart 1818. - Artikelen. 8bis en ~sea:·ies van h(2t koninklijk be-

slmt van 1 JUlll 1934 hoQdende reglement
betreffende de beoefening der tandheelkul!-de, aangevuld door !;1(2t koninklijk beslmt. van 9 november 19ol._ zijn slechts uitvoermgsmaatregelen vall. de wet van
12 maart 1818; artikel LO van hetzelfde
besluit vaardigt geen enkele nieuwe straf
uit, doch bestraft d?or d~ bij de wet van
12 maart 1818 voorz1ene ~ancties de onregelmatige beoefening va_n de tandheelkunde.
17 januari 1955.
371

5. - Tandheellcunde. -Bevoegde tandarts. - Inbreulc op artilcel 8sexies lid 2
van het lconi_?~klijl~ bes_l~tit; van 1 jtt~i 1934;
aangevuld btJ komnkltJlc oesluit van 9 november 1951. - Eerste inbreuk. - Toepasselijlc_e st-J:af. - De inbreuk op artikel 8seanes, hd 2, van h~t koninklijk besluit _van 1 juni 1934, aangevuld door het
beslmt van 9 november 1951 strekkende
tot de reglementering van de tandheelkunde is strafbaar, wat betreft de eerste
inbreuk, door een geldboete van 25 gulden.
17 januari 1955. ·
371
6. - Orde. der apothelcers. - Beroep
door de ":oo.rzttter van de hoge raad tegen
een besltS_smg van de Provinciale raad.
- Ajschnjt van het beroep niet aan de
Formaliteit
beroepene toegezonden. niet vereist voor de ontvankelijkheid van
het beroep. - Het toezenden van een af-

schrift van het beroep Van de voorzitter
van de hoge raad tegen een beslissing van
de provinciale raad a!ln het lid tegen
hetwelk het beroep gencht is, stelt geen
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van
het beroep, zo de rechten van de verdediging niet gekrenkt worden. (Wet van
19 mei 1949, art. 17.)
31 januari 1955.
425
7. - Tandheelktmde.
Toelaatbaarheid tot het emamen van tandarts. - Modaliteiten bepaald door artilcel 4 van het
koninklijk beslttit van 1 jttni 1929. Wettelijlcheid. - Artikel 4 van het ko-

ninklijk besluit van 1 .iuli 1929 waarbij
de voorwaarden van OUderdom en van
stage worden geregeld lllits dewelke Belgen, die een zekere praktijk van de tandheelkunde hadden, voorlopig tot het examen van tandarts toelaatbaar waren
werd genomen ter uitvoering en binnen
de perken van de wet van 21 mei 1929 op
het toekennen van academische graden
en is, derhalve, wetteli.ik.
16 mei 1955.
771

GEREOHTSKOSTEN. -
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8. - Onwettelijke uitoefening. - Inbreule op artikelen 18 en 19 van de wet
van 12 maart 1818. - Herhaling. - Begrip. - Een inbreuk op urtikelen 18 of 19

Btwuerlijlce zalcen. - Verbrelcing van het
bestreden arrest. Verschillende verweerders. Geen hoofdelijlce verooTdeling tot de lcosten. - Wanneer, in bur-

van de wet van 12 maart 1818 wordt in
de door die artikelen voorziene staat van
bijzondere herhaling gepleegd wanneer .de
overtreder het voorwerp van een vroegere
in staat van gewijsde gegane veroordeling, wegens inbreuk op dezelfde wetsbepaling, is geweest; de opvolgende misdrijven moeten dezelfde tak van de geneeskunde niet betreffen.
16 mei 1955.
771

gerlijke zaken, het hof een beslissing verbreekt, mogen de verweerders niet hoofdelijk tot de kosten veroordeeld worden.
917
8 juli 1955.

GE~ECHTSKOSTEN.

1. - Stratzaleen. - Beklaagclen die 9'espectievelijk een inbre7tle op a1·tikel 350 en
een inbreuk op artikel 351 van het Strafwetboek uepleeua hebben. - Hoofrlelijlee
veroordeling tot de kosten. Onwettelijlcheid. Hoewel betrekking hebbend

op dezelfde daden, zijn de respectievelijk
door de artikelen 350 en 351 van het
Stra:fwetboek voorziene misdrijven wettelijk verschillend en Iaten de hoofdelijke
veroordeling van de bekluag{len tot de
kosten van de publieke vordering niet toe.
(Wetboek van strafrecht, art. 50.)
11 october 1954.
67
2. - Verbrelcing.- Burgerlijke zalcen.
- Verbreking van het bestreden a1Yest.
- Veroordeling van de verwee1·der tot de
lcosten. - Kosten die deze van de 7titgifte
van het bestretlen arrest niet omvatten,
indien de aanlegger die uitgifte niet heeft
moeten Zichten. In geval van aanne-

ming van een voorziening in burgerlijke
zaken, mogen de kosten, waartoe de verweerder in verbreking veroordeeld wordt,
de kosten van de uitgifte van de verbroken beslissing niet omvatten, wanneer de
aanlegger die uitgtfte niet heeft moeten
lichten doch het betekend afschrift van
de beslissing overgelegd heeft.
28 october 1954.
124
3. - Burgerlijlce zaken. - Voorziening van het ondernemingshoofrl. Gegrona bevonden. - Kosten van de voorziening ten laste van het onflerneminushoofd of van zijn ve1·zekeraar. - De be-

paling van de wet van 20 maart 1948,
krachtens dewelke, buiten het geval van
roekeloos en tergend geding, de gerechtskosten van een op de samengeschakelde
wetten betreffende de arbeidsongevallen
gegronde eis ten laste van het bedrijfshoofd of van zijn verzekeraar dienen gelegd, is toepasselijk op de kosten van de
aanleg in verbreking.
14 januari 1955.
370
4. -

Voo1·ziening

in verbrelcing.

-

GEWIJSDE.
1. - ArTest van verbrelcing. - Geen
gewijsae. -De arresten van het Hof van

verbreking hebben geen gezag van het
gewijsde met betrekking tot de grond der
bij het hof door een voorziening aangebrachte zaken.
21 september 1954.
19
2. - Zalcen van directe belastingen. An·est vaststellenae clat twee bestmtrders van een vennootschap aandeelhou- ·
ders e1' van zijn. - Voriu arrest beslissende dat zij geen beheerdeTs er van zijn.
- Geen schending van het gewijscle. -

Schendt het gewijsde niet van een vorig
arrest, hetwelk, om de grondslag te bepalen die in de bedrijfsbelasting belastbaar is, beslist heeft dat twee bestuurders
geen beheerders zijn van een vennootschap, het arrest, dat, voor hetzelfde fiskaal dienstjaar, vaststelt dat deze bestuurders aandeelhouders er van zijn en
de hun uitgekeerde bezoldigingen moeten
begrepen worden in de winsten, die onder de door de wet van 10 januari 1940
ingevoerde bijzondere belasting vallen.
21 september 1954.
19
3. - Bttrgerlijlce zalcen. - Interpretatie van een vroegere beslissing. - Inte1·pretatie verenigbaar met de termen
van die beslissing. - Geen schending van
het gewijsde. - Schendt het door een vo-

rige beslissing gewijsde niet het vonnis
dat, na bepaald te hebben waarom die beslissing d~bbelzinnig is, er een interpretatie van geeft die met de termen ervan
verenigbaar is.
28 october 1954.
120
4. Stratzalcen.
Banlcbrettlc. Arrest waarbij een vonnis van ve1'001'deling dat de belcendmalcing van het vonnis
beveeU bevestiga en ten dele gewijzigfl
wordt. - Verklarena arrest zeggend dat
clie bevestiging de belcendmalcing insluit
van het vonn·is zoals het gewijziga wera.
- Geen schending van het uewijsde. -

Wanneer het hof van beroep een vonnis,
waarbij een veroordeling wegens bankbrenk wordt uitgesproken en de bekendmaking van dit vonnis gelast wordt, bevestigt en het op sommige punten wijzigt,
wordt het gewijsde niet gesclwnden door
het arrest dat die beschikkingen interpre-
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----~--=~~--

GEWIJSDE.
teert in die zin dat de bevestiging de bekendmaking insluit van de beslissing zoals zij gewijzigd werd.
6 december 1954.
236

5. - Stntfzalcen. ~ Beslissing over de
pttblielce vordering. - Gezag van gewijsde. - De over de publieke vordering gewezen beslissing heeft gezag van het gewijsde erga omnes. (Wet van 17 april
1878, art. 4.)
313
3 januari 1955.
6. - Stratzalcen. - Veroordeling van
de verdachte wegens aan de bu1·gerlijlce
lJal·tij toegebrachte onvrijwillige verwondingen. -Hoger beroep van de verdachte
tot de beslissing over de burgerlijlce vordering beperlct. Arrest van afwijzing
van de bttrgerlijlce vordering op grand
van de overweging dat geen tout lustens
de verduohte bewezen is. - Mislcenning
van het gewijsde over de publielce vordering. W anneer een vonnis een ver-

dachte veroordeelt wegens aan de burgerlijke partij toegebrachte onvrijwillige
verwondingen, en de verdachte alleen tegen dit vonnis in hager beroep is gekomen
en zijn verhaal tot de beslissing over de
burgerlijke vordering beperkt heeft,
wordt het gezag van het gewijsde met
betrekking tot de publieke vordering miskend door het arrest hetwelk de burgerlijke vordering afwijst om reden dat generlei fout in hoofde van de verdachte
bewezen is gebleven.
10 januari 1955.
351
7. - Oorr·ectionele en politiezalcen. Belvletetgde vrijgesprolcen. - Kan netdien
niet meer wegens hetzelfde feit, unders
omschreven, vervolgd worden. - De be-

klaagde die voor een correctionele of politierechtbank werd vrijgesproken, kan
nadien niet meer wegens hetzelfde feit
vervolgd worden al is het anders omschreven. Deze regel is van toepassing,
welke ook de reden weze die de beklaagde definitief van de tegen hem ingestelde
vervolgingen ontslaat.
31 januari 1955.
427
8. - In lcrucht vetn gewijsde gegane
beslissing dat eon verzelceringsmautschetppij in de 1·echten van het sluchtotter van
een ongeval voor de betaulde vergoedingen
in de plauts gesteld we1·d. - Arrest letter
in dezelfde zuetlc gewezen hetwellc beslist
dut de indepluatsstelling niet bestaat voor
de vergoedin,qen die na het in lcracht van
gewijsde gaan van het vonnis betaald
werden. - Mislcenning van het gewijsde.

- Wanneer een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis aan een verzekeringsmaatschappij het recht heeft erkend de door
haar aan het slachtoffer van een ongeval
wegens werkonbekwaamheid uitbetaalde
VERBR., 1955. - 66
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vergoedingen op te vorderen van de dader, die het ongeval veroorzaakte, ingevolge de bij artikel 22 van de wet van
11 juni 1874 voorziene indeplaatsstelling
en haar akte geeft dat zij zich voorbehoudt terugbetaling te vorderen van de
sommen welke zij nog wegens hetzelfde
ongeval zou uitkeren, wordt het gewijsde
miskend door het later in dezelfde zaak
gewezen arrest dat, na deskundig onderzoek, beslist dat de verzekeringsmaatschappij niet wettelijk in de plaats gesteld werd wat betreft de sommen welke
ondertussen door de vennootschap aan het
slachtoffer weg-ens werkonbekwaamheid
voor hetzelfde ongeval uitbetaald werden
op grand van de overweging dat die eis
in terugbetaling niet in de eerste vordering begrepen was.
31 januari 1955.
428
9. - Stratzalcen. - Betichte die in het
bttitenlancl wordt gevonnist. Wet van
17 april 1878, artikel 13. - Vereisten. -

De Belgische strafrechter moet met de
ten opzichte van de betichte door de
vreemde strafrechter uitgesproken beslissing geen rekening houden wanneer het
misdrijf waarvan hij te kennen heeft hetzelfde niet is als dat welk in het buitenland gepleegd werd.
28 februari 1955.
548
10. - Btwgerlijlce zalcen. - Interpretatie van een vroegere beslissing. - Met
de termen van de beslissing verenigbare
interpretatie. - Geen schending van het
gezag van het gewijsde. - Schendt niet

het gezag van het bij een vroegere beslissing gewijsde, het arrest dat, gegrond op
motieven die de draagwijdte van het dispositief van die beslissing nader bepaalt,
deze interpreteert in een zin die met de
termen ervan verenigbaar is.
3 maart 1955.
562
11. - Skafzalcen. - Interpretatie van
een vo1·ige beslissing. - Interpretatie die
met de bewoo1·dingen van die beslissing
verenigbaar is. Geen schending van
het gewijsde. - Schendt niet het uit een

vorige beslissing voortvloeiend gewijsde
het arrest dat er van een met de bewoordingen ervan verenigbare interpretatie
verstrekt.
1-± maart 1B55.
598
12. - Oon·ectionele of. politiezalcen.
- Veroordeelde verdetchte. -Mag nuderhand niet vopr hetzelfde teit, zelts onder
een andere omsch1·i.iving, vervolgd worden. - De verdachte die, in correctionele

of politiezaken, op vervolging van het
openbaar ministerie, wegens een bepaald
feit definitief veroordeeld is geweest, mag
niet meer door het openbaar ministerie,
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wegens hetzelfde feit, zelfs onder een andere omschrijving, vervolgd worden.
Zulks is waar zelfs wanneer het feit
onder de tweede omschrijving een zwaardere straf kan medebrengen of slechts na
een klacht mag vervolgd worden (impliciete beslissing) .
27 juni 1955.
876
13. -

BttrgerUjlce zalcen. - Identiteit
van rechtspersoon. Begrip. Wan-

neer, in twee achtereenvolgende gedingen, de partijen dezelfde zijn en in eenzelfde hoedanigheid zijn opgetreden, is
de voorwaarde van identiteit van rechtspersonen, die vereist wordt opdat het
door de eerste beslissing gewijsde in het
tweede geding zou kunnen opgeworpen
worden, vervuld zelfs indien in dit tweede geding een der partijen daarenboven in
een tweede hoedanigheid optreedt. (Burgerlijk Wetboek, art. 1351.)
30 juni 1955.
887

HERHALING.

GEZINSVER.GOEDINGEN.
Wet van 4 a'u,yu,sttts 1930, artikel 50.
Bijdmgen door een toeuelaten leas of een
b'ijzonaere kas geina die hager is dan het
bedntg nod,ig om cle minimavergoedingen
te betalen. - Starting van de helft van
het batig overschot in de nationale leas.
Berelcening van flit batig overschot.
-

- V66r de inwerkingtreding van het koninklijk besluit nr 290 van 30 maart 1936
werd het batig overschot, waarvan de
toegelaten compensatiekassen voor gezinsvergoeclingen en de bij koninklijk besluit opgerichte bijzonclere kassen de
helft in de nationale kas clienden te storten, wanneer het gezamenlijk bedrag der
gei:nde bijdragen hoger was clan het bedrag dat noclig was om de minimavergoeclingen te betalen, berekend op grond van
de werkelijk gei:nde bijdragen en niet van
de slechts verschuldigde bijdragen. (Wet
van 4 augustus 1930, art. 50.)
1 juli 1955.
893

H
HANDEL-HANDELAAR..
1. - Hoedan'igheid van handelaar afgeleia uit samengevoegde teitelijlce elementen. - Smtvereine beoor·deling door ae
rechter over de grana. - Uit de vereni-

ging van twee feitelijke elementen, enerzijds, de inschrijving in het handelsregister en, anderzijds; het aannemen van de
hoedanigheid van handelaar in de akte
van oprichting van een naamloze vennoot~
schap, mag de rechter over de grond wettelijk afieiden dat een partij de hoedanigheid van hanclelaar heeft.
!:l december 1954.
258
2 . - Hanaelszaalc. - Eigenaar· of huurder· van zekere elementen van een handelszaalc, die ze ter· beschilclcinu van een
derae heett gestelcl. - Is niet noodzalcelijlv eigenaar of hmtraer· van de door die
laatste gedreven hanaelszaalc. - Degene

neer het door een hanuelaar gepleegd
worclt. (Wetboek van koophanclel, art. 2. l
16 juni 1955.
851

HELING.
Bestanaaelen. - Heling vereist als bestanclclelen het bezitten of onder zich hebben van een zaak verkregen met behulp
van een door een derde gepleegcle misdaad
of wanbeclrijf en de voorafgaancle of met
het bezit nemen samenvallencle kennis van
de weclerrechtelijke herkomst van de
zaak. (Strafwetboek, art. 505.)
11 juli 1955.
927

HER.HALING.
1. - Voorwaaraen. - Vroegere bij verstek ttitgesprolcen veroordeling. - Gewoon
termijn van verzet verstrelclcen. Een

die, eigenaar of huurcler zijncle van zekere
elementen van een hanclelszaak, ze ter
beschikking van een derde heeft gesteld,
is niet noodzakelijk eigenaar of huurder
van de door die dercle gedreven handelszaak.
3 juni 1955.
i:l24

bij verstek uitgesproken veroorcleling kan
tot vaststelling van de staat van herhaling in aanmerking komen wanneer tegen
voormelcle veroorcleling geen enkel verhaal wercl ingestelcl en de gewone termijn
van verzet verstreken is.
3 januari 1955.
314

3. - OneigenUjlc misarijf. - Vereiste
voorwaarcle opaat het als een daad van
lcoophanael zou worden beschottwd. -

2. - Eerste veroorcleUng cloor een m-ilitaire rechtscollege ttitgesproken. - Nieuw
misarijf door cle gewone stratwetten voorzien. Eerste veroorcleling niet uitvesprolcen wegens een door de gewone straf-

Een oneigenlijk misclrijf wordt enkel als
een daacl van koophandel b~schouwd wan-

HERZIENING. -

HOGER BEROEP.
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vVanneer, in een regelmatige aanvraag tot
herziening, feiten aangevoerd worden die
zich sedert de veroordeling voorgedaan
bank uitgesproken veroordeling mag diln hebben of feiten die de aanlegger niet in
aileen, tot de wettelijke herhaling aanlei- staat was tijdens zijn geding te bewijzen
ding geven in het geval van een nieuw · en waaruit het bewijs van zijn onschuld
door de gewone strafwetten voorziene mis- schijnt te blijken en, volgens aanlegger,
drijf zo zij werd uitgesproken wegens een blijkt, ontvangt het hof de aanvraag en
feit dat door de gewone strafwetten mis- beveelt dat door een hof van beroep tot
daad of wanbedrijf wordt genoemd. een onderzoek zal worden overgegaan.
(Strafwetboek, art. 57:)
(Wetboek van strafvordering, art. 443, 3°,
3 januari 1955.
324 4-!4 en 445.)
2 september 1955.
960
3. - Voorwaarden. - Eerste veroordeling die ten tijde van het plegen van het
3. - Wettelijlc ontzette veroordeelde.

wetten voorzien misdrijf. - Veroordeling
die geen aanleiding geett tot de wetteUjl.;e
herhaling. - Een door een militaire recht-

nieuwe misdrijf lcraaht van gewijsde verT.,re.oen l!eeft. Een veroordeling kan

slechts aanleiding ge>en tot de herhaling
zo zij ten tijde van het plegen van het
nieuwe misdrijf kracht van gewijsde verln-egen heeft.
3 januari 1955.
324
4. - Beslissing van veroordeling die
bij het t£itsp1·elcen van de straf de staat
van herhaling in aaht neemt. - Bestandclelen van de herhaling noah floor de beslissing noah door de stulclcen van de
reahtspleging vastgesteld. - Onwettelijlce
besl-issing. - Is niet wettelijk de beslis-

sing van veroordeling die bij het uitspreken van de straf de staat van herhaling
in acht neemt zonder de bestanddelen van
de herhaling vast te stellen dan wanneer
die bestanddelen niet uit de stukken van
de rechtspleging blijken.
3 januari 1955.
324
HE~ZIENING.

1. - Nieu,w feit. - Veroordeling tot
een enlcele strat wegens twee misdrijven.
Beweerde omstand·igheid waanrit de
onsohuld van de veroordeelde ten opziahte
van een der misdrijven ZOtl lcunnen 1Jlijlcen. Strat door het andere misd1·ijf
gereohtvaarcligd. - Vraag om herziening
ontvanlcelijlc. - Wanneer een enkele straf

wegens twee misdrijven uitgesproken
werd is de vraag om herziening ontvankelijk welke regelmatig ingediend werd
en tot staving waarvan een omstandigheid
ingeroepen wordt die de veroordeelde ten
tijde van het geding niet in staat was te
bewijzen en waaruit het bewijs dat hij
aan een van de twee misdrijven onschuldig is zou knnnen volgen (en volgens de
veroordeelde volgt), ofschoon de uitgesproken straf door het ander misdrijf gerechtvaardigd is. (Wetboek van strafv ..
art. 443, 3°, 444 en 445 [wet van 18 juni
1894] .)
7 februari 1955.
446
2. - Niettw feit.
een hot van beroep.

Verwijzing naar
Voorwaarden. -

- Benoeming van een otlrator vom· zijn
verdediging, in zover de ontzetting niet
gesaho1·st is. - Sedert de inwerkingtre-

ding van de wet van 11 januari 1954, wordt
in de rechtsplegingen in zake herziening
slechts een curator voor de verdediging
van de veroordeelde benoemd wanneer de
ontzetting niet bij toepassing van artikel 1 van voormelde wet geschorst is.
960
2 september 1955.

HOF VAN ASSISEN.
Verhoor van de besahulcligde. - Reqelmatig verhoor door de rnagistraat aangedttid om de assisen voor te zitten. - Besoht£ldigde geoordeeld tijdens een latere
zittingstijd.- Verhoor dat niet moet hernomen worden. - De beschuldigde. d1e

~·egelmatig verhoord werd door de niagistraat die alsdan was aangeduid om de
assisen voor te. zitten, moet niet andermaal verhoord worden, zo hij tijdens een
latere zittingstijd gevonnist wordt.
6 december 1954.
· 23R

HOGE~ BE~OEP.

1. - Strafzalcen. - Bttrgedijlce vorde1"ing. - Hogere beroepen van het opeotbaar rninisterie en van de belclaagde. ·Verzwaring van de verom·deUng ten bate
van de bttrgerlijlce partij. - Onwettelijlcheicl. - Op de enkele hogere beroepen van

het openbaar ministerie en van de beklaagde, mag de rechter in hoger beroep
de door de eerste rechter ten bate van <le
burgerlijke partij uitgesproken veroordeling van de beklaagde niet verzwaren.
20 september l954.
8
.2. - Stratzalcen. - Ontvanlcelijke hogere beroepen van de btr.rgerlijlc verantwoordelijlce partij en van de burgerlijlce
partij. - Reohter in hager beroep zonder
macht om de belclaagde van de veroordeling jegens cle bu.rgerli.ilce partij te ontslaan. - Op de ontvankelijke hogere be-

roepen van de burgerlijk verantwoordelijke partij en van de burgerlijke partij
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aileen, mag de rechter in boger beroep de verklaard geweest, mag de rechter in bobeklaagde niet ontslaan van de tegen hem ger beroep geen enkele geldboete, waarvan
door de eerste rechter ten voordele van· het be drag Iwger ·is dan het totaal van ne
de burgerlijke partij uitgesproken veroor- geldboeten die uitgesproken waren gedeling. (Wetboek van strafv., art. 202 en weest, in de plaats stellen van twee door
203.)
de eerste rechter uit hoofde van twee mis4 october 1954.
48 drijven toegepaste straffen van geldboeten.
3. - Stratzalcen. - B~trgerlijlce vorde25 october 1954.
110

ring. - Ve1·oordeling van de belclaagde.
- Hoger beroep van de bnrgerlijlc ve1·antwoordelijlce part'ij ontvanlcelijk dooh niet
cUt van de beklaagde. Gevolgen. -

Wanneer de burgerlijk verantwoordelijke
partij regelmatig boger beroep heeft ingesteld tegen een beslissing die haar voor
de veroordeling van de beklaagde jegens
de burgerlijke partij burgerlijk verantwoordelijk verklaart, is. zij ontvankelijk,
zelfs indien de beklaagde geen boger beroep heeft ingesteld of niet regelmatig
boger beroep heeft ingesteld, om te betwisten niet enkel dat zij burgerlijk verantwoordelijk is, doch ook dat de beklaagde het schadelijk feit waaraan hij door
de eerste rechter schuldig werd verklaard
gepleegd heeft.
4 october 1954.
-1'3
4. - Stratzaken. - Eenparigheid van
stemmen. - Arrest van een hot van beroep waarbij de strat wo1·dt gehandhaafd
dooh de sohorsing ingetrokken wordt. Eenparigheid van stemmen vereist. - Het

hof van beroep mag de door de eerste
rechter toegestane schorsing niet intrekken, zonder met eenparigheid van stemmen uitspraak te cloen, wanneer het de
door de eerste rechter uitgesproken straf
niet vermindert. (Wet van 4 september
1891, art. 2.)
11 october 1954.
63

5. - Stratzaken. - Dottanen en aooijnzen. - Aan hangig male en bij de reohter
in hager beroep. - Ve1·klaring van hager
beroep en geen dagvaarding. - In strafzaken, en in het bijzonder in zaken van
douanen en accijnzen, is het de verklaring
van boger beroep, en niet de dagvaarding
om voor de rechter in boger beroep te
verschijnen, die de zaak bij deze laatste
aanhangig maakt.
1R october 1954.
86
6. FJtrafzaken. Vonni8 van de
politiereohtbank waarbij twee geldboeten
1tit hoofde van ttvee misdrijven toegepast
we1·den.- Hoger beroep van de beklaagde
alleen ontvanlcelijk verlclaard. - Reohter
in hor1er beroep een enlcele geldboete nitsprelcenfl waarvan het bedrag hager is
dan het totaal fler door de eerste reohter
toepepaste geldboeten. - Onwettelijlcheid.

- Op het enkel hoger beroep van de beklaagde, het boger beroep van het openbaar ministerie niet ontvankelijk zijnde

7. - Militie. - Hoger beroep ingesteld
door de dienstpliohtige tegen een beslissing van de militieraad. - Akte van beroep niet toepezonden aan de Minister van
binnenlandse zaken. - Niet-ontvankelijlcheid. - Dient niet ontvankelijk te worden

verklaard het door een dienstplichtige
tegen ene beslissing van de militieraad
ingesteld boger beroep, zo de akte van
beroep niet aan de Minister van binnenlandse zaken toegezonden werd. (Wet van
15 juni 1951, art. 33, par. 1, 4°.)
140
R november 1954.
8. - Stmfzalcen. - Eenpa1·ige stemmen. - Hot van· beroep hetwellc de door
de oorreot-ionele reohtbank ttitgesproken
vervangende gevangenisstrat verzwaart.
- Eenparige stemmen vere'ist. - Het hof

van beroep mag de door de correctionele
rechtbank uitgesproken vervangende gevangenisstraf niet verzwaren zonder mE:'t
eenparige stemmen te beslissen, zelfs indien het de geldboeten niet vermeerdert.
(Wet van 4 september 1891, art. 2.)
8 november 1954.
14~
9. - Strafzalcen. - Beroep van het
openbaar ministerie en van de b·urgerlijlce
partij. - Reohte1· in hager beroep zonder
maoht om de betiohte en de b11rgerlijk
verantwoordel'ijlce part# van de veroordeling en van de sohadeverjarinrf te ontslaan. - Op de hogere beroepen ingesteld

door het openbaar ministerie en door de
burgerlijke partij aileen kan de rechter
in boger beroep de betichte en de burgerlijk verantwoordelijke partij niet ontlasten van de door de eerste rechter ten
behoeve van de burgerlijke pnrtij uitgesproken burgerlijke veroordelingen tot
schadevergoedingen. (Wetb. van strafv ..
art. 202 [wet van 1 mei 1849, art. 7].)
8 november 1954.
14-!
10. lcen. andere
v661' de
maalct.

Nienwe eis. - B1wgerlijlce za.Hoger beroep. - Eis welke een
oorzaalc heeft dan degene wellce
eerste reohter aanhangig werd ge- Nieuwe eis. - Is een nienwe

eis, naar de zin van deze uitdrukking in
artikel 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de v66r de rechter
in hoger beroep ingestelde eis die een andere oorzaak heeft dan de v66r de eerste
rechter gebrachte eis.
12 november 1954.
163

HOGER BEROEP.
11. - TT onnis van de pol'itiet·echtbanlc.
- TTerlclaring van bemep door een ad•voaaat. - Advocaat wellce niet bewijst bijzondere volrnacht ont1Jangen te hebben. Niet-ontvankelijlcheid. - Is niet ontvankelijk het beroep, namens de betichte en
de burgerlijk verantwoordelijke partij tegen een vonnis van de politlerechtbank
ingesteld, door een advocaat die niet bewijst daartoe bijzondere volmacht ontvangen te hebben hetzij vanwege de partijen
zelf hetzij vanwege de persoon aan dewelke die partijen bijzondere volmacht
gegeven hebben met recht van indeplaatsstelling zonder aanduiding van de in de
plaats gestelde persoon. (Wetboek van
strafvordering, art. 204; wet van 1 mei
1849, art. 5.)
174
17 november 1954.
12. -

Burgerlijlce zalcen. Ondeelbaa1· geschil. - Dispositief wellc ten opziahte van een zijnm· elernenten vatbaar
is voo1· hager beroep. - Dispositief wellc
ten· opzichte van andere elernenten eveneons vatbaar is voot· hager beroep. -

Wanneer het dispositief van een vonnis,
betreffende een bestanddeel van een niet
splitsbaar geschil, vatbaar is voor hoger
beroep is het dispositief van hetzelfde
vonnis, met betrekking tot de andere elementen van het geschil, oak voor hoger
beroep vatbaar.
18 november 1954.
11'1
13. - Bt1·atzalcen. - Hot van beroep
hetwellc de straf vermindert doch de dnnr
van het door de eerste rechter toegelcenr!.e
uitsteZ verlengt. - Geen eenparigheid van
sternrnen vereist. - Het hof van beroep,
dat de door de correctionele rechtbank
uitgesproken straf vermindert, doch de
duur van het door de eerste toegekend
uitstel met betrekking tot die straf verlengt, hoeft niet, zelfs op dit punt, met
eerwarigheid van stemmen te beslissen.
(Wet van 18 juni 1869, art. 140; wet van
4 september 1891, art. 2.)
20 december 1954.
~~9
14. -

Btratzaken. - Eenparigheid. Vonnis van ve1·oordeling door de correctionele rechtbanlc gewezen. - APrest dat
de ornschrijving van het teit wijzigt. Btrat door de eerste 1·eahter ttitgesprolcen
niet verzwaarcl. - EentJarighe·id van sternmen niet vereist. - Wanneer, zonder de

door de eerste rechter uitgesproken straf
te verzwaren, het hof van beroep de omschrijving van het feit wijzigt, moet het
niet met eenparigheid van stemmen beslissen zelfs zo het voor vaststaand gehouden
rnisdrijf aarivnllende bestanddelen vereist.
(Wet van 4 september 1891, art. 2.)
317
3 januari 1955.

15. -

Niettwe eis.

Btrafzalcen. -

1045

Bttrgerlijke vordering. ~ E~s tot schadeloosstelling van de stofjelijlce en zedelijke
schade voortvloeiend uit een ongeval. Aanspraalc in hager beroep op een belangrijlwre vergoeding wegens zedelijlce sellade zo de vergoeding wegens stofjelijke
sahade venninderd woTdt. - Totale ve'!'goeding die deze gev·magd in de inleidende
dagvaardin,q niet overtreft.
Geen
nimtwe eis. - Maakt geen nieuwe eis uit

de vraag in hoger beroep om een belangrijkere vergoeding wegens zedelijke schade voor het geval het wegens stoffelijke
schade bekomen bedrag zou worden verminderd, indien het gevraagde het totaal
bedrag waarop in de dagvaarding aanspraak werd gemaakt niet overtreft.
3 januari 1955.
319
16. - Btrafzalwn. - Bu.rgerlijlce vordering. Frijs1Jmak. Ontvanlcelijk
hoge1· beroep van de burgerlijke partij. JJ1acht van de 1·echter in hager beroep. Het ontvankelijk hoger beroep van de bnrgerlijke partij tegen een beslissing van
vrijspraak kent aan de rechter in hoger
beroep de macht toe, wat de burgerlijke
belangen betreft, na te gaan of het mi"drijf hetwelk aan de vordering ten grandslag ligt bewezen is en of het aan de
burgerlijke partij schade berokkend hePft.
(Wetboek van strafvordering, art. 20~.)
10 januari 1955.
346
17. - Btmtz·alcen. - Frijspraalc. H oge1· beroep dam· de bttrgm·lijlce partif
alleen. - TTeroordeling op de pu.blielce vordering door de rechter in hager beroep. Onwettelijlcheid. Op het enkel hoger
beroep van de burgerlijke partij tegen een
yonnis van vrijspraak van beklaagde mag
de rechter in hoger beroep ten laste van
deze laatste geen veroordeling op de publieke vordering uitspreken.
7 februari 1955.
451
18. - Btratzalren. ~ Hogere beroe1Jen
rloor de verdachte en de bttrgerlijlce partij
alleen. - TTerzwaring van de door de eerste 1·echter ttitgesprolcen straf. - Onwettelijlcheid. - Op de enkele hogere beroe-

pen van de verdachte en van de burger-lijke partij mag de rechter in hoger beroep
de door de eerste rechter uitgesproken
straf niet verzwaren.
7 februari 1955.
'151
19. - Btraf,zalren. - Eenparigheid
stemmen. - Niet vereist wannee1· de
rectionele reciLtbanlc. in hager be1·oep
spraalc doet. - Artikel 140 van de

van
corttit-

wet
van 18 juni 18!16 en artikel 2 van de wet
van 4 september 1891 zijn niet toepasselijk
wanneer de correctionele rechtbank in hoger beroep uitspraak doet.
14 februari 1955.
•184
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20. - Bu1·gerlijke zaken. - Totzichtrelvking door de reohter in hager beroep.
Voorwaarden. Oonolusies over de
g·rond in het gedin,q v66r de eerste reohter.
- Vonnis van onbevoegdheid. Wijziging dam· de reohter in hager beroep. Mogelijlce totzioht·relcking. Het recht

van totzichtrekking is voor de rechter in
hoger beroep van openbare orde en hangt
niet van de wil der partijen af; wanneer
de rechter in hoger beroep een vonnis van
onbevoegdheid wijzigt, kan hij de zaak
tot zich trekken in geval de partijen v66r
de eerste rechter over de grond hebben
geconcludeerd, hoewel een partij zich, in
aanleg van beroep, er toe beperkte de verwijzing naar de eerste rechter te vorderen
ten einde over de grond geconcludeerd te
worden. (Wetboek van burgerlijke rechtspleging, art. 473; wet van 15 maart 1932,
art. 13.)
10 maart 1955.
5S7
21. - Stratzaken.
Voorbe1·eidend
vonnis. - Hoger beroep voor het eindvonnis. - Hoger beroep niet ontvanlcelijk. -

Is niet ontvankelijk het tegen een voorbereidend vonnis in strafzaken v66r het
eindvonnis ingesteld hoger beroep. (Wetb.
van burgerlijke rechtspleging, art. 451 en
452.)
25 april 1955.
700
22. -

Burgerlijke zaken. Hoger
beroep tegen een vonn·is van de vredereohter. Verstelccloende appellant. -Ge'intimeerde appellant aanmanende om
te oonoluderen en hem dagvarende o·m te
versohijnen. Appellant wellce voorts
verstelc doet. - Vonnis gewezen bij verstek. - Wanneer, na beroep te hebben

ingesteld tegen een vonnis gewezen door
de vrederechter, de appellant verstek doet,
is het vonnis welk op dat beroep beslist
bij verstek gewezen bij nalatigheid om te
verschijnen, zelfs indien de geintimeerde
appellant heeft aangemaand om te conclnderen en hem ten einde voorzien bij
artikel 152bis van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging heeft gedaagd; dit
artikel is vreemd aan de procedure van
hoger beroep tegen de vonnissen van de
vrederechters. (Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, art. 82bis en 152bis, koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 193(), artikelen 5 en 9.)
2() mei 19!'i5.
801
.23. -

Strafzalcen. - Vonnis waa1·bi.i
de venlaohte op de pttblieke en 01J de burgerlijlce vorclering ve1·oorcleelcl worclt. Hoge1· beroep van het openbaar ministerie
alleen. - Ttrssenkomst van cle bu.rgedijke
part-ij v661· de reohter in hager beroep om
herstelling van de na het vonnis ontstane
sohacle te vragen. - Niet-ontvanlcelijlcheid
van clie tussenlcomst. - Op het enig be-

roep van het openbaar ministerie is de
burgerlijke partij niet ontvankelijk om
vc66r de rechter in hoger beroep tussen te
komen ten einde herstelling te vragen van
de schade welke zij heeft geleden sedert
het vonnis dat de verdachte heeft veroordeeld en haar vordering heeft ingewilligd.
(Wetboek van strafvordering, art. 1~9 en
202; wet van 1 mei 1849, art. 7, Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, art. 4G4.)
13 juni 1955.
842
24.- Vo1·men.- Stratzalcen.- Hoger
beroep ingesteld door het openbaar ministerie bij fle reohtsmaoht van beroep. Betelcening van het beroep aan de verdaohte. - Geen verpliohting om het door
de verdaohte ingesteld beroetJ te ve1·melden. - Het exploot waarbij het openbaar

ministerie bij de rech tsmacht die van het
beroep kennis moet nemen zijn beroep aan
de verdachte laat betekenen, moet niet
insgelijks het door de verdachte ingesteld
beroep vermelden. (Wetboek van strafv.,
art. 205.)
20 juni 1955.
858
25. - Bttrgerlijlce zaken. - Beslissing
wellce een exoeptie van onbevoegdheid inwilligt. -Hoger beroep. - G1·ond van cle
zaalc niet. door het hager beroep bij rle
reohter in beroep aanhangig gemaalct. -

In burgerlijke zaken, wordt door het hoger beroerr tegen een beslissing welke een
exceptie van onbevoegdheid inwilligt enkel de vraag van bevoegdheid en niet de
grond van de zaak bij de rechter in beroep aanhangig gemaakt.
23 juni 1955.
865
26. - Bur,qerlijlce zaken.
Totziohtrelcking. - Reohter in beroep en/eel beslissende over een pttnt van de eis en een
expertise gelastend met betrekking tot
het ande1· pttnt. Onwettelijlcheid. -

In burgerlijke zaken, wordt de wet geschonde:ri door de rechter in beroep die,
na totzichtrekking, over een punt van de
eis beslist en alvorens over het ander punt
recht te doen een deskundig onderzoek
gelast. (Wetboek van burgerlijke rechtspleging, art. 473.)
23 juni 1955.
865

HOOFDELIJKHEID.
Gereohtslcosten in stratzaken. - Hoofdelijlce veroordeling van versoheidene betiohten en van de b·urgerlijlc verantwoor-"
delijlce partij. - Om de ling van de sohttld
en bijdrage van de veroordeelden. - Artikelen 1213 en 1214 van het Burgerlijk
vVetboekl niet van toepassing. - Hoewel

de door artikel 50 van het Strafwetboek
voorziene betaling van de gerechtskosten
de kenmerken van de hoofdelijkheid ver-

HUUROVEREENKOMST.

toont, zoals deze in artikel 1200 van het
Bm\gerlijk Wetboek wordt omschreven,
zijn de regelen van de artikelen 1213 en
1214 van hetzelfde wetboek betreffende de
omdeling van de hoofdelijke verplichting
tussen de medeschuldenaars en hun bijdrage in de betaling, niet van toepassing
op de wettelijke verplichting tot hoofdelijke betaling van de gerechtskosten,
waarin de personen worden verwezen die
wegens eenzelfde misdrijf door eenzelfde
beslissing worden veroordeeld. Die regelen welke enkel betrekking hebben op de
hoofdelijkheid krachtens overeenkomst
zijn evenmin van toe11assing op diegene
die burgerlijk verantwoordelijk verklaard
wordt voor een persoon welke met anderen hoofdelijk tot de kosten veroordeeld
wordt. (Strafwetboek, art. 50; Burgerlijk
Wetboek, art. 1200, 1213, 1214, 1382 en
1384.)
25 maart 1955.
635
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I. -
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II. -
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III. -

Landpacht.
Handelshuur.

HOOFDSTUK I.
HUISHUUR.

1. - H~t~tr. - Uitstel door de rechter
aan de hmtrder verleend om te ontntimen. Aanbouwsels door de huurder
opgetroklcen. Optierecht van de verhuurder tot httn vernieling of httn behmtd. - Gebeurlijk recht van de hu~tr
der op vergoeding. Ontstaan op het
ogenblik van de opeisbaarheid van de
verplichting tot teruggave van het gehUU1'de. - Wanneer, bij het geldig ver-

klaren van de aan de huurder tegen 31 december 1951 gegeven opzegging, de rechter
over de grond hem, tot ontruiming van
het gehuurde, uitstel verleent tot een
maand na de betekening van de beslissing, ontstaan het optierecht van de verhuurder tot vernieling of behoud van de
door de huurder ,opgetrokken aanbouwsels en het gebeurlijk recht van deze
laatste op vergoeding wegens die aanbouwsels slechts op het ogenblik, waarop de verplichting het gehuurde terug te
geven opeisbaar wordt.
14 october 1954.
74
2. - Hum·. Vaststelling dat een
huur op een gegeven datum verbroken
werd. - Uitstel door de rechter aan de
hu~trder verleend. Eis tot vergoed·ing
van de ht~.~trder voor de door hem opgetroklcen aanbouwsels. - Aan de ontrui-
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ming voorafgaande. - Eis voorbarig ver·lclaard. Geen tegenstrijdigheid. Is

niet met strijdigheid behept het vonnis
dat vaststelt, enerzijds dat een huur op
31 december 1951 verbroken werd en, anderzijds, dat, wegens het door de rechter aan de huurder tot een maand na de
betekening van de beslissing verleend uitstel om het gehuurde te ontruimen, het
gebeurlijk recht van de huurder op vergoeding van de door hem opgetrokken
aanbouwsels niet op de dag van de verbreking van de huur ontstaan was.
14 october 1954.
74
3. - Httur. - Httishtt~tr. - Wet van
20 december 1950, artilcel11. - Verhoging
van de hmtrprijs op meer dan 100 t: h.
door billijlcheidsredenen gerechtvaardigd.
Niet noodzalcelijk u.it.zonde1·ZijJce billijlcheidsredenen vereist. Artikel 11,

lid 3, van de wet van 20 december 1950
houdende uitzonderingsbepalingen i,n zake
huishuur laat een verhoging van meer
dan 100 t. h. toe, indien de billijkheid
zulks wettigt; deze bepaling legt niet op
dat de door de rechter ingeroepen billijkheidsredenen uitzonderlijk moeten zun.
28 october 1954.
120
4. - Hmtr. - Huishmtr. - Rechter
ttitgenodigd om naar billijlcheid ~tit te
sprelcen. - Beslissing die te dien einde
naar de rechtspraak der rechtbanken in
deryelijke gedingen verwijst. Wettelijke beslissing. - De rechter, gehouden

door de wet in zake huishuur naar billijkheid uit te spreken, mag om na te
gaan wat in dergelijke zaken door de
billijkheid wordt vereist, verwijzen naar
hetgeen gewoonlijk door de rechtbanken
en hoven in soortgelijke zaken als billijk
wordt beschouwd.
19 februari 1955.
512

5. - Httur. - Htmrovereenkomst betretfende een leisteengroeve. - Betwisting
nopens dergelijlce httttrovereenlcomst. ~
Gewone bevoegdheid van de vrederechter
niet ttitgebreid bij artilcel 3, 1°, van de
wet van 25 maart 1816, gewijzigd bij lconinlclijlc besluit V(I.n 13 janttari 1935. Artikel 3, 1 o, van de wet van 25 maart
1876, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr 63 van 13 januari 1935
en bij artikel 2 van de wet van 20 maart
1948, breidt de bij artikel 2 van die wetten aan de vrederechter verleende bevoegdheid niet uit tot de huurovereenkomsten die een leisteengroeve tot voorwerp hebben.
677
14 april 1955.
6. - Hmtr. - Huurcontract. - Verlcoop van een huis. - Aanlcoper die zich
verbonden heeft de bestaande zelfs mondelinge hu.ren te eerbiedigen. - Verplich-
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~048

ting de clausttles van een geschreven
httttrcont·ract na te leven, zelfs indien het
niet geregistreerd is. - De aankoper van

een huis, die zich verbonden heeft de bestaande huurcontracten te eerbiedigen,
zelfs indien zij monclelinge zijn, is namelijk verplicht de clausules van een geschreven huurcontract nate leven; de omstandigheid dat dit contract niet g·eregistreerd werd laat de aankoper niet toe
het, ten zijnen opzichte, als een mondelinge huurcontract te beschouwen waaraan overeenkomstig artikel 1736 van het
Burgerlijk Wetboek voor de bedongen
termijn einde mag gesteld worden.
2 juni 1955.
822
HOOFDSTUK II.

ttitgeoetend. - Ve1·mogen door die bepaling niet onderw01·pen aan de voorwaM·de
dat de aanlcoop het geheel verhttttrd goed
tot voorwerp zott hebben. - Wanneer het

huurcontract aan de aankoper van een
landgoed het vermogen verleent om, in
geval van verkoop van het verhuurd goed,
de 11achter nit te drijven, mag dat vermogen enkel worden uitgeoefend binnen
de perken voorzien bij artikel 1748 van
het BurgerlUk Wetboek, gewijzigd door
artikel 4 van de wet van 7 juli 1951, en
is door die bepaling niet onderworpen aan
de voorwaarde dat de aankoop het geheel verhuurd goed tot voorwerp zou hebben gehad. (Burg. Wetb., art. 1748 gewijzigd door art. 4 van de wet van 7 juli
1951.)
26 mei 1955.
801

LANDPAOH'l'.

HOOFDSTUK III.

7. -

Httttr. - Landpacht. - Bepalingen met betrelclcing tot de door de verhuttnle1' verschttldigde ver,qoeding wegens
het uitvoeren van nuttige we1·1cen en gebottwen. Bepalingen betretfende de
herstellingen tot dewellce de verhuurder
gehmtden is. - Gebiedende bepalingen. Atstand vanwege de httttrder na het eindigen van de tJacht. - Geldigheid. -

De

bepalingen van lid 7 van artikel 1778, paragraaf 1, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de door de verhuurder aan de huurder van een landelijk goed verschuldigde vergoeding wegens uitvoering van nuttige werken of gebouwen en, in de mate waarin artikel1773
er naar verwijst, de bepalingen van artikel 1720, lid 2, van hetzelfde wetboek
zijn gebiedend; na het eindigen van de
pacht echter kan de huurder van de toepassing er van afzien. (Wet van 7 juli
1951, art. 10 en 17.)
22 april 1955.
696
8. - Huur.- Landpadht.- Wet van
7 jttli 1951, arUicelen 10 en 17. - Bepalin-

gen IJetretfende lopende of verlengde
pachten van toepassing. - De bepalingen

van lid 7 van artikel 1778, paragraaf 1,
1°, van het Burgerlijk Wetboek, zoals zij
voortvloeien uit artikel 17 van de wet van
7 juli 1951, houdende wijziging van de
wetgeving betreffende de landpacht, en
de bepalingen van artikel 10 van die wet
zijn van toepassing op alle op het ogenblik van deze wet lopende of verlengde
pachten. (Wet van 7 juli 1951, art. 20.)
22 a11ril 1955.
696
9. - Verhttring van goederen. -Landpacht. - Hmtrcontract wellce aan de aanlcoper van een landgoed toelaat, in geval
van verlcoop van het goed, de pachter ttit
te drijven. - V ermogen wellce enlcel binnen de bij artilcel1748 van het Bttrgerlijlc
Wetboelc voorziene perlcen mag worden

HANDELSHUUR.

10. -

Handelshttttrovereenlcomsten. Verzoelc om herniettwing. Onenigheid
tussen verhuttrder en huttrder omtrent
de voorwaarden van de hernie·uwing. Emploot ·ran rechtsingang v661· de vrederechte?· binnen de te1·mijn bepaald bij
a1·tilcel 18 van de wet van 30 april 1951.
- Emploot het aanbod van de httu1·der
aan de verhttttrder en het tegenvoorstel
van deze laatste vermeldend. - Ontvanlcelijlce vordering. Emploot daarenboven het verzoelc om hernie·uwing aan lagere voorwaarden dan het aanbod van de
htturder bevattend. Verzoelc dat de
vo1·dm·ing niet niet-ontvanlcelijlc maalct.

- Maakt de zaak regelmatig aanhangig
bij de vrederechter de huurder van een
aan de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten onderworpen onroerend goed, die, ten gevolge van een
onenigheid tussen hem en de verhuurder
omtrent de voorwaarden van hernieuwing
van de huurovereenkomst en binnen de
door artikel 18 van gezegde wet voorziene
termijn in zijn exploot van rechtsingang
de tussen 11artijen ontstane onenigheid
inroept en melding maakt van zijn aanbod aan de verhuurder en van het tegenvoorstel van deze laatste; de omstandigheid dat de huurder daarenboven aan de
rechter de hernieuwing van de huurovereenkomst aan lagere voorwaarden aanvraagt, maakt zijn vordering niet nietontvankelijk.
7 october 1954.
61
11. - H andelshuttrovereenlcomsten.
Verzoelc om hernieuwing van de huurovereenlcom.~t aan de verhuurder betelcend. - Dubbelzirmigheid met betrelclcing
tot de aangeboden huurprijs. - Nietigheid. - Het aan de verhuurder betekend

verzoek om hernieuwing van een handels-

----r

-
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huurovereenkorust is nietig, indien het
dubbelzinnig is met betrekking tot de
aangeboden huurprijs. (Wet van 30 april
1951, art. 14.)
14 october 1954.
73
12. -

Handelshu~trovereenkomsten.

Verzoek om hernieuwing van de h~tur
overeenkomst aan de verhuurder betekend. - Interpretatie van de rechter over
de grand verenigbaar met de bewoordingen van de betelcening. - Smtvereine interpret a tie. - De interpretatie door de

rechter over de grond van een verzoek om
hernieuwing van een handelshuurovereenkomst is souverein, wanneer zij met de
bewoordingen van deze laatste niet onverenigbaar is.
14 october 195±.
73
13. H~t~trder

Handelsh~turovereenkomsten.
die regelmatig de hernie~twing
h~wrovereenlcomst aanvraagt. -

van de
Antwoord van de ve·rlmurder die zich er
toe beperkt de hernie~twing van andere
voorwaarden dan de door de huttrder
voorgestelde afhankelijk te stellen. - Atstand e1·van door de verh~turder zich tegen de hernie~twing van de h~turovereen
lcomst te verzetten. - Wanneer, in ant-

woord op een regelmatig door de huurder ingediend verzoek tot hernieuwing
van een aan de wet van 30 april 1951 onderworpen huurovereenkomst, de verhuurder zich er toe beperkt de hernieuwing van andere voorwaarden dan de
door de huurder voorgestelde afhankelijk te stellen, doet hij ervan afstand
zich tegen de hernieuwing van de huurovereenkomst te verzetten, en deze afstand bindt hem, behoudens nietigheid
wegens dwaling of bedrog. (Wet van
30 april 1951, art. 14 en 16; Burg. Wetb.,
art. 1109.)
21 october 1954.
93
14. -

Handelsh~t~trovereenkomsten.

Regelmatig verzoek tot hernie~twing van
de h~turovereenlcomst door de huurder.
Antwoord van de verh~turder zich er
toe beperkend de hernie~twing van andere voorwaarden afhanlcelijk te stellen.
- Huurder die zich v66r de vrederechter
voorziet. - Grenzen van het gedin{J. -
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den of modaliteiten van de huurovereenkomst. (Wet van 30 april 1951, art. 18.)
21 october 1954.
93

15. - H~t1tr. - H1tishuur. - H~tur
van een tot handel dienend onroerend
goed. - In onderhuur gegeven onroerend
goed. - Vr·ijwaring verschu.ldigd door de
verhmtrder aan de huurdet· d·ie gehouden
is de private onderh~wrder te ver.qoeden,
wegens de gebreken van het onroerend
goed, het genot ervan en de er geewploiteerde handelszaak. Recht van de
h~t1trder om bovendien vergoeding te verkrijgen voor de onderscheiden door hem
pe1·soonlijlce ondergane schade. Wanneer een onroerend goed met het oog op
de exploitatie van een handelszaak in
huur gegeven en door de huurder onderverhuurd werd, heeft deze laatste, die
gehouden is de private onderhuurder wegens de gebreken van het onroerend goed
en het genot zowel van dit onroerend
goed als van de erin geexploiteerde•handelszaak te vergoeden, een verhaal tot
vrijwaring tegen de verhuurder voor de
schade voortvloeiend niet enkel uit het
verlies van het recht op de huur, doch
ook uit het teloorgaan van de handelszaak.
De huurder heeft bovendien recht op de
door hem persoonlijk ondergane schade,
indien hij een schade ondergaan heeft
onderscheiden van degene die voortvloeit
uit de verplichting de aan de onderhuurder veroorzaakte schade te vergoeden.
(Burg. Wetb., art. 1"i21).
28 october 1954.
124
16. - Handelshuur. - Hunr lopend
bij het in voege treden van de wet van
30 april 1951. - Beding van de h~mrover
eenlcomst luidens wellce de verh~turder
gemachtigd wordt de h1tur na drie of zes
jaar te verbrelcen. Voorwaarden tot
~titoefening van dit vermogen. Ingeval

in een huurcontract, hetwelk onder toepassing van de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten vult en
bij de inwerkingtreding van die wet van
kracht was, de verhuurder zich het recht
voorbehouden heeft bij het verstrijken
van het derde of het zesde jaar aan het
contract een einde te stellen, mag hij
slechts van dU recht gebruik maken, indien de door hem gedane opzegging aan
de in artikel 3, lid 5, van gezegde wet
vermelde voorwaarden beantwoordt.
25 november 1954.
193

Wanneer, in antwoord op een door de
huurder overeenkomstig artikel 14 van
deze wet ingediend verzoek tot hernieuwing van een huurovereenkomst onderworpen aan de wet van 30 april 1951, de
verhuurder zich er toe beperkt, de her- 17. Handelshuur.
Wet van
nieuwing van de huurovereenkomst van
andere voorwaarden dan de door de 30 april1951, artilcel16, I, 4°. - Termijn
huurder voorgestelde afhankelijk te stel- binnen wellce de h~t1trder, op straf van
len, en wanneer deze laatste zich daarna verval, ve1·plicht is de zaalc bij de rechvoor de vrederechter voorziet, loopt het ter aanhangig te maken. - Geschil omgeschil niet meer over het recht tot her- trent het recht van de h~turder tot bij
nieuwing, doch enkel over de voorwaar- het einde van de huurovereenkomst in

I
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het verhmr.rde goed te blijven. - Termijn
van geen toepassing. - De bepaling van

artikel 16, I, 4°, >an de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
luidens welke de huurder zich, op straf
van verval, binnen de dertig dagen volgend op het antwoord van de verhuurder
v66r de rechter moet voorzien, is van geen
toepassing wanneer het geschil de geldigheid betreft van de door de verhuurder
gegeven opzegging om het goed v66r het
verstrijken van de huurovereenkomst te
verlaten en, derhalve van het recht van
de huurder tot bij het verstrijken van
de overeenkomst in het gelmurde te blij·
ven.
25 november 1954.
193
1·8. Handelshmtr.
Verhuurder
'Ulelke een maatsahappij is die reahtspersoonUjlcheid geniet. Zetel genoemd
rnaatsahappelijlce zetel. - Maatsahappij
wellce op die zetel noah aangestelde noah
zaalcvoerder hoeft. - Hmtrder die zijn
wil om huttrherniettwing betelcent. -. Betokening gedaan aan de woonplaats van
het orgaan der rnaatsahappij die er lcennis van rnoet hebben. - Regelmatige betelcening. - Wanneer de verhuurder van

een onroerend goed, waarop de voorschriften van de wet van 30 april 1951 op
de handelshuur toepasselijk zijn, een
maatschappij is welke rechtspersoonlijkheid geniet, maar wanneer deze maatschappij op de maatschappelijke zetel genoemd zetel, noch aangestelde, noch zaakvoerder, noch vertegenwoordiger heeft,
betekent de huurder geldig zijn wil om de
huurhernieuwing te bekomen aan . de
woonplaats van het orgaan der maatschappij die in kennis van het voorwerp
van de betekening diende gesteld. (Wet
van 30 april 1951, art. 14; Wetb. van
burg. rechtsv., art. 69, 6°.)
10 december 1954.
262
19. - Hmtr. - Handelshuizen. - Vitw·inning. Forfaitaire vergoeding. Aan een of twee jaar huttr gelijk. - Begrip. - Door te bepalen dat de uitwin-

ningsvergoeding aan een of twee j aar
huur gelijk .is, heeft de wetgever door
huur de prijs van de huurovereenkomst
bedoeld die met een of twee j aar genot
van het gehuurde overeenstemt en niet
aileen de huurprijs als hoofdsom omvat
maar ook de belastingen en andere door
de huurovereenkomst te laste van de
huurder gelegde bijzaken. (Art. 25 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten.)
28 januari 1955.
424
20. - Hnttrovereenkomst. - Handelshuu.rovereenlcomst. Hernieuwing. Vereiste voorwaarde opdat een huurder
op de herniettwinu aanspraalc mag rna-

Teen. - Een huurder heeft slechts recht
op de door de wet van 30 april 1951 geregelde hernieuwing van huurovereenkomst, indien hij eigenaar is van het in
het onroerend goed geexploiteerd handelsfonds of wanneer hij dit handelsfonds in
huur heeft verkregen.
4 februari 1955.
445

21. - Hu~trovereenkornst. - Handelshmtrovereenlcomst. Wet van· 30 april
1951. - Vitbating door de verhuttrder van
eon handelszaalc « gelijlcaardig >> aan die
van zijn gewezen huurder. - Vaststellingen waantit de gelij7caa1·digheid mag afgeleid worden. - Het vonnis dat om te

beslissen dat twee handelszaken, in feite
naar de zin van de wet van 30 april 1951
gelijkaardig zijn vaststelt dat de clientele van de huurder wiens handelszaak
in het thans door de verhuurder bewoond
onroerend goed gevestigd was in belangrijke mate tot de uitbreiding van de zaken van de. verhuurder kan bijdragen, is
wettelijk met redenen omkleed.
10 februari 1955.
478
22. - Hmtr van goederen. - Handelshuttr. H andelshuurovereenlcomst lop en de bij het in working t1·edon van de
wet van 30 april1951.- Bedingen die niet
met de gebiedende bepalingen van die wet
strijdig zijn.- Geldigheid.- De contrac-

tuele bedingen van een v66r het in werking treden van de wet van 30 april 1951
tot stand gekomen handelshuurovereenkomst, welke niet met de gebiedende bepalingen van die wet strijdig zijn, blijven
hun uitwerking voortbrengen.
11 maart 1955.
594
23. - Hmr.r van goecleron. - Hnndelshuttr.- H1tur voor negen jaa1·. -Reeling
van de hu1trovereen7cornst waarbij aan cle
hmtrder een optiereaht tot voortzetting
van de huur gedurende aahttien jaar na
het verstrijken van cle oorspronlcelijlce
d1tur worclt toegekencl. - Gelclig beding
ten opziahte van de wet van 30 april 1951.
- Optie v66r die wet in een huttrovereenkornst bedongen, doah na het in werlcing
treden ervan geliaht. Geldigheid. -

Het beding van een voor negen jaar gesloten huur waarbij aan de huurder een
optierecht tot voortzetting van de huur ·
gedurende achttien jaar na het verstrijken van de oorspronkelijke huur wordt
toegekend, is met de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
niet strijdig; dergelijke v66r de wet van
30 april 1951 in een huurovereenkomst
bedongen, doch na het in werking treden
van die wet gelichte optie is geldig en
heeft als uitwerking de contractuele duur
van de huur met achttien jaar te verlengen.
594
11 maa~t 1955.
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24.- Hu.ur van goederen. - Handelshuurovereenlcomsten. - Wet van 30 april
1951. lVeigering van huurverlenging
door de verhuurder. - Gezamenlijlc ingeroepen redenen van weigering. - Wettelijlcheid. - Om de door de huurder ge-

vraagde handelshuurverlenging te weigeren, mag de verhuurder gezamenlijk bij
de wet bepaalde redenen inroepen.
18 maart 1955.
608

25. - Huur van goederen.- Handelslw.u·rovel·eenlcomsten. - Wet van 30 april
1951. - Gezamenlijk door de verhuurder
ingeroepen redenen tot weigering van
huurverlenging. Onderscheiden en afzonderlijke ~titwerking van ellceen der redenen. - Wanneer, om de huurverlenging
te weigeren, de verhuurder gezamenlijk
verscheidene bij de wet bepaalde redenen
ingeroepen heeft, maakt ieder dier redenen een onderscheiden tegen de vraag tot
huurverlenging opgeworpen middel uit,
welk afzonderlijk moet beschouwd worden en ook afzonderlijk onder meer ten
opzichte van het recht op een uitwinningsvergoeding zijn uitwerking heeft.
18 maart 1955.
608
26. - H~t~tr van goederen. - Handelshuurovel'eenlcmnsten. - Wet van 30 april
1951. - UUwinningsvergoeding. - Geza~
menlijk ingemepen redenen tot weigering
van h~turverlenging.- Vergoeding wegens
een der redenen uitgesloten. - Geen vergoeding ten bate van de huurder. -Wan-

neer, om de huurverlenging te weigeren,
de verhuurder verscheidene redenen ingeroepen heeft, waaronder de ongeoorloofde
gedraging van de huurder, volstaat deze
laatste reden, indien zij gegrond is, om
elk recht tot uitwinningsvergoeding ten
bate van de hum·der t~it te sluiten, zelfs
indien de andere ingeroepen redenen, afzonderlijk beschouwd, tot zulk recht aanleiding zouden gegeven hebben.
18 maart 1955.
608
27. - H ~tur van goederen. ---,- H andelshuurovereenlcomst. Wet van 30 april
1951. - Weigering van de verhuurder de
huur te he1·nieuwen. Weigering gesteund op de wil om het bij artilcel 16, I,
1°, bepaald 1·echt op terugneming uit · te
· oefenen. - Geen verplichting de personen
aan te dttiden ten wiens bate de tentgneming bedoeld wordt. - Indien de wet de

verhuurder verplicht de redenen van zijn
verzet tegen de huurhernieuwing aan te
geyen, legt zij hem niet op, wanneer hij
zijn weigering steunt op de wil om het
verhuurde goed door een der bij artikel 16, I, 1°, van de wet van 30 april 1951
voorziene personen te doen betrekken, de
perspon te bepalen ten wiens bate hij het
recht van terugneming uitoefenen wil,
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vermits het betrekken van het verhuurde
goed door de een of de andere van de bij
die wetsbepaling op beperkende wijze
aangeduide personen slechts een wijze
van uitvoering van eenzelfde wettelijke
reden van weigering van de huurhernieuwing uitmaakt. (Afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regelen
eigen aan de handelshuurovereenkomsten,
art. 14·en 16, I, 1°.)
25 maart 1955.
631
28. - H~tur van goederen.- Handelshuu.rovereenlcomst. Wet van 30 april
1951. - lVeigering van htturhernieuwing
gesteund op de wil om persoonlijlc het verhuurde goed te betrelclcen of het door e.en
der in artilcel16, I, 1°, bepaalde personen
te doen bet1·eJcken. - Vermogen voor de
verhttttrder om de tentgneming uit te oetenen ten bate van een persoonlijlce vennootschap wellce de door die wetsbepa~
Ung voorziene voorwaarden verv~tlt. -

Wanneer de verhuurder zijn weigering
om een handelshuurovereenkomst te hernieuwen gesteund heeft op de wil om
persoonlijk het verhum·de goed te betrekken of om het door een der in artikel 16,
I, 1°, van de wet van 30 april1951 aangeduide physische personen te doen betrekken, is het hem toegelaten dat voornemen
te wijzigen en het recht op terugneming
nit te oefenen ten bate van een personenvennootschap welke de door die wetsbepaling voorziene voorwaarden vervult.
(Afdeling van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regelen eigen aan de handelshuurovereenkomsten, art. 16, I, 1°.)
25 maart 1955.
631
29. - Httu.r van goederen. - Handelshuurovereenlcomst. - Wet van 30 april
1951. - Weigering van huttrhernieu.wing
gesteund op de wil om het bij artilcel 16,
I, 1°, bepaald recht op terugneming uit
te oefenen. - Terugneming die Jean geschieden ten bate van een persoonlijlce
vennootschap wellce bij de betekening van
de weigering nog niet bestond. - De wei-

gering om een handelshuurovereenkomst
te hernieuwen mag steunen op de wil om
het recht op terugneming van het goed ten
bate van een bij artikel 16, I, 1 o, van de
wet van 30 april 1951 voorziene personenvennootschap uit te oefenen, hoewel die
vennootschap op het ogenblik van de betekening van de weigering · nog niet bestaat. (Afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regelen eigen aan de
handelshuurovereenkomsten, artikel 16,
I, 1°.)
25 maart 1955.
631
30. -

Hu.ur van goederen. - HandelsWet van 30 april
Weigering van huurherniettwing

hu~trovereenkomst.

1951. -
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gesteund op de wil het ve1·hmtrde goed te
betreklcen of overeenlcomstig artikel 16,
I, 1°, te doen betrelclcen. - Betrekking
die niet noodzalcelijk een handelslcaralcter
moet vertonen. - De wil om het verhuur-

de goed te betrekken of om het overeenkomstig artikel 16, I, 1°, van de wet van
30 april 1951 te doen betrekken rechtvaardigt de weigering om een handelshuurovereenkomst te hernieuwen, hoewel de
ontworpen betrekking geen handelskarakter vertoont. (Afdeling van het Burgerlijk W etboek houdende de regelen eigen
aan de handelshuurovereenkomsten, artikel 16, I, 1°.)
25 maart 1955.
631
31. - Httur van goederen.- HandelshttttrovMeenlcomst. Wet van 30 april
1951. - Weigering van hmtrhernieuwing
gestettnd op de wil om het bij artilcel 16,
I, 1o, bepaald 1·echt op te1·ugneming ·ttit
te oetenen. - 'l'entgneming die lean worden uitgeoefend ten bate van een persoonlijlce vennootschap welke de door die
wetsbepaling voorziene voorwaarden vermtlt doch waa1·van het beheer aan een
m·eemde beheerder wordt toeve1·trmtwd.

- De weigering om een handelshuurovereenkomst te hernieuwen mag steunen op
de wil oni het recht op terugneming van
het goed ten bate van een bij artikel 16,
I, 1°, van de wet van 30 april 1951 voorziene personenvennootschap uit te oefenen
indien die vennootschap de bij die wetsbepaling gestelde voorwaarden vervult,
hoewel het beheer er van aan een beheerder die aan de verhuurder of zijn naastbestaanden vreemd is toevertrouwd wordt.
(Afdeling van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regelen eigen aan de handelshuurovereenkomsten, art. 16, I, 1°.)
25 maart 1955.
631
32. - Huur van goede1·en. - Handelshuurovereenlcomst. - V1·aag om huurhernieu.wing door de huurder. - Betelcening
door de verhuurder van het hoger aanbod
van een derde. - Hmtrder die een gelijk
aanbod doet en ve1·volgens ervan afziet,
met voorbehoud van zijn recht op de uitwinningsvergoeding. - Door de verhtttt1'der aanvaarde afstand en voorbehottd. Aan de derde gegeven voorlcettr. - Recht
van de httttrder op een uitwinningsverfJOeding. - De huurder van een aan de

wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten onderworpen onroerend
goed, die, na achtereenvolgens een ernstig
aanbod tot staving van zijn yraag om
huurhernieuwing gedaan te hebben, de betekening van een hoger aanbod van een
derde ontvangen te hebben en zelf een
tweede aanbod, gelijk aan dat van de
derde, gedaan te hehben, va~ dit aanbocl
afziet met voorbehoud van z1jn recht op
de uitwinningsvergoecling, moet, tn geval

de verhuurder die afstand en dat voorbehoud aanvaart, beschouwd worden als
geen geldig aanbod, gelijk aan dat van
de derde, gedaan te hebben; wordt aan
deze de .voorkeur gegeven, zo heeft de
huurder recht op de uitwinningsvergoeding zoals ' deze, volgens het geval, door
het 4° of door het 5° van artikel 25 van
gemelde wet vastgesteld is. (Afdeling van
het Burgerlijk Wetboek houdende de regelen eigen aan de handelshuurovereenkomsten, art. 14 en 23.)
653
33. - Httttr.
Handelshuurovereenlcomst. Veelheid van verhtturders. vVeigering van een lmnner gegrond op de
wil zijn dochter daarin te vestigen, in zover hij van het onverdeeld onroerend goed
eigenaar zal blijven. Modaliteit niet
van de weigering, maar van het bestaan
zelf van het recht om te weigeren. - Onroei·end goed bij veiling toebedeeld aan
de verhttttrder die de herniettwing geweigerd heeft. - Het reoht om te .weigeren
wordt bestendigd. Zo de huurder de

hernieuwing aanvraagt van een handelshuurovereenkomst met betrekking tot een
onroerend goed, dat in onverdeeldheid
aan verscheidene verhuurders toebehoort,
en zo een dezer de hernieuwing weigert
met als reden zijn wil op te geven nuderhand daarin zijn dochter te vestigen, in
zover hij van het onverdeeld onroerend
goed eigenaar zou blijven, is het niet de
hernieuwing van de huurovereenkomst die
aan die modaliteit onderworpen is, maar
het bestaan zelf van het recht om die hernieuwing te weigeren; de veiling van het
onroerend goed, welke ten gunste van die
verhuurder uitloopt, bestendigt zijn recht
om te weigeren.
21 april 1955.
692
34. - Huur.
Handelshutt1·overeenkomst. - Aanvraag tot herniettwing van
de httttrovereenkomst. Onverdeeld onToerend goed. - Weigering van een enlcel
van de verhtturdeTs in onverdeeldheid. Weigering die voldoende is om de herniettwing van de huuroveTeenkomst te beletten. - Zo de huurovereenkomst een on-

roerend goed dat in onverdeeldheid aan
ve1'scheidene verhuurders toebehoort tot
voorwerp heeft, volstaat de weigering van
een enkel hunner om de door de huurder
van gevraagde hernieuwing van de huurovereenkomst te beletten. (Afdeling van
het Burgerlijk Wetboek houdende de regelen eigen aan de handelshuurovereenkomsten, art. 14 en 16.)
692
21 april 1955.

35. - Huur. - Handelshttu.T. - Wet
van 30 april 1951. OveTgangsbepalingen. - Artikel 34, 3• lid. - Rechterlijlce

BUUR V.AN WERK EN V.AN DIENSTEN.
eindbeslissing wellce aan de huur einde
stelt. - Betelcen·is van die termen. - In

artikel 34, 3• lid, van de overgangsbepalingen van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten, worden door
de woorden « rechterlijke eindbeslissingen
waarbij een einde aan de huurovereenkomst wordt gemaakt ll de rechterlijke
beslissingen bedoeld die de uitdrijving
van de hum·der hebben bevolen en die,
over de grond, voor geen verhaal, dit is
voor geen gewoon verhaal, meer vatbaar
zijn.
27 mei 1955.
812
36.- H~t~tr.- Handelsh~tur.- Bepalingen van het Burgerlijlc Wetboelc eigen
aan de handelshttren. Vereiste voorwaarden opdat een h~turder ze tegen de
verhuurder mag inroepen. - De huurder

van een onroerend goed mag zich enkel,
jegens de verhuurder, op de bepalingen
van de afdeling van het Burgerlijk Wethoek die de bijzondere regelen betreffende
de handelshuurovereenkomsten insluit beroepen, zo hij eigenaar van de in dat goed
gedreven handelszaak is of zo hij die handelszaak in huur ontvangen heeft. (Wet
van 30 april 1951, gewijzigd door de wet
van 22 december 1951.)
824
3 juni 1955.
37. - Hmtr. - Handelshttren. - Verzet tegen het hernieuwen van de overeen:
Jcomst. - Hernieuwing niet beheerst door
de ajdeling van het Bttrgerlijlc Wetboelc
wellce de aan de handelshmtrovereenlcomsten eigen regelen venneldt. Verzet
wellce geen aanleiding tot de door die afdeling voorziene uitwinningsvergoedingen
geejt. - Wanneer de hernieuwing van een

huurovereenkomst niet door de bepalingen
van de afdeling van het Burgerlijk Wethoek betreffende de bijzondere regelen
eigen aan de handelshuurovereenkomsten
beheerst wordt, geeft het verzet van de
verhuurder tegen de hernieuwing geen
aanleiding tot het door die afdeling voorziene recht op uitwinningsvergoedingen.
(Wet van 30 april 1951, gewijzigd door de
wet van 22 december 1951.)
3 juni 1955.
824
HUU~

VAN
DIENSTEN.

WE~K

EN

VAN

1. - Bedienden. - Hulpmerker. Geen wettelijlce hoedanigheid. - Hoojdzalcelijlc lcaralcter van handena1·beid van
de uitgevoerde arbeid. - Souvereine beoordeling door de rechte1· over de grand.

- De wet kent niet uitdrukkelijk de hoedanigheid van arbeider of bediende toe
aan de hnll)merker; de rechter over de
grond moet dienvolgens het element op-
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zoeken dat in de door de hulpmerker uitgevoerde arbeid op de voorgrond treedt
en beoordeelt souverein, in feite, of deze
arbeid al dan niet hoofdzal,elijk het karakter van haildenarbeid heeft. (Wet van
9 juli 1926, art. 3 en 4.)
76
14 october 1954.
2. - Arbeidsovereenlcomst. - Arbeider
onde1· de wapens geroepen of opnimtw
opgeroepen. Wet van 22 ju.li 1952. Schorsing van de ove1·eenlcomst van toepassing op de arbeider die reeds ten dage
van het in voege treden van de wet onder
de wapens was. De be paling van de

wet van 22 juli 1952, tot aanvulling van
de wet van 10 maart 1950 die beschikt dat
het oproepen of het opnienw oproepen van
de arbeider onder de wapens aileen de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
schorst, heeft terugwerkende kracht ten
opzichte van de arbeider die reeds ten
dage van het in voege treden van de wet ·
onder de wapens was. (Wet van 22 juli
1952, art. 3.)
24 december 1954.
305
3. - Arbeidscont1·act.
Verantwoordelijlcheid van de wedcman. Draagw·ijdte. - De artikelen 7 en 8 van de wet

van 10 maart 1900, die aan de werkman
de verplichting opleggen zijn werk met de
zorg van een goede huisvader te verrichten en die hem voor zijn font aansprakelijk stellen, bedoelen elk verzuim van gewone zorgen en niet enkel de zware font.
7 maart 1955.
573
4. -

Bediende en a1·beider. -

Onder-

Degene die zijn diensten aan
een werkgever verhuurt is een bediende
of een werkman naar gelang zijn prestaties enkel of hoofdzakelijk het karakter
van een geestes- of handarbeid vertonen.
(Wet van 9 juli 1926, art. 3 en 4.)
822
2 juni 1955.
scheid. -

5. - Bediendencontract. ~ Begrip. Bet kenmerk van de huur van diensten
en namelijk van het bediendenco'ntract is
dat een persoon zijn werkzaamheid ten
dienst van een andere stelt, ten opzichte
van wien hij zich in een staat van ondergeschiktheid bevindt.
9 juni 1955.
831
6. BecUendencontract.
Bestaan
vnn een vm·band van ondergeschilctheicl
tnssen partijen. - Jtr,ridisch en geen louter rnateriele jeit. - Bet bestaan van een

verband van ondergeschiktheid, kenmerk
van het bediendencontract, is een juridisch en geen louter materii:He feit.
831
9 juni 1955.

7. - Fonds voor bestaanszelcerheid
voor de arbeiders van de lcolenhandel van
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Antwerpen. - Door een bedr'iftshoofd gepleegde inbreuk op de regelmatig bindend
gemaalcte beslissingen van het paritaire
comite . .:_ Vennootschap. - Stratrechterlifke aanspralceliflcheid van het als bedriffshoofd opgetred.en orgaan van die
vennootschap.- De afgevaardigde-beheer-

9. Fonds voor bestaanszekerheid
voor de arbeiders van de kolenhandel van
Antwerpen. Regelmatig bindend gemaalcte beslissingen van het pa1"itair comite. - Toepasselijlcheid op de leveringen
in het klein welke door groothandelaars
gedaan worden. - De beslissing van het

der van een vennootschap, die verzuimd
heeft aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de kolenhandel
van Antwerpen de bijdragen te storten
voorgeschreven door de beslissingen van
het paritaire comite, welke door de besluiten van de Regent van 9 september
1947 en 5 maart 1948 bindend gemaakt
werden en met terugwerkende kracht volledige uitwerking verkregen hebben door
de wet van 28 juli 1953 gewijzigd door (Ue
van 2S december 1954, is strafrechterlijk
aansprakelijk voor die inbreuken, wanneer hij, als orgaan van de vennootschap,
in hoedanigheid van bedrijfshoofd gehandeld heeft. (Besluitwet van 9 juni 1945,
art. 16; besluit van de Regent van 9 september 1947, art. 4, 5 en 10, en van 5 maart
1948, art. 1; wet van 28 juli 1953, art. 2
en 3; wet van 28 december 1954, art. 1.)
4 juli 1955.
906

paritaire comite van de kolenhandel van
Antwerpen en omliggende, die een Fonds
voor bestaanszekerheid voor de arbeiders
van die handel heeft opgericht, welke beslissing door de besluiten van de Regent
van 9 september 1947 en 5 maart 1948 bindend gemaakt werden en met terugwerkende kracht volledige uitwerking hebben
verkregen door de wet van 28 juli l9fi3
gewijzigd door die van 28 december 1954,
is toepasselijk op de leveringen in het
klein welke door de groothandelaars van
de Antwerpse agglomeratie gedaan worden.
4 juli 1955.
906

HUWELIJK.
Geld1:gheid betwist· do01" een der echtgenoten die een tweede huwelijlc heett aangegnan. - Artikel 189 van het B1lrger/.ijlc
Wetboelc. - Bepaling die aan de b~r.rge1·
lijlce rechter geen uitslttitende bevoegdheid toelcent om van die betw·isting kennis
te nemen. - Artikel 189 van het nurger-

8. -

Dienst- of arbeidscontract. - Inbrenk op een re.qelmatig bindend _qemaalcte
beslissin.o. - Besluitwet van 9 funi 19.115,
artilcel 16. - Draagwifdte. - Artikel 16

van de besluitwet van 9 juni 1945, tot
vaststelling van het statuut der paritaire
comite's, dat elke inbreuk op de bindend
gemaakte beslissingen van de paritaire
comite's bestraft, is toepasselijk zelfs op
de inbreuken op een beslissing die geen
verband houdt met het door de bedrijven
die het voorwerp van die beslissing uitmaken te werk gesteld personeel.
4 juli 1955.
906

lijk Wetboek kent aan de burgerlijke
rechter geen uitsluitende bevoegdheid toe
om kennis te nemen van een betwisting
nopens de geldigheid van een huwelijk
waarvan een der echtgenoten later ten
nadele van zijn eerste gade een tweede
huwelijk heeft aangegaan.
22 juli 1955.
955

J
JACHT.
1. - V e·rboden tttigen. - T~tigen geschilct om hetzij het vangen, hetzij het
vernielen van het wild te vergemakkeUjken. - Bepaling van die bewoo·rdingen -

De in artikel 8 der wetten van 8 febrnari
1882 en 4 april 1900 op de jacht gebruikte
woorden « tuigen, geschikt om hetzij het
vangen, hetzij het vernielen van het wild
te vergemakkelijken ll, beduiden niet aileen de tuigen die normaal bestemd zijn
om het vangen of het vernielen van het
wild te vergemakkelijken, doch ook de
tuigen die, ofschoon zij normaal een verschillende bestemming hebben, door hun
bezitter van die bestemming afgewend

worden om tot het vangen of het vernielen
van wild gebruikt te worden, ter uitzondering evenwel van de jachttuigen die op
uitdrukkelijke wijze door de wet voorzien
worden of door het feit zelf dat de wet
het jagen toestaat door de wet worden
toegelaten.
6 december 1954.
231
2. - Verboden tuigen. - Autovoertu.iu
waarop een bijlcomende schijnwerper aangebracht is. - Voertuig waarvan jagers
zich bedienen om bij nacht wild .op te
sporen ot te naderen. - Verboden tu.ig ·in
ae zin van artikel 8 van cle wet op de
facht. - Is een verboden tuig in de zin

van artikel 8 van de wet op de jacht lwt

KANSSPELEN. -

KONIJNEN (SCHADE).

autovoertuig waarop een bijkomende
schijnwerper aangebracht is en waarvan
jagers zich bediend hebben om' bij nacht
wild op te sporen of velden af te zoeken.
6 december 1954.
231
3. - Verbeitrdverkla'l"ing van
boden t·uig. - Vernietiging niet
V eroordeelde zoncler belang
IJeslissing te bestrijden. De

een verbevolen.
om deze
b~tich~e,

ten wiens laste de verbeurdverklarmg mtgesproken wordt van een autovoertui,g,
dat als verboden tuig in de zin van artikel 8 van de wet op de jacht aangezien
wordt, heeft er geen belang bij te doen
gelden dat de vernietiging ervan niet bevolen werd.
6 december 1954.
231
4. - Verbeurdverlclaring van een VCl"boden tuig. Geen voorafgaande inbe-
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slagneming. - Wettelijlcheid van de verbe·urdve1"klaring. -De verbeurdverklaring

van een verboden tuig in de zin van artikel 8 van de wet op de jacht moet bevolen worden afgezien van elke voorafgaande inbeslagneming.
G december 1954.
231

5. - Jacht op een anders grand. Opjagers die op een anders grand het
wild opjagen naar de plaats waar jagers
op een berm die hun toebehoort schietensgereed staan te wachten. - Uit het feit
dat opjagers op een anders grond het wild
opjaagden naar de plaats waar jagers op
een berm die hun toebehoort schietensgereed stonden te wachten kan de rechter
af!eiden dat de beklaagden op een anders
grond hebben gejaagd.
3 januari 1955.
309

K
KANSSPELEN.
1. - Uitbating. - Beg1·ip. - M~akt
een kansspel nit, waarvan de nitbatmg,
naar de zin van de wet van 2! october
1902, verboden is, het spel dat op zichzelf
of in de voorwaarden waarin het beoefend
wordt van zulke aard is flat daarbij het
toeval' op de physische of intellectuele
behendigheid overwegend is.
28 februari 1955.
553

2. - Uitbating. ~ Pitblielce vordet·ing
niet afhanlcelijlc van een klacht. In
zake kansspelen is het instellen van de
publieke vordering niet afhankelijk van
een klacht. (Wet van 24 october 1902, artikel 1.)
28 februari 1955.
553
3. ____: Uitbating. - Bedrieglijlc inzicht
,qeen bestanddeel van het wanbedrijf. -

van het koninklijk besluit van 22 december 1938 betreffende de kindertoeslagen
van de werkgevers en van de niet loontrekkende arbeiders, waar zij aan de « in
de artikelen 23 en 25 van hetzelfde besluit ·
bedoelde collectiviteiten ll de verplichting
opleggen in de vastgestelde voorwaarden
de bijdragen te betalen welke door de bijdrageplichtige die aan hun bedrijvigheid
deelneemt verschuldigd zijn, leggen hun
geen andere verplichting op dan deze van
in de plaats van de bijdrageplichtigen die
de werkelijke schuldenaars zijn de bijdrage te betalen ; die bepalingen vinden
wettelijke steun in artikel 9 van de wet
van 10 juni 1937.
1 april Hl55.
660

KONIJNEN (SCHADE).

KIND Ell TO ESLAG EN.

Schade ve1·oorzaakt door lcon·ijnen voortlcomende van jachtterTeinen welke aan
vm·scheidene peTsonen toebehoren. - Vonnis vaststellende dat de houder van het
jaelttTecht op een van die teTreinen, door
zijn jo'ltt, er toe heett bijgedragen de algehele schade te beroklcenen. - Veroordelinrt tot volledig herstel van de schade. lVetteU.jlcheid. - Wanneer schade veroor-

Wet van 10 jmti 1937. - Organielc kon·inklijlc beslttit van 22 december 19.'f8
waarbij aan de << collectiviteit Jl opgelegd
wordt in de plaats van b-ijdrageplichtige
die aan haar bedrijvighe·id deelneemt de
bijdrage te betalen. - Wettelijlcheid en
draa,qwijdte. - De artikelen 214 en 215

zaakt wordt door konijnen welke voortkomen van jachtterreinen die aan verscheidene personen toebehoren, is wettelijk het vonnis dat, vaststellend dat de
houder van het jachtrecht op een dier terreinen, door zijn font, tot het teweegbrengen der algehele schade bijgedragen
heeft, hem tot volledig herstel van de aan

Het bedrieglijk inzicht maakt geen bestanddeel uit van het wanbedrijf van nitbating van kansspelen. (Wet van 24 october 1902, art. 1.)
28 februari 1955.
553
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het slachtoffer berokkende schade veroordeelt. (Wet van 28 februari 1SS2, artikel 7bis.)
17 december 1954.
283

3. - B·urgerlijlce zalcen. - Aanleg in
verbrelcing. - Verzoelcschrift waarbij tot
verwijzing van verweerders in de kosten
van de aanleg in verbrelcing geconcludeerd
wercl. - Exploot van betekening waarbij
bovendien hun veroordeling tot andere
lcosten wordt gevorderd. - Op zullalani.rJe
aanV?·aag wordt door het hot geen acht
gegeven. - Zo in burgerlijke zaken het

KOSTEN.
1. - B·urgerlijlce zalcen. - Beslissing
waarbij een op de samengeschalcelde wetten betrefjende de vergoeding van de
schade spntitende uit de arbeidsongevallen gegronde eis wordt afgewezen. Voorzien·ing van lle rechthebbende van het
slachtofj'e1·. - Voorziening verworpen. Kosten ten laste van de werlcgever of van
de verzekeraa1· ten ware de voorziening
roelceloos en te1·gend ware. - Wanneer

verzoekschrift tot verbreking· zich er toe
beperkt tot de verwijzing van verweerders
in de kosten van de aanleg in verbreking
te conclucleren, verleent het hof geen acht
op de in het exploot van betekening van
het verzoekschrift omschreven vorclering
strekkencle tot hun veroordeling tot andere kosten, inzonderheid tot de kosten
van het vernietigd arrest. (Wet van 25 februari 1925, art. 9.)
25 maart 1955.
63S

een door de rechthebbende van het slachtoffer ingestelde voorziening tegen een beslissing, waarbij een op de samengeschakelde wetten betreffende de vergoeding
van de schade spruitencle uit de arbeidsongevallen gesteunde eis verworpen wordt,
zijn de kosten van het geding in verbreking behoudens roekeloze en tergende
voorziening ten laste van cle werkgever
of van zijn verzekeraar.
9 december 1954.
256

4. - Strajzalcen. - Vonnis waMbij de
verdachte veroordeeld en de vordering
van de bm·gerl'ijlce partij ingew'illigd werd.
-Hoger beroep tot de tmblieke vordering
bepe1'1ct. - Vrijspraalc van de verdachte
doo1· cle rechter in beroep. - Veroordeling
van de burgerlijlce partij tot cle kosten
van de publielce vordering. Onwettelijlcheid. De burgerlijke partij, wier

2. - Strafzalcen. - Ve1·oorcleling van
verscheidene betichten we.r1ens verschillende misclrijven. - Hootdelijlce veroorcleling
tot cle lcosten jegens cle publ'ieke partij.
- Onwettelijkheicl. - Is onwettelijk het

vordering definitief door de rechter in eerste aanleg ingewilligd is geweest mag, in
geval van vrijspraak door de rechter in
beroep bij dewelke enkel de publieke vordering aanhangig werd gemaakt, niet tot
de kosten van die vorclering veroordeeld
worden. (Wetb. van strafv., art. 162, 194
en 211.)
13 juni 1955.
843

vonnis dat wegens verschillende misclri.iven veroorcleelde betichten hoofdelijk tot
de kosten jegens de publieke partij veroordeelt.
21 maart 1955.
617

L
LANDWETBOEK.
1. - Artilcel S9, S 0 • - Verbocl vuren
in de velden op m·inder clan hondercl meter
van woninr1en, bossen, enz. aan te stelcen..
- Betekenis van het woord << vuren ll. -

Artikel S9, so, van het Landwetboek, dat
verbieclt in de velclen op min dan honclerd
meter van woningen, bossen, enz., vuren
aan te steken, is toepasselijk op elk open
vrijwillig en tijclelijk vuur, en niet enkel
op de vuren die een brand kunnen veroorzaken.
1S october 1954.
S5
2. - Artikel S9, S 0 • - Verbod vuren in
de velden op min clan honderd meter van
cle woningen aan te stelcen. V erbod
toepasseUjlc op cle vuren aangestolcen in
een in een staclscentntm gelegen t7tin. -

Het bij artikel 89, so, van het Landwet-

boek uitgevaardigd verbod vuren in de
velden op min dan honderd meter van de
huizen aan te steken is toepasselijk op
de vuren aangestoken in een hof, in een
stadscentrum gelegen. (Stilzwijgende oplossing.)
lS october 1954.
S5

LASTER EN EERROOF.
BesUssing van veroordeling wegens eerroof. Vaststelling clat cle betichte te
goede1· tro~tw heett lc7mnen geloven dat
de aangetijgde feiten werlcelijlc waren. Vaststelling dat de betichte niettemin
Tcwaadwillig heett gehanclelcl. - Geen tegenstrijcligheid. - Is niet met tegenstrij-

digheid behept de beslissing die een betichte wegens eerroof veroordeelt, door
vast te stellen dat, al heeft de betichte

L.ASTGEVING. -

M.A.ATSCH.APPELIJKE ZEKERHEID.

te goeder trouw kunnen geloven dat f!e
aangetijgde feiten werkelijk waren, hij
niettemin kwaadwillig heeft gehandeld
door op beledigende wijze de gesprekken
te herhalen welke hem desbetreffende verstrekt geweest waren. (Strafwetboek, artikel 443.)
25 april 1!l55.
704

LASTGEVING.
1. -

Arrest vaststellende dat een lasthebber zekere voetstappen, waartoe hij
gehouden was, nict aangewend heett. Arrest dat hieruit lean ajleiden zonder na
te gaan wellc gevolg die VOf?tstappen zouden ,qehad hebben dat de lasthebber een
contractuele tout begaan heett. De

rechter over de grond, die vaststelt dat
een lasthebber de voetstappen, waartoe
hij contractueel gehouden was, niet aangewend heeft, mag er uit afieiden, zonder
na te gaan of die voetstappen een nuttig
gevolg zouden gehad hebben, dat dit gebrek aan optreden contractueel foutief is.
24 december 1!l54.
306
.2. - Verlclaring met de termen van de
overeenlcomst verenigbaar. - Souvereine
verlclaring door de rechter over de grand.

- Is souverein de verklaring welke de
rechter over de grond aan een lastgeving
geeft, wanneer zij met de termen van de
alde die de lastgeving vaststelt, verenigbaar is.
3 mei 1!l55.
736
3. - In alge~wne termen opgesteld. Kan niettemin, gelet op de wil van de
partijen, meer 7titgebreide gevolgen hobben dan deze die door artilcel 1988 van
het B7wgerlijlc Wetback bepaald worden.

-

Een lastgeving, alhoewel in algemene

termen opgesteld, kan niettemin, gelet op
de wil der partijen, aan de lasthebber
meer uitgebreide machten verlenen dan
deze welke in artikel 1!l88 van het Burgerlijk Wetboek bepaald worden.
3 mei 1!l55.
736
4. - Aanstelling van verschillende lasthebbers. Hootdelijkheid door artilcel 1996 van het Burgerlijlc Wetboelc uitgesloten. - Draa.wuJijdte van d·ie bepaling.

- .Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk er slechts hoofdelijkheid tussen verschillende bij een zelfde
akte aangestelde mandatarissen bestaat in
zover deze uitgedrukt is, beoogt niet het
geval van onder de mandatarissen jegens
de lastgever overgelegde fout, noch de gevallen waarin een veroordeling in solid7tm
tegen de mandatarissen mag uitgesproken
worden.
24 juni 1955.
868

5. - Aanstellin,q van verschillcnde lasthebbers. - Gerneenschappelijlce tout jegens de lastuever. - Onrnogelijlcheid om
vast te stellen in wellce mate de deelneming van ieder lasthebber aan de gerneenschappelijke tout tot het ontstaan van de
schade heett bijgedragen. - Veroordeling
in solidum van de verschillende lasthebbers. - Wettelijlce veroordeling. - Wanneer een gemeenschappelijke fout van verschillende mandatarissen jegens de lasthebber bestaat en eenieder van hen tot
het ontstaan van de gehele schade bijgedragen heeft en het niet mogelijk is de
mate te bepalen waarin de deelneming
van ieder mandataris aan de gemeenschappelijke fout tot het ontstaan van de
schade heeft bijgedragen, is de lastgever
gegrond om de veroordeling in solidum
van ieder mandataris te vorderen.
24 juni 1!l55.
868

M
MAATSCHAPPELIJKE ZEKER=
HElD.
1. - Contract van dienstverhuring. Bewijs door vermoedens in teite geleverd
dom· de r-ijlcsdienst. - Rechter over de
grand die beslist dat het de vermoedelijlce
werlcgever behoort te bewijzen dat, zoals
hij het beweert, het personeel in dienst
van derden staat. - Bewijslast niet verschoven. - De rechter over de grond die,

vaststellende dat de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid, bij middel
van feitelijke vermoedens, bewezen heeft
dat een contract van dienstverhuring bestond, beslist dat het de vermoedelijke
VERBR .• , 1955. 67

werkgever behoorde te bewijzen dat, zoals hij het beweert, het personeel, voor
wiens rekening de bijdragen gevorderd
worden, ten dienste van derden staat, verschuift .de bewijslast niet ten voordele
van de dienst, op wie het bewijs weegt.
3 december 1954.
226
2. - Niet binnen de voorgeschreven
terrnijnen betaalde bijdragen. Verhogingen en verwijlintresten door de werkgever verschuldigd. Atstand. - Mag
niet door de rechter aan de Rijksdienst
vom· maatsohappelijlce zelcerheid opgelegd
worden. - De rechter mag aan de Rijks-

dienst voor maatschappelijke zekerheid
niet opleggen afstand te doen van de ver-
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hogingen van de bij dragen en van de verwijlintresten welke door de werkgever,
die de bijdragen niet binnen de voorziene
termijn heeft laten geworden, verschuldigd zijn. .Aan voornoemde rijksdienst
aileen behoort het vermogen, in geval van
overmacht, van llet recllt om deze vermeerdering en deze intresten te innen afstand te doen. (Besluit van de Regent
16 januari 1945; art. 9 gewijzigd bij besluit van de Regent van 7 september 1946.)
7 januari 1955.
338
3. -

Werkgever die taarivoerde1·s in
dienst lteeft, wellce gehee~ of hoofdzakelijk bij tooien worden bezoldigd. - Werlegover aan het regime van de maatschappelijke zekerheid onderworpen. Betwisting tussen die werlcgeve1· en de
Rijksdienst voor maatschappelijke zelcm·heid. - Bevoegdheid van de vrederechteT.

De werkgever die taxivoerders in
dienst lleeft, welke geheel of lloofdzakelijk bij fooien bezoldigd worden, is in
principe bij toepassing van de algemene
bepalingen van de besluitwet van 28 december 1944 aan het regime van de maatscllappelijke zekerheid onderworpen; de
betwistingen tussen die werkgever en de
Rijksdienst voor maatscllappelijke zekerlleid bellm·en tot de bevoegdheid van de
vrederechter. (Besluitwet van 28 december 1944, art. 2 en 12; besluitwet van
6 september 19i6, art. 2.)
587
10 maart 1955.
4. - Werkgever d·ie tawivoe1·ders in
dienst heett, weUce geheel of hoofdzakelijlc bij foo·ien bezoldigd worden. - Bijdragen be·relcend op grondslag van de bij
ministerieel besl1tit gevestigde torfaitaire
bedragen van bezoldig·in.r;. - Geen ministerieel beshtit dat .r;eldig die bedragen vestigt.
Werkgever .r;een bijdragen versch7tldigd. - Wanneer de forfaitaire bedragen
van bezoldiging, di,e onontbeerlijk zijn
tot het berekenen van de bijdragen welke
voor de geheel of hoofdzakelijk bij fooien
bezoldigde taxivoerders verschuldigd z1jn,
niet bij een ministerieel besluit, in uitvoering van de besluitwet van 28 december 1944 en van het besluit van de Regent
van 28 september 1945, bepaald werden,
is de wetgever die de taxivoerders in
dienst heeft niet tot betaling van enige
bijdrage gehouden. (Besluitwet van 28 december 1944, art. 2; besluit van de Regent
van 28 september 1945, art. 1, 2 en 3.)
587
10 maart 1955.

.5. - ll1iddel afgeleid uit de schending
van de wetsbepalingen die de .r;rondslagen
voor de berekening van de aan de Ri.ilcsdienst voor maatschappelijlce zekerheid
verschuldigde bi.fdragen vestigen. - JJ.fiddel van openbare orde. - ll1iddel dat voor
de ee·rste maal v661" het Hot van verbre-

king mag ingeroepen wo1·den. - Is van
openbare orde en mag dus voor de eerste
maal v66r het Hof van verbreking opgeworpen worden het middel afgeleid nit de
schending van de wetsbepalingen waarbij
de grondslagen voor de berekening van
de aan de Rijksdienst voor maatschappeJijke zekerheid verschuldigde bijdragen
gevestigd tvorden.
10 maart 1955.
587

6. - M·iniste1·ieel besl1tit van 2 juni
1949, tot wijziging van datgene op 11 april
1947 in 7titvoering van het besl7tit van de
Regent van 28 september 1945 aangaande
de toepassing van de beslu-itwet van 28 decembe·r 1944 betreffende de ·maatschappelijlce zeke1·heid der a·rbeiders genomen
we1·d. - Ministerieel besl7tit waarin noch
van hoogdringendheid, noch van het advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State melding gemaalct wordt.
- Onwettelijk besluit. - Het ministerieel

besluit van 2 juni 1949, tot wijziging van
dat van 11 april 1947 hetwelk genomen
werd in uitvoering van het besluit van de
Regent van 28 september 1945 nopens de
toepassing van de besluitwet van 28 december 1944 aangaande de maatschappelijke zekerheid, met betrekking tot de
werkgevers en de geheel of hoofdzakelijk
bij fooien bezoldigde arbeiders, heeft het
karakter van een organiek en reglementair besluit, naar de zin van artikel 2,
lid 2, van de wet van 23 december 1946;
vermits daarin noch van hoogdringendheid, noch van het advies van de Raad
van State melding gemaakt wordt, is het
besluit derhalve onwettelijk.
10 maart 1955.
587
7. - V erj aring van de vm·de1·ingen. Besl-nitwet van 28 december 1944, artilcel 12. - Ver.fa-ring bij het derde lid van
de eerste pa1·ag1·aat van artikel 12 bepaald. - Zander toepassing in het bij het
negende lid van parag1·aat 2 van hetzelfde
artikel bedoeld geval. - De bij artikel 2
van de besluitwet van 6 september 1946
gewijzigde bepaling van artikel 12, paragraaf 1, derde lid, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders,
die de verjaring vaststelt van de vorderingen die ter beschikking voor de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid,
v66r de burgerlijke rechtsmachten, worden gesteld tegen de werkgevers weg€ms
het niet betalen van bijdragen, is vreemd
aan het geval waar de strafrechter op de
publieke vordering, bij het toepassen van
de strafmaatregel ten laste van de werkgever, die de afhoudingen niet deed of die
ze aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid niet regelmatig overmaakte, krachtens artikel 12, . paragraaf 2, negende lid, van gemelde besluit-
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wet, ambtshalve de werkgever moet veroordelen aan deze instelling de achterstallige bijdragen alsmede de bijdragevermeerdering en de verwijlintereste)l te
storten.
14 maart 1955.
601

aard. (Besluitwet van 28 december 1944
art. 2; besluite:Ii van de Regent van 5 no~
vember 1946, art. 1 en 5, par. 1, 27 juli
19!6, art. 1, nrs 26 en 38, en 15 mei 1949
artikel 4.)
'
28 april 1955.
716

8. - Arbeiders en werkgevers behorend tot een famUieonderneming. - Tijdelijlv niet aan de besluitwet van :28 december 1944 onderworpen. - Bij ontsten-

12. - Rijlcsdienst voor maatschappelijlce zelverheid. - Vordering van bijdragen. - Vordering en/eel gesteund op het
feit dat een dienstbode-huisbewaarder ten
dienste van een gemeenschap is. - Rechter welke vaststelt dat de arbeider zijn
diensten enkel ten voordele van een wel
bepaalde persoon presteert. Rechter
niet gehouden na te gaan of bijdragen,
ten dcze titel, verschuldigd zijn. - Wan-

tenis van een koninklijk besluit welk de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van
de arbeiders van toepassing verklaart op
de arbeiders en werkgevers die bij een
tussen !eden van een familieonderneming
gesloten contract verbonden zijn, is die
besluitwet tijdelijk zonder toepassing op
die arbeiders en werkgevers. (Besluitwet
van 28 december 1944, art. 2, lid 2.)
22 april 1955.
698
9. - Besl·Ltitwet van :28 december 1944,
artikel :2, lid :2.- B'amilieonderneming.Begrip. Het woord cc familieonderne-

ming >> in artikel 2, lid 2, van de besluitwet van 28 december 1944 bedoelt die onderneming waaraan enkel personen als
werkgevers en loontrekkenden deelnemen
die, om reden en van de nauwe bloed- of
aanverwantschap, en van de gemeenschap
van belangen verbonden zijn door een
contract waarvan het hoofdvoorwerp niet
een arbeidsprestatie tegen een bedongen
bezoldiging is.
22 april 1955.
698
10. - Onderneming.- Werkgevcrs en
loontrekkenden die alle nauw verwant en
door een gemeenschap van belangen verbonden zijn. Onderneming door de
rechter over de grand beschouwd als een
tamilieonderneming naar de zin van de
besluitwet van :28 december 1944. - Wettelijke beslissing. - Door te beslissen dat

een onderneming waarin alle werkgevers
en loontrekkenden door een gemeenschap
van belangen verbonden zijn en bloed- of
aanverwanten, ten verste in de vierde
graad zijn, een familieonderneming uitmaakt naar de zin van artikel 2, lid 2,
van de besluitwet van 28 september 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, heeft de rechter
over de grond het begrip c< familieonderneming » in bedoelde wetsbepaling niet miskend.
22 april 1955.
698
11.- Dorsonderneming.- LandbottWondenwrning. - Ondernerningen van verschillende aard. - Ten opzichte van de

wetgeving betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders zijn de
dors- en de landbouwondernemingen principieel ondernemingen van verschillende

neer de betaling van bijdragen door de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid gerechtelijk gevorderd wordt, om de
enige reden dat een dienstbode-huisbewaarder ten dienste is van de gemeenschap van de bewoners van een gebouw,
hoeft de rechter, die vaststelt dat de arbeider niet ten di,enste van die gemeenschap is doch enkel zijn diensten aan een
wel bepaalde persoon presteert, niet
ambtshalve na te gaan of bijdragen ten
deze titel, verschuldigd zijn.
'
5 mei 1955.
742
13~ - Besluit van de Regent van 7 september 1946 betreffende de werking van de
Rijlcsdienst voor maatschappelijke zekerheid. - Besl!tit wettelijk bindend. - De

bepalingen van het besluit van de Regent
van 7 september 1946 tot wijziging van
het besluit van de Regent van Hi januari
1945, betreffende de werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid,
die op 1 october 1946 in werking zijn getreden zijn wettelijk bindend. (1• en 2• zaken.)
13 mei 1955.
764
14. - Binnen de voorgeschreven terrnijnen niet gestorte bijdragen. - Saneties. - Besl1tit van de Regent van "t september 1946. Bijdragenvermeerderingen en veTwijlinteresten op de bijdragen
en verrneerderingen. Volledig stelsel
van sancties. - Door te bepalen dat de

werkgevers die de hun opgelegde stortingen binnen de voorgeschreven termijnen
niet gedaan hebben, bijdragenvermeerderingen en een verwijlinterest van 5 t. h.
verschuldigd zijn, heeft het besllJ.it van de
Regent van 7 september 1946, voor die
vertraging, een volledig stelsel van saneties ingevoerd, met uitsluiting aldus van
de toepassing, overeenkomstig artikel1154
van het Burgerlijk Wetboek, van intresten op de verwijlinteresten van 5 t. h.
(Besluitwet van 6. september 1946, art. 2
en besluit van de Regent van 7 september
1946, art. 9.)
921
8 j uli 1955.

1060

MACRTSOVERSCRRIJDING. -

MACHTSOVE.Q.SCHIUJDING.
Arrest van het Relcenhof waarbij aan
een offiaier van gerechtelijlce politic last
gegeven wordt om rekenschap te geven
van het beheer van sommen waaromtrent
hij niet jegens 's Lands Kas relcenplichtig
is. Machtsoverschrijding. Is met

machtsoverschrijding behept, het arrest
van het rekenhof dat aan een officier van
gel'echtelijke politie last geeft om aan het
rekenhof rekenschap te geven van geldsommen waarvan hij niet tegenover de
Schatkist rekenplichtig is. (Grondwet,
art. 116; wet van 15 mei 1846, art. 5, 7 en
11; wet van 29 october 1846, art. 5 en 10.)
25 october 1954.
112

MIDDELEN TOT VERB.Q.EKING.
I. - Middel wegens onduidelijlcheid niet ontvanlcelijlc.

RooFDSTUK

II. - Middelen bij gebrelc aan
belang niet ontvanlcelijlc.

ROOFDSTUK

ROOFDSTUK

III. -

Middelen die in feite

niet opgaan.
RooFDSTUK

IV. -

RoOFDSTUK

V.- Middelen vreemd aan de

Nieuwe middelen.

bestreden beslissing.

ROOFDSTUK I.
MIDDEL WEGENS ONDUIDELIJKHEID
NIET ONTVANKELIJK.

1. - Zalcen van directe belastingen.
Middel melding malcend van de wet van
16 october 1945 doch het artilcel van die
wet, dat zott geschonden zijn geweest, niet
aandttidend. - Middel niet ontvanlcelijlc.

- De vermelding, in het middel, van de
wet van 16 october 1945 als zijnde geschbnden, zonder aan<luiding van het artikel van deze wet hetwelk zou geschonden geweest zijn, voldoet niet aan de eis
van artikel 14 van de wet van 6 september 1895. Dergelijk middel is niet ontvankelijk.
26 october 1954.
114
2. - Reahtstreelcse belastingen. - Middelen afgeleid ttit de schending van artilcelen van het Burgerlijk Wetboelc of van
het Wetboelc van burgerlijlce reahtspleging wellce niet aanduiden waarin het bestreden arrest ze zou geschonden hebben.
- Niet ontvanlcelijke middelen. - Ret

mi<ldel, dat de schending van artikelen
van het Burgerlijk Wetboek en van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
;inroept, doch nalaat uiteen te zetten
waarin het bestreden arrest ze zou geschonden hebben, beantwoordt niet aan
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het voorschrift van artikel 14 van de wet
van 6 september 1895 en is niet ontvankelijk.
3 november 1954.
130
3. - Stratzalcen. - Middel gesteund
op de schending van een garnizoenorder
welke het verlceer op een militair "domein
regelt. - Garnizoenorder dat niet overgelegd wot·dt. - Stulclcen der rechtspleging die er slechts u.ittt·elcsels van bevatten. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Is

niet ontvankelijk het mid<lel gesteund op
de schending van een garnizoenorder welke het verkeer op een militair domein regelt, wanneer dit garnizoenorder niet
overgelegd wordt en de stukken der
rechtspleging er slechts uittreksels van
bevatten.
29 november 1954.
207
4. - Rechtstreelcse belastingen. -Middel de schending van het aan de akten
verschuldigd geloot aanvoerende. - Middel dat de wet niet aanduidt die zou geschonden zijn geweest. - Niet ontvanlcelijk middel. - Ret middel dat aanvoert

dat het bestreden arrest het aan het verzoekschrift v66r het hof van beroep en
aan de conclusi.es verschuldigd geloof zou
geschonden hebben, maar dat geen aanduiding bevat van de wetten die zouden
geschonden zijn is niet ontvankelijk.
(Wet van 6 september 1895, art. 14.)
1 december 1954.
217
,5. - Stratzalcen. - Middel dat onderstelt dat het arrest toepassing van een
bepaalde wetsbepaling gedaan heeft. Beslissing gesteund op een andere wetsbepaling. - Middel dat in feite niet opgaat. - Gaat in feite niet op het middel

dat onderstelt dat het bestreden arrest
toepassing van een bepaalde wetsbepaling gedaan heeft, dan wanneer de beslissing op een andere wetsbepaling steunt.
13 december 1954.
266
6. - Directe belastingen. - JJfiddel dat
aan de bestreden beslissing verwijt een
beslttit van de Regent wettelijlc te hebben verklaard. Middel hetwelle geen
wetsbepaling aanduidt waarmede het beslttit van de Regent strijdig zou wezen.
Middel niet ontvanlcelijlc. Is niet
-

ontvankelijk het middel dat de bestreden
beslissing verwijt een besluit van de Regent wettelijk te hebben verklaard, zo
het, behoudens het artikel 107 van de
Grondwet, geen wetsbepaling aanduidt
waarmede bedoeld besluit van de Regent
strijdig zou wezen.
1 febrnari 1955.
430
7. - Directe belastingen. - JJfiddel afgeleid ttit de schending van de wetten betTeffende de inleomstenbelastingen.
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Geen nauwlceurige aanduiding van de gesahonden bepalingen. - Middel niet ontvanlcelijlc. - Het middel dat de schending

inroept van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen zonder aan te duiden welke bepalingen van
die wetten geschonden werden is niet ontvankelijk. (Wet van 6 september 1895,
artikel 14.)
431
1 februari 1955.
8. -

Dit·eate belastingen. - Middel atmislcenning van het aan de
de bundel versahuldigd geloof. - Middel dat de stulclcen niet aand~;idt waarvan de bewijslcraoht rnislcend
werd. Niet-ontvanlcelijlcheid. Het
~tit de
st~;lclcen van

geleid

middel afgeleid uit de miskenning van het
aan de stukken van het dossier verschuldigd geloof en dat de stukken niet aanduidt waarvan het eraan verschuldigd geloof zou geschonden geweest zijn is niet
ontvankelijk.
1 februari 1955.
433
9. del. -

Stratzalcen. - Onna~;wlceurig midNiet-ontvanlcelijlcheid. -- Is niet

ontvankelijk het middel waarvan de onnauwkeurigheid het onderzoek o=ogelijk maakt.
7 februari 1955.
449
10. -

Reahtstreekse belastingen. Mislcenning van het gezag van het gewijsde. - M aalct geen sahending uit van artilcel 91 van de Grondwet. - Door tegen

het bestreden arrest aan te voeren dat het
niet met een vroeger gewezen arrest ver·enigbaar is doet het middel als grief gelden dat het bestreden arrest het gezag
van het gewijsde miskend heeft en niet
dat het het artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft.
8 februari 1955.
471
11. - Zalcen van direate belastingen.
Middel dat niet verduidelijlct hoe de
aangeduide wetsbepalingen zo~tden gesahonden zi.in. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Is niet ontvankelijk, in zaken van

directe belastingen, het middel dat niet
verduidelijkt hoe de aangeduide wetsbeIJalingen zouden geschonden worden.
8 maart 1955.
582
12. - B~;rgerli.ilc,e zalcen. - Middel dat
de sahending inroept van het aan een bepaling van een alcte versahuldigd geloof.
- Niet overgelegde akte. - Bepaling in
de beslissing overgenomen. - Middel en
beslissing die niet op andere bepalingen
van de alcte ste~tnen. - Ontvanlcelijlc middel. - Het middel afgeleid uit de scherr-

ding van het aan een niet bij de voorzie. ning gevoegde akte verschuldigd geloof
is niettemin ontvankelijk, zo de bestreden
beslissing de bepaling overneemt waarvan
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het geloof zou geschonden zijn, en zo noch
de beslissing, noch het middel de interpretatie van die bepaling op andere bedingen van dezelfde akte steunen.
25 maart 1955.
638
13.· - B~;rgerlijke zalcen. - Middel
wellce een gebrelc aan antwoord op de aonalusies im·oept. - Oonalusies door de bestreden beslissing niet weergegeven. Oonal~tsies noah bi.i de voorziening noah
bij de aanmtllende memorie doah atzonderlijlc ove1·gelegd. - lJiiddel niet ontvanlcelijlc. - Wanneer de aanlegger in ver-

breking een gebrek aan antwoord op zijn
conclusies inroept, welke in de bestreden
beslissing niet weergegeven zijn, .moet de
tekst van die conclusies, op straf van nietontvankelijkheid van het middel, overgelegd worden hetzij als bijlage van de
voorziening hetzij als bijlage van de door
artikel 13 van de wet van 25 februari 1925
voorziene aanvullende memorie; de tekst
van de afzonderlijk ter griflie neergelegde
conclusies maakt geen deel uit van de
procedure, behalve ingeval van overmacht. (Wet van 25 februari 1925, art. 18
en 19; wet van 20 juni 1953, art. 3, paragrnfen 1 tot 4) (eerste zaak).
13 mei 1955.
764
14. - Middel gesteund op een contract.
- Oontraat nopens hetwellc partijen betrettende de termen ervan niet aklcoord
gaan en welke ann het ·hof niet wordt
overgelegd noah door het bestreden arrest of in de stuklcen wanrop het hof
aaht ve1·mng te slann overgenomen werd.
- Middel niet ontvanlcelijlc. -Is niet ont-

vankelijk het middel welke op de bedingen van een contract steunt, wanneer de
partijen het niet eens zijn betreffende de
termen ervan, dat dit contract aan het
hof niet overgelegd wordt en noch door
het bestreden arrest noch door enig stuk
waarop het hof acht vermag te slaan overgenomen wordt.
20 mei 1955.
785

15. - Inzake reahtstreelcse belastingen. - Middel wellce de gesahonden wet
niet bepaalt. - lJiiddel niet ontvanlcelijlc.
- Is niet ontvankelijk, inzake rechtstreekse belastingen, het middel welk de
wetsbepaling die het bestreden arrest zou
hebben geschonden, niet aanduidt.
24 mei 1955.
795
HOOFDSTUK II.
MIDDELEN BIJ GEBREK AAN BELANG
NIET ONTVANKELIJK.

16. - Strafzalcen. - B~;rgerlijlce vordering. - Middel een beweegreden van
het arrest oritiserend. - Besahilckend uedeelte door een ander beweegreden wette-
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Zijlc gerechtvaardigd.
Middel niet ontvanlcelijk. Is niet ontvankelijk het

middel dat een beweegreden van de bestreden beslissing critiseert, wanneer deze
door een andere beweegreden wettelijk gerechtvaardigd is.
27 september 1954.
31
17. - Stratzalcen. - Burgerlijlce vordering.- Middel aanvoerende dat de man
de nodigc hoedanigheid bezit om, namens
zijn echtgenote, gemeen van goederen, een
vordering tot schadevergoeding die haar
eigen is, in te stellen. Vordering in
eigen naam door de man ingesteld. Middel niet ontvanlceZijlc. - Is niet ont-

vankelijk het middel aanvoerend dat de
man de nodige hoedanigheid bezit om, namens zijn eclitgenote, gemeen van goederen, een vordering tot schadevergoeding,
die haar eigen is, in te stellen, dan wanneer de vordering in eigen naam door de
man werd ingestel<l.
27 september 1954.
31
18. - Strafznlcen. - VeroordeZing wegens 1jalsheid en gebruilc van valse st1tlclcen. - Middel dat alleen tegen de deelneming van betichte aan de valsheid oplcomt. - Veroo1·deling die wegens het gebruilc der valse stulclcen ,qerechtvaardigd
blijft. Niet ontvanlcelijlc middel. -

rechte zelcere getuigenissen nietig heett
verlclaard. - Vaststelling dat die getuiuenissen niet ter openbaring van de waarheid onontbeerlijlc zijn. Belangloos
middel. - Niet ontvanlcelijk. - Is zon-

der belang en dienvolgens onontvankelijk
het middel afgeleid hieruit dat de rechter
over de grond ten onrechte zekere getuigenissen nietig heeft verklaard, wanneer
het bestreden arrest bovendien vaststelt
dat die getuigenissen niet ter openbaring
van de waarheid onontheerlijk zijn.
10 januari 1955.
342
21. - Stmtzalcen. - Burgerlijke vordering. - Middel dat ueen aanleidin,q geven lean tot de verbrelo;ing. - Niet-ont'!;ankelijlcheid. - Is, bij gebrek aan belang,

niet outvankelijk het middel hetwelk de
verbreking van de bestreden beslissing
niet kan medebrengen.
31 januari 1955.
428
22. - Stl'afzaken. - Burgerlijlce '!;Ordering. - Voorzien·ing van de burgerlijke
partij. - Middel tegen het bestreden arrest um·icht in zover het beslist dat de publieke vordering verjaard is. Arrest
nnar l·u.id waar'!;an de burgerlijlce vorde1'iny regelmatig werd ingesteld en O'!;er
d·ie vorderinu 1titspraa7c ue.daan werd. N'iet ontvanlcelijk middel. - De burger-

Wanneer de betichte wegens valsheid en
gebruik van valse stukken veroordeeld
werd is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk het middel dat er zich toe beperkt de deelneming aan de valsheid te
betwisten, zo de veroordeling door het
gebruik van de valse stukken gerechtvaardigd blijft.
7 december 1954.
246

lijke partij, aanlegster · in verbreking,
heeft er geen belang bij tegen het arrest
op te komen voor zoveel het de publieke
vordering verjaard verklaart, wanneer
het arrest beslist dat de burgerlijke vordering op een niet verjaard tijdstip ingesteld werd en het over die vordering uitspraak doet.
21 februari ·1955.
527

19. - B1trgerlijlce zalcen. - Middel
hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing ten opzichte van aanlegger ttitspraalc
gedaan heeft bij verstelc, wegens nietverschijning instede van bi.i verstek, wegens nalatigheid om te concluderen. -Beslissing die over de grand ttitspraalc doet.
- Middel niet ontvanlcelijlc bij gebrelc aan
belang. - Is, bij gebrek aan belang, niet

23. - St1·atzalcen. - Belclaagde die een
oorzaalc van persoonlijlce rechtvaardiging
doet gelden. - Middel door een ander belclaagde afgeleid uit een gebrek aan antwoord op dat verweermiddel. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Is niet ontvankelijk

ontvankelijk het middel hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest ten opzichte van
aanlegger uitspraak gedaan heeft bij verstek, wegens niet-verschijning in stede
van bij verstek wegens nalatigheid om te
concluderen, wanneer dit arrest zich er
niet toe beperkt verstek met ontslag van
instantie te geven, doch uitspraak doet
zowel over de ontvankelijkheid als over
de gegrondheid van de eis van aanlegger
en van de tegenvorderingen van verweerder.
9 december 1954.
252
20. - Stmtzalcen. - Middel afgeleid
hientit dat het bestreden arrest ten on-

het middel tot verbrekiug door een beklaagde afgeleid uit het gebrek aan antwoord op de conclusies van een ander beklaagde, die zich ertoe beperkte een aan
deze beklaagde persoonlijke oorzaak van
rechtvaardiging te doen gelden.
7 maart 1955.
579
24. - Straf'?!alcen. - Middel gesteund
op een door cle rechter begane dwaHniJ
omtrent het recht. - Dwaling zonder invloed op cle wettelijlcheid van het clispositief. - Miclclel zonder belang. - Is van

belang ontbloot en derhalve niet ontvankelijk het middel dat aan de bestreden
beslissing een dwaling omtrent het recht
verwijt, zo deze zonder invloed op de wettelijkheid van het dispositief is.
14 maart 1955.
601
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25 - Burgerlijlce zalcen. - .lliiddel
hientit afgeleid dat het an·est een opgeheven wetsbepaling toegepast heeft. Nieuwe wetsbepaling waarbij de rechter
geho7tden is dezelfde beslissing te veUen.
Is niet
- Niet ontvanlcelijlc middel. ontvankelijk het middel h~eruit afgeleid
dat het bestreden arrest een opgeheven
wetsbepaling toegepast heeft, indien
krachtens de nieuwe wetsbepaling, welke
de rechter had moeten toepassen, deze er
toe gehouden was dezelfde beslissing te
vellen. (Impliciete oplossing.)
22 april 1955.
694
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slissing critiseert. - D·ispositief gerechtvaardigd door een niet gecritiseercle reclen. - Niet ontvanlcelijlc midclel. Is

niet ontvankelijk het middel welk zekere
redenen van de bestreden beslissing critiseert, dan wanneer het dispositief door
niet gecritiseerde redenen gerechtvaardigd is.
21 juni 1955.
860
HOOFDSTUK III.
MIDDELEN DIE IN FEITE NlET OPGAAN.

26. - Stmfzaken. - Burge1·lijlce vordering. - Voorziening van de betichte.Middel dat zich er toe beperlct Mitielc
uit te brengen over de bij het arrest gedane verdelinu onder de bm·gerli.ilce partijen van de vergoeding tot dewellce de
betichte veroordeeld is. Middel van
belang ontbloot. - Niet ontvanlcelijlc. -

30. - Militiezalcen. - Middel dat, om
het te laat instellen van cle voorziening te
rechtvaarcliuen, cle ontstentenis van zelcere melclinuen inroept in de uitgifte van
cle beslissing wellce aan de aanlegger bij
de aanzeuuing overhancligd is geweest. Uitgifte niet overgelegd. Midclel dat
fe·itelijlce grondslag rni.st. Mist feite-

Is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
het door de beklaagde, aanlegger in verbreking, ingeroepen middel dat er zich toe
beperkt kritiek uit te brengen over de bij
het arrest gedane verdeling onder de burgerlijke partijen van het bedrag van de
schadevergoeding tot dewelke hij veroordeeld is.
2 mei 1955.
720

lijke grondslag het middel dat, om het te
laat instellen van de voorziening tegen
een beslissing van de hoge militieraad te
rechtvaardigen, de ontstentenis inroept
van zekere meldingen in de uitgi_fte van
de beslissing die aan de aanlegger bij de
aanzegging van deze laatste overhandigd
wen1, dan wanneer deze uitgifte niet
wordt overgelegd.
20 september 1954.
7

27. Aanslag inzalce rechtst1·eelcse
belastinuen. - Middel wellce een gemis
aan antwoord op een in concl7tsies voorgestelde veTweermiddel inToept. - Vaststell'ing van het aTrest wellce het dispositief TechtvaaTdigt. - Verweer wellce, gelet op die vaststelling, ueen belang meer
vertoont. - Middel niet ontvanlcelijlc. -

Is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, het middel hetwelk aan het. bestreden arrest verwijt een in conclusies voorgestelde middel niet te hebben beantwoord, wanneer dit verweer zonder belang is geworden ten gevolge van een
vaststelling welke volstaat om het positief te rechtvaardigen.
10 mei 1955.
749
28. - Inzalce rechtstreelcse belastinuen. - Middel af[leleid uit het gemis aan
antwoord op conchtsies. - Ooncl7tsies die
de ontvankelijlcheid van een aanspraalc
van de aclministratie betwisten. - Aanspraak cloor het bestreclen an·est verwo1·pen. - Micldel niet ontvankelijlc. Is

niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
het middel afgeleid nit het gebrek aan
antwoord 011 conclusies, welke de ontvankelijkheid van een door het bestreden arrest verworpene aanspraak van de administratie betwisten.
24 mei 1955.
795
29. - Rechtstreelcse belastingen.
Middel welk een beweegreden van de be-

31. - Stratza.ken. - B·urgerlijlce vor(le1·ing. - Middel dat de rechter verwijt
zijn beslissing op een niet op tegenspraalc
r1eschied deslcundig ve1·slag gesteund te
hebb.en. - Geen betwisting desbekefjend
v66r de rechter ove1· de g1·ond. - Micldel
niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk

het middel dat de strafrechter verwijt
zijn beslissing betreffende de burgerlijke
vordering te hebben gesteund op een deskundig onderzoek, dat niet op tegenspraak
geschiedde, dan wanneer dit verslag niet
het voorwerp van enige betwisting v66r
de rechter over de grond heeft uitgemaakt.
18 october 1951.
81
32. - Bu.ruerlijlce zaken. - Middel ge_
steund op het aanmtllend lcaTalcter van
cle bepalingen van de wet van 30 april
1951 op de handelshmwovereenlcornsten. Verhoging van de hu7trp1·ijs ter uitvoering
van de overeenkomst cler partijen toegestaan. Middel dat urondslag mist in
feite. - Mist grondslag in feite !Jet mid-

del gesteund op het aanvullend karakter
van de bepalingen van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
dan wanneer de bestreden beslissing een
verhoging van huurprijs toestaat ter uitvoering van een overeenkomst, die de partijen bindt.
28 october 1954.
120
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33. - Strafzalcen. - Ojfioier van gereohtelijlce volitie. - JJ1iddel aanvoerende
dat de zaalc overeenlcomstig de artilcelen 479 en 480 van het Wetboelc van strafvordering diende onderzooht en gevonnist.
- Omstand·igheid dat de inbrettlcen in de
ttitoefening van .het ambt van ofjioier ,;an
gereohtelijlce poliUe zouden gepleegd goweest zijn niet bewezen door- de stttlcken
van de prooedttre. - Middel wellc niet lean
aangenomen worden. - Kan niet aangenomen worden het middel aanvoerende
dat de zaak overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 479 en 480 van het
Wetboek van strafvordering diende onderzocht en gevonnist, wanneer het noch uit
de telastlegging, noch uit de bestreden beslissing noch uit de stukken van de procedure gebleken is dat aanlegger, officier
van gerechtelijke politie, de misdrijven
in de uitoefening van zijn ambt zou gepleegd hebben.
17 november 1954.
177
34. - Strafzaken.
JJ1iddel een gebrelc aan antwoord op de oonolttsies aanvoerende. - Gepast antwoord. - Midde~
dat feitelijlce r1rondslag mist. - Mist feitelijke grondslag het middel dat een gebrek aan antwoord op de conclusies aanvoert wanneer 'deze, in de bestreden beslissing, een gepast antwoord bekomen
hebben.
29 november 1954.
209
35. - F!tratzalcen. - MiddeZ afgeleid
hieruit dat het verzet ten onreohte als ongedaan besohouwd werd. - Verzet ontvanlcelijlc dooh ongegrond verlclaard. Middel onontvanlcelijlc. - Is van belang
ontbloot en dienvolgens niet ontvankelijk,
het middel afgeleid hieruit dat het door
de verdachte aangetekend verzet ten onrechte als ongedaan bestempeld werd,
wanneer dit verzet bovendien ontvankelijk <loch ongegrond werd verklaard.
3 januari 1955.
321
36. - Strafzalcen. - Burgerlijlce vordering. - Betwisting van de burgerlijke
partij nopens de wettelijkheid van een
beslissing wellce haar vordering verjaarrl
verlclaart. Beslissing die bovendien
over tie feiten waarop de vordering gegrond is ttitspraalc doet. - Middel niet
ontvanlcelijlc. - Is bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk, het middel tot verbreking door de burgerlijke partij afgeleid
uit het feit dat de bestreden beslissing
haar vordering verjaard heeft verklaard
wanneer die beslissing expliciet over de
gegrondheid van de door de burgerlijke
partij aangevoerde feiten uitspraak gedaan heeft.
24 januari 1955.
400

37. -

Burgerlijke zaken. -

Middel

hieruit afgeleirl dat het bestreden vonnis
een stelling van de oonolusies aangenomen
heeft. - Vonnis dat tegenover die stelling
de gegevens die uit de ter openbare zitting gedane behandeling gebleken zijn laat
gelden. - Middel dat feitelijke grondslag
mist. - Het mtddel gesteund op het feit

dat het vonnis een stelling van de conclusies van de aanlegger heeft aangenomen
mist feitelijke grondslag wanneer het
vonnis tegenover die stelling het advies
van een deskundige en de gegevens die
uit de ter openbare zitting gedane behandeling gebleken zijn laat gelden.
3 februari 1955.
434
38. Grona van niet-ontvanlcelijlcheid. - Bttrgerlijlce zaken. - Middel gesteund op de mislcenning van het aa'lt een
reglement versohullligd geloof. Grand
van niet-ontvanlcelijlcheid afgeleid uit het
feit dat de telcst van het reglement niet is
overgelegd. - Arrest hetwellc de inhourl
ervan overeenlcomstig de oonolttsies van
beide partijen opgeeft. - Grand van nietontvanlcelijlcheid niet aangenomen.

Kan niet worden aangenomen de grond
van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het
gebrek aan voorlegging van de tekst van
een beding waarvan, naar het middel beweert, het er aan verschuldigd geloof door
de rechter werd miskend, wanneer het
bestreden arrest de tekst van het beding
overneemt en de inhoud ervan met de in
de conclusies van de partijen opgenomen
tekst van hetzelfde beding overeenstemt,
welke conclusies bij de voorziening zijn
gevoegd.
3 februari 1955.
438
39. - JJ1iddel dat de beoordelingen in
feite van de reohter over de grand oritiseert. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Is

niet ontvankelijk het middel dat de feitelijke beoordelingen van de rechter over
de grond critiseert. (Grondwet, art. 95;
wet van 4 augustus 1832, art. 17.)
8 maart 1955.
582
40. - Strafzalcen. - Middel dat aanvoert dat op de oonolusies niet werd geantwoord. - Gepast antwoord. - Middel
dat feitelijlce _qrondslag mist. - Mist fei-

telijke grondslag het middel dat aanvoert
dat op de conclusies niet werd geantwoord, dan wanneer op deze een gepast
antwoord in de bestreden besltssing werd
gegeven.
18 april 1955.
684
41. - Bttrgerlijlce zalcen. van louter reoht. - Begrip. -

Middel

Is geen
middel van !outer recht het middel welke
een feitelijke vaststelling onderstelt, welke de bestreden beslissing niet vervat.
5 mei 1955.
739
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42. - Strafrechterlijke zalcen. -Middel wellee zekere beweegredenen en vaststellingen van de bestreden beslissing belcritiseert. - Beslissing wettelijk gerechtvaardigd door andere beweegredenen en
vaststellingen. Middel niet ontvanlcelijk. - Is niet ontvankelijk, bij gemis aan

~~~ae~g·e!e;a~!~~i{ng:~ ~~~e~~ ~~:t;~7Je~
beslissing critiseert, dan wanneer zij door
andere beweegredenen en vaststellingen
wettelijk gerechtvaardigd is.
16 mei 1955.
769
43. - Burgerlijke zalcen. -

JJ1iddel afgeleid uit de schendin.f! van het aan conclusies verschuldigd geloof en ttit het gebrek aan antwoonl op conclusies. - Geen
bewijs dat die concZ.u8ies aan de rechter
over de grand voor,qelegd zijn geweest.
- Middel dat feitelijlce grondslag m·ist. -

Mist feitelijke grondslag het middel afgeleid uit de schending van het geloof verschuldigd en uit het gebrek aan antwoord op een stuk betiteld cc conclusies >>,
waarvan een door de griffier eensluidend
verklaard afschrift bij de bestreden beslissing is gevoegd, wanneer het niet bewezen is dat die cc conclusies >> aan de
rechter over de grond voorgelegd zijn geweest, naardien zij noch datum van hun
neerlegging, noch het visum van de voorzitter dragen en de neerlegging er van
noch uit de bestreden beslissing, noch uit
andere voorgebrachte stukken van de
rechtspleging blijkt.
7 juli 1955.
912
44. - Stratzalcen. - Middel dat de re.
gelmati.qheid van het proces-verbaal, tot
vaststellin,qen van het misdrijf, betwist.
- Beslissing ge,qrond op het ,qetttigenverhoor ter terechtzitting. - Middel niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk het mid-

del dat de regelmatigheid betwist van het
proces-verbaal, waarbij het misdrijf werd
vastgesteld, omdat het door een politieagent werd opgesteld, dan wanneer de beslissing niet op dit proces-verbaal doch op
het getuigenverhoor ter terechtzitting gegrond is.
4 juli 1955.
989
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eerste maal v66r het hof opgeworpen worden het middel voorhoudende dat een
nieuwe eis, opgeworpen v66r de rechter
in hoger beroep door de v66r de rechtbank van eerste aanleg aanleggende partij, niettemin ontvankelijk was omdat hij
ter zake met een verweermiddel tegen de
hoofdvorderingen diende gelijkgesteld.
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 464.)
12 november 1954.
163
46. middel. -

Bttrgerlijke zalcen. Nieuw
Niet ontvankelijk middel. - Is

niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken,
het nieuwe middel dat aan het Rof van
verbreking overgelegd wordt.
26 november 1954.
197

47. - Strafzalcen. - Bttrgerlijlce vorde1·ing. - Middel afgeleid uit een geb1'ek
aan bijzondere machtiging om hager beroep in te stellen. - Middel niet opgeworpen -u66r de rechter over de grand. Niet-ontvanlcelijlcheid. - Ret middel afgeleid uit een gebrek aan bijzondere volmacht van de lasthebber die namens de
burgerlijke partij hoger beroep heeft ingesteld mag niet voor de eerste maal v66r
het hof ingeroepen worden.
7 februari 1955.
453
48. - Militie. - JJiiddel afgeleid uit de
schending van een wetsbepaling die aan
de ingeroepen grief vreemd is. Niet
ontvanlcelijk middel. - Ret middel afge-

leid nit het feit dat de dienstplichtige
niet opgeroepen werd om voor de herkeuringsraad te verschijnen is niet ontvankelijk, zo enkel de schending van artikel 44,
paragraaf 2, van de wet van 15 juni 1951
wordt ingeroepen.
14 februari 1955.
482
49. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat niet v66r de rechter o-uer de grand
ingeroepen werd doch tot de openbare
orde behoort. - Middel ont-uankelijk. -

Ret middel, in burgerlijke zaken, afgeleid
uit de schending van artikel 28 van de
samengeordende wetten betreffende de arbeidsongevallen mag, voor de eerste maal
v66r het Rof van verbreking ingeroepen
worden vermits die bepaling tot de publieke orde behoort.
18 februari 1955.
501
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45. -

Bur,qerlijlce zalcen. - JJiiddel
hieruit afgeleid dat een niettwe eis v66r
de rechter in hager beroep ontvanlcelijlc
was. - Middel e1· op wijzende dat, in het
onderhavig bijzonder geval, de eis met een
verweermiddel tegen de hoofdvordering
dient gelijlcgesteld. Middel dat niet
voor de eerste maal v66r het hot lean opgeworpen worden. Kan niet voor de

:50. - Bt~rgerlijlce zaken. - Middel
wellce door aanlegger v66r de rechter over
de grand niet ingeroepen werd. - MiddeZ
door -uerweerder voor die rechter ingeroe.
pen. Vonnis dat over dit middel beslist. - Middel wellc niet als nieuw mag
worden -uerworpen. Een middel kan

niet als nieuw worden verworpen omdat
het v66r de rechter over de grond door
aanlegger niet werd aangevoerd, wanneer
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het vonnis over dat door verweerder ingeroepen middel heeft gewezen.
26 mei 1955.
801
51. -

Burgerlijke zalcen. - Overbodi.q middel. - Begrip. - Een middel is

niet overbodig ten opzichte van een andere wanneer dit laatste niet volstaat om
het dispositief van de bestreden beslissing
te rechtvaardigen.
Het middel welk enkel dergelijke beweegreden critiseert is dus ontvankelijk.
17 juni 1955.
857
;52. - Burgerlijke zalcen.- Middel dat
niet v66r de rechter over de grand voorgesteld werd, doch de openbare orde
raakt. Middel ontvanlcelijk. Mag

voor de eerste maal v66r het Hof van
verbreking worden ingeroepen het middel,
in burgerlijke zaken, afgeleid uit de
schending van een wetsbepaling van openbare orde, zoals die betreffende de verjaring van de nit een inbreuk op de strafwet ontstane bnrgerlijke vordering.
8 jnli 1955.
917
HOOFDSTUK V.
MIDDELEN VREE~ID AAN DE BESTREDEN
BESLISSING.

53. - Stratzaken. - Arrest van b~ti
tenvervolgingstelling. - Voorziening van
de burgerlijlce partij alleen. - Middel dat
enlcel en alleen tegen de beslissing van
buitenvervolgingstelZing oplcomt. - Nietontvanlcelijlcheid. De bnrgerlijke partij, die zich voorziet tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling, waarbij deze
partij tot schadevergoeding en tot de kosten veroordeeld wordt, is niet ontvankelijk om tot staving van haar voorziening
een middel te doen gelden dat nitsluitend
tegen de beslissing van bnitenvervolgingstelling over de pnblieke vordering gericht is.
17 november 1954.
176

54. - Stratzalcen.
Rechten van de
verdediging. Middel waarbij de betichte laat ,qelden dat hij vooraleer v66r
de correctionele rechtbanlc te verschijnen
geen wettige lcennis van het stratdossier
heett gelcregen. - Middel voor het eerst
v66r het hot voorgesteld. - Niet ontvanlcelijk middel. - Mag niet voor het eerst
v66r het Hof van verbreking voorgesteld
worden het middel waarbij de betichte
voorhondt dat hij vooraleer v66r de correctionele rechtbank te verschijnen geen
wetige kennis van het strafdossier heeft
gekregen.
6 december 1954.
235

.5'5. - Stratzalcen. - Schending van de
rechten van de verdediging. - Middel at-

geleid hieruit dat belclaagde te laat lcennis
kreeg van de elementen van een bijkomend onderzoelc. - Het middel, afgeleid

nit de schencling van de rechten van de
verdediging omdat de elementen van een
bijkomend onderzoek te laat aan de beklaagde werden medegedeeld is niet ontvankelijk zo het niet eerst overgelegd
werd aan de rechter over de grond.
3 januari 1955.
315

56. - Dh·ecte belastingen. - Middel
atgeleid wit de schending van niet toegepaste wetsbepalingen die vreemd zijn aan
de zaak. - JJ1iddel niet ontvanlcelijlc. Het middel dat de schending inroept van
bepalingen van de wet van 16 october 1945
betreffende de extrabelasting terwijl de
bestreden beslissing enkel over gewone belastingen en over de nationale crisisbe1asting nitspraak deed is niet ontvankelijk.
1 februai·i 1955.
431

57. - Rechtstreelcse belastingen. Middelen betreffende twistpunten die door
het an·est niet beslecht werden. - Nietontvanlcelijlcheid. Is bij gebrek aan
voorwerp niet ontvankelijk, het middel
dat twistpunten betreft waarover het bestreden arrest geen beslissing behelst.
10 februari 1955.
474

:58. - Stmtzalcen. - Middel dat de
nietigheid van het beroepen vonnis inroept. - Nietigheid niet opgeworpen v66r
de rechter in hoge1' beroep. - Beslissing
in hoge·1· be1"0ep niet op de motieven van
het be·roepen vonnis gestettnd. - Middel
niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk
het middel afgeleid nit de nietigheid van
het beroepen vonnis, wanneer die nietigheid niet v66r de rechter in hoger beroep
werd opgeworpen en de beslissing van
cleze laatste niet ov de motieven van het
beroepen vonnis gestennd.
28 februari 1955.
550

.59. - 111·iddel dat wegens het gebrek
aan oproeping van een medeverweerder
uit de onsplitsbaarheid van een geschil
de niet-ont'IJanlcelijlcheid van een hager
beroep afieidt. Onsplitsbaarheid van
het geschil niet v66r de rechter in hager
beroep opgeworpen. - Nieuw middel. Is nienw en derhalve niet ontvankelijk
het middel dat wegens het gebrek aan
oproeping van een mecleverweerder nit het
onsplitsbaar karakter van het geschil afleiclt, dat een hoger beroep niet ontvankelijk moest verklaard worden, dan wanneer die onsplitsbaarheid niet voor de
rechter in hoger beroep werd aangevoerd.
3 maart 1955.
564
60. - Middel clat gericht is tegen een
beschilclc·ing die aan de verweerder in
verbrelcing vreemd is en die ten bate van
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een andere partij werd uitgesproken. Geen voorzieninu tegen deze partij. Niet ontvanlcelijlc middel. - Is niet ont-

r·ioht. Voorziening alleen tegen het
eindaTrest ingesteld. - Niet ontvankelijlc
middel. - Is niet ontvankelijk, tot sta-

vankelijk het middel dat opkomt tegen
een beschikking van het bestreden arrest
die aan de verweerder in verbreking
vreemd is en ten bate van een andere
partij werd uitgesproken, indien de voorziening niet tegen die partij gericht is.
3 maart 1955.
564

ving van een in strafzaken tegen een
eindarrest ingestelde voorziening, een
middel dat tegen een tussenarrest gericht
is.
2 mei 1955.
727

61. - Bm·gerlijlce zaken. - Middel
dat aan het bestreden a1-rest verwijt een
exceptie verworpen te hebben. - Exceptie verworpen door een vroege1· arre_st,
waartegen geen voorziening werd ingesteld. - Middel dat in jeite niet opgaat.
- Gaat in feite niet op het middel dat
aan het bestreden arrest verwijt een exceptie verworpen te hebben, wanneer die
exceptie door een vorig arrest, waartegen aanlegger geen voorziening heeft ingesteld, verworpen werd.
4 maart 1955.
567
62. - Militie. - Beslissing van de
hoge militieraad die wegens het reeds gewijsde een aanvTaag tot vTijlating niet
ontvankelijlc veTklaart. - JJ![iddel dat gericht is tegen de beslissing die de eerste
aanvTaag verwoTpen heejt.- Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is zonder voorwerp en derhalve niet ontvankelijk het middel tot
staving van een voorziening tegen de beslissing van de hoge militieraad die wegens het reeds gewijsde een aanvraag tot
vrijlatirig n~et ontvankelijk verklaart,
wanneer dat middel slechts de beslissing
die de eerste aanvraag verworpen heeft
cri tiseert.
28 maart 1955.
640
63. - Stmtzalcen. - Middelen gericht
tegen een beslissing waaTtegen geen voorziening ingesteld werd. - Middel bij gebi·ek aan vooTW61'P niet ontvanlcelijk. Zijn niet ontvankelijk, bij gebrek
voorwerp de middelen gericht tegen
beslissing waartegen de voorziening
werd ingesteld.
28 maart 1955.

aan
een
niet
645

·64. -

Strajzalcen. - Middelen enlcel
betrelcking hebbend op de v66r de eerste
TeohteT gevolgde reohtsple,qinu. - Vreemd
aan de bevoegdheid en niet v66T de bemeps1·eohteT ingeroepen. - Niet ontvanlcelijlc. - Kan niet voor de eerste maal

v66r het hof voorgesteld worden een middel dat vreemd is aan de bevoegdhe:ld en
dat alleen de v66r de eerste rechter gevolgde rechtspleging betreft. (Wet van
29 april 1806, art. 2.)
2 mei 1955.
727

65. ken. -

StTafzalcen. - Oo1·reotionele zaMiddel tegen een tussenctrTest ge-

66. - Stmjzaken. - Middel gerioht
tegen een beslissing waartegen geen voorziening weTd ingesteld. Middel nie't
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, het
middel dat gericht is tegen een beslissing
waartegen de voorziening niet gericht is.
4 juli 1955.
899

MIJNEN, GIWEVEN EN GllAVEJliJEN.
1. -

Mijnwezen. - Bij lconinlclijlc bevan 15 september 1919 samengesohalceld.e wet-ten. TTerantwooTdelijkhe·id
·van de mijnontginner. - Voorwaarde. -sl~tit

De verplichting tot herstel, welke luidens
artikel 58 van lle bij koninklijk besluit
van 15 september 1919 samengeschakelde.
wetten over de mijnen op de mijnontginner weegt, is ondergeschikt aan het bewijs
van een oorzakelijk verband tussen de
mijnontginning en de schade.
18 november 19i'd.
1:'\3

2. - Aan een onroe1·end goed veToorzaalcte sohade. - TTeTgoeding wegeus herstellingswerlcen, lcosten van toezioht op
de werken en stoornis in het geb1·uilc. Ve1·goeding veTsohuldigd, hoewel de benadeelde het onToeTend goed in de besohadigde toestand laat. - In geval een mijnbedrijf aan een onroerend goed schade
veroorzaakt, is de vergunninghouder van
de mijn de vergoeding verschuldigt die
met het bedrag van de nodige herstellingswerken en van de kosten van toezicht op
de werken, alsmede met het bedrag van
de stoornis in het gebruik overeenstemt,
hoewel de benadeelde het onroerend goed
in de beschadigde toestand laat. (Wetten
samengeordend bij koninklijk besluit van
15 september 1919, art. 58.)
31 maart 1955.
654
3. - Aan een onroerend goed verooTz·aalcte so hade. TT Ci'OOi'deling van de
ve·rgunninghoudeT van de rnijn tot het
bedTag van de jaotmtrtaxe. - Voorwaar- ·
den. - De vergunninghouder van de mijn,
waarvan het bedrijf aan een onroerend
goed schade heeft veroorzaakt, is aan de
benadeelde, behoudens het herstel van de
schade en van de stoornis in bet gebruik,
het bedrag van de factuurtaxe op de uitgevoerde werken en op het toezicht ervan,
slechts verschuldigd wanneer de werken
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uitgevoerd zijn geweest en de benadeelde
derhalve die taxe gekweten heeft.
31 maart Hl55.
654

MILITIE.
1. - Verlies van een oog. ~ Vereiste
voorwaarde opdat het een oorzaalv van
vrijstelling weze. Het verlies van een

oog maakt een oorzaak van vrijstelling
van de militaire dienst uit, wanneer de
gezichtsscherpte van het ander oog, na
verbetering, niet de helft van de normale
gezichtsscherpte bedraagt. (Koninklijk besluit va:q 5 october 1951, tabel A. 6.)
27 september 1954.
27
2. - Herkeu.ringsraad. - Inobservntiestelling bevolen na versohijning ·van de
militiepliohtige. BesUssing na beslttit
van de geneesheer-deskundige. - MilitiepliohUge die n'iet meer hoett uitgenodigd
te worden om te V01"Sohijnen. - Wanneer

de herkeuringsraad, na verschijning van
de militieplichtige, de inobservatiestelling
van deze laatste bevolen heeft, mag hij
over de besluiten van de geneesheer-deskundige uitspraak doen zonder dat de militieplichtige hoeft uitgenodigd te worden
om te verschijnen. (Wet van 15 juni 1951,
art. 46, par. 3.)
25 october 1954.
105
3. ~ Vrijstelling van dienst op morele
gt·ond. V erwerping van een eis in.qesteld wegens onmisbare steun van het
gezin. ~ Besl-issin.q hierop gesteund dat
noah de aanwezigheid van de milioien
noah zijn bet"oepsinlcomsten voot· het onderhoud van het gezin onmisbaar zijn. Wettelijkheid. - De verwerping van een

eis tot vrijstelling "~Can dienst ingesteld
wegens onmisbare steun van het gezin is
wettelijk gerechtvaardigd door de vaststelling dat noch de aanwezigheid van de
militieplichtige, noch zijn beroepsinkomsten voor het onderhoud van het gezin
onmisbaar zijn. (Wet van 15 juni 1951,
art. 10, par. 2, 1°, en 12, 4o.)
25 october 1954.
106
4. ~ Vrijstelling van dienst op morele
grand. - Inlcornsten van de vader van de
militieplichti_qe die het wettelijk maximum
overtreffen. - Zielcte van de vader die
hem belet de militieplichtige in zijn ewploitatie te vervangen. Onvoldoende
omstandigheid om een vrijstelling van
dienst te 1·echtvaardigen. De enkele

omstancligheid dat de vader van de militieplichtige ziek is en deze in zijn exploitatie niet kan vervangen, is niet voldoende om een vrijstelling van dienst op
morele grond krachtens artikel 12, 4°, van
de wet van 15 jnni 1951 te rechtvaardigen,
dan wanneer de inkomsten van de vader

van de militieplichtige het door de wet
bepaald maximum overtreffen.
25 october 1954.
107

5. ~ Herketwings1·nad. - Plaatselijlce
bevoegdlwid. - Twee gemeenten met dezelfde naam in verschUlende provincies
gelegen. - Beslissing vermeldend dat de
militieplichtige zijn woonplaats in een van
die gemeenten heeft. - Geen aandttiding
van de provincie waartoe die gerneente
behoort. - Onmogelijkheid na te gaan of
de herkeuringsraad pla.ntselijk bevoegd
wns. Beslissing niet gemotiveerd. Wanneer er twee in verschillende provincies gelegen gemeenten dezelfde naam
dragen, laat de beslissing van de herkeuringsraad van een van die provincies, die
zich er toe beperkt te vermelden dat de
militieplichtige zijn militiewoonplaats in
een van die gemeenten heeft, zonder de
provincie aan te wijzen waartoe deze laatste behoort, aan het hof niet toe na te
gaan of de herkeuringsraad plaatselijk
bevoegd was en is, bijgevolg, niet wettelijk gemotiveerd. (Grondwet, art. 97; wet
van 15 juni 1951, art. 39, par. 6, en 49.)
25 october 1954.
108
6. - Vrijstelling van dienst voorzien
ten voordele van de ingesohrevene van
wie drie brooders htm aotieve dienst ·volbt·aoht hebben. - In acht te nernen diensten. -Dienst bij de rijkswaoht. - Voor

het toestaan van de vrijstelling van dienst
voorzien ten voordele van de ingeschrevene van wie drie broeders hun actieve
dienst volbracht hebben, moet de dienst
bij de rijkswacht van een broeder van de
dienstplichtige in aanmerking genomen
worden. (Wet van 15 juni 1951, art. 12, 2°;
wet van 28 germinal jaar VI, art. 150;
besluit van de Souvereine Vorst van 30 januari 1815, art. 35.)
25 october 1954.
109

7. - Vrijstelling van d·ienst voorzien
ten voordele van de ingesohrevene van
wie drie broeders hun actieve dienst volbraoht hebben. - Broeder fn werkelijke
dienst die vroeger een onbepaald uitstel
genoten heeft. - Omstandigheid die het
toestaan van de vrijstelling niet belet. De omstandigheid dat een in werkelijke
dienst zijnde broeder van de dienstplichtige vroeger een onbepaald uitstel genoten
had, belet niet dat de dienst van deze
broecler in aanmerking zou genomen worden voor het toestaan van de vrijstelling
van dienst voorzien ten voordele van de
ingeschrevene van wie clrie broeders hun
actieve dienst volbracht hebben. (Wet van
15 juni 1951, art. 12, 2°.)
25 octobe~ 1954.
109
8. - Vrijstelling van dienstplioht. Dood van een broeder die de hoedani,qheid

1-.-------------::-----c.:::..___ __·_, ______ - - -
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van militair had. woord cc militair >>. -

Betelcen·is van het

Wordt, bij toepassing van artikel 12, 2°, van de militiewet
van 15 juni 1951, enkel aangezieu als tijdens de oorlogsverrichtiugen in hoedanigheid van militair gedootl of, iu dezelfde
hoedauigheid, ten gevolge van de opgelopen verwondingeu overledeu, degene die
door het feit van zijn indiensttreding en
van de voorlezing welke hem van de samenvatting der militaire wetten gedaan
werd de hoedanigheid van militair verkregen heeft. (Wetten op de rnilitie, de
werving en de dienstplicht, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 15 febrnari
1937.)
141
8 november 1954.
9. - Dienstpliahtige wellce doo1· de geneeshem·, die aan het hoofd van de gezondheidsdienst van het rearuterings- en
seleatieaentrum staat, gesahilct voor de
dienst werd bevonden en huiswaarts werd
gezonden in afwaahting dat hij tot de
werlcelijlce dienst zou worden opgeroepen.
Dienstpliahtige gelijlcgesteld met een
militair met onbepaald verlof. De

dienstplichtige, welke door de geneesheer,
die aan het hoofd van de gezondheidsdienst van het recrnteri.ngs- en selectiecentrum staat, geschikt voor de dienst
bevonden werd en, in afwachting dat hij
tot de werkelijke dienst opgeroepen worq.t,
huiswaarts werd gezonden nadat hem lezing van de beknopte inhoud der militaire
wetten werd gegeven en hem gezegd werd
dat hij er aan onderworpen werd, moet
aangezien worden als zijnde in een gelijkaardige toestand als de rnilitair met onbepaald verlof; hij wordt geacht naar de
zin van artikel12, 2°, van de dienstplichtwet zijn actieve dienst te hebben volbracht. (Wet van 15 jnni 1951, art. 12, 2°,
57 en 62.)
172
17 november 1954.
10. - Vrijlating OZJ rnorele grond. Ingesahrevene waarvan drie broeders h~tn
aat·ieve dienst hebben volbraaht. - Broeders die v661· het verstrijlcen van de tot
het indienen van de vraaa om vr'ijlatin.q
bepaalde aanvraagterrn.ijnen werlcelijlc
hun dienst volbraaht hebben ot in atwaahting van hun oproeping tot de aatieve
dienst h~tiswaarts tverden uezonden. Aanvraaa ingediend na het verstrijlcen
van die termijn. - Niet-ontvanlcelijlcheid.
- De dienstplichtige, wiens broeders hun
actieve dienst volbracht hebben of floor
de geneesheer, die aan het hoofd van de
gezondheidsdienst van het recruteringsen selectiecentrum staat, geschikt voor
de dienst werden bevonden, en v66r het
verstrijken van de tot het indienen van
de vragen om vrijlating bepaalde aanvraagtermijnen huiswaarts werden gezonden, kan, bij toepassing van artikel 1 van
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de wet van 12 maart 1954, geen aanspraak
maken op de vrijlating iu vredestijd voorzien ten voordele van een iugeschrevene·
waarvan drie broeders hun actieve dienst
volbracht hebben. (Wet van 15 juni 1951,
art. 12, 2° en 20; wet van 12 maart 1954,
art. 1.)
17 november 1954.
172
11.- Vrijstelling van dienst".- Dienst
van een broeder van de dienstpliahtiye
in het geheime leger. - Voorwaarden opgelegd opdat een dergelijlce dienst in aanme?·lcing worde genomen. - De in het
geheim leger door een broeder van de
dienstplichtige volbrachte dienst kan
slechts voor het toekennen van de vrijstelling van dienst in aanmerking komen,
zo de bij artikel 12, 2°, a, van de wet
van 15 juni 1951 bepaalde voorwaarden
vervuld zijn, wijl deze wetsbeschikking
geen onderscheid maakt tusseu het geheim
Ieger en andere verzetsgroeperingen.
22 november 1954.
190

12. - Herlce~tringsra.ad.- Voorziening
in verbrelcing. - Vorm. - Geen aanduiding van de tvetsbepalinuen die zoud-en
gesahonden geweest zijn. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - De voorziening, gericht tegen een beslissing van de herkeuringsraad, die de wetsbepaling niet vermelat
die zou geschonden geweest zijn, is niet
ontvankelijk.
22 november 1954.
191
13. - Vrijlatinu van dienst. - Gevanuensahap van rn.instens zes maanden als
politielce gevangenen. - Bepaling van toepassing op de gevangensahap ais politielce
uevangene van de oorlog 1914-1918. - De
uitdrukking cc politieke gevangenen >> voorzien door artikel12, 2°, van de militiewet
van 15 juni 1951 is toepasselijk zowel op
de poUtieke gevangenen van de oorlog
1914-1918 als op degenen van de oorlog
1940-1945.
2S6
20 december 1954.
14. - Vrijlatin,q op morele grand. Afwijzing. Beslissing geg1·ond onder
mee1· · op een medisah attest betreffende
de vade1· van de dienstpliahtige. Bij
011tstentenis van aonal·usies, geen verpl;aht-ing de dagtelcening van het attest aan te
dniden. - De hoge militieraad, die een

vraag om vrijlating op morele grond afwijst op zicht van een geneeskundig attest
betreffende de gezondheidstoestand van de
vader van de dienstplichtige, heeft, bij
ontstentenis van conclusies de verplichting niet de datum van dit attest in zijn
beslissing te vermelden.
31 januari 1955.
42R

15. - Beslissin,qen van de herlceuringsraad. -

Motivering. -

De llerkeurings-
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raad die in de bewoonlingen van artikel 44, paragraaf 4, van de wet van 15 juni
1951 uitspraak doet over de_ dienstgeschiktheid moet zijn beslissing niet nader
met redenen omkleden.
14 februari 1955.
482
16. - Samenstelling van de herkeuringsraad. - Voorzittm·. - Tijdperlc van
zijn mandaat. - De aanwijzing door fie

Koning van de voorzitter van een herkeuringsraad geldt tot het aftreden van de
titulair of tot het ophouden van zijn ambt
in de magistratuur. (Wet van 15 juni Hl51,
art. 39.)
4~2
14 februari 1955.
17. - Samenstelling van de herTcenringsraad. - RegelmatigTwid. '-- Vaststelling. - Zo de regelmatigheicl van de sa-

menstelling van een herkeuringsraad niet
nit de vermeldingen van de bestreden beslissing blijkt kan zij insgelijks nit publieke en wettelijke bes~heiden spruiten
en namelijk, wat de voorzitter betreft,
nit de bekendniaking in het Staatsblad
van het koninklijk besluit waarbij de
voorzitters van de herkeuringsraden aa:ilgewezen werden. (Wet van 15 juni 1951,
art. 39.)
4'l2
14 februari 1955.
18. -

TerTcennisbrenging van de beslissing van de herkeuringsraad. ~ Termijn. - Niet-naleving. - Zonde1· invloe£l
op de wettelijTcheid van de beslissing. -

De omstandigheid dat de bestreden beslissing niet binnen de door het artikel 49
van de wet van 15 juni 1951 voorzien<"
termijn betekend werd, is zonder invloecl
op de wettelijkheicl van deze beslissing.
14 februari 1955.
482
19. - Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grond. Kostwinner. Te
beseho!f.wen inTcomsten. Lijfrente. -

Ret in aanmerking te nemen inkomen om
een dienstplichtige als kostwinner te kunnen aanmerken behelst namelijk de lijf.
rente welke ingevolge een familiale vercleling aan een van de ouclers door de
dienstplichtige verschulcligd is. (Wet van
15 juni 1951, art. 10, par. 2, 1°, en 12, 4°;
wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij beslnit van 15 januari 1948, art. 29, par. 1.)
14 februari 1955.
488
20. - Uitstel en vrijlating van dienst
op rnorele grond. - Kostwinner. Te
besohou.wen inkornsten. - Pensioen van
een strijdersweclnwe. - Ret in aanmer-

king te nemen inkomen, om een dienstplichtige als kostwinner te kunnen aanmerken behelst namelijk het pensioen van
een strijdersweduwe, moeder van de

dienstplichtige. (Wet van 15 juni 1951,
art. 10, par. 2, 1°, en 12, 4°.)
14 februari 1954.
489

21. - Vraag om uitstel of vrijlaUng
van clienst. Verrnoeclelijke inlcomsten
cler ouders gedurencle het lopende jaar. Milit'iereohtsoollege niet ve1·plioht ambtshalve de gronden op te geven waarom met
die vermoedelijlce inlcomsten geen 1'ekening gehouclen weTd. - Ret militierechtscollege dat een vraag om vrijlating of
uitstel van dienst verwerpt omdat het inkomen van het jaar voorafgaande aan de
datum waarop de vraag werd ing·ediend
het wettelijk maximum overschrijdt, is er
niet toe gehouden ambtshalve de gronden
op te geven waarom het met de vermoedelijke inkomsten van het lopende jaar
geen rekening gehouden heeft. (Wet van
15 juni 1951, art. 10, par. 2, 1°, 12, 4°,
en 38, par. 4.)
14 februari 1955.
489
22. - Aanvraag om uitstel of om vrijstelling van dienst. Kostwinner van
vade1· en rnoecler. In aanmerTcing te
nernen inkomsten. - Aan de vader van
cle dienstzJliohti,Qe ~LitgelceeTde gezinstoelagen en vergoeclingen weg0ns ziekte of invaliditeit. De inkomsten die in aan-

merking dienen genomen om te beoordelen
of de clienstplichtigc als kostwinner van
vader en moeder uitstel of vrijstelling v~an
dienst kan verkrijgen behelzen onder meer
de aan de vader uitgekeerde gezinstoelagen en vergoedingen wegens ziekte en invaliditeit. (Wet van 15 juni 1951, art. 10,
par. 2, 1°, 10° lid, en art. 12, 4°.)
7 maart 1955.
572
23. - Uitstel of m·ijstelUng vnn clienst
als lcostwinner vnn vacler en moeder. In aanmerlcin.Q te nernen inlcomsten.
rtezinstoela.qen. Netto-inlwmsten. -

De aan de ouclers van de dienstplichtige
nitgekeerde gezinstoelagen maken nettoinkomsten uit in de zin van de artikelen 10, paragraaf 2, 1o, 10° lid, en 12, 4°,
van de wet van 15 juni :1 !151 en van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen.
7 maart 1955.
572
24. - Vrijstelling van clienst op morele
grond. - Broederdiensten. Aanvrnag
·ingecliend nn het verstrijlcen van de bij
l.;oninlclijlc beshLit van 30 october 1961 geNiet-ontvanlcelijlcheid.
stelcle te·rmijn. - Venverving van de hoedanighe·icl van
militwir door een zijnm· Moeders, we lice
aan cle clienstplioht-ige niet betelcend we·rd.
- Omstandigheid wellce cle bij artilcel 1
van cle wet van 12 maa1·t 1954 gestelde
terrnijn niet doet ingaan. - Afgezien van

de heirkracht, is niet ontvankelijk de na
het verstrijken van de bij artikel 13 van
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bet koninklijk besluit van 30 october 1951
gestelde termijn ingediende aanvraag tot
vrijstelling van dienst die hierop gesteund
is dat drie broeders van de dienstplichtige
hun actieve dienst hebben volbracht, wanneer te dien tijde de voorwaarden tot bet
bekomen van die vrijstelling voorhanden
waren; de omstandigheid dat bet verwerven van de hoedanighei<l van militair door
zijn derde broeder aan de dienstplichtige
niet betekeml is geworden verleent hem
geen recht op de bij artikel 1 van de wet
van 12 maart 1954 gestelde termijn, welke
wet artikel 12, 2°, van de wet van 15 juni
1951 wijzigde.
603
14 maart 1955.

25. - Uitstel en vrijstelling van dienst
op morele grand. ~ Buitengewoon uitstel.
- Aanvraag gestmtnd op de ar·tilcelen 10,
paragraaf 2, 1°, 11, paragraaf 1, en 17,
paragraaf 2, van de dienstplichtwet. -Vaststelling door· de hoge militieraad dat
de vader van de dienstplichtige niet als
verloren voor het gezin kon beschottWd
worden. - Verwerping van de aanvraag.
- Wettelijlcheid. - Door vast te stellen
dat nit een deskundig verslag van de aangestelde geneesheer blijkt dat de vader
van de dienstplichtige niet als verloren
voor het gezin kan beschouwd worden,
omkleedt de hoge militieraad regelmatig
met redenen de verwerping van een op de
artikelen 10, paragraaf 2, 1°, 11, paragraaf 1, en 17, paragraaf 2, van de wet
van 15 juni 1951 gesteunde aanvraag om
buitengewoon uitstel.
2 mei 1955.
725
26. - Uitstel en vrijlating op morele
grand. Dienstplichtige tot vervroegde
dienstneming toegelaten. Geen recht
mem· op gewoon nitstel noch op vrijlating
van dienst. - De tot de vervroegde dienst-

neming toegelaten dienstplichtige heeft
geen recht meer noch op de gewone uitstel
noch op de vrijlating van dienst op morele
grond, voorzien door artikelen 10 en 12
van de wet van 15 juni 1951 en door artikelen 1 en 2 van de wet van 12 maart
1954. (Wet van 15 juni 1951, art. 9.)
768
16 mei 1955.
27. - Zielc of gebrelckig familielid van
d.e dienstplichtige. Gel'ijkstelling met
een overleden gez-insl'id. - Voorwaarde. -

Ret door ziekte of gebrekkigheid aangetast gezinslid van de dienstplichtige,
wordt enkel met een overleden lid, naar
de zin van artikel 17, paragraaf 2, van
de wet van 1il juni 1951, gelijkgesteld
indien bet als verloren voor bet gezin,
moet worden beschouwd, 't is te zeggen
indien bet tot enige winstgevende werkzaamheid onbekwaam is.
13 juni 1955.
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28. - Vrijstelling en voorlopige afkeu-ring wegens , lichaarnsgebrek. Ohronische etterige otitis van het middenoor.
- Voorlopige afkettring mag slechts eenrnaal uitgesprolcen wor·den. De voor-

lopige afkeuring van een dienstplichtige,
wegens chronische etterige otitis van bet
middenoor, mag slechts eenmaal uitgesproken worden. (Wet van 15 juni 1951,
art. 14, par. 2; koninklijk besluit van
5 oCtober 1951, rubriek B 15.)
4 j uli 1955.
896
29. ~ Vrijlat-ing van dienst wegens
morele gr·ond. - Wet van 15 juni 1951,
artikel 12, 2°, gewijzigd door artilcel 1
van de wet van 12 rnaart 1954. - Bepaling
niet toepassel'ijlc op een dienstplichtige
der lichting 1952, zelfs indien hij slechts
in 1964 in actieve dienst getreden is. -

De omstandigheid dat een dienstplichtige,
die tot de lichtiug 1952 behoort, slechts in
1954 in actieve dienst is getreden laat hem
niet toe de vrijla ting van dienst voorzien
bij artikel 12, 2°, van de wet van 15 juni
1951 op de dienstplicht, gewijzigd door
artikel 1 van de wet van 12 maart 1954,
aan te vragen.
11 juli 1955.
923
30. - B-uitengewoon ttitstel. - Aanvraa_q aanvoer·encl dat de zuster van de
cl'ienstplichtige, ten gevolge van een zielcte,
als verloren voor· het gezin dient beschouwd te worden. - Aanvraag afgewezen om de enige r-eden dat er- zich in de
sarnimstelling van de familie geen wijziging voorgedaan heett. Gebrek aan
motiver-ing. - Wanneer een aanvraag tot

buitengewoon uitstel op de artikelen 10,
paragraaf 2, 1°, 11, paragraaf 1, en 17,
paragraaf 2, van de dienstplichtwet steunt
en aanvoert dat de zuster van de dienstplichtige, ten gevolge van een ziekte, als
verloren voor bet gezin dient beschouwd
te worden, is niet gemotiveerd de beslissing van de hoge militieraad die de aanvraag afwijst door zich ertoe te bepalen
vnst te stellen (( dat er zich in de samenstelling van de familie geen wijziging
voorgedaan heeft )},
2 september 1955.
ll62

MISB)lUIK VAN VEJlTJlOUWEN.
1. - Mater-tele -uenlttistering van penningen. - Ma-alct enlcel een wanbedrijf
uit indien zij met bedr·iegelijlce oogmerlc
gepleegd werd. - Een materH!Ie verduis-

tering van pBnningen is lechts strafbaar
en maakt clienvolgens alleen een wanbedrijf nit inclien zij met bedrieglijk oogmerk gepleegd werd. (Strafwetboek, artikel 491.)
820
2 juni 1955.
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2. - Voltooiing van het wanbedrijf. Ogenblik waa1·op zij geschiedt. - Het mis-

bruik van vertrouwen is voltooid van het
ogenblik af dat het materieel feit van verduistering of verspilling en het bedrieglijke oogmerk, welke dat wanbedrijf uitmaken, verenigd zijn, om het even of de
benadeelde er al dan niet kennis van gehad heeft. (Strafwetboek, art. 491.)
844
13 juni 1955.

MISDADEN EN W ANBEDIUJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
1. - Inbre1tk met winstbejag op artilcel 118bis van het Strafwetboelc. Arrest waarbij een st1·at 11an opsluiting opgelegd worrlt. - Uitstel om te beslissen
nopens het toelcennen aan cle Staat van de
winst wellc.e 1tit de bedrijvigheid van de
schuldige is ontstaan. - Onwettelijlcheid.

- Het is de rechter over de grond niet
toegelaten, wanneer hij wegens inbreuk
met winstbejag op artikel 118bis van het
Strafwetboek een veroordeling tot een
straf van opsluiten uitspreekt, de zaak
uit te stellen om nopens het toekennen
aan de Schatkist van de uit de bedrijvigheid van de schuldige ontstane winst uitspraak te doen. (Strafwetboek, art. 118bis
en 123tm·, lid 1.)
29 november 1954.
205
2. - Besluitwet van 10 november 191,5.
- Stelling onder het toezicht van de politic. - Aard van die straf. - Het stellen

onder het toezicht van de politie, voorzien
door de besluitwet van 10 november 1945
waarbij de rechtspleging in zekere gevallen van inbreuken tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat vereenvoudigd
wordt, is een straf.
20 december 1954.
285
3. -

Ontzetting en verval van zekere
rechten (St1·afwetboelc, art. 123sexies en
123septies). - Karakter. -De bij de artikelen 123sewies en 123septies van het

Strafwetboek voorziene ontzetting of vervallenverklaring is geen straf maar een
maatregel van burgerlijke aard, die derhalve noch in zijn geheel noch ten dele
bij wijze van genade kan opgeheven worden; de wet van 29 februari 1952 heeft de
aard van het verval niet gewijzigd.
3 januari 1955.
321

sanctie vah een inbreuk, 't is te zeggen
een straf waarvan de toepassing enkel
van de rechterlijke macht afhangt.
28 juni 1955.
878

MISDR.IJF.
1. - Gfond van rechtvaanliging. ZedeU.ike dwang. - Bestanrlclelen. - De
zedelijke dwang, grond van rechtvaardiging, bestaat enkel wanneer de vrije wil
van de rlader vernietigd werd of wanneer
de dader belangen die hij verplicht was
of gerechtigd was v66r alle andere te beboeden niet anders tegen een ernstig en
dreigend kwaad heeft kunnen vrijwaren.
20 september 1954.
5
2. - Samenloop van misclrijven. - Algemeen inz·icht om zich ten naclele van een
ancler te verrijken. - Brengt niet noodzalcelijk de eenheid van misdrijf mecle. De rechter over de grond schendt noch
artikel 65 van het Strafwetboek noch
enige andere wetsbepaling door te beslissen dat, zo verscheidene strafbare feiten
door de beklaagde gepleegd werden met
het algemeen inzicht om zich ten nadele
van een ander te verrijken, zij nochtans
niet een enkel misdrijf uitmaken, omdat
er tussen de verschillende feiten een werkelijke onderbreking is geweest in de tijd
alsook in de handelwijzen welke tot het
beheren van verschillende vennootschappen werden aangewend.
18 october 1954.
78
3 . - Grand van verscho1ving.- Onoverkomelijke dwaling. - Toepasselijk op alle
misdTijven. - De onoverkomelijke dwa-

ling is zelfs voor de niet opzettelijke misdrijven een grond van verschoning.
10 januari 1955.
349
4. - TTe1·zachtende omstancUgheden. Gecontraventionaliseerd wanbeclrijf.
Uitwerking. - Wanneer definitief werd

gevonnist dat een wanbedrijf, ingevolge
verzachtende omstandigheden slechts aanleiding tot de toepassing van politiestraffen kan geven wordt dit misdrijf wettelijk geacht een overtreding te zijn geweest vanaf de dag waarop het feit begaan werd.
18 februari 1955.
499

4. - Bij a1·tilcel 1.'23ter van het s-trafwetboek voorziene toelcenning van eigendom aan de Schatkist. - Maa.tregel wellce
een straf uitmaakt. -De bij artikel123ter

5. - Misdadige cleelneming. - Hoofddaacl op het grondgebied van het r·ijlc gepleegcl. - In den vreemde gepleegcle daden van cleelnemin.q. - Daclen die geacht
worden in Belgie te zijn gepleegd geweest. - Is de hoofddaad van een mis-

van het Strafwetboek voorziene toekenning van eigendom aan de Staat is de

drijf op het grondgebied van het rijk gepleegd, clan worden cle --in den vreemde

---~-
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-gepleegde daden van deelneming geacht
als zijnde in Belgiil gepleegd geweest.
7 maart 1955.
577
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2. - Prijzen vast{festeld door de Nationale Banlc van Belgi/3 voor de aanlcoop en
de verlcoop van uoud. - Geen rechtstreelcs
·t>erhouclinusverband tussen die prijzen en
de wissellcoe?·sen van de vreemde m1tnten
welke Tzet voonverp van internationale
overeenkomsten uUmaalcten. - Tijdelijke
schorsing van de notering van die munten. - Schorsing zoncler uitwerlcing op
het bestaan en de geldigheid van de behoorlijlc uoedgelceurde beslissin,q van de
Nationa.le Banlc die de aanlcoop- en verlcoopprijzen van het gourl vaststelde. -

6. Samenloop van misdl'ijven. Eendaadse samenloop. --,- Eenheid van het
teit en niet van de elementen die de misdrijven 1titmaken. - De toepassing van

artikel 65 van het Strafwetboek dat de
eenheid van het feit vereist, vereist niet
noodzakelijk dat de bestanddelen van de
misdrijven identiek zijn.
25 april 1955.
705

MUNT.
1. - Pl'ijzen van aankoop en verlcoop
van go1td door de Nationale Bank van
Belgie. - Door de Nationale Bank vastgestelde en aan de Minister van financien
tot .Qoedlceuring voorgelegde prijzen. Prijzen wellce wettelijlc verplicht en toepasselij lc zijn zolan g geen nieitwe beslissing er andere vaststelt. - De prijzen

van de aankoop en de verkoop van het
·goud door de Nationale Bank van Belgie,
welke door deze vastgesteld en aan de Minister van finanden tot goedkeuring voorgelegd werden, zijn wettelijk verplichtend
en toepasselijk zolang geen nieuwe regelmatig genomen en goedgekeurde beslissing
er andere heeft vastgesteld. (Besluitwet
nr 5 van 1 mei 1944, art. 2; besluit nr 6
van de in raad vergaderde ministers van
1 mei 1944, art. 1 en 2.)
913
7 juli 1955.

Noch het besluit nr 6 van de in raad vergaderde ministers van 1 mei 1944, volgens
hetwelk de Nationale Bank, tot vaststelling van de vrijzen waaraan zij goud aankoopt en verkoopt, in principe, rekening
moet houden met de wisselkoersen van de
vreemde munten welke het voorwerp van
internationale overeenkomsten hebben uitgemaakt, noch de door de wet van 26 no·
vember 1945 goedgekeurde overeenkomsten
van Bretton-Woods die een maximumprijs voor de aankoop en een minimumprijs voor de verkoop van goud bepalen,
hebben een noodzakelijk en rechtstreeks
verhoudingsverband tussen de prijzen van
het goud en de wisselkoers van de munten ingevoerd; de tijclelijke schorsing van
de notering der vreemde munten treft,
derhalve, noch het bestaan, noch de geldigheid van de behoorlijk goeclgekeurde
beslissing van de Nationale Bank, die ten
tijde van die schorsing de aankoop- en
verkoopprijzen van het goud vaststelde.
7 juli 1955.
913

N
wijst dat hij van rechtswege de Franse
nationaliteit verkregen had, en anderdeels dat hij noch de geldigheid van het
decreet waarbij hem op zijn verzoek die
Franse naturalisatie wercl verleend, noch
de geldigheid van die naturalisatie betwist, beslist wettelijk dat aanlegger vrijwillig de Franse nationaliteit verkregen
heeft.
28 april 1955.
713

NATIONALITEIT.
· Vrijwillige verlcrijging van de Franse
nationaliteit. - Door de 1·echter afgeleid
uit de omstancligheid dat aanlegger niet
bewijst dat hij ze van rechtswe,qe verlc?·egen had en niet betwist ze bij natumlisatie regelmat"ig verlcregen te hebben. Wettelijlce besl-issing. - Ret arrest dat

vaststelt, eensdeels dat aanlegger niet be-

0
ONDE~NEMINGS~AAD.

1. - Ondel·nemingsraad opgM·icht in
een onderneming onderworpen aan de wet
houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Aantal wet'lcnemers minder geworden dan dit vereist opdat de onderneVERBR.,

1955. -

68

ming aan die wet oncle1·worpen weze. Voorlopig behouden van de ondernemingsraad. - Duttr. - Wanneer een onderne"

mingsraacl opgericht wercl in een onderneming onderworpen aan de wet houdende
organisatie van het bedrijfsleven, wordt
deze raad in functie behouclen minstens
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tot de voor de volgende verkiezingen vastgestelde datum, om het even welke de
wijzigingen zijn die voorkomen in het
aantal in de onderneming te werk gestelde
werknemers en hoewel clit aantal minder
is geworclen dan het aantal clat vereist is
opdat de onclerneming aan gezegde wet
onderworpen weze. (Wet van 20 september 11J48, gewijzigcl cloocr de wet van
18 maart 11)50, art. 14, 21 en 28.)
29 october 1954.
127
2. - Vm·tegenwoordigers van het pet·soneel. - Bescherming en voordelen. D~tur. De vertegenwoocrcligers van het

personeel, bij de onclernemingsraden die
zijn opgericht ter uitvoering van de wet
houclencle organisatie van het bedrijfsleven, genieten de bescherming en de voordelen, welke hun d-oor het paragraaf 1,
alinea 5, en de paragrafen 5 en 6 van artikel 21 van gezegde wet verzekerd wm·den, tot aan de volgende verkiezingen en
niet enkel tot de oorspronkelijk bepaalde
datum voor het verstrijken van hun mandaat. (Wet van 20 september 1948, gewijzigd door de wet van 18 maart 1950, artikel 21, paragraaf 1, alinea 5, paragrafen 5
en 6.)
29 october 11J54.
127
3. - VertegenwoonUger van het 1)et·soneel onregelmMig afgedanlct. - Aa.nvraag
tot wede1'0zmeming in de onderneming. Opsturen van een aangetelcend schrijven.
Niet-substamtii3le pleegvorm. Aanvraag werlcelijlc en binnen de voot·geschreven tet·mijn ter lcennis gebracht van het
ondernemingshoofd of zifn lasthebber. Geldige aanvraag. De aanvraag tot
wederopneming in de onderneming, waarvan artikel 21, paragrafen 5 en 6, van de
wet houdende organisatie van het bedrijfsleven, de verplichting van het bedrijfshoofd tot wederoproeping in de onderneming van een vertegenwoordiger van
het personeel die onregelmatig afgedankt
werd, en, bij voorkomend geval, tot toekenning van een vergoecling aan deze
werknemer afhankelijk maakt, moet niet
noodzakelijk bij een ter post aangetekend
schrijven geschieclen, cleze laatste pleegvorm niet op straffe van nietigheid voorgeschreven noch substantieel zijnde; het
volstaat dat de aanvraag werkelijk binnen de termijn voorgeschreven bij paragraaf 5 ter kennis van het beclrijfshoofd
of van zijn lasthebber worcle gebracht.
(Wet van 20 september 1948, gewijzigd
door de wet van 18 maart 1950, art. 21,
parngrafen 5 en 6.)
29 october 1954.
127
ONDE~ZOEK
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Voo1·bereidend ondeTzoelc. -

Pt·o-

ces-verb(l!al hmtclende veTlclaringen van de
verdachte d·ie niet door deze ondet·telcend
zifn. - P.roces-verbaal hetwellc niet vaststelt dat verdachte verzocht werd zifn
verlclaTingen te ondm·tekenen. - PTocesvet·baal van bewifslcracht ontbloot. - Het

deel van het proces-verbaal van het voorbereiclend onderzoek waarin verklaringen
van de verdachte voorkomen die door deze
niet ondertekend zijn en hetwelk niet
vaststelt dat verdachte verzocht werd ze
te ondertekenen, is van elke bewijskracht
ontbloot.
21 februari 1955.
528
2. - H1tiszoeking wegens een bepaald
misdriff. - V aststelling met betrelclcing
tot een ande1· nvisd1'iff. -Met de huiszoelcing gelaste o jficier van gerechtelijlce poUtie die de perlcen van zijn opclracht niet
te buit'en gegaan is. - Vaststelling die tot
grondslag van cle zntblielce vordering lean
dienen. - De (}fficier van gerechtelijke po-

litie die, in de loop van een J'egelmatig
wegens een bepaald misdrijf gedane huiszoeking en zonder de perken van zijn opclracht te buiten te gaan, kennis van een
ancler misclrijf krijgt, is er toe gehouden
aan de overheid die bevoegd is om de publieke vordering in te stellen bericht er
van te geven; de aldus gedane vaststellingen kunnen tot grondslag van die vordering dienen.
14 maart 1955.
596
3. - Zaalc reeds aan de rechtsmaeht
van wifzen onderworven. Promtre1t1'
des leanings die elementen van infoTma.tie
inwint. Wetteliflcheid. Hoewel de

rechtsmacht van wijzen reecls met het berechten der zaak gelast is, vermag de procureur des konings, in zijn hoedanigheid
van olfficier van gerechtelijke politie, alle
elementen van informatie betreffende de
telastleggingen in te winnen of te doen
inwinnen.
· 14 maart 11J55.
596
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1. - Samenstelling van de zetel. Plaatsvervangende bifzitters. - Deelnem·ing a.an de beTaaclslnging en a,an het opstellen van cle beslissing. - Voorwaarden.

- De plaatsvervangencle bijzitter, aangeduid door de voorzitter van de onderzoeksraacl in zake zeevaart om het onderzoek en de debatten te volgen, heeft
slecllts de nodige lwedanigheid om aan de
beraadslaging en het opstellen van de beslissing deel te nemen wanneer een bijzitter verhinderd is; doch wanneer hij
geroepen werd om in de loop van het
onclerzoek een verhinclerde bijzitter te

ONEERLIJKE MEDEDINGING. -

vervangen, is hij er toe gehouden aan de
beraadslaging en aan het opstellen van
de beslissing deel te nemen. (Wet van
30 juli 1926, art. 12 en 21.)
28
27 september 1!l5i.
2. - Samenstelling van de zetel.
Bijzitter die niet heel het onderzoelc heeft
gevolg(l. - Deelneming aan de bemadslaging en aa,n het opstellen van de beslissing. - WetteZijkheid behalve verzet. ~

De bijzitter, die niet heel het onderzoek
van (le onderzoeksraad in zake zeevaart
gevolgd heeft, neemt niettemin deel aan
de beraadslaging en aan het opstellen van
de beslissing met de andere bijzitters en
met de plaatsvervangende bijzitter die
hem vervangen heeft, behalve verzet van
de Staatscommissaris of van de persoon
tegen wie een tuchtstraf gevorderd wordt.
(Wet van 30 juli 1926, art. 12 en 21.)
27 september 1954.
28

ONEERLIJKE MEDEDINGING.
1. -

Daad wellc inclruist tegen de eet·Zijlce gebruilcen in de lcoophandel. - Bepaling. -Ret gebruiken van een procecle,

al ware het op zich zelf ook geoorloofd,
tot reproductie van voorwerpen waarop
generlei uit de wetten op het inclustrieel
eigendom blijkend privatief recht bestaat,
kan, naar gelang van de omstandigheden
waarin dat gebruiken plaats heeft en
welke door de rechter over de grond souverein beoordeeld worden, een daad uitmaken die tegen de eerlijke gebruiken in
de koophandel indruist en bijgevolg wederrechterlijk worden. (Kon. besl. nr 55
van 23 december 1!l34, art. 1 en 2.)
4 november 1954.
133
2. - Daad wellce tegen de eerlijke gebruilcen in handelszalcen indt·uist. - Vordering tot het ophouden der Iaalcbare handelingen. - Personen tege1~ de weUce ze
Jean ingesteld worden. - De door het ko-

ninklijk besluit nr 55 van 23 december 1934
ingestelde vordering tot ophouding van
laakbare handeling kan alleen ingesteld
worden tegen degenen die een met de eerlijke gebruiken in zake handelstrijdige
handeling verricht hebben of die aan zodanige handeling deel genomen hebben.
(Kon. besl. nr 55 van 23 december 1934,
art. 1 en 2.)
25 november 1!l54.
195
3. - Daad wellce tegen de eeTlijlce gebruilcen in handelszalcen indruist. - Daad
begaan door een a(()ngestelde. - Aansteller
lean., wegens die hoedanigheid, niet tot ophouding van die laalcbaTe handeling gedaagd worden. - Geen persoon mag, op

grond van het koninklijk besluit ur 55

ONTVOERING VAN MINDERJ.
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van 23 december 1934, tot ophoucling van
de laakbare door een aangestelde begane
daden gedagvaard worden, wegens de enkele omstandigheid dat hij aansteller is
van degene die een daad begaan heeft
welke met de eerlijke gebruiken in zake
handel strijdig is.
25 november 1954.
195

ONTUCHT EN PROSTITUTIE.
Souteneur. - Begrip. ~ Is souteneur,
naar de zin van artikel 380bis van het
Strafwetboek, diegene· welke een deel van
de opbrengst van het onzedelijk bedrijf
vim een publieke vrouw ontvangt en op
haar kosten leeft.
9 mei 1955.
745

ONTVOER.ING VAN MINDERJAR.IGE.
1. - Vaderli.flce macht e·rlcend door· een
bij voorraad uit'voerbaar vonnis. - Verdachte die van een teitelijlce macht op de
minderjarige misbru'ilc maalct om hem aan
de 01tdet·lijlce macht te onttt·elcken. Wanbedrijf van ontvoering van minderjarige. - Maakt zich aan het bij arti-

kel 368 van het Strafwetboek voorzien
wanbeclrijf van ontvoering van minderjarige schuldig, degene die door misbruik
van zijn feitelijke macht, de minderjarige ertoe aanzet zich te verwijderen om
hem aan het door een vonnis bij voorraad
uitvoerbaar erkencl wettelijk gezag van
de vader te onttrekken, niettegenstaande
dit vonnis steeds nog voor verhaal vatbaar is.
20 december 1954.
291
2. - HandeUn_qen uitgeoefend op een
ogenblilc waarop cle vade1·lij Ice r·echten op
de persoon van de minderjarige t·echterlijlc betwist zijn, rnaar in het' voontitzicht
van een beslissing clie hem deze rechten
toekent. - Kan de list ititrnalcen in de zin
van artilcel 368 van het StmtwetboeJc. -

Kunnen naar de zin van artikel 368 van
het Strafwetboek de list uitmaken de handelingen aangewend om een minderjarige
aan de vaderlijke macht te onttrekken, op
een ogenblik waarop de rechten van de
vader op de persoon van de minderjarige
rechterlijk betwist worden, doch waaromtrent de rechter over de grond beslist dat
zi.i in het vooruitzicht van een rechterlijke beslissing welke de rechten van de
vader erkent uitgeoefend werden.
20 december 1!l54.
291
3. - Gereahteli.i1ce beslissing ovet· de
bewa?'ing van het lcind. - Beslissing die
niet in lcraoht van gewijsde gegaan is

1076

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN EN DODING.

dooh uitvoerbaar is bij voorraad. - De
wet van 20 juli 1927, tot aanvulling van
artikel 369bis van het Strafwetboek, vereist niet voor haar toepassing dat de gerechtelijke beslissing, die over de bewaring van het kincl beslist, kracht van gewijsde zou hebben; dat het volstaat dat
die beslissing uitvoerbaar zij bij voorraad.
28 maart 1955.
643

een verkeersongeval, dat een doding en
verwondingen heeft veroorzaakt, en rechtvaardigt dienvolgens de toepassing van de
artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek, de beslissing die vaststelt dat een
eigenaar bewust een gebrekkig voertuig
heeft laten uitrijden en dat het ongeval
hoofclzakelijk te wijten is aan de staat
van het voertuig, die er de noodzakelijke
oorzaak van geweest is.
18 october 1954.
84

ONVIUJWILLIGE VER.WONDINGEN EN DODING.

5. - Misd1'ijf voorzien door artikel 422
van het Stratwetboelc. Ongeval van
aard om de personen die zioh in de spoortrein bevinden in gevaar te brengen. Begrip. De bewoordingen van arti-

1. - Verlceersongeva.l. - Wanbed1·ijf
dat niet noodzakelijk in een inbreulc op
de Wegoode bestaat. - Ret ten gevolge
van een verkeersongeval weerhouden wanbedrijf van verwondingen door onvoorzichtigheid omvat niet noodzakelijk een
inbreuk op de Wegcode. De rechter over
de grond. kan, zonder tegenstrijdigheid,
uit hoofde van verwondingen door onvoorzichtigheid veroordelen zonder een veroordeling wegens inbreuk op de Wegcode
uit te spreken.
20 september 1954.
8
2. - Beslissing van veroordeling.
Reenter niet gehouden van ambtswege en
vooraf aan cle beklaagcle cle onvoorziohtigheclen of nalati,qheclen aan te cl~tiden clie
te zijnen laste kunnen weerhmtclen worden. - In kennis gesteld met een betich-

ting van onvrijwillige verwondingen, is de
rechter er niet toe gehouden, alvorens een
veroordeling uit te spreken, van ambtswege aan de beklaagde de onvoorzichtigheden of nalatigheden aan te duiden die
tegen hem zouden kunnen weerhouden
worden.
20 september 1954.
8
3. - Verkee·r. - Verwondingen bij gebrel;; aan voo1·zorg. - Begrip. - Belclaagde clie zijn wagen aan een onervaren bestmtrder heett toevertrmtwd. Gebrelc
aan voontitzioht of voorzorg. - Het feit

het besturen van een autovoertuig aan een
onervaren bestuurder toe te vertrouwen
mag door de rechter als een gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg beschouwd worden.
11 october 1954.
68

4. - Verkeersongeval.
Midclellijke
tout. Oorzakelijk verband tttssen cle
fmtt en de gevolgen van het ongeval. Noodzalcelijlce oorza.ak.- Vaststelling die
de toepassing '1-'an cle a1·tikelen 418 tot 420
van het Strajwetboelc reohtvaa1·digen. Stelt het bestaan vast van een middellijke
fout alsook het verband van oorzaak tot
gevolg tussen die font en de gevolgen van

kel 422 van het Strafwetboek naar luid
waarvan « wanneer een spoortrein een ongeval ondergaat van zulke aard dat de
personen die er zich in bevinden in gevaar
worden gebracht » bedoelen elke gebeurtenis die van aard is de personen, die er
zich in bevinden, in gevaar te brengen en
inzonderheid het plots remmen van een
tramrijtuig dat door een onbehendige manamvre van een weggebruiker veroorzaakt
wordt.
17 november 1954.
175
6. - TTerkee1·. - Wegoode van 1 februa1'i 1934. W eggebruiker die een
hoofdweg nadert. - Mogelijlcheid dg,t een
andere door een tram verborgen weggebruiker dit rijt~tig op de hoofdweg reohts
zott voorsteken. - TT eroordelingen we gens
onVTijwillige verwondingen. - Wettelijkheid. - Uit het feit dat een weggebruiker,

die op een secundaire weg reed, de hoofdweg is opgereden zonder rekening te houden met de gebeurlijkheid dat een andere
weggebruiker, die over de hoofdweg reed
maar door een in aantocht zijnde tramrijtuig verborgen was, dit rijtuig rechts
mocht voorsteken, heeft de rechter over
de grond mogen afieiden dat de weggebruiker die de voorrang verschuldigd was,
zich aan een gebrek aan vooruitzicht heeft
plichtig gemaakt. (Wegcode van 1 februari
11i34, art. 54, 2; Strafwetboek, art. 418 en
420.)
17 januari 1955.
375

7. - Zwa1·e tout niet vereist. - De
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
die het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg die onvrijwillige lichamelijke letsels
veroorzaakt hebben tot misdrijf maken,
vereisen de zware font niet.
21 maart 1955.
614
8. - Onvrijwillige dod·ing. - Beg1'i1J.
-De onvrijwillige doding vereist niet dat
het door de beklaagde begaan gebrek aan
vooruitzicht of voorwrg de enige oorzaak
van de dood zou zijn; het misdrijf bestaat

OORLOG.
wanneer de onvoorzichtigheid de noodzakelijke voorwaarde van de dood is geweest. (Strafwetboek, art. 418 en 419.)
4 juli 1955.
904

OO!lLOG.
1. - Besluitwet van 14 mei 1940 betretfende de aangifte der activa- in gaud en
in buitenlandse m~tnt. - Toepassing er
van ged~trende de bezetting van BelgW
door de vijand, in strijd met het' doel van
deze besluitwet en 's lands belangen. Arrest beslissend dat deze besluitwet gedurende die bezetting niet kon toegepast
worden. Wettelijlce besUssing. Is

wettelijk de beslissing van de rechter over
de grond, volgens dewelke de besluitwet
van 14 mei 1940, betreff(mde de aangifte
der activa in goud en in buitenlandse
munt, niet door de vijand gedurende de
bezetting van Belgie kon toegepast worden, dergelijke toepassing strijdig zijnde
met het doel zelf van de besluitwet en
met 's lands belangen.
16 september 1954.
1
2. - Leden van het personeel va11 de
Staat. Besluit van de Regent van
27 april 1945 waarbij de toest.and geregeld
wordt van de leden van het personeel van
de Staat die wegens wettige met de oorlog
verband hmtdende redenen h~tn f~tncties
onde1·broken hebben. - Onderbrelcing van
de tuncties. - Begrip. - Bij toepassing

van het besluit van de Regent van 27 april
1945 waarbij de toestand geregeld wordt
van de leden van het personeel van de
Staat, die wegens wettige redenen, houdende met de oorlog verband, hun functies
onderbroken hebben, stelt wettelijk dergelijke onderbreking vast het arrest dat
vaststelt, dat gedurende de bezetting, opzettelijk en om hem het verrichten van
zijn bedrijvigheid in het verzet volledig
toe te laten, geen burgerlijke bediening
aan een lid van het personeel van de
Staat aangeboden werd.
30 september 1954.
42
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Staat ondertekende « overeenkomsten >>,
hun verplichting erkend de personen volkomen schadeloos te stellen, die slachtoffer waren van schadelijke daden gesteld
door hun agenten en in 't bijwnder door
leden van hun legers die zich op Belgisch
grond bevonden; de last de door deze Staten verschuldigde vergoedingen· te regelen
wordt door de besluitwetten van 31 december 1945 en 11 januari 1947 aan de
Dienst voor onderlinge hulpverlening toevertrouwd.
7 october 1954.
55
4. - Bezoldiging va11 de ojficie1·en en
van hun rechthebbenden. - Besluit van
de secreta.ris-gene1·aal van het Ministerie
van financUJn van 29 maa1·t 1941. - Besluit waarbij een voorlopig stelsel van forfaitaire voorschotten op de bezoldigingen
ingevoerd wordt. - Besluit tvaarbij de
bezoldigingen niet op forfaitaire wijze
vastgesteld worden. - Het besluit van de

secretaris-generaal van het Ministerie van
financien tot regeling van de rechten der
O'fficieren, bewldigde beroepsmilitairen,
loontrekkende werklieden en hun rechthebbenden, heeft enkel een voorlopig stelsel van forfaitaire voorschotten op de bezoldigingen van de olfficieren en hun rechthebbenden ingevoerd ; het heeft geenszins
deze bewldigingen op forfaitaire wijze bepaald.
5 november 1954.
136

5. - Vereffening van de Nationale
landbouw- en voedingscorporatie. - Besluit van de Regent van 14 november 1945
betreffende de overgangstoestand van het
tJersoneel van de Algemene directie van de
mobilisatie der landbouwproducten.
Bepalingen wellce niet tot gevolg lcunnen
hebben de wedde te verminderen welke
belanghebbenden voor het in voege treden
van het beshtit genoten. - Betekenis van
het woord « wedcle >>. - In artikel 4 van

3. - Geallieerde Zegers.
Erlcenning
door de Verenigde Staten va11. NoordAmerika en doo1· het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brit"tannie en van Noord-Ierland, van h~tn ve1·plichting de slachtoffers
van de door de ove1·eenlcomsten van 9 mei
en 26 j~tni 1945 bedoelde schadelijlce daden
volkomen schadeloos te stellen. - Last
deze vergoedingen te 1·egelen door de Belgische wet actn de Dienst voor onderlinge
h~tlpvm·lening opgelegd. De Verenigde

het besluit van de Regent van 14 november 1945, betreffende de overgangstoestand
van het personeel van de Algemene directie van de mobilisatie der landbouwproducten, bepaling volgens welke de toepassing van de voorschriften van dit besluit
niet tot gevolg mag hebben de wedde te
verminderen, welke, v66r het in voege
treden van het besluit, de leden van het
uit de dienst van de toenmalige Nationale
landbouw- en voeclingscorporatie overgenomen personeel genoten, bedoelt het
woord cc wedde >> het globaal bedrag van
de wedde die belanghebbenden werkelijk
genoten en niet alleen de grondslagwedde.
19 november 1954.
187

Staten van Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en
van Noord-Ierland hebben, namelijk in de
op 9 mei en 26 juni 1945 met de Belgische

6. - Telling cler Belgische effecten aan
toonder. - Effecten aan de aangifte onttroklcen. Toewijzing van hun tegen-
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waarde aan de St(/)at. louter burgerlijlce aa.1·d. -

OORLOG.
Bepaling van

De toekenning
aan de Staat van de tegenwaarde der Belgiselle effecten aan toonder welke aan de
door artikel 22 van de besluitwet van 6 october 1944, betreffende de telling der Belgiselle en vreemde effecten voorziene aangifte onttrokken werden, is een bepaling
van louter burgerlijke aard en is derhalve
niet aan de verjaring van de publieke
vordering onderworpen.
20 december 1954.
293
7. -

Telling der Belgische effecten aan
toonder. - Akte van beschilclcing met betrekking tot niet aangegeven effecten. Effecten welke in het bezit van een bezitter te goeder tro1tw gelcomen zijn. Krenking van een b1wgerlijlc mcht van de
Staat. - Krenkt een burgerlijk recht van

de Staat, de daad van beschikking met
betrekking tot Belgische effecten a an toonder welke niet overeenkomstig de besluitwet van 6 october 1944, betreffende de telling der Belgische en vreemcle effecten
aan toonder, aangegeven werden en in bezit gekomen zijn van een bezitter te goeder trouw overeenkomstig de bepalingen
van bet besluit van de Regent van 17 januari 1949, betreffende het van onwaarde
maken van niet aangegeven Belgische
effecten a an toonder, gevrijwaanl.
20 december 1954.
293
8. - Tell·ing deT Belgische effecten aan
toondeT. - Effecten aangegeven kTachtens
een machUging tot lwattijdige aangifte,
die in bedriegelijke vooTwaarden belcomen
weTd. - Niet aangegeven effecten. - Uit

{le vaststelling dat Belgische effecten aan
toonder enkel krachtens een in bedrieglijke voorwaarden bekomen machtiging
tot laattijdige aangifte aangegeven werden, heeft de rechter over de grond wettelijk, met bet oog op de toepassing van
artikel 18, litt. a, van het besluit van de
Regent van 17 januari 1949, betreffende
het van onwaarde maken van de niet aangegeven Belgische effecten aan to onder,
kunnen afieiden dat deze effecten als niet
aangegeven dienen aangezien te worden.
20 december 1954.
293
9. - Telling de1· Belgische effecten aan
toonder. - Besluit van de Regent van
17 januaTi 1949. - HeTstel van de aan de
Staa.t berolckende schcule. Wettelijkheid. - De bepaling van artikel 8, laatste

lid, van bet besluit van de Regent van
17 januari 1949, betreffende bet van onwaarde maken van de niet aangegeven
Belgische effecten aan toonder, gaat de
perken niet te buiten van de machten
welke bij artikel 22 van de besluitwet van
6 october 1944, betreffende de telling der

Belgische en vreemde effecten, aan de Koning erkend zijn geweest.
20 december 1954.
293
10. -Wet van 7 september 1939 waarbij bijzondeTe machten aan de Koning
we1·den toegekend. Maxima ve1·koop11rijzen van steenkool. - Ministeriele besluiten 1;an 28 september 1949 en 20 janua;ri 1950 ter uitvoering van artilcel 2
van de besluitwet van 22 januaTi 1945 genornen. :---- Wettelijkheid.- Zijn wettelijk

de ministerHlle besluiten van 28 september 1949 en 20 januari 1950 {lie de maximumverkoopprijzen aan de verbruikers
van de steenkolen en steenkool- en bruinkolenagglomeraten bepalen, en ter uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van·
22 januari 1945 aangaande het beteugelen
van de inbreuken op de reglementering
betreffende de bevoorrading van bet land
genomen zijn.
7 februari 1955.
447
11. - Besl1titwet van 10 jamtari 1941.
- Door de lvijand genomen onTechtmatige
maatregel ho!tdende onthejfing uit het bezit. - Derde die de onrechtmatige oorS]Jrong van het goed lcent en het vooTTelcening van wie ze van de vijand aanlcocht,
voortverkoopt. - MisdTijf voorzien door
artikel 4 van gemelde besl1litwet. - Pleegt

een inbreuk op artikel 4 van de besluitwet van 10 januari 1941 betreffende de
door de vijand genomen maatregelen houdende ontheffing uit bet bezit, al wie, wetende dat een zaak bet voorwerp van een
onrechtmatige maatregel houdende ontheffing door de vijand uit het bezit is geweest die zaak voor reken'ing van wie ze
van de vijand aankocht voortverkoopt.
4 maart 1955.
567
12. - Openbare ambten. - TentrJbetaling van wedden ten gevolge van. een nietig ve1·lclaarde of met terugwerkende
lcracht ingetrolclcen of gewijzi_qcle benoerning ontvangen. - Besl~tit van cle Regent
van 23 attgust·us 1947. - RechtsplerJing tot
invonler-ing voorzien door artilcel 11 van
dat besl1tit. - Niet-toepasselijlcheicl van
cle wettelijTce bepalingen betTeffende de
reclamaties en. ve1·halen inzalce rechtstTeekse belctstin.gen. - Door te bepalen
dat, bij gebreke van vrijwillige betaling
der netto-beclragen welke bij wijze van
wedde door zekere titularissen van openbare functies, wier benoeming nietig verklaard, ingetrokken of gewijzigd werd,
ontvangen werden, die sommen zoals inzake rechtstreekse belastingen door de
ontvanger van de registratie en domeinen
ingevorderd worden, heeft artikel 11 van
bet besluit van de Regent van 23 augustus
19±7 op die zaken de procedure tot invortlering van de rechtstreekse belastingen

OPEISINGEN (BURGERLIJKE). toepasselijk gemaakt doch niet diegene
welke de vestiging van de aanslagen, de
reclamaties en de verhalen inzake rechtstreekse belastingen betreffen.
3 mei 1955.
738
13. -

Wet van 12 april 1947. - Voorwaarden van de nietigheid va~1 de tttssen
9 mei 19-40 en de bevrijding van het nationaal grondgebied aangegane overeenlcomsten. Oontractant blootgesteld aan
maatregelen van bm·oving of van sequestratie vanwege de bezettende ovet'heid. Vermoe(len van zedelijlce dwarn,q. - De

overeenkomsten aangegaan tussen 9 mei
1940 en de dag van de bevrijding van het
deel van het nationaal grondgebied van
zijn woonplaats door een contractant die,
om een van de bij artikel 1 van de wet
van 12 april 1947 opgesomde redenen, aan
maatregelen van beroving of van sequestratie vanwege de bezettende overheid
blootgesteld is, worden vermoed onder de
invloed van zedelijke dwang toegestaan
te zijn geweest en zijn als dusdanig vernietigbaar, overeenkomstig artikel 1111
van het Burgerlijk Wetboek. (Wet van
12 april 1947, art. 1.) (Impliciete oplossing.)
20 mei 1955.
783
14. - Wet van 12 april 1947 die een
wettelijlc vet'moeden ten voo1·dele van zelcet'e pe1·sonen, slachtofjers van zedelijke
dwang instelt. - Vet'koop van een o?woerend goed ondet' vorm van vt'ijwiUige verVt'eemding. - Toepassing van de wet van
12 april1947. -De wet van 12 april1947,

welke een wettelijk vermoeden ten voordele van zekere personen, slachtoffers van
zedelijke dwang, instelt, is toe]Jasselijk
op de verkoop van onroerende goederen
onder vorm van vrijwillige vervreemding.
(lmpliciete oplossing.)
783
20 mei 1955.

15. - Wet van 12 april 19-'!7, een wettelijlc vermoeden ten voordele van zelcet"e
personen,
slachtofjers
van
zedelijlce
dwa.ng, instellende. - Wettelijlc vermoeden wedergelegd wanneer de ove1·eenlcomst waTe gesloten geweest zelfs inclien
de in artilcel 1 van de wet' bedoelcle omstandigheden eigen a.an de vijandelijke
bezetting niet hadden bestaan. - In de
tijdens het bij artikel 1 van de wet van
12 april 1947 voorziene tijdperk aangegane
overeenkomsten, wordt het wettelijk vermoeden van zedelijke dwan:g weerlegd
wanneer het vast staat dat die overeenkomsten in dezelfde voorwaarden gesloten
waren geweest, zelfs indien de bij artikel 1 bMoelde omstandigheden niet hadden bestaan.
20 mei 1955.
783
16. -

Vergoeding 1Jan de schade voort-

OPENBAAR MINI STERlE.
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spntitende ~tit arbeidsongevallen in wellcer oo1·zalcen een oorlogsfeit voorkomt. Bijdrage ten laste van de werkgevet'. Besluit van de Regent van 23 december
19-'!6. - Wettelijlcheid. -Is wettelijk het

besluit van de Regent van 23 december
1946, genomen bij toepassing van de besluitwet van 19 mei 1945 betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen in welker oorzaken
een oorlogsfeit voorkomt, waarbij het bedrag bepaald wordt der voor het jaar 1946
aan het door die besluitwet ingesteld
« Speciaal Fonds ll verschuldigde bijdragen.
23 juni 1955.
866

OPEISINGEN (BURGERLIJKE).
1. - Niet geta1"ifee1'de opetsing van zalcen. - vVeigering van de verstrelclcer de
door de overheid bepaalde vergoeding te
aanvaarden. - Termijn. - Aanva.ng. -

De termijn binnen dewelke, bij niet getarifeerde burgerlijke opeising van zaken,
de verstrekker zijn · weig·ering de bepaalde
vergoeding te aanvaarden client te notificeren, bedraagt vijftien dagen; die termijn begint te lopen van af de door de
burgemeester gedane notificatie van het
bedrag van de toegekende vergoeding met
uitnodiging aan de verstrekker kennis te·
geven van zijn weigering of van zijn aanvaarding. (Bij het koninklijk besluit van
1 februari 19::!8 gevoegd reglement, artikel 44.)
20 januari 1955.
392
2. - N·iet getarifeercle ozwisin.g van zalcen. - Ve1·strekker die de betaling van
vergoeding aanvaardt. - Die enkele aanvaarding is geen verzaking zich te beroepen op het niet toezen(len van de ~~itnodi
ging om te laten weten of h·ij de hem toe·
gekende vergoedingen al dan niet aanneemt. - In geval van niet getarifeerde

burgerlijke opeising van zaken mag de
enkele aanvaarding door de verstrekker
van de door de opeisende overheid gedane
betalingen niet aangezien worden als een
verzaking zich te beroepen op het niet
toezenden van de uitnocliging welke hem
diende te worden gedaan ten einde binnen
de vijftien dagen kennis te geven van zijn
instemming of zijn onenigheid over het
bedrag van de vergoeding. (Bij het koninklijk besluit van 1 februari 1H38 gevoegd reglement, art. 44.)
20 januari 1955.
392

OPENBAAR MINISTERIE.
Oonclusie in openbare terechtzitting.
Toepassing van het bij artikel 96 van de

1080

OPENBARE INSTELLING. -

Grondwet bepaalcl principe. Het is
krachtens artikel 96 van de Grondwet dat
de terechtzitting, waarop het openbaar
ministerie gehoord wordt, openbaar client
te zijn.
1!} april 1955.
688

OPENBAIW INSTELLING.
1. - Nationale nwatschappij der waterleidingen. - M aatschappij wellce het
lcamkter van een openbare instelling
heejt. - De door de wet van 26 augustus
1913 ingestelde Nationale maatschappij

der waterleidingen is niet enkel met een
openbare dienst belast; zij is een openbare dienst en derhalve een openbare instelling.
2 december 1954.
221
2. zijn. -

Nationaal werlc voor 7cincle1·welZelfstandige openbare inrichting.

- Het Nationaal werk voor kinderwelzijn, ingesteld door de wet van 5 september 1919, is een zelfstandige openbare
inrichting in de zin van het koninklijk
besluit van 27 februari 1935, tot vaststelling van het statuut der pensioenen van
het personeel der openbare zelfstandige
inrichtingen en der door de Staat ingestelde regieen.
2 december 1954.
221

OPENBA:QE O:QDE.
1. - Regels betreffende cle respectieve
bevoegclheid cler aclministt·atie en rechterlijke ove1·heclen. - Regels horencle tot de
openbare onle. - De regels welke de res-

pectieve bevoegdheid der administratieve
en rechterlijke overheden bepalen zijn
van openbare orde.
25 januari 1955.
411
2. - Openbare internationale orrle. Bttitenlandse wet die cle echtscheicling
verbieclt. - Niet tegenstrijclig met de Belgische internationale openbare o1·de. ~ De

buitenlandse wet die de echtscheiding verbiedt is niet als dusdanig in strijd met de
Belgische internationale openbare onle.
16 februari 1955.
497
3. - Dienst van het seqttester. - Instelling tot vrijwaring van het openbaar
belang. - Wettelijlce regelen betretfende
het beheer en de machten van. die instelling. - Regelen welke alle niet noodzakelijlc de openbare onle aanbelangen. - Uit

de omstandigheicl dat de Dienst van het
sequester ingesteld is geweest om het
openbaar belang te vrijwaren volgt niet
dat elke wettelijke regel, betreffencle zijn
beheer en zijn machten, ten opzichte van
de goederen waarvan de bewaking hem

OVEREENKOMST.

wordt toevertrouwd, noodzakelijk de openbare orde aanbelangt.
5 mei 1955.
739 ·
4. - Verjaring van de ttit een misclrijf
ontstane bttrgerlijke vorclering. - Raakt
de openbare onle. - De verjaring van de

uit een misclrijf ontstane burgerlijke vordering raakt de openbare orcle.
8 juli 1955.
917

OVE:QEENKOMST.
1. - Bindencle kracht tttssen partijen.
- Afclanking zoncler vooroJJZeg van een
bediencle wegens niet opzenden van verslagen. - V ertraging bij het opzenden. Vonnis hetwelk beslist clat zulli;e vertraging cle afdanlt,ing zonder vooTopzeg niet
wettigt. ;--- Geen mislcenning van de binclencle kracht van de overeenlcomst. Geen miskenning van het aan de overeenTwmst veTschttlcligd geloof. - Het vonnis

hetwelk beslist dat de eenvouclige vertraging bij het opzenden van verslagen de
afdanking zonder vooropzeg niet wettigt
terwijl de overeenkomst zulke afclanking
slechts voorziet in geval van niet-opzenden van verslagen miskent noch de bindende kracht van de overeenkomst tussen
partijen noch het aan die overeenkomst
verschuldigcl geloof. (Burg. Wetb., artikelen 113±, 1319 en 1322.)
435
3 februari 1955.
2. - Uitwerking. - VooTwaa1·de veTeist opdat de ove1·eenkomst ten voorclele
van een denle een recht schept. - Het

principe volgens hetwelk de overeenkomsten van een derde geen schulcleiser van
de eruit ontstane verbintenissen maken is
niet toepasselijk indien in de overeenkomst een beding ten voorclele van een
derde voorkomt. (Burg. Wetb., art. 1165.)
696
22 april 1955.
3. - Stmfbecling voo1· ve1·traging in de
uitvoe1·ing. ~ PaTtij wellce de ontl,Jinding
van de ove1·eenlcomst wegens schttldige
niet-uitvoering door de medecontTactant
vervolgt. PaTtij die daarenboven de
uitvoering van het stTafbeding niet mag
ve1·volgen. - De partij in een overeen-

komst, die de ontbinding wegens schuldige niet-uitvoering van een overeenkomst
vervolgt en bekomt, mag, daarenboven,
geen aanspraak maken op het voordeel
van een strafbeding welk enkel voor het
geval van vertraging in cle uitvoering
voorzien werd. (Burg. Wetb., art. 1184 en
1229.)
16 juni 1955.
850
4. - Ontbinding bij toepassing van a1'tilcel 1184 van het Burgerlijk Wetboelc. -

OVERSPEL. -

PENSIOENEN.

Ontbinding ex tunc. - Uitzondering. Alhoewel de ontbinding van een wederkerig contract, bij toepassing van artikel 1184 van bet Burgerlijk Wetboek,
principieel ex tunc geschiedt, spreekt de
rechter wettelijk de Dntbinding ex mmc
van een overeenkomst die, zoals het huurcontract, een opeenvolgende uitvoering
vereist, wanneer de v66r de ontbinding
geleverde prestaties voor geen teruggave
vatbaar zijn.
16 juni 1955.
854
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in het contract niet omschreven. prestatie.
- VeroordeUng gegrond op een nacleel dat
gebe~wlijlc zou lc~tnnen berolclcend worden..
- Onwettelijlcheid. - De rechter die, na

te hebben vastgesteld dat een partij een
contract onregelmatig verbroken heeft, ze
veroordeelt niet aileen tot bet herstellen
van bet zeker door de medecontractant
geleden nadeel, maar bovendien tot een in
bet contract niet omschreven prestatie op
grond van een toekomstig nadeel << dat gebeurlijk zou kunnen berokkend worden>>,
schendt bij dit laatste dispositief de artikelen 1149 en 1150 van bet Burgerlijk
Wetboek.
14 juli 1955.
945

5. - Lastgeving. - Oontractuele verantwoordelijlcheid. Oorzalcelijlc verband tussen een tout van de lasthebbe1·
en een door de lastgever geleden schade.
- Begrip. - Stelt het bestaan van bet
oorzakelijk verband tussen de door een
mandataris begane fout en de door de
lastgever geledene schade vast bet arrest
welk er op wijst dat de schade, zoals zij
zich heeft voorgedaan, niet zonder de font
van de mandataris zou zijn ontstaan.
2± juni 1955.
868

OVEJlSPEL.
Bewijs van het misdrijf gepleegd door
de vrouw. - Geen bijzonder bewijs. -

Ten aanzien van de vrouw mag bet misdrijf van overspel door alle middelen van
recht en onder meer door haar bekentenis
bewezen worden. (Strafwetboek, art. 387
en 388, al. 2.)
3 januari 1955.
321

6. - Onregelmatige ve1'b1·e7cing van een
contract. - Vonnis verom·delend tot een

p
PENSIOENEN.
1. - Mijnwerlcers. - Intrelclcing van
het pensioen. - Bevoegdheid van de best~turscommissie en van het hager scheidsgerecht. - De bestuurscommissies van de

voorzorgskassen en, in boger beroep, bet
boger scheidsgerecbt, bedoeld bij artikel 72 van de besluitwet van 25 februari
1947, tot samenscbakeling van de wetten
betreffende bet pensioenstelsel van de
mijnwerkers, nemen kennis,, onder meer,
van bet intrekken van bet invaliditeitspensioen van de mijnwerkers, voorzien
bij artikel 36, D, van gezegde wet, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 28 mei
1949.
100
22 october 1954.

2. - Mijnwerlcers. - Beslissingen van
het hoger scheidsgerecht. - Meerderheid
waarmede zij worden uitgesprolcen. Melding niet vereist. -Ret boger scbeidsgerecbt is niet gehouden in zijn beslissing
er op te wijzen dat deze met volstrekte
meerderbeid van stemmen der aanwezige
leden of kracbtens de beslissende stem
van de voorzitter genomen werd. (Besluitwet van 25 februari 1947, art. 75.)
22 october 1954.
100
3. -

Mijnwerlcers. -

Beslissingen van

het hager scheidsgerecht. - Belcnopte samenvatt'iny van de beweringen en verweermidrlelen der partijen. - Samenvatting niet ve1·eist. - Geen enkele wetsbe-

paling legt aan bet boger scbeidsgerecht
op, in de redenen van zUn beslissing een
beknopte samenvatting van de beweringen en de verweermiddelen van de partijen te vermelden.
22 october 1954.
100
4. - Pensioen van het personeel der
zelfstandige openbare inrichtingen en der
door de Staat ingestelde regieen. - Koninlclijlc besluit van 27 februari 1935. Statuut van toepassing zowel op het personeel der openbare instellingen als op
dit der door de Staat inuestelde regieen.
- Statu1tt toepasselijlc op het personeel
van het Nationaal werlc voor lcinderwelzijn. - Ret statuut der pensioenen van

bet personeel der openbare zelfstandige
inrichtingen en der door de Staat ingestelde regieen is toepasselijk, niet aileen
op bet personeel der openbare instellingen
en der in de plaats van vroegere Staatsbesturen ingestelde regieen, maar ook op
bet personeel der andere openbare i.nstellingen en door de Staat ingestelde regieen
en inzonderbeid op bet personeel van bet
Nationaal werk voor kinderwelzijn.
2 december 1954.
222

1082

PLEITBEZORGER.

,5. - Vergoedingspensioenen.- Samen_qeordende wetten van 5 october 1948. Administr·atieve commissies. - Alleen er
mede belast te beoordelen of de bij artilcel 45, varag1·aaf 3, der samengeordende
wetten opgesomde feiteUjke elementen bewezen zijn. - De bij artikel 45 der sa-

mengeordende wetten van 5 october 1948
op de vergoedingspensioenen ingestelde
administratieve commissies van eerste
aanleg en van beroep zijn aileen er mede
belast te beoordelen of de bij de paragraaf 3 van bedoeld artikel opgesomde feitelijke elementen bewezen zijn. (BeWe arresten.)
17 maart 1955 (twee arresten).
606
6. - Ve1·goedingspensioenen.- Samengeo·Nlende wetten van 5 october 1948. Bewijs van oorsprong van een verwonding, gebreklcelijlcheid of zielcte. Ondcr.zoelc dat eveneens de vraag behelst
of de schnde gcdurende de dienst en doo1·
het feit vnn deze d·ienst ontstaan is. -

Voor de toepassing van artikel 45 der samengeordende wetten van 5 october 1948
op de vergoedingspeilsioenen, behelst het
onderzoek van het bewijs van oorsprong
van elke door belanghebbende ingeroepen
verwonding, gebrekkelijkheid of ziekte de
vraag of de schade gedurende de dienst
en door het feit van de dienst ontstaan is.
(Eerste arrest.)
17 maart 1955.
606
7. - Herstelpensioenen. - Btwgerlijlce
slachtoffc1'S van de oorlog. - Wet van
15 maart 1954. - ToezJassing op vroeger
ingediende eisen. - Voorwaa1·den. - De
bepalingen van de wet van 15 maart 1954
betreffende de herstelpensioenen voor de
burgerlijke slachtoffers van de oorlog
1940-1945 die op de gegrondheid en de omvang van het recht op schadeloosstelling
betrekking hebben zijn vanaf het in werking treden van die wet van toepassing
op de vroeger ingediende aanvragen tot
schadeloosstelling die echter niet het voorwerp van uitvoerbare beslissingen zijn geweest. (Wet van 15 maart 1954, art. 35,
paragraaf 2.)
22 april 1955.
694

ingevoerde aanpassing is niet toepasselijk
op een emeritaatspensioen waarvan de
voordeeltrekkende, bovendien, een pensioen ten laste van de Staat, voor niet bijkomende functies, geniet. (Wet van 14 juli
1951, art. 3, par. 3.)
22 j uni 1955.
863
9. - ll1iUtni1·e pensioenen. - Wet van
9 maart 1953. - Schadelijlc feit overlcomen na 25 aug1tst1r.s 1947. - Toepnssing
van artilcel 1, laatste alinea, van de bij
besluit van de Regent vnn 5 october 1948
samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen. - Artikel 1, laatste ali-

nea, van de bij besluit van de Regent van
5 october 1948 samengeordende wetten op
de vergoedingspensioenen is toepasselijk
op de vergoeding voorzien door artikel 1
van de wet van 9 maart 1953 in zake militaire pensioenen betreffende de schadelijke feiten die zich in vredestijd na
25 augustus 1947 hebben voorgedaan. (Wet
van 9 maart 1953, art. 4.)
2 sept~mber 1955.
963
10. - Vergoedingspensioenen en militaire pensioenen. Bij besluit van de
Regent van 5 october 1948 sa.mengeordende
wetten en wet van 9 maart 1953, nrtikel 4.
- Toelcenning van een pensioen. - Vergoeding ten gevolge waarvnn ellce verdere
tegen de Sta.a.t of zijn orgnan ingestelde
eis tot herstel van hetzelfde schadelij 7c
feit niet ontvanlcelijk wordt. - Wanneer

een vergoedingspensioen bij toepassing
van de bij besluit van de Regent van 5 october 1948 samengeordende wetten op de
vergoedingspensioenen of van artikel 4
van de wet van 9 maart 1953 toegekend
werd is elke verdere tegen de Staat of
zijn orgaan ingestelde eis tot herstel van
hetzelfde schadelijk fei,t niet ontvankelijk.
2 september 1955.
963

PLEITBEZO:QGE:Q.

8. - Bttrgerlijke pensioenen.
Aanpass·ing ingevoerd doo1· de wet van 14 jttli
1951. - Overgangswetgeving. - Aanpassin.Q n·iet toepasselijk op een emeritaatspensioen waarvan de titularis, bovendien,
een pensioen ten laste van de Staat voor
niet bijlcomende ftmoties geniet. De

1. - Pleitbezorger die afstand doet van
zijn lastrteving en niet vervangen wordt.
- Pleitbezorger wellce voortgaat de partij
die hem aanstelde te vertegenwoordigen.
- Artilcel 75 vnn het Wetboek van bti.rgerlijlce rechtsvleging. - Bepalinrf ingevoerd
tegen ae partij die de pleitbezorger aanstelde en in vooraeel van de tegenpartij.
- Vermo,qen van deze partij te besohouwen dat de pleitbezorger, clie verzaafct, de
andere pnrtij niet meer vertegenwoordigt.

wet van H juli 1951, houdende aanpassing van de rust- en o.verlevingspensioenen, is hoofdzakelijk een overgangswetgeving die in afwachting van een definitieve wetgeving op het stelsel der pensioenen uitgevaardigd werd; de door de
artikelen 2 en volgende van gezegde wet

- Artikel 75 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging is van toepassing
op het geval waarin de door een partij
aangestelde pleitbezorger zi,jn lastgeving
verzaakt en niet vervangen wordt; de tegenpartij vermag, zonder dat het hem ten
euvel kan geduid worden, geen gebruik
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te maken van het recht te beschouwen
dat de pleitbezorger, die hem de verzaking door de andere partij aan de lastgeving betekend heeft, voort deze partij vertegenwoordigt.
9 december 1954.
252

aanvoerend d.at het eerste huwelijlv door
eohtsoheiding ontbonden was. - Aanvoering die geen prejudioWle ea:oeptie uitmaalct wellce aan de bevoegdheid van de
strafreohter onttrolclcen is. - De aanvoe-

ring, door een u~t hoofde van dubbel huwelijk vervolgde beklaagde dat het huwelijk, dat hij v66r een tweede huwelijk
had aangegaan, door echtscheiding was
ontbonden, maakt geen prejndicU!le exceptie nit welke aan de bevoegdheid van de
strafrechter onttrokken is. (Wet van
17 april 1878, art. 15.)
22 juli 1955.
955

2. - Reohtbanlc van eerste aanleg. Pleitbezorger geaoht te handelen uit
Tvraoht van een regelmatige lastgeving
van de vennootsohap wellve hi.i verlvlaart
te vertegenwoordige'fl. - Tegenbewijs. Verlvlaring van de pleitbezorger waaruit
blijlct dat de lastgeving hem niet door een
orgaan van de vennootsohap verleond
wercl. - De pleitbezorger is slechts geacht

2. - Valse naam. - Belclaagde aanvoerend dat de vals vermeende naam zijn
eohte naam is. - Geen gesohU van staat,
dooh gesohil ove1· een identUoitslcwestie.
- Geen prejudioieel gesohil. - De rech-

v66r de rechtbank van eerste aanleg te
handelen uit kracht van een regelmatige
lastgeving verleend door een vennootschap, welke hij verklaart te vertegenwoordigen, voor zoveel er uit zijn verklaring niet blijkt dat de lastgeving hem niet
door een orgaan van die vennootschap
verleend is geworden.
14 juli 1955.
948
P~EJUDICIEEL

1. -

ter, bij wie een vervolging nit hoofde van
aannemen van een valse naam in het
openbaar aanhangig is en die beslist dat
de naam waarvan de beklaagde gebrnik
heeft gemaakt een gefingeerde naam is,
doet niet over een geschil van staat,
waarop artikel 326 van het Bnrgerlijk
Wetboek toepasselijk is, doch over een
identiteitskwestie uitspraak.
2 september 1955.
964
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1. - Strafzalcen. - Vervallenverlvla.ring van het reoht te besturen wegens
liohamelijlce onbelcwaamheid om te best~wen. Belclaagde niet verwittigd. Sohending van de ·reohten van de verdedigin,q. - W anneer de lichamelijke onbe-

kwaamheid om een rljtuig te voeren geen
bestanddeel uitmaakt van het misdrijf
waarop de vervolging gegrond is, mag de
rechter de vervallenverklaring van het
recht om te besturen slechts · uitspreken
indien de beklaagde er van verwittigd
werd dat hij desaangaande zijn verweer
diende voor te dragen.
20 september 1954.
10
2. '--- Strafzaken. - Middel hicntit afgeleid dat de verdediging van beklaagde
belemmerd werd doordat een a1·rest waarbij de slttiting der dettren bevolen werd
niet werd nagekomen. - Belvlaagde die
zijn verdediging zonder voo·rbehowl heeft
voorgedragen. Middel dat feitelijlce
gmndslag mist. - Kan niet aangenomen

worden het middel hieruit afgeleid, dat
de verdediging van beklaagde voor het
rechtscollege, dat de bestreden beslissing

gewezen heeft, belemmerd werd, doordat
het arrest waarbij de sluiting der deuren
bevolen werd, niet werd nagekomen, wanneer de beklaagde zonder voorbehoud
zijn verdediging voorgedragen heeft, namelijk zonder te beweren dat zijn verdedigingsrecht belemmerd was geweest.
20 september 1954.
17
3. - Strafza1cen. - Neerlegging, door
het openbaar ministerie, van prooessenverbaal wellce het verhoor van getuigen
vaststellen.
Neerlegging op togenspraalv. - Belvlaagde die het verhoor der
getuigen door het reohtsoollege, waarbij
de zaalc aanhangig werd gemaalct, niet
aanvraagt. - Vooging van de prooessenverbaal bij het dossier. - Geen sohending van de reohten van de verdediging.

- Schendt de rechten der verdediging
niet de voeging, bij het dossier, van processen-verbaal die het verhoor van getuigen op verzoek van het openbaar ministerie vaststellen, dan wanneer die processen-verbaal ter terechtzitting in aanwezigheid van beklaagde werden voorgelezen en dan wanneer deze laatste het verhoor van de getuigen door het rechtscollege, waarbij de zaak aanhangig was, niet
heeft aangevraagd.
18 october 1954.
78
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4. - Misdrijf dat ~tit verscheidene afzonderlijk genomen jeiten Jean worden samengesteld. - Betichting die gezamenlijk
op die verschiUende jeiten wijst. - Beklaagde die zich te verdedigen heejt nopens elkeen van de jeiten die het misdrijf
lmnnen ~titmalcen. - Wanneer de betich-

ting gezamenlijk wijst op verschillende
feiten, die afzonclerlijk een misdrijf kunnen uitmaken, wordt de beklaagde er aldus van verwittigd clat hij zich hoeft te
verdedigen nopens elkeen van de feiten,
die het misdrijf kunnen uitmaken.
18 october 1954.
86

,5. - Btrajzalcen. - Vonnis dat Z~Jn
disposftief ste~mt op een v66r het sl~titen
der debatten overgelegde br·ief. Geen
schending van de rechten van de verdediging. - De rechten van de verdedigi_ng

der debatte!l beveelt ten einde partijen
toe te laten over de grond te besluiten.
13 deceinber 1954.
268
9. - Btrafzalcen. - Middel afgeleid uit
de sahending van het reaht van verdediging van de verdaahte v66r het gerecht
dat de bestreden beslissing heeft gewezen.
Verdachte die zonder voorbehoud is
versahenen. - Ongegrond middel. - Kan

niet worden aangenomen, het middel afgeleid uit de schending van het recht van
verdediging van de aanlegger v66r het gerecht dat de bestreden beslissing heeft
gewezen, wanneer de aanlegger zonder
voorbehoud met betrekking tot de ui_toefening van zijn recht van verdediging v66r
dit gerecht verschenen is.
28 februari 1955.
553

worden niet geschonden wanneer een vonnis zijn beslissing namelijk steunt op een
brief die overgelegd geweest is en waarvan de verdediging kennis heeft gekregen
v66r de sluiting cler clebatten.
22 november 1954.
189

10. - Btrajrechtelijlce zalcen. - Betwisting betreffende de echtheid van zelcere verlclaringen. Rechter over de
grand wellce die verlclaringen bij middel
van wetenschappelijlce werlcen, die tijdens
de debatten niet in,qeroepen werden, nagaat. - Geen schending van de rechten
van de verdediging. Schendt niet de

6. - A.1-rest van ve1·oordeling hetwelk
de dat~tm van een der jeiten der telastlegging wijzigt. Bahending van de
reahten van de verdedi_qing. - Schendt

rechten van de verdediging, de strafrechter die de echtheid van zekere verklaringen bij Iniddel van een wetenschappelijk werk nagaat, zelfs indien dat werk
tijdens de debatten niet werd ingeroepen.
16 mei 1955.
769

de rechten van de verclecliging het arrest
van veroordeling dat de datum van een
der feiten der telastlegging wijzigt zoncler vast te stellen dat de IJetichte daarvan
op de hoogte gebracht werd.
29 november 1954.
206
7. - B~trgedijlce zalcen. - Nieu.we aonclnsies bij de debatten gevoegd zondm·
verzet va.nwege de tegenpartij noch vraag
om uitstel. - Geen schending van de rechten van de verdediging. - De pleitbezor-

gers hebben het recht tot• met de sluiting
van de clebatten nieuwe conclusies te nemen, de rechten van de verdediging zijn
gewaarborgd zo de c6nclusies op die debatten behandeld worden zonder dat enige
betwisting nopens de regelmatigheid van
het nederleggen ervan opgeworpen werd
en zo geen verschuiving van de zaak wegens het nederleggen of het gemis aan
voorafgaande betekening ervan aangevraagd werd. (Decreet van 30 maart 1808,
art. 33 en 72.)
9 december 1954.
252
8. - Btrafzaken. - Reahter in hager
be1·oep die cle zaalc tot ziah trelct en over
de grand beslist, zonder de hm·opening der
debatten te bevelen. Geen schending
van de t·eahten van de verdediging. -

Schendt de wetten van de verdediging
niet de rechter in hoger beroep die de
zaak tot zich trekt en geen heropening

11. - Btrafzalcen. - Besliss·ing van
veroordeling. - Btuklcen uitgaande van
het poenbaar ministerie. - Bij de bundel
gevoegd tij dens de beraadslaging van de
1·eahters. -Noah medegedeeld aan de belclaagde, noah uit de debatten als zijnde
vreemd eraan geweerd. - Bahending van
de reahten der verdediging. - Schendt de

rechten van de verdediging de beslissing
van veroordeling die gewezen werd nadat, tijdens de beraadslaging van de rechters, stukken uitgaande van het openbaar
ministerie en betreffende de grond van de
telastlegging bij de bundel · werden gevoegd, clan wanneer niet blijkt dat die
stukken aan de beklaagde werden medegedeeld of uit de debatten als zijnde
vreemd eraan werden geweerd.
4 juli 1955.
905
12. - Btrafzalcen. - Belclaagde die
v66r het hot een sahending van de reahten van de verdediging inroept afge~eid
hieruit dat de inhoud van de verlclaring
van een getuige niet opgenomen werd. Getuige in de loop van een reahtspleging
bij verstek gehoord. Belclaagde niet
aangevraagd hebbend dat bedoelde getuige in de loop van de latere rechtspleging op tegenspraalc zou gehoord worden.
- Geen sahending van de reahten van de
verdediging. - Een beklaagde is niet ge-
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rechtigd v66r het hof aan te voeren dat
de rechten van de verdediging werden ge:schonden omdat de inhoud van de verklaring van een in de loop van een rechtspleging bij verstek gehoorde getuige niet
opgenomen werd, wanneer hij niet aangevraagd heeft dat bedoelde getuige opnieuw zou gehoord worden in de loop
van de rechtspleging op tegenspraak nadat hij verzet had gedaan. (Wetb. van
strafv., art. 155 en 189.)
956
22 jnli 1955.
~ECHTE~LIJKE IN~ICHTING.

1. - Samenstelling van de zetel. - Regelmat'igheid. - Vaststellirig. - Zo de re-

gelmatigheid van de samenstelling van
een rechtscollege niet uit de vermeldingen
van de bestreden beslissing blijkt kan ze
insgelijks uit publieke en wettelijke bescheiden spruiten, en namelijk uit de
ranglijst en nit de bekendmaking van afvaardigingen in het Staatsblad.
14 februari 1955.
483
2. - Afvaardiging van een grijfier doot·
de Minister van htstitie. - Artikel 6, paragraaf 2, van de wet van 3 april 1953. Adjunct-grijfier bij een krijgsraad tot het
ambt van grijfier bij een hof van beroep
afgevaardigd. - Geen nieuwe eed vereist.

- De adjunct-griffier bij een krijgsraad,
die door de Minister van justitie afgevaardigd wordt om het ambt van griffier bij een hof van beroep waar te nemen
is er niet toe gehouden een nieuwe eed
af te leggen. (Wet van 3 april 1953, artikel 6, par. 2.)
14 februari 1955.
483
3. - Samenstelling van de zetel. - Tegenstrijdige vermeldingen van het zittingsblad en van de ttitgijte van het vonnis. - Nietigheid van het vonnis.- Wan-

neer de meldingen van het proces-verbaal
van de terechtzitting enerzijds en de uitgifte van het vonnis, anderzljds, het niet
mogelijk maken na te gaan of aile rechters die aan de uHspraak van de bestreden beslissing deelgenomen hebben het
onderzoek van de zaak hebben bijgewoond, is het vonnis nietig. (Wet van
20 april 1810, art. 7.)
21 februari 1955.
524
~ECHTSPLEGING

IN
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BU~GE~

LIJKE ZAKEN.
1. - Expertise. - Burgerlijke zaken.
- Kleine nalatenschappen. - Eed van de
schatter - Onregelmati_qe eedajteggin.q. Nietigheid van de expertise wellce l•an
gedekt wm·den. De onregelmatigheid

----
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van de eedafiegging door de schatter die
overeenkomstig artikel 4 van de wet van
16 mei 1900 op de erfregeling van de kleine nalatenschappen aangewezen werd,
heeft aileen de nietigheid van de expertise tot gevolg wanneer de partijen, meesters van hun rechten, niet er van hebben
afgezien zich op die nietigheid te beroepen.
12 november 1954.
164
2. - Betelcening van exploten. -Burgerlijke zaken. Betekening aan een
maatschappij.
Maatschappij wellce
rechtspersoonlijkheid geniet.
Zetel
welke door de maatschappij maatschappelijke zetel genoemd wordt.- Voorwaarden gesteld om de betelcening aan deze
zetel toe te laten. - De betekening van

een exploot aan een maatschappij welke
rechtspersoonlijkheid geniet dient slechts
gedaan aan zetel, door de maatschappij
maatschappelijke zetel genoemd, indien
die zetel het centrum van haar beheer en
van haar zaken is. (Wetb. van burg.
rechtsv., art. 69, 6o.)
10 december 1954.
262
3. - Betelcening van exploten. - Burgerlijke zalcen. - Betekening van een ar1·est. - Op verzoelc van een vennootschap.
- Geen aanduidin.q van een natuurlijlce
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt. - Nietige betekening. -Is nie-

tig, en doet derhalve de termijn van voorziening in verbreking niet lopen, de betekening van een arrest, op verzoek van
een vennootschap, bij middel van een exploot die, alhoewel melding makend van
de identiteit van de vennootschap en van
haar maatschappelijke zet~I, geen natuurlijke persoon aanduidt die haar vertegenwoordigt of die voor haar optreedt.
10 december 1954.
263
4. - Betekening van exploten. - Douanen en accijnzen. - Betelcening gedaan
door de beambten van de administratie.
- Betelcening geldig gedaan door een enkele beambte. - Artikel 320 van de alge-

mene wet van 26 augustus 1822 luidens
hetwelk, op het stuk der douanen en accijnzen, de beambten aile exploten en
dagvaardingen vermogen te betekenen, die
gewoonlijk door deurwaarders worden betekend, schrijft niet voor dat de betekening van die akten door twee beambten
gedaan dient te worden; een door een enkele beambte gedane betekening i.s rechtsgeldig.
13 december 1954.
268
;5. - Exploten van betelcening. - Betelcening van een vonnis. - Betelcening
aan een rechtspersoon sprekende tot een
zijner bedienden. - Niet gedaan aan de
persoon in de zin van artilcel 158 van het

--_1
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1086
Wetboek

van

burgerlijlce rechtspleging.

- Is niet aan een partij betekend sprekende met haar persoon in de zin van
artikel 158 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, het vonnis hetwelk
aan een rechtspersoon werd betekend
sprekende niet met zijn orgaan maar met
een zijner bedienden.
27 januari 1955.
420

niet van een gezamenlijke eed; door zijn
handtekening er onder te zetten, heeft el.k
hunner individueel de bewoordingen van
de schriftelijke eed overgenomen.
24 maart 1955.
628

QECHTSPLEGING IN STQAFZAKEN.

6. - Deslcundigenonder·zoelc.
Burgerlijke zaken. - Niet aanwezige en niet
behoorlijk opgeroepen vartij-. - Schending
van het iecht vnn verdediging. - Nietigheid van het deskundigenonderzoelc ten
annzien van die partij. - Eeu overeen-

1. - Minderjarige beneden vijftien jaar
onder eed verhoord door de correctionele
rechtbank. - Arrest van het hot van ber·oep dat zullc verhoor niet van de hand
wijst. - Nieti,qheid. - Het verhoor onder

komstig het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging bevolen deskundigeuonderzoek is uietig ten aanzien van de niet aanwezige en niet behoorlijk opgeroepen partij, waarvan het recht van verdediging
dardoor geschonden werd. (Wetb. van
burgeri. rechtspl., art. 315.)
567
4 maart 1955.

eed van een minderjarige beneden de vijftien jaar door de correctionele rechtbank
maakt het vonnis en het arrest nietig
waarbij de betichte veroordeeld werd zonder dat het wederrechterlijk afgenomen
verhoor van de hand gewezen werd. (Wetbock yan strafvordering, art. 79.)
143
8 november 1954.

7. - Deslc1tndigenonder·zoelc.
Burgerlijlce zal.:en. - Niet aanwezige en niet
behoorlijlc opgeroepen partij. Partij
die geen gewag maalct vnn nrgumenten die
nodozakelijlc de beslttiten van de rleslcundige zouden wijzigen. Partij die er
niette1nin belnng bij leon hebben toezicht
voor hanr verdediging over de materii31e
vaststellingen van de deskundige uit te
oetenen. - Uit de omstandigheid dat de

2. - Str·afzaken. - Bttrge?'lijlce vor·dering. Plaatsbezoelc buiten het weten
van partijen. - Dispositief dat op zulk
plantsbezoelc stmmt. Onwettelijlcheid.

partij, die de nietigheid inroept van een
deskundigenonderzoek waarbij zij noch
aanwezig noch behoorlijk is opgeroepen
geweest, geen gewag maakt van een argument dat noodzakelijk de beslutten van
de deskunclige zou wijzigen, volgt niet
dat, die partij geen belang erbU heeft
gehad voor haar verdediging toezicht uit
te oefenen over de materiele vaststellingen van de deskundige op het ogenblik
waarop zij gedaan werden.
4 maart 1955.
567
8. - Deslmnclig onderzoelc. - Zaken
van successierechten. - Schriftelijke eed.
- Door verscheidene deskttndi,qen onder~
aan htm verslag nfgelegd. - Handtelceningen van de desktmdigen door een enlcele tor·mttle voorafgega.an. Formule
in de derde persoon van het meervoud gesteld. Omstandigheid clie aan de eed
van ieder deslcundige zijn individtteel karalcter niet ontneemt. Wanneer ver-

scheidene deskundigen, overeenkomstig de
sectie III van het hoofdstuk XII van het
Wetboek der successierechten, met een
deskunuig onderzoek gelast werden, verleent de omstandigheid dat zij hun handtekeningen onderaan hun verslag door een
enkele in de derde persoon van het meervoud gestelde eedformule lieten voorafgaan aan de afgelegde eden het karakter

- Is onwettig het vonnis dat steunt op
de vaststellingen die de rechter gedaan
heeft bij een plaatsbezoek waartoe hij
buiten het weten der partijen overging.
29 november 1954.
201
3. - Door de politic of rtjkswacht verhoorde getuigen. - ArUkelen 156 en 189
van het Wetboelc van strnfrechtspleginy
niet van toepassing. - De bepalingen van

de artikelen 156 en 189 van het W etbock
van strafrechtspleging waarbij noch de
echtgenoot noch zekere bloed- of aanverwanten van de beklaagde, in principe,
worden opgeroepen of toegelaten om te
getuigen, zijn vreemd aan de verrichtingen van de politie of de rijkswachL tot opsporing der misdrijven en inzamelen der
bewijzen ervan.
3 januari 1955.
315
4. - Onderzoek. - Belclaagde hagen
of/icier·. - Rechterlijke commissie. - Samenstelling uit een o[ficier van dezelfde
grand otuler in dienst. - Vaststelling. -

Wanneer uit het proces-verbaal van aanstelling van de officieren welke in ecn
zaak ten last~ van een hoger officier gelast waren deel uit te maken van de rechterlijke commissie blijkt dat die aanstelling in uitvoering van ar.ti.kelen 41, 42,
140 en 147 van de wet van 15 juni 1899
plaats heeft gehad moet uit deze vaststelling afgeleid worden dat de officier van
dezelfde graad als de beklaagde onder de
officieren onder in dienst aangeduid werd.
24 januari 1955.
410
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5. - Huiszoelcing en verlloor van getui.
gen verrioht door een afgevaardi[Jde van
de onderzoelcsreohter. - Be.Tclaagde militair in aotieve dienst. - Hoodanigheid van
militair niet uit prooedm·estuTcTcen geble
Teen op het ogenblilc de1- vc1Tiohtingen. Wettelijlcheid van die verriohtingen. De huiszoeking en het verhoor van getuigen verricht door een afgevaardigde van
de onderzoeksrechter zijn wettelijk ofschoon de beklaagde de militaire hoedanigheid bezat, zo op het ogenblik van
voormelde verrichtingen die hoedanighei<l
uit geen enkel stuk van de procedure
bleek.
24 januari 1955.
410
6. - Betelcening van emploten.- SM·atzalcen. - Termijn. - Emploot tot verzet.
- VerstrijTcen van de termijn op een zondag of andere wettelijlce fecstdag. - Geen
verlenging. - De termijn tot betekening
van een exploot van verzet tegen een bij
verstek gewezen beslissing in strafzaken,
wordt niet tot de eerstvolgende werkdag
verlengd wanneer de laatsi:e 1ag van de
termijn 'een zondag of een and~re wettelijke feestdag is. (Wetb. van strafv., artikel 187; Wetb. van burg. rcchtsp., artikel 1033.)
4 april 1955.
670

QEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARQESTEN.
In burge·rlijlce zaTcen.

HooFDSTUK

I. -

HoOFDSTUK

II. -

HOOFDSTUK

III. -

HooreosTirrc IV. -

In st1·afzalcen.
In milit-iezalcen.

1087

hei!l. - Is niet met strijdigheid behept
het vonnis dat beslist, enerzijds, dat de
verhuurder geen recht heeft ov een verhoging van huurprijs bij re~:htstreekse
toepassing van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten en, anderzijds, dat hij er recht op lweft omdat
de met de huurder gesloten overeenkomst
die verhoging voorziet.
28 october 1954.
120

3. - B·urgerlijlce zaken. - Oonolusies.
- Feitelijlce besohouw·ingen dt~e geen verweren of exoepties uitmalcen. - Geen '!;erpliohting VO(k de reohter ze te beantwoortlen. - De rechter is niet gehouden in
llet bijzonder antwoorcl te verstrekken op
feitelijke beschouwingen die ln conclusies
tot staving van een verweer worden voorgebracht en zelf geen verweer of exceptie
uitmaken.
23- october 1954.
124

4. - Burge1·lijlce zalcen. - lllijnontginning. - Oonolusies tvaarbij het bestaan
van een oorzalcelijlc verbancl tuss.en de
ontg·inning en cle sohatle aan een onroerend goecl betwist wordt. - Vonnis dat
het bewijs vnn cUt ve1·bancl aj(eiclt uit een
door fle ontginne1· gedane e-rkenning ten
tijde van tle sohade. - Gepast antwoord.
- Geeft een passend antwoord op de conclusies, waarbij de ontginner van een mijn
betwistte dat de schade aan eerr onroerencl
goed door de steenkoolontginning veroorzaakt wen1, het vonnis dat zulk verbancl
afieidt uit de omstandigheden dat de outginner ten tijde van de schade dit verbano
heeft erkend, de werken in ontvangst genomen heeft en ze betaald heeft.
25 november 1954.
196

In zalcen van belastiu-

gen.

HOQ]'DS'l'UK I.
IN BURGERL!JKE ZAKEN.

1. -

Oonol1tsies cle toepasselijlcheicl van
een wet betw·istend. - Beslissing niet op
clie wet gegroncl, dooh op cle overeenlcomst
waarbij de part-ijen gebonden zijn. - Oonolusies die niet m.oeten beantwoord worden. - De rechter is er niet toe gehouden

conclusies te beantwoorden, die betwisten
dat een wet toepasselijk is. wanneer hij
zijn beslissing niet op die wet steunt, doch
op de overeenkomst die de partijen bin<lt.
28 october 1~54.
120
2. - Bttrgerl-ijke zalcen. - VaststeTling
dat cle verhu1wcle1· geen ·reoht heeft op een
verhoging van huttr]Jrijs bij toepassing
van cle wet van 30 april 1.'151 op de hanclelshmtrovereenlcom.sten. - Beslissing die
deze verhoging ter u·itvoering van een
overeenlcom.st toestaat. Geen strijdig-

5. - Bnrgerlijlce zalcen. - A1··rest beslissencl flat een bewijs niet wo·rdt bijgebraoht. - An·est dat een aanbod van bewijs als niet tloeltreffend en niet afdoende
ven.verpt. Geen strijd·igheid. Het
arrest spreekt zich niet tegen waar het
beslist, enerzijds, dat het aangevoerd feit
niet bewezen is en, anderzijds, het aanbod
van bewijs als niet doeltreffencl en rriet
afdoend verwerpt.
3 december 1954.
226
6. - BurgeTl-i:il.'e zaken. - Oonolusies
d·ie zioh tot het bevestigen van een j'eit
beperlcen. - Strij(lige feitelijlce vaststellinq rloo1· cle reohter over de grand.- Met
Tetlenen ornklecle beslissin.rJ. Wanneer
een partij zich er toe beperkt bij conclusies een feit te bevestigen, 7,0nder enig
bewijselement tot staving aan te voeren,
is de beslissing, die een strijdige feitelijke
vaststelling tegen die bevestiging vooropstelt, behoorlijk gemotiveerd.
9 december 1954.
258
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7. ~ B~trgerlijlce zalr.en. - Uitd'l"ulclci·ny
« waarde nagenoeg geUjlc awn ... >>.
D'/"aagwijdte.- Door te verklaren dat een
pand een waarde vertegenwoordigt die
« nagenoeg gelijk >> is aan bet bedrag van
een wissel, beslist de rechter over de gron<l
dat, volgens zijn beoordeling, die waarde
ten opzichte van bet bedrag· van de wissel
een zo gering verscbil vertoont dat er geen
grond aanwezig is om rekening ermede te
bouden.
9 december 1954.
8. - Bur·gerlijlce zaken. - In aonalusies voorgebraaht verweermiddel. - Aa·nbod jeUen te bewijzen tot staving van dat
verwee1·. - Verweer· venvorpen op grand
van vaststaande elementen. - Stilzwijuende verwerping van het bewijsaanbod.

Een in conclusies aangevoerd verweermiddel, dat met een bewijsaanbod tot staving van dat verweer gepaard gaat, wordt
door de recbter stilzwijgend verworpen
zelfs wat bet bewijsaanbod betreft door
de overweging dat het verweer niet met
ter zake vaststaancle elementen verenigbaar is.
13 januari 1955.
35~

~

12. -

Burgerlijlce zalcen. In onbewoordingen aangevoerd bezwaar. - Geen verpliahting het te beantwoorden. De recbter over de grond
na~twlcettrige

beeft de verplicbting niet antwoord te
verstrekken op hetgeen in onnauwkeurige
bewoordingen werd aungevoerd.
24 februari 1955.
5:11
13. - Bttrgerlijke zaken. - Ooncl~tsies
waarbij aanlegger zich er toe beperlcte
een jeit aan te voeren. - Strijdige vaststalling in feite door de rechter. - Gepa.st
an.twoor-d. Verstrekt een gepast ant-

woord op de conclusies van een partij, die
zicb er toe beperkte, zonder nadere bepaling, aan te voeren dat een bepaald feit
nit de stukken van bet dossier van de
tegenpartij bleek, bet arrest dat een daarmede strijdige vaststelling in feite tegenstelt.
4 maart 1955.
567
14. - Bur·gerlijlce zalcen. - Oonalusies
waarbij betwist wordt dat een vordering
op een bepaalde wetsbepaling ste~mt. Arrest dat vaststelt dat de vonlering op
een andere wetsbepaling gesteund is. Gepast antwoord. - Verstrekt een gepast

9. - Buruerlijlce zaken. - A.mbtshalve
beslissing van de 1"echter over de u·rond
zonde1· vm·wittiging der partijen dat de
gegrondheid van de eis aan een bepaalde
voorwaarde ondergesahilct f,s. - Toewijzing van de eis zonder vaststelUn,q van
het bestaan van die voorwaanle. - Niet
uemotiveerde beslissing. Wanneer de

antwoord op conclusies, waarbij betwist
wordt dat een vordering wettelijk op een
bepaalde wetsbepaling kan steunen, bet
arref;t dat vaststelt dat de vordering op
een andere wetsbepaling steunt.
4 rnaart 1955.
567

11. - Bur,qerlijlce zaken. - Oonalusies.
- Beschouwing wellce noah een eis noah
een vm·wee1· noah een emceptie ttitmaakt.
- Rechter niet gehottden ze te beantwoorden. - De recbter beeft de Yerplicbting

16. - Tegenstrijdigheid tttsseri de motieven en het dispositief. - Niet wettelijlG
,qemotiveerde beslissing. - Is niet wette-

15. - Hoge1· beroep tegen een vonnis
recbter over de groncl ambtsbalve beslist, waa1·bij niet dejinitief over de grand worllt
zonder biervan de partijen te verwittigen, . beslist en tegen een vonnis van onbevoegddat de gegrondheid van een eis aan een he·id. - Hoge1· beroep gegrond verklaard.
bepaalde voorwaarde ondergescbikt is, is - Rechtm· in hager beroep die beslist dat
het beschikkend gedeelte van zijn vonnis de eerste reahter bevoegd was. - Reahter
niet met redenen omkleed z6 bij voormel- in hager beroep die << het » bestrellen vonde eis toekent zonder vast te stellen dat nis te niet doet. - Geen dubbelzinni.qheid
die voorwaarde ter zake vervuld is. omtrent het aldus bedoeld vonnis.- Wanneer terzelfdertijd boger beroep werd in(Grondwet, art. 97.)
gesteld tegen een vonnis waarbij niet defi20 januari 1955.
39't nitief over de grond beslist wordt en tegen
een vonnis van onbevoegdbeid, wordt al10. - Burgerlijlce zaken. - Verwer- dus door de recbter die bet boger beroep
ping van een emaeptie. - D~rbbelzinnige
gegrond verklaart en na « bet >> bestreden
reflenen. - Niet gemotiveerde beslissing.
vonnis te niet gedaan te bebben beslist
~ De beslissing die een exceptie verwerpt
de eerste recbter bevoegd was, zonder
op grond van dubbelzinnige beweegrecle- dat
dubbelzinnigbeid bet vonnis van onbenen is niet gemotiveerd.
voegdbeid bedoeld.
20 januari 1955.
394
10 maart 1955.
587

niet de bij conclusies door een der partijen aangevoerde bescbouwingen te beantwoorden welke noch een eis nocb een
verweer nocb een exceptie uitmaken.
27 januuri 1955.
41S

lijk gemotiveerd het vonnis waarvan de
motieven en bet dispositief tegenstrijdig
zijn. (Grondwet, art. 97.)
10 maart 1955.
592
17. lijlcheid. -

Burgerlijlce zaken. - H oofdeBeslissing die artikcl 1213 111111
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het Bttrgerlijlv Wetboelv n-iet op het geval
toepasselijlv vedclaart. - Irnpliciete '!Jerwerping van een rniddel dat op art-ileel 1216 van dat wetboelc gegrond is. -

ter ll heeft gesteld en « voorbedachtelijk
een aquiliaanse fout ll bedreven heeft.
30 juni 1955.
~~9

Daar de bepaling van artikel 1216 van het
Burgerlijk Wetboek slechts een toepassing
van het door artikel1213 gehuldigd grondbeginsel uitmaakt, verwerpt de beslissing
die gemeld artikel op het geval niet toepasselijk verklaart impliciet llet middel
dat op artikel 1216 gegrond is.
635
25 maart 1955.

22. - Burgerlijlce zalcen. - A.rrest dat
een deel van het geschil naar een volgende
terechtzitting verw-ijst oprlat aanlegge-r or
v66r de rechter ove1· de grona conclu11ies
zo-u nernen. Oonclusies wellce reeds
door· de verweerder genornen werden. An·est niet gehottden, in deze staat van
de pr·ocedttre deze concl·usies te beantwoorden. - De recllter, llie, na over een

18. - Bttrgerlijlve zalcen. - Aanbod
van bewijs door getuigen tot staving van
een verweet·. Verweer afgewezen. Redenen van verwerping inslu-itend dat ie
feiten onjttist zijn. - Gernotiveerde ·verwer·ping van het aanbod van bewijs. --

deel van het hem onderworpen geschil
uitspraak te hebben gedaan, de zaak voor
het overige naar een latere terechtzitting
verwijst opdat de aanlegger er over cle
rechtsvordering conclusies zou nemen, is
er niet toe gehouden in tlie staat van ole
procedure de conclusies te bermtwoorden
welke reeds door de verweerder over rUt
tweede deel van het geschil genomen werden.
30 juni 1955.
889

Verwerpt, door een gemotiveN·de besli'lsing, het tot staving van een verweer gedane aanbod van bewijs door ·getuigen,
het vonnis welk dat verweer verwerpt. o~J
grond van beweegredenen insluitende dat
de onjuistheid van de aangevoerde feiten
vaststaat.
12 mei 1955.
762
19. - Bttrgerlijl"e zalven. - Vonni.s
ver·wijzende naar· de in de conclttsies van
een der· partijen ttiteengezette rniddelen.
Geen nadere be1Jaling betreffende wat
de r·echter· als rniddelen heett beschouwd.
N,iet gernotiveerd 'Vonnis. Is niet

gemotiveerd het in een burgerlijke zaak
gewezen vonnis, dat zijn dispositief door
een loutere verwijzing naar de conclusies
van een partij rechtvaardigt, zonder die
middelen weer te geven noch te bepalen
wat de recllter, in die conclusies, als middelen lleeft beschouwd. (Grondwet, artikel 97.)
10 juni 1955.
837
20. - Bttrgerlijlce zalven. -

Oonclusies.
- Niet overleggen van een stttk wellv een
rniddel rechtvaardigt.- Verplichting vv6r
de rechter de verwerping van het rniddel
te rnotiveren. - Bet niet overleggen van

een stuk waarop het in conclusies voorgebrachte middel steunt, laat dP rechter niet
toe de verwerping van het middel niet te
motiveren.
17 juni 1955.
85 7
21. - Bnrgerlijlce zalcen. -- Partij die
beweert geen rnachtsrnisbrttilv te hebben
begaan. Arrest vaststellende dat (z.ie
part'ij een willelveurige en rnisbntilcelijke
daad gesteld heett. - Gepast antwoord.

- Verstrekt een gepast antwoord op de
conclusies waarbij een partij beweert geen
machtsmisbruik te hebben gepleegd, het
arrest dat vaststelt en de vaststelling
rechtvaardigt dat deze partij een daad
<<met willekeurig en misbruikelijk karakVERBRI., 1955. 69

23. - Bttrgerl-ijlve zaken. - Beschouw-ing zonder verband rnet de beslissing. Maakt geen beweegr·eden uit. - Een be-

schouwing die geen verband houdt met de
getroffen beslissing rnaakt geen beweegreden er van uit.
1 juli 1955.
S9G
24. - Bttrgerlijlce zalcen. - Oonclusies
aanvoer·end clat last_qeving aan een pleitbezorger· door een orgaa.n vum een vcttnootschap verleend werd. Oonclusies
veTworpen orn de reden dat de lastgeving
door een derde verleend wenJ.. - Rechter
niet behoevend van arnbtswe.(Je de reden
op te geven waarorn die lastgeving niet
kan worden beschouwd als door een or,qaan van de vennootschap ,qeldig ,qemaakt
ot goedgelcem·d zijnde geweest. -De recb-

ter over de grond, v66r dewelke aangevoerd werd dat lastgeving van een pleitbezorger door een orgaan van een vennootscllap werd verleend om deze te
vertegenwoordigen, behoeft niet, na rliP
aanvoering te hebben verworpen, van
ambtswege de reden op te geven waarom
de door een derde verleende lastgeving
niet als door een orgaan van de vennootschap geldig gemaakt of goedgekeurd lmn
heschouwd worden.
14 juli 1955.
948

25. - Bm·geTlijlce zalcen. - Oonclttsies
v66r de rechter in hoger beroep ~vaarbij
de door de eerste rechter aa-n een over·eenkornst ,qegeven interpretatie bet-wist
worden. - Retw-istin,q hieTOZJ gegrond dat
die interpTetatie een door een bepaalde
reglernenteTing verboclen overifracht unclerstelt. - Arrest zich er toe beperkend
te ver·lclaren rlat rle overeenkornst niet
strijdi.(} met de bedoelde reglernenterirt,q
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is. - Arrest niet gernotiveenl. \Vanneer conclusies de door de eerste recbter
aan een overeenkomst gegeveu interpr<et'ltie betwisten om de reclen .dat die interpretatie een door een bepaalde reglementering verboden overdracllt onder<)telt,
verstrekt daarop een dubbelzinnig Hntwoord en is derhalve niet gemotiveerd in
tle zin van artikel 97 van de Grondwet
het arrest dat !let beroepen vonnis bevestigt door zich bij de verklaring te beperken dat de overeenkomst niet strijdig met
de bedoelde reglementering is.
14 juli 1955.
!J51

HOOFDSTUK II.
IN STRAFZA.KEN.

26. B1iddelen tot ve1·b1·eking.
TT oorz·iening van de beSt1·atzalcen. Middel van nmbtswege dat
lclaagde. een verbrelcing met vm·wijzing me£1ebrengt. - Het hot e1·vwn niet ontslfwnae
vooraf een rniddel te onde·rzoelven dat tot
stnving van de voo1·zienina we1·a voo1·f!esteld en vnn aanl is mn een voorziening
zonder venvijz·ing mede te brengen. -De
omstandiglwid dat, op voorziening van ilc
veroorileelde, een midilel, dat een verlweking met verwijzing medebrengt, van
ambtswege kan opgeworpen worden, ontslaat het hof er niet van vooraf een middel te onderzoeken dat door de aanlegger
tot staving van zijn voorziening is opgeworpen en van aard is, inclien het gegrond
is om een verbreking zonder verwijzing
m~de te brengen. (Stilzwijgenile beslissing.)
4 october 1954.
43

27. - Stmtzaken. - Datnm van het
misdrijf niet aangedttifl. - TTeroortleling.
- Beslissing niet met redenen omlcleed.
- Is niet wettelijk gemotiveerd, in strafzaken, het arrest van veroordeling dat de
datum van het misdrijf niet aanduidt.
11 october 1954.
66
28. - Stratzalcen. - Afwisselende betichtinf!. Geen conclusies van de belclaagde. - TTeroordeling waarbij de weerhouden talc van cle afwisseling niet bepaald worclt. TTeroordeling w~ttel:iJ'~'
qemoti11ecnl. Wanneer de behchtmg
tweP misdrijven ter keuze bedoelt, is bij
ge!H"ek aan conclnsies desaangaande de
recht0r niet gehouden, bij het bewezen
verklaren van de betichting, degene van
ile betichtingen te bepalen, waarop hij de
veroordeling steunt, dan wanneer de uitgesproken straf door beide misdrijven ge.
rechtvaarc1igd is.
11' october 1954.
84
29. -

Stratzalcen. Beslissing va-n
veroordeling. - TTerweer van de betichte

niet onderzocht. - Niet gernoUveerde beslissiny. ~ Is niet gemotiveerd het vonnis

van veroordeling dat een regelmatig voorgebracht verweermiddel niet bespreekt.
(Grondwet, art. 97.)
174
17 november 1954.
30. - Strafzalcen. - Bm·ge1·lijlce vorde1·iny. - TTrijspraalc van de betichte en
beslissina van onbevoegclheid over cle bttrgerl-ijlce vordering. ~ Geen verplichting
de wetsbepnling awn te dttiden waarotJ de
vervolging steunde.- Wanneer de rechter
over de grond de betichte vrijspreekt en
zich onbevoegd verklaart om van de vordering van de burgerlijke partij kennis
te nemen, is hij niet verplicht de wetsbepaling· aan te duiden waarop de vervolging steunde.
29 november Hl54.
203
31. - Strat."alcen. - Douanen en accifnzen. - De.elnerning aan flit rnisdrijf.
- A1-rest flat de rleelneming in cle bewoorflingen Vftn cle wet omsch1"ijft. - Geen
conclusies. - Ve,roordeling wellce wettelijlc r1emotivee1·d is. Bij gebrek aan
conclusies desbetreffende mag de rechter
zich er toe beperken de deelneming aan
de sluikinvoer, waaraan hij de betichte
schuldig verklaart, in de bewoordingen
van de artikelen 66 en 67 >an het Strafwetboek en 28 van de wet van 6 april 1843
te omschrijven.
13 december 1954.
268

3:2. - Strajzalcen. - TTerwerping van
de gronrlsla,q van een verweer doo1· rle
1·echter. - Beslissing wellce de venverping
onderstelt van rle uevolgtrelclcinq die belclaa,qrle ttit voornoemde grondslaq had
afgeleirl. Door de elementen waarop
een verweer van de beklaagde steunt te
verwerpen, wijst de recllter over de grond
de gevolgtrekking af die de beklaagde uit
dit verweer afleidde en beantwoonlt ze
clientengevolge.
3 januari 1955.
310
33. - St,ratzalcen. - Terloops in onnctttwkeurige bmvoorclingen voorrJebrachte
aanvoe'ring. - Rechter niet rfehottclen ze
te beantwoorden. - De rechter is er niet
toe gehonden de in onnauwkeurige bewoordingen en terloops voorgebrachte aanvoering betreffende een morele dwang op
bijzonclpre wijze te beantwoorden.
3 januari 1955.
317
34. - Strafzalcen. - BtwgerUjke vordering. - Aanvoering waantit geen previes gevolg afgeleicl wordt. - Geen verplicht'ing ze te bea.ntwoorden. Waar
een partij zich beperkt bij 0en bewering
waaruit zij geen rechtsgevolg afleidt of
zonder er de jnridische draagwijdte van
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te bepalen is de rechter er niet toe verplicht die bewering te beantwoorden.
3 januari 1955.
31!}

wijzen en mits het beroepen vonnis ze op
passende wijze beantwoord heeft.
14 maart 1955.
596

35. - Stratzalcen.
Oonal~tsies. Besahouwingen wellce noah een eis, noah
een verweer, noah een emaept'ie uitmaken.
- H oeven niet door de reahter te worden
beantwoord. - De rechter is er niet toe

40. - StTafzalcen. - AT1·est waarbij
de schorsing inget·roklcen wordt en de
straf van verval van het recht orn een rijtuirJ te voeren bij de door de eerste 1·ech.
ter uitgesproken straffen gevoegd wordt.
- Beslissin,q stmmencl op cle ontoereilcendheid van cle toe,qepaste beteugeling. A1orest regelmatig met redenen ornlcleed.

gehouden in conclusies uiteengezette beschouwingen te beantwoorden die noch
een eis, noch een verweer, noch een exceptie uitmaken.
10 januari 1955.
.342
36. - Strafzaken. - Oonalusies wellce
een bewijselement bestrijden. Oonalu.sies wellce niet dienen beantwo01·d te worden. - De rechter hoeft geen conclusies
te heantwoorden welke een bewijselement
bestrijden wanneer zijn beslissing op andere llewijselementen gegrond is.
10 jannari 1955.
342
37. - Stratzaken. - Oonalnsies van
de verdaahte. Beslissing van veroordelinrt wellce een verweerrniddel niet op
passende wijze beantwoordt. - Niet gemotiveerde beslissing. - De beslissing die
fie verdachte veroordeelt zonder een in
conclusies regelmatig opgeworpen verweermif!del te beantwoorden is niet met
redenen omkleed. (Grondwet, art. 97.)
14 febrnari 1955.
486
38. -

Stmfzaken. -

Besahilcking van
- Beslissing gegroncl op de onwetendheid van de verdaahte. Vorclering van het openbaar
rninisterie niet beantwoord. - Niet gernoti1;eerde beslissing. - Is niet met redenen
b~titenven;olgin,qstelling.

omkleed het arrest van buitenvervolgingstelling gegrond op de dwaling of op de
onwetendheid van de verdachte wanneer
het geen uitspraak f!oet over de vordering
van het openbaar ministerie naar luid
waarvan de aangevoerde dwaling of onwetendheid een onoverwinnelijk karakter
moest vertonen om een rechtvaardiging
van :[let ten laste gelegde misdrijf nit te
maken. (Grondwet, art. 97.)
14 februari 1955.
487
39. -

Strafzalcen. Oonalttsies v66r
de 1·eahteT ·in hoge1· beroep die naar cle
v661' de ee1·ste reahter genornen conalttsies
ve1·wijzen. Beslissing van de eerste
reahte1· cUe ze op passendc wijze beantwooTd heett. - Rcchte1· in hager be1·oep
clie naar cle redenen van de eerste rechter
ve1·wijst. Gemotiveerd arrest. De

rechter in l!oger lleroep die tle redenen
van de eerste rechter overneemt, beantwoordt de v66r hem genomen conclusies,
indien deze slecl!ts naar degene die v66r
de eerste rechter werden genomen ver-

- Het arrest waarbij de door de eerste
rechter verleende schorsing ingetrokken
wordt en de · straf .van verval van het
recht om een rijtuig te voeren bij de door
die rechter uitgesproken straffen gevoegd
wordt, is een regelmatig met redenen omklede beslissing wanneer het gegrond is
op cle overweging dat, rekening gehouclen
met de ernst van !le zaak en de door beklaagde bedreven zware fonten de door
de eerste rechter uitgesproken straffen als
ontoereikend voorkomen.
2 mei 1955.
720
41. - Strafzalren. - Beslissing van
veroorcleling. - Geen aancluiclinrt van de
wetsbeZJaling die ae straf vaststelt. - Niet
rnet reclenen oml.;lecle besliss·inrJ. -Is naar
recht niet met reclenen omkleecl het vonnis
van veroordeling dat er zich toe beperkt
de wetsbepaling aan. te <luiden die de bestanddelen van het misdrijf vermeldt en
deze verzuimt aan te duiden die de straf
vaststelt. (Grondwet, art. 97.)
2 mei 1955.
72:7

4·2. - Stmfzalcen. - Betiolite aanbieclencl zelcere feiten tot staving van een
ve1·weer te bewijzen. - Telastlegging ten
genoe,qe van recht bewezen verlclaarcl. Gcmotiveercle verwerpinrt van het aanbod.
~ Wanneer de betichte aanbiedt zekere
feiten tot staving van een verweer te bewijzen, motiveert de rechter over de grond
de verwerping van dit aanbod door te
verklaren clat de feiten ten genoege van
recht door de bestanudelen cler zaak bewezen zijn.
4 juli 1955.
901

43. - Strafzalcen.
VerbeurclverlclaTing. Geen vaststelling clie de wettelijlcheid van clie rnaatregel rechtvaardigt.
V erbrelcing. - De beslissing die inbeslaggenomen voorwerpen verbeurd verklaart, zonder enige vaststelling te doen
die de wettelijkheid van die maatregel
rechtvaardigt, laat aan ltet hof niet toe
zijn controle uit te oefenen. (Grondwet,
art. 97.)
4 juli 1955.
904
44. - Straj.mlcen. - Telastle[Jging van
vals!wid in ,r;esohriften. - Tegenstrijcl·ige
motwven. - Gebrek aan motieven. - Is
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door tegenstrijdigheid van motieven en,
derhalve, door gebrek aan motieven aangetast, het arrest dat, om de beklaagde
van de telastleggingen van valsheid in
geschriften en van gebruik van valsheid
vrij te spreken, enerzijds, steunt op het
gebrek aan bedrieglijk oogmerk in hoofde
van de beklaagde en, anderzijds, er op
wijst dat deze gehandeld heeft met de
bedoeling de bestuurlijke controle over het
vervoer van brandewijn en likeuren te
dwarsbomen. (Grondwet, art. 97.)
11 juli 1955.
926

45. - Stratzalcen. - Ooncl~tsies waarb'ij de belclaagde slechts een der bestanddelen van het misdrijf betwist. - Arrest
van veroordeUng dat cUt verweermiddel
beantwoordt en de in cle bewoordingen
van de wet opgestelae telastlegging bewezen ver-lclaart. Regelmatig gemotiveerde beslissing. - Wanneer de beklaagde zich bij zijn conclnsies ertoe beperkt
een der bestanddelen van het misdrijf te
betwisten, is regelmatig gemotiveerd het
arrest van veroordeling dat, na dit verweermiddel beantwoord te hebben, de in
de bewoorclingen van de wet opgestelde
telastlegging bewezen verklaart.
11 juli 1955.
tl27
46. - Strafzalcen. - Bur·gerlijke vor·dering. Vonnis van veroordeUng. Verweermiddel niet beantwoor·d. Beslissing niet gemotiveerr1. - Is niet gemo-

tiveerd het vonnis dat, uitspraak doende
over de burgerlijke vorderingen, een deel
van de verantwoordelijkheid van een ongeval ten laste van de beklaagde legt zonder een door cleze regelmatig voorgebracht
verweermicldel te !Jeantwoorden. (Grandwet, art. 97.)
929
11 juli 1955.

47. - Strnfznken. - Aand~tiding vnn
de wetsbepalingen betreffende de rechtspleging. - Niet vereist. - Uitzondering.
- De in strafzaken g-ewezen vonnissen en
arresten dienen de "~etsbepalingen betreffende de rechtspleging alleen niet aan te
duiden, behalve de toegepaste bepalingen
van de wet op het gebruik der talen in
gerechtszaken. (Grondwet, art. 97; wet
van 15 juni 1935, art. 41.)
22 juli 1955.
957
48. - Strntzaken. - Ar·rest wanrbi.f
alleen de su.bsidia·ire betichting nangenomen werd. - Arrest op impUciete wijze
vnststellend dat rle hoofdbetichting niet
bewezen is. - Door de subsidiaire betich-

ting aileen aan te nemen, stelt het arrest
op impliciete wijze vast dat de hoofdbetichting niet bewezen is.
22 juli 1955.
960

HOOFDSTUK IlL
IN MILITIEZA:KEN.

49. - Militie. - Aanvmag on~ VrtJstelling wegens een bepnnlfle zielcte en
een bepnnld lichnnmsgebrelc. Verwerping ~titslu'itend gegrond op een geneeslcundig verslng opgestelcl ingevolge een
inobservnt-iestelling voor· cle zielde nlleen.
- Beslissing niet wettelijlc gemotiveerd.
- Is niet wettelijk gemotiveerd de beslissing waarbij de herkeuringsraad een aanvraag om vrijstelling van de militaire
dienst wegens een bepaalde ziekte en een
bepaald lichaamsgebrek verwerpt, door
uitsluitend te steunen ol) een geneeskundig
verslag Ol)gesteld ingevolge een inobserva tiestelling betreffencle de ziekte alleen.
27 september 1954.
2T
50. - MilUie. - Verwerping van een
nanvrnag om v·ri:ilnting van dienst op mor·ele grand. - Inlcom.sten beneclen cle raming van de aclrninistratie cler belastingen
aangegeven floor de vacler van de dienstplichtige. - ' Dienstplichtige wellce aanb-iedt het bewi.js bij te brengen van de
j1t·istheicl der aangifte van cle inlcomsten
en een bestmwlijk onclerzoelc clesomtrent
vcwflert. Beslissing cUe nalaat deze
eisen te benntwoorden. Niet gemotiveer·fle beslissing. - Is niet gemotiveerd
de beslissing van de hoge militieraad die,
alhoewel de dienstplichtige, welke het bedrag van de inkomsten van zijn vader
zoals het door de administratie cler !Jelastingen geraamd werd betwist en aanbiedt
cloor !Jescheiden te wijzen dat de door zijn
ouders gedane aangifte van de inkomsten
juist was en daartoe een bestnurlijk onrlerzoek met advies van de vrederechter
vorderde, niettemin de aanvraag om vrijlating van dienst afwijst om de enige
reden dat de dienstplichtige het bewijs
niet inbrengt dat de inkomsten van zijn
vader lager zouden zijn dan de inkomsten
zoals zij nit de aanslag blijken.
13 december 1954.
270
51. - Militie. - Hoger beroep door de
dienstplichtige tegen een beslissing van de
miliUernnd. - Bevestigin,q van de beslissing rloor· de hoge militiernafl. Geen
nntwoorrl op het in cle nkte van beroep en
in cle memorie vnn de dienstplichtige voorgestelcl miclclel. - Niet gmnotiveercle be8lissing. - Is niet gemotiveerd de beslissing van cle hoge militieraad welke, op het
hoger beroep van cle dienstplichtige, cle
beslissing van de militieraad bevestigt,
zonder te antwoorden op het door de
flienstplichtige in zijn akte van beroep en
in een tot staving van het beroep overge1egde memorie voorgesteld middel.
2 mei 1955.
724
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HOOFDSTUK IV.
IN ZAKEN VAN BELASTINGEN.

52. - Zalcen vcm di1·ecte belastingen.
- Ewtrabelasting. - Belastlngplichtige in
concltlsies aanvoerende flat tcit de inge1"0epen vermoedens hogere uit de oetening
van een vrij beroep voo1·tlcomende inlcom"
sten blijlcen dan degene waarmecle de
administratie relcening gehot1den heett. Geb1·e1c aan passend antwoorcl. Niet
gemotiveerd a1-rest. - Is niet gemotiveerd
het arrest dat zich er toe beperkt er op
te wijzen, dat «de belastingplichtige
slechts op grond van de handelsinkomsten
in de extrabelasting aangeslagen werd ll
en dat de inkomsten (van het vrij beroep)
niet in de voor de extrabelasting weerhouden grondslag in aanmerking werden
genomen, dan wanneer in conclusies tot
bepaling van de referentiewinst beweerd
werd dat, indien de door het beheer ingeroepen vermoedens winsten voortkomende
van een handelsexvloitatie en winsten
voortkomende van de uitoefening van een
vrij beroep lieten blijken, deze laatste belangrijker waren dan degene waarmede
de administratie tot bepaling van de
grondslag van de aanslag rekening had
gehouden. (Grondwet, art. 97.)
32
28 september 1954.

53. - Zalcen van dil"ecte belastingen.
Strijdigheicl tussen het beschilclcend
gedeelte en de 1·edenen of dnbbelzinnige
redenen. - Niet gemotiveerde beslissing.
- Is met strijdigheid of n;linstens met
dubbelzinnigheid behept het arrest dat,
·enerzijds, de conclusies beantwoordend
van de belastingschuldige, waarbij aangevoerd werd dat de door de administratie
gedane schatting van zijn belastbare inkomsten van het laatste kwartaal van
1944, op grond van het gemiddelde der
vermoede inkomsten der vorige maanden,
niet gegrond was, omdat de economische
voorwaarden tijdens dit kwartaal niet
met die van de vorige maanden konden
gelijkgesteld worden en dat deze schatting
dienvolgens moet verminderd worden, verklaart dat deze beschouwing juist is, en
flat anderzijds, in zijn beschikkend gefleelte, niet hAslist dat de aanvraag tot
vermindering geheel of ten dele gegrond
is. (Grondwet, art. 97.)
32
28 september 1954.
54. - Zalcen van directe belastingen.
Eisen en ewcepties gestemul op een
niet toepasseli.ilc verlclaarcle wetsbepaling.
- Geen verplichting ze te beantwoorden.
~ Wanneer de rechter over de grond beslist dat de bepalingen van artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek ter zake niet
toepasselijk zijn, is hij er niet meer toe
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gehouden de op die wetsbepaling gesteunde eisen en excepties te beantwoorde)l.
28 september 1954.
36

55. - Zalcen van directe belastingen.
Oonclusies van de belastingschuldige
die een eis voorbrengen. Geen ant"
woord. Arrest 1~iet gemotiveerd. Schendt artikel 97 van de Grondwet het
arrest van het hof van beroep, dat zich
er van onthoudt te antwoorden op een in
conclusies regelmatig voorgebrachte eis
die er toe strekt de belastbare grondslag
te doen verminderen met een bepaalde
som, welke een beweerde meerwaarde vertegenwoordigt, die ter gelegenheid van een
verkoop van mobilair zou verwezenlijkt
zijn geweest.
2S september U54.
39

56. - Zalcen van directe belastingen.
Arrest hierop gesteund dat een door
aanlegger tot rechtvaard·iging van zijn
activa op 1 januari 19.t,O oveTgelegd attest
vcm bewijslcracht ontbloot is. - Aanlegr1e1· die oolc andere bewijsmicldelen voorgelegcl heett. - An·est dat Mtilcel 97 van
de Gmndwet schendt. Schendt artikel 97 van de Grondwet het arrest dat de
aanspraken van de aanlegger verwerpt
door zich er, toe te beperken te beslisser:
dat een door hem tot rechtvaardiging van
zijn activa op 1 januari 1940 overgelegd
attest van bewijskracht ontbloot is, dan
wanneer aanlegger in conclusies ook andere bewijsmiddelen had doen gelden.
·
12 october 1954.
71
57. - In lcomstenbelasUngen. - Strijdigheid tt1ssen de motieven en het dispositief. - Niet gemotiveerde beslissing. -

Is met strijdigheid behept en schendt derhalve artikel 97 van de Grondwet het
arrest dat in zijn motieven vaststelt dat
de aanslagbasis voor vijf fiscale dienstjaren op de som van 116.250 frank moet
teruggebracht worden en dat, in zijn <lispositief, beveelt dat de aanslag van elk
dienstjaar op een bedrag van 18.026 fr. 60
zal gevestigd worden.
30 november 1954.
210
58. - Dkecte belnstingen.
Arrest
hetwellc de bewijselementen aangeett
waarop het steunt. - Stilzwijgende atuYijzing van de strijdige concl·usies. -

vVaar de rechter over de grond de bewijselementen aangeeft waarop hij zijn beslissing steunt wijst hij de strijdige conclusies af door impliciet doch zeker te
beslissen dat de omstandigheden waarop
in die conclusies wordt gewezen voormelde bewijselementen niet ontzenuwen.
18 januari 1955.
386

59. - Directe belnstin[!en. -· Vm·plichting tot moNve1·en.- Vorm voorschrift.-
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De verplichting de vonnissen en arresten
te motiveren is een vormvoorschrift : de
omstandigheid dat een reclen verkeerd zou
zijn, zou geen verbreking wegens scherrding van artikel !}7 van de Grondwet voor
gevolg kunnen hebben.
18 januari 1955.
3g9
60. - Rechtstreelcse belastingen. Oonclttsies U!aarbij de belast'ingschttldige
een middel inroept en een aanspraalc
maalct. - Arrest hetweUc het middel. onbeantwoorcl laat en de aanstwaalc om een
niet passende reden afwijst. - Niet gemotiveerd arrest. Ret arrest hetwelk

zich. ertoe beperkt te verklaren dat er geen
aanleiding toe bestaat zekere belastingen
of andere belastingen in mindering te
brengen terwijl de belastingschuldige het
aftrekken van belasting;en van de belastbare gronclslag bedoelde en ook staande
hieldt dat de reeds aan de extrabelasting
onderworpen inkomsten niet in de gewone
belastingen belastbaar waren schendt het
artikel !}7 van de Grondwet.
461
8 februari 1955.
61. -

Rechtst·reelcse belasUngen. Bewijsaan1Jod floor getttigenve·rhoor tot
staving van een aansprnnlc. - Aanspraalc
wegens i-n het wrrest aan{fecluicle· redenen
ten {froncle afgewezen. Jmpliciete afwijzin[J van het bewijsannbod. - Ret ar-

rest hetwelk zeer nauwkeurig de redenen
opgeeft waarom een aanspraak ongegrond
is, verwerpt impliciet het bewijsaanbod
tot staving van clie aanspraak.
8 februari 1955.
461
62. - Directe belastingen. - Ontvankelijlcheicl vnn reclarnaties 1Jij conclusies
af[Jeleirl nit ae ontstentenis van verzonclen
annsla[Jbil.ietten. - Reclarnnties cloor het
arrest om een and61· reden ontvankelijlc
verlclaanl. - Niet mee1· te 1Jea11twoorclen
conclu sies. - "'~anneer de belastingsclml-

clige hij conclusies het g:ebrek aan toezencling van een aanslagbiljet inroept uitsluitend met de bedoeling de ontvankelijkheid van zijn reclamaties te rechtvaardigen is het hof van beroep, zo het de
ontvankelijkheid ervan om een andere reden aanvaardt, er niet toe gehollden de
gebeurlijke gevolgen van het beweerd verzuim na te gaan.
15 februari 1955.
494
63. - Zaken van 1·echtstreekse 1Jelastin[Jen. - H of van 1Je·roep dat besUst heett
dat cle reclnrnntieterrn·ijn op de dntttm vnn
het nnnslagbiljet een nnnvang neemt. Oonclu.sies met bet1·elcking tot het bewijs
van de datn·1n van de toezendin[J van cle
awnsla.[Jll'il.ietten. - Hot van beroep neit
[!ehotHlcn rlie conclusies te beantwoo1-den.

- Ret hof van beroep, terecht beslist
hebbende dat de reclamatietermijn op de

datum van het aanslagbiljet aanvang nam,
heeft niet meer te antwoorden op de conclusies die op het door de administratie
te leveren bewijs van de toezending van
cle aanslagbiljetten betrekking hadden;
die conclusies leveren inderclaad slechts
belang op in de onderstelling dat de termijn een aanvang zou nemen op een andere datum dan deze die als datum van
toezending a_an de belastingplichtige op
het aanslagbiljet vermeld is.
19 april 1955.
690
64. - I n zalcen vnn directe belastin{fen.
Verwijzing door het arrest naa1· de
redenen vnn cle beslissin_q vnn de directettr
der 1Jelnst-ingen. - W ettelijlcheid. - Ret

hof van beroep, uitspraak cloende op een
beroep ill zaken van clirecte belastingen,
moti veert wettelijk zijn arrest door naar
cle redenen van de beslissing van de directeur van de belastingen te verwijzen.
13 juli 1955.
943

QEGELING VAN RECHTSGE-

BIED.
1. Strfl[zalcen. Vonnis ·van de
correctionele rechtbank waa·r1Jii een zaalc
verzonden wo1·clt naar ef!n ,·echtbanlc van
de zelfde rang tot toepassin[J van de wet
op het gebru.ilc der talen. ·- Rechtbank,
nara de welke de zaalc verwezen wert!,
beslissencle dat zij niet de bevoegdu
rechtsrnacht is. - Beslissin{fen wcllce beide lcracht van gewijsde he!Jben bclcornell.
- Regeling van rechtsgebied. - WannePI'

een vonnis van de correcl.ionele rechtbank, bij toepassing van artikel 23, lid 3,
van de wet van 15 juni 1!!35 op het gebruik der talen in gereclltszaken, een
zaak, waarover zij te kennen had, naar
een andere correctionele i'Pchtbank verwezen heeft en wanneer laatstgPnoemde
rechtbank zich onbevoegd verk1aard heeft
omdat zij niet het rechtl:leollege is van dezelfde rang clat het dichtst gelegen is bij
de correctionele rechtbank, die de vervanging bevolen heeft, en beide beslissingen kracht van het gewijsde l•ekomen
hebben, bestaat er aanleiding tot regeling van rechtsgebied ten einde het bevoegd rechtscollege van verwijzing te !Jepalen.
8 november 1954.
145
2. - St1·ntzalcen.
Mil'itair in werlwlijlce d1:enst wegens onvrijwUUge verwondingen en inbl"eu./c op de VI Pgcolle naar
de 1·echtbnnlc vnn politic v11rwezen. JJHlitair met onbepaala verlof voor dezelfcle rechtlJnnlc we(fens inbre1tlc op 1Joorrnelde code vervolgcl. - Vonnis waarlJij
de rechter zich onbe'l:oe(fd ve1·lcl({.art. ~
Bevel van verwijzing en vonnis clefinitief

REGISTRATIE. -

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.

gewezen. Regeling van ·reohtsgebied.
- Vonnis 'Van onbevoegdheirl gegrond. Vernietiging van het bevel. ·-- Ve1·wijzinv
naar de lcrijgsattditeu.r. - V\ranneer eeu
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en verwijzing naar dezelfcle reohtliank qnders samengesteld. - Wanueer, iu geval

een zaak overeenkomstig m:tikel 57 vall
de wet van 15 juni 1935 naar e'c'n correctionele rechtbank van '"en ander taalgPbied verwezen wercl, deze rechtbunk zicll
ten onrechte onbevoegd Yerklaurcle, zo
het vonnis van verwijzing en het vonnill
van onbevoegdheid kracht v:m gewijsd>'!
hebben verkregen, client llet hof, het
rechtsgebied regelend, iH·)t vonnis vau
onbevoegclheicl te vernietigen en de zaak
naar clezelfde correctionele rechtlmnk an·
ders samengestelcl te verw1jzen.
14 maart 1955.
600

militair in werkelijke dienst, v66r de
rechtbank van politie verwezen wegens
een door de raaclkamer gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen en wegens inbreuk op de Wegcocle, v66r die rechtbank vervolgd wordt
samen met een militair met onbepaald
verlof die van inbreuk op dezelfde code
verdacht is en wanneer de correctionele
rechtbank in boger beroep uitspraak doende zich onbevoegcl heeft verklaard omdat
de militair in werkelijke dienst de misclrijven gedurende de clienst bedreven
heeft en deze samenhangend zijn, vernietigt het hof, het rechtsgebied regelend, de
beschikking van de raaclkamer indien uit
de stukken van de rechtspleging schijnt
te blijken dat de vaststellingen van de
correctionele rechtbank juist zijn en verwijst het de zaak naar de krijgsauditeur.
14 februari 1955.
490

.REGISTRATIE.
Pu.bl-ieke m·de. - Door 1Je 1·eo1Her ove1·
cle {frond ambtshalve opgeworpen middel.
- W ettelij lcheid. - Aangezien rle mate-

ric der belastingen van oilenl)m·e orcle is,
vermag de rechter aan de t>is vaa een partij een middel tegen te stellen hetwelk
niet door de tegenpartij opgeworpen werrl.
4 februari 1955.
4il9

3. - Strafzalcen. - Publieke vo1·dering
verjaard. Verzoelc tot regPUng van
reohtsgebierl zonaer voorwerp. - Er is
geen aanleiding tot regeling van rechtsgebiecl wanneer nit de procedure blijkt
dat de publieke vorclering vPrjaard was
toen het geschil van rechtsgebiecl opge1·ezen is.
21 februari 1955.
526

QEKENHOF.
Ojfioie1· van geTeohtelijke polit·;e houder
van rloor hem bij een partimtlier tijdens
een ge1·eohtelijlce prooed1mr in beslag genornen geldspeoii:in. - Niet aan het ReTcenhof onderhorig. - De offieier van ge-

4. - Strafzaken. - Vonnis in hager
beroep gewezen rloo1· een cr.rrectionete
reohtb(tnlc waarbij de zaak naar een oorreotionele reohtbanlc van cen ander taalJJebierZ verwezen wordt. -- Vonms tJan onbevoegrlheirl van rlie 1·eoht!Jaflk. - Beslissingen in JC?·aoht. van gewijsrle {}etrerlen.
- Regeling van reohtsgebied. - unwetUg
vonnis van onbevoegrlheid. -- Vernietiging

rechtelijke politie, die \loor IJem tijdens
een gerechtelijke proceduur bij een particulier in beslag genomen specien onder
zich heeft, is desbetreffend niet rekenplichtig jegens 's Lands Kas en is, bijgevolg, niet aan het rekenhof omlerhorig.
25 october 1954.
112

s
SCHENKINGEN EN TESTAMEN·
TEN.
1. - Vnwhtgebn.tilc van een om·oerenrl
goea. - Recht gesteund up een te~tamen
tair beding. - Vruohtgebrnilcer wellce bewee1·t dat het bedin.q nieti.q ·is. -- Nietontvanlcelijlcheid. - Degene die beweert
vruchtgebruiker van een onroerend goecl
te zijn en die clit recht alleeu op een tes·
tamentair beding kan steunen, is niet ont.
vankelijk om de nietigheid van dit beding in t~ roepen.
16 december 1954.
282

2. - Eiyenhandi_q testament. ·-Hand·
telcening. - Begrip. - De ll:.mdtekenin~
van de erfiater, die een cler voorwaarden
is van de geldigheicl van cen eigenhanclig
testament, ~s, naar de zin \'all t!rtikel 970
van het Burgerlijk Wetboek, bet met de
hand geschreven teken waarbij de erfiater
gewoonlijk zijn persoonlijkheid aan clerclen cloet kennen.
7 januari 1955.
335
3. Aohtereenvolge·nde testamente:t
waa1·lJij een versohillencl alljemeen legataris wordt aangewezen. -- 'Fuwede testament waarbij het ee1·ste niet ttitdrukke-
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SCHIP. -

SCHEEPVAART. -

Ujk hen·oepen wo·rdt. - Algemene leuatarissen r1ezamenlijk op tweede algemeen
legataris alleen aangesteld naar gelang
de opeenvolgende bedoelingen van de ertlater al dan niet vereniobq_a.?· zijn. -

Wanneer twee achtereenvolgenue testamenten, waarvan het tweede llet eerste
niet uitdrukkelijk herroept, twee verschillende personen als algemeen legatnris aanwijzen, schikt de rechter over de grond
zich naar de wet door in de lwwoordingen
van de testamenten op te :wekPn, of de
ertlater met elkander verenigbare bedoelingen heeft veropenbaard, <lit is of hij
beoogll lleeft twee algemene legatarissen
gezamenlijk aan te stellen, dan W('l of hi:j
strijdige bedoelingen veropenbanrd heeft
en derhalve bedoeld heeft llet eerste testament te herroepen. (Burg. Vfetb., artikelen 1035 en 1036.)
625
24 maart 1955.

SCHIP-SCHEEPVAAR.T.
1. - Onderlin,qe zeeverze1Ge1"ingen tegen
oorlogsr·isico. - Artikel 5 ran de beslttitwet van 2"1 febntari 194"1 !f6Wi;izigd door
de wet van 5 augusttts 195'£. - UitzondeTlijlce bijdrage.- Aard.- De verpiichting

om de uitzouderlijke bijd~·age welke door
artikel 5 van de door de wet van 5 augm;tus 1952 gewijzigde besluitwet van 27 februari 1947 betreffende de onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlog5risico voorzien
is, te betalen, spruit ntet nit een verzekeringspolis, maar is een door cle wet opgelegde last.
3 juni 1955.
826
2. - Vervoer ter zee. -- Oogno8sement.
Meldingen die de vervoer·der er op
dient te malcen. - De vervoerder ter zef~,

de kapitein of de agent van de vervoerder moeten, op het cognossement dat zij
ten verzoeke van de inlnrlet• afleveren,
melding maken, naar gelang van de omstandigheden, ofwel van llet aantal d8r
colli of het stuktal der goedcren of de
hoeveelheid of het gewicht, zoals zij door
de inlader schriftelijk worden opgegeveJJ.
(Samengeschakelde wetten op de zeevaart, art. 91, A, par. III, 3°, b.)
8 juli 1955.
919
3. - Vervoer ter zee. - Ooqnossement.
- Geldt als vermoeden 'Dan ile untvangst
van de er in omschreven [iOederen. Draagwijdte van het vermoeden. - Het

cognossement geldt als vermoeden, behoudens tegenbewijs, dat de ·;crvoerder de
goederen ontvangen heeft zoals zij er iiL
overeenkomstig de bepalingen van de wet
omschreven zijn. (SamengescllakPlde wet-ten op de zeevaart, art. !l1, A, paragraaf III, 4o.)
8 juli 1955.
919

SEQUESTER DER GOEDEREN.
4. - Vervoet· ter zee. - Ontlast-ing van
aanspt·akelijkheid ten bate van de vervoerder. - Geoorloofd in rle rloor de wet
bepaalde tnate. - Ola!tsule (( weight unknown ll in het oognossenwnt infltlast. -Per ken waarin zij de vervoerder van zijn
aanspralwlijkheid lca.n ontlasten ten aanzien van het in het cognosse-ment aangcduid oewicht. - Zijn nietig de clausules

op grond waarvan de vervoerder in een
ruimere mate dan bij de wet l•epaald ontheffing van zijn verbintenissen, nit hoofd-~
van verlies of schade, kan genietcn.
De in het cognossement inge~nste clausule «weight unknown ll (onbekend gewicht) maakt, derhalve, de vermelding
in het cognossement van het door de inla-der aangegeven gewicht slechts zonder juridisch uitwerksel wanneer de vervoerder
redelijke gronden had om de juistheid
van de aangifte van de inlader te betwijfelen of in de onmogelijkheicl verkeerde
het gewicht na te gaan. (Samengeschakelde wetten op de zeevaart, art. 91, A, paragraaf III, 3°, c, en 8°.)
8 juli 1955.
91!t

SEQUESTER DER GOEDEREN
VAN DE PE~SONEN AAN WIE
MISDIUJVEN TEGEN DE UIT.:.
WENDIGE VEILIGHEID VAN
DE STAAT WOR.DEN TEN
LASTE GELEGD.
1. - Sequester ingesteld bij artikel 1'
van de besl-ltitwet van 17 januari 1945. Bestaat ingevolge de wet. - Geen bekend.
-making vet·eist. - Het bij artikel 1 van

de wet van 17 januari 1945 ingesteld sequester der goecleren van de personen aan
wie misdaden en wanbedrijven tegen de
uitwendige veiligheid van de Staat worden ten laste gelegd, bestaat krachtens de
wet afgezien van elke bekendmaking.
11 februari 1955.
479·
2. - Tegenstelbaarheid jegens derden.
- Wet·kelijlce lcennis van de geeiste maatregel. Deze wettelijke maatregel is

slechts aan derden tegenstelbaar in zover
zij er werkelijk kennis van gehad hebben.
11 februari 1955.
479
3. - Bewijs van de werlcelijlce kennis
kennis van de derden. - Mag uit alle feitelijke omstandigheden afgeleid worden.
- Bindende beoordelin17 door de rechter
over de grand. - Die werkelijke kennis

mag afgeleid worden uit alle feitelijke
omstandigheden, waarvan de rechter over
de gron souverein in feite de bewijswaarde beoordeelt.
11 februari 1955.
479,
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Belcendmakin.a in het cc StaatsMaalct geen wettelijlc vermoeden nit van de kennis van de derden. Uit de bekendmaking in het Staatsblad

krachtens een bij de wet verleende lastgeving voor rekening van deze laatste.
29 maart 1955.
651

van de naam van een persoon wiens goederen bij toepasl=!ing van de besluitwet
dd. 17 januari 1945 onder sequester werden gesteld heeft kan geen wettelijk vermoeden afgeleid worden met de kennis
van de genomen maatregel door dm·den.
11 februari 1955.
479

8. - Akten van de dienst van het seqtwster onde1·worpen aan de machtiging
van de rechtbank van ee1·ste aanleg. Gemis aan machtiging. - Alcte met een
betrelclcelijke nietigheid behept. - Inzake

4. -

blad >>. -

:5. - Arrest dat aan een schttldeise1· een
op de onder sequester gestelde goederen ttitvoel·bare titel verleent. - Geen
sohending van de beslttitwetten van
17 januari 1945 en 10 jamtaTi 1946. Uitwerlcing van de wet van 20 maart 1954
op doze titel. - Noch de besluitwet van
17 januari 1945 betreffende het sequester
der goederen van de personen aan wie
misdrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat worden ten laste gelegd,
noch de besluitwet van 10 januari 19±6 tot
wijziging er van, verbieden aan de hoven
en rechtbanken aan een schuldeiser van
de persoon wiens goederen onder sequester gesteld zijn een op die goederen uitvoerbare titel te verlenen; krachtens de
wet van 20 maart 1954 echter mag de
schuldeiser die in het bezit van dergelijke
titel gesteld wordt noch tot een beslag of
tot een maatregel van tenuitvoerlegging
overgaan, noch de uitvoering van lopende
maatregelen vervolgen zolang het sequester blijft gehandhaafd. (Wet van 20 maart
1954, art. 10 en 19.)
24 maart 1955.
629
6. - Besluitwet van 17 janttal"i 1945. Yoo1·werp van het seqttester. -De besluit-

wet van 17 januari 1945 betreffende het
sequester der goederen van de personen
aan wie misdrijven tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat worden ten laste
gelegd verleent aan de Dienst van het sequester de opdracht de gesequestreerde
rechten en belangen te beheren, ten einde
de rechten der schuldeisers en inzonderheid die van de Staat te vrijwaren.
29 maart 1955.
651
7. - Besluitwet van 17 jamtari 1945.
- Dienst van het seqttester die het nijverheids-, handels- of landbouwbedl"ijf van
de onder sequester gestelde persoon vooTtzet. - Han de lend voor relcening van de
onder sequester gestelde persoon. - Wanneer de Dienst van het sequester, bij toepassing van de bepalingen van de besluitwet van 17 januari 1945 betreffende het
sequester der goederen van de personen
aan wie misdrijven tegen de uitwendige
ve,iligheid van de Staat werden ten laste
gelegd, het nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf van de onder sequester gestelde persoon voortzet, handelt de Dienst

sequester der goederen van de personen
aan wie misdrijven tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat ten laste worden
gelegd, maakt het gemis aan machtiging
van de rechtbank van eerste aanleg, voorzien door artikel 1 van de besluitwet van
10 januari 1946 en 8 van de besluitwet
van 23 augustus 1944, geen oorzaak van
volstrekte nietigheid van de akte uit; de
nietigheid mag enkel door de gesequestreerde en door zijn schuldeisers, particulim·en of openbare machten, ingeroepen
worden.
5 mei 1955.
739
9. - Dienst van het seqttester. Rechtsvordering voor het beheer, tot bewaking of bewaring van de onder sequester gestelde goederen. Hoedanigheid
waarin de dienst optreedt. - De Dienst

van het sequester, in rechte optredend ·
tot beheer, bewaking of bewaring van de
bij toepassing van de besluitwet van
17 januari 1945 onder sequester gestelde
goederen, rechten of belangen, hande1t
krachtens een wettelijke opdracht en,
dienvolgens, voor rekening van de gesequestreerde; hij handelt nochtans niet in
dezes naam. (Besluitwet van 17 januari
1945, art. 7; Burg. Wetb., art. 1984.)
922
8 juli 1955.

SEQUESTEJl VAN GOEDEJlEN
VAN VIJANDELIJKE ONDEJlDANEN.
1. - Beslttitwet van 23 attgttsttts 1944,
artilcelen 4 en 6. - Gebrek aan aangifte
binnen de opgelegde termijn. - Ogenblilclcelijlc misdrijf. - Het vrijwillig verzuim

het bestaan van vijandelijke goederen,
rechten en belangen binnen de voorgeschreven termijn aan de Dienst van het
sequester aan te geven is een ogenblikkelijk en niet een voortdurend misdrijf.
(Besluitwet van 23 augustus 1944, art. 4
en 6.)
7 december 1954.
246
2. - GoedeTen aan een Dttitse vennootschap toebehorende. - Kapitaal van Nederlan(lse vennootschappen voortlcomende.
- A1·tilcel 1 van de wet van 14 juli 1951
ter verklaring van artilcel 1 der beslttitwet van 23 augttstus 1944- - Niet van toe-
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SPOORWEGEN. -

passinr/ op fle sequ.estratie van voo1·melfle
goefleren. - Artikel 1 der wet van 14 juli

1951 ter verklaring van artikel 1 van de
besluitwet van 23' augustus 1944 treft aileen de goederen, rechten en belangen
welke beschouwd worden als onder Duitse
controle staande; het stelt de goederen
niet vrij welke eigendom van een Duitse
vennootschap zijn · zelfs indien het kapitaal van die vennootschap uitsluitend aan
geallieerde onderdanen toebehoort.
13 januari 1955.
356
3. -

Goeclen;n aan een Dnitse vennootschap toebeho1·ende. - Kapitaal van fle
vennootschap ten belope van ten minste
50 t. h. toebehorende aan Belgische, geallieerde of nentrale onflerflanen. - Opheffing van het seqtwster. - Voorwaarflen.

- Het sequester van de goederen welke
eigendom zijn van een vennootschap naar
Duits recht, waarin de aan het regime
van de vereniging onclerworpen kapitalen
ten belope van minstens 50 t. h. aan Belgiselle, geallieerde of neutrale onderdanen
toebehoren, kan enkel in de bij artikel 29
van de wet van 14 juli 1951 omschreven
omstandigheden opgeheven worden.
13 januari 1955.
356
4. - Dienst van het seqttester clie ti,iflelijlc het hanflelsbedrijf van fle geseqnestreerfle voo1·t:zet. - De flienst is geen handelaar.- De Dienst van het sequester, in

de uitoefening van z~jn wettelijke taak
met betrekking tot de goederen van de
vijandelijke onderdanen, en namelijk
wanneer hij tijdelijk het handelsbedrijf
van de . gesequestreerde voortzet, heeft
niet de hoedanigheid van handelaar. (Besluitwet van 23 augustus 1944, art. 8,
2° lid.)
16 juni 1955.
851

5. - GoerZeTen toebehorenrle of toelcomenrle aan een Dttitse onrZerhorige die,
seflert 10 mei 1940, 1·egelmatig verbleven
heett in het gerleelte van het Belgisch
g1·onflgebierl dat met gewelrZ aan rle Dnitse
wetgev·ing onrlerwb1'pen werd. - Vrijstelling van de seqttest1·atiemaatregelen. Gnnst voorbehottrlen aan rle . personen clie
op het ogenblilc vctn de inwerlcingtreding
van de wet van 14 jttli 1951, zich in de
vereiste voorwaarclen bevonden. - Dwitse
onderhorige ' v601· rle inwerlcingtrerZing
overlerZe'li. SeqnestratiemaatTegel gehandhaafd. - De bij toepassing van de
beslnitwet van 23 augustus 19±4 onder
sequester gestelde goederen, rechten en
belangen die toebehoren of toekomen aan
een Duitse onderhorige die sedert 10 mei
1940 regelmatig verllleven heeft in het gedeelte van het Belgisch grondgebied dat
met geweld aan de Duitse wetgeving onderworpen werd, en die aan de bij arti-

STAAT.

kel 18 van de wet van 14 juli 1951 bepaalde voorwaarden voldoet, worden slechts
van de sequestratiemaatregel vrijgesteld
wanneer belanghebbende bij de inwerkingtreding van die wet nog in leven was.
(Wet van 14 juli 1951, art. 20, 1°.)
3 maart 1955.
959
SPOO~WEGEN.

1. - Nationale Maatschappij van ·Belgische spoon,oegen. Statmt.t van het
peTsoneel. - A.mbtshalve ge_qeven ontslag.
- Artikel 10, litt. a, van hoofdstuk XV
van het op 14 october 1932 aangenomen
statuut van het personeel van de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen, krachtens hetwelk ambtshalve
ontslag mag gegeven worden aan de beambte die zonder aannemelijke reden zijn
post verlaat en langer dan tien dagen afwezig blijft, is van toepassing op de beambte die, zonder wettige grond, langer
dan tien dagen na het verstrijken van
zijn verlof verzuimt iedere functie te hervatten, dan wanneer hij daartoe gevorderd wordt.
13 januari 1955.
360
2. - Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen. - Statu.ttt van het per.
soneel. Verlof ten einde in Belgisch
Oongo een betrelclcing te belclerlen. - Geen
verplichting voor rle maatschappij verloven voor een totale rlttttr van achttien
jaar te verlenen. - Geen van rechtswege
veTlenging van het belcomen ve1·Zot. - De
Nationale .Maatschappij van Belgische
spoorwegen heeft de verplichting niet aan
de leden van haar personeel die in Belgisch Congo een betrekking willen uitoefenen verloven voor een totale duur van
achttien jaar te verlenen; het lid van het
personeel van voormelde maatschappij,
hetwelk in Cqngo een betrekking bekleedt,
heeft geen recht op van rechtswege verlenging tot achttien jaar van het verlof
dat het bekomen heeft en waarvan het
geen verlenging aangevraagd heeft.
13 januari 1955.
360

STAAT.
Ontvnngsten en nitgaven van de Staat.
- Ontvnngsten en uitgaven onderwoTpen
aan fle regelen van publielc recht die floor
fle wetgeving op 's Rijlcs comptabiliteit
voorzien worden. De ontvangsten en

uitgaven van de Staat zijn aan de door
de wetgeving op 's Rijks comptabiliteit
voorziene regelen van publiek recht onderworpen.
12 october 1954.
69

STEDEBOUW.- TRAMWEGEN, AUTOBUSSEN EN AUTOCARS.

van de beslissing. - Veroordeling wegens
inbreulc op artikel 421 van het Strafwet·
boelc en wegens inb1·eulc op artikel 455
van hetzelfde wetboelc. Beslissing
waar1!ij de belcenclmaJcing en de aanplalclcing van beide veroordelingen bevolen
wordt. - Onwettelijlcheid. - De beslis-

STEDEBOUW.
Beslu,itwet van 2 december 1946. - Inbrettlc op artikelen 17 en 18. - Rechtstreekse dagvaarding op verzoek van de
Minister van openbare werken. Ontvankelijlcheid. - De Minister van open-

sing waarbij een betichte wegens inbreuk
op artikel 421 van het Strafwetboek en
wegens inbreuk op artikel 455 van hetzelfde wetboek veroorcleeld worclt mag de
bekenclmaking en de aanplakking niet tot
de veroordelingen betreffende de inbreuk
op artikel 421 uitbreiclen. (Strafw., artikel 457, 4" lid.)
28 maart 1955.
642

bare werken, gelast om herstelling te vragen van de door de overtredingen op artikelen 17 en 18 van de besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw berokkende schade, is bevoegd om de dader
van de overtreding rechtstreeks voor de
strafrechtbank te dagen.
16 mei 1955.
775

STQAF.

SUCCESSIER.ECHTEN.

1. -

Vervangende gevangenisstraf. Materiele samenloop van wanbedrijven.
Samen opleggen van de veTvangende
gevangen·isstTaffen. - Mag zes maanden
niet ove1·schrijden. - Behoudens bijzon-

Deslcttndig onde1·zoelc. Eedaflegging
van de deslcundigen.
Substantiele
rechtsvorm. Vervanging door gelijlcwaardige bewoordingen. Geen nietigheid. - De bij artikel 118, 3" lid, van het

dere bepaling van de wet mogen de wegens samenlopende wanbedrijven uitgesproken vervangende gevangenisstraffen
niet worden samen opgelegd tot een bedrag dat zes maanden overschrijdt.
(Strafwetb., art. 40 en 60.)
21 februari 1955.
517
-2. -
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Wetboek van successierechten geregelde
eedaflegging is een substanWHe rechtsvorm van het deskundig onderzoek; uit
de indeplaatsstelling van gelijkwaardige
bewoordingen als die welke bij de wetsbepaling omschreven zijn ontstaat geen
nietigheid.
24 maart 1955.
628

Belcendmaking en aanplakking

T
TAAL (GEBR.UIK DER. TALEN).
BttrgeTlijlce zalcen. - An·est in de Nede1·lanclse taal gewezen.- VooTziening.Memorie van wederantwoord in cle Franse
t'aal. - Nietigheid. - Is nietig de memo·

rie van wederantwoord opgesteld in de
Franse taal tot staving van een voorziening tegen een in de Nederlandse taal gewezen arrest. (Wet van 15 juni 1935, artikelen 27 en 40.)
10 december 1954.
263

TITELS AAN TOONDER..
Buitenbezitstelling. Verzet in het
Bulletijn der met verzet aangetelcencle
waarden. - VeTlcrijgin,q cloor een clenle.
- Bewijs dat' de ve1'k1"·ijging aan de belcendmalcing van het verzet voorafgaat. Bewijs dat niet noocl?akelijlc overeenlcornstig wrtikel 17 van de wet van 24 jttli 1921
moet geleverd wm·den. - De inschrijving

van een titel aan tooncler in het boek van
de tussenagent, voorzien bij artikel 17
van de wet van 24 juli 1921, is niet de

enige wijze waarop de drager van de titel
bewijzen mag dat hij deze verworven
heeft v66r de bekendmaking, waarvan hij
het voorwerp heeft uitgemaakt in het
krachtens dezelfcle wet ingericht Bulletijn
der met verzet aangetekende waarden.
16 september 1954.
1

TR.AMWEGEN, AUTOBUSSEN EN
AUTOCAR.S.
Bezoldigd ve1·voe1· van personen. - Vervolging ingesteld uit hoofde van, zonder
macht-i_qing, een bij a1·tilcel 56, h, van het
besl!tit van de Regent van 20 september
1947 bepaalde a1ttocardienst te hebben uitgebaat. Vonnis dat de betichte vTijspreelct en de 1·echtbanlc onbevoegd ver7claa1·t om lcennis te nemen van de eis van
de bttrgerUjlce partij, 01n de reden dat het
vervoeT noah een vervoer van personen
met toe1·istisch lcaralcter noch een aan een
machtiging onde1·worpen bijzondere auto-.
busdienst uitmaalcte. - Vonnis niet wet·
teUjlc gerechtvaardigcl. - Is niet wette-

lijk gerechtvaardigd het dispositief van

1100 TUSSENKOMST.- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN.

het vonnls dat, een vervolging beslechtencle uit hoofde van, zonder machtiging,
een bij artikel 56, h, van llet besluit van
de Regent van 20 september 1947 bepaalde
autocanlienst te llebben uitgebaat, de beticllte vrijspreekt en de rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
de eis van de burgerlijke partij, om de
enige reclen dat het verrichte vervoer noch
een vervoer van personen met toeristisch
karakter, noch een aan machtiging onclerworpen bijzondere autobusdienst uitmaakte, zonder na te gaan of dat vervoer niet
een bij artikel 56, h, van voormeld besluit
van de Regent bepaalde autocardienst uitmaakte. (Besluitwet van 30 december 1946,
art. 1, 2, 14, 19 en 30; besluit van de Regent van 20 september 1947, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 15 januari 1953,
art. 56, a en h.)
18 april 1955.
685

clcl1"ing tot gemeenve1·Jvlaring van het arrest· zoncler voorwerp. - De verwerping

van de voorziening maakt zonder voorwerp de door de verweerder op voorziening tegen een clerde ingestelde vordering
tot gemeenverklaring van het arrest.
12 novelllber 1954.
161
3. - Bttrgerlijlce zalcen. - VerM·eJcing.
Vorclering tot gemeenverlclaring van
a1·rest ttitgaande van cle aanlegge1· in verve1·b1·elcing. - Verwe1·ping van de voorziening. - Vraag van belang ontbloot. - De

verwerping van de voorziening ontneelllt
aile belang aan de eis tot gellleenverklaring van het arrest uitgaande van de aanlegger in verbreking.
18 novelllber 1954.
181
4. - Bttrgerlijlce zalcen. - Vei'bi'elving.
- Eis tot bindendverlclai·ing door aanlegger in verbreking ingesteld. Vei·werping vail' cle voorziening. - Eis belangloos
aewonlen. - Door de verwerping van de

TUSSENKOMST.
1. -

voorziening wordt de door de aanlegger
in verbreking ingestelde eis tot bindendverklaring belangloos.
20 januari 1955.
392

B~trgedijJ,;e

zalcen. - Aanleg in
verbrelcin.rJ. - Oncleelbaar geschil. - Oproeping in geclwongen tttssenlcomst. Ontvanlcelijlcheicl. - Wanneer het geschil

5. -

Btwgerlijlce zalGen.
Hoge1· be- Oproeping tot geclwongen tttssenJcomst. - Doel en beperlc-ing. - Een op-

ondeelbaar is t11Ssen de aanlegger in verbreking en een partij v66r de rechter over
de grond die zich niet voorzien heeft en
tegen wie geen voorziening werd ingesteld,
is de oproeping in gedwongen tussenkomst
van deze partij v66r het hof door de aanlegger ontvankelijk.
21 october 1954.
96

~·oep.

roeping tot gedwongen tussenkolllst in hoger beroep, al werd ze in uitvoering van
een gerechtelijke beslissing gedaan, heeft
een vordering tot gellleenverklaring van
het te vellen arrest tot voorwerp, doch
veroorlooft het instellen niet van een
nieuwe vordering strekkende tot veroordeli:i:tg van de tot gedwongen tussenkolllst
op geroepen partij.
4 lllaart 1955.
567

2. - Burgerlijlce zalcen. - Vorclering
tot gemeenverlclaring van het an·est ingestelcl cloor de verweerclm· op voorziening.
- Verwerping van de voorziening.- Vor-

v
V ALS GETUIGENIS.
1. - Begrip. ~ Opdat er in correctionele zaken valse getuigenis weze, wordt
niet vereist dat de valse verklaring nadeel berokkend hebbe aan degene tegen
wie zij afgelegd werd, maar dat zij een
invloed op de beoordeling van de rechter
uitgeoefend hebbe. (Strafwetb., art. 218.)
21 februari 1955.
519
2. -

Stratzalcen.
Begrip. -

V e·rle-iclen van ge-

Degene clie aan de
valse getuigenis cleelneemt door ze uit te
lokken maakt zich plichtig aan verleiding
van getuigen. (Strafwetboek, art. 223.)
21 februari 1955.
519
tuigen. -

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.
1. - Valsheid in geschriften. - Gebruilc van valse stulclcen. - Ve1·eiste voorwaai·den opclat de clader van cle valsheid
stratrechtelijlc voor het aebntilc van de
valse stulclcen zott instaan. - De dader

van een valsheid in geschriften staat
strafrechtelijk in voor het gebruik van
het valse stuk dat de door helll voorziene
en gewilde voortzetting van de valsheid is.
20 septelllber 1954.
14
2. - Valsheicl in gesch·riften. - Eigenhanclig testament. Rechter ·over de
grand wellce aannemnt clat betichte overeenlcomstig het verlangen van cle cle cujus

·------------=-----
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en op dezes .tussenkomst mateTiiile hulp
bij het opmaken van het testament verleend heeft, en 1tit deze vaststelling afteidt
dat e1· zich geen ve1·valsing va,n de waaTheid voordeecl. - Wettelijkheid. - Uit de

vaststelling clat de betichte overeenkomstig het verlangen van de de cttjus en op
dezes tussenkomst materHHe hulp bij het
opmaken van een als vals aangezien eigenhandig testament verleend heeft, heeft de
rechter over de grond kunnen afieiden dat
er zich geen vervalsing van de waarheid
voordeed.
203
29 november 1954.
3. - V1"ijspra,ak om Teden dat de feiten niet bewezen zijn. - Dra,agwijdte. -

De vrijspraak van een betichte van valsheid en gebruik van valse stukken, gegrond 011 de omstandigheid dat de feiten
niet bewezen zijn, impliceert niet noodzakelijk het echt bevinden van de vals beweerde akte.
6 december 1954.
230
4. - Gebruilc van va,lse st1tkken. Ogenblik wa,arop het gebntilc eindigt. -

Het gebruik van valse stukken duurt
voort, zelfs wanneer de schriftvervalser
geen nieuw feit gepleegd heeft en niet opnieuw opgetreden is, zolang het beoogde
doel niet volledig bereikt is en zolang de
hem verweten oorspronkelijke akte voortgaat, in zijn voordeel en zonder verzet in
zijn hoofde, de nuttige uitwerking te leveren die hij ervan verwachtte. (Strafwetboek, art. 197.)
7 december 1954.
246

5. - Valsheid in de ctkte va,n aanlcoop
van een onToerend goed. - Akte welke
vaststelt da,t een 1JeTsoon, die de koper
niet is, ve1·kk~ard heeft de a,ankoop te
hebben gedaan. Akte opgesteld overeenkomstig de wil van die persoon. Vervalsing va,n een verlcla,ring welke de
akte tot doel harZ op te nemen of vast te
stellen. - .Alhoewel de akte van verkoop
van een onroerend goed, die de verklaring
van aankoop behelst van een persoon die
de werkelijke koper niet is, in overeenstemming met de wil van de koper opgesteld, vertoont zij niettemin de vervalsing
van de verklaring welke de akte tot doel
had op te nemen of vast te stellen, aangezien alleen de werkelijke wil der partijen, met uitsluiting van elke schijn van
wil, in aanmerking client te worden genamen. (Strafwetboek, art. 196.)
7 december 1954.
246
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De dader van een valsheid in geschriften
is strafrechtelijk verantwoordelijk voor
het gebruik van dit vals stuk, hetwelk de
normale door hem gewilde of voorziene
voortzetting van de valsheid is, zelfs wanneer dit gebruik verricht is geweest door
een derde die, zonder verstandhouding
met de vervalser of in de onwetendheid
van de valsheid van het stuk gehandeld
heeft.
10 januari 1955.
344
7. - Va,lsheid in geschritten. - GeschTift welk geen titel uitmaakt doch in
een zekeTe mate tot bewijs va,n cle vastgestelde feiten lean stre7c7cen. - Artilcel 196
va,n het Strafwetboelc toepasseUjk. - De

door artikel196, laatste lid, van het Strafwetboek beteugelde valsheid onderstelt
niet noodzakelijk een geschrift welk een
titel uitmaakt ; het volstaat dat het geschrift, in een zekere mate, tot bewijs,
zelfs ten titel van feitelijke vermoedens,
kan strekken van de feiten welke het tot
voorwerp heeft vast te stellen.
9 mei 1955.
748
8. - Valsheid in geschriften.
Verzoekschritt tot gerechtelijk akkoord. Uiteenzetting vam de gebeurtenissen. Valse vaststeUing van zelcere gebeu1·tenissen. - Valse verkla1·ing welke een skatbare valsheid in geschriften 7ca,n 1titmaken. - Een valse vaststelling van zekere

gebeurtenissen in de uiteenzetting welke
luidens artikel 3, 1°, van de samengescha~
kelde wetten van 25 september 1946, bij
het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord client gevoegd te worden kan een
krachtens artikel 19-6 van het Strafwetboek strafbare valsheid in geschriften
uitmaken.
9 mei 1955.
748
9. - Valsheid in geschriften en geb1·uilc
er van om de re.qlementering betreffende
de diama,ntnijverheid en -handel te ontduiken.- Toepassing van de a,1·tilcelen 196
en 197 van het 8trafwetboelc. - De vals-

heid in geschriften gepleegd en het gebruik er van gemaakt om de bij de ministerH~le besluiten van 12 september 1951 en
11 september 1953 ingestelde reglementering betreffende de diamantnijverheid en
-handel te ontduiken, vallen onder toepassing van de artikelen 196 en 197 van het
Strafwetboek.
4 juli 1955.
901

VENNOOTSCHAP.

6. -

Valsheid in geschritten.
Gebntik door een andere persoon dan de vervalser. - Gebntik door de vervalser gewild of voorzien. - Stratrechtelijke verantwoordelijkheid van de verva,lse1·. -

1. - Nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven. - In gemeenschap brerigen bij overeenlcomst van inTichtingen,
personeel en van de werlczaamheid der
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pelijlce naam wegens te niet gaan van de
zaalc. - Vereffening van dezelfde vennoot, schap. - Ve1'effening onder de vennoten
bei:iindigd floor verdeZing der aandelen der
rest dat, bij het onderzoeken van een naamZoze vennootschap weUce de inbreng
overeenkomst, vaststelt dat beide contrac- ve1·tegenwoorcligen. - Wanneer het netto
contractanten.
Verdeling der bedongen
winst. - Becl·ing hetweZk de venleling van
de verliezen inshtit. - Tijdelijlr; vennootschaps- of verenigingscontract. - Het ar-

tanten hun inrichtingen, hun organisatie,
hun personeel, fabricageprocede's en fabrieksmerk, alsmede hun werkzaamheid
en wetenschappelijke en teclmische vakkennis tijdelijk in gemeenschap hebben
gebracht, ten einde daaruit een gemeenschappelijke winst te halen en deze te
verdelen, wijst op het bestaan van een
tijdelijk vennDotschaps- of verenigingscontract hetwelk de verdeling van de verliezen tussen de vennDten insluit.
9 november 195±.
158
2. - Vennootschap ~veUce de rechtspersoonlijlcheid geniet. - Daad van het orgaan. - Daad strijdig m.et de eerlijke gebrttilwn in handelszalwn. - Daad v·an de
vennootschap. - Vo1·dering tot het ophouden der Zaakbare hancleZin.qen tegen de
vennootschap. - Ontvankelijkhetd. - De

met de eerlijke gebruiken in zake handel
strijdige daad die begaan wordt door het
orgaan van een venn<Jotschap, die de
rechtspers<Jonlijkheid geniet, is een daad
van de vennootschap ; de door het kDninklijk besluit nr 55 van 23 (lecember 1934
ingestelde vordering tot het ophDuden van
de laakbare handeling mag derhalve, in
zulk geval, tegen de vennootschap ingeleid
worden.
25 november 1954.
195
3. - Omvorming van een naam.Zoze vennootschap in een pm·sonenvennootschap
met bepe1·1cte aansprakelijlcheid. - antbinding van de na.amloze vennootschap. Nie~tw rechtswezen in het Zeven geroepen.

- De DmVDTming van een naamlm~e vennootschap in een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid onclerstelt
de Dntbinding van de naamlDze vennDotschap en het in leven roepen van een
nieuw rechtswezen.
8 februari 1955.
468
4. j~t1'idisch

OmvMming. - Roept een ander
wezen in het Zeven. - De omvor-

ming van een vennDDtschap in een verschillende venno<Jtschap welke de modaliteiten ervan ook zijn roept een nieuw
rechtswezen in het leven, hetwelk onderscheiclen van de oorspr<Jnkelijke vennootschap is.
8 februari 1955.
471

5. - Inbreng van het netto actief van
een vennootschap oncler gezamenlijlce
naa.m door de vennoten er van aan een
nieuwe naamZoze vennootsohap. - E·inde
van cle vennootschap onder gemeenschap-

actief van een vennootschap onder gemeenschappelijke naam door de vennDten
ervan in een naamloze vennootschap, die
deze stichten, ingebracht wordt, is een
einde gemaakt aan de vennootschap onder gemeenschappelijke naam door het te
niet gaan van de zaak, overeenkomstig
artikel 1865 van het Burgerlijk Wetboek,
en is de vereffening ervan beeindigd ten
aanzien van de vennoten doch niet ten
aanzien van derden, door de verc1eling
van de aandelen der naamloze vennootschap welke de inbreng vertegenwDordigen en rechtstreeks in het patrimonium
van elk hunner gevallen zijn.
S februari 1955.
471
6. - Na.amloze vennootschap. - l'ereffening. - OntsZag van cle vereffenaa1's. Aanzegging op de algemene vergade1·ing
der aandeelhouders.
Vennootschap
waarin sZechts nog een aandeeZhoucler is.

- Uit het feit dat het ontslag van de vereffenaars van een naamloze vennootschap
ter kennis van de enige aandeelh<Judster
van die vennootschap gebracht werd Iran
de rechter afleiden dat het ontslag regelmatig DP de algemene vergadering der
aandeelhouders aangezegd werd. (Burgerlijk Wetboek, art. 2007; samengeordende
wetten betreffende de handelsvennootschappen, art. 19 en 179.)
7 maart 1955.
575
7. Vennootschap op aandeZen. MaatschappeZijk verrnogen.
Onderscheid. - Het maatschappelijk kapitaal

van een vennootschap op aandelen is
slechts het vaste cijfer bene{1en hetwelk
de aandeelhouders zich verbieden de
waarde van llet netto actief door uitdeling van dividenc1en te llerleiden; llet
wordt tegenover het maatschappelijk actief gesteld welke een concreet gegeven
van economische aard is, dat al de goederen begrijpt welke de vennoten bijeengebracht hebben, met inbegrip van hun
accressen.
2± mei 1955.
789
8. - Vennootschap op aandeZen. Vollcomen herleidin,q van het oo1·spronkelijlc maatschappelijlc kapitaal. - Niettw
mctatschappelijlc lcapitaaZ ve1'tegenwoorlligll door veTschiZlende titels. Oorspronlcelijlr; kapitaaZ tot delging van voorziene en onlle1·gane sch~tZllen aangewend.
- Salllo· weZlce in het mctatschappelijk lcapitaaZ niet kctn begrepen worden. -Wan-

neer in een vennootscllap op aandelen, het
oorspronkelijke maatscllappelijk kapitaal
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totaal herleid werd om tot delging van de
ondergane en voorziene schulden te worden aangewend en dat een nieuw maatschappelijk kapitaal, geheel door verschillende titels vertegenwoordigd, werd vastgesteld, vertoont het saldo· van het delgingsfonds, samengesteld bij middel van
het oorspronkelijk kapitaal, noch het karakter noch de eigenschappen van het
maatschappelijk kapitaal en mag niet als
een deel of een aanvulling van gezegd
kapitaal worden beschouwd; zulks blijft
waar zelfs indien de oorsprong van dit
fonds niet wordt betwist en indien de
houders van titels, die zonder nominale
waarde zijn geworden en welke het oorspronkelijk gans herleid kapitaal vertegenwoordigen geen afstand hebben gedaan
van de terugbetaling van hun inbrengen
bij middel van de opbrengst van de vereffening.
24 mei 1955.
789

VERANTWOO:QD ELIJKH EID
(BUITEN OVEREENKOMST
ONTSTAAN).
1. - Strafzalcen. - B~t1'gerlijlce vorde1'ing. - Arrest vaststellende dat een verkeersongeval aan de sch~tld van de burgerlijlce partij en aan deze van de beklaagde te wijten is. - A1-rest daardoo1·
beslissend dat de schuld van de belclaagde ·
deze van de burgerlijlce 11artij niet ttitsl·uit. - Wanneer een arrest vaststelt dat
een verkeersongeval, eensdeels, aan de
schuld van de burgerlijke partij en, anderdeels, aan de schuld van de beklaagde
te wijten is, beslist het daardoor dat de
schuld van de beklaagde deze van de burgerlijke partij niet uitsluit.
4 october 1954.
47

2. - Dienst voor onrlerlinge hulpvm·lening. - Schadelijlce daden gepleegd door
leden van de Zegers der V erenigde Staten
va~1. Noo1·d-Ame1·ilca, en va,n het Verenigd
Koninlwijlc van Groot-Brittannie en v•an
'Noord-Jerland die zich op Belgisch gronclgebied bevinden. - Ovenwming door de
Dienst voor onderlinge hulpve1·lening van
de ·in hoofde van die Staten ontstane vm·bintenissen. - De Dienst voor onderlinge
hulpverlening, hoewel door de Belgische
Staat ingericht, heeft verplichtingen overgenomen, die niet in zijn hoofde, doch wei
in hoofde van de Amerikaanse en Britse
Staten zijn ontstaan.
7 october 1954.
55

3. - Verantwoonlelijlcheid van de aarnsteller. - Noodzalcelijlcheid van een verband van ondergeschilctheid. - V aststelling. - Stelt het bestaan niet vast van het

1103

verband van ondergeschiktheid, vereist
voor de t<iepassing van artikel 1384, lid 3,
van het Burgerlijk Wetboek, de beslissing
die zich er toe beperkt er op te wijzen,
dat de burgerlijk verantwoordelijk verklaarde persoon aan de dader van de
schade gevraagd heeft zijn wagen naar
een garage te voeren, er een proefrit mede
te doen en hem terug te brengen en daaruit af te leiden dat, bij het uitvoeren van
de onderrichtingen van de eigenaar van
de wagen, de dader van de schade als
aangestelde gehandeld heeft.
18 october 1954.
8"4. - Btt1·gerneester. - Politietaal;; voor
de veiligheid van het verkeer in de strar
ten. Bttrgerneester handelend als orga,an van de gerneente. F'ottt in deze
politietaalc gepleegd die de vemntwoo1·delijlcheid van de gemeente medebrengt. -

Wanneer de burgemeester een politiemaatregel voor de veiligheid van het verkeer
in de straten treft, handelt hij als orgaan
van de gemeente en is een door hem in
die politietaak gepleegde fout van aard
de verantwoordelijkheid van de gemeente
mede te brengen. (Decreet van 14 decem.ber 1789, art. 50; wet van 16-24 augustus
1790, titel XI, art. 3, 1°.)
21 october 1954.
96

5. - Artilcel 1384, lid 1, van het Burge1·lijk Wetboelc. - Toepasselijlc op de b(3wa7ce1- van alle levenloze zalcen, die met
een gebrelc behept zijn, behalve de gebouwen die d1·eigen in te storten. Artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek is toepasselijk op de bewaker van
alle levenloze zaken die met een gebrek
behept zijn behalve het bij artikel 1386
bedoeld geval; het is dus toepasselijk, onder dit voorbehoud, zowel op de onroerende goederen die uit hun aard onroerend zijn als op de onroerende goederen
door bestemming of incorporatie.
22 october 1954.
98
6. - Onroe1·end goed met een gebrelc
behept. Geb1·elc door de tussenlcomst
van een derde verom-za,akt. - Geen fout,
in de zin van de artilcelen 1382 en 1383
vcwt. het Bu1·gerli.ilc Wetboelc, ten laste
van de eigenaar-bewalcer bewezen. - Omstetndigheden die de toepetssing op deze
letCttste van a1·tilcel 1384 van het Burgerliik Wetboelc niet ttitsluiten. - De dub-

bele omstandigheid dat het gebrek van
een onroerend goed door tussenkomst van
een derde veroorzaakt werd en dat geen
enkele fout, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aan de eigenaar, bewaker van het
om·oerend goed, in het gebruiken van zijn
eigendom kan verweten worden, sluit de
verantwoordelijkheicl van de eigenaar niet
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nit als bewaker, op grond van artikel1384,
lid 1, van zelfde wetboek.
22 october 1954.
98

waker of van de bezitter van het gebouw
maar ten laste van de eigenaar er van.
3 februari 1955.
436

7. - Vordering op artilcel 1384, lid 1,
van het Bu1·gerlijlc WetboeTc gesteund. ~
Door de aanlegge1· te leveren bewijs. -

12. - Schade veroorzaalct cloor de instarting van een gebo~tw. - V et·antwoor·
delijkheicl van de eigenaar. - Grona er
van. - Aan de verantwoordelijkheid voor

Degene die op grond van artikel 1384,
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding eist moet bewijzen, doch moet
enkel bewijzen, dat de verweerder op de
vordering· een met een gebrek behepte zaak
onder zijn bewaking heeft, dat de aanlegger een schade ondergaan heeft en dat
een o-orzakelijk verband tussen het gebrek
van de zaak en de scha{le bestaat.
22 october 1954.
98
baad buiten de d·ienst~tren dom·
een a•angestelde gestelcl. - Lastgever niet
aanspmkelijlc. - De lastgever is niet aan-

8. -

sprakelijk vo-or de schade die berokkend
werd door de handeling welke een aangestelde buiten zijn diensturen pleegde.
(Burg. Wetb., art. 1384, lid 3.)
161
12 november 1954.
9. - Fottt. - Oonzaalc van cle schade.
- 'l'ussentreding van v1·eemcle omstandigheden. - Niet toutiet teit van een clerde.
- Dader van de tout niet van zijn verantwoordelijkheid m·ijgestelcl. - De tussen-

treding tussen het foutief feit, dat een
der oorzaken van de schade is, en het veroorzaakt nadeel, van vreemde omstandigheden, zoals het niet foutief feit van een
derde, stelt de dader van de fout niet vrij
van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het slachtoffer.
16 december 1954.
275

10. -

Schade ontstaan doo·r het teit
van twee personen. - Omstandigheicl eigen aan een der darlers van aard alle tout
ttit te sluiten. - F'out van de anclere dade1· dam·om niet ttitgesloten. - Uit het

feit dat een zelfde schade do-or het feit
van twee personen vero-orzaakt werd en
dat, wegens omstandigheden eigen aan
een hunner de door deze gestelde daad
geen foutief karakter vertoont, vloeit niet
voort dat de do-or ·cle andere persoon gepleegde daacl evenmin een foutief karakter vertoont.
16 december 1954.
275
11. - Sohacle veroot·zaakt doot· cle instarting van een gebottw. - ArtiTcel 1386
van het Burgerlijlc 1Vetboelc. - Persoon
aansprakelijlc voor de schade. - De door

artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek
geregelde aansprakelijkheicl vo-or de door
de instorting van een gebouw veroorzaakte
schade bestaat niet ten laste van de be-

de door de instorting van een gebouw veroorzaakte schade ligt een font ten grond,
slag te weden een verzuim in het onderhoud of een gebrek in de bouw; dit verzuim of gebrek moet niet noodzakelijk
aan de eigenaar persoonlijk te wijten
zijn.
436
3 februari 1955.
13. - Hchacle veroorzaalct cloor de instarting van een gebottw. - Aanspra.kelijlcheid van cle eigenaar. - Niet uitgesloten wanneer het bmtwen van het geboitW
op het ogenbliTc cler instorting niet volr
tooicl is. - De doo·r artikel 1386 van het

Burgerlijk Wetboek ten laste van de eigenaar van een gebouw gestelde verantwoordelijkheicl bestaat zelfs wanneer het
bouwen er van door een derde ondernomen werd en zo op het ogenblik van de
instorting de bouwwerken niet volledig
volt-ooid waren.
3 februari 1955.
436
14. - Stratzalcen. - Burgerlijke vor·
dering. - ltHclclel afgeleid hientit dat een
schadevergoecling wegens verlies van een
weclde t'oegekend wercl. - Schadevet·goeding waarvan het bedrag gelijk is aan de
weclde van het slachtoffer gedurende een
bepaald tijdperk ma.ar tot het·stelling van
de ingevolge een werlconbeTcwaamheid op·
gelopen schaden toegelcend ~oerd. - Middel clat in teite mist. - Mist in feite, het

middel afgeleid hieruit dat een schadevergoeding wegens verlies van wedde toegekend werd, dan wanneer die schadevergoeding ofschoon haar bedrag gelijk is
aan de wedde van het slachtoffer gedurende een bepaald tijdperk tot herstel van
de ingevolge een werkonbekwaamheid
door het slachtoffer ondergane schade toegekend werd.
28 februari 1955.
546

15. - Veroonleling va-n ae dacler van
een ongeoorlootd teit tot soha.clevergoed-ing
wegens aan het slachtoffe1· berokTcende
stoffelijlce schade. - Beslissing v•aststellend dat de door het slachtoffer opgelopene ve1·wondingen een definiUeve en vaste
verrrvinclering van zijn a.t·beidsvermogen
hebben veroorzaakt. - Beslissing clie voor
het bepalen van de sohacle, het risico in
acht neemt van het vet"lies van de betreklcing wegens vroegtijdige veTzwaklcing en
van de waarschijnlijke onmogelijkheia
een andere werkgevet· te vinden. - Wet-
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telijleheid. - Is wettelijk de beslissing die
de dader van een ongeoorloofd feit wegens
de aan het slachtoffer berokkende stoffelijke schade tot schadevergoeding veroordeelt en die, vaststellend dat het slachtoffer een definitieve en vaste vermindering
van zijn arbeidsvermogen ondergaat, voor
het bepalen van de schade het risico van
het verlies van de betrekking wegens
vroegtijdige verzwakking in acht neemt
alsook de waarschijnlijke onmogelijkheid
een andere werkgever te vinden.
28 februari 1955.
546

16. - Onr;eoMZoofde daad. - Te he1·stellen schade. - Be,qTip. - Beroving van
een voonleel, dat zeker is, doch ttit weir
willendheid is toer;estaan. - Beroving die
een te he1·steZZen schade kan uitmalcen. -

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
verplicht de dader van een ongeoorloofde
handeling er toe de gehele door zijn font
veroorzaakte schade te vergoeden, welke
zeker is, en niet uit de beroving van een
onrechtmatig voordeel voortspruit; die
schade kan bestaan in de beroving van
een uit welwillendheid toegestaan voordeel, welk de eiser tot herstel echter op
bestendige wijze genoot.
2 mei 1955.
725

17. - 8t1·atzaleen. - Btwge1'lijke vorde·rinr;. - Burr;erlijlee partij die wegens
st'offelijke en zedelijke schade een globale
som vordert. - Arrest welk beslist clat de
btwr;e1'lijke partij slechts een stoffelijke
schacle heeft onclergaan. - Wettelijkheicl.
- Wanneer de burgerlijke partij een globale som vordert tot herstelling van de
stoffelijke en van de zedelijke schade die
zij beweert ondergaan te hebben, mag de
J:echter over de grond wettelijk beslissen
dat zij enkel een sto·ffelijke schade heeft
geleden.
6 juni 1955.
828
18.- Verantwoo1·delijkheid der ottders.
- JJfinderjarig niet ontvoogde Teind. - Inwonencle bij de ouders op het ogenblile
van het miscl1·ijf en van het schaclelijke
teit. - Verantwoorclelijlcheid afhwnr;encle
van die samenwoninr;. - De vader en de

· moeder zijn slechts verantwoordelijk voor
de door hun niet ontvoogde minderjarige
kin<leren veroorzaakte schade indien deze
ten dage van de inbreuk of van het schadelijk feit bij hen inwonen. (Burgerlijk
Wetboek, art. 1384, lid 2.)
13 juni 1955.
840
19. - Latere gebem·tenissen, v1·eenuZ
aan de tout aan de schade. - EZementen
die bij de beooTdeling van de te he1·steZZen
schade niet in aanmm·king komen. - Bij

het vaststellen van de wegens de door een
misclrijf veroorzaakte schade verschulVERBR., 1955. 70
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digde vergoecling, kan geen rekening worden gehouden met latere gebeurtenissen,
die vreemd zijn aan het misdrijf of aan
de schade zelf.
4 juli 1955.
897
20. - Onr;eval overlcornen aan een ove1·weg van de nijverheidsspoorweg van een
vennootschap. - A1·rest waarbij die vennootschap verantwoordelijle voor de gevolgen van het onr;evaZ verklaard wo1·dt. Schttld atr;eleid ttit het gebrele aan een
tweede lichtsignaaZ Zangs de kant van het
1·ijwielparZ.- Aanb1·enoen van een tweede
lichtsignaaZ niet verplichtend. - An·est
niet vaststellend dat machtir;ing tot zttZk
aanbrengen ve1'leend we1·d. Onwettelijkheid. - Is onwettelijk het arrest dat

een vennootschap verantwoordelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van
een aan een overweg van haar nijverheidsspoorweg overkomen ongeval, om de
reden dat zij geen tweede lichtsignaal
links van de baan, langs de kant van het
rijwielpad, aangebracht heeft, dan wanneer geen wets- of reglementaire bepaling
de vennootschap verplichtte zulk signaal
te plaatsen en het arrest niet vaststelt
dat zij machtiging daartoe bij de bevoegcle overheid aangevraagd en er van verkregen heeft. (Burg. Wetb., art. 1382 en
1383; kon. besl. van 1 februari 1934, artikel 142:)
7 juli 1955.
910

VERBINTENISSEN.
1. -

Vm·bintenis van uitslag. -

Bepa-

De verbintenis vanwege de verkoper, een wrak op dag en tijd als bepaald
ter beschikking van de koper te stellen, is
een verbintenis van uitslag.
26 november 1954.
197
linr;. -

2. - Oonclusies weZlee de exceptio non
adimpleti contractus inroepen. - An·est
weUe vaststezt dat de ter;en1Jartij haar
essentiele verbintenis ttitgovoe1·d heett in
de voorwaa1·cle waaTin het moest ttitgevoenl wonlen. - Passend antwoord. -

Verstrekt een passend antwoord op de
conclusies welke de exceptio non adimpZeti contracttts inroepen, het arrest dat
die exceptie verwerpt door vast te stellen
dat de tegenpartij, in de voorwaarden
waarin zij het moest doen, de essentiele
verbintenis die zij aangegaan had, uitgevoerd heeft.
10 december 1954.
263
3. - TToor·waar·deZijlve verbintenis. Voo1·waarde weZlce voor vervuZd woTdt r;ehonrZen omdat de schttldenaa1· de verwezenlijking ervan /weft verhinderd.
Schuld van de schuldenaar ver·eist. -

VERBREKING.
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Opdat de voorwaarde, onder dewelke een
verbintenis werd aangegaan, voor vervuld
worde gehouden omclat de schuldenaar
zelf de vervulling ervan verhinderd heeft,
moet het feit van de schuldenaar een font
uitmaken.
5 mei 1955.
739

VEQBREKING.
HOOFDSTUK I. -

Bevoegdhe'id.

HOOFDSTUK II. -

Uitgestrelctheid.

HOOFDSTUK III. -

Verwijzing na verbre-

lc'ing.

HOOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID.
1. - Bevoegdheid. - Militie. - Feitelijlce beschouwinaen. Onbevoegdheid
van het hot. - Het hof mag geen kennis

ten in de aanduiding voor de geschonden
wetsbepalingen niet aanvullen.
16 november 1954.
167
6. tingen. -

Be·voegdheid. - InlcomstenbelasGeen middel van ambtswege. -

In zake inkomstenbelastingen werpt het
hof geen middelen van ambtswege op.
(Wet van 6 september 1895, art. 14.)
167
16 november 1954.
7. - Bevoegdheid. - Voorziening aanvoerende dat een vaststelling van het bestreden arrest het gevolg is van een relcentout. Bewering atgeleid uit een bescheid van de procecl~tre. - Arrest hetwellc naar dit bescheid niet verwijst. Onbevoegdheid van het Hot van verbrelcing. - Het ligt in de bevoegdheid niet

van het Hof van verbreking n:i te gaan of
uit de bescheiden van de procedure', naar
dewelke het bestreden arrest niet verwijst, blijkt, dat het een vaststeliing gedaan heeft die aan een feitelijke vergissing te wijten is.
18 januari 1955.
389

nemen van tot staving van een middel tot
verbreking in militiezaken aangevoerde
feitelijke beschouwingen.
25 october 1954.
108

8. - Bevoegdheid.
Stmtzalwn. JJ11.rldel hieruit atgeleid dat de bestreden
beslissing met de get7tigenissen strijdig
is. - Perlwn van de bevoegdheid van het
hot.- Behoudens het geval waar de rech-

2. - Bevoegdheid. - Militia. - St~tlc
Tcen waarop het hot acht vermag te slaan.

ter over de grond aan een getuige een verklaring toeschrijft welke deze volgens
het proces-verbaal waarin die verklaring
werd opgenomen niet heeft afgelegd vermag het hof niet te onderzoeken of een
vaststelling ~·an de rechter over de grond
alsdan geen steun in de ingewonnen getuigenissen vindt.
7 februari 1955.
458

- Het hof vermag geen stukken, die aan
deze raad niet werden overgelegd, in acht
te nemen tot onderzoek van een middel
tot staving van een voorziening tegen een
beslissing· van de hoge militieraad.
25 october 1951.
108
3. - Bevel van de M·inister van justitia. - Met machtsoverschrijding behept
arrest van het relcenhof. - Vernietiging.

- Op voorziening van de procureur-generaal, handelend op bevel van de Minister
van justitie, vernietigt het hof een arrest
van het rekenhof dat met machtsoverschrijding behept is. (Wet van 27 vent6se
jaar VIII, art. 80.)
112
25 october 1954.
4. - Bevoegdheid. - B~wgerlijlce zalcen. - Macht van het hot om de bestreden beslissing uit te leggen. - Het Hof

van verbreking heeft, tot beoordeling van
een middel tot verbreking, de macht om
de bestreden beslissing te interpreteren.
28 october 1954.
120

.5. -

Bevoegclheid. - Inlcomstenbelastingen. - Het hot vermag niet te voorzien
in de leemten in de aandniclina van de geschonclen wetsbepalingen. - In zake in-

komstenbelastingen mag het hof de, leem-

9. - Verenigde lcamers. - B·urgerlijlce
zalcen. - Voo1·ziening tegen een door het
hot van beroep op verwijzing na verbrelcing gewezen an·est. - A1·1·est onverenigbaar met het arrest van verb1·elcing. Zeltde middel als dit hetwellc door het
arrest van ve1·brelcing we1·cl aangenomen.
- Uitspmalc strijclig met de Belgische internationale openbare orde. Behoort

aan de verenigde kamers het onderzoek
van de voorziening tegen een door een hof
van beroep in burgerlijke zaken tengevolge van verwijzing na verbreking gewezen arrest, wanneer dit arrest met het
arrest van verbreking onverenigbaar is
en het middel identiek is met dit welk tot
verbreking aanleiding gegeven heeft.
16 februari 1955.
497
10. - Ve1·eniade Tcame1·s. - Stratzalcen. - B~waerlijlce vorclering. Voorziening te.qen een door het hot van beroep
op verwifzing na verbrelcing gewezen arrest. - Arrest onverenigbaar met h.et arrest van verbrelcing. - Zeltde middel als
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dit welk door het arrest van verbrelcing
werd aangerwmen. Uitspraak over de
voorziening door de verenigde lcamers. -

Er wordt door de verenigde kamers uitspraak gedaan over de voorziening gericht
tegen een arrest dat in strafzaken op
verwijzing na verbreking door een hof
van beroep gewezen werd, wanneer dit
arrest niet met het arrest van verwijzing
verenigbaar is en wanneer het ingeroepen
middel tot verbreking hetzelfde is als dit
welk door het arrest van verbreking aangenomen werd.
18 februari 1955.
499
11. - Bevoe.qdheid. - Behandeling in
voltallige terechtzUting. - Voorafgaand
bevelschritt van de eerste voorzitter. -

De kamer van het hof die van een voorziening kennis moet nemen, zetelt in voltallige terechtzitting, wanneer de eerste
voorzitter er aldus bij bevelschrift over
beslist heeft. (Wet van 25 februari 1954,
art. 4.)
23 februari 1955.
535
12. - Zending van het hof. - Stratzalcen. - Best1·eden beslissing die haar
beschiklcend gedeelte op een door de voorziening gem·itiseerde reden steunt. ,
Macht van het hot om een reden in rechte
in de plaats ervan te stellen. - Wanneer

de bestreden beslissing haar beschikkend
gedeelte op een bij de voorziening gecritiseerde reden steunt, kan het hof tot
rechtvaardiging van het beschikkend gedeelte een beweegreden in rechte in de
plaats ervan stellen. (Impliciete beslissing.)
7 maart 1955.
577
13. - Bevoegdheid.
Strafzaken. Is een vo'IJ,nis een tussen- of een voorbereidend vonnis ? - Bevoegdheid van het
hof. - Het hof is bevoegd om te beoorde-

len of een vonnis alvorens recht te doen,
waarvan de tekst regelmatig overgelegd
wordt, een tussen- of voorbereidend vonnis is.
700
25 april 1955.
14. - Bevoegdheid. - Zalcen van provinciale taxes. - Voorziening tegen een
besl7tit van de bestendige dep7ttatie van
een provinciale ra.ad. - Ambtsha!ve opgeworpen middel. - Het Hof van verbreking dat kennis neemt van een voorziening gericht tegen het besluit van de bestendige deputatie van een provinciale
raad betreffende een aanslag in een directe provinciale taxe, werpt van ambtswege ieder middel op dat uit de schending
van een wetsbepaling van openbare afgeleid is.
26 april 1955.
710
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15. - Bevoegdheid. - Bu.rger!ijlce zaleen. - Vonnis op tegenspraalc ot bij verstek. - Beoordeling van het hot. - Het

hof is bevoegd om te oordelen of de voor
haar gebrachte beslissing een vonnis op
tegenspraak of bij verstek uitmaakt.
26 mei 1955.
801
16. - Bevoegdheid. - Stratzaken. Macht van het hot om na te gaan ot de
openbare vordering a! dan niet verval!en ·
is. - Het Hof van verbreking heeft de

macht om in de overgelegde procedure na
te gaan, of de publieke vordering al dan
niet verjaard is en om zijn arrest op een
andere procedureakte te gronden dan degene die ten onrechte door de bestreden
beslissing, als akte die de verjaring heeft
gestuit, weerhouden werd.
13 juni 1955.
844
17. - Zaken van directe belastingen.
- Mate1·Wle missing in de bestreden beslissing. -Macht van het hof.- Het hof

heeft, ter beoordeling van een middel tot
verbreking, bevoegdheid om een door de
rechter in het opstellen van de motieven
van zijn beslissing begane materiele missing te verbeteren, wanneer die missing
klaarblijkend uit het tekstverband van 'de
beslissing blijkt.
13 juli 1955.
939
HOOFDSTUK II.
UITGESTREKTHEID.

18. -

Uitgestrelctheid. - Stratzaken.
- Onwettelijlc uitgespmlcen vervallenverlcladng van het recht te besturen wegens
de lichamelijlce onbelcwaamheid van de
belc!aagde. - Gedee!telijke verbreking. -

De wegens een lichamelijke onbekwaamheid van de beklaagde uitgesproken vervallenverklaring van het recht te besturen
is geen straf. Indien de beslissing betreffende de toepassing van deze veiligheidsmaatregel verbroken wordt, kan de verbreking slechts gedeeltelijk zijn.
20 september 1954.
10
19. - Uitgestrelctheid. - Stratzaken.
- Veroorde!ing wegens schending van de
ve1·vallenve1·Tc!aring van het 1·echt een
voert7tig op de openbare weg te bestu1·en.
~ Voorzien·ing van de belc!aagde. D7tur
van de niett·w 7titgesprolcen vervallenverlcla1"ing niet wettelij lc gerechtvaardigd. Ve1·brelcing van de gehele veroordeling. -

vVanneer, op de voorziening van de beklaagde, een vonnis, dat hem veroordeelt
wegens inbreuk, door een vorige beslissing uitgesproken, op de vervallenverklaring van het recht een voertuig op de
openbare weg te besturen, verbroken
wordt omdat de duur van de nieuw uitgesproken vervallenverklaring niet wettelijk
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gerechtvaardigd is, strekt de verbreking
zich uit tot de gehele veroordeling.
4 october 1954.
43

20. - Uitgestrektheid. - Strajzalcen.
- Voorziening van de belclaa.qde. - Verbreking van de beslissin,q van veroordeling ove1· de p~tblielce vordering.
B1·engt de verbreking mede van de niet
definitieve beslissing over de vo1·dering
van de b~trgerlijlce partij, niettegenstaande de a/stand van een voorbarige voorziening tegen d·ie beslissing. - De verbreking met verwijzing, op de voorztening
van de beklaagde, van de beslissing van
veroordeling over de publieke vordering
brengt de verbreking mede van de niet definitieve beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij, hoewel de beklaagde
afstand gedaan heeft van de door hem
voorbarig tegen deze laatste besliss~ng ingestelde voorziening.
4 october 1954.
50

21. -

Uitgestrelctheicl.
Strajzalcen.
- Voorziening van de b~tr,qerlijlv verantwo01·deUjke pctrtij. - Verbrelcing van de
over de vo1·dering van het openbaar ministerie gewezen besl-issing. - Brengt de verbreking mede van de niet definitieve over
de vorclering van de bnrgedijlce partij
gewezen besl-iss·ing. - De verbreking, op

de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij, van de over de vordering van het openbaar ministerie gewezen
beslissing, brengt de verbreking mede van
de niet definitieve over de vordering van
de burgel'lijke partij gewezen beslissing
die het gevolg er van is.
18 october 1954.
81

22. - Uitgestrektheid.
B~wgerl-ijke
zaken. - Vonnis hetwellc een verzet als
te laat ingesteld verklaart en de verzetter wegens roelceloos verzet veroordeelt.
- De verbr"eking van het eerste dispositief
brengt de verbrelcing van het tweede
mede. - De verbreking van het beschikkend gedeelte van een vonnis hetwelk een
verzet als te laat ingesteld verklaart
brengt de verbreking mede van het dispositief van hetzelfde vonnis dat de verzetter tot schadevergoeding wegens roekeloos en tergend verzet veroordeelt.
27 januari 1955.
420

23. - Draagw·ijdte. - Douanen en
accijnzen. - JJ1et een gevangenisstraf en
geldboete strajbaar misdrijf. Veroordeling tot een gevangenisstraf. - Voorziening do01· de administrcttie. - Voorzien·ing gegrond. - Verbrelcing voor het geheel. - W anneer een inbreuk op de douanen en accijnzenwetten met gevangenisstraf en geldboete strafbaar is gesteld en
het bestreden arrest een gevangenisstraf
uitgesproken heeft breidt de verbreking

van het dispositief. welke de geldboete
weigert uit te spreken en ingevolge de
voorziening van de administratie tussengekomen is zich nit tot de veroordeling
tot een op vordering van het openbaar
ministerie uitgesproken gevangenisstraf.
7 februari 1955.
456

24. - Draagwijdte. - Strajzalcen. Voorziening van de belclaagde. - VerbreTcing van de beslissing over de publiel'e
vordering. Gevolgen ten aanzien van
de door de belclaagde en tegen de beklaaude en te,qen de belclaagde in_qestelde bltrgerlijke vorde1·ingen. - De op de voorziening van de beklaagde uitgesproken
verbreking van de op de publieke vordering gewezen veroordeling moet zich bij
wege van gevolg tot de over de door en tegen hem tngestelde burgerlijke vorderingen gewezen beslissing uitstrekken.
21 februari 1955.
525

25. -

Draagwijdte. - Strajzalcen. vonlering. Arrest beslissend dat de vordering van aanlegger in
verbrelcing ontvankelijlc dooh niet gegrond is. Voorziening van aanlegger
ingewilligd, omdat het dispositiej, waarbij de vo1·dering niet gem·ond verlclaard
wordt, niet wettelijlc is. Ve1·breking
zioh uitbreidend tot de beslissing waarbij de voTder·ing niet ontvanlcelijlc ve1·Tclaard wo1·dt. - Wanneer het bestreden
B~wgerlijlce

arrest tegelijkertijd beslist dat de door
de aanlegger in verbreking ingestelde vordering ontvankelijk, doch niet gegrond is,
breidt zich de verbreking van de beslissing, waarbij de vordering niet gegrond
wordt verklaard, uit tot de beslissing
waarbij de vorderi.ng ontvankelijk ver·
klaard wordt daar beide deze beschikkingen wat de uitgebreiclheid nm de verbreking betreft, niet twee onderscheiden beschikkingen uitmaken.
7 maart 1955.
575

26. - Draagwijdte. - Burgerlijlce za·
ken. - Ve1·bteking van een eeTste vonnis.
Brengt dJe veTbreking mede van het
het vonnis dat sleohts een gevolg van het
em·ste is. - De verbreking· van een vonnis brengt de verbreking mede van bet
latere vonnis dat slechts het gevolg van
de verbroken beslissing is.
10 maart 1955.
592

27. - Draagwijdte.
Strajzalcen. Inbre!tlc op de wetten betreffende de douanen en aooijnzen. - JJ1isdrijf strafbaar
met gevangenisstTaf en boete. - ArTest
van vrijspraak. Onwettelijke beslissing. - Voorzien·ing door de administratie van financien alleen. - Verbrelcing en
verwijzing bepe1·Tct tot dat dee! van het
dispositief dat over de vordering van de
administratie beslist. - Wanneer, in za-
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ken van douanen en aCClJnzen, de administratie van financH\n zich alleen heeft
voorzien tegen een arrest dat de beschuldigde van een met gevangenisstraf en
boete strafbaar misdrijf vrijspreekt, beveelt het hof in geval van verbreking van
dat arrest slechts de verbreking er van
in zover het over de vordering van de administratie uitspraak gedaan heeft.
4 april 1955.
672
28. - Uitgestrelctheid. - Stratzaken.
- Arrest verbrolcen om reden van de onregelmat-ige samenstelling van het rechtscollege welk het gewezen heejt. - De verbreking strelct zich niet uit tot de voorafgaande rechtsplegin,q. De verbreking

van een arrest wegens de onregelmatige
samenstelling van het hof van beroep
welk het gewezen heeft, brengt de vernietiging niet mede van de door het openbaar ministerie gevorderde dagvaarding
tot onderzoek en tot beslissing door dat
hof.
722
2 mei 1955.
29. - Omvang. - Bt<rgerUjke zaken.
- Bestreden arrest welke een massa
maakt van de lcosten van de hoofdvordering en van de vordering tot ttossenkomst.
- Verbreking van de beslissing over de
hoofdvordering. - Verbreking wellce de
verbreking van de beslissing betreffende
de samengevoegde lcost medebrengt. -

W anneer het bestreden arrest een mass a
heeft gemaakt van de kosten van de
hoofdvordering en van de vordering tot
tussenkomst ten einde de beslissing gemeen te horen verklaren, brengt de verbreking van de beslissing betreffende de
hoofdvordering de verbrek~ng mede van
de beslissing betreffende de samengevoegde kosten.
20 mei 1955.
785
30. - Omvang. - Bt<rgerlijke zaken.
- Verbreking van een sententie van de
werlcrechtersraad, bijzondere gemengde
Teamer, wijzende in hoger beroep. Brengt de verbrelving mede van de sententie van de werkrechtersraad van beroep, kamer voor bedienden, wellce slechts
het gevolg van de eerste is. - De verbre-

king van de sententie van de werkrechtersraad van beroep, bijzondere gemengde
kamer, brengt de verbreking mede van
de over de grond van het geding door de
werkrechtersraad van beroep, kamer voor
bedienden, gewezen sententie die slechts
het gevolg is van de eerste verbroken sententie.
9 juni 1955.
833
31. - Omvang. - Bt<rgerlijlce zalcen.
- Ondeelbaa1· geding. - Partij v66r de
rechter ove1· de grond die zich niet heeft
voorzien. - Verplichting voor de aanleg-
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ge1· van ze v66r het hot in de zaalc te roepen. - Gegronde voorziening. - Verbreking zich toitstrekkende tot de. ten opzichte van die partij gewezen beslissing,

- Wanneer een geding ondeelbaar is tussen de aanlegger in verbreking en een
partij v66r de rechter over de grond,
welke zich niet heeft voorzien en tegen
welke geen andere partij een voorziening
heeft ingesteld, moet de aanlegger haar
in aanleg van voorziening in de zaak roepen; indien de voorziening gegrond is,
wordt de verbreking zowel wat de beslissing ten opzichte van de aanlegger betreft
als wat betreft de beslissing aangaande
gezegde partij uitgesproken.
10 juni 1955.
837
32. - Uitgestrelctheirl. - Burgerlijke
zalcen. - Beslissing dat de verantwoordelijkheid voor een ongeval in twee verdeelt tussen de dader en het slachtotter.
- Verantwoordelijkheid van de dader gegrond op de samenloop van twee schulden. - Onwettelijke vaststelling van een
dezer schtolden. - Onmogelijkheid om de
invloed van die onwettelijkheid op de bepaling van het deel van verantwoordelijkheid van de dade1· vast te stellen. - V erbTelcing voor het geheel over de bepaling
van dit deel. - V erbrelcing zich niet uitstrelckend tot de beslissing dat de verantwoordelijkheid van het slachtotter niet
minde1· dan de helft is. Verbreking
zich niet uitstreklcend tot de verlclaring
van verantwoo1·delijkheid van de dader
wegens de wettelijk ten zijne laste vastgestelde schuld. - Wanneer de rechter

over de grond de verantwoordelijkheid
voor de schadelijke gevolgen van een ongeval in twee tussen de dader en het
slachtoffer verdeeld heeft, en die verantwoordelijkheid van de dader gegrond is op
twee verbonden schulden, waarvan een
onwettelijk vastgesteld is, zonder dat het
mogelijk weze juist de invloed van die
onwettelijkheid op de bepaling van het
deel van verantwoordelijkheid van de dader vast te stellen, wordt de verbreking
voor het geheel over de bepaling van dit
deel uitgesproken, maar strekt zij zich
niet uit tot de beslissing dat de verantwoordelijkheid van het slachtoffer niet
minder dan de helft bedraagt en dat de
dader een onderscheiden tekortkoming
heft begaan welke zijn verantwoordelijkheid heeft medegebracht.·
7 juli 1955.,
910
HOOFDSTUK III.
VERWIJZING NA VERBREKING.

33. -

Strafzaken. - Burgerlijlce vorde1'ing. - Hoger beroep van de beklaagde
ten onrechte ontvanlcelijlc verklaard. Arrest dienvolgens de door de eerste rech-
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. VERDELING.- VERGOEDINGSPENSIOENEN.

ter ten voordele van de b~trger·lijlee partij
uitgesprolcen veroordeling te niet doende
en deze laatste tot de lcosten van het hager beroep veroordelende. - V erbrelcing
op de voorziening van ae btt1',qer·lij7ee par.
tij. Verwijzing. vVanneer, op de

v;oorziening van de burgerlijke partij, een
arrest verbroken wordt omdat het ten onrechte een te laat ingesteld hoger beroep
van de beklaagde ontvangen heeft en dienvolgens een door de eerste rechter ten
voordele van de burgerlijke partij uitgesproken veroordeling te niet gedaan heeft
en deze laatste tot de kosten van het hoger beroep veroordeeld heeft, wordt de
verbreking met verwijzing uitgesproken.
4 october 1954.
48
34. - Stratza7een. - Ver·br·elcing omdat, na aan een meer dan een faar· geleden
gepleegd wanbedrijf, de aard van een
overtreding te hebben toegelcend, de reohter ae publielce vordering niet door verjaring ver·vallen verlclaar·d heett. - Verjaring niet bereilct in de stand van de
r·eohtspleging rta verbrelcing. - Ver·wijzing. - W anneer de beslissing over de

publieke vordering verbroken wordt, omdat de rechter over de grond een politiestraf toegepast heeft, op feiten die meer
dan een jaar geleden gepleegd werden, is
er reden tot verwijzing indien in de stand
van de rechtspleging na de uitspraak van
de verbreking, de verjaring van de publieke vordering niet bereikt is.
371
17 januari 1955.

35. - Venvi:izing na verbrelcing. Verbreking omdat de pttblielce vor·dering
~f.itgedootu is.- Geen verwijzing.- Wanneer
ring
ring
king
31

de beslissing over de publieke vordeverbroken wordt omdat die vordeuitgedoofd is, geschiedt de verbrezonder verwijzing.
januari 1955.
427

36. - Str·afzalcen. - Verbr·eJving van
het arrest in zover het verzuimd heett het
totaal van de vervangende gevangenisstraffen overeenlcomstig artilcel 60 van
het St7·afwetboelc te verminderen. - Ver.
brelcing zonder ven.vijzing. - Wanneer
het arrest verbroken wordt in zover het
verzuimd heeft in geval van samenlo'op
van wanbedrijven, de duur der vervangende gevangenisstraffen tot zes maanden
te herleiden, geschiedt de verbreking met
verwijzing. ·
21 februari 1955.
517
37. - StTafzaleen. - Verbrelc·ing wegens veTval van de publieke vor-dering. Ver-brelcing zonder· ver-wijzing. - Wordt

de beslissing over de publieke vordering
wegens verval dezer vordering verbroken,

dan bestaat er geen aanleiding tot verwijzing.
2 mei 1955.
727
38. - Verbrelcing nadat de publielce
vor·dering vervallen is. - Verbrelcing zonder verwijzoing. - Wanneer de beslissing

over de publieke vordering verbroken is
omdat zij vervallen is, is er geen aanleiding tot verwijzing.
16 mei 1955.
773

VER.DELING.
1. - Verdelingsalcte. - Begrip. - Is
geen verdelingsakte, in de zin van artikel 815 en 887 van het Burgerlijk Wetboek, een akte van voorlopige verdeling
welke niet tot voorwerp heeft tenzij ten
opzichte van al de medeeigenaars, tenzij
minstens ten opzichte van zekere onder
hen einde te stellen aan de onverdeeldheid, met betrekking tot de goederen
welke door die akte bedoeld worden.
10 juni HJ55.
834

;2. - Vordering tot vern·ietiging wegens
benadeling, voorz·ien bij de artilcelen 887
en 888 van het Burgerlijlc vVetboek. Voorwerp. - De eis tot vernietiging, wegens benadeling, voorzien bij artikel 887
en 888 van ·het Burgerlijk Wetboek, heeft
tot voorwerp de vernietiging van een akte
welke einde aan een onverdeeldheid stelt
en kan dienvolgens niet gericht worden
tegen een akte die enkel een voorlopige
verdeling vaststelt.
10 juni 1955.
834

VER.GO ED IN GSPENSI OENEN.
Bij besl~tit van de Regent van 5 october

1948, art'ilcel 1, samengesohalcelde wetten.
Forfaitaire vergoeding ellce andere
sohadeloosstelling uitsllf.itend. - BesolziZclcing die de bttrgerlijlce verantwoor-delijlcheid niet dekt van de V erenigde Staten
van Noord-Amerika en het Ver·enigd Koninlc7·ijlc van Groot-B1'ittannU3' en van
Noord-Ierlar1d, voor wie de Dienst voor
onderlinge hnl1Jverlening wettelijlc de last
01J zioh neemt de vergoedingen te r·egelen.

- Hoewel artikel 1 van de bij besluit van
de Regent van 5 october 19J."\ samengeschakelde wetten op de vergoedingspensioenen be11aalt dat al de ter uitvoering
dezer wetten toegekende pensioenen en
toelagen een forfaitaire schadeloosstelling
uitmaken en de toekenning van elke andere vergoeding voor hetzelfde schadelijk
feit uitsluiten, vloeit nochtans norh uit de
tekst noch nit de voorbereidende werkzaamheden van deze wetten voort, dat de
Belgische wetgever zijn onderdanen, al
waren zij leden van het Belgisch leger,

VERJARING.
heeft willen beroven van de volledige
schadeloosstelling waarop zij ten laste
van de Amerikaanse en Britse Staten
recht hadden, en waarvan de Dienst voor
onderiirrge hulpverlening, krachtens de beschikkingen · van de besluitwetten van
31 deceniber 1945 en 11 januari 1947, in
plaats van de Staten die schuldenaars er
van zijn de betaling verzekert.
7 october 1954.
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HOOFDSTUK I.
I

IN BURGERLIJ:KE ZAREN.

1. - 01weahtstreelcse gemeentetalcs.
Invorde1·ing. Bouwtalcs. Gerneente
wellce de uitgevoerde werlcen niet kent. Verjaring noah gestu.it noah gesahorst. -

De omstandigheid dat de gemeente niet
heeft kunnen optreden om een onrechtstreekse taks ter zake een bouwtaks te
innen, om de reden dat zij geen kennis
had van de uitvoering der werken, brengt
geen wettelijke onmog·elijkheid mede de
vordering tot betaling in te stellen en
heeft dienvolgens niet tot gevolg de verjaring te stuiten of te schaden.
3 december 1954.
224
.2. - Btwgerlijlce zalcen. - Bijdrage
bi.i besluit van 16 febntari 1943 ten laste
van de leden van een hoofdgroepering gelegd ten einde de verdeling van de vervoer- en verzeTcer-ings Tcosten van de lcoopwa?·en te verzelceren. - Bijdrage door de
Staat ingevorde1·d. Wet van 14 ju.li
19.11. - Dertigjarige verjaring. -Devor-

dering van de Staat tot inning van de
door paragraaf 3 van artikel 3 van het
besluit van 15 februari 1943 ten laste van
de leden van de groepering << Vis- en visserijproducten Jl gelegde bijdrage is slechts
na dertig jaar verjaard. (Wet van 14 juli
1951, art. 2 en 3.)
18 maart 1955.
610
3. - Sahu.lrlvorclering ten laste van· de
Staat. - B·i.i artilcel 34 van rle wet van
1.5 mei 1846 bepaalde vijfjarige verjaring.
- Verjarin.Q behottrlens afwijTcende wetsbepaling op ellre salmlrlvorderin.Q ten laste
van de Staat van toepassing. - De bij

artikel 34 van de wet van 15 mei 1R46 op
's Lands comptabiliteit bepaalde vijfjarige
verjaring is behoudens afwijkende wets-

1111

bepaling op elke schuldvordering ten laste
van de Staat van toepassing.
31 maart 1955.
656

4. - Sahuldvo1·dering ten laste van de
Staat. Vijfjarige verjaring. Voorwaarden vereist opdat e1·van afgewelcen
worrle. - Opdat afgeweken wordt van de
toepassing van de vijfjarige verjaring ten
opzichte van de schuldvorderingen ten
laste van de Staat, zoals die verjaring bij
artikel 34 van de wet van 15 mei 1846
op 's Lands comptabiliteit bepaald wordt,
moet de schuldvordering binnen de bij
artikel gestelde termijn het voorwerp geweest zijn hetzij van een rechtsgeding,
hetzij van een tot de bevoegde bestuurlijke overheid gerichte aanvraag, in voorkomend geval met verantwoordingsstukken. (Wet van 15 mei 1846, art. 35.)
31 maart 1955.
656

5. - Vordering gestettnrl op een materiiJle verdu.istering van andermans zaken.
- Regelen van de ve1·jaring van de pu.blieTce vordering niet toepasselijk. - De
regelen van de verjaring van de publieke
vordering zijn niet toepasselijk op een
burgerlijke vordering die enkel op een
materiiile verduistering van andermans
zaken gesteund is.
2 juni 1955.
820
HOOFDSTUK II.
IN STRAFZAKEN.

6. - Fe1·saheidene misdrijven die de
nitvoering van een zelfde strafbaa?' voornemen uitmalcen. Ferjaring begird
sleahts te lOJJen van het laatste misdrijf
af. Wanneer verscheidene misdrijven

de opeenvolgende uitvoering van een
zelfde strafbaar voornemen zijn en aldus
slechts een misdrijf uitmaken, begint de
verjaring van de publieke vordering
slechts, ten aanzien van het geheel van de
feiten, vanaf het laatste ervan te lo11en.
20 september 1954.
14

7. - Pttblielce vordering. - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige ve1·wonrlingen. - Te1·mijn van de verjaring. - De publieke vordering, wegens
een gecontraventionaliseerd wanbedrijf
van onvrijwillige verwondingen, verjaart,
bij gebrek aan schorsingsgrond van de
verjaring, na verloop van zes maanden
sedert de laatste binnen de zes maanden
van de dag van het misdrijf gestelde daad
van onderzoek of van vervolging. (Wet
van 17 april 1878, art .. 23 en 26.)
45
4 october 1954.
8. - Ptt.blielce vordering. - Inb1·enlc op
het politiereglement betrejfende de exploitatie van de bttnrtspoorwegen. ~ Politic-

1ll2
straf. -

VEJRJARING.
Te1·mijn van de vm·jar-ln,q. -

Wanneer de ·rechter oordeelt dat een inbrenk op koninklijk besluit van 24 mei
1913 hondende politiereglement betreff'ende
de exploitatie van de buurtspoorwegen,
wegens
verzachtencle
omstandigheden
slechts met een politiestraf moet bestraft
worden, zijn de regelen op de verjaring
van de publieke vonlering inzake overtredingen toepasselijk. (Koninklijk besluit
van 24 mei 1913, art. 22; koninklijk besl.
van 6 juli 1936, art. 1.)
4 october 1954.
45
9. - Openbare vordering. ~ Veroorde7ing. - VaststeUingen en 1Jroce!l~trealcten
welke niet toelaten na te gaan of !le openbare vor!lering verjawr!l is. - Verb1·eJ£ing
met verzef!,!ling. - Wanneer de vaststel-

lingen van de bestreden beslissing en de
procedureakten waarop het hof acht vermag te slaan, niet toelaten na te gaan,
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid,
of de publieke vordering al dan niet verjaard is, verbreekt het hof de beslissing
van veroordeling met verzending.
7 december 1954.
246
10. - Vet·schei!lene inbre11lcen wellce
de voo1·tgezette en voortcl~trende 1titvoering van een zelfde strafbaar opzet uitmalcen. Verjaring clie slechts van at
het laatste feit loopt. - Wanneer ver-

scheidene inbreuken de voortgezette en
voortdurende uitvoering van een zelfde
strafbaar opzet uitmaken, begint de verjai;ing van de openbare vordering ten aanzien van al de feiten slechts vanaf bet
laatste dier feiten te lopen. (Strafwetb.,
art. 65.)
246
7 december 1954.
11. - V erscheiclene misclrijven wellce
een enlcel rnisclaacl of wanbeclrijf 1titmalcen. Onde1·zoelcsmaatregel betrejfende
zelcere !ler misclrijven. - St1titing van de
verjaring ten opziohte van cle mis!laad en
het wanbedrijf. - Wanneer een misdaad

of een wanbedrijf door verscheidene inbreuken wordt uitgemaakt, stuit de onderzoeksmaatregel betreff'ende zekere inbreuken de openbare vordering ten opzichte van de misdaad of van het wanbedrijf in zijn geheel.
7 december 1954.
246
1;2. - Douanen en accijnzen.·- P1·ocesverbaal opgesteld cloo1· cle beambten van
cle administratie, in afwezigheid van de
regelmntig op,qeroepen betichte. Stuiting van de verjnring. - Op het stuk der

overtreclingen op de wetten betreffende de
douanen en accijnzen stuit het door de
bevoegde beambten van de administratie
opgesteld proces-verbaal .de verjaring van
de openbare vordering zelfs wanneer het

in afwezigheid van de regelmatig opgeroepen overtreder opgemaakt werd.
13 december 1954.
268
13. - Verjaring vwn de P1tblielce vor!lering. - On!lerschei!len strafbnre feiten
!l·ie !le 11.itvoe1·ing vnn eenzelfcle mis!lndig
oogmerlc ·u.itmnlcen. Vertrelcpnnt van
!le verjaringstennijn. - In geval verschei-

clene strafbare feiten de opeenvolgende
uitvoering zijn van eenzelfde misdadig
oogmerk, neemt de verjaringstermijn van
de publieke vordering, ten opzichte van
het geheel der feiten, slechts aanvang
vanaf het laatste ervan.
10 januari 1955.
344
14. - Wanbe!lrijf waarvan !le verja1"ing niet nnn bijzondere regelen onderworpen is. Beslissing van !le rechtsmacht 1Jnn wijzen wanrbij slechts een
politiestrat op !lit wanbedrijf wor!lt toegepast. - Peiten gepleeg!l nwer !Ian een
janr gele!len. Onwettelijke beslissin,q.

- De beslissing van de rechter over de
grond waarbij op feiten die meer dan een
jaar geleden gepleegd werden een politiestraf wordt toegepast is niet wettelijk zo
de verjaring van de publieke vordering
aan geen bijzondere regelen onderworpen
is en niet geschorst werd.
17 januari 1955.
371

15. - P1tbl'ieke vorderin,q. - Gecontraventionaliseercl wnnbedrijf. - Maximum
termijn vnn een jaar. - De publieke vordering wegens een ingevolge verzachtende
omstandig·heden gecontraventionaliseerd
wanbedrijf verjaart een jaar nadat het
misdrijf werd gepleegd, zo er geen reden
van schorsing voorhanden is. (Wet van
17 april 1878, art. 23 en 26.)
17 januari 1955.
376
16. - P1tblielce vordering. - Schorsing. Voorziening van het openbaar
ministerie. - Onder voorbehoud van het

geval waarin de voorziening tengevolge
van de aard der bestreden beslissing niet
ontvankelijk is, is de verjaring van de
publieke vordering geschorst gedurende de
door het openbaar ministerie ingestelde
aanleg in verbreking.
7 februari 1955.
450
17. - Publ'ielce vordering. - Gecontraventionnliseer!l wanbedrijf. - Termijn. -

De uit een gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige slagen ontstane
publieke vordering verjaart, bij gebrek
aan verjaringschorsende oorzaak, na verloop van zes maanden seuert de laatste
daad van onderzoek of van vervolging die
gesteld werd binnen de zes maanden te

VERJARING.
rekenen van de dag waarop het misdrijf
gepleegd werd. (Wet van 17 april 1878,
art. 21, 23 en 26.)
21 maart 1955.
616
18. - Publielce vordering. - Wanbedrijf. - Verhoor van de belclaagde door
de onderzoeksreohter binnen de drie jaar
·vanaj' de dat~tm van het misdr'ijj'. ~ Verjar·ing gestu.U. - De verjaring van de uit

een wanbe<lrijf ontstane publieke vordering wordt gestuit door het verhoor van
· de beklaagde door de onderzoeksrechter
bevat binnen de termijn van drie jaar van
de dag af waarop het misdrijf gepleegd
wer<l. (Wetboek van strafvordering,_ artikelen 22 en 26.)
4 april 1955.
6G9
IS. -

Vorderiny van het openbawr
ministerie ter ter·eohtzitting van de reohtsmaoht van wijzen. Daad waarbij de
ver·jaring gestuit wordt. - De vordering

van het openbaar ministerie ter terechtzitting van de rechtsmacht van wijzen is
een daad van vervolging waarbij de verjaring gestuit wordt mits die daad tijdig
wordt gesteld. (Wet van 17 april 187il,
art. 26.)
719
2 mei 1955.
20. -

P·nblielce vordering. - Over·treding. ~ Verjaring noodzalcelijlc na verloop van een jaar· ingetreden, bij ontstentenis van een reden tot sohor·s·ing. - De

uit een overtreding ontstane publieke vordering verjaart noodzakelijk, bij gebrek
aan een oorzaak tot schorsing, wanneer
een jaar sedert de datum van het feit verlopen is. (Wet van 17 april 1878, art. 21,
23 en 26.)
2 mei 1955.
727
21. -

Publielce vordering. - Inbrettlc
op de reglementatie van de handel van
voor· de voeding van dieren bestemde statfen. ·~ lnbreulc met politiestraj']en beteugeld. ~ Verjaring.- Termijn.- In geval

van inbreuk op de reglementatie van de
handel van tot de voeding van de dieren
bestemde stoffen, beteugeld door de bij
artikel 4 van het koninklijk besluit nr 89
van 30 november 1939 voorziene politiestraffen, en namelijk in geval van inbreuk
op artikel 2 van het besluit van de Regent
van 10 juni 1948, vervalt de publieke vordering, bij gemis aan een oorzaak van
schorsing van de verjaring, wanneer zes
maanden verlopen zijn sedert de laatste
akte van onderzoek of van vervolging verricht, binnen de zes maanden te rekenen
van de dag waarop de overtreding gepleegd werd. (Wet van 17 april 1878,
art. 23 en 26.)
773
16 mei 1955.
22. - Shtiting. ~ Daad die de verjaring van een uit een misrlrijf volgende
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burgerlijlce vordering st·n-it. Stuf,ting
van de verjar·ing van de publielce vordering. - Bet instellen van de uit een mis-

drijf ontstane burgerlijke vordering, welke de verjaring stuit, stuit tevens de verjaring van de publieke vordering. (Wet
van 17 april 1878, art. 25.)
8 juli 1955.
917
23. - Ver·jaring van de publielce vordering gestttit rloor een aaad die de verjaring van een ~tit het misdrijf volgende
burgerlijlce vordering heett gestttit. ~
Andere ·nit hetzelfde misdrijf volgende
b·ttrgerlijlce vot"der·ing geldig ingesteld binnen de ald~ts vet"lengde termijn van de
verjaring van de publielce vordering. -

Wanneer de verjaring van de publieke
vordering gestuit werd door een daad die
de verjaring van de uit het mis<lrijf ontstane burgerlijke vordering heeft gestuit,
wordt een tweede uit hetzelfde misdrijf
ontstane burgerijke vordering geldig ingesteld binnen de aldus verlengde termijn
van de verjaring van de publieke vordering.
8 juli 1955.
S17
24. -

Publielce vordering. - Stuiting.
Voo·rwaat"den. Bij gemis aan een

grond van schorsing, wordt de verjaring
van de publieke vordering, ter zake van
wanbedrijven, enkel gestuit door akten
van onderzoek of van vervolging die
plaats hebben binnen de termijn van drie
jaar, te rekenen van de dag waarop het
wanbedrijf gepleegd werd. (Wet van
17 april 1878, art. 26.)
11 juli 1955.
924
25. - Stu.iting. - Uitwerlcing ten opziohte van de samenhangende misdt"ijven.

- De daad welke de verjaring van de
publieke vordering stuit heeft die uitwerk.ing ten opzichte van alle samenhangende
misdrijven welke te zamen onderzocht of
berecht worden.
11 juli 1955.
928
.26. - Vonnis van verdaging. ~ Alcte
van stuiting van de verjaring. - Een ten

gepaste tijde gewezen vonnis van vel·daging van de zaak is een akte van stuiting
van de verjaring der publieke vordering.
11 juli 1955.
928
27. - Onflerscheiden inbreulcen die de
opeenvolgenae uitvoering van een zelfde
strafbaar· besl~tit uitmalcen. - Verjaring
sleohts vanaf het laatste dier teiten ingaanrle. ~ Wanneer verscheidene inbreu-

ken de opeenvolgende uitvoering van een
zelfde strafbaar feit zijn en aldus slechts
een samengestelde inbreuk uitmaken, gaat
de verjaring van de publieke vordering
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VERKEER.

ten opzichte van de gezarnenlijke feiten
slechts in vanaf het laatste dier feiten.
2 september 1955.
964
HOOFDSTUK III.
VERJARING VAN DE BURGERLIJl{E VORDERING
VAN DE STRA~GERECHTEN.

28. -

B~wgerlijlce

<uan 30 maart 1891. -

vor·dering. Wet
Dmagwijdte. -

Aan het door de wet van 11 april 1878
vooropgesteld beginsel van de verbondenlleid van de publieke en de burgerlijke
vordering ten aanzien van de verjaring
werd door de wet van 30 muart 1891 een
enkele afwijking toegbracht : de schorsing van de verjaring van de burgerlijke
vor<lering welke uit het instellen van die
vordering voortvloeit voordat de verjaring
van de publieke vordering bereikt is.
18 februari 1953.
499

29. - BwrgerMjlce vonlering. - Vorde1"ing gegrond oz; een gecont?'aventionaU~eerd wanbedr·ijf. BwrgerUjke vor·der-ing ingesteld wcmneer de p~tbUelce vor-cle·ring spruitend ~tit het als over·treding
nangezien misdrijf, verjaard was. - Bur·{!erlijke vor·dering ver·jaard. - De burgerlijke vordering·, geg-rond op een door
llet bevoegd reclltscollege gecontraventionaliseerd wanbeclrijf is verjaard zo zij
ingesteld wordt nadat de publieke vordering ontstaan uit dit als overtreding aangezien misdrijf door Verjaring is uitgedoofd. (Wet van 17 april 1878, art. 23 en
26; wet van 30 maart 1891, art. 1.)
18 februari 1955.
499

VERKEE!l.
1. - Lichamelijke onbekwaamheia om
te bestnren. Verplichte ver·vaUenver·klaring van het recht te best~wen. Maatregel niet afhankelijk van een vervolging om best~tura te hebben zonder ae
vereiste lichamelij lee hoedanigheden te
bezitten. - De toepassing van artikel 2,

lid ll, van de wet van 1 augustus 1899,
g·ewijzigd bij deze van 1 augustus 1924,
betreffende de verplicllte vervallenverklaring van het recht een rijtuig te voeren,
wegens de lichamelijke onbekwaamheid
om te besturen, is niet afhankelijk van
een vervolging uit hoofde van een rijtuig
gevoerd te hebben zonder de vereiste
lichamelijke l:loedanigheden te vertonen.
20 septen1ber 1954.
10
2. - Lichamelijlce onbelcwaamheia om
te best~wen. VeTplichte vervallenverlclar"ing van het recht te best~tren. - Veiligheiclsmaatregel. Vaststellingen wel-

lee deze maatregel onderstelt. - De vervallenverklaring van het recht een rijtuig
te voeren, wegens de lichamelijke onbekwaamlleicl van de beklaagde, maakt een
veiliglleidsmaatregel · uit, die de gerechtelijke vaststelling onderstelt van de
licllamelijke onbekwaamlleid om te besil.lren, van het bestendig of voorlopig karakter van deze onbekwaamlleid, en van
haar aard of haur graad.
20 september 1954.
10

3. - Koninlclijlc besluit van 1 febntari
1934. - Rechts voorstelcen van een weggebntiker. - Voonvaarden. - Het rechts
voorsteken van een weggebruiker is
slechts toegelaten indien de voor te steken weggebruiker, die op een splitsing,
aansluiting of kruising links wil afslaan,
de weggebruikers die hem volgen ervan
verwittigd heeft en links is uitgeweken.
(Besluit van de Regent van 18 october
1946, art. 31, 2°, en 33, 2o.)
20 september 1954.
16
4. - Koninlclijlc beslnit van 1 febntari
1934, artilcel 57, 1°, litt. c. - Rijbewegingen. - Begrip. - In artikel 57, 1°, lid c,
van het kouinklijk besluit van 1 februari
1934, bedoelt het woord « rijbewegingen ))
al de bewegingen van het voertuig van
een weggebruiker, die van aard zijn om
het normaal verkeer van de voertuigen
te onderbreken.
20 september 1954.
16

;5. - Technische voorwaar·den met betrelcking tot zelcere a~ttovoert~tigen. - Beshtit van de Regent vtm 22 mei 1947 tot
goedlce~tring van het er bij gevoegd algemeen reglement. - Draagwijdte van artikel 3 van het beslnit. - Artikel 3 van het
besluit van de Regent van 22 mei 1947 tot
goedkeming van het bij dit besluit gevoegd algemeen reglement waarbij de
technische voorwaarden bepaald worden
waaraan zekere automobielen moeten voldoen, heeft niet voor gevolg de gevallen
waarin de niet-naleving van deze reglementering een misdrijf uitmaakt, tot de
drie misdrijven, die het omschrijft, te beperken.
27 september 1954.
29

6. - Technische voorwaarden met betr·elclc·ing tot zelcere autovoertnigen. - Inb·re~tlcen op het bij het beslnit van de Regent 'Van 22 mei 1947 gevoegd algemeen
r·eglement. -·Bestr·affing.- De inbreuken
op het bij het besluit van de Regent van
22 mei 19+7 gevoegd en bij artikel 2 van
het besluit van de Regent van 3 juli 1950
gewijzigd algemeen reglement waarbij
cle technische voorwaarden waaraan zekere automobielen moeten voldoen, en nac
melijk de inbreuken op artikel 93, lid 2,
van dit reglement bepaald worden, zijn
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strafbaar met de straffen voorzien door
de wetsbepalingen ter uitvoering waarvan deze reglementering getroffen werd,
hetzij, wanneer het misdrijf een automobiel betreft dienende tot het bezoldigd vervoer van zaken voor rekening van anderen; met de straffen voorzien bij artikel 11 van het koninklijk besluit nr 248
van 5 maart 1936 gewijzigd bij de besluitwet van 14 februari 1946. (Koninklijk besluit nr 248 van 5 maart 1936, gewijzigd
bij de besluitwet van 14 februari 1946,
art. 8 en 11; besluitwet van 30 december
1946, art. 28 en 30; besluitwet van 24 februari 1947, art. 2 en 5.)
27 september 1954.
29
7. - Bestmtr van een voertttig op de
openbare we_q. - Vervallenverlclaring als
stmf ttitgesproken. Ogenblik waarop
zij aanvang neemt. Vonnis dat een
andeTe datum bepaalt dan degene die
dooT de wet vooTzien is. Vonnis dat
onhen·oepelij k is geworden. - V eTvallenveTklaring aanvang nemend op de door
het vonnis bepaalde datttm. - Hoewel de

straf van vervallenverklaring van het
recht een voertuig op de openbare weg te
besturen, krachtens de wet, aanvang
neemt van het ogenblik af waarop de beslissing, die ze uitspreekt, in kracht van
gewijsde is getreden, neemt zij uitzonderlijk aannmg op de door de beslissing
bepaalde datum wanneer deze dergelijke
bepaling bevat en bij gebrek aan verhaal
onherroepelijk is geworden.
4 october 1954.
43
8.
Vervallenverklaring van het
recht een 'voertuig op de openbare weg te
bestnren.- Misd1"ijf. - Verplichting vo9r
de rechter de dtrm· van de lopende vervallenverklaring te veTdu,bbelen. - Zin van
deze bepaling. - In geval van inbreuk op

de vervallenverklaring van het recht een
voertuig op de openbare weg te besturen,
moet de rechter een vervallenverklaring
uitspreken die gelijk is aan de op de dag
van het misdrijf lopende vervallenverklaring.
43
4 october 1954.
9. - BestuTen van een voertu,ig op de
openba1·e weg.- Vonnis dat twee stratfen
van vervallenve1·klaring 'Uitspreekt.
Ve1·vallenverlclaring d'ie op dezelfde dag
aanvang hebben genomen. - Gelijlvtijdig
lopende ve,rvnllenverlclaringen. Wan-

neer een vonnis ten laste van een beklaagde twee vervallenverklaringen uitspreekt
van het recht een voertuig op de openbare
weg te besturen, d~e dezelfde dag een aanvang hebben genomen, lopen deze vervallenverklaringen gelijktijdig en niet achtereenvolgens.
4 october 1954.
43
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10. - Ongeval. - Slachtotter dat voor
de belclaagde een hindernis heeft ttitgemaalct die niet kon vooTzien woTden. Feitelijke beoordeling. - SonveTeine beoordeling door de TechteT oveT de grand.

- Is souverein, de feitelijke beoordeling
door de rechter over de grond, dat het
slachtoffer van een verkeers~;mgeval voor
de dader van het ongeval een hindernis
heeft uitgemaakt die niet kon voorzien
worden.
4 october 1954.
48
11. - Splitsing, aansltriting of ]cruising. - WeggebntikeT die linlcs wil afslaan. - Verplichting links ttit te wijlcen.
- Voorwaarden van deze verplichting. -

Opdat de weggebruiker die links wil afslaan zou gehouden zijn zoveel mogelijk
links nit te wijken, zoals voorgeschreven
wordt door artikel 31, 2°, van de Wegcode
van 1 februari 1934, moet deze weggebruiker een splitsing, aansluiting of kruising
aan het naderen zijn en de weggebruikers
die hem volgen van zijn inzicht verwittigd hebben; doch deze verplichting is
niet ondergeschikt aan de voorwaarde dat
de weggebruiker de door hem << aangekondigde
zwenking
reeds
aangevangen
heeft ll.
4 october 1954.
50
12. - Wegcode van 1 februari 19.~4Verbod op minder dan V'ijf meter v66r de
rooilijn de1· gebouwen van de dwarsweg
te stationeren of te parke1·en. - Begrip.

- Artikel 64, 9°, van de Wegcode van
1 februari 1934 dat het stationeren en het
parkeren van de voertuigen op minder
dan vijf meter v66r de rooilijn der gebouwen van de dwarsweg verbiedt, verbiedt
het stationeren en het parkeren niet langs
de kant die tegenovergesteld is aan degene, waaruit de dwarsweg komt en die
zonder onderbreking verder loopt.
4 october 1954.
53
13. - Samenloop van een hoofdweg en
een secundaire weg. Voon·ang van
doortocht onafhanlcelijk van de wijze
waarop de gebntike1· van de hoofdweg er
oveT rijdt en zich ove1· gans de b,reedte
van deze weg uitstrekkend. - De door ar-

tikel 54 van de Wegcode van 1 februari
1934 aan de gebruiker van de hoofdweg
toegekende voorrang van doortocht is onafhankelijk van de wijze waarop hij erover rijdt en strekt zich nit over gans de
breedte van deze weg.
60
7 october 1954.
14. - Samenloop van een hoofdweg en
een secundwire wep. - VeTbod door artilcel 54, 2, van de Wegcode van 1 jebntari
1934 oppelegd aan de gebntUcer van de semtndai1·e 'Weg. - BegTip. - Artikel 54, 2,

van de vVegcode van 1 februari 1934 ver-
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biedt aan de gebruiker van de secundaire
weg de hoofdweg op te rijden, indien een
andere weggebruiker er op aankomt ofwel
indien, rekening gehouden met dezes snelheid en met de afstand waarop hij zich
bevindt, er gevaar voor aanrijding bestaat.
60
7 october 195i.
115. - A1·tilce~ 57, 2°, van de Wegcode
van 1 febnwri 1934. - Is niet toepasseUjlc op ae gebruiker van de secundaire
weg die het door artilcel 54, 2, van dezelfde Ooae ttitgevaardigd verbod overtreedt. - Het verbod opgelegd door arti-

kel 57, 2°, van de Wegcode van 1 februari
1934 aan de weggebruiker die naar links
wil afdraaien, de doorgang af te snijden
van de weggebruiker die zijn weg vervolgt, is niet toepasselijk wanneer deze
bij het vervolgen van zijn weg het door
artikel 54, 2, van zelfde Code uitgevaardigd verbod overtreedt.
7 october 1954.
60
16. - Inbreu,Jc op artilcel 42 van het
lconinlcUjlc besluit van 1 febntari 1934. Hinde·rn·is die niet lean voorzien worden.
- Begrip. - Uit het feit dat een gebrui-

ker van de openbare weg, na een voorbijstekingsbeweging te hebben uitgevoerd,
plots en onverwachts heeft stilgehouden,
heeft de rechter over de grond wettelijk
klmnen afieiden dat het voertuig van deze
weggebruiker voor de weggebruiker die
hem volgde een hindernis had uitgemaakt die niet kon voorzien worden.
11 october 1954.
64
17. - Technische controle van ae antovoertuigen. JJ1iniste1·ieel besluit van
10 attgusttts 191,7. - Niet-nalcomen van de
voorschr·itten van de artilcelen 18 en 19.
- Sanctie. - Het niet-nakomen van de

voorschriften van de artikelen 18 en 19
van het ministerieel besluit van 10 augustus 1947, betreffende de inrichting van de
technische controle van de autovoertuigen, maakt het misdrijf nit voorzien en
beteugeld door de artikelen 32 en 37 van
het besluit van de Regent van 10 juni
1947, wanneer dit voertuig op de openbare
weg gebruikt wordt.
18 october 1954.
84

18. - Wegcode van 1 februari 1934, arti7cel 22, 2. - Bepaling niet toepasselijlc
op een cloor de plaatselijlce overheid toege~aten stoet. Artikel 22, 2, van de
Wegcode van 1 februari 1934 dat in principe aan de voetgangers verbiedt de rijweg te volgen, is niet toepasselijk op een
met toelating en onder toezicht van de
plaatselijke overheid ingerichte stoet.
25 october 1954.
110

19. - Wegcocle van 1 fe1wu.ar·i 1934,
artilcel 58, 1°. - F'eitel'ijlce omstandigheden die niet toegelaten hebben een stilstaana voertttig cleTwijze te plaatsen dat
het verlceer minfler gehinclerd wera. Geen misdrijf. - Overtreedt artikel 58,

1°, van de Wegcode van 1 februari 1934
niet, de weggebruiker die door de feitelijke omstandigheden in de onmogelijkheid gesteld werd zijn stilstaand voertuig
derwijze te plaatsen dat het verkeer minder gehinderd wercl.
25 october 1954.
110
20. - Traaggaanae weggebruilcer die
nagenoeg het miclflen van ae rijweg volgt.
- Inbreulc op artilcel 27 van de Wegcode
van 1 febntari 1934. - Door vast te stel-

len dat een traaggaande weggebruiker,
ter zake de bestuurder van een met een
paard bespannen stortkar, nagenoeg het
midden van de rijweg volgt, stelt de rechter over de grond vast dat deze weggebruiker zijn rechter kant niet hield. (Wegcode van 1 februari 1934, art. 27.)
228
6 december 1954.
21. - Weggebruilcer vervolgd wegens
inbnmlc op artilcel 29, 2°, van ae vVegcode
van 1 febnwri 1934. - Weg,qebmilceT die
na,qenoeg het midden van de rijwe,q volgt.
- Oonclusies van de dagende pa1·t·ij waarbij voorgehouden worclt clat de zichtbaarheid niet voldoenae was. - Beslissing die
aeze aanvoering niet tegenlwmt. - Niet
,qemotiveerde besUssing. - Is niet wette-

lijk de beslissing die een inbreuk op artikel 29, 2°, van de vV egcode van 1 februari
1934 als niet bewezen aanziet, en, alhoewel vaststellende dat een weggebruiker
nagenoeg het middel van de rijweg volgt,
de conclusies van de dagende partij niet
beantwoordt waarbij voorgehouden werd
dat de zichtbaarheid op die plaats onvoldoende was.
6 december 1954.
228
22. - Wegcode van 1 tebntari 1934,
artilcel 32. Kruising. Verplichting
voor de weg,qebruilcers die ellcaar ontmoeten werlcelijlc voor ellcander cle he~tt van
ae rijweg vrij te laten. Verplichting
wellce geen onderscheid gedoogt. - Arti-

kel 32 van de Wegcode van 1 februari
1934 legt aan de weggebruikers, die elkaar
ontmoeten, de .verplichting op de helft
van de rijweg voor elkander vrij te laten,
zelfs indien, spijts het niet naleven van
die verplichting, de ontmoeting zonder
botsing mogelijk is. (Impliciet).
6 december 195±.
228
23. - Inbrenlven op het verlceC?·sreglement gepleegd door een weggebn1.ilcer. Inbreulcen wellce niet door ae inbreu1cen
of cle fouten van een ander weg,qebruilcer
gerechtvaardigd zijn. - De door een weg-
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gebruiker begane inbreuken op de Wegcode zijn niet noodzakelijk verrechtvaardigd door de door een ander weggebruiker begane inbreuken of fouten.
6 december 1954.
228

omtrent een verzoek om genade ingediend
door de veroordeelde met betrekking tot
het vonnis waarbij de vervallenverklaring
uitgesproken werd.
·
20 december 1954.
284

24. - Wegcode van 1 febr-nari 1934,
artikel 42. - Bestmtrder die niet meester
blijft van zijn snelheid. - Bepaling. -

28. - Strat van vervaUenverlclaring
van het reoht een voertuig te besturen. Vertrelcpunt. - De straf van vervallen-

De inbreuk op artikel 42 van de Wegcode
van 1 februari 1934 is niet noodzakelijk
gekenmerkt door de snelheid die aan het
voertuig gegeven wordt, maar door het
feit dat de bestuurder, welke de snelheid
oog moge wezen, geen meester ervan is
kunnen blijven en ze niet derwijze heeft
kunnen regelen dat hij voor zich een voldoende vrije ruimte behield om voor een
hindernis te kunnen stilhouden.
6 december 195±.
233

25. - Betichte ve1·volgd wegens inbreuk op artilcel 42 van de W egcode van
1 febrttMi 1934. - Vrijspraalc. - Draagwijdte. - Door een betichte van de in artikel 42 van de Wegcode van 1 februari
1934 omschreven inbreuk vrij te spreken,
beslist de rechter over de grond niet noodzakelijk dat de betichte de font niet heeft
begaan het voorbijsteken uitgevoerd te
hebben met een snelheid welke, in de aangegeven omstandigheden . een onvoorzichtigheid uitmaakte.
6 december 195±.
233
26. -

Vl~tchtmisdrijf.

Ooncl~tsies

warbij verdachte ttit zelcere feiten atleidt dat hij niet handelde om bij de nodige vaststellingen niet aanwezig te zijn.
- Arrest van veroo1·deUng hetweUc zich er
toe beperlct vast te stollen dat de verdachte wist dat zijn voertuig een ongeval
had veroorzaalct. - Niet wetteUjlc gemotiveerd arrest. Verleent geen passend

antwoord op de conclusies waarbij uit zekere feiten afgeleid werd dat de verdachte wegens vluchtmisdrijf de nuttige vaststellingen niet heeft willen ontkomen, het
arrest van veroordeling dat zich er toe
beperkt vast te stellen dat de verdachte
wist dat zijn voertuig een ongeval had
veroorzaakt.
13 december 1954.
266

27. -

Bestu.ren van een voe1·tuig ondanlcs een opgelopen straf van vervaUenverklaring van het recht een voertuig te
besturen. VeroordeUng nitgesprolcen
vooraleer uitspraalc werd gedaan omtrent
het door de veroordeelde betrefjende die
straf ingediend verzoelc om genade. WetteUjlcheid. - Is wettelijk de veroor-

deling, wegens het besturen van een voertuig niettegenstaande de bij een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis uitgesproken
vervallenverklaring, zelfs wanneer, ten
dage van het feit, noch niet beslist werd

verklaring van het recht een voertuig te
besturen vangt aan wanneer het vonnis
waarbij zij uitgesproken werd kracht van
gewijsde bekomen heeft.
20 december 1954.
284
29.- Wegoode van 1 februal'i 1934, artikel 31, 2°. - Links afslaan bij het naderen van een aansl~titing. - VerpUohting
zoveel mogeUjk naar Unlcs uit te wijken
zonder evenwel het ve1·Jceer te hinderen
dat uit de tegeno1:ergestelde riohting
lcomt. - Draagw·ijdte. -De bepaling van
artikel 31, 2°, van de Wegcode van 1 fe-

bruari 1934, naar luid waarvan de bestuurder van een voertuig die bij het naderen van een aansluiting naar links wil
afslaan er toe gehouden is zoveel mogelijk
naar links uit te wijken zonder evenwel
het verkeer te hinderen dat uit de tegenovergestelde richting komt, verplicht die
bestuurder niet in elk geval de linkerhelft
van de openbare weg vrij te laten.
3 januari 1955.
312
30. - Wielrijder die het rijwielpad
verlaat en op de ~titm·ste reohterzijde van
de rijweg rijdt. - Artikelen 96 en 57 van
de W egcode van 1 febntari 1934 niet toepasselijlc. - Voorwaarden. - De wielrij-

der die het rijwielpad verlaat en op de
uiterste rechterzijde van de rijweg rijdt
valt niet onder toepassing van de artikeleri 96, 1°, en 57, 1°, o, en 2°, van de
Wegcode van 1 februari 1934 zo hij aldus
noch zijn richting wijzigt noch een rijbeweging uitvoert noch naar links wil afdraaien.
3 januari 1955.
316
31. Omgelcee1·de driehoelc. Bebouwde kom. - Voldoende ve1'lichting. Begrip. - Door het artikel 140, 4°, van

de Wegcode van 1 februari 1934, naar luid
waarvan het nit een omgekeerde driehoek
bestaande teken bij het vallen van de
avond in de bebouwde kommen verlicht
moet worden, wordt niet voorgeschreven
dat het teken verlicht moet worden door
een eigen verlichtingsnet welke van elke
andere l:i,chtbron onafhankelijk is; deze
bepaling wordt nageleefd wanneer het
teken voldoende zichtbaar is.
10 januari 1955.
341
32. - KoninlcUjl;; besluit van 1 febnlari 1934 op de verlceerspoUtie. - Weg-

1118

VERKEER.

gebntiker die norm~ta~ zt)n weg voortzet
om een zijrijweg te bereilcen op de plaats
waar de door hern gevolgde middelste rijweg in voormelde 1·ijwe,q verder loopt. Geen ttitvoe1'ing van een rijbewe,qing. -

De weggebruiker die op de middelste rijweg van een openbare weg rijdt welke van
witte stroken voorzien is en die, op de
plaats waar de openbare weg slechts nog
uit twee rijwegen bestaat, zijn weg vervolgt naar een zijweg welke het verder
lopende deel van de middelste rijweg is,
voert geen rijbeweging uit naar de zin
van artikel .57, 1°, litt. c, van de Wegcode dd. 1 februari 1934.
10 januuri 1955.
346
33. - Orn,qekeerde driehoelc op dezelfde schacht als een ander driehoekvormig
teken geplaatst. - Twee met hun pnnten
naar ellcaar ge1·ichte driehoeken. - Omgelceerde d1·iehoek cUe regelmatig is wat
de vorm aangaat en zichtbaar is. - Gebiedend lvamkter. - Ret bij urtikel 131,

2, 7°, van de Wegcode dd. 1 februari 1934
voorziene teken bestaande uit een omgekeerde driehoek verliest zijn gebiedend
karukter niet doordat het op dezelfde
schacht uls een ander bij artikel 131, 1 o,
voorziene teken geplaatst is, zodra het
regelmatig is wat de vorm betreft en
zichtbuar is.
10 januari 1955.
348
34. - Wegcode 'van 1 febntar·i 1934. Weggebntiker die voorgestolcen heeft. Verplichting zijn reglementaire plaats
weer in te nemen. - Geen onderscheid
naar gelang -ran de plaats die de anaere
weggebntilcers op ae openbare weg innemen. - Artikel 34 van de Wegcode van

1 februari 1934, naar luid waarvan de
weggebruiker die voorgestoken heeft,
zijn reglementaire plaats weer moet innemen, zodra hij het zonder hinder voor de
andere weggebruUmrs doen kan, muakt
geen onderscheid tussen deze weggebruikers naar g·elang van de plaats die zij op
de openbare weg innemen.
17 januari 1955.
376

35. - A1·til.;el 31, 2°. van cle Wegcode
van 1 febru.ari 1934. - Enlcel toepasselijk
indien een aanslttiting bestaat tnssen cloor
de wegrJebntiker gevolgae tveg en een op
cle l-inkm·z·ijcle gelegen tveg. - De bepaling van urtikel 31, 2°, van de Wegcode
van 1 februari 1934, naar luid waarvan,
bij llet naderen van een splitsing, aansluiting of kruising, de bestuurders die links
willen afslaan zoveel mogelijk naar links
moeten uitwijken na de weggebruikers die
hen volgen hiervan te hebben verwittigcl,
zonder evenwel het verkeer te hincleren
dat uit de tegenovergestelcle richting
komt, veronderstelt het bestaan van een
aansluiting tussen de door de weggebrui-

ker gevolgde weg en een op de linkerzijde
gelegen weg.
17 januari 1955.
380
36. - Artilcelen 3, 3°, en 25, 1, van de
Wegcode van 1 febrttari 1934. - Niet verhoogde bermen. - Verboden voor andere
voertttigen clan diegene ve1·meld in artilcel 24, behalve voor het ttitwijlcen, Jcrttisen of voorsteken. - Op de niet verhoog-

de bermen is het verkeer verboden van
andere voertuigen clan diegene vermeld
in artikel 24 van de Wegcode, bellalve
voor het uitwijken alsmecle in de mate
en gedurende de tijd die strikt voor het
kruisen en het voorsteken nooclzakelijk
is. (Kon. besl. van 1 februari 193!, art. 3,
3°, en 25, 1.)
17 januari 1955.
380
37. - Kruispunt.
Lichtse·inen. Gelijktijdig rood en groen. - Weggebntilcer die zi.in voertuig niet voor een bii een
sein aangebrachte stop!ijn tot stilstana
lean bren,qen. - Recht het kntispunt door
te rijclen. - Voorwaarae. - Wanneer de

lichtseinen, dienstig om het verkeer op een
kruispunt te regelen, gelijktijdig rood en
groen zijn en wanneer een weggebruiker
zoncler clat llij cluaraan schulcl heeft, zij~
voertuig niet v66r de bij cle seinen aangebracllte stoplijn tot stilstancl lleeft kunnen brengen overeenkomst artikel 137, 3,
van de Wegcode van 1 februari 1934,
vloeit claaruit niet voort dat llij het recht
lleeft llet kruispunt door te rijden; zulks
is aileen gerechtvaardigd indien hij wegens de gelegenheid der plauts of bepaalde omstandigheden aldus het verkeer
vergemakkelijkt.
20 januari 1955.
397
38. - Wegcode van 1 febntari 1934,
artilcel 31, 1° en 2°. - Voorwerp van die
bepalingen. - Artikel 31, 2°, van de Weg-

code van 1 februari 1934 regelt de wijze
waarop bij het naderen van een splitsing,
aansluiting of kruising door de bestuurders die links willen afslaan moet gereden worden; het ontslaat deze bestuurders er van niet op het kruispunt of bij
het verlaten ervan, dit wil zeggen in de
loop van de zwenking, een zo ruim mogelijke bocllt naar links te nemen, overeenkomstig· het voorschrift van artikel 31, 1 o.
24 januart 1955.
400
39.- Voon·ang.- Regelen.- Toepassing clie het bestaan van twee onderscheiden openbare wegen onderstelt. - De toe-

passing van de regelen van verkeersvoorrang bepaald bij artikelen 50 en 55 van de
vVegcode van 1 februari 1934, onderstelt
clat de weggebruikers op verscllillende wegen en niet op dezelfde openbare weg rijden.
24 januari 1955.
400
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40. - Naderen van een aansln-iting. Verplichting de 1titerste rechte1·zijde van
de rijweg te ho1tden. - Algemene toepassing. - Streng nalcomen van de verplichting gevaar opleverende voor het publielc.
- Geen jont. - Ofschoon de bepaling van

artikel 29, 4°, van de Wegcode van 1 februari 1934, waarbij aan de weggebruiker
wordt opgelegd bij het naderen van een
aansluiting de uiterste rechterzijde van
de rijweg te houden van algemene toepassing is en ervan slechts kan worden afgeweken in het geval voorzien bij artikel 31,
2°, begaat de bestuurder die ze niet zou
kunnen nageleefd hebben zonder artikel41
van dezelfde code te schenden geen inbrenk op deze bepaling omdat het streng
nakomen van voormelde bepaling een gevaar voor het publiek opleverde.
27 januari 1955.
417
41. - Vl·nchtmisdrijj. - Geldboete. Minimu.m 100 frank. - Een veroordeling

tot een geldboete beneden de 100 frank
wegens vluchtmisdrijf is niet wettelijk.
(Wet van 1 augustus 1899, art. 2bis; wet
van 1 augustus 1924, art. 3.)
452
7 februari 1955.
42. - Veroordeling wegens inMe1tlc op
art'ilcel 41 van de Wegcode van 1 jebr1ta1"i
1934. - Remm·~ng gerechtvaardigd door de
aanlcomst 'Van een tegenligger. - Geen tegenstTijdigheid. Door de vaststelling

dat de remming, gelet op de afstand die
er nog tussen de twee wagens was, niet
een abnormale beweging voor gevolg zou
gehad hebben indien de verdachte op een
behoorlijke wijze had gereden, stelt de
rechter op ondubbelzinnige wijze vast dat
de verdachte zijn wagen bestuurd heeft
met een snelheid of op een wijze die gevaar voor het publieke of hinder voor
het verkeer kan opleveren.
14 februari 1955.
484
43. -

Hiemrchie de·r wegen. - Ajgeleid uit het kaTalcteT van een enkel van
de wegen. Onwettelijke ajteiding. -

De beslissing die, om te bepalen of een
weg, op een aansluiting, ten aanzien van
een andere hoofdweg is, uitslnitend op het
karakter van een der wegen steunt, zonder het karakter van de andere wegen te
onderzoeken, is onwettelijk. (Wegcode
van 1 februari 1934, art. 51 tot 55.)
21 februari 1955.
520
44. - ·A·rt'ilcelen 31 en 32 van de Wegcode van 1 jebTuari 1934. - Ajslaan naaT
linlcs. - Na te leven vooTschrijten. - Zo

artikel 31, 2°, van de Wegcode van 1 februari 1934 aan de weggebruiker die links
wil afslaan toestaat naal" links nit te wijken, het, rekening houdend met de omstandigheden van het verkeer en de gelegenheid der plaats, hem niet ontslaat van
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de verplichting ZlJn bocht naar links zo
ruim mogelijk te nemen noch van de door
artikel 32 van bedoelde Wegcode opgelegde verplichting desnoods zijn voertuig tot
stilstand te brengen vooraleer op de linkerhelft van de rijweg te rijden, ingeval dergelijke stilstand nodig is om
voor een andere weggebruiker het kruisen mogelijk te maken. (Wegcode van
1 februari 1934, art. 31, 1° en 2°, en 32.)
21 februari 1955.
521

45. - Voorrang. - Artflcel 55 van de
Wegcode van 1 jebntari .l934. - Weggebntilcer die van 1·echts 1titlcomt en naar
links wil ajslaan. - Omstandigheid wellce deze weggebntilce1· niet van zijn vooTDe weggebruiker die,
Tang beroojt. krachtens artikel 55 van de Wegcode van
r februari 1934, de voorrang geniet omdat
hij van rechts nitkomt, verliest zijn voorrang niet omdat hij op de splitsing, aansluiting of kruising naar links wil afslaan.
21 februari 1955.
523
46. - Overtrading van a1·tUcel 42 van
de Wegcode van 1 jebruari 1934. - OnvooTzienbare hindernis. - Begrip. - Uit

feitelijke omstandigheden welke het een
bestuurder onmogelijk maakten een plotseling stilhouden van het voertuig dat
hem voorafreed te voorzien, heeft de rechter in feite mogen afleiden, dat de hindernis onvoorzienbaar was en derhalve 'dat
het een geval van overmacht gold.
24 februari 1955.
537
47. - Teclmische controle van de autovoMtu.igen. Beslnit van de Regent
van 22 mei 1947. - GebTnilc op de openbaTe weg van een autovoertnig die niet
doo1· een schouwingsbewijs gedelct is. Beg1"'ip. - Het feit voor een werkgever

een onder het bij Regentsbesluit dd.
22 mei 1947 goedgekeurd reglement vallend autovoertuig op de· openbare weg te
laten of doen voeren maakt het gebruik
nit van een autovoertuig in de zin van
artikel 3, 1 o, van voornoemd besluit.
28 februari 1955.
549
48. - Technische controle van de autovoe1·t1tigen. - Bewijs van de misdrijven.
- Geen proces-ve1·baal, waa1·bij het misdrijj ten laste van de verdachte wordt
vastgesteld. - Bewijs door alle rechtsmiddelen. - Bij ontstentenis van een pro-

ces-verbaalmag het bewijs van de inbreuken op het besluit van de Regent van
22 mei 1947 door alle rechtsmiddelen geleverd worden.
28 februari 1955.
549
49. Ve1·vallenverlclaring van het
reoht om een voeTtuig te besturen wellce
op de Uchamelijlce onbelcwaamheid ge-
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grand is. - Veiligheidsmaatregel. - De
vervallenverklaring van het recht om een
voertuig te besturen welke op de lichamelijke onbekwaamheid gegrond is,
maakt geen straf doch een veiligheidsmaatregel uit. (Wet van 1 augustus 1899,
art. 2; wet van 1 augustus 1924, art. 2.)
14 maart 1955.
598

50. - Vaststelling door de reohter
over de grand flat een ontwijkingsmananwr·e aan een weggebntilcer floor de rijwijze van een anfler weggebruilcer werd
opgelegfl. V aststelling -uan fle overmaoht. - Stelt vast dat een weggebruiker
zich in een geval van overmacht bevond,
welk de door hem uitgevoerde ontwijkingsmanmuvre rechtvaardigt, het arrest
dat er op wijst dat die manreuvre hem
door de rijwijze van een ander weggebruiker werd opgedrongen.
612
21 maart 1955.

'51. -

Rangorde deT openbare wegen.
Aarfleweg. - Begrip. - Schendt arti-

kel 51, 1°, van de Wegcode van 1 februari 1934 niet het arrest dat beslist dat
de weg die nooit van een hard wegdek
voorzien werd en op de aarde waarvan
de aanwoners gebrekkig en gedeeltelijk
een laag asseziftsel gestrooid hebben een
aardeweg is.
28 maart 1955.
640

.52. - Wegoofle van 1 febntari 1934,
artilcel 51, 1°. - Aardeweg. - Altijd semmflaire weg. - De aardewegen worden
altijd als secundaire wegen beschouwd,
zonder dat een onderscheid client gemaakt
onder meer naar gelang zij binnen of buiten een bebouwde kom gelegen zijn. (Wegcode van 1 februari 1934, art. 51, 1 o.)
28 maart 1955.
640

:53. - Hierarohie van fle wegen. Wegoofle van 1 febntari 1934, artilcel 53.
- Rafliale wegen. - W egen die sleohts
buiten fle bebo7tWde lwmmen hoofflwegen
zijn. - Artikel 53 van de Wegcode van
1 februari 1934 schrijft slechts buiten de
bebouwde kommen aan de radiale wegen
het karakter van hoofdwegen toe.
4 april 1955.
664

54. - HiiJrarohie van fle wegen. Wegoofle van 1 febrnari 1934, artikel 51,
2o. - Vonnis dat beslist flat een openbare
weg niet verder dan de aanslniting loopt.
- Beslissing gesteund op fle enlcele r·eflen
. flat een andere weg er niet de voortzetting van is. - D7tbbelzinnige reflen. Laat aan het hof niet toe zijn controle
uit te oefenen en is derhalve wegens gebrek aan motieven onwettelijk het vonnis
dat beslist dat een openbare weg niet
verder dan de aansluiting loopt op grond
van de enkele reden dat een andere open-

bare weg niet de voortzetting van de eerste is. (Wegcode van 1 februari 1934, artikel 51, 2°.)
4 april1955.
664

:55. - Inhalen. - Rijbaan in flrie rijstrolcen ·verfleeld. Weggebruiker die
eerst op de middelste stroolc was gaan
rijden. - Vonnis dat beslist flat, gelet
op fle omstandigheden van het geding, dit
vroeger rijflen aan die weggebruilcer geen
voorrang om in te halen verleent. -Wettelijlcheid. - De rechter over de grond
beslist wettelijk dat, gelet op de omstandigheden van het geding, het vroeger rijden van een weggebruiker op de middenstrook van een rijbaan met drie rijstro~
ken aan die weggebruiker geen voorrang
om in te halen verleende. (Wegcode van
1 februari 1934, art. 35.)
4 april1955.
665

'56. - Wegoode van 1 februari 1934, artilcel 22. - Voetpaden of verhoogde bermen. - Ver·boden verkeer. - Begrip. De manoouvre welke een weggebruiker op
de openbare weg uitvoert om een autovoertuig uit een garage te hulen of het
erin terug te plaatsen, is een verkeersdaad die van aard is een inbreuk op artikel 22, 1, van de W egcode van 1 februari
1934 uit te maken indien bij deze rijbeweging gebruik gemaakt wordt van een ander voetpad of van een ander verhoogde
berm dan dtegene die tot het eigendom
toegang verleent. (Wegcode van 1 februari
1934, art. 22, 1, en 58, 2°.)
25 april 1955.
702

57. - Onbewezen ver·Jclaartle inbrettk
op artikel 6 van de W e,qoode van 1 febr·uari 1934.
Veroordeling wegens
vhtohmisdrijf. - Geen tegenstrijflige besUssingen. - De vrijspraak van een betichte hoofdens de inbreuk op artikel 6
van de Wegcode van 1 februari 1934 en
zijn veroordeling wegens vluchtmisdrijf
zijn niet onverenigbaar.
2 mei 1955.
722

58. - Hierar·ohie van de wegen. Wegoofle van 1 febntari 1934. - Openbare
weg weUce al dan niet verder dan de aanslu.iting loopt. - Uitzioht van de wegen.
- On-uolfloende oriterittm. - Voor de toepassing van artikel 51, 2°, van de W egcode van 1 februari 1934, vormen het ui.tzicht van de wegen, rijwegen en rijbanen
geen voldoende criterium van het karakter van weg welke al dan niet verder dan
de aansluiting loopt.
9 mei 1955.
746

·59. - Hierarohie van de wegen. Wegoode -uan 1 febntari 1934. - Openbar·e
weg wellce verder dan de aansl7titing
loopt. - Begrip. - Voor de toepassing

VERKl~ER.

nm lle lwvalingen Ynn de vVeg'"ocle van
1 febrnari 1934 is een openbare weg de
Yoortzetting aan gene zijcle van de aansluit-ing nm een aan deze zijde gelegen
openhare weg, wanneer hij hoofdzakelijk
als normal!" nitweg nm het verkeer op
laatsth!.'tloelde weg client. (W!.'geode yan
1 fellrnari 191!4, art. 51, 2°.)
!l nwi 1935.
7-!6
60. Flii)Hl.J"Ch ie Hl'/1 1/e UJC,I/e'n. Wegcofle va.n 1 jelJ·rHwri Jfi8J,. - Private
weg.- J(nn de ·roortzetti·nrJ ·rnn een openlw.re ·1.ocg niet uit'/1/aken. - Voor de toe-

passing nm artikel 51, 2°, van de Wegeode van 1 fehruari 19B-l, lean een private
weg niet de voortzetting nm een openhan~ weg· Vt'nlPr tlnn tie nnnslniting nitma lu•n.
7-1(1

!) llH'i ] !lf);).

61. - Weycofle ran 1 jciJrllari 1931,,
nrtikel U.2, :eo. - V erlwd ·w n een voert11:ig
ter hoogte ·ram een a.ncle·r weg_qeb·ru.ilce·r te
late·11 11tHstna:n. Yoorwaa:nle. - Artikel (12, 2°, van tle "\Vegeode van 1 fPhrnari
1934 verbiedt enkel lwt stilstaan Yan een
vorrtuig ter hoogte van t~en ander weggebrniker wanueer clit stilstanu lid g!.'nwkJ;:plij)' voorhijrijrlPn 1·an Pen dt'nh' omnogelijk maakt.
789
62. - Yot•rtuirwn ri)llentle, in tertenoHwgestellle rich ti.ng, lnnys beide T.;nnten
·van een rij plame·ien, wellce lle 1'{i1Jaa;n ·in
twee delen ·t·erllcelt. Vn&tsteU'ing da.t
de a.a.nrijllJnrt va.n de 'l'oertni.ye·n enkel te
wijten is nwn een on·voor.z-ieht-iye 'IIHtnmu·vre
Hm een 1'a:n de liestuurde·rs nan de o·pm·<i:irle 'l'Wn tUe Mnie. - l'r.woordel:ing ·enn
tlie ·weggeuruil>er. Wettelijli:heid. -

Door vast tt• 8tt'llen, zonder 011 een inbrenk ov artike l B2 van clP "\Vegcode van
1 fl'lwnari 1934 te 8tennen, dat de aanrijding tnssc•n beide voertnigPn rijclende in
tPgenon•rgpstelde richting langs beide
kantPn nlll een ri,i plaveien welke tle ri.ilman in twee delen verdeelt, voor enige
ooi·zaak lwpft een onvoorzichtige manoeuvre nm voorhijstt•king, tlie <lP bestnnrcler
van ren van de voPrtnigen nan de overzijtle nm clie linie lleeft nitgevoenl. h!.'eft
dP rechtPr over tle groncl clP vProo1·deling
YHn cliP \Jt•;;tnnrclt·r tot herstelling Y:ni de
ge1·olgt-n van het ongt'val genoegzaam gerPchtnumligd. wt-lke ook rle d1·aagwijdte
l'll tlt' hinrll'IHk krar.·ht Ynn tlie rij plnY<-'i(•u 'V<:'~P.

2(l nwi 1!JiJ;j.

806

63. -

'f11'FOOI'il.e/i.·n!t Wl'!fe/1.8 llet IJesf//'l'nn een ·rijt'/l.ig BtJi,its een. ·uitgesp1·oJ,,en ·re,·vnllenverlclwrmy. - l'oe·rtnig toeliehorende nan de lwstu·nnle1· of nan de,rtene rHe het hem wetens heeft toe1je1·ti'OIIWIT. Vf"rlwunlverkla.1··i.n.rt. Geen
1'1''11

y~;HBB.,

1BriU. -

71
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voo·rajgaa:nde inliellln,qrwm-i.ng. vVettelijkhe·id ·van lle ver·11eurdve1·h:laring. -

In gevnl yan YProoPdeling wegens inbreuk
op de verntllem•Prklaring van llet recltt
om een rijtnig· tP besturen, mag- de verheurcll'erklaring l'>lll het rijtuig toebehorenclP aan de hestuurder of aan degene die het hem wetens tijdPns de duur
Yan de vervnllenverklaring heeft toevertrouwd zontler voorafgaande inbeslagnec
ming worden uitgesvroken. (Wet van
1 april 1899, art. 2, aangevuld door de
wet van 1 angnstm; 192-l, art. 2.)
l:l juni 197i5.
839
64. - Feroonlelinu 11'111 8}J'i.jt8 de ·eervnllenFerl>la ri.ng een ·voet·t·u:ig te he/Jiwn
/JeNtuurrl. Foerluitt tuebehorenrle aan
lie besfll'u nler of ann rleuene r/i.e het hern
-weten8 h eej't toerertrowwcl. V erumwcl·ve·rldari,ny. - Oyenl!lilc ·wr.wrop tle e-igcncloru. muet bestnwn. - In geYal nm veroor-

tleling wegem; inln·puk op dP yervallenverldaring nm het reel!t om een rijtuig te
hestnren, mag tlP Yerbeurclvprklaring van
het rijtuig ten laste Yan tlP bestuurder
worden uitgpsproken intlien dat rijtuig,
o]J het ogpnhlik nm tle overtre<ling de
eigPmlom wnH n.m dt> hestl)urder of nm
diegpne <liP lwt hem wetPns ti.irlens de
cluur l'an tl!.' n~rvallPnYerklaring had topvertrouwtl; lwt wortlt niPt YPl'Pi8t dat OJ!
het ogenhlik ,·:m lwt vmmis hPt ri.ituig
nog hun eigPntlom zon wezen. (Wet van
1 augnstns :tSH9, art. 2, anngpyuld tloor tle
WPt Y:m 1 augnstm; Hl24, a It. 2. 1
13 jnni Hliiii.
S:'.H

65. -

ll'et!f'Vtle t·an I jeiJ/'Itari J9;JJ,, tLrFl'rpliehi'in!J om lie ·vl1f.chtlwHrel.s a.a:nyeleutl 0111 h et nwl.:eer te knnnl.iseren rech ts ·roori!i.j te steken. '-- Yer.
pliclltinr1 enkel toepnssel.ijh· op lle ul'llchtheure/8 rlil' te dien C'incle a.a:nueleyll wertle/1. - ])p hi.i Hrtikel 27, 2, yan r.le Wegt•otle nm 1 fehruari l9B4 aan tie wegge-

tikel .!/, 2. -

hruikPrs opgPlPgde verplichting om rechtf;
de vlnehthenvels voorbij te stekPn, is enk!.'l to!.'passPli.ik op de vlnchtlleuvels die
nangPlegtl wPnlpn om het YPrk!.'er in ban!.'n 1'P lPirlPn.
27 juni 1!l3.i.
87-l
66. - 1Jes7i88i·nrt r((.8f8te71clld rlat een
IVI3!ff!Ciirl/"i.lceT l!oor.dell till reer/. a.l-vorens
t'Cil nntlere ·'WI3!Jflelwniker 1·oo'1'1J'i.j te .stel.,en. - Beglissi.nrt teven.~ Htsfste/.lenll dat
de ee·r8te wegrJebrwiker M:i het voo·rli(istnken vwn de t'Weede ·weu!lebr'/li.keT een
jo·ut lwejt !Je.(Jtw:n. - Geen teqenstrijcl·igheid. - Is niet tegenstrijdig de heslissing

rlie vaststelt clat e0n weggebrniker voorzic'htig rPell ahorem; een amlere weggebrniker voorhi.i te ste lwn. maar dat hij
het voorbijsteken van tliP wPgg!.'bruiker
PPll font hPeft bPgaau.
-l juli Hl.).:i.
903
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67. - 1l1 iJitMre we_qen. - Kon·lnklijk
l!eslu.U ·uan 3 decernl!er 1937. - ll1ilitai1·e
·wegen voor het openbaar ve1·kem· opengestelcl. - Al_qerneen ·re_qlement op het verc
lcee1· toepnsseUjTc. De bepalingen van

het Algemeen Reglement op llet verkeer
zijn van toepassing op de militaire wegen
die deel uitmaken van het privaat domein
van de Staat, doch voor het openbaar verkeer opengesteld zijn. (Kouinklijk besluit van 3 december 1937.)
8 juli 1955.
915
68. - Voo·r·rwny ,;an dooryang ·van de
·we,q_qebnt-llve·r clie de hoofdweg berijclt. Yoo·rrang die n·let v·rljstelt vnn cle verpU.chtin_q ·uoo·rzichtigheidsmaatre_qelen te
treffen. De voorrang van cloorgang,

waarover de weggebruiker van de hoofdweg· beschikt, stelt deze ni.et vrij van de
verplichting voorzichtigheidsmaatregelen
te treffen, onder meer die welke door artikel 29, 4°, van de Wegcode van 1 fe!Jruari 193c! bepaald worden.
8 juli 195G.
915

VERKOOP.
1. - Fe·rh:oop met ·voorl!ehoull ·ua.n awnBinnen lle fJC·wijz·in,q -vnn lastge-ve·r. stellle te·nn·ijn gedane en dOOI" de lastge-ve•r
nanvna·rde nanw·ijzing. Lastgeve·r _qencll t rle elgenclom reclt tstreek s van cle ve·rkoper te hou.clen. Door de binnen de

voorziem" termijn gedane en door de
command aanvaarde commandverklaring
treeclt lleze laatste in de plaats van de
gecommandeerde en wordt hij geacht, te
rekenen nm de verkoov, rechtstreeks de
Pigendom van tle YPrkoper te hebbPn verkregen.
504
18 febrnari 1955.
2. Yrij·waring wegens witwlnn·ing
waa.·rtoe a.e verkope·r r1ehouclen is. - V001"·werp. - De verplichting tot nijwaring,

wattrtoe de verkoper tegenover de koper
gehouden is, heeft het rustig bezit van de
verkochte zaak tot voorwerp en brengt
!li<'nvolgens cle ver!Jinienis mede zicll ervan te onthoullen dit bezit door zijn persoonlijke tlaatl te storen.
18 februari 1955.
504
3. ~ Frijwa.ri-n.rJ wegens ttitwinnin_q
·wa.w·toe rle erftJennm.en van de ve·rlcoper
yeltonclen z-i]n. - Rechten we/Tee een der
erfgenam.en ·i.n hoecla.n·ighC'id van huunler
van rle rerkochte .znnk zou ku.-nnen doen.
.rtelcle·n. - Onm.oyelijlce _qelrUng in_qevolge
cle verpZichting van v·rijwa;ring. -De ver-

plichting tot vrijwaring·, waartoe de verkpper tegenover de lwper gehouden is
bindt ook de erfgenamen van fie verko]Wr.

De rechten welke een der erfgenamen

in zijn lloedanigheitl van pachter van clc
verkochte zaak zou kunnen inroepen blijven zon!ler uitwerking gelet op de verplichting tot vrijwaring waartoe hij als
erfgenaam van de verkoper gehouclen is.
18 febrnnri 1953.
504
4. Yri]-wariny ·wegens ·uitw·innillg
wa.a.rtoe ile erjyenwmen va.n cle ·ve•rlcoper
gehouclen zi]n. - PeTsoonl-ijlce rla.ncl 1Jnn
een rler erf_qenam en wa.a.-rcloo1· het r11-sti_q
IJez'it ·!Jan lle vedwchte znak _qestoonl
wonlt. - Yonlerin_q tot vrlj·war·in_q terten
d·ie enT.:ele e·rf_qena.am gel"'icht. - Zo lwt

rustig bezit van cle verkochte zaak door
een enkele van de erfgenamen van de verkoper wonlt gestoor!l kan cle koper de
vonlering tot vrijwaring tegen clie enkele
erfgena nm instellen.
18 fehrnari 1955.
504

5. - Yrijwa·r-lng wegens ·u.itw·innin[!. Befli-11(/ ·vwn rle -ve·rT,:oopakte luiclens Ttet·weUc cle TcopeT slechts bij het eincligen
·tm;n de rJebewrUjke bestaancle pachten in
het v·l"i:iyeiJruilc rwn het (JOCfl komt. - Erf_qena.tun ·va.n' lle verT.:oper niet vrij_qestelcl
·va·n ·rri]'waf·in_q voo-r z·ijn pe1·soonl-i:ilce
rlaa.rl. - illPn bPcling van de verkoopnkte
lui<lens hetwelk cle koper slechts bij het
eimligen van de ge!Jeurlijk !Jestaamle
pachten in liet vrij gebruik YDn het goed
komt stelt clp erfgenamen van de verlwper
niet vrij van de verplichting tot vrijwaring wegens ePn hun persoonli.ike claad.
(Bnrg. Wetb., art. 1fi2fi en 162S.)
504
18 f0lmwri 195i3.
6. - Bedin.11 tot v·rij8telUn-rJ IXtn cle vrij-wa.r-i-n_q ·wegens een persoonlijke clnad vnn
rle ·ve-rkotJe-r. - TT e·reisten tot f!Clclialwicl.

- Het is aan de vartijen bij een verkoop
toegelaten de verplicllting tot vrijwaring
wegens een bepaalcl feit van de verkoper
nit te sluiten. Te clien eincle moet nochtans een aangifte !loor cle verkoper ge<lnan
worden overeenkomstig artikel 162(l van
het Bnrgerlijk Wetboek.
18 februari 1955.
504
7. - Ye·rkoop vnn koopwaren.
Aanva.a.nl-in_q rloor cle kotJ(w. - Dekt cle ·verIJOI"f/6'11- en onbelrende _qeb-rel,:en niet. -De aanvaarcling van de verkochte lwopwaren door de koper dekt de verborgen en
voor de koper onbekencle gebreken niet.
(BnrgPrlijk Wethoek, art. 1641 Pll 16-Hl.)
::w juni Hl53.
892

VERLATING VAN FAMILIE.
1. - Bevelsch-rijt vwn de voo-rzitte·r ·van
de ·rechtbwnk van eerste annle_q. ~ Art-ikel 268 vun het B·tw_qerl-ijlr W etboelc. Oerechteli.ilce u·ltsp·ra.o-1>' i·h lle zin va.n artilce/. .1.91his 1Jam Ttet 8trnf1Det1Joek. - Het

VIDRRJ.JKING ZONDIDR OORZAAK -

hevelscllrift van de voorzitter van de
recht!Jank van eerste aanleg, wijzeude in
kortgediug, overeeukomstig artikel 2(iS
van het Burgerlijk vVetlJOek, is eeu gerechtelijke uitspraak in de ziu van die
termL•n in artikel !J91Ms vall llet StrafwetlJOek.
.2. - Ycwoonleliny tot uitkeriny van
een jaar[Jeld tot 01Hlerhoud. - Uitvoe'l"in[J
meer dnn twee mnanden nnd((,t de beslissiny ·wiet meer voor ho[Je·r beroep en ·ver.~et ·vatba.ar is en na verschijning v6M cle
t:rederechter. - U'it'Uoering die de inbre·nk
op artikel 391bis van het St1·ajwet1Joel•
niet uitsl·wit. ~ De uitvoering van PPn

veroordeling tot uitkerillg van een bij artikel 3Hlb·is van het Strafwetboek voorzieu
jam·gelcl tot om1Prhou<1 sluit llet door c1it
artikel .beteugeld misdrijf uiet uit, wauIwer zij slecllts g-escl!ieclt nieer dan hvPe
mmm<leu uac1a t de· beslissing ~-au veroorr1eling niet nwer voor huger beroep en
verzet nttbaar iR l'll na cle voor cle oproeving v66r de vrederechter gestelc1e dag.
(Wet van 17 jauuari 19:19, art. 2.)
22· jnli HI5:J.
ll5S

VEIUUJKING
ZAAK.

ZONDE:R

OOR-

Betw-isti·n {! betrej)'ende de 'Verl"'ijking van
lle 'VCl'tiJeenler op de vonle1·'ino de in rem
verso. - JJetaling floor aanle{lger ten ontlnste nt.n de 1:en1Jee1·rZer yerlaan. ~ Betaliny rlie llc sch1tlrl van verweerde·r .ieyens
een aerde delgt. Yaststellinr; vnn ae
wtrijk·ing vcm 1Je·rweenler. - Door crop

tP wijzen <1at eeu betaling c1ie door de
naulegger van de vorclering cle -in 1'em
rerso ten ontlaste van <1e verweerder op
r1ic vordering g'l•<laan werd, de schnld van
rleze jegenR Pen r1erc1e gec1elgd lleeft, stelt
rle rPrhter on•r de grond Ofl voldoende
wijze de Vl'JTijkiug van r1ie verw<;PnlPr
rnst.

VERZEKERINGEN.
1. ~ F cnnootsclt a.J! van wel/.e·rlce·ri{le
t•erzekeringen. Hisico's mits betaHng
rnn een 1Jaste bi,iclntye en vnn een schomtnelenrle bijrlra[Je .r;eclekt. - Schommelende l!ijclrn,r;e rUe ook llet karnlcte1· van een
premie heeft. - vYanneer in een vennoot-

HC"hap van wederkerige verzekeringen de
risico's mits l1etaliug van eeu vaste bijrlrage en van een schomme1ende bijdrage
gPdekt worden, !weft deze laatste ook bet
karakter van een premie, in de zin van
artikel23 van de wPt.vau11 juni 1874.
:l maart 1!155.
5(14
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2. - Wet van 11 juni 1874, a'l"t·ilcel 82.
- Ver,inrin[J van drie jaar. - Niet toepnsselijk op rle vonlet"'ing tot !Jetaling vwn
rle witzonrlerUjke b·ijrlntue opr;elegd aan
de rede1·s door aortilcel 5 van ae besluUwet
·vlw 27' febrtl(Wi 1947, gew·ijzi!lrl door rle
wet I!Wn ,; cwuu..~tus l.Y52 betrejjeude ae
onrlerlinge .zee·verzeke'l'in[Jen tegen oorloos·risico. ~ Artikel 32 van de wet van 11 juni
1H74 op de rerzekeringeu volgeus hetwelk

ell;:e uit ePn verzekeringspolis ontstane
\'ordering ua verloop van drie jaar is verjaanl, is niet toepasselijk op de vordering
tot betaliug van de uitzont1erlijke bijdragPu t1ie door artikel 5 van de door de wet
nm 5 augustus 1952 gewijzigde besluitwet
nm 27 februari 1947 nan de reders opg-Plegtl wor<lt.
,q2(i
;: jnui 1955.

VERZET.
1. -

Stntfzaken. Gevolgen. -

Ont·vangst van. het

vVanueer, in strafzakeu, het verzet tegen een beslissiug hij
n~rstek outl•augeu wordt, vernietigt hPt
lleze beslissing en verpliel! t II et. de rech ter
o)mieuw, biuuen de verkeu van dit verllaal, nitspraak te doen over l!etgeeu bet
voorwerp Ytlll de eerste \Jeslissing uitmaakte. (Wetb. van strafv., art. 187; \Yet
nm 9 maart 1908, art. 1.)
11 october 195-L
verzet. -

2 . - Stratzaken. ~ Besli.ssingen bij ve·rstek van ae rechtsmnchten 'Van ondm·zoek.
- Ferzet. - Foorwaa·rrlen. - Het verzet

teg·eu de !Jij verstek gewezeu beslissingen
nm de recl!tsmachteu van onderzoek is
alleeu ontvaukelijk wauneer die rechtsmael!teu als recl!tsmacl!t van wijzen rechtspreken.
1-'l december 1954.
265
3. - Strafznken. - A·rrest vwn ve-rwijZiii[J naar een hof van assisen. Niet
verschijnen<le beklaa[Jde. ~ Ye1·zet. N·iet-ont·va.nkelijkheirl. De beklaagll\'

r1ie Y66r de kamer van iu\Jeschuldiging~telliug· uiet is verscheuen, mag geen verzpt doen tegeu !let alTE'St waarbij hij v06r
bet assisenhof verzonden wordt.
26[)
1:: december lll54.
4. - Strafzalcen. - Ferzet binnen de
buiten{lewone terrnijn. Ontvanlcelijk
·verklanrrl verzet. ~ Gevol[J. ~ He1·haling.

- Eeu biunen de buitengewone termijn
aangetekencl en ontvankelijk verklaar<1
Yerzet tegen eeu bij verstek uitgesproken
beslissing van veroordeling maakt deze
veroorc1eling met terugwerkende kracllt
ougedaan en kan tot vaststelling van fle
stant van l!erhaling niPt meer in aanmerking worden genomen. (vVetb. van straf-
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n•ehh;piPging, art. J:-;7; wet van !l manrt
1!101'. nrt. l.)
c: jnnnn ri 1!J.i.l.
il14

5. -

•'>'tm,fzaken. - 'l'ennij11. - /Jetekeninrt ran de M) Hwstek rtewr·zen beslissi'l'lfl ·weiJ•r nirt 8Jli'Cl.'curle tot de pcnoon
ran rle ·CI'morr/ee/.rle f!Cda.a.n -we·rd. -Kenni.~neminfl ran r/.e lwtel.-en:illf! door de ·per8rm:rereine l!eoorcleUnrJ iu
ool'(/.ee/.rf.c. feite aoo1· rle rer;/1/:c·r on~r fle ,q·roncl. :t.o lle ll<'tPkening- vn n een bi:i verstek gp-

\H'zeu hPslissing niPt sprekemle tot <le
persoon ,·an <le yproonlPPlde ge!lann WPl'rl,
oorrlePlt <lP n•chtPr o\'l'l' de grond soLJYerein in feih~ of,. Pn ov WPlke datum, rle
H'l'OOl'(]pp](]p \YPl'kP]ijk van de betPkPJlillg
kPnnis hPPft gPnomen. C\YPth. van stmfv.,
nrt. 1X7 gewijzig;tl \Jij tiP \YPt nm n mnnrt
J!JIIX, art. 1 .)
:!R mnnrt 1!1:1:1.
6. - >"trafzakcn. - 'L'crmi}11. - JJele/.'enilll/ rru1 r/.e liii ver.,tek qewe:w11 11esli8Ninn' ;.Pef7.·e 11iet S/)I'CI•enfle 'tot fle 'j)C'/'80011.
rnu 11 e ·Pe roontee).lfe uerla.nn WC'nl. - I\ rm11 is U'f'/ke de 71'ii 1;erstek reroonleelrle cr
·w.n moet gd11u1 ·lleblien. - Artikel187 v~lll

lwt 'Yethoek Ynn strufyortlering gewij~t,igtl hij n rtikPl 1 Ynil rle wet van n maart
1!l0R YC'l'Pis1· slC'ch1R de kpnnls van de betekPning Ynn tlP hi.i yerstek gewezen beslisNiilg Pn nit•t llP kpnnis van cle bewool·cli.ng·t•n Ynn hf~t exploot waarbij de betekening
worclt vastgesteld. Deze kPnnis moet eC'hter werkPlijk zijn.
(l-15
Z" manrt 1!li'ii'i.
7. ~ Stra.fzali:e·n. - Ferzet daa,qs na
l1rt ·verstrijl.'cn va.n rle n:etteU:ili'e termi.in
lwtekcnrl. - A a.nle{![JCI' OJJ ve1·zet (lie n-iet
IJr'wijst dnt inaerolge een ueva.l van 01iCI'JIIaellt rle 7wtcJ,;en·inrt 'lian het verzet nirt
tijdi.rl kr111 .f/C8rlderlrm. - N-i.et ont1.>a.n1•e/i.j7.: •1;er:u>.t. Ret YPl'ZPt teg·en een hij

W'l'StPk gewpr,pn heslissing van veroortleling in strafzaken iR niPt ontvankel.ijk,
wnnnPPl' het rlnngs na het verstrijken vnn
tle wet.telijke termijn wertl lwtekeml, intlien aanlegger ov verztet nipt hewijst rlat
ing·pvolge pen gpval van overmacht, de
hetekPning uiet tijrlig kon getwhienen.
4 april 1!J7i5.
670
8. - Stra,f:mken. - Vonnis d.a.t cle ·verr/.a.chte vri:ispreekt en IJij vrwstte:k rle ·rechtIHI'I/.Iv on/ievoegll rer/.'lnnrt om ·t'nn fle tw·rrlcl'in,q 'vwn rle bnrcqerlijlo;e 11a.1·ti.j kennis te
ne111en. l'e·rzet ·vanweue rle pnTt-ij. Yonnis OJI ·w1·zet over rle bnrgerl:ijke L'01'deri:nrt l!cslisscnfle. ~ Onwettelijkheid.. -

Op hPt pnig verzet van de burgerlijke !1artij wortlt Pnkel de lmrgerlijke vorde1·ing
hij cle reehter ovpr de grond aanhangig
gemaakt die geen Yeroordeling over ·de
publielw vordering mag uitspreken.
27 juui Hl::i5.
871

ARlU<~S'l'EN.

VONNISSEN EN AIUlESTEN.
1. - 8t-ra,fzn7ren. - Slwiting fle1· d.C1tren. Open))(La.1" belwnu. - Belnng vnn
1wk7aaurle. - Daar de door de hoven en

rechthunken uitgesvroken sluiting der
tlPlH'Pll Nll'ehtH riP wunrl10rgeu vermindert
die <loot' cle ovenhaarheid cler de'batten
nan <le verclaeltte verzekerd worden, heeft
tlPr-e er geen belang bij te !Jeweren clat de
~luiting tler
deuren uiet gehandhaafd
werd. (Grondwet, art. !)6.)
20 september 1954.
17
2. -

Strnfznlcen. - A·rrest 'Va.n het hof
beroep wrwrl!i.i het l!e·roepen vonn·is
rcr11i.etirtd word.t. - Ar·rest ste11nencl op
11 et ·regelmnt-ig v6M het hot va.n 1Je1·oep
yed.na.n onflenl!oek. Wettelijlcheid. UMI

'VannePr het hof van beroep het beroepen
Yonnis vernietigt, omdat het gewezen werd
door een enige rechter cUe al de zittingen
in ell' zank niet heeft bijgewooml, steunt
het wettelijk zijn heslissing op het l'egelmutig v66r hd' hof geclann onclerzoek.
18 netolll'l' ] !J:i-t.
89
3. tf''/1.

-

7Jr.s7i .. sillff('ll nut de m:i.UUegerechGecn nwplichtinrt 1;nst te stellcn

dat f1ii ·meenlerhC'irl van stemmen 1f.it·"1/'l'na1,; rtcdann we-rrl. - De militiegerech-

ten moeten in linn heslissingen niet vernwlclen tlat zi.i bij meerclerheitl van stemmC'n uitf;vraak gedaan hebben. (Wet van
1il juni 1951, art. 29, par. 1, 38, par. 1, 44,
paragraaf 1.)
:!G october 19ii4.
105
4. ~lnnrlni.fling va.n de toegepaste'
wet:s7wpalinrten. -Beslissingen van rle mi7i.lieuerecllten. Annfluiding niet voorye.•cllre·uen. De militieg-erechten zijn

niet verplicht in hun beslissingml de wetshepalingt•n nan te duiden die zij toepassen.
2;:) october l!)GJ.
106

5. - Strnf.m.ken. - Yorm 'in verbnnrl
m.et lwt mulerzoek r6nr het hot' vnn be?'Oep. Bewijs. - I-Iet bewijs van de
inachtneming van de he1mling-en betreffencle rle 1·orm van het onclerzoek in strafzaken v66r het hof van beroep kan blijken nit de vaststelling·en van het arrest
en uit de daarmecle niet strijdige vermelclingen van processen-verbaal der terechtzitting-Pn. ('~Tetb. van strafv., art. 190 en
211.)

6 december 1954.

230

6. - Burrterl'i,ike za.lcen. - Machten
·ran rle 1·echter om wmbtshal·ve door partijcn voo·rgeho?J.clen moUeven ann te V1J.l7en. Perken vrqt die rna.chten. De

rechter on~r de grond schendt de bewijskracht niet welke ann de clag·vaarding- en

\'ONN.ISSJ<JN EN AHlUJSTEN.
rum de <:onclusies te he<:hten is, door
am!Jtshalve de door de partijen voorgehoudeil motieven aan te vullen, wannecr
hij · uitsluHend stennt op feiten welke
hem regelmatig ter !Jeoordeling onderworpen worden en wanneer hij geen recht
over iets clat hem niet genaagd wenl uitspreekt.
:!3 llecpm her 19[1-L
i302

7. - Strnfzakcn. - Be8liss-inu ·wn •t:C1'fJOI"lleling b·i.i ve1·stcl,: [JC'I.tJezen. - Gewoon
tcrmijn ·vnn ve1·zet oue·rstt·eken. - Gcvol.lfCn. 'Vanneer de gewone termijn om
Yerzet aan te tekenen verstreken is en
geen enkel verhaal werd ingesteld, worclt
<le !Jij verstek gewezen beslissing van veroordeling definiticf, onder voorbehoud van
<•en gedurende de lmitengewone termijn
nangetekend verzet. (vVetboek van straf·
rPchtspleging, art. 187; wet nm 9 maart
1fJ08, art. 1.)
:J januari 19:);:1.
314
8. - 001-rectionele en politiezalcen. Getu.'iuen. TTe·rhoo·r. - !Jincht vnn de
1'echter. In correctionele en politieza-

ken is de rechter, zowel in eerste aanleg
als in hoger beroep niet gehouden getuigen te onderhoren, zo naar zijn oordeel
<lartoe geen aanleil!ing bestaat. (Wetboek
van strafrechtspleging, art. 153, 172, 190
en 211; wd van 1 mei 18±9, art. 5.)
3 jannal'i 19[15.
i3l5
9. - Stmf.zake-n. - (-Jeen betwist·inu
o1;c1· rle rl1'nn,qwijrlte of ae 1wtelcenis van
rle conclu.sies. - Rcchter niet ,qelwuden
lie tennen e·rrnn rwn te hrtlcn. - Wanneer

noch de draagwijdte noch de betekenis
van de genomen conclnsies ter bespreking zijn gekomen, is de rechter er niet
toe gehouden de termen ervan of de doeleinden waartoe zij strekten aan te halen.
10 januari 1955.
349
10. - llfiliUe. - Herke·!winusmnd. TT aststelling rlat rle besliss'in[J bij meenlerl!eid van stemmen [!ewezen werrl. - Uitrlru1.:7,;eli.i Ice 1:aststellino niet ver·eist. -

De herkeuringsraad is er niet toe gehou<len op uitrlrukkelije wijze in zijn beslissing te vermelclen clat deze bij meerclerlwid van stemmen genomen wercl. (vVet
nm 15 juni 1951. art. 44, par. 1.)
l-i febrnari lHil:).
±82
11. - Stntf.znke-n.
Proces-verbnal
van rle terechtz-itti.ng niet rloo1· rle voo1·z-it.
ter onde1·telcenl1. Nieti,qheid van het
'IJonnis. - Ret ,-onnis van de politierecht-

hank is nietig wanneer het proces-verbaal
Pner terechtzitting, waarop de zaak hehandeld wE'rtl niet <loor lle voorzitter is
onflertelwml geweest. (vVeth. van strafv.,

art. 1:jiJ r;n
kel 10.1
:!1

11:!5

J:·m; wet Yan

fc~brnnri

195il.

1 mei Hl-!9, arti-

525

12. -

Stra-f.;:·a.J.-en. Akte ·van het _
-voorbe·re·idcnd onde·r.zoek ·met ueen onwettelijkheid behept lloch op[Jetelcend in een
proces-vc1"7Jltal rlrtt r:wn bewi:islcracht antbloat is. - BeslissinrJ va.n rlc rcchte1· over
rle rtrond steunenrl op de te·r zitt·ing afoelegrle uetuiyenis van de onde1·zoelcs1·echter. - lVettel·ijkhcirl.- Wanneer een pro-

ces-verhaal van het voorbereidend onderzoek van bewijskracht ontbloot is doch
<le in het ]Woces-verbaal opgetekende akte
niet met cen imwettelijkheid is behept,
vermag de rechter over de· g-rimcl op de getnigeni~ van de omlerzoeksrechter over
die akte acht te slnan om zijn overtuiging te vormen.
:!1 fehrnari 1955.
528
13. - Rechtbnnken. - Stmf.znkcn. Anndnillinu ·vnn de benarleelde per·soon in
lle bet-icl! Un[J. - Aa.-nrlnirling ve1·duirlelijlct
rloor de Techter o·ver 1le -[Ji"Ond. - "YVette1-i.jl.-heid. - De rechter over de grond ver-

mag de termen van de betichting te verlluitlelijken door lle in de telastlegging
aangelluitle benadeelde persoon nacler te
hepalen.
28 fehruari 1955.
551
14. - Opcnbnnrlwirl ·ra;it de te1·echtzitting n·iet ouo.strJCsteld. Nieti,qheid. -

Wanneer in strafzaken niet vastgesteld
wordt dat de aan het onderzoek van de
zank gewij<le terechtzittingen ovenbnar geweest zijn, of dat regelmatig bevolen
werd clat de zaak met gesloten cleuren zou
hehancleld worden is het Yonnis nietig.
21 m a art 1955.
616
15. St·rafznl.:e-n. Ope-nbaa.rhe·id
ran de terechtzitti.n(!en va.n eerste a.anleg
niet vnstgesteld. Nieti{lheid ouan het
vonni-s. - Reehter· in hor1e1· beroep die de
in de loop van die terechtzittinoen in!feuJonnen be'l.oijselementen n·iet a.fuewcnrl
l!eejt. - Nietiul!e·id· ran de besl-issino i.n
hortcr lieroep. vVanneer niet vastge-

stelrl werd dat de aan het onclerzoek van
de zaak gewijde terechtzittingen door de
politierechtbank 011enbaar geweest zijn, is
het in boger beroep door de correctionele
rechtllank gewezen vonnis nietig, indien
het cle nietigheid Yan het eerste vonnis
oYergenomen lweft, door de in cle loop
Yan de terechtzittingen yan de eerste
rechter ingewonnen bewijselementen niet
te hebhen afgeweml.
21 maart 1955.
616
16. - Recht/)(tnl.:en.
Stra.fzaken. F'eit 1Znt twee rnisrlrijven wi.tnuwlct wnarrnn de r;en;olrrino nan a.e nd.ministrnUe
1:nn dmwnen en o.cC'ijnzen toebehoor-t. --

VONNISSgN JGN ARHIDSTl<iN.
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lJa.rliny t·wn de arlmJn-f;~tmtie met lietre/.:l•ing tot een •/)(/ n de 'Ill isrl ri}1'1'n. - :ya.volyende ren:olgin.{f n·it hoofcle ·w.n het nntler miscl!"ijf.- Verpliol1ti·ny ·roo·r rle 1·echter orer cle grand cle ont·lx/.nkeli.ikhe·irl van
r/i.e vorrlerin{f na. te ynan. - "' anneer de

atlministratie van rlP donanen en accijnzen een ·<lading heeft aangegnan B1Pt hetrekking tot een \"!Ill rle t'n;e misclrijven
rlie ·ni.t een en hetzelfrle feit voortYlol'il'n
en nnclien de puhlieke yorclering nit hoofrle van bet under n1.isdrijf instclt, iH cle
rechter er toe gehonden na te gaan of die
rorrlering nog ontvankelijk is ten aanzien
van de gTOIHllleg·insels van bet strafrecht;
bij boeft tle uitwerking van een dading
in bm·gerli.ike of udminislrntien~ zaken
niet op te zoeke11.
~:] april H)Ci:i.
70G

17. -

1:-1 I rnf;m.l•en.

-

.·I nnl rnn de vonnissen. - 'l'H8sen- of voorliemirl.encl 'l:Onni.~. - ' Berwip. Om te onders('heirlen of

Pen nmnis alvorf'ns recht tf' clrwn, ten
r1Pze een 1·mmis dat een desknnllig onderzoek IH'\"PPit, Pen tussen- of yoorhpreidenrl
vonni,; is rliPnt omlerzocht tP wordPn of
rle rechiPr. lli.i lwt opstellen nm zijn bPRlisHing;, al rlnn niet zijn mening hPeft
rloen hlijken on•r tle gegromllwid van de
eiH of oyer rle oploHHing welke client gegevpn ann rle inciclentPle hetwisting·, rlie het
voorwerp van het onrlerzoeksvonnis nitmaakt. (vVethoek Yan Jmrgerlijke reehtslJIPging, art. 452.)
2Ci npril 195::1.
700
18. - Ntmf:mken. - Ueen /Jetwi,stin{l
omtrent de IJet:oe{!rllzeid rll'n rle rechtsmncht rUe kenni.s 'l'an rle znnk ·nee·mt. Beroeur7lle-ill 1Jli.jkrmde uit de elementen
va.n de ·reclif8/Jlertinu. - Geen 1:e·rpHchti.nf!
nwr de n.lrhter o1n z1jn lle-roe{lrlhei.rl te
rechtranrrlirten. - Bi.i gebrek nan conclusies van rle ]Jnrtijen nopens dat pnnt, is
cle strafrpebter niet Yerplicht zi.in bevoegdheid te reclltvaardigen, wanneer
deze nit de elemf'nten van de recbtspleging blijkt.
2 mei 1955.
717
19. - 8tmf.znken. - Niet goerlgeke·/11'rle toevoe_qinue·n en sclwapp·in_qen.
Vremnrl nnn het ·rerrullen 'Dfln 1le su.bsta.ntWle rechtwvonnen. - Geen nieUrtheid. Niet goedgekeurrle toevoegingen of sehrappingen, vreemll aan het n;rvullen van suhstantiele of op straf vnn nietigheid voorgescllreven rPehtsvonnen, maki•n het vonnis waarin ze voorkomen niet ongeldig.
2 mei 195:"5.
727
20. - Oorrectionele en polUiezalcen.
- Getui.gen door het openbaaT ministerie
te1· zUUn_q opge1"0epen. - Geen aanVJ·aag
ran een ntn de parti.ien strekkende tot dat
'VerT! oo'/'. - Rechte1· over rle _gronrl niet {fC-

hourlen rrud te stellen rlt1.t rlc uetnirten al
rlnn niet ·verschenen .zi.jn, noah een gemoti.reerrle lwsU ss-in g om {rent hu.n verhoor
te w·ijzen. - '\YannePr in correctionele of

volitiezaken getnigen door het openhaar
ministerie ter zittlng· opgeroepen zijn geWPest, maar dat gPen van cle vartijen geuangcl !weft clat zi.i zonden onderhoorcl
worr1en, is cle rechte.r over de groncl niet
l'erplicht vast te stellc•n of clie getuigen al
dan niet Yerscllenen zijn, noch een gemoti yeerde heslissing lletrt'ffende hun verhoor te wijzen.
9 llll'i 1955.
7-1-l
21. - JJurue·rUjke znken. - Qnnl'ificnlic floor lle rechter a.an zi:in besliss·in{f gerte'l;rm. - Zonlle·r invloerl 011 rle anrd van
rlie beslissi.ng. De omstandigheid clat

rle rechter zijn lleslissing vonnis op tegenH]ll'aak of lli.i verstek noemt, wijzigt de
pehte nnrfl ernm nil't.
~() mPi 1955.
SOl
22. RechtTJa;nkrm. - Machten 'Vr£n
de lJeteurtelende rechtsmnchten. P·u./ilieke en IJWI"fterlijke vonlerinrwn. - Re!fl'len ran OJJCnbare onle. - De regelen

llPITPiremle de mar:bten nm de beteugelemle recbtsmal'bten zijn van openbare
orde, zowel nangaamle de vnhlieke vorclering als wnt cle hurgerlijke vordering betreft.
13 jnni 195:3.
SH
23. - f?r,chtlmnken.
St·mfzaJcen. B11rgerUjkc vonlel"inu. OorrecUonele
rechtlJnnlr, wclke 1;olkom.en o·~:er rle bnrgerlijlce 1:onleriny IJCslist heeft. - Hoger
IJc·roep. - Hoj' 'W.n be·roep weU.;, alvorens
reel! t tc · rloen, een onrle·rzoelcsm.nntregel
heeft be·~:olen. - Oorreotionele Techtbwnk
orer de rtronrl, 1:nn rle znnk besU.ssende. Ow1.cetteli.ikheirl. ·wanneer de con·ec--

tionele rechtbank YOlkomen over de VOrdering van de lmrgerlijke vartij beslist
heeft Pn lwt bof van beroep, alvorens
recht te doen. PPn onderzoeksmaatregel
heeft hevolen, is de correctionele rechtllank zonrler macht om over de groncl van
rle aan de n•cllter van beroep onderworpr~n zaak te wijzen. (vVetb. van strafv.,
art. 1 !)9 en 202; wet van 1 mei 1849, artikd 7.)

13 .iuni 1955.
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24. -

Rechtbanken.
Strnfznken. Oon·ectioncle en politi.crechtbnnlcen.
Getuigen. Geen 'l:erpUchUnrJ de lijst
rle·r rJelwi.gcn a.nn rle venlachte na,n te .IJe-

rrm. - Tn correctionele en ]>olitiezaken,
iR lwt oppnbaar ministerie uiet verplicllt
nan de verclachte cle lijst aan te geven
van de getnigen welke llet zich voorstelt
te Iaten onderhoren. (Wetb. van strafY.,
art. 153, 190 en 211.)
4 juli 1955.
898
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25. - Straj'z·nken. - Onder.<:oek ter terechtzitt-ing. - Uiternard op tegensprna.lr.
-

Het onderzoek tPr tercclltzitting van
strafrechtbank is uitcraanl op tegenH[lraak. (Stil:.lwijg<'mle lleslissing.)
-1 juli 19G5.
no;;

l'Pll

26. - Burgerlijke :~ttken. - BesUssin11
l/oo1· de ·rechte1· in hager beroep gewe.<:en.
- Alcte ·vnn bemep n·iet bij de minu.-nt va.n
rle beslissin.q geroerJd. - Yerzuhn dat de
nieti..qhe·id van cle beslissinu niet m.edelwenrJt. - De omstanclig·lll'i<l llnt fle altte

nm lleroev ni(~t gelwcllt is gehleven aan
de minnut van de door een rechter in hog·er lleroep g·ewezen lleRlissing, in hurgerlijke zaken, brengt, daarom aileen, de nietigheid van de lleslissing niet me<le. (Wethoek van hurgerlijke rechtsplc>ging, artikc>lPn 1.41 en HR.)
U juli 191\5.
948
Straj'znken. - Bes/i.ssinrt not de
rechter i·n hoge·r be·roe'l!. - Het beroepe·n
·vonnis bevestigenrl nan de hnncl -ran een
/Je/.oeenl aj'schrij't dat niet cloor de grij'fier ·is uewnanne·rkt. - BesUssi-nrt cUe l11!f
toe.zicht ·uwn llet hoj' onuwgeU:ik mnalct. -

27. -

.Maakt lwt toezicht van het hof onmogelijk en srlwmlt artikel 97 van de Grandwet, de !1eslissing van de rechter in hager l>erOPll die, in strufzuken, het beroepen vonnis hevestigt aan de hand van een
heweerd afsehrift dat niet is gewaarmerkt door lle grittier van de reehthank
die be<loelll vonnis gewezen heeJ't.
95-1
~2 juli 19GG.

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN.
Voorrec/1 t nt 11. de rer.zekera.nr op het
rcrzek-e·rde goed. Uont·ra.ct nw wecle·rke·ri{le ·ve·rzel.;er·ingen. Pre·m-ie die 1tit
een vaste bijdnt-f!C en een schomm.elenrle
7Jijdm.ae lwstrw.t. - Vuor·recht dat oak de
betalinu vnn cle sclwmmelende lii}dm{fe
r'l"i}wrtarl. vVmnwPr in een t'ontraet

van V\rederkerig·p \rerzekeringen (le pre1nie
nit een vaste bijdrage en nit Pen schommelemle bi.irlrage lwstaat, wordt cle betaling van elk bestnmlcleel van cle lJrPmiP
rloor het \'OOITecht \"an cle verzekPraar ov
llet Yerzekerde goPtl gPYrijwnarrl.
3 mnnrt 191\ii.
.)(i4

VOORWAARDELIJKE
DELING.

VEROOR-

GelcZIJoele ·1;nstyestelrl cloo?· artilwl 77,
pa.ragnwj' 8, rler samengeschalcelcle ·wetten op de inkomstenbelrtst-ingen. - Niettoepa.sseUjkheicl van de roorwrwnle. ArtikPI 9. yau de wet nm 31 mei 1888, ge-

1127

wijzigd door de wet yan 14 november 19-17
is niet toevasselijk op de geldboete die
vastgesteld worclt door artikel 77, paragraaf 3, van de WPtten betreffencle de illkomsten!Je!astingen samengeschakelcl bij
l>esluit yau 15 januari 1948 en gewijzigd
door cle wPt van 8 Inaart 1951.
7 fel>ruari 195[).
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I. -

A anl ·vun (le voo·rzi en i //.fl.

Horwmrrur~

1 T. - Door w·ie en te_qen wie
een ·PIII!I'.Jie·nill.rt l."an worden inrtestelrl.

I-IorwnsTuK JTI. Beslissin!f
l!filil'.:ietliny moyeli:ik is.
HoOI<'DH'l'UK

IV. -

I-IooFDS'lT.K Y. -

HommH'rt'K VI. -

wrwrterJCII

'l'er111'ijnen.
Vormen.
Aj'strmrl.

HOOFDSTT'K I.

1.
Heclltstree/."se lielastinyen.
Yuur.zieniny wnari.n geen mi.clrJ.e/. wurrlt
i.ngeruepen. ~ ~\"iet-ontrnnkelijl.;heid. J)p yoorzienlng in yerbreking die in zake
reehtstreeksP lJPlm;ting·en geen millclel 'inroept i::; niet ontnmkelijk. CWd va11 H sevtemhc-r J.~Hi'i, art. 1-1.)
-171
i( fPlll"ll:ll"i 1 !)iii'J.

2. - Oronrl ·/j(/.11 niet-ontra.nkeli:iklwicl.
llecllt.streekse IJelnstingen. Steiiiu!f
tlat llet liestrer/.en nrrest zij11 besli.ssing
niet enkel steu11t op de rechtsyrond wa.arte!/etl het mhlrlel opko111t 111aa.r ool< hie·rotJ
rlat rle lielnstinrttJliclltiye wa.t /Jet-rej't de
nctira welke worde11 yerwht van bela.stlmrc illk0111ste11 ·voor(te komen llet tege·nIII!U:i,is bijgebrnclit heej"t. (Jeen f}'/"Onrl
·vnn uiet-untrrtnkeUjklleid docll renvee·r
ten 1/l"llllfle. - De stelling llat lwt l>estre-

<len arrest r,ijn lleslissing niet enkel stennt
op rlP I"Pchtsgrond waartegeu bet middPl
opkomt maar ook bierop rlat de l>elastingplkhtige wat hetreft llP in artikel 2, pnragraaf H, YHU rle wet van 1(; october Hl4:i
omschreyen acti YU, welke geacht wordPn
nln belustbare inkomsten voort te komen,
ltet tpgenbewijs bijgPbracht heeft maakt
ePu yerweer nit ten groncle en is geen
groucl yan niet-ontvankelijkheid.
G30
22 fellrnnri J !J55.
3. rteil. -

7-a.ken ·va.n rechtstreekse belasti·nFoorzi.eninrt wellce cl.e wetsbepa/.ingen niet nnnrlwidt rUe zouclen. gesclwnrlen z·ijn. - Ti<<t ontvanlwlijke voor.d.e-
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In zaken nm reclltstre<c·kse belustiug<·n is uiet ontvankelijk de voorziening
<lie de wPtsbPpalingen niet aanduidt die
~>mullen gesellunden ziju. (Wet van (i se]>tPmbPr 1~U5, art. l±.)
10 avril 1H53.
G~S

ui/11/. -

4. - fi'iscale z·aken. - Directe 1JJ'O·rinl'iale tnme. --· Voorz·iening te11en het be8/llif va11 tle besten1U[!e cleputat·ie van eeu
prorincia/.e ·rantl. - Ont1:anlceli.ilchei.tl va11
r/.e I'Uorzielli.na niet ann l1et aanvoeren.
rrw een n!'iclrlel o·Julcwworpen.. - De ont-

nmkPlijkllei<l van ePn voorzieniug tegeu
beslnit van <le bPstpndig·e <leputatie
nut PPil provinciale raad, betreffende een
mmHlag in een clireete provinciale taxe is
niPt ann bet nmwoeren vnn een mirl<lPl
<loor nanleggPr onderworpen. (~Tet van
22 jammri 184H, art. 4; wet van 22 juni
lHfiii, art. 1 Pn 2.Y
2() n pril lH?i5.
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INGESTELD.

5. - :Znke11 van cUrecte belnst-ingen. A.rrest flnt ·u.itstwaaJ.- rloet ove1· het bei'O!ilJ!
va.11 t/.!Jee rechtve1'7•·ri:igenflen tegen cle naus/.a-[1 ra'/1 hun overle<len -rechtsvoortJnnger.
l'oorzieninlf slechts nan een 1:(l'n hen
7Jetekcn£l.
N'iet-o-n t·ljnnkeUj lcheitl.
\Vanneei· twee reclltYerkrijgpnden van een
oyprleclen belastingpliclltige lJC'roe[J hellben
ingPsteltl tegen de aanslag in de inkomstenhelnsting van hun recbtllvoorganger en
wanneet' de -tegen bet arrPst dat over hnn
heroep nitsprnak duet gericllte voorziening
nm de Staat slechts nan een van hen
lwtPkend werd, heeft llet gebrek ann hetekening aan dP andere, wegens de on<lePlllaarheicl vnn d<~ zank, de verwerping
,·om· gevolg van clP voorlilit>ning· tPgenover
de eerste.
~l spptemller Hl:J-1-.
lH
6. -

8tntjzalwn. - 17 oo'l'zieuiny rLoor
een lct8tlwbbe1·. F oorwannlen om.t·rent
rlf' awrrl va.n rle lnstye-vin.r1 en om t-rent tle
·PcrrecllhmnnU.rtinrt e·r vnn. - De verkla-

ring vnn YOOrliliening in strafznken gerlnnu, door PC'n lastllellher, clie geen plPithPzorget' is hanclelemlc kraclltens l'lijn
ambt, is geldig zo -zij gNlnan worclt iugPvolge Pn volmacllt die llijzonclere macht
vPrleent Pn reeds ten tijr1e van de verklnring· van voorziening in oorspronkPlijl'
stnk of in anthentiek afscllrift bij dP procedure vnn het dossier gevoegd wns. nYPtlloek van strafv., art. 417.)
S no\'ember 1054.
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7. - St'l'nfznken. vervo7yi-nrJ8le71Inp. -

A-rrest rem b·llife!lvan rle

Yoor:~ieninr1

1!11 r.lferlij ke

pwrtij a.lleen. -

JJra.ar1 wijd te.

- De lmrgerlijke partij is slecbts ontvankelijk om l'lieh tegen een arrest van lmitenn'nulgingHtelling te Toorzien in <le
mate waariii zij t•r llij tot scbmlevergoe<ling, tot de kosten nm de openhare vordl'ring en tot de kosten van cle Jmrgerlijke
v<n'llering veroonleeld worclt.
17 november Hl5~.
17()
8. - Stmtzalven. - A(!Hlermer we,lke
11iet betvi:ist tJa·rti:i b·i:i fle IJestnden be8Ns·'iny te :::i:in qeweest.- Niet outvamkelifl•e
·noorziening. Is niet ontvnnkelijk rle

voorziening ingesteld door een persoon rli<c~
niPt bewijst partij bij df' hestrerlPn lwsli;;Hing te zijn geweest.
~9 llOY<'mher 1~!5-l.
9. - Stra.f.zalien. - H oeclaniqheid 0111
ziol1 -ln ve·rbrel~hl(f te voor.zi.en. - B·nrgerlijlce pa.rti,i. - Voo'l'ziening gericlit tegen
het openbnar ministe?"ie. Geen veroorrleling 1·nn de 1!11'1"(/e-rlijke pMtij tot de
lcosten van fle tJu.blielce vorfleri-ny.- TToor:dening n·iet ontvankel-ij /c. - De burger-

lijkP purtij, WPlke niet tot de kosten van
rlP puhliPke vorclering is veroonleelr1 geWPPRt, iR niPt ontvankelijk om zich trgen
hPt O[JPnlmar ministerie te voorzien.
10 j:mnnri l!l~ii.
10. - Direote belrtsUnuen.
Voorzieninq rloor een Lnsthebber. - Di<' la.sthebIJeJ· rnoet rlnr.qer zi.:in van een 1!-ijzondm·c
lastr1e1oln r1. - In zake directp hdastinv.en

moet <1<> lnstbebher, die zicll in verbreking
voorzif't. <lragPr zijn van een volmacht. die
llPm llijzoncler ertoe bpmnchtigt die proPPdnreakte te stellPn tot dewelke hij overgnnt. (RtilzwijgemlP heslissing.)
l l jnnnnri 1!15il.
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11. - n irecte IJela.stinr!en. - Volm a ell t
beperld tot het ·inc/.ienen vnn het verzoekschrift en tot cle rlrulen vnn 1·eclitsplegin.11
welke k'llnnen -l'olqen. - Geen la.st[!C1Ji11.11
tot l1et op.~tel7en 1j(f.n het verzoeksclwift.

- InznkP clirectP belaRtingen is een volnmcht tPn eiurle het verzoel;:schrift en alk
nuttige stnkken ter griffie nedPr tp legge11.
nlle memories tot werlernntwoorcl toe tP
Zl'lHlen en rr llet noclige tP cloPn ll be]lerkt
tot bet iudienen van hPt verzoekRchrift
en tot cle <laden van rechtspleging welkP
knnnen vol.!!;en; dergelijkp volmacht strekt
l'licll niet nit tot het opstellPn van llPt
wrwekschrift.
ll jnnunri JH5:J.
3?i~

1:2. - Tnz·a.ke 1/.-i·recte 7Jelastingcn. Voo·rzieuinu ,qeriaht teaen tle p1·ocu..re1wr1enerna1 IJ'i:i het hot van 1le·roep hetwelk
u·its1wa.nk heett ,qecla.a n. T' oo1·zienin!f
n·iet ontvankeloijk. - IDen voorziening inzake directe helnstingen, gericht tegen
rle lll'ocnt·em·-genPrnnl hi.i llet bof van be-

VOOBZIE~ING I~

roep tln t uitspraak liel'ft gt'flann, is niet
ontmnkdijk.
1X jnnnari l!l:ili.

VERIIHEKlNG.
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yun tlc• nfgPnlarrligde-lwlwenlPr Yoor lJl't
hPstrPllen tll'l'l'Ht herniPuwcl wPrtl.
73~

13. -

Stra.f.znh:en. - Yonuis i.n lnntste
ruutleu uett)eze·ll lloor 1le eoJTectio-nele
rechtlinnlc. - 0JWI!banr ul'i.nisterie zoniler
1111crlnniyltei£l 0111 ziclt teyen de IJesUssi-ny
orl'l" rle lm·ruerU:il.'e ·vonle'l'ill!l te voo·r.~ieH.

- De pro~nrenr tlPs konings heeft gee11
hoeLlaniglleill om zieh in yprlJreking tP
Yoorzieu tegen lle in laa tste nnnleg lloor
tlt• ~orreetio11ele rP~hthnnk oYer tlP YOJ'<lPring vnn <le lmrgl'rlijkP partij gt•WE"t.Pll
l H'Hlissing.
7 fel1rnari lJlii::l.

-!i'IJ

14. -

Per8onen die lt.uerlwlli.llltei<l ltelJlwn 0111 ~·iclt te ·t)OOr.ziet1. - St·rafza.l.'en. l'erkla.l"ill!l nt.n roor.:ieuinrJiloor een pleitlw::oruer in 111111111 ·unu een ·vell·nuotsclwp
in ·vereffeninrJ ge(lall-'11.- rerklnr-itt.fJ waa.rlli; narler licpnnlr/. worrlt du.t !le 1•ennoot·'ciwp renjolrtin!l en lleuanrst·i!li/1!1 ·t)l/'1/. beJII/1/Jd.e verejfellaars lwmlelt. Vereffennnrs rlie 1le lastacrinu helllJen 01J!IeZe!fd.
rloclt ·!'oorts de remwotscltap ·vurk de ·recltter orer rle .rtrollrl 't!erteuenwoonliarl lteliIJiyn. Ontvrw.l>elijl,:e 1JOOr.z1e·winu. IR

OHtnmkPlijk !le voorziening in strnfznl,en
<loor een ]lleit!Jezorger hij de re~lltHmlleht
tliP tlP !Jestrl'<lPn llesliHRi!lg gewezen lleeft.
ingPRtt>l!l in naam van Pen veimootscllap
in 'vPreff<>ning, vervolging Pn !Jenanrstil!·ing
Y:lll lle]JnalllP YPJ'pi'f\~!JHHl'R, hOPWt>l llPZl'
wreffenaars hun lm;tgeving llellhen Ol1gP%Pgll, !lnn wauueer echter, volgens cle vastRtelling-Pn Yllll llf' ]H'OCPRSE'll-Yf'rhanl YH ll (]p
krPclltzitting Pll nm rlP ]JPstre<lpn lwslisRing, zi.i voorts (]p vennootscllnJI yc\c\r de
l'PC'hter m·pr <le grmul YPrtegPnwoonligrl
heh\wn.
7 mn n rt HJ:>;).

15. -

Per8onen !JCrecltti.,r!rl 0111 :::ich te
·1·oor.zien.- l11utk<! llela..~tinoen.- Naa.llllo.~·e renlloot"'clwp aamliJf!Sfcr rerJelma.ti!l
r/.oor ltaar afucmnrdiude-IJelleerd.er ·J:erteGnnHl rnn niet-ontrnu!Wnwoon/.i!Jd. keli:iklleid ue-~teuml op l1ef oemis a.a11 1Jeu,ijs IJWII rle he·rn1ewwi-nu ·tJa.n cle lnstue·v·inr1
rau il1e a.f.IIC't!narrliprle-1Jelleenle·J". - VennootsclH/,/1 nirir llet ltof :z:oa.ls •u66r de
ret'llter on'J" rle oronrl rloor rle.zelftle n/!fCraan/.irJrle-lwheenler rerteql'll't.ooonUud. Ollhmnl,:eli:ike ·voor.z'ieni.nrJ. - lH ontvnn-

kPlijk (Jp voorziPning in YPrhreldng. inr.akP rPchtstrPPksP J1elastingen. ingediPIHl
tloor c'l'll nnnmlo%P vennootsehap tlie reg-elmntig tloor hnnr nfgPvanrdigrle-lwlwerder
YPrteg·pnwoonligcl is. wnnneei· lwt rlezelfrle
nfgPYnartlig<le-llelwertler is die llP YPHno(,tsehap zontlPr hezwnar vnnwege verWPenlPr voor het hof van hercwp vertegenwoonligtll' Pll !lat Yl'l'\YPPl'lkl" PUke] PP!l
grmHl nlll niPt-ontn.tnkPlijkheitl stennt op
het gPmis nnn !Jp"·ijN rlnt de lnstgeving

liOOFDSTUK lli.
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16. - JJe/5/issinye·ll wlur.rte[/en men .-::ich
/:an ·wur.:::i.ell. 8trajza.ke·n. l'rocesrerlwal ran rerschijnillll vall r/.c /Je~<clllll
rliyrle rr!c!r r/.e root·.<itter t'all hef: hot -ua11
assist'Jl.- l"uor.z·i.enill!f 11iet ontrnnJcelijk.
- HC't on·n•t•nlwmstig artikel :2!13 Ynn het
"'etlloPk 1·au :,;trafyordering opgt-maal't
Jll"Ol"l'"-\"(>J'\J:inl van versl"IJijning Yan tle
llt•sl"lmhligtle vc\c\r lle Yoorzitter vnn lwt
hoi' nlll assist·n. kn n, uls zotlauig, niet hl't
yool',YPrp YUH (lf'll yoorzipning· in yerhrekiug uihnnkPn. ('YPtlloPk Ynn ::;trnfyortlt'ring, art. -107.)
1S ot'toliC'r 1 !fi-!.
()()

17. - Ferzenrliny na 'l:er/JrekinrJ.
8tmf.mken. lierl!reking 0111 rle Terlen
llat lief. hot ran 7wroep r/.e aoor rle col-rectionele recit.tiJiwl• llityesp,roke·n rer·vnngenlle .1/l'rtiHf/ellisstra.j' rer.<·waa,J·ll lleeft Z011IIer rrrst te .~telle11 a.at het met eenpn·r-i!IC
stemmen uilspraak lleell. Ye·rze·nrlillfl
tot rlit Jlllilf /Jetwrkt. - l':o Pf'n arrest YPl"hrokPn wordt oill llP re!len llat liPt llof ntn
hPl"OP]I lk tloor C]P COlTPCtionele l'PC'hthnnk
nitgl's]lrokc>n yernmgende gevnngpnisstraf
YPl'%WHard lH•Pft zmHler nwt ppnpnrig<'
RtPnnnPu llib;prnak te doPn. wordt tle zaal>
C'llkPJ \"('l'ZotHlE'll 0111 OYPI' Clf' YPl'VHUgencle
g-PYnngenfsstrnf tc> IHll'Pll heRliRRPn. s november 1Wi-l.

18.- Strnj'za.l•en.- T'oorz·ieninrJ tepen
een arrest wnarbij een ·verz·et ongerlna'/1
wordt ve·rl.:laarrl 0111 ·rerlen ·tXU/. het niet
rerscll ijnen rler tw.rti,i. Dranrtwijdte
uall r/.e uoot·.ziellina. - DP Yoorziening tegen PPn al'l'(-'St '\YaarlJi.i ePn Yerz<::'t ong·ptla:m wm'tlt yerklannl weg·ens hPt niet Yersehijiwn nm 11<' partij stelt g1>en amlerP
vraag dan lll'%P Y<lll tlP wPttPlijklwi!l vnn
diP hPslissing-.
X nm·c•mhPr lHil-!.
Hfi
19. Uet'lltstreeh·se IJelnstill{!en. ll' et rn11 :M }11/i 19.'1.1. - Wet 1·an toetw .~
"'iny OJ! de va.n nf haar l!ekenrlmakf.llff inyestelrle roorzie11inrwn. DP wet van
:!': jnli Hl:iH. hPi"nefl'emle lJPt hProPp v66r
lwt lwf Yn u h<•roPJl en dP voorziening Y66r

IIPt Hof Ynn xc•rhrcking in znke directe
llela::;ting:t•n, iH nm toepaHsing op elke te
rPkt•npu \">Ill lwar lwlwmlmuking ingestelllP YOOI"Zil-'llillg ill YPI']Jl'Pldng. ("'p(·. Yllll
:!:: jnli l!l::IR. art. :2.)
1 tl!'C:PIIlhr•t' l!lii-L
217
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20. - Burge1·Ujl•e znken. - Besliss·inqen tva.rvrteqen men zich Tcnn voorzien. JiJin(l/Jeslissinq. - Eindwitsprnnk over een
tussenqescltU. - Be.Qrip. - Zijn in de zin

24-. - 1 Beslissingeu 'l.vna-rte!fen voorzicning -mo_qeli,ilc ·is.- Stntfzalwn. - Vonnis
van rle pol-itie-rechtbnnk. - Niet outvamkeli:ilre voo-rzieninrt. - Is niet ontvankP-

van artikel 14 van bet decreet van 2 brnmairP, jaar TV. eindbeslissingen en derllalvP vatlmar voor onmirldellijke voorziening-, <le !1eslissingen in laatste am1leg
gPW<'ZPn die, voorbereidenfl of onflerzoekRkarnkter hehbende, elf' lwslechting· vnn
PPn hetwist punt m<>t zich brengen. Is een
Pimlheslissing. pen eincluitspraak in laatRt<' nanleg- g<>wPzen over een t11ssengeschil,
<lit wil zpggPn over e<>n in cle aanleg over.U:Pkonwn gpheurtenis, rlie tot belemmering
of YPrnit>tig·ing ervan strPkt.
1-~- januari 1~55.
363

lijk dP voorziening gericht tegen een vonnis van <lP politierechtbank uitsprnak
cloenfle ovPr een inbreuk, <liP binnen rl<'
llevoegrlbeirl van die rechtbank valt Pll
rlienvolg·em: in Perst!' aanleg gewezen WPl'<l
(Wetboek van strafvorclering, art. 407;
wet vnn 4 augustus 1832, art. 15, 1°.)
25 a prll 1955.
702

:21. - Besl-iss·inqen te,qen rlwu;elke men
.:::iclt m no voo·rz·ien. B1t-rrJerU,i7re znlcen.
TTonni.~ in laatste annle_q. TTerwee-r
afqel.nez·en. Eincl11-Uspnw./r. Maakt

<'Pll

eimluitspraak uit, in cle zin van cleze
nitclrnkking in artik<>l 14 van het decrt>et
vnn 2 brumaire jaar IV, rle in laatste
aanleg gewezen lws1issing diP een door
P<'n partij tegPn clP vonlering gevoenl verwPer afwijst.
20 jannari 1~i'i5.
392
.22. - Reslissinqen wa.n-rteqen ·voo-rzieninrt moqelijk is.- B'll1·ge-rl-ijke znken. Tfonnis in lantste annleg clnt een emceptie
ver-werpt. - Einclbeslissin_q. -De in laatHte aanleg gewezen beslissing waarbij een
opgeworpen exceptie verworpen worrlt is
Pen eilulbeslissing naar cle zin van clezP
11itdrukking in artikel 1+ van het !lecreet
van 2 brumaire janr lY.
3H4
20 jannari 1950.
23. - G·roncl ·rnn niet-ont,vankeUjkheicl.
- Burrte-rlijlce znk;en. - Vonnis over t1-oee
·1;orcleringen 11-it.~zyrank cloencle. - G1·on rl
'l'rtn niet-ontva.nkel·ijl.-lwicl a.tgeleirl h-ie-r·uit
rlnt nit rle 'VOor,qeTertcle stu 1.-lcen niet blijlct
rla.t lwt vonn·is in lantste aanlert aewezen
·wenl. - Stulcken 11-ii de voo·rzieninrt rte'l;oertrl wannt-it blijkt. flnt beirle vo-rrle·rinrten ·verschWenrle 001"Znlce11 hadden en rlnt
het liecl-rnrt '!)O-n _qeen vo.n be·i.fle vo-rclerinyen flat va-n rle laatste na.nlert te 1Joven
rtin,q. - Groncl 1-'an niet-ontvankel-i,ilche·irl
rUe feitelijlce rJ?"ontlsla,q mist. - Mist feitelijke grondslag in burgerlijke zaken de
tegen cle voorziening O]lgeworpen gronrl
van niet-ontvankelijkheid afg!"leid hieruit
dat nit de overgeleglle stukken niet blijkt
clat het vonnis, hetwelk over twee vorcl!'ri.ugen uitspraak gedaan heeft, in laatste
aanleg zou gewezen zijn, wanneer uit rle
bij cl!' voorziening gevoegde stnkken
spruit dat cle vorderingen verschill!'nde
oorznken haclden en clat het hedrag van
geen van beide clatgene van cle lnatste
aanleg t!' boven ging.
lfl februari 1955.
510

25. - nechtst·reekse belnstingen. A.rrest -wellt ·ve-rsch-illende onrlersche·itlcn
Geen mirldel inrliSJIOSitieven bel!elst. peroepen in zm;er rle voo·rzien:inq terwn
r16n van rl-ie rl-ispogitieven rte1'icllt is. Voo-rzieninq, in d·ie mnte. niet ontvamlcelijlc. - Wanneer een inznke rechtstre~>kse
belastingen gewezen arrest v~>rschillemle
onderscheicl~>ne clisposi tievPn behelst Pn
dat geen micldel tot staving vnn d!' voorziening ingeroepen worclt, in zover clezf'
laatste teg·en et>n cler rlisnositieven gPricht
is, is rlP .;,oorziPning niet ontvankelijk in
elf' mate wnarin zij t!'gen <lat llispm:iti!'f
is gericht.
SRO
:2'< jnni 19ii:J .

.26. - Burrterliike znke·11. - Onrlecllw.a?' qeschil. J>nrtij 1:66r rle rechter
ove1· cle m·oncl, rT-ie cleze7frle lJela-n,qen als
rle a.anlertrter heett en zich niet in ve1·b-reT,:inu heett voor.zie-n. - Geen cln,qvaa.nlinq
1Jnn rlie tJnrt·ij tot a em eenve·rl•larinfl. ~rnn
Foo1·z·ien·inr1 n-ir't ontvnnl.:cl--i:ilc. -

neer een geschil onrlePlbaar is tnssen rlP
aanlegger in verbreking; en een partij v66r
<le rechter over <1e groml. clie zicll niet
voorzien hPPft I'll tegPn clewelke g·een nn<ler partij Pen voorziening inge:-;telfl heeft.
is rlP voorziening van rl<" nanlegger niPt
ontvankelijk inflien dPZ!' cliP parti.i v60r
het bof niet tot li;emee1werklnring van ht>ite vellen arrest gpclagvaarfl hepft.
R juli 1 ~;;5.
fl22

.27. - Za.lcen vnn rli-recte lJelastinrten.
- Door rle wet van 2/r iu.li 195.~ 1•001· sommi qe belast-inuen en cl-i.e·i1stjnren ingesteld"'
verzoen·inqsrechtsplerti-nrt. An·est 'i'an
lJeknwhtinq van het alfkoo-rcl t·nssen ]Ja·rti,ien. - Ar-rest n:iet vatbna1· voo1· voo·r.z-ieninp.
Tnkom8tenlJelnstinpen. - Doo-r rle wet
vnn 2-'l ,i11li 1958 1•oor so-mmige belast-inrtfln
en rl·ienst,iaTen 'in,qestelde 1'erzoenin_qsrechtspleainq. - An·est vnn lJekracl!tiqinrt
vnn het a.lckoonl tussen pnrti,ien. - il?-rest niet vatbaa-r voor voo1·zieninq. - Ht>t
arr~>st, waarbij een ov!'reenkomstig cle WPt
van 24 juli 1953 tnssen partijen tot stnml
gekom!'n akkoonl m!'t betrekking tot sommige belastingPn !Jekrachtigcl wordt Pll
waarhij ann <1!' h!"twisting door inst!'mming nwt rl!' voorRtellen van het OJWllbaar
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ministerie een eimle gemaakt wordt, is
niet va tba a r voor voorziening in verbreking. (Wet van 2-l juli 19fi3, art. 5, lid 5.)
12 jnli 1955.
93-!

1le Bchntkist, zoa.ls liezmnlcl b-i.:i a.rtikel 123ter, li!l 1, van het Btrajwetboel.-,
u.-itgestelrl wo-rdt. l'oor·zieninrt va-n rle
betichte, binnen de terrn-i.in van t-ien vr-i_ie
clcL(!en te relcenen ·vnnaf llet deji.nitief ar-rest. OntvanlceUjlche·id. - Is ontvan-

I-IOOI<'DSTUK TV.

kelijk <le voorziening door de betichte ingesteld binnen lle termijn van tien vrijP
<lagen te rekenen van af het definitiPf
arrest tegen een voorgaande arrest van
bet militair gerechtshof r1at, niet over ePll
hetwisting nopens de bevoegdlleid gcvel<l
zijnrle, betichte schulclig verklaanl. hem
tot een straf van opsluiting n~roonleelt
rn de beslissing omtrent het toekennen
aan de Staat van de nit zijn hf'<1rijvighei<l
ontstane winst uitstelt. CWeth. van strafvordering. art. 416.)
2\l novem her 1!-154.
205

.28. - Htrajz·nken. - Jllemorie van de
1!1H'IJCrli:ike partij, awnle,qster. - Neer.oelertfl. ter .rtriffie ·uau het rtenccht da.t de
/iestreden besUss-ing ,qewezen heejt. Seerlermiuf! ·rneer dan Uen daoen na rle
·poorzirmin_q yedann. - N-iet-ontvwnkelfjkllci.rl. - Is niet ontvankelijk de memorie

Yan !le lmrg·erlijke 11artij, aanlegster in
verbreldng <lie ter griffie van het gerecht.
tlat <le !Jestrellen heslissing gewezen lleeft
m~erg·e1Pg<1 wprd na het verstrijken van
t1e termi.in van tien dagen volgend op de
<lag van <lP verklaring· van voorziening,
tPl'mijn gelwurlijk verlengd overeenkom~;tig· nrtikel 7 van <le wPt van 22 jnli 1\127.
(Wotb. van strafv., art. '1-22.)
11 october 1~5!.
63

32. Te-nn·i}n.

Rechtstt·eelr.se
~

l'e·rtrekp~Lnt.

lwlastinoen. - Tn 7.ake di-

recte belastingen beclraa?:t de termijn om
zich te vom·zien negentig vrije clagen te
rekenen vnn <le kennisgeving van bet bPstreden arrrst llij Pen ter post aang-etekende brief, rloor <le gl'iffier aan de in
becloelcl arrest opgeg-even woonplna ts. 'V Pi
1
29. - BtrntzaJ.-en. - .Mcmorie van de, van 6 september 11'! 5, gewijzit<r1 bij artikrl l van de wet van 23 jnli 1\153.)
a-rtnlerme·J'. - M ee-r dan twce maanrlen na
1 rlecember 1\154.
217
rle ·inschri.ivinrt 1Jnn cle zaak 011 de a./rtemene -rol of m-in rlnn acht dn.rten v66r de
tereclltdttinrt ter rwiffie 1Jw11 het hof neer!felerJd. - Me-marie niet ontva.nlreli.ilr,. -

IR niet ontvankelijk de memorie tot staving van een voorziening i1i strafzaken
<lie ter griffie nm het hof werr1 neergelegd, hetzij meer dan twee maanden iut
<le dng waarop rle zank op de algenwnP
rol werd ingeschreven en nn 15 september
1non. hetzij min dan ncllt dagen v66r rle
tijclenR gezegde termijn van twee mnnm1011
_gpstel<lP terechtzitting·. (WPt van 20 juni
1!1'i:1', nrt. 6, pnr. 1, en 10, par. 2.)
11 oetober 1\li'i4.
66
30. - Term·i:i-n. - 8t·ra,fznli·en. - T' e-roonleli-n(! bij ve·rstek. Arrest tiJan-rb·ii
llet ve-rzet on.rterl-nnn -word-t verlrlruwrl-. ~
Zel_fcl.e ter-m.ijn om zich tegen de twee 11'1'resten te 1'oorzi-en. De termijn van

Yoorziening cloor de veroordeelr1e tegcn
een bij verstek gewezen arrest, waartegen
hi:i een v<:>rzet aantekende. lletw<:>lk onge<laan werr1 verklanrd om reden van het
niet verschijnen Yan cl<:> 11arti.i. iR dezelfcle
termijn als clpg·enp <lie openRtaat tegen lwt
arrest waarbi.i lwt verzet ongedaan 'IYOr<1
wrklaa rd. (Rtilzwijgenr1 llf'Rlnit.)
R novemllPr 1!lii-L
146
31. - 7'ennijll. - Btra.j.zalcen. - A1·ne.•t ·pan het m.il-itw:-r uerechtshof wnarliij
rner rle plicllt-iyheid va.n rle betichte uit.~p-ranlr pedann worrlt, een stra.f van opslll itinu ovrteleua wordt en r/.e besl-iss·intl
ornt1·ent II et toelcennen !le·r -winste·u nan

33. Rechtstreekse bela.stingen.
'l'er-m·i_in. Wet va.n 23 juli 1958.
N·ieuwe termi_in va.n neuentiu vri.ie daoe-n.
- V 661· 11 et -in 1;oege treden 1•a-n cle -wet
qewe.zen m--resten rau de ho1Jen van beroe]!. - Yoon.ona.rl.en tot toepassintT rmn
rl.e nie-uwe tcr-m.i_in. - De nicuwe termi.in

van negentig dngen, vom·zien rloor de wet
Yflll 2.':l .iuli H'53, om zich tegen een in znke
<lirPde helastingen gewezen- arrest te voorzien is van toepassing ze1fs wanneer het
arrest gevelc1 wen1 voornleer de niPllWO
wet in wcrking is getreden. maar op rlo
yom·waarde r1at alRd:m rlc bij het onrl n rtikPl 14 van de wet van 6 SP])temher 1"-\li'i
yoorziPne termijn van veertig rlng·pn niPt
vPrR1TPkon was.
l <lecembcr 1\15-1.
217
34. - 8trntz·nl.-en. - Douaneu en a.cci.i-nz·en. ~ Beslissi.ng in la.a.tste aanlef/
l!·ij ·verstel.- ten opzichte ·van de l!etichte
rwwezen.- Beslissinrt V)(la.-rb·ij de 11eticl1te
worclt ·r-ri:ioesprol.:e-n, rloah wnarbij een
·verlie·u·rdverklcL-ring l!ij 11Yi.jz'e va.n 'VOQJ'.zomsmaatJ·ertel l!evolen worclt. - Voonie11-'inq 1Ja.-n de vervoloerwe pa.rt-ij. · - Tam·ijn. - vVanneer ecn beslissing in laatste

aanleg, hi.i Yerstck gewezen ten opzichte
mn een lletichte die wegens inbrenken
op ae wetg·eving betreffencle de clouanPn
en accijnzen ven-olgl1 wercl. de lletichtP
yrijspreekt lloch hi.i << voorzorgsmaatregel ll een verbennherklaring beveelt, die11t
<le vom·ziening YHll <1<~ vervolgende partij
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tegen eerst voonnellle l.Je~cllikking binnen
tten vrije dagen vanaf de uitspraak ingeilteltl te worden en, tegen de tweecle JJeRcllikking l>innen tien vrije clagen vanaf
hPt verstrijken van de gewone termijn
Yll!l verzet. cwetboek nUl strafvorclering.
art. 373 en 413.)
250
7 tlecemller 1954.

35. - 'l'e·rmijn. - B1t1'{!Crlijke zaken.
- Ei.se·r -in Bel{fie woonachti{f. - Voorzieni.n{f in{festeld mee·r clan clrie mrum<l nadat
rle l!esli.~sin!J betekencl 'We·rcl. - Op te{fenspraak ,qe·we.<!en en dejini.tieve beslissinrJ.
- Te lnat In,qerUende ·voo·rzieniny. - Is,
in l.Jnrgerlijke zaken, te laat ingecliencl
rloor een eiser, clie in Belgie zijn woonplaats heeft, de voorziening welke ter
griffie overgelegd wordt meer clan urie
maanden te rekenen van de clag waarov
de op tegemll)raak gewezen en clefinitieve
IJeslissing, die be~treden is, aan de persoon van eiser of te zijner woonplaats betpkend wenl. (\V'et van 25 fellrnari 1925,
art. 1 en 8.)
7 jannari 1955.
339
36. -

Hwrgerlijke znlcen. - Tennijn.
Besl'issing 'c(Ln rle 'Werk·rechte·rsnwa
·ran beroep ·wrw;rbi,i aan een prtrU:i het
recllt ·wonlt ontkend zich te1· zitf'ing te
lnten -ue1·tegen'WoorfUyen cloo·r cle lastheblwr ann 'Wie .zi,i ·uolmacht lJC!/C'Ue·n heeft.
- lilinrluUspraak o·l,C1' een t'/lssengeschil.
Besli.ssing -vntbaar voo1· onmiclflellijlce
roor:::iening. - Is een eindbeslissing over

een tussengeschil en derhalve vatbaar
1·oor onmiddellijke Yflorziening·, de beslisHing van Pen werlueelltersraad van !Jeroep
die aan een partij lwt recllt ontzegt zich
ter zitting te laten vertegenwoordigen
door de lasthebber aan wie zij volmacht
verleend heeft. (Decreet van 2 brumaire,
jaar IV, art. 1-1; wet van 9 juli 1926, arlikel 45, al. 3, 62 c>n 123.)
3G3
H jannari HJ:'iiJ.
37. - 'l'e·rmi)n. - Strnjzalcen. - A·rrest ·van lle knmer ·van inbeschu.lfliginy8telliny. - Uit hoofcle -uwn fl·u.bbel hn'Weli) k ,,;erq;olufle beklnagde annvoerenfl flat
~·i; n eerste lw'Wel"iil•: door echtscheicliny
'IIJcLs ontbonflen. -· Arre8t lJeslissenfl aat
het onflerzoeksue·recli·t, en niet de lJn·rge·rli.Jlce rechter, bevoeua is om 'Wat betreft
het lJestaan en de wiet-ontb'i-nrl'in!f ·vwn fl-it
lvu'Weli;ik het rourlwnflen zi:in um be.z'Wa·ren te beoonlelen. - OnrwiflflelUilce voor·.zieninu ontvankel-ijk. Kan l1et voor-

werp van een onmiddellijke voorziening
uitmaken het arrest van de kamer van
inbeschul~ligingstelling dat, in strijd met
de conelnsies van een uit hoofde nm tlnll!Jel huwelijk vel'Yolgde heldaagcle. heslist
<lat het omlerzoeksgereeht be\-oeg!l is om,
wat betreft. het hestaan en tlP niet-ontbintling van liet eerste door de beklaagde

aangegaan hnwelijk, het voorhanden ZIJn
Yan bpzwareu te beoordelen, doordat die
heoorcleling geen prejudicieel geschil uitnutakt waarvan de kennisneming aan !le
bnrgc>rlijke rechter is Yoorbehouclen.
22 jnli 1955.
955
38. - 'L'ermijn. - Stratza.ken. - A rrest flat het horJe'J' 1Je·roep tegen een ·roorIJereiclenfl vonnis niet · ontvanlceUjk verlclam·t. - Yoorzi.ening ·u66r· de einclbes/i.,_
si.np. Onont·vwnlvelijkhe·id. Is uiet

ontvankelijk de y66r de eim1beslis8ing
iugestelde voorziening tegen eeu arrest
tlat zicli ertoe beperkt te verklaren clat
een hoger bE1roep tegen een voorbf~l'Pideml
vonnis niet bntvankelijk is.
2 september 1955.
961
39. - Termi.)n.·- Mil-i.tie. - Yoorzieuing HL'It de rlienstpUcliti(Je. - Ingedienfl
!!leer clan ·vijjtien fla.,qen ·nn rle (f.a.nb·iediny
ran rle witrri,fte ·~:wn de l!e87i8siny li'i:i ter
post aan(Jefekenrl sch1·ij·ren op het door
de rlfenstpz.ichti.ye aanyeueven arl·res. - 'l'e
lcur.t inuestelde roor.zieni.ng. - GeschiPtlt

tc lnnt en is dienvolgens niet ontvankelijk, de voorziening tlic door de diem:tvlichtige tegcn een lleslissing Yan de hoge
militieraad ingesteld werd meer clan vijftien dagen na de aanhietling van de nitl!:ifte van tle bestreden beslissing hij tPr
post aangP!ekt>nd schrijven en op het door
de tlienstvlichtig·e aangegevt!n adrcs. C"Vet
yan 15 jnni 1951, art. 52; koninklijk lwslnit van 30 october 19iJ1, nrt. :ll.)
~ septemlwr 1955.
96::
40. - 'l'tlnnijn. - 8tmf,za.ken. - Arrest 1;a;n fle l<:a·m.er •~;an inbesclwld·iy·inystelUn(J 'Wa.a·rbij een e·is tot ·venle·r onflerwek wenl afue'We.zen. - Yoorz·iening ·v66r
het ein£lft1'1'est ·inyesteld. - Onontvanlceli)kheid. - Is nict ontvankelijk de voor-

zieniug welke n\6r lu~t eindarrest ingestelcl worclt tegen ePn arrest van de kamer v;m inhesclmldig-ingstelling waarbij
('(•n PiS tot YPl'llPI' ontlerzoek afgewezen
wenl. (Wetb. van slrafv., art. 416.)
966
~ sPptemlwr 19:'i5.
41. - 'l'enn·ijn. - Strn/Zftke·n. - A1"·rest 1Ytn fle learner 'VfLn inlieschulai.g-ingstelling 'Wan·rlJi.j uewezen 'WOrclt de interner·ing ·van een lJelclna.yfle te bevelen. TT oo1·z·iening ·~;66-r fle einfll!eslissinrJ ingesteld. Onontvanlcez.i.jlcheirl. Is niet

ontvankelijk de voorzit>ning rlie v66r de
Pincllleslissing iugesteld worclt tegen een
arrest van cle kamer van inbeschu1cligingstcelling waarlli.i geweigenl werd de interIlE'ring van een bPklaagde tc bevelen.
("'cth. nm strafr .. art. 416.1
!)()(]

42.- 'l'er!!lijJr .. - St.mf.za.l<en. - JJ·IIr.1/e'l'l-i.jke ·vonlering. /!Prest OJ! teycn-
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spmn/,o lictwelk de l!cl.:la.orJrlC tot clc betalin[J, ann de lwrue-rlijke pcwUj, ran de
1/001" tle:<:C {/C"t:Orderde [!Cldsommen •veroo·r1/ee/.t en nnn die part-i:i a ktc ran lwa.·r
roorbehoua ·war de toelwmst ·re'l'leent. 8trnfrcch ter zi,jn rechtsmacht ·uit[!C1J'Ut
hebbend. - Voorzicnin[! onnddtlcllijlc ont·na:nkcl-ijk. - l!Jen arrest op teg-ens]Jraak

<1at, na dcfinitieg over de pulllieke vorclC'ring-, nitsvrnak te hellllen g-edaan, cle lleklaagde tot de beta ling, a an tie llurgerlijke vnrtij, van de rloor deze gevorclercle
geldsomnK•n Yoor elk cler llestandclelen
nm llet geleclen nrHleel veroorcleelt, heeft
1le J'e<·htsmacht van tle strafrechter uitgeput Pll is omni<l<1Pllijk vatllaar voor voorzi('ning in verllreking, zelfs wanneer het,
hm·enclien, cle vaststelling inhouclt clat nan
ilP llllrgerlijkP partij nkte van haa1· voorllehoud voor de toekomst wenl verleencl.
:.! SPptpm!Jt'l' ]9;)5.
9GG
IIOOI<'DS'l'UK Y.

43. - .lli!lrlelen t·an niet-ontnJ.nke/.iiklieirl. - 7;a.l•en ·ran rlkccte bela.st-inacn.'Mirlrlel ran niet-ontca:nh,eli:ilcheid door het
OJWnlJaar ministeric OJJ[!C1~orpen. - A·rUl.'cl .'2 ran 1/c wet ran 20 iuni 1958 n·iet toeJWsselijk. Artikel 2 · vtm ne wet nm

:w

juni 19ilil, nnar lui.d waarvan het ovenhanr ministerie, tlat n.tn amhtswege tegen cle voorzi.ening in lmrgerlijke znken
Pen mitlclel Vtlll niet-ontvankelijkhei.tl opweJ•pt, clit vooraf nan de advocatc>n van
1le partijen moet hetekcnd llellben, iR nil't
nm tocpassing OJl de voorziPningen in zaken van clirl'cte hclasti.ng·en. (Stilzwijgentle oplossing.)
21 septc•m hl'r 195-L
18
:0a7wn 1;an diTecte bcl.a.~tintJCn.
I·n-ventaris ·van de b·i:i het ·ve1'zock.~chr·ift qe1:oe,qde stulcke-n. Niet ·vere-ist.

44. -

-

- De inventaris van tlP bi.i het inleidentl
YPrzoekschrift gcvoegde stukken worclt in
zaken van clirecte belastingen in de
rechtspleging in verllreking- niet vereist.
nvet van (j septemllc•r 1895, art. 1±.)
21 ,'<l']ltcm hPr ] 9fi±.
20

45. - 7;a7•ell ra11 rlirecte belnsti.n.{fen.
- .ttrrifte ran het H'l".zoel,,scll rift te·1· {!'riffle ran het hot' ·onn beroep.- A·u.thenUel•e
niti.n.rJ nm het inzi.eht om zich te 'VOOrz·ien.
- I-Iet is slechts door de neerlegging van
het verzoel,schrift tot vPrbreking dat de
aanlegger op authentickl' wijze zijn inzicht te kemwn geeft om zich in verbreking tc voorzicn tegen cen door ·het hof
Yau l1eroev gP~V(:':t.en al'rest in zaken van
11 i rr>dP belastingPn.
12 orloll<>l' ]95-L
7:.!
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46. - Zaken wn cl-irecte bf'lnst-iJlffen.
- :!frlifte rnn l!et rerzoelcscll'l"-ift ter ur·itjic. Afuifte cUe cl.ooJ· r/.e partJ:J .zelf of
clam· haar· bijzonder uevol.mncht·iurle moet
f/Crla.an worden. -De neerlegging ter grif-

fie van het hof van beroep van llet verzockschrift tot verllreking tegen een ill
zaken nm directe llelastingen g·ewezen n rrest mod door tle partij zelf of door haa r
llijzoncler gt~volmachtigde geclann wonlen.
1 ~ octollPr 195±.
7:!
47. -

Zaken ·ran d-irecte lJclastinyen.
Ycrplir:lit'inu een ttitu·ifte of een a.fscli rift nm het 1Jest1'ede·n nn·est te·r fir-iffie vnn hct 71 oj' 1;a.n beroep neer te lerf!len.
- Bcu·rip. -De nitgifte van de llestredeu

-

lleslissing, die cle aanlegger moet voegen
hi.i zijn voorzieniug in verbrcking tegen
llet arrest van cen hof van lleroev in zaken van clirecte belastingen, om zich nanr
artikel 14 van de wet van G september
1893 te gedragen, is de nitgifte of hc•t afRchrift van gezegcl arrest, dit wil zeggeu
de letterlijke weergave van ell~ lleslissing,
a fgeleverd door de griffi('r tlie ze onder
zijn bewaring !weft.
19 odohei' 195~.
!l:!
48. - 7;a.T.-cn ·w n rl i.rectc twlnstin{lell.
Yerplichtin{l een t!it,qiftc of em! a.fsch rift 1;wn het best1·eden arrest te·r [!'rifjie ·~:wn het hot ran lie1·oep neer te leuuen.
- T?e·rplichtinu op stmffe ·wn 1;er·va.l voor2·i.en. - De yerpliellting, voor 1le annlPg-

ger 1lie zicll in verhreking voorziet tegen
een door een llof Yan lleroev in zaken van
tlirecte be lastingen gewezen arrest, een
nitg-ifte of een afschrift van het bestretlen arrest, binnen de door de wet llepaaltlc termijn tl~r griffie van het hof van beroep neer te lcggen is op straffe van vervnl voorzien.
19 odober 195-l.
B:l
49. - Mcmoric. - Mili.tie. - AanJmllend rerzoe/,,scl!ri,ft na het ·cerstrijl.;en 1:wn
rle termijn ·van ·roorzienin[J nanr de fJ'I''iffic'
r;el'icht. -Bet hof ho11clt m· ,qcen relcenin.o
merle. - Het llof houdt geen rekening met

een lli.i een voorzieni.ng in. militiezaken
gevoPgcl en nn het verstrijken van de termijn van voorziening naar de griflie gl'richt nanvnllend onclerzoek. (Wet vnn
15 jnni. 1951, art. 52.)
:!il octollel' :195±.
lOti

50. - ·vorlll. - Burf!erli.jl.'e .~nnk. .11-iddel wna•rlJij artl1ffC1;oen/. wordt dat het
arrest toeprussin[! r.oa.n OLJrJChe'Uen wet8beJHilinuen uerlaun lJceft.- M-irlrlel l!etwelk
ric toeycpnste wetsbepalinuen en cle wet87JqmliniJen rlic .ze stilzwi:iuend .zourlen af,r;eschaft heliben als uesehonden aanrlu1.dt.
--- Ont1:anlcelijklie·irl.. - Beantwoorclt aau
1lt> \"l'l'l'h;tl'll \'llll artikel !l ntu liP wd van
:!:) fl'in·nnri 1 !J:!;J in zover bet voo1·schriji't
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dnt llet verzoekscllrift tot verbreking de
niteenzetting •an de. middelen en de nnn<lniding van de beweerdelijk geschonden
teksten zal inhonden, de voorziening die
het arrest !Jestrijclt om reden dat het toepassing gedaan heeft vnn opgeheven wets. bepalingen en de toegevastc wetsbepalingen t;n de wetsllepalingen clie ze stilzwijgencl zonden afgeschaft hebhen als
geschonclen aandniclt.
l3(l
;) llOH'lllher 19il-L
51. - Vonn. - Jlril'itie. - Aanrl-nhlin[J
der ,qeschonrlen wcttcn. - Betelcenis van
r/B.ze woo·rden. - De wetsbepalingen wel-

ke de voorziening, in zake militie, moet
a andniden, zijn, niet die welke de voorziening voorzien, maar de hevalingen die
tot staving nm .het middel dienen en welke, volgens aanlegger, door de militierechtsmachten geschond<"n werclen. ('Vet
nm 15 jnni 1951, art. 52, par. 2.)
S nOYmnber 195-t
1±2

.52. - Tnluomsten/JelrtsUn{fen.
Betel,,Bnin[J ·ra-n 1113t vwr.zoelvschrift tot ·l:erbreJd.nrJ bij aan{fetekende brief. - De af{fifte
!Pn postl>'anture [Je/.dt al.s betekenin[J 'l'c•r zake van dirpcte helastingen, wanneer de betekening van het verzoekschrift
tot verbreking hij aangetekende brief geschiedt, gel<lt clc afgifte van deze brief
ten postkantore altl betekening lnidens artikel 19 van de wPt vnn G september 1895.
153
9 novemGer 1954.

53. - Inko1Hstcn/)('/a~tin{fen.
Vonn
rnn de ·voon·ieninq. Geen onllerselieid
tussen micldel en ontwiklcel-in,q 1ja.n het
midclel. - Ter zakP yan clirecte helastingen behelst de \·om·ziening; wettelijk geen
ontwikkeling en lwt verzoekschrift maakt
in zijn geheel het mid<lel uit.
9 novemlwr 19G4.
153

54. - Inl.'omstcn/Jelnst-in,qnn. - Aan rln
·1·oor.zienin,q te hechten stukken. UU!Iifte HLn het bestreden cwrest.- Moet oetel.'enrl wrwden door de fl'l'i.tfier 1Ht.n het
recl1 tseolleqe rla t h et nTrest wees. Is
niPt ontYankeli.ik de nJOrziening, in zake
inkomstenbelastingcn, die niet met een
nitgifte van het bestrl•den arrest ter griffil' Yan het hof nm bcroep overgelegd
wonlt, maar met een gewoon afschrift dat
niet ondertekend werd door de griffier
Yan het rechtscollegc> wc>lk lwt gewezcn
heeft.
1(17
1.6 non•mber 1954.
!5,5. - Yorm. - Stra,f.zal.'en. - Voorzieni.nrJ qericht ter1en rle definitiere beseh,ilc.l.'in{fen vnn een an·est. - N·iet-onh;nnl.:e7-'i.ikheid. - Is niet ontvankeli.ik cle voor-

ziening wellre een aanlegger zoncler Pnig;e
andere nauclnicling verldaart in tc stellen

tegen cle definitieYe lwschikkingen van een
nrrest.
~2 ll01'Plll hPJ' 19i) L
190

56. - J?cclitstreekse
Memorie. Gecn bew,ijs
rum 1'erwcerrler betekenrl
ontnmlcelijl.'licill. Het

IJelnstinflen. da.t ili'ij voomf
wenT. - Niet-

hof slaat geen
acht ov een door Pen nanlegger tot staving
Ynn zi.in YC)()biPning in zake directe belm;tingen neergl'll'gclu memorie, wanneer
het niet blijkt <la t die memorie vooraf a an
Yenveercler betekem1 wercl. (Wet van
G sevtemlH'r 1895, art. 14.)
l <leeember 19;:J4.
217

57. - Reali tstrcel.:se bclnstinfiC'/1. Geschonflen wets/JCtHd:inrJen. BepaUnrwn weUce met na·uwkwtu·i,qheill ·voo1· ellc
dcr miclrlelen moeten ann.rJeCl'U,irl wonlen.
~ Iu
zaken n1n inkomstenbelastingen
moet cle voorzit'niug ]1l'l'Cies en met juist·
lteid aandniclen met wPlke van cle aange.
voerde wetsbevalingen ieller micldel over·
eenstemt, zondl•r !lnt lie opzoekingen van
bet hof znlks mot'tl'n aanvnllen, op een
ogenblik waarov cle Yerwerende partij,
~leeht ingdicht omtrent cle ontoereikf'ndheid van het verzoekschrift, geen dienstig
gebruik mecr zon kunnen maken van de
rechten die haar bi.i de wet verleend wor!len. ('Wet van (l september 1895, art. 14.)
7 dPC'PI1lilPl' 1954.
238

58. - Reohtst·reekse IJela.stin[Jcn. Yoorz'ieuin,q ·voor,qestelrl onde,r vonn van
een enirJ m·icldel. TToor.zienin_q rUe in
fe'ite neht ve·rscheillene liezwa1·en behelst.
- GlobaJe ·vennelcliny ntn rle qp,schonclen
wetsbepctUngen.
Niet ontvanlcelijlce
voor.zien·iny. Is niet ontvankelijk de
Yom·ziening die voorgesteld wordt onder
vorm van een enig middel, maar die in
feite ucllt onderscllei<len bezwaren zoncler
jnridisch Yerband behelst, wanneer de
versche~dene wetshepalingen, die zouden
geschondf'n geweest zijn, globaal vermelcl
wonlen. CYVl't nu1 (l september 1895, artikPl 14.)
7 deeemhl•r l9G4.
238

59. - Yorm. - Stra,f.za,Jcen. - TTooT·
zien·i.n,q ·wn rle lill'l'ffC'rlt,ike pwrt-i.j tegen
een ·minde,rjarirw /Jeklna.r;cle. - BetekeninrJ
ann rle nwerler 1'00{/rles en ann lle mederoo,qcl ran rl'e liel;;lnn!frle. - N·iet ontvnnl.'elij7ce voo·r.11-ieninrJ. - De voorziening in
Yerbreking van !ll' lmrgerlijke partij teg;en Pen minder,iarige lleklaagrle is niet
ont,-ankeli.ik wannecr zij niet nan de belrlaagcle maar aan zi.in moeder voogdes en
nan zi.in mPclevoogd lwtPkeml werd.
:l jamuui 19:1:1 .
60. - Zakeu ran H'ChtNfi'CCI.'se belnstinpen. Stul.' zonder hanrltekening. Stu k rlnt n,iet als rcr.wek.~cli rift tot 'uer-
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b·rel.:ing ka.n yelde·n. - In zake directe belastingen l1e~taat er geen verzoekschrift
tot verbreking bij gehreke 1·an handtekening hetzij van de verzoeker hetzij van
zijn bijzmHler geYolmnchtigd<'.
4 jannnri 195G.
325

61. - Yorm. - BurfJCr/ijke .zalcen.Jle·mor'i.e tot a.ntwoonl. - Betelrenin.q. .tfsch'l"ift ·wn llet ewpl.rwt een andere dU!Jtekeninrt dan het oorspmn/,:ei'ijk ewploot
llrugende. - N'i.et1rJitci.!l ·van cle betekeni.n.q. - Vereiste. - De onregelmatighei<l
van de betekening van een memorie tot
antwoord volgen<le nit de onjuiste vermelding van de datum en·an in het afsdll'ift van het exploot van betekening
brengt de nietighei!l van de betekening
slechts melle wanneer zij de belangen van
~ le partij, a an wie de betekening gedaan
werd, schaa<lt. ('Veth. van burg. rechtspl.,
artikel 173.)
339
7 januari 19G5.
62. - Directe belnstingen. - Bestreden rurest het-welk ren.vi,jst naar een
·voo·r.qa.unde beslissi.nu die cle lwropeninu
ntn de rlebntten uelaste. Geen 1;erwij.:z'i.ny naa.r de redenen ·w.n voorgemelcle besU.ss·iny. - Overle.qginrt van dezelve niet
nocZirJ. ·wanneer het bestreden arrest

naar een beslissing wijst die de heropening van de clebatten gelastte en zonder
naar de redenen van voormelde beslissing
te verwijzen op grond van eigen motieven
uitspraak doet, moet geen uitgifte van
cleze beslissing \Jij de voorzieningsproceclure gevoegd worden.
18 januari 1955.
::RG
63. Rechtstreekse uelasti.ngen. Geen OJJ!fCWO'I"ZJen rtronrl ra.n niet-ont'!:a.nkeli.ilcheid. Jlfemorie ran wede1·antwoonl niet ontrnnh:elijk. - Zo geen groncl

van niet-ontvankelijkl!eid tegen de voorziening wenl tegengeworpen, is, in zaken
van recl!tstrc~ekse belastingen, een memorie van wellerantwoord niet ontvankelijk.
8 fehrnari 1955.
-±G3
64. - BuraeJ"lijke zukcn. - St·ukken
ore-ryele!!d tot stavinrt 1-'lt.n de ontvwnh:elijh:lwicl nt.n het ve·r7Hwl. - Stulrlcen f/C't:Oe.qcl bij de nwmorfe tot werlerantwoonl.
- Rer1elnw.tiae orerleyrt-ing. - In burgerlijke zaken mag cle aanlegger in verbreking de stukken tot staving van de ontvankelijkheid van zijn verhaal samen met
zijn memorie tot wederantwoord overleggen. (Wet van 2G februari 1925, art. 19,
gewijzigcl bij art. 3, par. 2, van de wet
tlcl. 20 jnni 1953. 1
502
18 febrnari 1955.

65. - Za,Jcen ·wn ·reelitstreekse belasti.ngen. - Afgifte van het verzoelrschrift,
op st·mffe van verval, ter .(/'riffle van het
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hof ·ra.n lwroep 1il:nnen cle te·rmi.in van neyentirl ·uije claycn te rekenen 'l'a.n rle lcenniS!fC'riny ran lwt arrest. - IIet verzoek-

schrift tot verbreking nm een door het
hof nm l1eroep in zakc'n Yan inkomstenbelastingen gewezen arrest moet, op
straffe van venal, ter griffie van het hof
van beroep afgegeven worden binnen de
1ermijn van negentig n-ije tlagen te rekenen vrm tle kennisge\·ing van het arrest
cloor cle griffie van dat hof. (Wet van
(i september 1895, art. 14, gewijzigd bij
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953.)
15 maart 1955.
603
66. - Vonn. - Zake,n va.n gemeentc1wlasUnrten. - Besl,uit 't:nn de bestendige
deputa.t-ie. Betelwninrt van de verlcla'l"ing rnn ·voo1·zi.eninrt. - Y ere,iste fonna/i.teit. - De voorziening in verbreking tegpn e<;n l1esluit waarbij de bestenclige devntatie van een provincieraad in zaken
van met het patent gelijkaardige gemeentebelastingen orer de reclmnatie van een
helastingplkhtige beslist clie noch een
nanmloze vennootschap, noch een vennootscl!ap lii.i wij11e nm gelclschieting ov aandelen is, moet, OlJ straffe van ven·al bin~
nen cle tien clagen aan de partij tegen
welke ze gericht is betekencl worden. (Wet
vnn 22 januari 1849, art. 4; wet van
:!2 juni ltl(15, art. 2; wet van 18 maart
1874, art. 2; wet van 22 juni 1877, art. 16.)
15 mnnri 1!1:!5.
605
67. - Form. - Za.J.;en ·va.n ge-meentelwlnstinrten. - Besl1tit ran de bestenclige
rleputatie. - Betekeninrt van cle verlclurinu ·van voo1·ziening. Geen atseh1·itt
Htn cle ve-rklnrinrt vnn voo·rz·iening bij de
nan het hof ove·ruele_qde procedure gevoe{fd. - Niet ont,vnnkelijlce voo1·zien·ing.
- Is niet ont1•ankPlijk de voorziening in
YC'rhreking gericht tegen een besluit van
tle bestendige deputatie van een provinderaad, in zaken van met het patent gelijkaardige gemeentehelastingen welke ten
taste van een belastingplichtige worden
gelegcl die noch een naamloze vennootschap, noch een Yennootschap hij wijze
van geldschieting op aandelen is, wanneer het afschrift van de verklaring van
"voorziening, die betekend wercl, niet bij
het exploot van betekening gevoegd is.
15 mnart 1965.
605
68. - 8traf,znkc11. - Me111ories ·va.n de
annley_qer. - 1'e-r f!l'i,ffie nceryeleyd mee-r
da.n twee maanden narlnt cle za,ak op de
nlgemene -rol _qeb1·aoltt werd. - N·iet-ontHtnl,:elijke memo1·ies. - Zijn niet ontvankelijk tle memories tot staving van een
voorzic~ning in strafzaken, clie meer dan
twee maanden nadat de zaak op de algemene rol werd gebracht ter griffie van
llet lwf neergelegd_ werclen. (Besluit van
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1i:i maart 1815, art. 53; wc-t van 20 jnni
UJ5:1, art. (), par. 1.)
28 maart 1955.
(1-!0
69. - Vormen. - BHr[!erlijlue zaJccn.
- Enige voon:i.ening bij een eniye akte
doo1· ilet·sclwirlene annleggen. - Voorzien1.ng gestem1.r1 op de sehencling van cle.zelfde wetsbepa.lln[Jen. Bestreden nr1'CSt op identielce rnotie·uen gegTonll. Regelrnatl,qe voomien·ing. I n[JeToepen
·1nillrlelen wal£1"vnn iecle1' niet n/.le nanleg!fe·rs 1umbelnngt - Omstnncll[JheirZ clie de
regelmntiuheicl v1m cle voo1·zienino n·iet
11itsluit. Mag gelllig door een enige

nJOrziening gevormd worden de door veraanleggc-rs tegen hetzelfde arrest gerichte voorziening, wauneer de
Yoorziening <le schending van dezelfde
wetsbepalingen inroept en wanneer !let
bestreden arrest jegens elkeen van <le
aanleggers op identieke middelen stennt;
de omstandigheid dat ieder van de in de
yoorzic-ning ingeroepen middelen alle aanleggers niet aanbelangt sluit de regelmatigheid van de voorziening nict nit.
1-! april 1955.
679
~cheidene

70. - Znken 1;ct,.n 1·echtstreekse belnstlnrJen. - Doo·r nanlegger neeroelegde rnellfernoT·ie
uw·f'ie tot wed.erwntwoo·l'cl. ·wan1'0p het 71 of 8lecll ts acht slnnt in !lien
.zi.i een a.ntwoorcl op· een !JT01Hl vnn nietontvnnkeU}T!;heicl opleve·rt. In zaken

de roor.zien·im{f rli.ent rJeHJCffcl. - In lmrgerlijke zaken, moet tle alde vm1 rechtsing·ang· Yoor de rechter over de grond niet
l>i.i ck voorziening worden geYoegd, wannePr cle bij de Yoorziening gevoegde besliHsingen vnn de eerste rechter en van
lie recllter in beroep genoegzame vermelclingen behelzen, wat de aard en het voorwerp van de eis betreft, om toe te laten
de ontvankelijkheid en de middelen van
de voorziening te beoordelen 1• en 2• zaken).
13 mei Hl55.
7G-f

73. - Bechtstreekse 1Je/.nstin[!en. Yer.::·oel.'sclwift inuec/Ienc/. cloor cle Btnnt.Verme/.cl'in!l Htn de hoerlctn·igheill van ({e
ex officio optreclencle umbtenna1·. - Oncle1·
het ·verzoelcsch rift aanoebmcll te hanclte/,:en·ino ·re1·moecl cleze 1;an cUe 1/!mbtenanr te
.zijn. - Jl1elclin,q van de ncwm 1:an de amlitennar te .zijn. - 1lfelcz.ino van cle nnnm.
vnn cle nm/Jtcnanr niet ·t:erei.st. - vVan-

neer het verzoc•kschri£t tot verbreking,
inzake rechtstrec-kse belasting·en, uitgaat
van een ambtenaar die ex ojji.c·io voor de
Belgische Staat optrpcdt volstaat het dat
clit stnk de hoeclanigheid van die mnbtenaar zon vermPl<len Pn tlat het door hem
zou worden ondc-rtekend; de melding van
de nanm nm clie ambtenaar is niet vereist. De ov dat verzoekschrift aangebrachtc hamltckening wordt, tot tegenbewijs, geacht d0ze nm die ambtenaar
te zijn.
818
31 mei 1930.

van rechtstreekse belastingen mag de aanlegger, in de voor het hof van verbreking
gevoerde procedure, slechts een memorie
tot wederantwoord neerleggPn, wanneer
zij tot antwoord client op een door verweerder opgeworpen grond van niet-ontkelijkheid. (Wet van 6 september 1895,
art. 14, gewijzigd bij artikel 1 van de
wet ran 23 juli 1953.)
19 april 1955.
688

7 4. - R.ccll tst1·eel.:se lie/.ctstin,qen. Bl.i cle IJI/mlel qeroeode stukl,;en. - I1~·,;eu
tcwls niet vereist. - Inzake rechtstreeksP

71. - TT O'l'ln. - St1tlclcen bij de VOOTdening te ·voeoen. - B·uTgeTlijlce zc£7cen.
- Rechter in hooer beroep wellce nnnr cle
lwsliss·ing vcm cle eerste rechter ve1·w-ijst.
- Besliss-in{l welke in cloo1· de urijjie1· 1:a.n
de 1·echt.smncht eensluiclencl ·ccwklna1·cl nf8Ch·rift ove·I'[Jele[Jcl wordt. - Regelmatige
u:it,qifte. Maakt een regelmatige uit-

75. - .nechtstreekse bel(l.stinoen. Me·morie in antwoorcl neer,qele,qcl cloor rle
nnnle[!,qe1·. Jlie-mol'·ie wnnTop het hof
sleehts ncht rlient te slcwn inrlien zii een
nntwoo1·cZ op cen uroncl van ni.et-ontuankeli.iluhe·lcl u:itmaakt.- Inzall:e rechtstreekse

gifte uit in de zin van artikel 10 van de
wet van 25 februari 1925 llet volleclige afschrift van het vonnis van de eerste rechter, naar hetwelk de bestreden beslissing
vcerwijst, welll:e door de griffier van die
rechtsmacht eensluidend wordt verklaard; die nitgifte moet niet met de formule van tenuitvoerlegging worden beJrleed. (Eerste zank.)
76-!
18 mei 1955.
72. - TTo·rm. - B·ltl"{Jerlijke za)cen. -A kte 1:nn rechtsingang '!:OO'I' de 1·echte1·
u1:e·r de groncl. - Gevallen waurin Rtij bij

helastingen, wordt de im·entaris der bi.i
de l'oorziening gevoegde stukken niet vereist. (Wet Yan 6 se,ptember 1895, art. H.)
31 mei 1955.
818

bel.astingen, mag de aanlegger slechts een
memorie in antwoord neerleggen om een
door verweerder ingeroepen grond van
niet-ontyankeli:ikheid te ontmoeten. (Wet
van 6 seiJtember 1895, art. 14, gewijzigd
door art. 1 van rle wet van 23 juli 1953.)
82!)
7 jnni 1905.
76. Uecl1tstreekse liela.stinoen. V enneldin!f vcm cle geschonclen bepaUngen
in het verzoelcsclwift. - Voorwnwrde tot
ontvanlceUjlcheicl vctn cle voo1·zienino. -

De voorziening in verbreking, inzake
rechtstreekse belastingen moet, op straf
van nietigheid, de wetsbc-palingen vermel!
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den wnan·nn lk :;ehPnfling wordt ingeroeven.
~1

j IIlli l\)i)ij.

})(j()

77. Reclitsfreekse IJela.~Unaen. YcrplichUny om, Mnnen de neaenU:r! dnaen
te rekenen ·ran de ken ni.~rle·Plnrt 1•an het
twstreden arrest, een ·u-ityifte ·uan drtt a.rrest te-r rll'iffie ·van lief hof •w.n beroep nf
fc r1eren. - Luidens artike114 nm de wet

yau fi :;eptemller 189ii, gewijzigrl floor nrtikcl l van de wd y:m 23 jnli 1953, mm~t
een nitgifte van het bestreden arrest ter
griffie van het hof YUn lleroe]1 worden afgegeYen binnen de termijn van negentig
\Tije flagen te rekenen Yan de kennisgeYing yan het anest floor fk griffie.
:!l jnni 1 95,).
78. Uecllf8treekse belastingen. Yerpli.cllti'll{/ 0111 een u.it,rrifte vnn het be8tredeu arrest ter rrl'iffie 1;rm het hof 1;wn
lJeroep a.j' te rterc·n. - Reyri.p. - De uit-

gifte \'an fle lleHtrell en bP~;;lissing welke de
n.anlegger moet Yoegen llij zijn voorzieIi:tng in yer!Jreking tegen een door feen hof
n\n bei·oev inzake rechtstreekse belastingen gewezt~n arrest, is de nitgifte van dat
nrrest, 't is te zeggen fle letterlijke weergeving nm de beslissing, afgegeyen door
de griffier die lle bewaring ervan heeft.
~l jnni 19.);).
Sfi2

fn lmrgerlijke zaken is de O\'erlegging,
n\or lJPt Hof nm YPrbreking, van een uitgifte of van het !Jetekend afschrift van
c-!P stnkken clh!, oYereenkomstig de artikPlPn 1-11 f'U 1-lil van het 'Vethoek van
lmrg<erli.ikP neehtspleging, aan cle minnut
Yan het vmmh; of van het arrest clienen
h' worden gPllel'llt, en onder meer de akte
nm hProe]l, a lleen vereist indien clie overlPgging noollzakelijk is om de ontvankelijkheill nm de yoorziening of de gegroncllwill Yan een middel nn te gRan.
1-1 ju Li 195:i.
9-18

82. - Stmfznken. - Yoo·rzieninyen te,qen ·in verse II i.llenfle za ken rletoezen arresten. - Yoorzieninyen door· een en dezelfde a./etc i,ngesteld.- Yoorwa.wrden va11
r!clrli.rtlleid. - In strafzakPn Yermag een

vartij zich door een Pn cl<:>zelfrle akte tegPn in yerschillencle zaken gewezen arresten in ver!Jreldng te voorzien, wanneer die
an·esten op de zelfde flag·, door lletzelfclc
rPelltscollege en tussen clezP lfcle partijen
gewezen werclen en in clezelfde taal zijn
o]lgl'Rtelll. (Stilzwijgencle beslissing. J
957
2:! juli 1955.
HOOFDS'l'UK VI.
AJo'S'l'AND.

79. -

Rcclltstreekse 1Je7astinaen. Y erplichtiny 01n een ·nit[!ifte vnn het bestred.en a.rrest fer yr-iffie van hct hof van
lJeroep nf te ,qeven. TTerpUchtin[J 01J
straf 'l'ft.n ·ver·val. op,qelead.. - De verplieh-

ting voor !le aanlegger die zieh in Yerbreking voorziet tegl'n een floor een hof van
heroep inzake reehtstreekse !Jelnstingen
gewezen arrest om, l1innen de door de wet
Yoorziene termijn, een nitgifte van het
hestreden arrest ter griffie van het hof
van heroep af te geven wonlt op straf van
Yerval opgelegd.
·
· :!1 jnni 1955.
Sfi2
Vorm. - Stmf.~•aken. - TTooT.zoiening floor de burr!eTli:ike pa.1·ti.i. - Memarie te·r ,qr1jjie 1•nn hct hof 0'/:c·r(lelegd.
- NoodznkeliiMwid vnn de tusscnlromst
·rnn een a.tlvocnat lJi.j llet hof. - Is niet

80. -

ontvankelijk de memorie die, zonder tnsscnkomst van een advocaat hij dit hof,
door de bnrgerlijke partij, aanlegster in,
verbreking, ter griffie van het Hof van
verllreking overgelegd wordt. (Wetb. van
strafv., art. -12-1; wet van 20 juni 1953, artikel G, par. 2. l
llj~1~.

m

81. - Bi) te roegen stukken. - Bm·yerU,ike znken.- Akte vnn beroep. - GeHt7. wna·rin ern ·uitaifte of het betelcend
rtfschr'ift 'l!ft!ll rle akte va.n bemep v66T l! et
Hof nrn verbrek"ing (Uent ooreryele(ld. -

83. - :lfsfwncl. - BuryerU}ke zaken.
- Niet betekende a.fstnnd. - Afstnnd zon(/er ye·1;olg. - In burgerlijke zaken vermag llet llof geen acht te slaan op een afstand van cle voorziening, welke aan fk
n~nveerder op voorziening niet betekeml
is geweest. (Wetb. Yan burg. rechtsv., ar1ikel 40:!.)
] 0 jll!ll 1.955.
83-1
84. - Afstnnd. - Zaken van direete
bela.sti.n,qen. - Deerete1"ing door het hof.

- Wanneer, in zaken van directe llelilstingen, de belastingschuldige, aanlegger,
afstaud cloet van zijn voorzieniug, flecretecrt het hof de afstaml.
12 jnli 1955.

85. - Ai'sfnnd. - Za.lcen rnn rUrecte
belnsti.nrwn. ·
A_fstnnd doo·r een ,qemeente. - :lfstwnd doO·r 11 et co /.lege vnn
lmraerneester en sehepenen da.a.rtoe doo·r
rle ,qemeentemnd (lernnchtiyd. - Het colLege van lmrg·emeester en scllepenen, daartoe door de gemeenteraad gemachtigd,
cloe1· afstancl Yan de door een gemeente
tegen een arrest van het hof van beroep
in zakP Yan directe belastingen ingestelde
yoorziening in yerbreking. ('Wet van
:30 manrt 183fi, art. 90, 9°, Pll 148, lid 2.)
12 juli 1965.
934
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WET'J'JDN EN BERLUJ'J'EN.
2. - Ba:nbreu k. - YeroonleUnrf van de
/Jelcluaude tot rle terbesahilcki.ngsteUing
van cle ?'egeriny roor cen bepa.nld aa.nta.l
ja·ren, u;egens £le litnnt van he·rhnUng. Geen tcgcnstrijdigliC'id. - Is niet tegen-

VREEMDELING.
1. - Deelneming nan eon op het gronllf/Cb·ied van het ·l"ijlc gepleegrl misrlrijf. Pnblielce vonledng ontvnnlcelijlc. De

n-eemdeling clie aan een in Belgie geDleegd misdrijf deelneemt is bij toepnssing van nrtikel 3 van het Strnfwetboek
en niet van artikel 11 nm de wet van
17 april 1878 onderhorig aan de Belgische
reC'htbanken.
7 manrt 1955.
577

strijdig het arrest clat een vreemdeling
under meer uit hooftle van onwettig verhlijf in Belgie veroordeelt en, om reden
\'fill de stnnt nm llerhaling van de veruordeelde, deze ter bescllikking van de reg·ering voor een bc]Jaald aantal jaren stelt.
:!2 juli 1955.
!l59

w
WEGEN.
Ge·1ncentelijke mcwht. - VerpUahUng rle
reiligheill van het ve'rlcee·r ·in cle st1·aten
te vm·.zekeren.- Verplichting toepasseUjlc
op cle openbwre weyen die rle gemeente
lloorlopen en d·ie tot de Staat of tot de
provinaie belwren. - De verplichting van

de gemeentelijke overheid de veiligheid
nm het verkeer in de straten te verzekeren is toepasselijk, op het grondgebied
van de gemeente, zowel op de openbare
wegen behorende tot het domein van de
Stant of van de provincie als op degene
die tot het domein van de gemeente zelf

~~to~~~- ~r~tec,~-~~t 1~~~ ~:g~~~t~:b~~~0~7~~:
til XI, art. 3, 1°.)
21 octobf'r 1954.

96

WERKRECHTERSRAAD.
1. - Ye·rtegenwom·cz.iging van fle pnrUjen ter zUUng cloo1· een lnsthebbe?· drnr1e1· van een volmncht. - Yolmncht doo·r
een pnrt-ij verleend ctnn de ctfge·unwrdigde
rrtn hnwr vnlcbond. - Doo1· ae ·rnna n·iet
na.n·vunrde volmnaht omflat die afgevnarlligden gewoonli,Jlc ·v6M ae Rnflen versahijnen om de ve·rflediging vnn de leden
ntn hu.n vulcbond wnn1· te nemen. - On·wettel·ijl<;e besUssing. - Aan de afgevaar-

digden van de beroepsverenigingen kan
het recht niet worden ontzegcl de lederi ervan v66r de arbeidsgerechten te vertegenwoordigen wanneer die leden hen met die
opdracht gelasten om de enige reden dat
deze afgevaardigden als zodanig bezoldigd
worden en gewoonlijk v66r de werkrechtersraden verschijnen om de verdediging
van de leden van hun vakbond waar te nemen.
14 januari 1955.
363
2. - 8entent1e in be·roep gewezen. Geen belcnopte snrnenvntting ·va.n de aanstn·aJcen der part'ijen. - Onwettel-ijlce sen-

tent'ie. - Is onwettelijk de sententie gcwezeu door een werkrechtersraad van beroep, clie de samenvatting van de aanspraken der partijpn niet bevat, en namelijk
de beknopte samenvatting van het verweer van gei:ntimeerde en van de grieven
\'fill a[J11ellant tegen tle l.eroepene sententie. (Wet van 9 juli 1926, art. 77 en 123.)
833
9 j uni 1955.

WETTEN EN BESLUITEN.
1. - lYelyere·r £l-ie in een wet n£tar cc11
in ·voege zijnde wetsbepaUny re1·wijst. Yerwijzing welke de gebenrUjlce nanuevu.lde of gewijz'i.glle betJ££7-ing beoogt. -

vVanneer de wetgever, zonder voorbelloud,
nar een bepaling van de vigerende wetgeving verwijst, bedoelt llij noodzakelijk
die !Jepaling zoals zij anngevnlcl of gewijzigcl wercl.
:JO november 1954.
210
2. T'c·rw·ij,zing zonde·r voorbehou1l
nan1· een vige1·ende wetsbepaUng.- WetsbepaUng bedoeld zonls zij na.nuemtld oJ'
gewijz·igd ·is geweest. - Wanneer de wet-

gever zoncler voorbehoutl naar een vigerende wetsbepnling verwijst, bedoelt hi.i
noodzakelijkerwijze die bevaling zoals zij
aangevulcl of gewijzigd is geweest.
11 jannari 19ii3.
354
3. - JJ.Hnistcrs van de Kon·in{f d·ie clc
wet,qe•vende rn£taht ltUoefenen. - Bevoegrl
om te ooraelen of de levensbelnngen vnn
lle Nnt-ie ver,qen d£tt een wettelijlce beschiMcing clt"inyend dient getroffen te WO?'den en oJ' de tocpa.ss·ing ·vnn die besahUclcing ul dnn niet moet beperlct zijn tot op
liet ogenblilc wncwop de wetgevende knmers zullen kunnen veTgctdm·en. - Beom·deling die b'ltiten de toeziahtsbevoegdheid
'IXt-n hoven en rechtbunlcen vnlt. De in

raacl vergaderde ministers van cl~ Koning,
die in het uitzonderlijk bij de nrtikelen 79
en 82 van de Gronclwet voorzien geval,

WISSELCONTROLE.
de wetgevende macht uitoefenen, zijn bevoegd om te oordelen of de levensbelangen
van de Natie vereisen dat een wettelijke
beschikking· bij hoogdringendheid zou
worden genomen Pn of de toepassing van
flie beschikking al dan niet moet beperkt
zijn tot op het ogenblik waarop de wetgenmde kamers znllen k1mnen bijeenkomen.
2:3 febrnari 1955.
4. - Ministedeel besl-nit. - Slecht,~
vnn toepnssi.ng in :zove·r het overeenlcoms/.i.g (le wetten L~. - De hoven en recht-

hanken passen de algemene, vrovinciale
en plaa tselijke besluiten en verordeningen
slechts toe in zover zij met de wetten
m·ereenstemmen. (Grondwet, art. 107.)
587
10 maart 195;:).

5. -

Orgnniek en reyle·mentair 'ltit·voerinosbesluit. - Yoo-rontwerp dat niet awn
het nrll'ies van rle nf(lel-in{! wetge·1;ing vnn
rle Ranrl ·uam Stnte onrle·r·wo·rpcn 1ve·rrl. Hoogrl'l'ingcntllwirl niet ·va.stoesteld. - Onwettelijlc besl1tit. Onwetteli]lchcid d·ie
desnoods n-mbtshnlve doo·r de hoven en
rechtbnnlven d·ient rnstgesteld te worden.

- De hoven en rechthank<~n moeten, desnoods ambtshalve, toepassing weigeren
van een organiek of reg"lementnir uitvoeringsbesluit, dat, lmiten het geval van behoorlijk vatsgestelde hoogclringendheirl,
niet vooraf aan het advies van de af!leling wetg·eving \'an <le Raad van State
onclerworvcm wercl; deze hij een wet van
openbare orde voorgescllreven raadpleging
maakt een substantH~le formaliteit uit,
wamTan het verznim de onwettelijkheid
meclebrengt nm het besluit dat aan het
advies diende onderworpen te worden.
(Wet nm 23 december 1946, art. 2, lid 2.)
10 maart 1955.
587
6. -

1Vetgeve·r in de wet naar een bepaling va.n cle virJel·encle wetgeving ver'Wijzenrl. Ferwi:izing die cle bepalino
bedoelt .zoa./.s zij oebeul'lijk nnnoevulcl of
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'Vanneer de wetgever
voorhehoud naar een bepaling van
d:. v1gerende wetgeving verwi.ist, bedoelt
h1.1 nooclzakelijk deze bepaling zoals ze
gebem·lijk aangevnld of gewijzigd werd.
19 april l9il5.
689
uew-i,i.ziorl -werd. zond~r

7. - Ter·ugwerlcende lc1·ncht. - St-rafzalcen. - 8t·ra.fwetboelc, artilcel. 2. -Wetgev·ir:o betl·effende de openino en de vm·o·rot·mg v1m zelcere lcle-i-nve·rlcoopbedr,i'i·ven.
Wet 'I!(Jn 12 ·m.ef. 191,8, nf.qeschaft ·door
de -wet ·v1m 8 ·maa:rt 1951,. - Yonnis over
een inbreuk O[J rle eerste wet na het invoe.rJetreclen 't:an ae tweede. - Ji'e-it wellc oeen
on(lCJ· rle toepnssing v1m de nieutve wet
.'/CLJieeyrl Jtl'isd·rijf u.itmnakt. - Feroordeling. - OnwetteU]lcheid. - Daar de wet

vnn 3 maart 1954 betreffende de opening
of de vergroting van zekere kleilwerkooplledrijven zonder voorllehoud, de wet van
12 mei 1948 hetreffemle hetzelfde voorwerp
heeft afgeschaft en deze laatste niet het
karakter van een voorlopige reglementering YPrloont, is onwettelijk de veroonleling nitgesproken, na hot in werking treden van rle nienwe wet, weg·ens een inbrenk op fle afgeschafte wetgeving welke
onder toepassing van cleze laatste gepleegd
wercl, cloeh niet meer door de nienwe wet
wordt voorzicn. (Strafwctboek art. 2
:!e li<l.J
:!0

.i1mi 19:J5.

'

'
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U-i.tvoer van go·u.rl en wrwrden. - Ji'e-it
st·rnfbnn·r · in een ·v·reemd Znnd als een
slnilcse in·wer uitmalcende.- Onde1·schei(len rn·isdrijven. - De uit\·oer van goud

en waarclen nit Belgie en hun door de
wetgeving· van een vreemd land als sluiks
beschouwd invoer in dit land maken onderscheiden misclrijven nit.
28 februari 1955.
548
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