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

E

Advocaat.
Afstand.
Arbeid (Bescherming van de).
Ar beidsongeval.

Echtscheiding en scheiding
van tafel en bed.
Eet- en koopwaren (Misbruik
in de handel van).
Eigendomsrecht.
Electrische energie.
Erfdienstbaar heid.
Erfenissen.
Exequatur.
Exploot.

8

Bankbreuk.
Belastingen en taxes.
Belgisch Congo.
Berusting.
Beslag.
Betaling.
Betekening van exploten.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.
Bezit.
Bindende beoordeling door de
rechter over de grond.
Burgerlijke rechten, Staatsburgerlijke rechten.
Burgerlijke vordering.
D

Dagvaarding.
Derden-ve!·zet.
Deskundig onderzoek. ,
Diefstal en afpersing.
Douanen en accijnzen.
Dronkenschap.

Hof van assisen.
Hoger beroep.
Hoofdelijkheid.
Huurovereenkomst.
Huur van werk en van diensten.
Huwelijk.
Huweiijkscontract.

Indeplaatsstelling.

F
Fabrieks- en handelsmerken.
Faillissement:

J

Jacht.
I{

G

Gemeenheid.
Gemeentereglement.
Genade.
Geneeskunde.
Gerechtelijke interesten.
Gerechtskosten.
Gewijsde.
Griffie-Griffier.

Kindertoeslagen.
Koophandel.

L
Lastgeving.
Lijfsdwang.

111
H

Herhaling.
Herz1ening.

Maatschappelijke zckerheid.
Machtsoverschrij ding.
Middelen tot verbreking.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar het
in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
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Militaire opeisingen.
Militie.
Misdaden en wanbedrijven
tegen de uitwendige veiligherd van de Staat.
Misdadige deelneming.
Misdrijf.
Munten en bankbiljetten.
N

N ationaliteit.

0
Omkoping van ambtenaar.
Onderhoudsgeld.
Ondernemingsraden.
Ontucht en prostitutie.
Onvrijwillige verwondingen en
doding.
Oorlog.
Openbare orde.
Openbare werken.
Overeenkomst.
Overspel en onderhoud van
bijzit.
p

Paritaire commissie.
Pensioenen.
Prejudicieel geschil.
Publieke vordering.

Rechtspleging in strafzaken.
Rechtsvordering.
Redenen van de vonnissen en
arrest en.
Regeling van rechtsg~bied.

s
Scheidsgerecht.
Schenkingen en testamenten.
Schip-Scheepvaart.
Sequester der goederen van de
verdachten aan wie misdrijven tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat
worden ten •laste gelegd ..
Sequester van de goederen
van vijandelijke onderdanen.

Spelen en weddenschappen.
Stedebouw.
Straf.
T
Talen (Gebruik der talen in
gerechtszaken).
'felegraaf en telefoon.
Tramwegen, autobussen en
autocars.
Tussenkomst.

u
Uitvoerende macht.

Raad van State.
Rechten van de verdediging·.
Rechterlijke inrichting.
Rechtspersoonlijkheid.

v
Valsheid en gebruik van valse
sttikken.
Vennootschappen.

V erantwoordelijkheid (huiten
overeenkomst ontstaan).
V erhintenis.
Verbreking.
Verdeling.
Verjaring.
Verkeer.
Verkoop.
V erlating van familie.
V ernieling van andermans
roerend eigendom.
V ervoer van personen.
V erzekeringen.
V erzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtij dige dood
der bedienden.
Verzet.
V erzuimsinterestet)..
Visserij.
Vonnissen en arresten.
Voorlopige hechtenis.
Voorrechten en hypotheken.
Voorwaardelijke invrijheidstelling en veroordeling.
Voorziening in verbreking.
Vrijwillige verwondingen en
doding.
Vruchtgebruik.

w
Waarneming.
Wegenis.
W erkrechtersraad.
W etten en besluiten.
Wraking.

z
Zaakwaarneming.

ADVQCAAT. -

ARBEJID (BESCHERMING VAN DEl).

989

A
ADVOCAAT.
T7tcht. - Tuchtraad die een advocaat
van de tabel der Orde schrapt. - Advocaat die .regelmatig een termijn van vijftien dagen, om zich te verantwoorden,
heeft aangevraagd. ~ Termijn niet toeNietigheid van de sententie
gelcend. doch niet van de dagvaarding. -De om~

standigheid dat de tuchtraad een advocaat van de tabel der Orde geschrapt
heeft, zonder hem de termijn van vijftien
dagen toe te kennen die hij aangevraagd
had, om zich te verantwoorden, overeenkomstig artikel 28 van het decreet van
14 december 1810, brengt de nietigheid
mede van de sententie die de schrapping
uitspreekt, doch niet de nietigheid van
de dagvaarding.
6 mei 1957.
742

AFSTAND.
1. - B-urgerlijlce zaken. - Atstand
door de sch7tldenaar om zich te beroepen
op de nietigheid van een verbintenis. Atstand wellce lean voortspruiten uit de
vrijwillige 7titvoering van de verbintenis
met lcennis van het gebrelc wellce ze behept. - Het afzien, door de schuldenaar

om zich op de nietigheid van een verbintenis te beroepen mag voortspruiten uit
de vrijwillige uitvoering van die verbintenis met kennis van het gebrek welk ze
behept.
6 december 1956.
240
2. - B7trgerlijlce zalcen. - Hoger beroep. - Atstand van zelcere p1mten van
de eis bij conclusies ondertelcend door de
partij en haar pleitbezorger. ,__ Arrest
dat de afstand vaststelt niet alleen nopens deze punten, maar oolc nopens andere punten van de eis. - Arrest dat op
geen alcte van de rechtspleging wijst die
de afstand bij conclusies gedaan zou uitgebreid hebben. ~ Schending van artilcel 97 van de G1·ondwet. - Laat het toe-

zicht van het hof niet toe, en, bijgevolg,
schendt artikel 97 van de Grondwet, het
arrest van een hof van beroep in bu~·ger
lijke zaken gewezen dat, wanneer een
partij, bij conclusies door haar en door
haar pleitbezorger ondertekend, afstand
heeft gedaan van zekere punten van haar

eis, de afstand van deze partij vaststelt
niet aileen wat betreft deze punten maa~
ook wat betreft andere punten van de
eis, zonder op het bestaan te wijzen van
een Iatere akte van de rechtspleging die
de afstand door deze conclusies gedaan
zou uitgebreid hebben.
27 juni 1957.
917

ARBEID
DE).

(BESCHERMING

VAN

1. - Algemeen reglement. - Scho7tWspelzalen. Beschilclcinuen betreffende
het verbod te rolcen. - Draagwijdte. -

Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 september 1953
maakt geen misdrijf van het feit, voo1:
de toeschouwer, te roken in een schouwspelzaal.
4 maart 1957.
535

2. - Acht7trendag. - Ondenwmingshoofd dat doet werlcen of laa.t werlcen in
strijd met de voorschriften van de wet.
Ondernemingshoofd dat het toezicht
verhindert. ,__ Onderscheiden inbre7tlcen.
,- Het feit, voor een ondernemingshoofd,.
meester, enz., te doen of te laten werken
in strijd met de voorschriften van de wet
van 14 juni 1921 tot invoering van de
achturendag en van de acht-en-veertiguren week, of van de besluiten in uitvoering van deze wet genomen, en het feit
gepleegd door hetzelfde ondernemingshoofd, meester, enz., het toezicht krachtens deze wet ingericht te verhinderen,
maken onderscheiden inbreuken uit
waarvan de tweede de eerste niet uit:
sluit zelfs indien ze gepleegd wordt in
dezelfde omstandigh~den van tijd en
plaats. (Wet van 14 juni 1921, art. 20 en
21.)

3 juni 1957.

834

3. - Achturendag. - Bewijs ·mn de
inbreulcen. - Gemeen 1·echt. - Het be~

wijs van de inbreuken op de wet van
14 juni 1921 tot invoering van de achturendag en van de acht-en-veertig-uren
week wordt geleverd door de gemeenrechtelijke wijzen.
3 juni 1957.
834
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ARBEIDSONGEV AL.

ARBEIDSONGEVAL.
1. - Vraag tot ve1·nietiging wegens benruleling van een alclcoord betreffende rle
toe te lcennen vergoedingen in.qevol.Qe een
a,1·beiclsongeval. - Vorder-ing gestmmd op
een dwaling orntl-ent de oorzaalc van een
letsel. - Ontvanlcelijlce vo1·dering. - De

vordering tot vernietiging van een akkoord betreffende de toe te kennen vergoedingen ingevolge een arbeidsongeval
is ontvankelijk zo het akkoord gegrond
was op een dwaling omtrent een letsel
hetwelk ten onrechte niet als een gevolg
van het ongeval was aangezien geweest.
(Wetten op de arbeidsongevallen samengeschakeld bij koninklijk besluit van
28 september 1931, art. 26 en 28, al. 2.)
21 september 19G6.
22
2. - Vonlering van het slaohto{jer of
zijn reohthebbenclen tegen cle clenle ve1·antwoorclelijlce. - Vordering dooi het bedr,ijfshoofcl ~titgeoefencl.
BesUssing
wellce de venmtwoorclelijlcheicl verdeelt
onrler de ,dercle en het slaohtotter en
welke nietternin ae dercle ve1·oo1·cleelt om
aan het bed1·ij[shoojcl al de 1titbetaalcle
vfwgoecl,ingen tet·ug te betalen. - Onwettel'ijlcheicl. - Wanneer het bedrijfshoofd,

welk de vordering van het slachtoffer
van een arbeidsongeval of van zijn rechthebbenden uitoefent, van de derde verantwoordelijke van het ongeval de terugbetaling eist van de sommen die hij bij
toepassing van de samengeschakelde wetten betreffende arbeidsongevallen uitbetaald heeft, mag de rechter over de
grand, indien hij de verantwoordelijkheid ,
onder die derde en het slachtoffer verdeelt, die derde niet veroorclelen tot terugbetaling aan het bedrijfshoofd van het
deel der wettelijke vergoedingen, dat
overeenkomt met het cleel der verantwoordelijkheid welk ten zijnen laste niet
wordt gelegd. (Wetten betreffende de arbeidsongevallen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 28 september 1931,
art. 19.)
,
12 november 19G6.
171
3. - Slaohtoffe'r dat, in de clagvanrding v66r de vTederechter, een aanstelUng van een deslc~tnclige en een veroorcleling van verweerder tot betaling vctn de
lcrnohtens de samengeo1·dende wetten betreffende cle at·beidsongevallen verschuldigde vergoedingen vractgt. - Voo1·werp
vnn de vordering genoegzaam ve,rmeld. -

Het slachtoffer van een arbeiclsongeval
clat, in de dagvaarcling v66r de vrederechter, om aanstelling van een deskundige en een veroordeling van verweerder
tot betaling van de krachtens de samengeordende wetten betreffende de arbeidsongevallen verschuldigde vergoedingen

vraagt, vermeld genoegzaam het voorwerp van de vordering. (Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, art. 12.)
298
4 januari 1957.
4. Ferzelceraar e1·kencl voo1· de
rUenst van zijn eigen renten, clie in eigen
hnnden het lcatJitaal van cle aan he't
slaohtoffer van het ongeval of nan zijn
,reohthebbenden versch~tldigde renten vesUgt, - Wet van 16 maart 1954, aTtikel 3.
- Recht voor de verzelceraar bij midde l
van de S'ttbrogatoire rechtsvo1·dm:ing van
de aanspralcelijlce derde de terugbetnling
vnn dat lcapitaal te e'isen. ~ Krachtens

artikel 3 van de wet van 16 maart 1954,
tot aanvulling van artikel 19 van de samengeordende wetten op de vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, kan de verzekeraar, die erkend is voor de dienst van zijn eigen renten en die het rentevestigend kapitaaJ
met betrekking tot de rente verschulcligd
aan het slachtoffer van een arbeidsongeval of aan zijn rechthebbenclen in eigen
hanclen behoudt, bij middel van de subrogatoire rechtsvorclering van de voor het
ongeval aansprakelijke dercle de 'terugbe-taling van dat kapitaal eisen.
8 februari 1957.
447

5. Fe1·zelce1·aar erlcend voor ile
dienst van zijn eigen renten, die in eigen
hanclen het lcapitaal van de aan het
slachtotter van het ongeval of aan zijn
rechthebbenden verschuldigcle 1·enten vestigt. - Wet van 16 mnart 1954, nrtilcel 3.
- Draagwijclte. - Artikel 3 van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de arbeidsongevallen wijzigt de van kracht zijnde
principes van de burgerlijke aansprakeJijkheid niet, doch heeft uitsluitend de
toekomstige gevolgen geregeld van een
onder het beheer van die principes bepaalcle aansprakelijkheid.
8 februari 1957.
447
6. - Ongeval ve1·oorzaakt (l001" cle [out
van een ande1·e aangestelcle van het bedrijfshoojcl. - Ferhaal van gerneen recht
van het slachtotfer of van zijn T.eohthebbenrlen tegen ae dacler van het ongeval.
- Voorwaa,rden. - Opdat het slachtoffer

van een arbeidsongeval of .zijn rechthebbenden het verhaal van gemeen recht
zouden mogen uitoefenen tegen de dader
van het ongeval, wanneer deze het ondernemingshoofd is of dezes arbeicler of
aangestelde, volstaat niet dat het ongeval
te wijten zij aan een door hem begane
fout, hoe zwaar ook, doch moet het door
hem opzettelijk zijn veroorzaakt, 't is te
zeggen zijn gewild. (Samengeschakelde
wetten betreffende de vergoeding van de
uit
arbeidsongevallen voortspruitende
schade, art. 19.)
588
18 maart 1957.

BANKBREUK. -

BELASTINGEN EN TAXES.

7l - Begrip. - Het arbeidsongeval is
een plotselinge en ongewone gebeurtenis,
veroorzaakt door de plotselinge werking
van een uitwendige kracht, die .zich tijdens en ter zake van de uitvoering van
een arbeidscontract voordoet. (Artikel 1
der bij koninklijk besluit van 28 september 1931 samengeordende wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen.)
24 mei 1957.
813

991

8. - Lichte herhaalde intowicaties met
lichtgas. - Geen arbeidsongeval. - Herhaalde lichte intoxicaties met lichtgas,
daar zij geen plotselinge gebeurtenis uitmaken, vertonen niet het karakter van
een arbeidsongeval. (Artikel 1 der bij koninklijk besluit van 28 september 1931
samengeordende wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen.)
24 mei 1957.
813

B
BANKBREUK.

BELASTINGEN EN TAXES.

1. Veroordeling uitgesprolcen uit
hootde van ban7cbreu7c en van andere misdrijven. Openbaarmalcing van de beslissing. - 111 aatregel te beperlcen tot de
veroordeling 1tit hootde van ban7cbreu7c.

HooFDSTUK I. -

- De rechter die een betichte veroordeelt
tegelijkertijd uit hoofde van bankbreuk
en van andere misdrijven client tot de
veroordeling uit hoofde van bankbreuk
de openbaarmaking te beperken, welke
hij beveelt overeenkomstig de artikelen 583 en 472 van het Wetboek van koophandel, dit laatste artikel bij de wet van
18 mei 1956 gewijzigd.
310
7 januari 1957.
2. -

Veroonleling uitgesprolcen na het
in werlcing treden van de wet van 18 me·i
1956, hetwellc artikel 472 van het Wetbock van 7coophandel wijz·igt. Aanplalclcing van de beslissing. Onwettelijlcheid. - Sedert het invoege treden van

de wet van 18 mei 1956, waarbij artikel 472 van het Wetboek van koophandel
gewijzigd werd, kan de aanplakking van
de krachtens de artikelen 573 tot 578 van
dit Wetboek gewezen beslissingen van
veroordeling niet meer bevolen worden en
is die maatregel vervangen door de bekendmaking van de beslissingen, bij uittreksels, in het Belgisch Staatsblad.
7 januari 1957.
310
.3. ---'- Openba1·e vordering onafhanlcelijlc van ellce faillietverlclaring. - Vaststellinu van de staat van faillissement
van de belclaagde. Bevoegdheid van
het strajge1·echt. - De openbare vordering uit hoofde van bankbreuk is onafhankelijk van elke faillietverklaring door
de rechtbank van koophandel; het strafgerecht is bevoegd om de staat van faillissement, element van de bankbreuk,
vast te stellen.
4 februari 1957.
433

Begrip en algemene rege-

len.

HooFDSTUK II. -

Aangifte, reclamatie en

termijnen.

HooFDSTUK III. slag.

Rechtspleging van aan·

HooFDSTUK IV. -

Bevoegdheid en rechtspleging voor het hot van beroep.

HooFDS'l'UK
HooFnsTu:K
HooFosTUK
HOOFDSTUK

V. - Gronabelasting.
VI. - Bedrijfsbelasting.
VII. - Mobilienbelasting.
VIII. - Aanmtllende perso-

nele belasting.

HooFDSTUK IX. -

Nationale crisisbelas-

ting.

HOOFDS'l'UK X. - Extmbelasting.
HOOFDSTUK XI. - Speciale belastin,q op
winsten voortvloeiend 1t-it leve1·ingen
en prestaties aan de v·ijand.

HooFDS1'DK XII. -

Belasting op het lcapi-

taal.

HOOFDSTUK XIII. -

Gemeentebelastingen
en provinciale taxes.

HooFDSTUK XIV. - VeTlceersbelasting.
HOOFDSTUK XV. - Belasting op het spel
en ae wedaenschappen.

HOOFDSTUK I.
BEGRIP EN ALGEMENE REGELEN.

1. - Inlcomstenbelastingen. - Extrabelastin,q. - Voon·echt van de Schatlcist.
- Enig artilcel van de wet van 31 december 1947. - Bepaling die tot doel heett
aan de Schatlcist de waarborgen te handhaven die haar door artilcel 71 van de samengescha7celde wetten worden verzelcerd.
- Bepaling die tentgwer7ct tot 1 jamtari

992

'BELASTINGEN EN TAXES.

:1948. ---c' DoOl' zijn doel, te weten aan de
Schatkist de waarborg-en te handhaven
die haar door artikel 71 van de sameng-eschakelde wetten werden verzekerd,
werkt het enig· artikel van de wet van
31 december 1947 noodzakelijk terug- tot
1 januari 1948 daar zoniet het voorrecht
niet zonder onderbreking- zou worden verlengd.
21 september 1956.
17

2. - Inlcomstcnbelnstingcn.
Voo1·recht van cle Schatkist. - ArUlcel 5 vnn
de ~vet van 24 december 19.18. - Bepaling
wellce beoogt een einde te stollen aan de
betwisUng omtrent het vertrek1mnt van
het voorrecht van de Schatlcist in zalce
de door de wetten van 15 en 16 october
1945 ingevoerde belastingen. - Door ar-

tikel 5 van de wet van 24 december 1948
heeft de wetg-ever een einde willen maken
aan de betwisting omtrent het vertrekpunt van het voorrecht van de Schatkist
inzake de door de wetten nm 15 en 16 october 1945 ing-evoerde belasting-en.
21 september 1956.
17
3. - InlcomstenbelnsUngen. - Voorrecht van rle Sclwtlcist. Vannf 1 janu.a1·i van het jaar de1· inlcohiering van
ae aanslng vooT de invordering van de
aanslagen gevesUgd v66r 1 jamtari 1949
in u'itvoering vnn; de wet van 16 october
1945. ~ Artikel 5 van de wet van 24 de-

cember 1948 betreffende de rechten en de
voorrechten van de Schatkist in zake directe belastingen en e1'mede gelijkg-estelde taxes bepaalt dat, voor de invordering- van de aanslag·en g-evestigd v·66r
1 januari 1949 in uitvoering o. m. van de
wet van 16 october 1945, de Schatkist
voorrecht heeft vanaf 1 januari van het
jaar der inkohiering van de aanslag-.
21 septen1ber 1956.
17
4. - Inkomstcnbclnstingen. - Regel
van de anmtaliteit van de belasting aoor
de samengeschakelde wetten belcracM'i.qrl.
- GTonawettelijk princi·pe in a1·tilcel 111
van ae Gronrlwet vcTmelrl. VeTschillende materies. - De regel van de annua-

liteit van de belasting, die door de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bekrachtig-d wordt, is
verschillend van het principe van de annualiteit van de belasting- vern1eld in artikel 111 van de Grondwet.
19 n1aart 1957.
593

5. ~ Inkomstenbelastingen.
Verhogingen als sanctie. - Arrest vaststeUende
flat cle onj~tistheid van de aan[Jifte blijlct
uit rle ve·rgelijlcing met de normale winston vnn sooTtgelijlce belastingplichtigen.
Beslissing wettelijlc gerechtvaara·tgd.
- Is wettelijk gerechtvaardigd het arrest
dat beslist dat de belastingen, .op het deel

vail de niet aangegeven inkomsten verschuldigd, bij toepassing- van artikel 57
van de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen, op het driedubbel
zullen gebracht worden, door vast te stel'
len dat de onjuistheid van de aangifte
van de belastingplichtig-e blijkt uit de
verg-elijking- n1et de g-ewone winsten vari
g-elijksoortige belastingplichtigen. (Samengeschakelde wetten, art. 28 en 57.)
26 maart 1957.
()28
6. - Inlcornstenbelast-ingen.
Bepalingen van de besl~titen van de sem·etarissen-generaal tot wijziging van ae wette1t
en besluiten betrefj'enae ae inlcornstenbelastingen. Besl~titen ophouaencle van
1 jamwri 1947 af uitwerlcing te hebben
onder voorbehoud van de bij artilcel 55
van ae wet van 20 ang1tst1ts 1947 voorziene overgang·sbepalin.Qen. - Onder voor-

behoud van de· bij artikel 55 van de wet
van 20 augustus 1947 voorziene overgang-sbepalingen, houden de bepalingen van de
besluiten der secretarissen-generaal tot
wijzig-ing van de wetten en besluiten betreffende de iilkomstenbelastingen op;
van 1 januari 1947 af, uitwerking te hebben. (Wet van 20 augustus 1947, art. 55,
par. 1 en 4.).
25 juni 1957.
912
HOOFDS'.rUK II.
AANGIFTE, BECLAMATIE EN TERMIJNEN.

7. -

Aangifte. ~ Vennoot van een
personenvcnnootsohap.
Beslnit van
2 rnaart 1942. - Geen v~rplichting aan
z·ijn aangifte de elernenten te voegen
wellce de vennootsohap zelf moet inbrengen. ~ Zo de ve1moot in een personen-

vennootschap om reden van de bepalingen
van artikel 3 van het besluit van 2 inaart
1942, zijn aandeel in de gereserveerde
winsten van de vennootschap client aan
te geven, verplicht niets hem ertoe bij
zijn aangifte de elelllenten te voegen
welke de vennootschap wettelijk tot sta~
ving van haar aangifte moet overleg-gen.
2 october 1956.
5i
8. Aa.ngifte.
PeTsonenvennootsoha1J. Besluit van 2 maart 1942. Elementen die samen met ae aangifte
rnoeten oveTgelegd woraen. - Krachtens

lid 2, paragraaf 4, van artikel 35 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen zoals het gewijzigd
is bij artikel 3 van het besluit van
2 maart 1942 is de personenvennootschap
ertoe gehouden een jaarlijkse inkomstenaangifte over te leggen en daaraan een
opgave toe te voegen waarin per deelgeno,ot het bedrag der toebedeelde of toegekende sommen wordt aangeduid, met af-

BELASTiNGEN EN TAXES.
zonderlijk, het bedrag van hun respectief
aandeel in de overige winsten alsmede een
afschrift van· de balans en van de wins ten verliesrekening. (Samengeschakelde
wetten bij besluit van 31 juli 1943, artikel 35, par. 4, en 54.)
51
2 october ;L956.
9. ~J'ersonenvennootschap. ~ Besluit
van 2 maa1·t 1942. ~ Aangijte van de vennootschap met die van de vennoten versmolten. - Gevolgen. - De aangifte van

de personenvennootschap, zoals zij diende
overgelegd ingevolge artikel 3 van het besluit van 2 maart 1942, is met ctie van de
vennoot versmolten zodat, ingeval zij onvolledig of onjuist is, inzonderheid wat
betreft het bepalen van. de inkomsten die
beschouwd worden als aan de vennoten
toegekend, ook dezer aangiften onvolledig
of orijuist zijn.
2 october 1956.
51
10. - Reclamatie. ~ Onderzoek van
de reclamatie. - Bepatin.qen omtrent de
jormaliteiten van het onderzoelc. ~ Bepalingen vreemd aan de bewijslcmcht van
de ,qeschreven getuigenissen door partijen
ingeroepen. - De bepalingen van artikelen 62 en 64, eerste· en tweede lid, van de
samengeschakelde wetten beheffende de
inkomstenbelastingen en betreffende de
onderzoeken en· de getuigenverklaringen
zijn vreemd aan de getuigschriften en
schriftelijke verklaringen door de partijen als feitelijke vermoedens ingeroe-

pen.

9 october 1956.

73

11. - Inlcomstenbelastingen. ~ Reclamatie. Achtereenvolgende aanslagen
die wegens de weerslag van de ene op de
andere een belastinggeheel vormen. ~
Termijn om tegen tweede aanslag te reclameren geldt voor elk element vat~ dit
geheel. - In het uitzonderlijk geval dat
twee achtereenvolgende aanslagen wegens
de weerslag van de ene op de andere een
belastinggeheel vormen, geldt de wette~
lijke termijn om tegen de tweede aanslag
te reclameren voor elk element van dit
geheel.
11 october 1956.
85
12. - Inkomstenbelastingen. ~ Reclamatie. Achtereenvolgende aanslagen
gevestigd op inlcomsten van zeljde aard
maa1· mateTieel onderscheiden. Eerst
belast deel van de inlcornsten enlcel in
aanrnerking genomen bij de vestiging van
de latere aanslag met het oog op de bepaling van de toepasselijlce aanslagvoet.
- Late1·e aanslag zonder weerslag op de
eerste .. - Reclamatie tegen de latere aanslag lean niet gelden voor de aanvanlcelijlce aanslagen. - Wanneer de aanvankelijke aanslagen, ener-, en de aanvulVERBR.,
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lende aanslagen, anderzijds, materieel
onderscheiden inkomsten treffen, ofschoon
zij van dezelfde aard zijn en te zamen
het totaal bedrag van de belastbare
grondslag. vormen en wanneer het eerst
belast deel van de inkomsten tot het vestigen van de supplementen enkel in aanmerking werd genomen met het oog op de
bepaling van de toe te passen aanslagvoet, blijven de latere aanslagen zonder
weerslag op de eerste aanslagen. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen; art. 61, par. 3; wet van 30 mei
1949, art. 1; wet van 27 juli 1953 art. 2,
2".)
'
11 october 1956.
85
13. - Inlcornstenbelastingen.
<~.anslag van an~btswege fn de bui.tengewone
aansla,qtermijn. - Aangifte van de. schatplichtige naar de tamatiedienst van zijn
woonplaats tentggezonden. ~ Melding op
de aangijte dat de bedrijfsinlcomsten aange,IJeven werden op de plaats waar het
bedrijf wordt uit,qeoetend. - Geen aangijte van de bedrijjsinlcornsten. ~ Taxatie van ambtswege in de bttitengewonf!
aanslagtermijn wettelij 7c gerechtvaardigd.
- De aanduiding op het formulier van
aangifte van de belastbare inkomsten,
ilaar de controleur van de woonplaats
van de schatplichtige teruggezonden, alsdat de bedrijfsinkomsten waar het bedrijf uitgeoefend wordt aangegeven werden laat de rechter toe te oordelen dat
het teruggezonden formulier slechts een:
aanvullende aangifte uitmaakte bij die
welke de schatplichtige stelde reeds gedaan te hebben en enkel aangifte inhield
van de onder de aanvullende personele
belasting vallende inkomsten; uit die
vaststelling en nit het feit dat de schatplichtige, in strijd met het door hem verklaarde, geen bedrijfsinkomsten aangegeven had, heeft de rechter wettelijk het
ontbreken van iedere aangifte in de.bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting kunnen afieiden en derhalve de
wettelijkheid a&nnemen van de aanslag
van ambtswege in die belastingen binnen
de buitengewone aanslagtermijn. (Samengeschakelde wetten ·betreffende de inkomstenbelastingen, art. [)3, 56 en 74.)
11 october 1956.
87
1·4. - Inkon~stenbelastingen. - Buiten,IJewone termijn. ~ Aangijte~ ~ Belastingplichtige d·ie heejt vermeld dat de inlcomsten van het jiscaal dienstjaar reeds
belaste elementen begrijpen maar nagelaten heett de financiele lasten wellce die
inlcomsten bezwa1·en aan te duiden. ~
Onvolledige of onjuiste aangijte in de zin
van a1·tilcel 74 der samengeschalcelde wetten betrejfende de inlcomstenbelasUn,IJen.
- Wanneer in zijn jaarlijkse aangifte,
een belastingplichtige, alhoewel hij · op
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juiste en volledige WIJze zijn inkomsten
van het dienstjaar aangeeft vermeldt dat
die inkomsten reeds belaste' elementen bevatten, aftrekbaar luidens artikel 52 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, "maar nalaat de
financHlle lasten aan te duiden welke die
elementen bezwaren, is de aangifte onjuist of onvolledig in de zin van artikel 74 van die wetten.
30 october 1956.
136
1'5. - Inlcomstenbelastingen.
B·uitengewone termijn. - Belast'ingplichtige
die in zijn jaarlijkse aangifte een totaal
reeds belaste elementen heett vermeld,
welk hager is dan het bedrag de1· inkomsten van het dienstjaar. Financiele
lasten wellce die inlcomsten bezwaren in
de aangifte niet vermeld. ~ Aanslag op
het geheel der belastbare inlcomsten,
wellce binnen de b~titengewone termijn
mag ~v01·den ,qevestigd. - Wanneer een

belastingplichtige, in zijn jaarlijkse aangifte, een totaal van reeds belaste elementen heeft vermeld, in de zin van artikel 52 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, zonder nochtans aanduidingen te geven betreffende de financH)le lasten welke die
elementen bezwaren, vermits zulke aangifte noodzakelijk van aard is om een
totale afwezigheid van aanslag mede te
brengen, laat ze de administratie toe, tiinnen de uitzonderlijke termijn van aanslag bij artikel 74 der samengeschakelde
wetten voorzien, een aanslag op het geheel der ·belastbare inkomsten te vestigen.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van
31 juli 1943 en bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948.)
30 october 1956.
136
1·6. - Inlcontstenbelastingen. - Reclamatie. - Aan,qifte gevestigd bij verbetering van de aangifte. - Substantiele tormaliteit wellce in de kennisgeving van
verbetering door de taxerende ambtenaa1·
niet nageleefd is geweest. ~ Directettr
niet bevoegd om dat ven~wvm goed te malcen. - De directeur der belastingen, die

kennis neemt van een reclamatie tegen
een aanslag gevestigd ten gevolge van
een procedure van verbetering van aangifte, tijclens dewelke een substantU)le
formaliteit aangaande de kennisgeving
van verbetering voorzien bij artikel 55
der samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen niet werd nageleefd, vermag de door de taxerende ambtenaar begane onwettelijkheid niet goed
te maken.
30 october 1956.
138

17. - Inlcomstenbelastingen.
Bwitengewone termijn. - Inlcomstenaangifte

door een naamloze vennootschap. - Aangifte ondertekend door een persoon onder
ve1·melding « de atgevaa1·digde-behee1·der
of de verantwoordelijlce vertegenwoordiger )), ~ Arrest dat erwit ajteidt dat de
aangifte liet' lcennen dat ae ondertekenaar
gelijlcaardige tuncties als deze van de leden van de beheerraad uitoetende en,
dienaangaande, volledig en j~tist .was. Onwettelijlcheid. Hechtvaardigt niet

wettelijk zijn beslissing dat de belastingaangifte betreffende de inkomsten van
een naamloze vennootschap volledig en
juist was, omdat ze vermeldde dat een
persoon in die vennootschap gelijkaardige
functies als deze van de leden van de beheerraad uitoefende, het arrest welk
steunt op de enige omstandigheid dat die
persoon de aangifte heeft ondertekend onder de vermelding « de afgevaardigde-beheerder of de verantwoordelijke vertegenwoordiger )) , daar de ondertekenaar een
bijzondere macht, tot die akte beperkt,
heeft kunnen ontvangen. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door besluit van 31 juli 1943, artikel 74.) (Eerste zaak.)
17 november 1956.
181
18. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. Akte wellce moet ttitgaan van
de belastingplichtige zelf of van een gevolmachtigde ter uitsluiting van derden.

-De reclamatie moet uitgaan van de belastingplichtige zelf persoonlijk of van
een gevolmachtigde ter uitsluiting van
derden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelustingen, art. 61,
par. 3.)'
270
18 december 1956.
19. - Inkomstenbelastingen. - Reclamatie. Artilcel 61, tJaragraat 3, alinea 4, van de samengeordende wetten betrettende de inlcornstenbelastingen.
Dmagwijdte. - Alineu 4 van paragraaf 3

van artikel 61 der samengeschakelde wetten, gewijzigd door artikel 1 van de wet
van 30 mei 1949, welke bepaalt. dat de
reclamatie gericht tegen een belasting gevestigd op betwiste bestanddelen van
ambtswege geldt voor de andere op dezelfde bestanddelen gevestigde belastingen, zelfs dan wunneer de wettelijke termijnen tot reclamatie tegen deze laatste
belastingen zouden verstreken zijn, beoogt het geval niet wuurin de reclamutie
niet van de belastingplichtige maar van
een derde uitgaat.
18 december 1956.
270
20. - InlcomstenbelasUngen. - Reclqmatie. Tenietverlclaring van (le aanslag doo1· de di1·ectenr. - Gevolgen van
rUe beslissing. - Aanslag ve1·moed nooit.
te hebben bestaan. - Geen dubbele zet-
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ting 11tit hoofde van de vernietigde aanslag en van een andere aanslag wellce
dezelfde inlcomsten aan dezelfde belasting
onderwerpt. Er bestaat geen dubbele

"Zetting tussen twee aanslagen op dezelfde
belastbare inkomsten, wanneer, op reclamatie, een van de aanslagen nietig verklaard is geweest door een beslissing van
de directeur der belastingen en dat ze,
derhalve, wordt vermoed nooit te hebben
bestaan.
18 december 1956.
272
21. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. --,- Beslissing van de directejw der
7Jelastin,qen. - Betelcening van die beslissing bij te1· vost nangetelcende b1•ief, ove1·eenlcomstig nrtilcel 65 vnn de samengeschalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen. - Verlclaring van de belastin,qpliohtige dat hij die betelcening
niet heeft ontvangen. - Verlclaring waarop het hof van beroep ve1·mag geeh acht
te slnan. Wanneer de beslissing van

de directeur der belastingen overeenkomstig artikel 65 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bij ter post aangetekende brief aan
de belastingplichtige betekend is geworden, vermag het hof van beroep geen acht
te slaan op de verklaring, zonder meer,
van de belastingplichtige, dat hij die betekening niet heeft ontvangen.
3 januari 1957.
288
22. - Inlcomstenbelastingen.
Aangifte. - Aanslag gesteund op het beclrag
van de aangegeven inlcomsten. Geen
verplichting voor de administratie een ande1· bew·ijs te leveren. - Wanneer de ad-

ministratie de aanslag gevestigd heeft op
basis van llet bedrag van de door de belastingplichtige aangegeven belastbare inkomsten, behoeft zij geen ander bewijs
van de gegrondheid van die aanslag te
leveren. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 55.)
8 januari 1957.
317
23. - Inlcomstenbelastingen.
Bttiten,qewone termijn. ~ Regime van artilcel 74 van cle bij beslttit van 31 ju.U 1943
samengeschalcelde wetten. - Volledige en
jouiste anngifte. - Begrip. Onder het

regime van artikel 74 van de samengescllakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals het bij artikel 22
van het koninklijk besluit nr 14 van
3 ju~i 1939 gewijzigd is geworden, moet
de bij artikel 53 van dezelfde wetten bepaalde aangifte, om volledig en juist te
zijn, rekening gehouden met de erbij gevoegde stukken, alle tot het vestigen van
de belasting nodige elementen inhouden,
zodat de administratie aan de hand van
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die gegevens en zonder dat ZlJ van uitwendige elementen gebruik behoeft te
maken, de belastingschuld kan bepalen
en de aanslag op het kohier kan brengen.
(Eerste arrest.)
16 januari 1957.
351
2:4. - Inlcomstenbelast-ingen.
Bnitengewone tm·mijn. ~ Regime van artilcel 74 van de bij beslttit van 31 j·nli 1943
samengeschalcelde wetten.
Aangifte
van de beherende clirecteur van een persoonUjlce vennootschap met be1Jerlcte aanspralcelijlcheid. Aangifte wellce niet
aandttidt dat cle aangever een vennoot
was. - Onvolledige en onjuiste aangifte.

- Is onjuist of onvolledig en geeft aanleiding tot het aanwenden van de buitengewone termijnen van artikel 74 van
de bij besluit van 31 juli 1943 samengeschakelde wetten, de aangifte in de inkomstenbelastingen van een beherend directeur van een persoonlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
welke, rekening houdend met de er bij
gevoegde stukken, niet aanduidt dat die
clirecteur tevens de hoedanigheicl van
vennoot had. (Eerste arrest.)
16 januari 1957.
351

25. - Inlcomstenbelastingen.
Buitengewone tennijn. Aangifte van de
inkomsten als bezoldigingen aan een beheenler van een naamloze vennootschap
toegelcend. - Aangifte wellce cle datnm
niet aandjtidt waarop cle aangever beheerder· geworden is van aie vennootschap,
wellce in cle loop van het jaa1· met tentgwe'l'lcing op 1 jan·uari opgericht werd. Aangever die tot dan toe een nijve1·heidsof hnnclelsbedrijf exploiteerde. - Aangegeven inlcomsten wellce gedeeltelijlc van
die bedrijvigheicl voortlcomen. ~ Onvolleclige of onjttiste aangifte. - Buitengewone tm·mijn van toepassing. De belastingplichtige die zijn inkomsten aangeeft als bezolcligingen "van beheercler van
een naamloze vennootschap, zonder de
datum aan te cluiden waarop hij beheercler geworclen is van die vennootschap, in
de loop van het jaar met terugwerking
op 1 januari opgericht, noch te vermelden
da t hij tot clan toe als feitelijke vennoot
een nijverheicls- of hanclelsbedrijf exploiteerde, misleiclt de aclministratie omtrent
cle aarcl van een deel van zijn inkomsten
en, bijgevolg, omtrent de daarop te treffen belasting. Dergelijke aangifte, wettelijk onvolledig of onjuist bevonclen,
laat de aclministratie toe de buitengewone
termijn van aanslag aan te wenden, zoals
deze bepaalcl worclt bij artikel 74 van de
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
15 januari 1948.
16 januari 1957.
355
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26. - Jnlcomstenbelastingen. - Reclamatie. - Beslissing van de directmtr der
belastingen waat·bij vergissingen werden
verbeterd, die bij het vestigen van de
aanslag, waarov de reclamatie betrelclcing
heeft, werclen begaan. ~ Beslissing waarbij geen nienwe aanslag, versohillend van
de ingekohierde belasting, gevoerd wordt.
Datnm van cle beslissing zonller ititwerlcing ten 01JZichte van de toepassing
van artikel 74 ller samengeschakellle wetten. - Wanneer de directeur der belas-

tingen vergissingen verbetert, die bij het
vestigen van de aanslag waarop de reclamatie betrekking heeft, werden begaan,
voert hij geen nieuwe aanslag in, verschillend van de ingekohierde belasting,
doch verbetert hij deze, door desgevallend een outlasting of een aanvulling te
gelasten; de datum van de beslissing
heeft geen uitwerking op de datum van
de belasting en is zonder belang bij het
nagaan of artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen nageleefd werd.
17 januari 1957.
364

27. - Inlcomstenbela,sUngen. - Reclamcttie. - Beslissing van lle clirecte~tr cler
belastingen. - Geen termijn aan de directeur opgelegll on~, zijn beslissing te nemen. - Termijn bij artikel 65 ller samengeschalcelcle wetten bepaalll. ~ 'l'ermijn
alleen met betrelclc,ing tot cle verwijlinteresten. - Artikel 65 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomsten])elastingen legt geen termijn op, waarin
de clirecteur zijn beslissing op straffe ·van
verval zou moeten nemen, doch enkel een
termijn buiten welke het schuldig zijn
van verwijlinterest zoals bepaald in paragraaf 2 van artikel 59 van dezelfde
wetten geschorst is. \
17 januari 1957.
364
28. - InlcomstenbelasUn.iJen. - Reolamatie. - Beslissing van de clirecte1tr. Aarll van lle rechten en van cle 1)lichten
van lle lli1·ectmtr. - De directeur der be-

lastingen, bij wie door de reclamatie de
gehele aanslag, zoals hij op het kohier is
gebracht, en alle bestanddelen ervan aanhangig zijn gemaakt, heeft het recht en
de plicht al de vergissingen te herstellen
welke door de administratie bij het vestigen van de aanslag, zowel ten nadele
van de Schatkist als ten nadele van de
belastingplichtige begaan zijn. (Samengec
schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
22 januari 1957.
375
29. - Jnlcomstenbelastingen. - Reclamatie. Beslissing van lle directenr
naar dewellce zelcere elementen ten onrechte in cle belastbare grondslag begrepen zijn of daarvan bij verg·issing afge-

troklcen zijn. ~ Beslissing die geen
nie1twe aanslag 01Jlevert. - Wanneer de

directeur der belastingen, bij wie de reclamatie van de belastingplichtige aange·bracht is, acht .dat de verscheidene elementen, welke tot het vestigen van de
aanslag geleid hebben, door de adminlstratie niet juist beoordeeld zijn geworden, en hij beslist dat zekere dier elementen ten onrechte in de belastbare
grondslag begrepen zijn of daarvan bij
vergissing afgetrokken zijn, herstelt hij
enkel de vergissingen welke werden begaan. in het vestigen van de oorspronkelijke aanslag, zoals deze op het kohier
gebracht is, en de wijzigingen welke de
directeur in de aanslag aanl:Jrengt hebben
niet tot gevolg dat zijn beslissing als een
nieuwe aanslag aangezien wordt.
22 januari 1957.
375
30. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. Beslissing van cle directeur
naar dewelke zekere elementen ten onreohte van de belastbare grondslag afgetrolclcen ziin. - V ermenging van die beslissin,q met de aanslag. - Datum van
01Jkohierbreng,ing zoncler lJelang. - Wan-

neer de directeur acht dat de verscheidene elementen welke tot het vestigen
van de aanslag geleid hebben door de administratie niet juist beoordeeld zijn geworden, hij beslist dat zekere van die
elementen ten onrechte van de belastbare
grondslag afgetrokken zijn, en hij de vergissingen herstelt die begaan werden bij
het vestigeh van de a;mslag, zoals die op
het kohier gebracht was, is de datum van
opkohierbrenging van bewust supplement
zonder belang, daar het supplement van
aanslag zich met de aanslag vermengt.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 61, par. 2) •
22 januari 1957.
375
31. - Jnkomstenbelastingen. - Reclamatie. ~ Besz.issing van de clirecte1tr. Termijnen bepaald bij artilcel 2 van de
wet van 15 mei 1846, gewijzigcl bij artilcel 5 van de wet van 9 april 1935. - Termijnen die niet gelllen voor lle beslissing
van cle directeitr clie .. op de reclamatie
van de belastingplichUge, het bell1·ag van
de aanslng verhoogt. - De termijnen be-

paald bij artikel 2 van de wet van 15 mei
1846 op de Rijkscomptabiliteit, ,gewijzigd
bij artikel 5 van de wet van 9 april 1835
gelden niet voor de beslissing van de di~
recteur der belastingen, die, op de reclamatie van de belastingplichtige, de aanslag wijzigt door het bedrag er van te
verhogen.
22 januari 1957.
375
32. - InlGomstenbelast'ingen. - Reclamatie. - Beslissing vnn de d·it·ecte'ttr. B1titen,qewone termijnen bevaald bij arti-
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leel "14 van de samengesohalcelde wetten
betreffende de inlcomstenbelastingen. Termijnen die niet .Qelden voor de b(!slissing van de direotettr die, op de :reolamatie van de belastingpliohtige, het bedrag van de aanslag verhoout. - De bui-

tengewone termijnen bepaald bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen gelden niet voor de beslissing van de directeur der belastingen, die, op de reclamatie van de belastingplichtige, de aanslag
wijzigt door het bedrag er van te verhogen.
·
22 januari 1957.
375
33. - Inlcomstenbelastingen. - Reolamatie. - Beslissing van de d·ireoteur de·r
belaStingen over de aanslag die het voorwerp van de reolamatie is. - Daad van
,reohtspraalc. Beslissing wellce lcraoht
van gewijsde heeft. - De beslissing van

de directeur der belastingen, die uitspraak doet over de aanslag welke het
voorwerp van de reclamatie is, is een
·daad van rechtspraak en kan kracht van
gewijsde verkrijgen. (Eerste en tweede
arrest.)
28 februari 1957.
522
34. - Inlcomstenbelastingen. - Reolamatie. - Beslissing van de direotettr der
belastingen die de aansla.Q, wellce het
voorwerp van de reolamatie is, verhoogd.
- Belastingpliohti,qe d·ie geen beroep voor
het hot van beroep ingesteld heeft. Beslissing die lcracht van gewijsde ve1·lcregen heeft. - De sclw.ld ontstaan ttit
de bijlcomende aansla,q, die ter uitvoering
van de beslissing ,qevestigd werd, lean niet
meer bij middel van een reclamatie betwist wo1·den. Wanneer de directeur

der belastingen, die over de reclamatie
van de belastingplichtige uitspraak doet,
de betwiste aanslag verbeterd en verhoogd heeft en wanneer de belastingplichtige tegen die beslissing geen beroep vo6r
het hof van beroep instelt, verkrijgt die
beslissing kracht van gewijsde, en derhalve kan de schuld ontstaan uit de bijkomende aanslag, die ter uitvoering van
de beslissing op het kohier gebracht
werd, niet meer bij middel van een reclamatie betwist worden. (Eerste arrest.)
28 februari 1957.
522

35. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. ~ Opeenvolgende aanslagen in de
extrabelasting die materieel onderscheide·n inlcomsten treffen. - Aanslagen zonder weerslag de ene op de andere. - Aanslagen niet op dezelfde elementen gevestigd. - Reclamatie tegen de tweede aanslag. - Belast-ingplichtige die een andere
wijze van berelcening lciest voor de aftrelc
vo~r de referentieperiode. Geen uit-

EN TAXES.
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werlcing .op de definitief geworden eerste
aanslag. - Wanneer twee opeenvolgende

aanslagen in de extrabelasting materieel
onderscheiden inkomsten getroffen heb.ben en .wanneer het eerst aangeslagen
deel van de inkomsten voor de vestiging
van het belastingssupplement slechts in
aanmerking genomen werd voor het bepalen van de toepasselijke belastingspercentages, de tweede aanslag zonder weer.slag blijvende op de eerste, dan zijn zij
niet op (( dezelfde elementen )) gevestigd
in de zin van artikel 61, paragraaf 3, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, hetwelk daardoor de materiele elementen bedoelt
waaruit de belastbare grondslag samengesteld is; de kens door de belastingplichtige, naar aanleiding van zijn reclama tie
tegen de tweede aanslag van een andere
wijze vah berekening v~n. de toegelaten
aftrek voor de referentieperiode laat hem
dienvolgens niet toe, de definitief geworden eerste aanslag te betwisten. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkom.stenbelastingen, art. 61, par. 3;' wet van
30 mei 1949, art. 1; wet van 27 jnli' 1953,
art. 2, 2o,)
5 maart 1957.
538
36. - Inlcomstenbelast-ingen. - Reclamatie. Opeenvolgende aanslagen die
materieel onderscheiden inlcomsten tretfen. - Aanslagen zonder wee1·sla.q de eiw
op de andere. Reclainatie tegen de
tweede aanslag. Vrijstelling van ·de
tweede aanslag om aan deze laatste ei,qen
redenen. - Reclamatie zonder ttitwerlcing
wat de definitief geworden eerste aanslag
betrett. - Wanneer twee opeenvolgende

aanslagen materieel onderscheiden inkomsten treffen en wanneer het eerst aangeslagen deel van de inkomsten slechts in
aanmerking genomen werd met het oog
op het bepalen van de toepasselijke belastingspercentages, de tweede aanslag
zonder weerslag blijvende op de eerste,
dan maken zij geen onsplitsbaar belastingsgeheel nit; de reclamatie van de belastingsplichtige, die tot vrijstelling van
de tweede aanslag leidt om aan deze laat·ste eigen redenen, is dienvolgens zonder
uitwerking , op de definitief geworden
aanslag. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen artikel 61, par. 3.)
'
5 maart 1957.
538
37. - Inlcomstenbelastingen. - Reolamatie. - Besliss·ing van de directettr der
belastingen. - Aard van de machten en
van de ve1·pUchtingen van deze laatste. -

Door de reclamatie in kennis gesteld met
het geheel van de aanslag, zoals hij werd
ingekohierd, heeft de directeur der belastingen het i·echt en de plicht al de in
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de vestiging van de aanslag begane vergissingen te verbeteren.
14 maart 1957.
569
38. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. Directenr van de belastingen
die een wijze van ranting van de belastba1·e inlcomsten in de plaats stelt van, die
doo1· de controle~t1" gebntilct. - Beslissing
die geen nie~twe aanslag in de plaats stelt
van de ingekohierde aanslag maar die
zich er toe beperkt deze laatste te verbeteren. - Wanneer de directeur der belas-

tingen, bij wie een reclamatie aanhangig
is, gebruik maakt van een ramingswijze
van de belastbare inkomsten, die verschillend is van de ongenoegzaam of verkeerd
geachte ramingswijze die de controleur
had toege1}ast, vestigt hij geen nieuwe
aanslag, doch beperkt zich ertoe de aanslag, waarmede hij in kennis is gesteld,
te verbeteren.
14 maart 1957.
569
39. - Inlcomstenbelastingen.
Aangifte. - Ontstentenis van aangifte of te
laat gedctne nederlegging van de aangifte.
Recht voor de aclministratie van
ambtswege aan te · slaan doch onherroepelijk recht cle aanslag te oepalen binnen
cle b~titenr1ewone aanslagtermijn. ~ Wan-

neer de belastingplichtige zich ervan onthonden heeft, zijn aangifte in de belastingen op de inkomsten ovei· te leggen,
evenals wanneer hij ze te laat heeft overgelegd, heeft de administratie enerzijds
.het vermogen gebruik te maken van de
procedure van aanslag van ambtswege en
anderzijds het recht, onherroepelijk, de
aanslag te vestigen in de buitengewone
termijn voorzien bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten.
14 maart 1957.
579
40. - Inkomstenbelast'ingen.
Buitengewone termijn. Te laat gedane
aangifte. Adntinistratie die geen gebruilc gernaakt heeft van haar recht om
van ambtswege aan te slaan. - Administratie clie, om de belastbare grondslag te
bepalen, cle floor de te laat geclane aangifte bekenflgemaalcte elementen aanneemt. - Omstanfligheflen zonfler 1titwerking wat fle bnitengewone termijn betrett. Wanneer de belastingplichtige

zijn aangifte in de belastingen op de inkomsten in de wettelijke termijn niet
heeft overgelegd, zijn zonder uitwerking
op het recht voor de administratie de
aanslag in de buitengewone termijn te
vestigen, de omstandigheclen dat de administratie de aanslag niet van ambtswege
gevestigcl heeft en, om de bela,stbare basis
te bepalen, de door de te laat gedane aangifte bekendgemaakte elementen aangenomen heeft.
579
14 maart 1957.

41. - Inlcomstenbelastingen. - Be.
zwaarschrift. - Beslissing van fle clireote~tr der belastingen, vergissingen verbeterenfl clie begaan werflen in het vestigen
van de aanslag, welke het voorwe·r·o van
het bezwaa1·sch1"ift uitmaakt. - Beslissing die geen nie~twe aanslag, verschillend van de ten lcohiere gebrachte aanslag, vesti.ot. - Datum van fle beslissing
van fle flirecte1t1· zonfler uitwerking op de
~titgestrektheifl
van zijn verbeterings1nacht. - Wanneer de directeur der be·

lastingen vergissingen verbetert die begaan werden bij het vestigen van de aanslag, welke het voorwerp van de reclamatie uitmaakt, vestigt hij geen nieuwe
aanslag, verschillend van de ten kohiere
gebrachte aanslag, doch verbetert hij
deze door, volgens het geval, een outlasting of een verhoging voor te schrijven;
de datum van zijn beslissing is zonder
uitwerking op de datum van de aanslag
en op de uitgestrektheid van zijn macht
om deze te verbeteren.
19 maart 1957.
593
42. Inlcomstenbelastingen.
Bezwaa1·sohritt. - Beslissing van cle fl·irecteur fler belastingen fle aanslag verbete1·enfle en beslissend flat een aanmtllende
belasting ve1·scliulfligfl is. - Ten kohiere
brengen van die aanvullenfle belasting. Ten lcohiere
Geen nie1twe aanslag. brengen niet onflerwm·pen aan fle ~;itslui
tingstermijn van artilcel 74 van fle samengeschakelfle wetten. - vVanneer de direc-

teur der belastingen de aanslag, die het
voorwerp van de reclamatie uitmaakt,
verbetert en beslist dat. een aanvullende
belasting verschuldigd is, is het ten kohiere brengen van deze laatste slechts
een uitvoeringsmaatregel van de beslissing die haar beveelt, om er de invorde·
ring van mogelijk te maken, en, daar het
geen nieuwe aanslag uitmaakt, is het niet
onderworpen aan de uitsluitingstermijn
voorzien bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
19 maart 1957.
593
43. - InlcomstenbelasUngen. - Reolamatie. - Aanuitte bet1·ettenfle het beflrag
van fle belastbare grondslag floor een
lasthebber van fle belasUngplichtige tijflens het onflerzoelc van de reclamatie _qedaan. Lastgeving flie moncleling lean
geschieflen. - Geen enkele bepaling van

de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen schrijft voor dat
de lastgeving, krachtens welke een lasthebber van de belastingplichtige, tijd~ns
het onderzoek van de reclamatie, een
aangifte betreffende het bedrag van de
belastbare grondslag gedaan heeft, schriftelijk zou bewezen worden.
19 maart 1957.
600
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44. - Inlwmstenbelastingen. - Recla1natie. ,____ Erlcenning door de belastingplichtige, van het cijter van de belastbare
inlcomsten. Geen dading. Vrijstelling, voo 1• de adrninistratie, van het bewijs van teitelijlce elementen. - Beoordelingselementen van de belastbare grandslag. - De erkenning door de belastingplichtige, tijdens het onderzoek van zijn
reclamatie, van het cijfer van de belastingen maakt geen dading uit, doch betreft de juistheid van een feit; zij heeft
tot enige uitwerking de administratie vrij
te stellen van het bewijs van feitelijke
elementen, waarvan de vestiging van de
aanslag afhangt, en zij bindt noch de directeur der belastingen noch, in geval van
beroep, het hof van beroep in hun beoordeling van de belastbare grondslag.
19 maart 1957.
600

415. - I nlcomstenbelastingen. - Reclamatie. ~ Tweede reclamatie betrefjende
een aanvuJlende aanslag. Directe~tr
der belast'ingen die door een enlcele beslissing over de twee reclamaties 1titspraalc doet. - Wettelijlcheid. - De directeur der belastingen mag door eenzelfde beslissing uitspraak doen over een
reclamatie van de belastingplichtige tegen
zijn aanslag in de belasting en over een
tweede reclamatie van dezelfde belastingplichtige betreffende een aanvullende aanslag.
28 maart 1957.
630
46. -

Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. - Beslissing van de directmtr der
belastingen. - Aard van de macht en de
verplichtingen van deze laatste. - Door

de reclamatie in kennis gesteld met het
geheel van de aanslag, zoals hij ten kohiere werd gebracht, en van al zijn elementen, heeft de directeur der belastingen het recht en de plicht al de bij de
vestiging van de aanslag begane vergissingen te verbeteren.
9 april 1957.
672
•47. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie tegen een, wegens de onj~tistheid
van de aangitte, regelmatig in de b~titen
gewone termijn gevestigde aanslag. Macht van de directeur der belastingen
om andere ontoer·eilcendheden at onjttistheden van de aangitte te 1·ele'Ueren. -

Wmmeer de directeur der belastingen uitspraak doet betreffende een aanslag die
in de buitengewone termijn gevestigd
werd, daar de in de wettelijke termijn
gedane aangifte onjuist of onvolledig
was, mag hij slechts ten nadele van de
Schatkist begane vergissingen verbeteren
in zover zij aan de belastingplichtige te
wijten waren. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
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besluit van de Regent van 15 januari
1948, art. 74.) (Stilzwijgende oplossing.)
9 april 1957.
672
48. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. Verplichting te motiveren. ~
Reden van deze verplichting. Arti-

kel 61, paragraaf 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen legt de belastingplichtigen de verplichting op, hun bezwaarschrift te motiveren en dientengevolge de grieven aan
te duiden die zij menen te kunnen doen
gelden tot staving er van, ten einde de
administratie in de mogelijkheid te stellen de betwisting te onderzoeken.
9 april 1957.
676
49. - Inlcomstenbelastingen. - Reclamatie. - Bindende interpretatie door de
r·echter· over de grand. - De gemotiveerde

interpretatie die de rechter over de grand
geeft van de door de belastingplichtige
aan de directeur der belastingen gerichte
reclamatie is soeverein, wanneer zij met
de bewoordingen van die reclamatie niet
onverenigbaar is.
9 april 1957.
676

50. - Inlcomstenbelastingen.
Aangitte in de belastingen. - Aangitte van
de rechtspersonen. Termijn door de
wet bepaald voor de overlegging aan de
controle~w. Fatale termijn van openbare orde. - De rechtspersonen zijn gehouden aan de controleur van het ressort
hun aangifte in de inkomstenbelastingen
over te leggen binnen vijftien dagen na
de goedkeuring van de balans en de
winst- en verliesrekening en uiterlijk zes
maanden na de afsluiting van het boekof rekenjaar. Deze fatale termijn is van
openbare orde. (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 54, par. 1.)
11 april 1957.
683

51. - Inlcomstenbelastingen.
Aanslag van ambtswege. Vermogen voor
de administratie. - Recht van de administmtie er'Uan at te zien. - Het beroep
op de procedure van aanslag van ambtswege is, voor de administratie, een vermogen waarvan zij mag afzien. (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56.)
683
11 april 1957.

52. - Inlcomstenbelastingen.
B1titengewone tennijn. Te laat gedane
aangitte door een rechtspersoon. - Recht
van de administr·atie de aanslag te vestigen in de bttitengewone termijn. - Recht
tvaarvan de acl1ninist·ratie niet lean atzien. - Wanneer een rechtspersoon zijn
aangifte in de inkomstenbelastingen na
het verstrijken van de termijn van open-
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bare orde bepaald bij · artikel 54, paragraaf 1, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen heeft
overgelegd, heeft de administratie het
recht de aanslag te vestigen in de· buitengewone termijn voorzieil bij artikel 74
van gezegde wetten en kan zij niet wettelijk van dat recht afzien, daar het te
laat indienen van de aangifte met het
ontbreken van aangifte gelijkstaat.
' 11 april 1957.
683

53. matie. -

Inkomstenbelastingen. - ReolaVe?·trelcvu1tt van de termijn. -

Artikel 61, paragraaf 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen stelt als aanvangspunt van
de termijn, waarin de bezwaarschriften,
op straffe van verval, bij de' directeur
der belastingen moeten ingediend worden,
de datum van toezencling van het aanslagbiljet, dit wil zeggen de datum die
erop vermeld staat als die van de toezending zijnde.
16 april 1957.
690

54. - Inlcornstenbelastingen.
Aanslaybiljet.- Voorwaarden door artilcel 69
van de geooordineerde wetten uesteld tot
de toezending van die aanslagbiljetten. Luidens artikel 69 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen worden de uittreksels uit de kollieren
betreffende. de cedulaire belastingen aan
de belastingschuldigen gezonden in gesloten omslagen, alleen de aanslagbiljetten
betreffende belastingen welke ten minste
1.000 frank in hoofdsom bereiken, daarin
niet begrepen de geldboeten en verhogingen bij wijze van straf gevorderd, per
aangetekende brief dienende gezonden te
worden.
16 april 1957.
690

matig aan de belast-ingpliohtige gerioht,
aan zijn doohter zijnde afgegeven oeweest, het aan de aclminiskatie behoorde
te bewijzen dat z·ij aan de belasUnusohuldige waren toegelcomen. - Sohendinu van
de artikelen 61, parag?·aaf 3, en 69 van
de ueooordineerde wetten. - Schendt de

artikelen 61, paragraaf 3, en 69 van de
gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen het arrest, dat de
termijn tot reclamatie van een belastingsch'uldige verlengt om de redenen dat de
aanslagbiljetten, regelmatig aan hem gericht, aan zijn dochter werden afgegeven
die er het ontvangstbewijs van tekende,
en niet aan hemzelf, en dat het aan de
administratie behoorde te bewijzen, dat'
de omslag aan. de belastingschuldige was
toegekomen of dat de persoon aan wie
hij werd afgegeven bevoegd was om hem
voor de belastingschuldige te ontvangen,
bewijs dat de administratie niet leverde.
690
16 april 1957.
.57. - Inlcomstenbelastingen.
B~titengewone termijn. - Aangifte in de inTcomstenbelastingen. - Balans bij de aangifte geheoht. - Balans die in het passief, een som 1net de melding « Relcening
brancl ll optelcent, onder de rubriek « Diverse orediteu1·en ll, en, in het aotief, de
herwaardeerde waarde van de investeringsgebo?twen, en die het bedrau van de
gedane afsohrijvingen vermelclt. - Arrest
dat van deze enlcele omstand·igheclen afleidt dat, de aangifte volledig en htist
was. - I Onwettelijlcheid. Rechtvaar-

W anneer het aanslagbiljet a an de belastingschuldige gezonden is geworden in de
door artikel 69 der gecoordineerde wetten
bepaalde voorwaarden, neemt de voor de
reclamatie voorziene termijn een aanvang, onder voorbehoud van de overmacht, vanaf de datum van toezending
van de brief aan de belastingschuldige,
deze datum zijnde die welke als zodanig
op het aanslagbiljet vermeld staat, zonder dat rekening mag gehouden worden
met de dag waarop dit stuk aal1 de geadresseerde afgegeven is.
16 april 1957.
690

digt niet · wettelijk dat de aangifte in de
inkomstenbelastingen van de belastingschuldige voor het dienstjaar 1943, rekening gehouden met haar bijlagen, juist
en volledig was, doordat zij het bestaan
openbaarde van een verkregen meerwaarde op een investeringsgebouw, aan het
licht gebracht ten gevolge van de vergoeding van een brand die dit gebouw gedeeltelijk vernield had, het arrest dat
zich alleen steunt, enerzijds, op de optekening, in het passief van de balans, van
. een som met de melding « Rekening
!wand ll, onder de rubriek « Diverse crediteuren ll, welke normaal de schulden
van de onderneming jegens derden be. grijpt, en, anderzijds, op de optekening,
in het actief van de balans, van de herwaardeerde waarde van de investeringsgebouwen en op de belangrijkheid van de
gedane afschrijvingen, zonder te preciseren dat deze op het gedeeltelijk vernield
gebouw sloegen. (Wetten betreffende de
inkomstenbelastingen
samengeschakeld
bij het besluit van 31 juli 1943, art. 74.)
754
7 mei 1957.

56. ~ Inlcomstenbelastinuen. - Reolamatie. - Termijn. - V erlenuinu hierop
gesteund dat, de aanslagbiljetten, reuel-

58. - Inlcomstenbelastingen. - Aangifte in de inlcomstenbelastingen van
1·eohtspersonen. Ter·miJn waa1·in die

515. - Inkomstenbelastingen. - Reolamatie. - Termijn. - Aanvang van die
termijn. - Datum waMop het aanslaubiljet aan de ueadresseerde atueueven
werd. Datum zonder uitwerlcsel. -
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aanuitte client overgelegd te worden aan
de controleur van het gebied. - De aan-

gifte in de inkomstenbelastingen die de'
rechtspersonen moeten indienen, moet
overgelegd worden aan de controleur van
het gebied binnen de vijftien dagen na
de goedkeuring van de balans en winsten verliesrekening, en uiterlijk zes maanden na de afsluiting· van het boek- of
rekenjaar. (Samengeschakelde wetten omtrent de inkomstenbelastingen, art. 54,
],Jar. 1.)
14 mei 1957.
767
159. - Inlcomstenbelastingen.
Aangifte in de inlcomstenbelastingen van
t·echtspersonen. 'I'ermijn waarin die
aangifte dient overgelegd te worden aan
de controleur van het gebied. - Aanvang
van deze termijn voor de vennootschap"
pen : goedlcettring van de balans en de
winst- en verliesrelcening. Belcendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering van de aandeelhouders
onder vorm van bijlage in het Staatsblad.
- Bijlage niet onderworpen aan de rech·
ter van wijzen. - Onvoldoend bewijs van
de dagtelcening van deze goedlceuring in
de rechtspleging van verbt·eking. - Wan-

neer. de goedkeuring van de balans en
winst- en verliesrekening van een :i:taamloze vennootschap aileen blijkt uit de bekendmaking van het procel;!-verbaal van
de algemene vergadering van de aandeelhouders onder vorm van bijlage in het
Staatsblad, en wanneer deze bijlage niet
overgelegd werd aan de rechter van wijzen, is het middel dat ·steunt op de datum van de goedkeuring van de balans
en winst- en verliesrekening vermeld in
deze bijlage, niet ontvankelijk v66r het
Hof van verbreking. (Samengeschakelde
wetten omtrent de inkomstenbelastingen,
lj.rt. 54, par. 1; samengeschakelde wetten
omtrent de vennootschappen, nrt. 80, aangevuld bij artikel 7 van de wet van 1 december 1953.)
767
14 mei 1957.
60. - Inkomstenbelastingen.
Buitengewone termijn. - Aansla,q die gevestigd mag worden gedurende de bttitengewone termijn in _qeval van laattijdi,qe
aangifte, deze gelijlcstaande met .atwezigheid .van aangijte. - .Gezien het .karakter

van openbare orde van de termijn binnen
dewelke de aangifte in de inkomstenbelastingen ingediend moet .'worden, staa t
de laattijdigheid van de aangifte gelijk,
ten opzichte van de .toepassing van artikel 74 van de samengeschakelde wetten,
met de afweziglleid van aangifte.
14 mei 1957.
767
6L - Inlcomstenbelastingen. - Aangifte. - Verstrijlcen van de terntijn ge·
dtwende dewelke de aangifte ingedit;md
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moet worden.
Verstrijlcing die aan de
administratie het recht verleent de belast-itt{!. te vestigen gedurende de bttitengewone termijn. - Behoudens 6vermacht,

verleent het verstrijken van de termijn
binnen dewelke de aangifte in de inkomstenbelastingen gedaan moet worden, het
recht aan de administratie, de aanslag
te vestigen gedurende de buitengewone
termijn voorzien bij artikel 74 van de
samengeschakelde wetten omtrent de inkomstenbelastingen.
14 mei 1957.
767
62. - Inlcomstenbelastingen.
Buitengewone tet·mijn. - Verstt·ijlcen van de
termijn gedttrende dewellce de aangifte
gedaan moet worden. Administra{ie
niet gerechtigd te verzalcen aan het voordeel van de bttitengewbne termijn. -

Wanneer de te1;mijn gedurende dewelke
de· aangifte in de inkomstenbelastingen
gedaan moet worden verstreken is, vermag de administratie niet te verzaken
aan het voordeel van de door artikel 74
van de samengeschakelde wetten omtrent
de inkomstenbelastingen voorziene buitengewone termijn.
14 mei 1957.
767
63. - Inlcomstenbelastingen. - ReclamaUe. - Onthejfingen wegens dubbel gebruilc. ~ Recht van reclamatie dat slaat
op de teru,qgave van de overbelasting wegens dttbbele belasting. ~ De belasting-

plichtige ·mag gedurende een jaar van de
datum van het aanslagbiljet de teruggave vorderen van overbelastingen die
het gevolg zijn van een dubbele belasting,
maar hij kan aileen de ontheffing bekomen van het gedeelte van de inlwmsten
dat, zijnde werkelijk tweemaal aangeslagen, tot een dubbele belasting aanleiding
heeft gegeven. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
het besluit van 15 januari 1948, art. 61,
par. 6.)
14 lllei 1957.
771
64. :- InlcomstenbelasUngen. - Reclamatie. - Onthejfingen wegens d·ubbele belastin,q. - Inlcomsten die het voorwerp
hebben uitgemaalct van een aanslag te,qelijlcertijd voor twee dienstjat·en. -~ Onthejfingen ten om·echte l)eTelcend op de
inlcomsten van een dienstjaaT in plaats
van op deze van een ander dienstjaaT. Tlerplichting voor het hot van beroep, de
wettelij lcheid van de onthejfing na te
gaan. - Wanneer de inkomsten bekomen

door een belastingplichtlge het voorwerp
'hebben uitgemaakt van een aanslag tegelijkertijd voor twee dienstjaren en de
ontheffingen ten onrechte berekend wer.
den op de winstE:m van een dienstjaar in
plaats van op deze van het andere, kan
bet hof van beroep, om deze ontheffingeu
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wettelijk te verklaren, zich niet beperken
tot de enige beschouwing dat deze wijze
van berekening billijk blijkt, des te meer
daar het verslag van de inspecteur over
de reclamatie van de belastingplichtige
uitwijst dat de som ten belope van dewelke de belastingplichtige ambtshalve
aangeslagen werd merkelijk de werkelijkheid te boven ging, maar moet het bepalen of het aldus berekend bedrag juist
de overbelasting uitmaakt die het gevolg
van de dubbele belasting is. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van 15 januari
1948, art. 61, par. 6.)
14 mei 1957.
771
615. - Inlcornstenbelastingen.
AanslagbiZjet. Zenden aan de belanghebbende belastingplichti.gen. - IPorrnaliteit
vreernd aan het vestigen en de oplcohierbrenging van de aanslan. Artikel 40
van het koninklijk besluit van 22 september 1937, dat het zenden van een aanslagbiljet aan de belanghebbende belastingplichtigen voorschrijft, vreemd zijnde
aan het vestigen en op kohier brengen
van de aanslagen in de inkomstenbelastingen, heeft zijn niet-inachtnemen niet
ten gevolge de vestiging en de opkohierbrenging van de aanslag onwettelijk te
maken.
21 mei 1957.
805
·66. lnlwrnstenbelastingen.
Bezwaarschrift. Bezwaarschrift gedcht
tegen een belasUng, van ambtswege geldende vooT de andeTe op dezelfde bestanddelen ,qevestlgcle belastingen. - ATtilcel 61, paTagraaf 3, laatste alinea, van
cle sarnengeschakelde wetten. ~ Be1Jaling
niet toepasselijlc wanneer de andeTe belastingen reeds het voo1·werp hebben ge·rnaalct van een definitieve beslissing. Wanneer, op een bezwaarschrift gericht
tegen een aanslag in de inkomstenbelasting, een definitieve beslissing van de directeur der belastingen is tussengekomen,
kan een bezwaarschrift naderhand ingediend, in de termijn van artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten,
tegen een andere inkomstenbelasting, gevestigd op dezelfde bestandclelen als ae
eerste aanslag, deze niet een nieuwe maal
aan het oordeel van de directeur der belastingen onderwerpen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3, laatste alinea; wet
van 30 mei 1949, art. 1, en wet van 27 juli
1953, art. 2, 2°.)
28 mei 1957.
819
67. - Inlcomstenbelastingen.
Buitengewone terrnijn. Aangifte van de
belastingplichtige die wedden aanduidt
ontvangen van een peTsonenvennootschap
met beperkte aansprakeUjlcheid. en te-

vens inlcornsten van werlcende vennoot. Aangifte die niet aandu.idt dat deze wedden en inlcomsten aoor dezelfde vennootschap nitbetaalll weTllen. - VaststelUng
door cle feitenrechteT dat ae aangifte vr·ijwillig onvollell·ig of onna·!bWlce~wig was.
- Wettelijlcheia van de' bijlcomenae aanslag binnen de buitengewone te1·rnijn op
het lcohier gebTacht. - Wanneer de aan-

gifte van de belastingplichtige, enerzijds
wedden ontvangen van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, anderzijds inkomsten van werkende
vennoot aanduidt, zonder te verklaren
dat deze wedden en inkomsten door dezelfde vennootschap uitbetaald werden,
en de feitenrechter soeverein vaststelt
dat de belastingplichtige vrijwillig de administratie onwetend heeft gelaten dat
hij bij dezelfde inrichting zijn dubbele
activiteit uitoefende, wordt de bijkomende ontdoken belasting wettelijk op het
kohier gebracht binnen de buitengewone
termijn van vijf jaar bepaald bij artikel 74 van cle samengeschakelcle wetten
betreffende de inkomstenbelastingen.
11 juni 1957.
851
68. - InlcornstenbelasUngen. - Reclarnatie. - Beslissing van lle directe~tr der
belastingen die lle aanslag vernietigt
waa1·tegen de reclamatie gericht is en d·ie
het op lcohier brengen gelast van een andoTe aanslag op gmnd van dezelfcle belastingelernenten. - Nie~twe aansla_q gevest-igll krachtens artikel 7 4bis van cle samengeschakelae ·wetten en onllerscheiden
van de vern·ietigde aanslag. - Wanneer
de directeur der belastingen, in keilnis
gesteld van een reclamatie, de aanslag
heeft vernietigd waartegen de reclamatie
gericht is, en, vervolgens, het op kohier
brengen heeft gelast overeenkomstig artikel 74bis, alinea 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, van een andere aanslag op
grond van dezelfde belastingelementen,
gezamenlijk of ten dele, is de aanslag
welke ten gevolge van deze beslissing te
vestigen is, een nieuwe aanslag onderscheiden van de vernietigde aanslag.
13 juni 1957.
858
69. - Inlcornstenbelastingen. - Reclarnatie. - Beslissing van de llirecte~tr ller
belastingen die de aanslag vernietigt
waartegen de reclarnatie gericht is en die
het op kohier brengen gelast van een
nieuwe
aanslag
overeenlcomstig artikel 74his van de sarnengeschalcelde wetten. Nienwe aanslag die alleen kan
betwist worden bi.i m·idllel van reclamatie
en niet ~-echtstreelcs bij rniddel van verhaal v66r het hot van beroep. - Wanneer de directeur der belastingen, die
kennis neemt van een reclamatie, de aanslag 'heeft vernietigd waartegen de recla-
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matie is gericht, en, vervolge:ils, het op
kohier brengen heeft gelast overeenkomstig artikel 74liis, alinea 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, van een andere aanslag
op grond van dezelfde belastingelementen
gezamenlijk of ten dele, kunnen de gegrondheid en de regelmatigheid van deze
nieuwe aanslag aileen betwist worden bij
middel van reclamatie en niet rechtstreeks door een verhaal v·66r het hof van
beroep.
13 juni 1957.
858

'73. - Inlcomstenbelastingen.
Forfaitai1·e grondslag van aanslar;. · - Positieve en contToleerbare gegevens waantit
ltitzonderlijlce exploitatieomstandigheden
blijlcen. - De rechter over de grond lllag

70. - Inkomstenbelastingen.
Door
rle vennoten van een vennootschav onder
gemeenschappelijke naam. in te dienen
aangifte. - Artilcel 3 van het besluit "l!an
2 maart 1912. - Aangifte die de aandltidinrJ niet bevat van het aandeel der vennoten in de ltitgelceerde en gereserveerde
winsten der vennootschap. - Aanslag gevestigd rnogende worden binnen de door
artilcel 7.q der sarnenr;eschalcelde wetten
voorz·iene te1"ntijnen. - De administratie

74. - Inlcomstenbelastinr;en. - Inlichtinr;en ingewonnen na het indienen van
de reclamatie. - Ret feit dat de adllli-

den met de gemiddelde hoedanigheid van
de gronden der streek.
25 septelllber 1956.
36

van de forfaitaire grondslag van aanslag
slechts afwijken ingeval de belastingschuldige ter bestrijding van die groridslag positieve en controleerbare gegevens
voorbrengt waaruit uitzonderlijke exploitatieolllstandigheden blijken.
25 septelllber 1956.
36

nistratie na de reclalllatie aanvullende
inlichtlngen gezocht heeft sluit niet in
dat de voorheen bekomene elementen niet
volstonden tot het vaststellen van de bebeschikt over de dooi' artikel 74 del' sa- lastbare grondslag.
mengeschakelde wetten voorziene termijn ·
25 septelllber 1956.
34
om tot het vestigen over te gaan van de
aanslag in de belasting van een vennoot
715. - Inlcornstenbelastingen.
Wijener vennootschap onder gemeenschappe- ziging van een dooT de adrninistratie onlijke naam wiens aangifte de aanduiding jltist erkende aangifte. - Wijzigin{!slieniet bevat van zijn aandeel in de zowel richt. - Geen veTplichtin{! voor de admiuitgekeerde als gereserveerde winsten nistratie alsdan het bewijs van de onder vennootschai}. (Artikel 3 van het be- jltistheid bij te liren{!en noah haar beoorsluit van 2 maart 1942; artikel 74 der sa- delin,q te rechtvaarcli{!en. - Artikel 55,
mengeschakelde wetten betreffende de in- paragraaf 1, van de salllengeschakelde
komstenbelastingen.)
wetten bepaalt dat de administratie als
25 juni 1957.
912 belastinggrondslag het cijfer van de aangegeven irikolllsten neelllt tenzij ze dat
cijfer onjuist bevindt; dit onjuist bevinROOFDSTUK III.
den van de aangifte brengt, op dat punt
van de procedure, voor de adlllinistratie
REOHTSPLEGING VAN AANSLAG.
geen verplichting met zich het bewijs van
onjuistheid te leveren of haar beoor71. - Inkomstenbelastinr;en. - Ra- de
deling te rechtvaardigen.
minr; van de belastbaTe {/rondslag. - F'ot·27 septelllber 1956.
37
faitaire gTondslar;en van aanslag vastr;esteld in overleg met de betrolcken bedrijfsgroeperinr;en. - Waar geen bewijs~rachtige

elementen voorhanden zijn kan
de administratie de aanslag vestigen, bij
toepassing van artikel 28 der samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastlngen, bij middel van de forfaitaire
grondslagen van aanslag vastgesteld in
overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen.
25 september 1956.
36

72. - Inlcomstenbelastinr;en.
F'orfaitaire r;ronclslag van aanslag vastgesteld voor de landbOltwers. - Gemiddelde
hoedanir;heid van de m·onden der stTeelc.
- Bij de vaststelling van de forfaitaire.
schaal die moet dienen als element tot
het bepalen van de belastbare inkomsten
der landbouwers wordt rekening gehou-

76. - Inlcornstenlielastin{!en.
Earning van de belastbare grondsla{f. - VergelijlC'ing met soortr;elij lee belastingplicht-i{!en. - Boelchouding waaTaan de administTatie bewijslcracht ontzegt in de zin
van aTtilcel 28 van de samenr;eoTdende
wetten. - Sornmiae bereTceningselementen
door de administ-ratie aan die boelcholtding ontleend. Wettelijlcheid. Ret
feit dat de administratie aan de overgelegde boekhouding solllmige berekeningselementen heeft ontleend doet haar het
recht niet verliezen de onregelmatigheden
welke de bescheiden vertonen te doen
gelden om aan de schrifturen voile bewijskracht te ontzeggen in de zin van
artikel 28 van de salllengeschakelde ·wetten.
27 septelllber ·1956.
37
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77. -

Buitengewone tm·mijn van aanslag. - Personenvennootschav. - Besluit
van 2 maart 1942. - Onjuiste of onvolledige aangitte van de vennootschap wat
betreft de winsten aan de vennoten toegekend of ald~ts beschouwd. ~ Recht voor
de aflministratie fle aanslag te vestigmt
lastens cle vennoten f,n fle bwitengewone
aanslagtennijn. ~ Zo de aangifte van de

personenvennootschap onjuist of onvolledig is wat betreft inzonderheid het bepalen van de inkomsten, die beschouwd
worden als aan de vennoten toegekend,
:vermag de administratie lastens de vennoten een aanslag te vestigen in de buitengewone termijnen voorzien bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen.
2 october 1956.
51
78. - Inlcomstenbelastingen.
Bepaling van fle belastbam gronclslag naar de
no1·male winston van soortgelijke belastin{j1Jlichtigen. - Forff,1,itaire gronflslagen
van aansla.Q vastgestelcl in overleg met
cle betrolclcen befldjfsgroeper·ingen. - Bij

gebrek aan bewijskrachtige elementen,
kan de administratie de belastbare inkomsten van de belastingplichtigen bepalen, krachtens artikel 28 van de samengeschakelde wetten. betreffende de inkomstenbelastingen, naar de normale winsten
van soortgelijke belastingplichtigen en in
het bijzonder naar de forfaitaire grondslagen van aanslag in overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen vastgesteld.
23 october 1956.
112
79. - InkomstenbelasUngen. - Bepaling van de belastbare grondslag naar de
normale winsten van soortgelijlce belastingplichtigen. - Forfaitaire grondslagen
van aanslag vastgesteld in overleg met
de betrolcken bedrijfsg?·oepe-ringen.
Forfaitaire grondslag vastgestelcl voor de
landbouwe1·s naar fle gemiflflelde hoeclanigheid van cle gronden de1· streelc. - Tot

vaststelling van de forfaitaire schaal
welke, overeenkomstig artikel 28 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, moet dienen als beoor(!elingselement om de belastbare inkomsten der landbouwers te bepalen
wordt onder meer rekening gehouden met
de gemiddelde hoedanigheid van de gronden der streek.
23 october 1956.
112
SO. - Jnlcomstenbelastingen. - Bepaling van de belastbare grondslag naar de
normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen. ~ F'orfaitaire grondslagen
van aanslag vastgesteld in overleg met
de betrolclcen bedrijfsgroeperingen.
Grondslag waarvan de rechter slechts
mag afwijlcen zo de belastingsclHtldige
positieve en controleerbare gegevens aan-

voe1·t waahtit ·uitzonderlijlce exploitatieomstandigheden blijlcen. - Het hof van

beroep mag van de forfaitaire, grondslagen van aanslag in overleg met de betrokken. groeperingen door de administratie
va:stgesteld overeenkomstig artikel 28 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen slechts afwijken
ingeval de belastingplichtige positieve en
controleerbare gegevens aanvoert waaruit
uitzonderlijke exploitatieomstandigheden
blijken.
23 october 1956.
112
81. Inlcomstenbelastingen.
Attrekking van de reeds belaste elementen
ten eimle de dubbele aanslag te voorlcomen. - Bewijs van de wettelijlc vereiste
voorwaarden. ~ Bewijs ten laste van de
belastingplichtige. - Om tot de gunst van

de bij artikel 52 der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorziene aftrekkingen te worden
toegelaten moet de belastingplichtige, tot
staving van zijn jaarlijkse aangifte, al
de elementen overleggen welke van aard
zijn om te bewijzen dat hij zich in de
wettelijk vereiste voorwaarden bevindt.
30 october 1956.
136
82. - InlcomstenbelasUngen. - Verbetering door de administmUe van ee,n
onj~tist bevonden aangifte. Kennisgeving van die verbetering. - lJ!lelding van
het cijfer wellc de administratie van plan
is in de plaats van dat de1· aangifte te
stellen. ~ Aanwijzin.Q der redenen van
die verbetering. - S~tbstantWle tonnaHteiten. ~ De verplichting aan de admi-

nistratie opgelegd om, alvorens de aanslag te vestigen, aan de belastingplichtige
het cijfer te laten kennen welk zij van
plan is in de plaats van dat van de aangifte te stellen en om de redenen aan te
duiden die, naal" haar mening, die verbetering wettigen, maakt een waarborg uit
voor de belastingplichtige en een substantiele formaliteit, waarvan het niet naleven de nietigheid van de procedure van
verbetering medebrengt en dienvolgens
van de aldus onwettelijk gevestigde aanslag. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55.)
30 october 1956.
138
83. ~ Inlcomstenbelastingen. - Raming van de belastbare grondslag. -Belastinggrondslag onderworpen aan het advies van de fiscale commissie. - Advies
wellc niet overeenstemt met de belasUnggronclslag. Bewijs bentstende op de
administratie voor zove·r het belast inlcomen de schatting van de oommissie te
boven gaat. Wanneer de belasting-

grondslag niet overeenkomt met het advies van de fiscale commissie, berust de
last van het bewijs op de administratie
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in zover het belast inkomen de schatting
van de commissie te boven gaat. (Samengeschalrelde wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, art. 55, laatste lid.)
6 november 19G6.
155
84. ---'- Inlcomstenbelastingen.
Ramin,q 1:an de belastbare grands lag. - Belastinggronclslag onclerworpen aan het advies van cle jiscale commissie. ~ Aclvies
Welle niet OVe1·eenstemt met cle belasting[J1"0nclslag. - Geen ve1·plichting voor de
administratie het jniste bedrag van de
belastbare inlcornsten te bewijzen. - Geen
beper lcing a an de doo·r de · sarnengeschakelde 1vetten voorziene wijze van bewijsleve?·inu. - Uit de termen van artikel 55,
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schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28.)
6 november 1956.
155
87. - Inlcomstenbelastingen. - Belastingvenninderingen uit hoofcle van familielasten. - Khuleren van de belastingplichtige. Y ennindeT'inu onderworpen
aan cle voorwaa1·cle dat de lcincleTen deel
1titmalcen van het uezin van de belastingplichtige. - De belastingverminderingen
uit hoofde van familielasten, voorzien bij
artikel 49bis der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
zijn enkel toegelaten, door verwijzing van
die bepaling naar artikel 25, lid 7, van
zelfde wetten, in zover namelijk wat de
kinderen betreft, dat die laatsten « deel
uitmaken van het gezin Jl van de belastingplichtige.
6 november 1956.
158

laatste lid, der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen volgt
dat die bepaling aan de administratie,
in het daarin voorzien geval, niet oplegt
noch de uitzonderlijke last het juist be88. - Jnlcomstenbelastingen. - Belasdrag der belastbare inkomsten te bewijzen, noch een beperking in de door de tingve1·minderin[len 1tit hootde van famisamengeschakelde wetten voorziene be- lielasten. - Kinderen van de belastingwijsmiddelen en namelijk het benuttigen plichtige. - K·incleren die cleel 1titmalcen
van het bewijs welke de vergelijking met van het gezin. - Kincleren clie met de bede normale winsten van soortgelijke be- lastingplichtige een gemeen familieleven
hebben. - De wet vereist dat de familielastingplichtigen uitmaakt.
·
' lasten voor dewelke een belastingvermin155 dering wordt toegestaan, zou spruiten uit
6 november 1956.
de deelneming aan « het gezin JJ dit wil
815. - Inlcomstenbelastingen.
Ra- zeggen aan een gemeen familieleven met
ming van cle belastbare ,qronclslag. - Bede belastingplichtige, in tegenstelling ~ot
lastinggronclslag onderworpen aan het adde last die, zonder in rekening te komen
vies van cle fiscale commissie. - Advies in de uitgaven welke besteed worden aan
wellc niet oveTeenstemt met de belasting- het onderhoud van de personen die zijn
grondslag. - Geen verplichting voor de gezin vormen, op zijn algemene jaarlijkse
administratie wellce de aangifte heeft middelen wegen door de nakoming van
verbetel'd bij middel van ve1·gelijlcing met zijn wettelijke verplichting zijn kinderen
soortgelijke belastingplichtigen om nimt.we te onderhouden. (Samengeschakelde wetvergelijkingspunten in de plaats te stellen ten betreffende de inkomstenbelastingen,
van. de,qene d·ie zij vroe,qer heett gebezigd.
art. 25, lid 7, 44, par. 1, 5° en 49bis.)
- De wet verplicht de administratie niet,
·6 november 1956.
158
wanneer ze de schatting van de fiscale
commissie verwerpt, nieuwe vergelij89. - Inlcomstenbelastingen. - Belaskingspunten in de plaats te stellen van tingverminclerinuen 1tit hoofcle van famideze die ze heeft gebruikt, luidens arti- lielasten. - Kinderen van de belastingkel 28 van de samengeschakelde wetten, plichtiue. ~ KindeTen die deel u,itmalcen
tijdens een regelmatige procedure van van het uezin. - KincleTen die met de beverbetering. (Samengeschakelde wetten lastingplichtige een gemeen familieleven
betreffende de inkomstenbelastingen, ar- hebben. - Beg1·ip. - Ret gemeenschaptikelen 28 en 55, laa tste lid.)
pelijk familieleven, welk ten gronde ligt
6 november 1956.
155 van het regime van l.Jelastingvermindering welk artikel 49bis en 25, para86. - I.nkomstenbelastingen.
Ra- graaf 7, van de samengeschakelde wetten
ming van de belastbare grondslau. - Verbetreffende inkomstenbelastingen huldigelijkinu met de 1WTmale inlcomsten van
gen, bestaat niet enkel in de hpisvesting
soortgelijke belastingplichtigen. - Pertidoch ook in de voeding, de kleding, het
nentie en bewijslcracht van de ver,qelijonderwijs, de ziektekosten.
lcingselementen. - Soevereine beoordeling
6 november 1956.
158
van de 1·echter over de grand. - De rechter over de grond beoordeelt soeverein
90. - Inlcomstenbelastingen.
Belasbet ter zake dienend karakter en de be- tingverminderingen nit hootde van famiwijskracht van de vergelijkingspunten lielasten: - KincleTen van de belastingdoor de administratie gebezigd om de be- plichtige. - Kincleren 1Jan de belastinglastingsgrondslag te vestigen. (Samenge- pUchtige die, uU zelcere oogp1mten deel
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nemen aan het gezin van de belastingplichtige en ttit andere oom:mnten aan dit
van z.ijn echtgenote, feitelijlc gescheiden
van hem. - Verplichting van de rechter
over cle groncl na te gaan van wellc gezin
cle lcinfleren in hootdorde cleel ttitmalcen.

Wanneer een kind uit zekere oogpunten cleelgenoot is in het gezin van cle belastingplichtige en in dit van zijn echtgenote clie in feite van hem gescheiden
is, client de rechter over de grond na te
gaan van welk gezin clat kind in hoofdorde deel uitmaakt, ten eincle te bepalen
of de belastingplichtige van het regime
van belastingvermindering mag genieten,
welk artikels 49bis en 25, paragraaf 7, der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen voorzien.
158
6 november 1956.
~

91. - Inkomstenbelastingen.
Bnitengewone terrnijn tot aanslag.
Termijn wellce enlcel 'ten voo1·dele van cle
aclmirvistratie bestaat inclien ze bewifst
flat cle belastin.fl1Jlichtige te kart is geicomen nan z·ijn verplichtin.rJ orn zijn inkomsten awn te geven en dat clie tekortlcoming
een gebrek awn of een ontoereilcendheicl
van annslng meclegeb1·ncht heejt. De

buitengewone termijn tot aanslag bestaat
enkel ten voordele van de administratie
indien ze bewijst dat de belastingplichtige te kort gekomen is aan zijn plicht
zijn inkomsten aan te geven en dat die
tekortkoming een gebrek of een ontoereikendheicl van aanslag teweeggebracht
heeft.
206
27 november 1956.
92. ~ Inlcornstenbelast-ingen.
Bniten_qewone te1·mijn tot nanslag voo1·zien
bij artilcel 74 vwn de wetten sarnengeschalcelcl bij beslu.it van cle Regent van 15 ja1Hta1·i 1948. - Terrnijn wellce cle aclministratie niet toelcwt een clwaling te herstollen welke zijzelf zott hebben begaan
in de toepnssing vwn cle belastingwet op
cle elernenten wetnrover ze nlsclnn beschikte. - Onder het regime van de wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld door besluit van de Regent van 15 januari 1948, laat de buitengewone termijn tot aanslag, voorzien bij
artikel 74 van gezegde wetten, de administratie niet toe een dwaling te herstellen die ze zelf zou hebben begaan in de
toepassing van de fiscale wet op cle elementen waarover ze beschikte wanneer
de gewone termijn tot aanslag nog niet
verlopen was.
27 november 1956.
206
93. -

Inlcomstenbelast-ingen.
Bttitengewone tennijn voorzien bij nrtilcel 74
van cle wetten sarnengeschalcelcl bij arrest
vnn cle Regent vnn 15 fnnttC£1"i 1948. Terrnijn welke cle aclrninistrat-ie slechts

toelant een aanvullen(le aanslag te vestigen in een verlengcle termijn in cle mate
waar·in cle aangijte, doot· haar onjttistheicl, een clwaling in cle nanslag heett
veroo·rznnkt. - Artikel 74. van de wetten

samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948 bedoelende de
« ontoereikendheid van aanslag >> aan de
schatplichtige te wijten, is het slechts in
de mate waarin de aangifte, door haar
onjuistheid, een clwaling in de aanslag
medegebracht heeft dat die wettelijke bepaling de administratie toelaat om een
aanvullende aanslag te vestigen in de verlengde termijn.
27 november 1956.
206
94. - Inlcomstenbelnstingen.
Bttiten.qewone termijn. Aangijte welke
niet al cle nodi_qe elernenten tot vestiging
van cle annsla_q verschf£/t. - A·aministratie wellce ov extrinsieke elernenten beroep
moet cloen. Onvolleclige of onjttiste
nangijte. - Aansln_q tvettelijk binnen cle
bttitengewone termijn ingelcoldercl. - Is

onvolledig of onjuist, in de zin van artikel 74 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van 31 juli 1943, en laat het inkohieren toe binnen de buitengewone termijn vastgesteld door clie bepaling, de
aangifte opgelegcl bij de artikelen 53 en
54 van zelfde wetten welke, gelet op de
aangehechte stukken, de noclige inlichtingen niet verstrekt opdat de administratie, zonder beroep te moeten doen op extrinsieke elementen, een juiste aanslag
zou kunnen vestigen.
29 november 1956.
213

95. - Inkomstenbelnstingen.
Rectifi.catie floor cle (Lclministratie vnn een nangifte wellce onjnist werd bevonclen. Rect-ijicatiebericht. - Ovgele.qcl nntwoorcl
nnn cle belnstingplichtige. - Begrip. ~
Wanneer de administratie, clie een aangifte van inkomsten meent te moeten wijzigen, een rectificatiebericht aan de belastingplichtige toestuurt, nodigt ze terzelfdertijcl deze laatste uit om, binnen een
termijn van twintig dagen, zo nodig, zijn
opmerkingen schriftelijk in te clienen, opmerkingen die door de artikelen 55, paragrafen 1 en 56 der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen « antwoord » worden genoemd; maar
de belastingplichtige is, volgens die bepalingen, niet verplicht de redenen te doen
kennen waarop dit antwoord rust.
11 december 1956.
253
96. TnkomstenbelnsUngen.
Fiscale commissie. Termi'in binnen clewellce cle belnstin.fl1Jlich tige moet worclen
vertvittigcl van cle clatttm wnaTop cle fiscnle comrnissie haC£1" ndvies nopens het
voorstel van taxntie znl ttitbrengen. -
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Uitgangsptmten van die termijn. - Het
is slechts te rekenen van het ogenblik
waarop, binnen de termijn van twintig
dagen, voorzien bij artikel 55, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de belastingplichtige een beslissing heeft genamen nopens het voorstel van wijziging
van zijn aangifte, dat de administratie
hem heeft Iaten kennen, dat de minimum
termijn Ioopt binnen dewelke de belastingplichtige moet worden verwittigd van
de datum waarop de fiscale cornmissie,
die de administratie heeft beslist te raadplegen, haar advies nopens de taxatie zal
uitbrengen. (Koninklijk besl. van 22 september 1937, gewijzigd door dit van 30 december 1939, art. 33.)
13 december 1956.
255

97. - InlcOJnstenbelastinuen.
F'iscale commissie. - Niet naleven doo1· de
administratie van de minimum termijn
binnen dewellce de commissie haar advies
nopens het voo1·stel van taxatie zal ttitbrengen. ~ Gevolgen. - Wanneer de 'mi-

nimum tennijn, binnen dewelke de belastingplichtige moet worden verwittigd van
de datum waarop de fiscale commissie
haar advies nopens het voorstel van taxatie zal uitbrengen, niet nageleefd is geweest, moet de procedure van de raadpleging van de fiscale commissie worden
vernietigd, behalve indien de belastingplichtige afstand heeft gedaan van het
i·echt om die onregelmatigheid in te roepen. (Koninklijk besluit van 22 september
1937, gewijzigd door dit van 30 december
1939, art. 33.)
255
13 december 1956.
98. - Inlcomstenbelastinge1t.
Regelen bet1·ejJende het vestigen van de belasting. - Regelen betreffende de invo1·dering der belasting. 01tderscheiden regelen. - Geen weerslag van de tweeden
op het 1·egime ingesteld voo·r de ee·rsten.

- De wet een verschil makende tussen
het vestigen van de belasting, waarmede
de regelen betreffende de reclamatie en
de verhalen in verband staan, en de invordering van de belasting, kunnen de bepalingen betreffende de tweede operatie
geen weerslag hebben op. deze welke de
eerste regelen.
18 december 1956.
270

99. - lnlcomstenbelastingen.
Aanslag van een belastingvlichtige die gedttrende meer dan twintiu dagen, en zonder
wetUge redenen, nalaat de in het bericht
van wijziuin,q nevraa,qde ovhelderingen te
verstrelcken. - Aanslau op urondslar1 van
het bericht van wijziging, k1·achtens artilcel 55, paragraaf 1, alinea 5 en 6, 'van
de samengeschalcelde wetten bet!'effencle
de inlcomstenbelastingen, overeenlcomstig
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artilcel 56 van dezelfde wetten. - Wettelijlce aanslag, zelfs wanneer de aangijte
van de belastingplichtige 1·eeds aangenomen we1·d en de desbet1·ejJende belastingen reeds betaald zijn. De adminis-

tratie, onverminderd de machten welke
haar bij artikel 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen zijn verleend, is er toe gerechtigd, wanneer de belastingplichtige gedurende meer dan twintig dagen, en zonder
wettige redenen, nalaat te antwoorden op
de in het advies van wijziging omschreven vraag naar ophelderingen, aanvullende aanslagen te vestigen krachtens artikel 55, paragraaf 1, alinea's 5 en 6, van
gemelde wetten, binnen de termijnen die
voor de vestiging van navorderingen van
rechten zijn gesteld, en zulks zelfs wanneer de aangifte van de belastingplichtige
reeds aangenomen werd en de desbetreffende belastingen reeds betaald zijn.
3 januari 19ri7.
290
100. - Inkomstenbelastingen.
Vervolging tot invorde1·ing. - Rechtstreekse
of onrechtstreelcse ve1·volging. - De administratie er toe gehattden vooraf aan
de belastingschuldenaar een waarschttwing te zenden . .,---- Sanctie. - Een ver-

volging tot invordering van inkomstenbelasting, al is ze rechtstreeks of onrechtstreeks, moet op straf van nietigheid
voorafgegaan zijn door het toezenden van
een waarschnwing, waarbij de belastingschuldenaar er om verzocht wm;dt de eisbare bedragen te betalen, op straf van
vervolging. (Koninklijk besluit van 22 september 1937, art. 54, 57 en 74.)
4 januari 1957.
300
101. - Inkomstenbelast'ingen. - Annslag van ambtswe,qe. - Niet willelcettTige
1·aming van de belastbare ,qrondslag. Rekenjou,t door de administratie begaan.
~ Ve1·bete1·ing van die 1'elcenjout door
het hof van beroep. Hof van beroep
niet er toe gehou.den de aanslag te vernietigen. - Wanneer, in het geval van

aanslag van ambtswege, de belastbare
grondslag niet willekeurig werd bepaald,
maar een eenvoudige rekenfout ten nadele van de belastingschuldige werd begaan, kan het hof van beroep de rekenfout verbeteren en is het niet er toe gehouden de aanslag te vernietigen.
8 januari 1957.
316
102. - InlcomstenbelasUngen. - Attrekking vnn de te voren geheven belastingen, bij uitkering van reserves welke
bij de aanleg van deze reseTves werden
aangesla,qen. - ATtilcel 52, pa1·ag1·aaj 7,
van de samengeschalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen. ~ Bepnling van die ajt1·elclcing. - De aftrekking

van de cedulaire belastingen en van de
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opcentimes die in boofde van een maatscbappij inet recbtspersoonlijkbeid bij de
aanleg van de reserves werden ingebeurd,
welke aftrekking, overeenkomstig artikel 52, paragraaf 7, van de samengeschaIi:elde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij uitkerin~ van die reserves
inoet gedaan worden, kan slecbts geschieden op de belastingen welke, ten tijde
van die uitkering verscbuldigd zijn op de
inkomsten die uitsluitend op die reserves
genomen worden.
15 januari 1957.
345
103. - Inlcornstenbela.stingen. - Aanslag en op het kohier brengen. Overladen belastingsch~tldige. - Aanslau van
ambtsweue. - Op het lwhier te brengen
rneldingen. De aanslag in de inkom-

stenbelastingen, die van ambtswege ten
laste van een overleden belastingschuldige wordt gevestigd, client op bet kohier
gebracbt te worden op naam van die belastingscbuldige, voorafgegaan van bet
woord cc nalatenscbap )). Wanneer de erfgenamen de aangifte, met )Jetrekking tot
door die belastingplicbtige verscbuldigde
belastingen, bebben ondertekend, of wanneer zij krachtens de wet er toe gehouden waren zulks te doen, client daaraan
toegevoegd de identiteit van een van de
door de administratie gekende erfgenamen. (Impliciete beslissing.) CKoninklijk
besluit van 22 september 1937, art. 38.)
347
15 januari 1957.
104. - Inkornstenbelastingen. - Aanslag en op het lcohim· b1·engen. Overladen belastingschuldige. - Aansla,q van
ambtswege. Inlvohiedng met aand~ti
ding van de iclentiteit van een door de
administratie gekende erf.qenaarn,
en
daarenboven de melding dat die erfgenaam de lasthebber van de andere rechthebbenden van cle belastingsch~tldige zo~t
zijn. OvertolU,qe melding die zonde1·
.~titwerlcing is op de geld(qhe·i(l van de inlcohiering en van het aansla,qbiljet waarop de melding overgenomen is. - Wan-

neer een aanslag van ambtswege op naam
van een overleden belastingschuldige gevestigd wordt en wanneer bij het op. kohier brengen de melding aangebracht
wordt van de identiteit van een der door
de administratie gekende erfgenaam zoals vereist bij artikel 38 van bet koninklijk besluit van 22 september 1937, is de
bijkomende aanduiding op het kohier en
op het aanslagbiljet, dat die erfgenaam
de lastbebber is van de andere rechthebtiendeu van de belastingschuldige, overtollig en' heeft die melding geen uitwerking op de regelmatigheid van die akten.
15 januari 1957.
347
105. - Inlcornstenbelastingen.
AanslagbUjet. Dient de ve1·nteldingen te

dragen die vereist ZtJn om het bestaan
van een regelmatige uitvoerbare titel te
cloen blijken. - Aanvullencle melding. Zoncler belang ten opzichte van de gelcliglwid van het aanslagbiljet. - Daar het

belastingbiljet geen andere meldingen
moet inhouden dan die welke vereist zijn
ten einde het bestaan van een regelmatige
uitvoerbare titel te doen biijken, is het
belastingbiljet regelmatig wanneer in geval van aanslag van ambtswege op het
kohier gebracht ten laste van een overleden belastingschuldige, het de meldingen herhaalt, welke in het kobier voorkomen, betreffende de identiteit van die
belastingscbuldige voorafgegaan van bet
woorcl cc nalatenscbap )) en gevolgcl van
een cloor de administratie' gekende erfgenaam. Dat daaraan de identiteit van een
andere op het kohier niet aangecluide
recbtbebbende van de belastingschulclige
is toegevoegd, is vpor de gelcligheid van
dat belastingbiljet van belang ontbloot.
15 ,ianuari 1957.
347
106. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag van arnbtswege. - Gern·is aan aangifte in de speciale belasting op de winsten voo·rtvloeiend 7Mt leverin.qen en prestaties aan de vijand. ~ Geen .hinder in,qevolge overmacht. Aansla,q wettelijlc
van. ambtswege vastgestelcl. - De belas-

tingschuldige die, zonder daartoe door
overmacht verhinderd te zijn, zijn winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijand niet beeft aangegeven, kan wettelijk van ambtswege aangeslagen worden. (Samengescbakelde wet- ,
ten betret'fende de inkomstenbelastingen,
art. 56; wet van 15 october 1945, art. 11
en 13.)
16 januari 1957.
357
107. - Inkomstenbelastin,qen.
Wijzi,qing van de aa1tgijte door de aclministratie. - Instemmin,q van de belastin,qplichti,qe. Nie~twe wijziging van de
aangifte toelaatbaar bij het ontclekken
·van andere ontoereilcendheden of weglatingen. - Een aangifte in d~ inkomsten-

belastingen, die bet voorwerp was van
een door de . belastingplicbtige aangenomen wijziging, kan een nieuwe wijziging
onclergaan, welke tot het vestigen van
aanvt1llende · aanslagen kan leiden in geval van ontdekking van andere ontoereikenclheden of weglatingen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1, en 74.)
16 januari 1957.
357
108. - Inkomstenbelasti1igen.
WijZ'iging van cle aanuitte door cle aclministratie. - Instemming van . d·e belastingZJliahtige. - Insternming die ,qelijk staat
met het wijzigen van de aangifte cloor de
belastingplichtige zelf. - InstemminrJ die
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r1een dMUng ttitmaakt. - Instemminu die
_door de voogd van een niet ontvoogde
minderjarige geldig geschiedt zonder vermtllin[l van de bij de artilcelen 467 en
2045 van het BurgerUjlc Wetboek voorgeschreven rechtsvormen. - De gehele of

gedeeltelijke instemming, door de belastingplichtige gegeven over de wijziging,
door de administratie, van de aangegeven
inkomsten, staat gelijk met een wijziging
van zijn aangifte door de belastingplichtige zelf, ten einde ze met de werkelijkheid te doen stroken, en heeft niet de
aard van een met de administratie gesloten dading; die instemming wordt dus,
evenals <le aangifte zelf, namens de niet
ontvoogde minderjarige door dezes voogd
geldig onderschreven, zonder dat daartoe
.vereist is de bij de artikelen 467 en 2045
.van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven rechtsvormen na te leven. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, arb 53 en 55; koninklijk
besluit van 22 september 1937, art. 35.)
16 januari 1957.
357
109. - Jnlcomstenbelastingen. - Buitengewone termijn. - De administratie
verplicht, om de belastba1·e inlcomsten te
bepalen, van ttitwendige elementen gebr·uilc te malcen. ~ Aangifte noah vanedig noah jttist. - Wettelijlcheid van de
in de buitengewone termijn vastgestelde
aanslag. - Wanneer de administratie die

de aangifte van de belastingplichtige
ontvangen heeft, verplicht is, om de belastbare inkomsten te bepalen, van uitwendig·e elementen gebruik te maken, en
dat. derhalve, bedoelde aangifte het bij
de wet vereiste karakter van volledigheid
en juistheid niet vertoont, kan de belasting gevestigd worden in de buitengewone termijnen bepaald bij artikel 74 van
.de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen.
22 januari 1957.
373
110. - Inlcomstenbelastingen.
Bnitengewone terrnijnen. Aanslagtermijnen ov straffe van verval voorgeschreven,
geen termijnen van verjaring van de vordering tot betal.ing der belastingen. - De
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- De buitengewone termijnen gesteld bij
artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
zijn door artikel 1 van de besluitwet van
17 december 1942 geschorst tot de datum
van het koninklijk besluit uitvaardigend
dat het leger terug op vredesvoet wordt
gebracht, dit is tot 1 juni 1949.
22 januari 1957.
378
112. - Inlcmnstenbelastingen. - Buitengewone tennijn. - Onj1tiste of onvolled·ige aangifte. - Bewijs. - Uit de lou-

tere omstancligheid dat de administratie
aan degene die inkomstenbelastingen verschuldigd is voorgesteld had zijn aangifte
te wijzigen, of zelfs clie aangifte gewijzigd had, kan het hof van beroep niet
wettelijk afleiden da t het bewijs werd geleverd van het onjuist of onvolledig karakter van de in de wettelijke termijn
ingeleverde
aangifte,
omstandigheid
welke de administratie toelaat in de buitengewone termijn aah te slaan. (Samengeschakelde. wetten betreffende de inkomstenbelastingen gewijzigd bij koninklijk
besluit van 3 juli 1939, art. 74.)
29 januari 1957.
399
113. - Inlcomstenbelastingen.
Wijziging door de administratie van een onjnist bevonden aangitte. ~ Bewijs van de
onju·istheid. ~ Het hof van beroep het-

welk wettelijk vaststelt, eensdeels, dat de
boekhouding, enig door de belastingschuldige ingeroepen element tot staving van
zijn aangifte in de rechtstreekse belastingen, geen voldoende waarborgen bood
en geen bewijskrachtig gegeven uitmaakte
in de zin van artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en, anderdeels, dat de
administratie, de aangifte wijzigende, de
aanslag gevestigd heeft door regelmatig
de methode van vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen aan te wenden,
kan van die omstandigheden wettelijk afleiden dat de administratie bewezen heeft
dat de aangifte onjuist was.
29 januari 1957.
403

buitengewone termijnen gesteld bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten
betreffen<le de inkomstenbelastingen zijn
geen termijnen van verjaring van de vordering tot betaling der belastingen, doch
op straffe van verval voorgeschreven aanslagtermijnen.
22 januari 1957.
378

114. - Inlcornstenbelastingen.
Aftrelclcing van de reeds aangeslagen bestanddelen, ten einde d1tbbele aanslag te
vermijden. - Uitlcer·ing van Teserves die
voordien hetzij definitief, hetzif voorlopig wer·den aan,qeslagen. - Aftrelclcing
« inlcornsten van, inlcornsten )) en << belast-ing van belasting )). - Bepaling bij toepassing van de regel van ·d1·ieen met inachtnerning van tle integrale reserve. -

111. - Inlcornstenbelastingen.
Buitengewone te·rrnijnen. - Te1·rnijnen door
art-ilcel 1 van de beslttitwet van 17 decembe?· 1942 geschoTst tot de dat·um van het
lconinklijlc besluit 1titvaaTdigend dat het
legeT te1·ug ov vTedesvoet wordt _gebTacht.

Wanneer een vennootschap met rechtspersoonlijkheid een deel van haar reserves uitkeert, moeten de aftrekkingen,
voorgeschreven bij artikel 52 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bepaald worden bij
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toepassing van de regel van drieen. met
inachtneming van de sommen die, in de
algeheelheid van de reserves, hetzij definitief, hetzij voorlopig aangeslagen zijn
geworden. (Eerste en tweede arrest.)
31 januari 1957.
405
1115. - Inleomstenbelastingen.
Att·relelcing van de reeds aanr;eslagen bestanddelen, ten einae aubbele aanslag te
verrnijden. ~ Uitlcerin,q ,;an reserves aie
voordien hetzij aefinitief, hetzij voorlopig werden aangeslagen. - BesUssing van
de vennootsohap, die ae nitleering doet,
daaraan een bepaald en ge'inaividualiseercl cleel ,;an ae reserve te besteclen. Beslissing wellce niet tot ttitwet·lcing lean
hebben de aftrelclcing <( inlcornsten van inlcomsten ll of (( belastinr; van belasting ll
anders te floen clan bij toepassing van de
·regel van flt·ieen, zoals bij artilcel 52 van
de samenr;esohalcelfle wetten voot·r;esohre,;en is. - De beslissing van de algemene

vergadering van een vennootschap waardoor een bepaald deel van de reserve aan
de uitkering van dividenden wordt besteed - deel benaald hetzij naar de aard
er van, hetzij naar de datum van zijn
ontstaan ~ kan niet tot uitwerking hebben dat de aftrekkingen <( inkomsten van
inkomsten ll en <( belasting van belasting ll,
bedoeld iil artikel 52 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, anders gedaan worden dan
bij toepassing van de regel van drieen,
zoals bij datzelfde artikel voorgeschreven
is. (Eerste en tweede arrest.)
31 januai'i 19[i7.
405
116. - Inlcornstenbelast-ingen.
Attreleleing van ae t·eeds aan,qeslagen bestandaelen, ten einae anbbele aanslag te
vennijden. - Vaststelling. in feite, dat
in ae loov van het jaa1· t·eecls aangeslagen
bestanclaelen in fle belastbare inlcomsten
voorhanclen zijn. Soevereine beoordeling van fle t·eohte·r. - De rechter stelt

soeverein vast of de in de loop van een
maatschappelijk dienst- of boekjaar reeds
aangeslagen inkomsten, in feite in .de tijdens dat jaar verwezenlijkte belastbare
inkomsten voorhanden zijn, omstandigheid cUe vereist is opdat die reeds aangeslagen inkomsten van de belastbare
grondslag zouden ktmnen afgetrokken
worden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 52, par. 1.) (Eerste arrest.)
405
31 januari 1957.
117. - Inlcomstenbelastingen.
Attrelclcing van de reeds aangeslagen bestanddelen, ten eincle dubbele aanslag te
vennijden. Kaflastraal inlcomen bedoelcl bij artilcel 52, pat·agt·aaf 2, letter a,
van de samenr;esohalcelae tvetten. ~ Inlvomen hetweUc in Belr;ie ttitslttitena float·

ae adrninistt·atie van het lcadaster wordt
bepaald. ~ De woorden « kadastraal in-

komen ll in artikel 52, paragraaf 2, letter a, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, bedoelen het inkomen in Belgie bepaald
door de administratie van het kadaster
en niet dergelijk inkomen met betrekking
tot namelijk in het buitenland gelegen
onroerende goederen en zoals door een
vreemde adrninistratie bepaald. (Eerste
arrest.)
31 januari 1957.
405
118. - Inlcomstenbelast-inr;en.
Aftreleleing van de reeds aangeslar;en bestanddelen, ten e·inde dttbbele aanslag te
t'ermijden. ~ Pet·soon die zijn woonplaats
in Belr;ie heeft.- Inkomen van in Franlct·ijlr; {Jelegen beroepshnmobilien. - Inlcornen hetweUc in Belr;iiJ wettelijlc vrijgesteld is van de oedttlaire belasting. Reeds aangeslagen inlcomen in de zin van
at·Ulcel 52, paragraaf 2, letter b, van de
samengeschalcelcle wetten. Het inko-

men van bedrijfsimmobilien welke de
eigendom zijn in Frankrijk van een persoon, die zijn woonplaats in Belgie heeft,
is, hoewel de belasting slechts in Frankrijk geheven wordt, een reeds aangeslagen inkomen in de zin van artikel 52,
paragraa.f 2, letter b, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, wijl het in Belgie van
elke cedulaire belasting wettelijk vrijgesteld is. (Samengeschakelde wetten, artikel 14, par. 1, en 52, par. 2; overeenkomst van 16 mei 1931 tussen Belgie en
Frankrijk, bij de wet van 28 december
1931 goedgekeurd.) (Eerste arrest.)
31 januari 1957.
405
119. - Inlcornstenbelastingen.
Aftrelcking van cle reeds aanrteslagen bestanddelen, ten einde dttbbele aanslag te
vermijden. - Vaststellin,q, in teite, door
de reohter, dat het bedrag van het lcaflastraal inlcornen van een in het bnitenlana gelegen onroeTend goed, dat tot het
beclrijf dient, zoals dat inkornen floor de
t't·eemde adrninistratie -werd bepaald,
ovet·eenstemt met het werleelijlce inlcomen
flat in Belgie van ellr;e oedttlaire belasting
-wettelijlc vrijgesteld is. Bedmg het-weUc atgett·oklcen lean worden bij toepass·ing van artikel 52, paragTaaf 2, letter b,
van de sarnengesohalcelde wetten. -Wan-

neer cle rechter in feite vaststelt dat het
bedrag van het kaclastraal inkomen van
een in het buitenland gelegen onroerend
goed, dat tot het beclrijf client, zoals dat
inkomen door de administratie van het
kadaster van Frankrijk werd bepaald,
overeenstemt met het werkelijk inkomen
van dat goed, kan hij bij toepassing van
artikel 52, paragraaf 2, letter b, van dE'
samengeschakelde wetten betreffende de
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inkomstenbelastingen, dat bedrag van de
belastbare inkomsten van het dienstjaar
wettelijk aftrekken, wanneer dat werkelijk inkomen krachtens een wetsbepaling
van « elke cedulaire belasting in Belgie
vrijgesteld is>>. (Eerste arrest.)
31 januari 1957.
405
120. - Inlcomstenbelastingen.
Raming van de belastba1·e grondsla.Q. ~ Beroep op de vergelijlcing met ae normale
inlcomsten van soortgelijlce belastingplichtigen, bij geb1·eTc rwn bewijslcrachtige gegevens. - Vergissingen in elementen uit
de boelchouding. - Elementen wellce hun
Tcaralcter van bewijslcrachtige gegevens
lctmnen verliezen zonder dat de vergissingen vergezeld 'uaan van een oogmerlc
van wetsontduilcin.Q. - Zo, naar luid van
artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
de belastbare winsten bepaald worden
naar de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen enkel « bij gebrek aan
bewijskrachtige gegevens, geleverd hetzij
door de belanghebbenclen, hetzij door het
beheer », de wet echter niet eist, opdat de
overgelegde elementen uit de boekhouding
hun karakter van << bewijskrachtige gegevens J> zouden verliezen, dat de gegevens die zij inhouden vergezeld gaan van
een oogmerk van wetsontduiking.
14 februari 1957.
465
121. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag van a.mbtswe,qe. ~ Belast-ingplicht-ige
die niet in de wettelijlce tennijn ov een
vraag om inlichtingen geantwoord heejt.
TVettelijlcheid van de aanslag van
ambtswege. Wanneer een belastingplichtige zonder wettige reden niet in de
wettelijke termijn op een vraag om inlichtingen van de administratie geantwoord heeft, mag deze wettelijk de aanslag van ambtswege vestigen. (Samengeschakelde wetten betreffende de belastingen op de inkomsten, art. 55 en 56.)
. 12 maart 1957.
1\65
122. - Inlcomstenbelastingen. - Raming van de belastba1·e basis door telcenen en indicicn van gegoedheid. Methode van 1·aming van de belastba1·e inlcomsten niet afhanlcelijlc van cle voorwaa!:cle dat de belastingpl'ichtige geen regelrnatige boelchottding heett overgelegd.
~ Tegenbewijs aan de belast1ngplichtige
voorbelwuden. Wanneer de administratie, bij het verbeteren van een aangifte in de belastingen op de inkomsten
die zij onjuist bevindt, de belastbare
basis raamt volgens tekenen en indicien
waaruit een hogere gegoedheid blijkt dan
uit de aangegeven inkomsten, moet zij
niet vooraf bewijzen dat de belastingplichtige geen regelmatige boekhouding
overlegt. De boekhouding zal later door
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de belastingplichtige als tegenbewijs kunnen ingeroepen worden.
14 maart 1957.
569
123. - Inlcornstenbelastingen.
Verbetering van een onjttist bevonden aangijte. - Bericht van wijziging voorstellencle de cijjer·s van de aangijte te verbeteren betr-ej]'ende zowel de aanmtllende
personele belasting als cle bedrijfsbelast-ing. Verbetering betretfenae de personele aanvullende belasting enlcel voortvloeiende ttit die voorgesteld voor de inkornsten aan de bedrijfsbelast-ing onderworpen. ~ Bm·icht van wijziging de redenen aandttidende d·ie cle verbetering van
de vom· de bedrijfsbelasting aangegeven
inlcomsten blijlcen te rechtvaardigen. Ver-beter-ing van het oijfer- van de inlcornsten aan de personele aanmtllende belasUng onderworpen dam· dezeltde motivering. - Wanneer de administratie aan de
belastingplichtige het cijfer bekend maakt
dat zij zich voorstelt in de plaats te stellen voor datgene hetwelk hij had aangeduid in zijn aangifte betreffende de aanvullende personele belasting en wanneer
zij, bij zelfde l1ericht van wijziging, hem
ook ·het cijfer bekendmaakt hetwelk zij
het inzicht heeft in de plaats te stellen
voor het in de bedrijfsbelasting aangegeven cijfer, door, betreffende deze laatste
wijziging, naar de eis van artikel 55 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen volcloende redenen op te geven, is het voorstel tot wijziging van het cijfer van de aan de aanvullende personele belasting onderworpen
inkomsten daarcloor zelf wettelijk gemotiveerd, indien die wijziging enkel voortvloeit uit de wijziging betreffende de aan
de bedrijfsbelasting onderworpen inkomsten.
14 maart 1957.
569
124. - In/comstenbelastingen.
Bedrijfslasten £l-ie Tcunnen ajgetrolclcen wor-den. Afschrijvingen. ~ Aftrelclcing
die moet bepaald wor-den op grana van
de waardeverrninclering die zich wer-kelijlc tijdens cle belastbare periocle heett
voor-gedaan, relcening gehattden met de
beleggingswaarde of de lcostpr-ijs. - De
bedragen, die, luidens artikel 26, paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastin"
gen, als afschrijvingen, mogen afgetrokken worden van de aan de belasting onderworpen winsten, moeten overeensteli:J."
men met de waardevermindering van · de
door clit artikel bedoelde goederen, die
zich werkelijk gedurende de belastbare
periode heeft voorgedaan, rekening gehouden met de beleggingswaarde of met
de kostprijs.
14 maart 1957.
576
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125.
Inlcomstenlielastingen. Bedrijfslasten die lctmnen afgetrolclcen worderi. - Atschrijvingen. - Bewijs dat op
de belastingplichtige ntst. - Opdat aan

een belastingplichtige in de bedrijfsbelasting zou worden toegelaten, van zijn aan
de belasting, onderworpen winsten afschrijvingen af te trekken met betrekking
tot de goederen bedoeld bij artikel 26,
paragraaf.2, 4°, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, moet hij de beleggingswaarde of de
kostprijs bewijzen van die goederen,
waarde of prijs waarvan de bepaling van
die afschrijvingen afhangt.
14 maart 1957.
576
126.

~

InlcornstenL-elasUngen.
Bedriffslasten die lcnnnen afgetrolclcen worden. - Afschrijvingen. - Uitvindingsoctrooi in een nijverheiflsexploitaUe belegfl
en, floor fle belastingschttlfliae in fle· bedrijfsbelasting, verworven teaen betalina
van faar"liflcse retribnties berelcenfl op
basis van het aantal floor exploitatie van
flit octrooi ver·vaanliafle voorwerpen. Bepalina van fle sornrnen flie als atschrijving van flit octr·ooi mogen afgetrolclcen
worclen. - Wanneer een belastingplich-

tige in de bedrijfsbelasting in zijn bedrijf
een uitvindingsoctrooi belegd heeft dat
hij in eigendom verworven heeft tegen
betaling van jaarlijkse sommen, << retributies ll genoemd, berekend op basis van
het aantal door hem vervaardigde voorwerpen door exploitatie van dit octrooi,
zijn de enige bedragen, die hij van zijn
winsten mag •aftrekken als afschrijving
van dit octrooi, degene die overeenstemmen met de door dit laatste tijdens de in
aanmerking genomen belastbare periode
werkelijk ondergane waardevermindering, met inachtneming van zijn beleggingswaarde.
De som welke die beleg·gingen vertegenwoordigen stemt niet noodzakelijk overeen met de jaarlijkse « retributie l), a'an
de overdrager van het octrooi verschuldigd of betaald.
14 maart 1957.
576
127. - Inlcornstenbelastingen.
Buitengewone termijn. - Artilcel 74 van de
samengeschalcelfle wetten. - Fatale termijn van openbare orfle. Verzalcina
van de termijn floor de administratie zonder uitwerlcina in rechte. - De buiten-

gewone termijn, voorzien door artikel 74
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting·en, is een fatale termijn, van openbare orde, waarvan
niet geldig kan worden afgezien.
14 maart 1957.
579
128. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag van ambtswege. Ver·mogen doch
geen ver·tJUchting voor· de administratie.

De rechtspleging van aanslag van
ambtswege, voorzien bij artikel 56 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, maakt een vermogerr- nit, doch geen verplichting voor
de administra tie.
14 lllaart 1957.
579
129. -'--- Inlcomstenbelastinaen.
Aanmtllencle aanslag _qevestiycl we,qens cle onjnistheid van het bedr·aa van fle aanyeaeven inlcomsten. - Aclministratie die bij
ver.IJissina het bedraa van aeze aanvnllencle aanslaa niet op het kohier ,bTenyt.
WetteUjlcheicl van cle vestiyiny van
een nienwe aanvullencle aanslag. De

administratie vestigt wettelijk een aanvullende aanslag wanneer, de onjuistheid
erkend hebbenc1e van het bedrag van de
door de. belastingplichtige aangegeven inkolllsten, zij van alllbtswege een eerste
aanvullende aanslag gevestigd had doch,
bij vergissing, het bedrag ervan niet op
het kohier had gebracht.
28 lllaart 1957.
630
130. - Inlcomstenbelastinyen.
Buitenaewone termijn. - Wettel'ijlcheicl van
cle ve'l"beter·iny of van cle aarislag van
ambtswege zolany fle beslissing van cle
clir·ecteur, op reclamatie, niet is yeyeven.

- Wanneer de administratie de onjuistheid van de aangifte van de belastingplichtige erkent, verlllag zij de belasting
te vestigen hetzij van alllbtswege hetzij
door wijziging, in de buitengewone termijnen voorzien bij artikel 74 van de
salllengeschakelde wetten en opgeschorst
krachtens de besluitwet van 17 december
1942, zolang de beslissing van de directeur, op de reclamatie van de belastingplichtige niet is gegeven. (Salllengeschakelcle wetten op de inkolllstenbelastingen,
art. 55, 56, 61, par. 3, 65 en 74.)
28 maart 1957.
630
131. - Inlcomstenbelastingen. - Buitengewone terrnijn. Aanslag bij navorclerin{l van Techten clie mau uevesti{lcl
worclen, zelts na cle beslissin{l van cle diTecte1tr, inclien cle aanslag gegr·oncl is ·op
elementen die cle aclministratie niet gelcend heett, om een aan ae belastingplichti{le te wijten r·eden, en die pas na de
beslissing van de di'l"ecte1/.'l" belcend geworclen zijn. - ])en aanslag bij navordering

van rechten lllag in de buitengewone termijnen na de beslissing van de directeur
der belastingen op de reclamatie van de
belastingplichtige gevestigd worden, indien deze aanslag gegrond is op elementen die de administra tie niet gekend
heeft, olll een aan de belastingplichtige
te wijten reden, en die pas na de beslissing van de directeur bekend zijn geworden. (Samengeschakelde wetten op de in-
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komstenbelastingen, art. 55, 56, 61, par. 3,
65 en 74.)
28 maart 1957.
630

132. - Inkomstenbelastingen. - Buitengewone termijn. ~ AdrninistTatie die
aan de aangifte elementen ontleent die
mtttig zijn vooT de vesti.qin.q van de belasting. - Procedtwe die neen edcenning
ttitmaalct van de geldigheid van de aangifte. - Procedure die geen verzalcing impl'iceert van het aanwenden van het 1·echt
in de bttitengewone termijn aan te slaan.
- De administratie mag wettelijk, zonder dat zulks een erkenning van de geldigheid van de aangifte uitmaakt die
verzaking impliceert van het aanwenden
van het recht dat haar door artikel 74
van de samengeschakelde wetten verleend
is, aan de aangifte, als feitelijke vermoedens, de tot het vestigen van de belasting
dienstige elementen ontlenen.
28 maart 1957.
630

133.
InkomstenbelasUngen.
Schatting van de belastba1·e grondslag
lwachtens artikel 55, pa?·a,qraaf 1, van de
samengesohalcelde wetten. ~ Bewijs van
de belangrijlcheid der sornrnen wellce de
gegoedheid 1.•an de belastin.qvlichtige verzelcerden. Bewijs dat doo1· de jiSC!tS
mag geleverd worden door rniddel van feitelijke vennoedens. - Vennoeden dat de
gelden, die tot het verzeke1·en van de gegoedheid van de belastingplichtige gediend hebben, uit belastbare inlcomsten
voortkwamen. - Wettelijlc vermoeden juris tantum. - Artikel 55, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen vermoedt
dat, onder voorbehoud van het tegenbewijs, de sommen, die de · gegoedheid van
de belastingplichtige verzekerd hebben,
van belastbare inkomsten voortkomen, al
laat het aan de administratie de last over
de belangrijkheid van die sommen, onder
meer door middel van feitelijke vermoedens, te bewijzen.
2 april 1957.
654
134. --'- Inlcomstenbelastingen. ~ Aanslag en inlcohiering. - Su.bsidiaire aanslag. Artikel 74bis van de sanwngesohalcelde wetten. - Aanslag die ten laste
van dezelfde belastingschttldige moet gevestigd worden. - Zelfde belastingschuldige. ~ Begrip. - De subsidiaire aanslag

die de administratie, bij toepassing van
artikel 74bis van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastlngen, aan de beoordeling van het hof van
beroep mag .onderwerpen, moet gevestigd
worden ten laste van dezelfde belastingschuldige als degene die door de oorspronkelijke aanslag werd bedoeld of ten laste
van een van de personen op beperkende
wijze in het derde lid van gezegd artikel
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vermeld en die door dit laatste geacht
wordt « dezelfde belastingschuldige » te
zijn.
9 april 1957.
672

135. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag en inlcohiering. - Sttbsidiai?·e aanslag. Artilcel 74bis van de sarnengeschalcelde wetten. Oorsp-ronlcelijlce
aansla,q gevestigd ten laste van een verenig·ing zonder rechtsversoonlijlcheid doch
waa1·van de inschTijving ten Tcohie1·e oolG
de een.zelvigheid vermeldde van ellc van
zijn leden. ~ Subsidiai?·e aanslar1 slechts
ten laste van dezelfcle leden .oevesti.od. Aanslagen ten laste van dezelfde belastingschttldigen gevestigd. - Wanneer, na
een aanslag te hebben gevestigd ten laste
van een gemeenschap zonder rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door elkeen van zijn leden, bij de inkohiering met
name vermeld, de administratie, deze
aanslag als on~·egelmatig beschouwend,
aan tle beoordelmg van het hof van beroep een subsidiaire aanslag onderwerpt
ditmaal enkel ten laste van de leden va~
die gemeenschap gevestigd, zijn de oorspronkelijke aanslag en de subsidiaire
aanslag ten laste van dezelfde belastingschuldige gevestigd.
9 april 1957.
672

136. - Inkomstenbelastingen. ~ Buitengewone terrnijn. - Te1·n~ijn geschorst
door de besluitwet van 17 decernber 1942.
Ter·mijn verlengd dom· de wet van
30 j-uli 1947. - Artikel 1 van de wet van
30 juli 1947 heeft, wat de inkomsten betreft van de jaren 1940 tot 1944 bedoeld
bij artikel 25, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de buitengewone aanslagtermijnen voorzien bij artikel 74 van
dezelfde wetten, die door de besluitwet
van 17 . december 1942 waren geschorst
geweest, tot 31 december 1954 verlengd.
9 april 1957.
672

137. - Inlcornstenbelastingen. ~ Verbetering door de administmtie van een
onjttist bevonden aangifte. Niet-a7c7coo1·d van de belastingvlichtige. - Raadpleging van de fiscale comrnissie. - F'acttltatieve raadple.oing. I nitiatief tot
deze raadvleging die alleen aan de administmtie behoo1·t. - De raadpleging van
de commissie, door artikel 55, paragraaf 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorzien, in het geval dat de belastingplichtige zich niet akkoord verklaart over het
cijfer dat de administratie voornemens is
in de plaats te · stellen van dat van de
aangifte in de inkomstenbelastingen, is
niet verplichtend. Ret behoort aan de administratie aileen ze te verwekken.
11 april 1957.
680
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138. - Inlcomstenbelastingen. - Verbetering van een onjnist bevonden aangifte. - Op de administratie ntstend bewijs dat bij middel van vermoedens mag
gele~erd worden. - Wanneer de adminis-

belastingen, sluit een .zekere vrijheid in
voor·de administratie, daar de gelijksoortige winsten noodzakelijk verschillen vertonen.
30 april 1957.
719

tratie overgaaJ tot de verbetering van een
onjuist bevonden aangifte, mag zij het
142. - Inlcomstenbelastingen.
Raop haar rustend bewijs van de belastbare ming van cle belastba1·e grondslag, grondslag leveren, door op feitelijke ver- Vergelijlcing met cle normale inlcornsten
moedens te steunen. (Gecoordineerde wet- 1!an gelij lcsoortige beclrijven en niet van
ten betreffende de inkomstenbelastingen, ' in idenUelce ornstandigheden uitaebate beart. 32 en 55.)
clrijven. Artikel 28 van de gecoordi11 april 1957.
680 neerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorziet de vergelijking met
139. - lnlcomstenbelastingen. - Awn- de normale inkomsten van soortgelijke
slag van ambtswege. Arrest van het bedrijven en niet van in identieke omhot van beroep beslissencle dat de belas- standigheden uitgebate bedrijven,
al
tingplichUge regelmatig van a1nbtswe,qe schrijft het voor, rekening te houden, valwere! aangeslagen wegens gebrelc aan ant- gens het geval, met de bijzonderheden die
woord op het rectificatiebericht. - An·est het vermeldt.
vaststellende flat de belastingplichtige
30 april 1957.
719

een brief betrettende flit rectificatiebericht aan cle administ-ratie gericht heeft.
Dttbbelzinnigheid die met een gebrelc
aan reclenen gelijlcstaat. - Is dubbelzin-

nig het arrest van het hof van beroep
dat al stelt het vast dat de belastingpli~htige op 9 februari aan de administratie een brief gericht had betreffende
het rectificatiebericht van 20 januari, beslist dat de aanslag van ambtswege regelmatig is << wegens het gebrek aan tijdig
antwoord op het rectificatiebericht ll, aldus onzeke1; latend of het hof van beroep
geoordeeld heeft dat die bri~f ~et binnen het tijdsverloop van twmtlg dagen
voorzien bij artikel 55 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen werd ingediend ofwel of die
brief hoewel binnen dit tijdsverloop ingediend, niet kan beschouwd wordeD: als
een antwoord in de zin van dat artlkel.
30 april 1957.
717

140. - InlcomstenbelasUnge!t.
Bepaling van cle belastbare f!?'onclslag a.oor
vergelijlcing met soortgeMJ lee belasttngplichtigen. IJijzoncler bew·ijsmiclclel
waarop de admin·istraUe beroep mag cloen
bij gebrelc aan bewijslcrachUge gegevens.
- Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens kan de belastbare grondslag door
de ;dministratie der directe belastingen
bepaald worden naar de normale winsten
of baten van soortgelijke belastingplichtigen.
30 april 1957.
717
141. - Inlcomstenbelast-ingen.
Raming van de belastbat·e !J1'01ulslag. TTergelijlcing met cle nonnale in.lcomsten
van soortgelijlve belastingplichtt.rJen.
Ramingswijze die een .. zelce1·e vrijheicl
voor ae aclministratie inslu.it. - De ra-

ming van de belastbc~re grondslag, bij.. to~
passing van artikel 28 van de gecoordlneercle wetten betreffencle de inkomsten-

143. - Inlcomstenbelastingen.
Raming van cle belastbUTe gronclslag. Vergelijlcing met cle normale inlcornsten
van geUjlcsoortige beclrijven. - V erbete'l'ing voot·tspruitencle uit de bijzonderheclen vermela in artilcel 28 van ae ,qecoorrlineerde wetten. ~ In feite soevereine
beoorcleling cloor ae 1·echter over de
g·roncl. Wanneer de administratie de
belastbare grondslag bepaald heeft door
zich te beroepen op de vergelijking met
de normale inkomsten van soortgelijke
bedrijven beoordeelt de rechter soeverein, in feite, of, wegens de omstandigheden eigen aan de zaak, er reden is om
rekening te houden met de bijzonderheden in artikel 28 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen vermeld.
30 april 1957.
719
144. - [nlcornstenbelastingen.
Verbetering van een onjuist bevonllen aangifte. Rectijicatiebe1·icht. Doe! en
vonn va-n dit bericht. - De verplichting,

door artikel 55 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen de administratie opgelegd, in het rectificatiebericht de redenen te vermelden
die, naar haar mening, de wijziging van
de aangifte wettigen, strekt er enkel toe
de onderhamlelingen tussen haar en de
belastingplichtige te vergemakkelijken en
laatstgenoemde in de mogelijkheid te
stellen de door de administratie aangehaalde' redenen te bespreken. Er wordt
derhalve aan die verplichting voldaan,
wa~neer de qelastingplich tige in de mogelijkheid werd gesteld, al was het door
verwijzing naitr een ander berich~ van
wijziging regelmatig te zijner kenms gebracht, de reclenen van cle. administratie
te onderzoeken en te betwiSten.
30 april 1957.
719
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1415. - Inkomstenbelastingen. - Raming va_n de aanslagsbasis. Fiscale
commissw. Aanslag die overeenstemt
met het advies van deze commissie. ~
Wettelijlc vermoeden hetwellc alleen teniet lean worden gedaan door het bew,ijs
van het juist bedrag van de inlcomsten. -

Wanneer de aanslagsbasis overeenstemt
met het advies der fiscale commissie,
heeft de door deze commissie in de wettelijke vormen gedane raming van de belastbare inkomsten, niet de waarde van
een gewone beoordeling die de recliter
over de grond niet bindt, doch van een
wettelijk vermoeden hetwelk door de belastingplichtige niet kan worden tenietgedaan dan door het bewijs van het juist
bedrag van zijn inkomsten. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van 15 januari
1948, art. 55, par. 3, al. 4.)
753
7 mei 1957.
146. - Inlcomstenbelastingen. ~ Aanslag en oplcohim·brenght,q. - Niettwe aanslag. Artilcel 74bis van de samengeschalcelde wetten. Recht voor de administratie reeds voorz,ien v66r de inwerlcingtreding van de wet van 20 augttstus

Heeds v,66r de inwerkingtreding
van de wet van 20 augustus 1947, hielden
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen een bepaling in
gelijkaardig met deze van artikel 32 van
deze wet en die een artikel 74bis uitmaakte, die gevoegd werd in de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen bij
artikel 6 van het besluit van 12 mei 1942.
774
16 mei 1957.

1947. -

147.
Inlcomstenbelastingen.
NiettWe aanslag. - Artikel 74bis van de
Aanvankesamengeschalcelde wetten. lijlce aanslag vernietigd wegens een aan
de administratie te wijten dwaling. -Recht voor de adrninistratie een niettwe
aanslag te vestigen. - Artikel 74bis van

de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen sluit het recht
niet uit, voor de administratie, een
nieuwe aanslag te vestigen wanneer de
aanvankelijke aanslag vernietigd werd
wegens de schending van een wetsregel
welke aan een dwaling van de administratie zelf te wijten is.
16 mei 1957.
774
148. - Inlcomstenbelastingen.
Bewijs van de belastbare y1·ondslag. - TTm·gelijlciny met de normale winston van
soortgelijke belastingplichtigen. l'aststelling dat de vergelijkingspttnten oo?·deelknndig ,qelcozen werden na nattwkettrig onderzoelc naa,r de winstbestanddelen.
- Passencl antwoord op de beslttiten van
de belastingplichtige staande houdend dat
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zijn onderneming ~n de streelc, enig in
haar soort was. - Door erop te wijzen

dat de vergelijkingspunten oordeelkundig
gekozen werden na een nauwkeurig onderzoek naar de winstbestanddelen, duidt
het hof van beroep aan dat de vergelijking met de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen, waarvan de
administratie gebruik heeft gemaakt, dienend is en beantwoordt aldus passend de
besluiten van de belastingplichtige die beweerde da t zijn i:mderneming, in haar
soort, enig in de streek was.
21 ~nei 1957.
803
1,49. - Inkornstenbelastingen. - Aanslag en opkohie1·brenging. Belastingplichtige overladen. Op het kohier
b1·engen van de aanslay op naam van de
overleden belastingplichti,qe voorafgegaan
van het woord « nalatenschap JJ en eventtteel gevolgd van andere aandnidingen.
-- E1·tgenamen moeten niet ieder en afzonderlijlc het voorwe1·p maken van een
opkohie1·brenging. De aanslag in de

inkomstenbelastingen ten laste van een
overleden belastingplichtige dient ten kohiere te worden gebracht op de naam van
deze, voorafgegaan van het woord « nalatenschap Jl en eventueel gevolgd van
andere aanduidingen; in geen geval moeten de erfgenamen ieder het voorwerp
maken van afzonderlijke opkohierbrengingen. (Kon. besl. van 22 september 1937,
art. 38.)
805
21 mei 1957.
150. - Inkomstenbelastingen.
Fiscale commissie. - Inkorting van de termijn waarin de belastingschnldige in Tcennis moet gestelcZ worden van de datum
waa1·op de fiscale commissie haar advies
zal ttitbrengen. - JJ1elding vereist in het
p1·oces-ve1·baal van de commissie. - Substantii!le formaliteit. - Wanneei· de con-

troleur der belastingen de termijn in dewelke de belastingplichtige in kennis
moet gesteld worden van de datum waarop de fiscale commissie haar advies zal
uitbrengen, tot vijf dagen herleidt, moet
het proces-verbaal van de zitting van de
commissie vaststellen dat de controleur
deze inkorting noodzakelijk heeft geacht
om de belangen der Schatkist te vrijwaren; deze formaliteit is substantieel.
(Kon. besluit van 22 september 1937; kon.
besluit van 30 december 1939, art. 33.)
823
28 mei 1957.
151. - Inlcomstenbelastingen.
Invo?·derin,q. Rechtstreelcse vervolging.
Betelceninu van een dwangbevel. N oodzalcelijlcheid van een voo?·afgaande
aanze[!,qing van een dwnn,qaanmaninu. ~
Gevolgen van het verzwin~ van deze formaliteit. - In een rechtstreekse vervol-
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ging tot inning van inkomstenbelastingen,
moet de )Jetekening van een dwangbevel
voorafgegaan worden, behoudens hoogdringendheid waarvan de redenen in het
dwangbevel dienen vermeld, door de afgifte van een dwangaanmaning; bij gemis
aan deze st1bstantiele formaliteit is het
dwangbevel nietig. (Kon. besl. van 22 september 1937, art. 56, 57 en 59.)
31 mei 1957.
826

152. -

Inlcomstenbelastingen.
Invordering. Rechtstreelcse vervolging.
Betelcening van een dwangbevel. ~
Rechter die lcennis neemt vnn een betwisting nopens de geldigheid vnn het dwnngbevel. - Macht om na te gaan of een
dwangaanmaning al dnn niet voorafgaandelijlc werd nangezegd. Alhoewel, in

een rechtstreekse vervolging tot inning
van inkomstenbelastingen, de dwangaanmaning die het dwangbevel moet voorafgaan, tot het administratief stadium van
de vervolging behoort, heeft de rechter
die )l:ennis krijgt van een betwisting nopens de geldigheid van het dwangbevel,
die tot het rechterlijk stadium van de
vervolging behoort, de macht om na te
gaan of de voorafgaande aanzegging van
een dwangaanmaning, die een der voorwaarden is van de geldigbeid van het
dwangbevel, gedaan werd.
31 mei 1957.
826

153. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag van ambtswege. - Bewijzen die mogen voorgebrncht worden door de belastingplichtige. - Bewijs van het j1tist bedrag van (l,e belastbare inlcomsten of bewijs dat de aanslag gegrond werd ov een
willelceurig vastgestelde belastbat·e grandslag. - Uitwerlcing van iedm· dezer bewijzen. - Wanneer de belastingplichtige
van ambtswege aangeslagen wordt, behoort het hem, indien hij een belastbare
grondslag in de plaats wenst te stellen
van deze samengesteld door de door de
administratie vermoede inkomsten,. bet
bewijs te leveren van het juist beclrag van
zijn inkomsten; bij heeft ook bet recht
de vernietiging van de aanslag aan te
vragen, door het bewijs te leveren dat cle
belastbare grondslag willekeurig gevestigd werd.
18 juni 1957.
883

154. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag en inkohiering. B1tbsid;iaire aanslag. - A1·tilcel 74bis det· samengeschalcelde wetten. Aansla,q clie ten laste
van dezelfde belastingplichtfge moet worden gevestfgd. Zelfde belastingtJlichtige. - Begdp. - De subsicliaire aanslag,
welke cle aclministra tie, bij toepassing
van artikel 74bis van cle sam.engeschalrelde wetten betreffende de inkomsten-

belastingen aan bet hof van beroep mag
onclerwerpen, moet ten laste van dezelfcle
belastingplichtige worden gevestigd als
degene welke cle oorspronkelijke aanslag
bedoelde of ten laste van een der bij alinea 3 van gezegd artikel beperkenderwijze vermelde personen, beschouwcl als
<< clezelfde belastingplichtige >>.
2 juli 1957.
933

1'55. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag en inlcohiering. - Bubsidiaire aanslag. Artilcel 74bis der samengeschalcelde wetten. - OorsvronlceUjlce aanslag
gevestigd ten laste van een gemeenschap
zonder rechtspe1·soonlijlcheid. - Aanslag
die cle identiteit van ellceen der leden van
die gemeenschap vermeldt. - Bubsidiaire
aanslag slechts ten laste van die leden
gevestigd. - Aansla,q ten laste van dezelfde belastingplichtigen gevestigd.
Wanneer, na een aanslag te hebben gevestigd op naam van een gemeenschap
zoncle~·
rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door eeniecler van zijn leden
uitdrukkelijk in de inkohiering genoemd,
de administratie, clie deze aanslag onregelmatig acht, aan de beoordeling van het
bof van beroep een subsidiaire aanslag
onclerwerpt, clitmaal enkel ten laste der
leden van die gemeenscbap gevestigd, zijn
de oorspronkelijke en cle subsidiaire aanslagen ten laste van dezelfde belastingplichtigen gevestigd.
2 jnli 1957.
933

156. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag en inlcohiering. Bubsidiait·e aanslag. Artilcel 74bis van de samengeschalcelde wetten. - Bttbsidiaire aanslag
gevestigd op naan~ van de nalatenschap
van een belastingplichtige vertegenwoordigd door zijn erfgenamen, de oorspronlcelijlce aanslag ,qevestigd geweest zij'nde
OZJ naam van die belastingpUchMge. Aanslag gevestigd ten laste van dezelfde
belastingplichtige. Wanneer, na het
overlijclen van een belastingplichtige ten
laste van clewelke een aanslag gevestigd
was geweest, de administratie aan de beoorcleling van het hof van beroep een subsidiaire aanslag onderwerpt gevestigd op
naam van cle nalatenschap, vertegenwoordigd door cle erfgenamen, zijn de aanslagen gevestigcl ten laste van dezelfcle belastingplichtige. (Samengescbakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
art. 74bis, al. 2 en 3.)
2 juli 1957.
933

157. - InlcomstenbelasUngen. - Aanslag en inkohiet'in,q. - Aanslag verlceerd
gevestigd. - · Nie1twe aanslag wellce binnen de gewone tennijn van aanslag mag
worden gevesUgd en zelfs binnen de bttitengewone te·rmijn in geval van atwezig-
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heia van aangifte. ~ Voorafgaande vernietigin,q van de verkeerde aangifte. Niet vereiste voorwaarde. Gedurende

de gewone termijn van aanslag en zelfs,
wanneer de belastingschuldige zijn aangifte niet heeft ingediend, gedurende de
bij artikel 74 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
,voorziene buitengewone termijn, mag de
administratie een nieuwe aanslag vestigen ter vervanging van de oorspronkelijk
verkeerd gevestigde aanslag, zonder dat
deze laatste client te worden vernietigd.
2 juli 1957.
936
158. - Inlcomstenbelastingen. - Aanslag en inkohierin,q. - Aanslag ,qevestigd
binnen de 11ewone termijn of binnen de
buiten,qewone terrnijn zo de wet Z1tlks
toelaat. - Artilcel 74bis van de sarnengesohalcelde wetten· niet toepasselij1c. Artikel 74bis van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen is niet toepasselijk wanneer een
nieuwe aanslag gevestigd wordt gedurende de gewone termijn of zelfs gedurende
de buitengewone terrnijn, zo de wet zulks
toelaat.
2 juli 1957.
936
159. - Inlcornstenbelastingen.
Attrek der t·eeds aan,qeslagene inkornsten
ten einde d1tbbele zetting te verrnijden.
~ Nie1twe aanslag wellce een vroegere
aanslag volledig vet·vangt. - Artilcel 52
der sarnengesohalcelde wetten niet toepasselijlc. - De bij artikel 52 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorziene regel ten einde
de dubbele zetting van een zelfde inkomen in hoofde van dezelfde belastingplichtige te voorkomen is niet toepasselijk wanneer de inkomsten te voren enkel
het ·voorwerp zijn geweest van een onregelmatige aanslag, welke volledig door
een nieuwe aanslag vervangen is geweest.
2 juli 1957.
936
160. - Inl;;omstenbelastingen.
Attrek der t·eeds belaste elernenten ten
einde de d1tbbele zettin_q te verrnijden. ~
Voorwaarrlen. - Tawatie van die elernenten tijdens hetzelfde boekjaat·. I-Iet
artikel 52, paragraaf 1, alinea 1, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, ten einde de dubbele
zetting van een zelfde inkomen in hoofde
van een_ zelfde belastingplichtige te vermijden, voorziet slechts de aftrek van de
reeds in de loop van hetzelfde boekjaar
belaste bestanddelen in geval die bestanddelen teruggevonden worden onder de belastbare inkomsten van hetzelfde boekjaar.
965
9 juli 1957.
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I-IOOFDSTUK IV.
BEVOEGDHEID EN REOHTSPLEGING
VOOR RET HOF VAN BEROEP.

161. - Inlcornstenbelastingen. - Bet·oep bij het hot van beroep, - Macht van
het hof van beroep rniddelen aan te nernen of van arnbtswege op te we·rpen die
niet in het bezwaarsohrift gerioht tot de
diTeoteur werden ingeroepen. ~ Voorwaarden. - I-Iet hof van beroep waarbij
het beroep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur der belastingen aanhangig is, vermag, .zonder de
belastingplichtige te benadelen, middelen
die niet voor de directeur ingeroepen
werden, aan te nemen of van ambtswege
op te werpen op voorwaarde dat die middelen de perken van het voor het hof gebracht geschil niet te buiten gaan.
18 september 1956.
9
162. - Inkornstenbelastingen. - Perken van het gesohil. v66r het hot van bet•oep gebraoht. :-- Belastingsohuldige die
in zijn bezwaarsohrift enlcel de nietiglieid
van de aanslag heeft ingeroepen wegens
niet naleving van het artikel 35, para_qraat 2, lid 1. van de sarnengesohakelde
wetten. - Hot van beroep verrnag niet
de aanslag te vernietigen wegens sohending van at·tilcel 32, paTa,qraaf 2, van
voot·rnelde wetten zo de direoteur daarover niet van ambtswe.qe besliste. -Wanneer de belastingplichtige in haar bezwaarschrift enkel opgeworpen heeft dat
bij toepassing van artikel 35, paragraaf 2,
van de samengeschakelde wetten, de aanslag in hoofde van haar echtgenoot moest
ingekohierd worden vermag het hof van
beroep, voor hetwelk de zaak wordt aanhangig gemaakt, niet te beslissen dat bij
toepassing van artikel 32, paragraaf 2,
van dezelfde wetten de aanslag aan een
ander dienstjaar diende te worden verbonden, warineer de directeur daarover
ambtshalve geen uitspraak deed.
18 september 1956.
9
1·63. -

Inlcornstenbelast-ingen.
Ravan de belastbare gt·ondslag. - Getu.i,qenverhoor. - Andere inliohtingen die
doot· de adrninistratie. k1tnnen ingezarneld
tot vestiging van de grondslag. ~ Hot
van beToep vennag op .de ene en de anclere te stem~en. - Al stelt artikel 64 van
n~ing

de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen een bijzondere
procedure in voor « het getuigenverhoor ))
impliceert dit niet dat de overtuiging van
het hof van beroep niet kan gesteund zijn
op inlichtingen welke het de adrninistratie vrijstaat in te winnen.
25 september 1956.
34
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164.
Inlcomstenbelastingen. Onderzoelc van het hof van be1·oep n·iet beperlct tot de bewijsvoering van cle aclministratie. Vervlichting voor het hof
van beroep zelf het bestaan van de belastingschuld te onclerzoelcen. - Om reden

van het karakter van openbare orde van
de belasting vermag het hof van beroep
niet zich ertoe te bepalen tot d.e bewijsvoering van de administratie te onderzoeken; het heeft de verplichting zelf,
volgens alle elementen der zaak het bestaan van de belastingschuld na te gaan.
25 september 1956.
30
1·65. ~ Inlcomstenbeiast'ingen.
Beroep v66r het hot van beroep. Artilcel 464 van het Wetboelc van b~trgerlijke
rechtsvorclering niet van toepassing. -

Het beroep dat de belastingplichtige
krachtens de artikelen 66 en 67 van de
samengeschakelde wetten instelt tegen de
beslissing van de directeur der rechtstreekse belastingen wordt niet beheerst
ten aanzien van de grenzen van het aldus
voor het hof van beroep aanhangig ge-.
maakt geschil, door artikel 464 van het
Wetboek van \mrgerlijke rechtsvordering.
27 september 1956.
41
166. - Inlcomstenbelast-ingen. - Emtrabelasting. - Beroep v66r het hof van
beroep. Raming van cle belastbare
grondslag. - Rarning door cle belastingschuldi,qe voor,qestelcl waarbij v66r het
eerst gewag worclt gemaakt van zeker
actiet op 1 jamw1·i 1940. Aanspraalc
wellce verschilt van de eis in de reclamatie over,qelegd en waarover cle clirecteur
ambtshalve geen ttitspraalc cleed. - Aanspraalc waarvan het hof van beroep geen
lcennis Jean nemen zonder zijn rnacht te
buiten te gaan. Waar de belasting-

schuldige voor de eerste maal v66r het
hof van beroep het bestaan op 1 januari
1940 van sommige bepaalde elementen van
het actief laat gelden, brengt hij aanspraken voor welke uiteraard o:qderscheiden zijn van deze cUe hij in zijn reclamatie liet gelden en waarin hij er zich
toe beperkte aan te voeren dat hij geen
kennis gekregen had van de grondslag
waarop de extrabelasting gevestigd was.
16 october 1956.
95
167. ~ Inkomstenbelastingen.
Beroep v·66r het hot van be-roep. - Beslissing van cle directe~tT cle-r belastingen
waarbij een 1·eclarnatie n·iet ontvankelijlc
wo-rdt ve-rlclaa-rcl. An·est hetwellc het
beroep niet geg-roncl verklaart. - Arrest
hetwellc het onderzoek niet onclerstelt
naar cle nem·onclheid van cle betwistingen
in de reclarnatie opgeworpen. Wan-

neer het Hof van beroep, de redenen van
de beslissing van de directeur overne·
mend, beslist dat de reclamatie te laat

was ingediend en hieruit afleidt dat het
beroep niet gegrond is, sluit dit arrest
het onderzoek uit naar de gegrondheid
van de door die reclamatie opgeworpen
betwistingen.
23 october 1956.
110
1·68. - Inlcomstenbelastingen.
Verhaal voor het hot van beroep. - Rarning
van de belastbare grondslag door de administr'atie bij middel van elementen
overgelegcl ten titel van vermoedens. Ontlcenning door de belastingvUchtige van
cle bew·ijslcrcwht, in teite, van die elernenten. - Bevestiging door het hot van
bemep dat clie elementen telcenen of indicien van gegoedheicl zijn. W ettelijkheicl.- Tegenover een loutere ontkenning

in feite van de bewijskracht der door de
administratie overgelegde elementen, ten
titel van vermoedens, ten einde de belastbare grondslag te ramen, mag het hof
van beroep zich ertoe beperken de bevestiging te stellen da t die elementen de tekenen of inclicHln zijn van hogere inkomsten clan deze die aangegeven werden.
(Samengeschakelde wetten betreffende ae
inkomstenbelastingen, art. 55.)
25 october 1956.
120
169. - Inlcomstenbelastingen.
Verhaal v66r het hof van beroep. - Perlcen
van het gecling. - Hot van beroep welk
zelfs arnbtshalve mag nagaan of de aanslag wegens torclusie niet nietig is. -

Het hof van beroep, voor hetwelk het
verhaal van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur der belastingen aanhangig werd gemaakt, mag, in
elken stand van het geding, en buiten de
door de reclamatie opgeworpen betwistingen en de wijzigingen die de directeur
heeft aangebracht, zelfs ambtshalve nagaan of de aanslag niet na verloop van
de termijnen gevestigd is geweest. (Eerste zaak.)
17 november 1956.
181
170. ~ Inlcomstenbelastingen.
Bemep tegen cle beslissing van de directeur
cler belastin,qen. - Nederlegging van het
verzoelcschrift en va.n het OTigineel van
cle aanzegging van het beToep. - Neerlegging die cle akte ~titmaakt waarbij de
belastingsch·ttldige op au.thentielce wijze
blijlc geett van zijn vooTnemen een be1'0ep in te stellen. - Door de afgifte en

het nederleggen van het verzoekschrift,
met het origineel van de aa'nzegging van
het beroep, geeft de belastingsclmldige op
authentieke wijze blijk van zijn voornemen bij het hof van beroep een eis in te
stellen tegen de beslissing door de directeur der belastingen ter zake van directe
belastingen genomen. (Wet van 23 juli
1953, art. 1 waarbij de artikelen 7 en 8
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van de wet van 6 september 1895 werden
vervangen.)
3 januari 1957.
291

.171. - Inlcomstenbelastingen.
Beroep tegen de beslissing van de directe7tr
der belastingen. N eerlegging van het
vcrzoelcschritt. Neerlegging die door
de partij zelt ot door haar bijzondere gemachtigde dient te geschieden. ~ St7tlc7cen met de post aan de grijfie1· van het
hot van be1·oep overgemaalct. - Neerlegging die aan de wet niet voldoet. - Het
nederleggen van het verzoekschrift, dat
het beroep tegen de beslissing door de directeur der belastingen ter zake van directe belastingen genomen uitmaakt, en
van het origineel van de aanzegging,
dient ter griffie van het hof van beroep
door de partij zelf of door haar bijzondere gemachtigde te geschieden, wat niet
is vervuld wanneer de partij of de bijzondere gemachtigde de stukken met de
post aan de griffier toezendt. (Wet van
23 juli 1953, art. 1, waarbij de artikelen 7
en 8 van de wet van 6 september 1895
werden vervangen.)
3 januari 1957.
291

172. - InlcomstenbelasUngen.
Beroep v66r het hot van beroep. Vrijwillige t1tssenkomst van een derde. ~
De1·de die het recht niet heett tegen de
litigieuze aanslag een 1·eclamatie in te
dienen. T7tssenlcomst niet ontvankelijlc. - Het hof van beroep bij hetwelk
het beroep van een belastingplichtige tegen de beslissing van tle directeur der
rechtstreekse belastingen aanhangig is,
kan de vrijwillige tussenkomst van een
derde zelf tot bewaring van zijn rechten
niet aannemen, zo die derde het recht
niet had zelf tegen het bedrag der betwiste aanslagen een reclamatie in te dienen.
8 januari 1957.
317

173. - Inlcomstenbelastingen.
Beroep v66·r het hot 1:an beroep. Verplichting voor het hot van bm·oep zelt,
in teite en naar recht. de gegrondheid
van de aansla,q te beoordelen, in de perken van het aanhangige geschil. - Gelet
op het karakter van openbare orde der
belasting dient het hof van beroep, in
feite en naar recht, de gegrondheid van
de aanslagen te beoordelen in de perken
van het bij hetzelve op geldige wijze aanhangig gemaakt geschil door het beroep
van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der rechtstreekse
belastingen.
8 januari 1957.
317

174. - Inlco·mstenbelastingen.
Beroep bij lzet hot van beroev. - Beslissing
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van de directe7tr der belastingen waarbij
missingen begaan zowel ten nadele van de
Schatlcist als ten nadele van de belastingsch7tldige verbeterrl werden en waarbij
een verhoging van de aanslag bevolen
we1·d. - Arrest waa1·bij die verhoginq te
niet wordt gedaan. - An·est hetwellc de
belastingschuldige van de door de directeH1' reeds verleende ontlastingen niet be1'0ott. - Wanneer de directeur tler recht-

streekse belastingen, die over een reclamatie uitspraak doet, de missingen, die
bij het bepalen van de aanslag begaan
werden zowel ten nadele van de Schatkist
als ten nadele van de belastingschuldige,
verbeterd heeft en een verhoging van de
aanslag bevolen heeft en wanneer de belastingschuldige tegen die beslissing beroep heeft ingesteld, wordt de belastingschuldige niet beroofd van de reeds verleende ontlastingen, welke hem definitief
verkregen blijven en ten onzichte van dewelke het hof van beroep niet geroepen
was uitspraak te doen, door het arrest
hetwelk de verhoging van de aanslag te
niet doet, zonder iets te vermelden over
de door de directeur toegestane verminderingen van de belastbare grondslag.
17 januari 1957.
363

1715. - Inkornstenbelastingen. - BeroetJ ·v661· het hot van beroep. - JJ1achtiginy rloor het hot van beroep om nieuwe
stulclcen over te leygen. Machtiging
voorzien tot wedm·antwoord op de stulclcen die door de administratie als antwoord op het beroep neergeleyd werden.
- De belastingschuldige die beroep ingesteld heeft tegen de beslissing van de
directeur der belastingen kan krachtens
artikel 10, alinea 4, van de wet van 6 september 1895, zoals het bij artikel 1 van
de wet van 23 juli 1953 gewijzigd werd,
door het hof van beroep gemachtigd worden nieuwe stukken over te leggen, doch
slechts als wederantwoord op de stukken
door de administratie zelf neergelegd,
krachtens gemeld artikel 10, alinea 2, tot
antwoord op het beroep en op de documenten die de belastingschuldige overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van dezelfde
wet neergelegd had.
17 januari 1957.
366

176. -

Inlwmstenbelastingen.
Bev66r het hot van beroev. ~ Nie1twe
stulclcen. Begrip. Op wellce voorwaarden stulclcen b7titen de wettelijlce
termijnen lcunnen ove1·gelegd WOTden. ~·oep

Opdat stukken aan het hof van beroep
zouden kunnen overgelegd worden buiten
de voorwaarden en termijnen bedoeld
door de bepalingen van de wet van 6 september 1895, vervangen door artikel 1 van
de wet van 23 juli 1953, is het niet voldoende dat <lie stukken een reeds in de
reclamatie voorgestelde aanvoering preci-
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seren; het is noodzakelijk dat hun inhoud
niet verschillend is van die der andere
stukken welke ze slechts meer nauwkeurig omschreven hebben of dat zij ingeroepen worden om te antwoorden op nieuwe
middelen of argumenten welke de tegenpartij in conclusies laat gelden.
366
17 januari 1957.
177. ~ Inlcornstenbelastingen.
Beroep vo6r hot hot van ber·oep. - Hot hot
van ber·oep er toe gehouclen, in de grenzen
van hot bij hetzelve aanhangige geschil,
de gegrondhe·icl van cle aanslag te beoordelen. - V erbocl het hot van be·roep op.oelegcl, aan cle Staat ·iets meer toe te
7cennen dan het hem cloor cle beslissing
van de clirectett·r toegelcende. Recht
van hot hot van beroep ov cle clementon
te wijzen wellce van aar·cl zijn orn het vestigen van cle belasting te r·eohtvaarcligen.
- Het hof van beroep, gezien het karakter van openbare orde van de belasting·zaken, er toe gehouden .zijnde zelf in feite
en naar recht, in de grenzen van het bij
hetzelve aanhangige geschil, de gegrondheid van de aanslag te beoordelen, zonder dat het g·ehouden is door de beoordelirig van de beslissing van de directeur
of door de conclusies van cle partijen,
kan, zonder dat het evenwel aan de Staat
iets meer vermag toe te kennen dan het
hem door de beslissing toegekende, van
ambtswege op de elementen wijzen welke
van aard zijn om het vestigen van de
aanslag te rechtvaardigen.
14 februari 1957.
465
178. - Inlcomstenbelastingen.
Beroep v66r hot hot van beroetJ. ~ Beslissing van ·cle clirecteu.·r cler belasUn.oen clie
eon .ontlasting weigert op gr·oncl vcm artilcel 2 van cle wet van 30 mei 1949, hetwellc artilcel 61, paragraat 6, van cle samengeschalcelcle wetten bett·effencle de inJcoinstenbelasUngen aangevulcl heett, of
clie een ontlasting ver·leent wellce cle belastin.oschttlcl·ige
als
onvoldoencle
beschouwt. De belastingschu.lcli.oe beschilct over· eon ber·oep v66·r het hof van
beroep . .,...- De belastingschuldige beschikt
over een beroep v·66r het hof van beroep
ten aanzien van cle beslissing waarbij de
directeur cler directe belastingen geweigerd heeft, op groncl van artikel 2 van de
wet van 30 mei 1949, hetwelk artikel 61,
paragraaf 6, van de samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen aangevuld heeft, een outlasting te
verlenen van overbelasting voortvloeiend
uit materHc;le vergissingen te wijten aan
een beambte van de administratie of het
gevolg zijnde van dubbele belasting, of
een outlasting verleend heeft die de belasting·schuldige als onvoldoende beschouwt. (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, :utikel 66.)
27 februari 1957.
510
179. - Inlcornstenbelastingen.
Ber·oeJJ v66r· het hof vnn beroep. - Beslissin.o van cle clirectetw der· belastingen, clie
cle aanslng wellce het voorwerp van de
r·eclarnatie is, verhoogt. - Beroep van de
belastingplichtige. Aanhan.oif! malcen.
bij het hof van ber-oep van cle aanslag in
zijn geheel, zoals h'ij cloor cle beslissing
van cle clirecteur verbetercl wercl. ~ Reclamatie tegen cle ter ttitvoering van clio
IJeslissing op hot lcohier gebrachte bijlcomencle aanslag. Reclamatie zonder
voorwerp. Ingevolge het beroep dat
door de belastingplichtige zonder voorbehoud ingesteld wordt tegen de beslissing
van de directeur der belastingen, die de
aanslag welke het voorwerp van de reclamatie is, verhoogt, wordt bij het hof van
beroep aanhangig gemaakt de aanslag in
zijn geheel, zoals deze verbeterd werd,
dienvolgens ook met de bijkomende aanslag die ter uitvoering van de beslissing
op het kohier gebracht werd; een nieuwe
tegen de bijkomende aanslag gerichte reclamatie is zonder voorwerp. (Tweede arrest.)
28 februari 1957.
522
1810. - Inlwrnstenbelastin.oen.
Beroep te.oen cle beslissing van cle clir-ectettr
Nie·uwe sttilclcen. der· belastin.oen. Bescheiclen cloor cle belastingschulclige
niet ove-r.oelegcl tijclens het onclerzoelc van
zijn reclamatie. Bescheiden clie v66r
hot hof van beroep mogen in.oer·oepen worclen. ~ Voorwaarclen. ~ De belasting-

plichtige mag v66r het hof van beroep,
waarbij een beroep tegen de beslissing
van de directeur der belastingen aanhangig is gemaakt, bescheiden inroepen die
niet tijdens het onderzoek van zijn reclamatie werden overgelegd, wanneer de
overlegging van die bescheiden niet ten
gevolge heeft de aard van het geschil te
veranderen, over hetwelk het hof van beroep de macht had uitspraak te doen, en
wanneer zij nedergelegd worden overeenkomstig artikel 9 van de wet van 6 september 1895, vervangen door artikel1 van
de wet van 23 juli 1953.
14 maart 1957.
568
181. - Inlcomstenbelastin.oen.
Beroep v661' hot hot van beroev. - Perlcen
van hot geschil aan het hot van ber·oep
onclerwor-pen. Directetw cler belastingen cl·ie van arnbtswe.oe cle belastbare
basis verbetercl heeft. - Betwistin.o betreffencle cleze verbetering clio mag begrepen wor-clen in het geschil clam· het beroep
aan het hot vnn beroep oncle·rworpen. Wanneer de directeur der belastingen,
met een reclamatie in kennis gesteld, van
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ambtswege de belastbare basis verbetert,
mag de belastingplichtige die beroep tegen deze beslissing heeft aangetekend,
voor zoveel zij van aard is om hem te
krenken, die verbetering voor het hof van
beroep betwisten.
14 maart 1957.
569
182. ~ Inlcomstenbelastingen.
Beroep v66r het hot van beroep. - Perlcen
van het geschil aan het hot van beroep
onderwoTpen. ~ Di·rectewr die de belastbare basis van de aanslag verbeteTd heeft.
BelastingplichUge die voor de eerste
maal v66r het hot van beroep aanvoert
dat de aanslag moet verniet-iyd worden
omdat hij, volgens artilcel 32, paragraaf 2,
van de samengeo1·dende wetten, aan een
ander dienstj,aar had moeten verbonden
worden. - Directe~br der belastingen die
'niet van ambtswege over deze vraag uitspraalc gedaan heeft. - Hot van beroep
~<~onder ·macht om oveT deze betwistin,q
.~bitspraak te doen, zelts in zover zij de
door de directe·ztr b~sliste veTbetering betrett. Wanneer de belastingplichtige,

in zijn reclamatie, enkel de raming van
de belastbare basis betwist heeft, is het
hof van beroep, waarbij de .zaak aanhangig is gemaakt door het beroep tegen de
beslissing van de directeur der belastingen, zonder macht, de directeur geen uitspraak van ambtswege over clie vraag gedaan hebbende, om te beslissen hetzij van
ambtswege, hetzij op aanvraag van de belastingplichtige, dat de aanslag of zelfs
bet supplement e1;van, door de directeur
beslist, vernietigd moeten worden omdat
de aanslag, volgens artikel 32, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, aan
een ander dienstjaar had moeten verbonden worden.
14 maart 1957.
569
183. ~ InlcomstenbelasUn,qen.
Be1'0ep v66T het hot van beroep. - Beslissin,q van de directettr der belastin,qen die
de aanspraak van de belastingschtbldige
weergeett en weerlegt, aanspraalc naar
lu.id waarvan de vennootschap waarin hij
zijn handel heett ingebmcht nieti,q is in
de bepaalde hJJpothese, die (loor de administratie weeThouden wenl. ~ Goncltbsies van (/e belastin,qsclw.ldige v661· het
hot van beroep beweTende tlat, in zelftle
hypothese. ae maatschappelijlce aantlelen
die kij als ve·rgeltling van iijn inbreng
ontviny waaTdeloos zij-n. Geen nieww
geschil. - vVanneer de beslissing van de

directeur der belastingen de aanspr aak
van de belastingschuldige weergeeft en
weerlegt, aanspraak naar luid waarvan
de vennootschap, waarin hij zijn handel
heeft ingebracht, nietig is indien de oprichtingsakte moet gei:nterpreteerd worden zoals de administratie het doet,
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werpt de belastingschuldige geen nieuw
geschil op voor bet hof van beroep, bet,
welk niet ontvankelijk zou zijn door in
couclusies aau te voeren dat,' in deze
hypothese, de maatschappelijke aandelen,
die hij als verg!)lding van zijn inbreng
ontving, waardeloos ziju.
19 maart 1957.
595
184. ~ Inlcomstenbelastingen.
Beroep. - Hot van beroep er toe gehouden
zelf de grondslay en de wettelijlcheid viin
de aanslag te beooTtlelen. - Hot van be~·oep niet pebonden dooT de interpretatie
aan de aanyifte gegeven tloor de adminis~
tmtie ot door de directetbr. ~ · Het hOt

van beroep, ertoe gehouden zelf de grand.
slag en de wettelijkheid van de aanslag
te beoordelen, ·is uiet gebondeu door de
interpretatie van de aaugifte van de be~
lastingplichtige door de administratie gegeven noch door die welke de directeur
ervau gegeven heeft. (Samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, artikel 66.)
26 maart 1957.
625
185. ~ Inlco·rnstenbelastingen.
Beroep. ~ Perlcen van het aanhangig zijn
van de zaalc bij het hot van beToep. Vm·bod, voo1· het hot van beroep, iets aan
de fiscus toe te staan boven hetgeen in de
beslissing van de tlirectetbr begrepen is.

- Indien bet hof van beroep, waarbij de
zaak aanhangig is gemaakt door het beroep van de belastingplichtige tegen de
beslissing van de directeur der belastingen, slechts kennis mag nemen, behalve
bet geval van verval, van de door de reclamatie aan de directeur onderworpen
betwistingen en van de kwesties waarover deze van ambtswege uitspraak gedaan heeft, laat de aard van de aanleg
niet toe aan de fiscus iets toe te kennen
boven hetgeen in de beslissing van de directeur begrepen is. (Samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, artikel 66.)
26 maart 1957.
625
186. ~ Inlcorn8tenbelastingen.
Beroep tegen de beslissing van de tlirecteuT
tlie aangenonwn heett tlat de aangifte van
tle belastinyplichtige volledip en jttist
was, voor een gedeelte van de aan.qegeven
inlcomsten. - H of van beroe1J dat beslist
dat cle aangifte desaangaande onvolletlig
was. - Hot van be1·oep dat de perlcen te
lmiten gaat binnen tlewellce de zaalc aanhang'(q is gernaalct. ~ Wanneer de direc-

teur der belastingen, in de beslissing getroffen op de reclamatie van de belastingplichtige, aanneemt dat dezes aangifte
volledig· en juist was voor een deel van
de aangegeven inkomsten, gaat bet hof
van beroep de perken te buiten van bet
geschil waarmede bet in kennis is gesteld,
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door te· beslissen dat de aangifte onvolledig was wat die inkomsten betreft en
door dienvolgens het beroev van de belastingplichtige ongegrond te verklaren. (Samengescllakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 66 en 74.)
625
26 maart 1957:
'\

187. ~ Inlcomstenbela.stingen.
Beroep v661· het hot van beroep. ~ Beslissing van de directenr der belastingen die
de aanslag, wellce het voo1·werp van de
reclamatie ttitmaakt, ve1·hoogd heeft. Macht van het hof van beroezJ om ttitspraalv te cloen over dit aanslagsupplement. - Het hof van beroep, waarbij het
beroep van de belastingplichtige aanllangig is tegen de beslissing van de directeur
der belastingen die, uitspraak cloende
over de reclamatie, vergissingen gereleveerd heeft die in de vestiging van de
aanslag begaan werden en deze onder
meer verhoogd lleeft, is g·emachtigcl om
over de alclus verbeterde aanslag uitspraak te doen.
676
9 april 1957.

1.88. ~ Inlcomstenbelastingen.
Beroep v66r het hot van be1·oev. - Hot van
beroep niet gehouden doo1· cle teitelijke
of rechtelijke beschou.wingen in de beslissing van de dkectenr der belastingen
ingeroepen. - Het hof van beroep, uitspraak doende over het beroep van de belastingschuldige tegen de beslissing van
de directeur der belastingen, is niet gehouden door de feitelijke of rechtelijke
beschouwingen, in die beslissing ingeroepen.
16 april 1957.
693

189. ~ Inlcornstenbelastingen.
Beroep v66r het hot van beroep. Aanhangig malcen bij het hot van beroep. ~
Op het kohie1· b1·engen van een bijlcomende aanslag. - Ov het lcohie·r brengen
dat een ttitvoeringsmaatregel uitrnaalvt
die zijn grondslag vindt in de besliss·ing
van de directem·. - Beroep tegen de beslissing van de di1·ectetw, dnt gevolglijlv
de op het kohie1· geb1·achte ve1·ho.oing van
belasting b'ij het hot van beroep aanhanrJiU maakt. - Indien door llet beroep voor
het hof van beroep bij hetzelve, behalve
llet geval van forclusie, slechts de betwistingen aanhangig worden gemaakt,
die in de reclamatie werden opgeworpen
en waarover de directeur uitspraak te
doen had, alsook de vragen waarvan de
directeur ambtshalve kennis heeft genomen en waarover hij uitspraak gedaan
heeft, in het geval waarin het op het kohier brengen van een bijkomende aanslag
slechts een uitvoeringsmaatregel is, waarvan de grondslag en de rechtvaardiging
in de beslissing van de directeur gelegen

zijn, maakt het tegen deze beslissing ingesteld beroep gevolglijk de op het kohier
gebrachte verhoging van belasting aanhangig bij het hof van beroep.
16 april 1957.
695

1910. ~ Inlcmnstenbelastingen.
Beroep v66r het hot van beroep. - Perlcen
van het geschil aan het hot van beroep
onderworpen. - Belastingplichtige in de
ewtrabelasting die in zijn reclarnat-ie enTee! de ·vaststelUn,q betwist had van de
belastbare grondslag gestettnd ov cle vergeUj/ci.ng van zijn verrnogens. ~ Aansp?·aak, v661· het hof van beroep, strekkende tot toelcenning van een provisie tot
instandhouding van de stocks hager dan
clie Welke door de aclminisirat-ie werd
aangenomen, wegens act-iva-elementen die
in cle reclamatie niet werden ingeroepen.
- Directenr clie niet van ambtswege over
clie vraag ttitspmalv gedaan heeft. -Hot
van beroep zonder macht om van deze
nieuwe betwisting kennis te nemen. Wanneer de belastingplichtige in de extrabelastlng, in zijn reclamatie enkel de
vaststelling van de belastbare grondslag,
gesteund op cle vergelijking van de vermogens, betwist heeft, kan het hof van
beroep, wanneer de directeur der belastingen die vraag niet van ambtswege beslecht heeft, geen uitspraak doen, zonder
zijn macht te buiten te gaan, over een
aanspraak die voor het eerst voor dit hof
geformuleerd wordt en tot toekenning
strekt van een provisie tot instandhouding van de stocks, hoger dan die welke
door de administratie werd aangenomen
en berekend op activa-elementen die de
belastingplichtige voo,r de directeur niet
had ingeroepen.
30 awn 1957.
715

191. ~ Inlcomstenbelastingen.
Beroep v66r het hot van beroep. - Raadzaamheicl van een door een partij aangevraagd des71J1tndig onderzoelc. - Boevereine beoordeling door het hot van bm·oep.
- Het hof van beroep, uitspraak doende
in zaken van directe belastingen, beoordeelt soeverein de raadzaamheid van het
bevelen van een door een partij aangevraagd deskundig onderzoek.
30 april 1957.
719

192. ~ Inlco1nstenbelastingen.
Beroep v66r het hot van beroep. - Raadzaamheid van ambtswege het ove1'leggen
van stn7c7cen te bevelen. - Soevereine beoordeling van het hot van beroep. - Het
hof van beroep, uitspraak doende in zaken van directe belastingen, beoordeelt
soeverein de noodzakelijkheid of de raadzaamlleid van ambtswege de overlegging
van stukken te bevelen.
30 april 1957.
722
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193. - Inlcomstenbelastingen. - Verhaal v66r het hoj, van beroep. - Extmbelasting. Aan8lag gevestigd voor het
in voege t1·eden van de wet van 30 mei
1949 de wet van 16 october 1945 w·ijzigende. - Directeur der directe belastingen die beslist niet van ambtswege over
te gaan tot de herziening van de aanslag.
- Verhaal v66r het hot van beroep ter
beschilvlcing van de belastingschuldige. De belastingschuldige die het vo.orwerp
heeft uitgemaakt van een aanslag in de
extrabelasting, vastgesteld v66r het in
voege treden van de wet van 30 mei 1949,
de wet van 16 october 1945 wijzigende, en
die de voorwaarden vervult om van deze
wet te genieten, beschikt over een vel'haal v66r het hof van beroep tegen de
beslissing van de directeur die verklaart
dat er geen aanleiding bestaat tot herziening van ambtswege van de aanslag.
(Wet van 16 october 1945, art. 19; samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66.)
750
7 mei 1957.
194. -

Inlcmnstenbelast-ingen.
Verhaal. Verplichting voor het hot van
beroep, in de mate waarin het lcennis ervan heett verlcregen, zelt de wettelijlcheid
en de gegrondheid van de aanslag te beoordelen. - In de mate waarin het ken-

nis ervan heeft verkregen, is het hof van
beroep verplicllt zelf de wettelijkheid en
de gegrondlleid van de aanslag te beoordelen.
14 mei 1957.
767
19i5. - Inlcomstenbelastinuen.
Verhaal. - Recht voor het hot van beroep,
in de mate waarin het lcennis ervan heett
verlvregen, ambtshalve de tot rechtvaardiging van het vestigen van de belasting
dienende elementen aan te wijzen, en de
re.qelmatigheid van de aangewende procedure na te gaan. - In de mate waarin
llet kennis ervan heeft verkregen, mag
llet hof van beroep ambtshalve de tot
rechtvaardiging van llet vestigen van de
belasting dienende elementen aan te wijzen en de regelmatigheid van de aangewende procedure na te gaan.
14 mei 1957.
767
196. - Inlcomstenbelastinoen. - Aanslao van ambtswege. Gontrolettr hebbencle een berfcht van wijzioing van de
laatUjdige aangitte van cle belastingpliohtige gest'lturrl met ve1·zoelc de oprnerlv·ingen binnen twint-ig clagen lcenbaar te rnaTeen. Hot van beroep hebbencle beschonwd dat clit zenden geen verzalcing
impliceercle van ae proceclure van aanslag
van an~btswege. - Hot van beroep bovendien vaststellencle clat belctstingplichtige
geen antwoord heett verstrelct binnen de
aangeduide termijn. Vaststelling d·ie
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volstaat om de wettelijlcheid van de aanslag van ambtswege te rechtvaarcligen.

- Wanneer de controleur der belastingen
een bericht van wijziging van de aangegeven inkomsten heeft toegestuurd, aanIegger aldus in kennis stellende van de
grondslagen waarop llij zich voornam ue
verschuldigde belastingen te vestigen, en
belastingplichtige verzoekende zijn opmerkingen binnen twintig dagen kenbaar
te maken, rechtvaardigt het llof van .beroep de wettelijkheid van het , vestigen
van ambtswege van de aanslag op deze
grondslagen door vast te stellen dat geen
antwoord door belastingpliclltige werd
verstrekt op dit bericllt van wijziging in
de erin aangeduide termijn, zelfs indien
llet hof ten onrechte zou beslist hebben
dat het toesturen van cUt bericht geen
verzaking door de administratie impliceerde van de steeds facultatieve procedure van aanslag van ambtswege wegens
te late indiening van de aangifte.
21 mei 1957.
805
197. - Inlcomstenbelast-ingen.
Beroep. Belastingplichtige clie aan het
hot van beroep onderwerpt hetgeen de in
cle reclamMie opgeworpen geschillen en
cle vraagst!tklcen wellce de directmtr van
arnbtsweoe heett beslecht te boven gaat.
- BelastingpUchtige clie alclns een nie!tWe
reclamatie indient, wellce naar de directmtr der belastingen client toeqestmtrd. Door rechtstreeks aan het hof van beroep
te onderwerpen lletgeen, buiten het verval, de in de reclamatie opgeworpen geschillen, en de vraagstukken welke de
directeur van ambtswege heeft beslecht
betreffende de betwiste aanslag, te hoven
gaat, stelt de belastingplichtige geen beroep in tegen de beslissing van de clirecteur, doch een nieuwe reclamatie welke,
krachtens artikel 61, paragraaf 3, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, toegestuurd client
te worden, niet naar het hof van beroep,
docll aan de directeur der belastingen.
4 juni 1957.
842
198. - Inlcmnstenbelastingen. - Be1·oep. Onde1·zoelcsmaat1·egel door een
pa1·tij v66r het hot van beroep aangevraagd. - Soevereine beoot·del'ing van de
teitenrechte1· omtrent de uevasthe·id zullce
maatregel te bevelen. - Het hof van beroep, beslissende inzake inkomstenbelastingen, beoordeelt soeverein de gepastheid
van een onderzoeksmaatregel door een
partij aangevraagd.
13 juni 1957.
856
199. - Inlcomstenbelastingen.
Ber-oep v66r hct hot van beroep. - Recht,
voo1· cle bela.stingpUchti,qe, om, rZoor zijn
besluiten, het voorwerp van zijn beroep
te bepe1'7cen. - De belastingplichtige, die
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het hof van beroel) in kennis stelt van
een beroep · tegen de beslissing van de directeur der directe belastingen, ·mag het
voorwerp van dit beroep in zijn conclusies beperken.
18 juni 1957.
881

200. - Inkomstenbelastingen.
Beroep v6-6r het hot van beroep. - Gemotiveerde interpt·etaUe van de beslttiten
die niet onvm·enigbaar is met h1tn tormen. Soevereine interpretatie. ~ De
gemotiveerde interpretatie die de feitenrechter geeft van de besluiten v66r hem
door een belastingplichtige genomen tot
staving van zijn beroep tegen de beslissing van de directeur der directe. belasting en, is soeverein wanneer ze niet onverenigbaar is met hun termen. (Impliciete oplossing.)
18 juni 1957.
881

201. - Inlcomstenbelastinuen. - Middel hientit genomen dat de belastinuplichtige in de feitelijke onmogelijlcheicl heeft
verkeerd een betwisting voor te brengen
in zijn reclamatie ger·icht tot de d·irecteur
der belastingen. - Mifldel flat niet voor
de ee·rste maal v66r het hot mag voorgesteld wot·den. - Mag niet voor de eerste
maal v66r het hof voorgesteld.worden het
middel hieruit genomen dat de belastingplichtige in de inkomstenbelastingen, in
de feitelijke onmogelijkheid heeft verkeerd in zijn reclamatie tot de directeur
der belastingen gericht de lletwistingen
voor te brengen welke hij rechtstreeks
heeft voorgesteld aan het hof van beroep
waarbij zijn beroep tegen de beslissing
van deze ambtenaar aanhangig is.
20 juni 1957.
894

202. - Inlcomstenbelastingen.
Beroep 'litJ.Or het hot van 1Jm·oep tegen de
besliss·ing van fle flirecteur der clirecte
belast·ingen. Perlcen van het geschil
aan het hot van be1·oep onflerworpen. Behoudens het geval van overmacht dat
de belastingplichtige zou belet hebben een
betwisting in zijn reclamatie voor te leggen en behoudens de uitzonderlijke gevallen door de wet voorzien, is het het hof
van beroep, waarbij het beroep van de
belastingplichtige tegen de beslissing van
de directeur aanhangig is, alleen toegelaten, op straffe van machtsoverschrijding,
kennis te nemen van de betwistingen door
de reclamatie aan de directeur onderworpen, en van de kwesties waarop deze van
ambtswege heeft beslist.
20 juni 1957.
894

203. - InlcomstenbelasUngen.
Beroep v6-6·r het hot vctn beroep. - Kwestie
in cle t·eclamatie niet aan fle directeur onderwlfrpen. Dkecte·lt'r die over deze
lcwestie niet heett beslist alhoewel hij ze

van ambts·wege dient te onderzoelcen. Hot van beroep zonder rnacht om er lcennis van te nemen. - Door het beroep van

de belastingplichtlge tegen de beslissing
van de directeur der directe belastingen
kan het hof van beroep niet, zonder
machtsoverschrijding, kennis nemen van
een kwestie die door de belastingplichtige
aa.n de directeur niet werd onderworpen
en over dewelke de directeur niet heeft
beslist, zelfs indien het een kwestie geldt
welke hij van ambtswege diende te onderzoeken.
20 juni 1957.
894

204. - Inlcomstenbelastinuen.
Directe belastingen. Stulc nedergelegd
voor het hot van beroep dat moet beslissen over een beroep tegen de beslissing
van de directe1tr der dit·ecte belastingen.
Beoorfleling van het niettw lca1·alcter
van flit st·ulv ten ovzichte van de andere
st1tlcken die het dossier samenstellen. Soevereine beoo1·deling van fle fe'itenreohte1·. - Het behoort aan het hof van beroep, beslissende over een beroep tegen
de beslissing van de directeur der directe
belastingen, te oordelen of de stukken
v66r het hof neergelegd buiten de termijnen voorgeschreven bij de artikelen 9 en
10 van de wet van 6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van
23' juli 1953, in feite nieuw zijn ten aanzien van de stukken die het dossier samenstellen.
20 juni 1957.
894

205. - Inlcomstenbelastingen.
Beroep v66r het hot van beroev. - Perlcen
van het geschil. ~ Hot van beroep clat,
zelfs ambtshal·ve, mag nagaan at de aanslag weuens joTolusie niet nieti,q is. Het hof van beroep, bij hetwelk het beroep van de belastingplichtige aanhangig
werd gemaakt tegen de beslissing van de
directeur cler belastingen, mag, in elke
staat van het geding en buiten de geschillen opgeworpen door de reclamatie en de
vrag·en waarvan de clirecteur kennis heeft
genomen, nagaan, zelfs ambtshalve, of de
aanslag niet na het verstrijken der wettelijke termijnen ingekohiercl is geweest.
9 juli 19li7.
955
HOOFDSTUK V.
GRONDBELASTING.

206.

11tlcomstenbelastingen.
Grondbelasting. BeToep v66T het hot
van beroeJJ. - Art-ilcel 13 van de samengesohalcelde wetten betTejJende de inlcomstenbelast:lngen. ~ V1·aag om lcw·ijtsohelding of veTrninde'l"ing van de gt·ondbelast-ing. - De vraag om kwijtschelding of

vermindering van de grondbelasting ge-

I
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steund op artikel ~3 van de samengeschakelde wetten , is, ten aanzien van haar
voorwerp en !mar , juridische grondslag,
onderscheiden van een verzoek om vernietiging van de aanslag.
27 september 1956.,
41
HOOFDSTUK VI.
BEDRIJFSBELASTING.

207. - Bedrijfsbelasting. - Bedrijfs.,;erliezen van .,;orige boelcjaren. - In acht
genomen inge.,;al de belastbare winsten
vermoed of vastgesteld werden, zonder
onderscheid. ]Jepaling .,;an de belastbare winsten bij vergelijlcin_q met soortgelij lee belastingplichtigen en bij toepassing van forfaitaire grondslagen van awnslag. - Naar luid van artikel 32, para-

graaf 1, lid 2, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen mogen met het
oog op de vestiging van de bedrijfsbelasting op de bij 1° en 3° van paragraaf 1
van artikel 25 bedoelde winsten en baten
de bedrijfsverliezen gedurende vorige jaren of boekjaren geleden in mindering
gebracht worden even zeer wanneer ·de
administratie de inkomsten vermoed heeft
als ingeval het om vastgestelde inkomsten
gaat; deze vermindering is dus niet uitgesloten wanneer, bij gebrek aan bewijskrachtige elementen, de belastbare winsten of baten bepaald zijn geworden door
de vergelijkingsmethode in artikel 28 van
de samengeschakelde wetten omschreven
en inzonderheid bij toepassing van de forfaitaire grondslagen van aanslag in gemeen overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen vastgesteld.
11 october 1956.
83
208. - Bedrijfsbelasting.
Bedrijfsverliezen van vorige boelcjaren. - Bewijs.
Werlcelijlcheid en bedrag van de bedrijfsverliezen door de bela$tingplichtige
te bewijzen. Opdat bedrijfsverliezen

gedurende vorige jaren of boekjaren geleden zouden mogen afgetrokken worden
van de inkomsten van een bepaald dienstjaar moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de werkelijkheid en het
bedrag der aangevoerde bedrijfsverliezen.
(Wetten op de inkomstenbelastingen, artikel 32, par. 1, lid 2.)
83
11 october 1956.
209. - Inlcornstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Beddjfsnitgaven. Voorwaarden opdat die nitgaven van de
belastbare grondslag mogen worden afgetrolclcen. - Uitgaven gedaan om de belastbare inlcomsten .,;an de belastbare tijd
te verlcrijgen en te behou.den. Opdat

-de gedurende de belastbare periode geVERBR., 1957. - 65
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dane bedrijfsuitgaven van de bedrijfsinkomsten mogen worden afgetrokken eist
het artikel 26, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen dat die uitgaven gedaan wezen om de belastbare inkomsten
van die zelfde tijd te verkrijgen en te
behouden.
25 october 1956.
118
210. - Inkomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Personenvennootschap
met beperlcte aanspmlcel-ijlcheid. ~ Vennoten of werlcende leden. - Personen afzonderlijlc belastbaar 1tit hoofde der sammen die hu.n werden verleend of toegelcend. - In de personenvennootschappen

met beperkte aansprakelijkheid, is ieder
vennoot of lid afzonderlijk belastbaar nit
hoofde van de sommen die hem worden
verleend of toegekend, hetzij in de bedrijfsbelasting indien het gaat om werkende vennoten of !eden, hetzij in de
mobilH!nbelasting in de andere gevallen.
(Artikel 35, paragraaf 4, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van 31 juli
1943, artikel gewijzigd door artikel 12 van
de wet van 20 augustus 1947.)
6 november 1956.
153
211. - Inl;;omstenbelast-ingen.
Bedrijfsbelasting. - Pm·sonenvennootschap
met bepe1·lcte aansprakelijkheid. - Dividenden. - Feit wello; aanleiding geeft tot
de belasting : ve1·lenging of toelcenning
van de inlcomsten, ongeacht de periode
tijdens dewellce de belastingplichti,qe die
bezoldigingen ve1·diend heeft. In de

personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, is het feit welk aanleiding geeft tot de bedrijfsbelasting het
verlenen of toekennen der inkomsten, ongeacht de periode tijdens dewelke de belastingplichtige de inkomsten heeft ontvangen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 35,
paragraaf 4, gewijzigd door artikel12 van
de wet van 20 augustus 1947.)
153
6 november 1956.
212. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Personenvennootschap
met bepeTlcte aanspTalcelijlcheid. - ATtilcel 35, paragraaf 4, van de samengeschalcelde wetten, gewijzigd dooT aTtilcel 12
van de wet van 20 a1tg1tstns 191/'1. - BetJaling toepasselijlc op de inlcomsten betTeffende de maatsc.happelijlce boelcjaren
rlie normaal afsl1titen te Telo;enen van
31 decembeT 1946. - Artikel 35, para-

graaf 4, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van 31 juli 1943, gewijzigd door
artikel 12 van de wet van 20 augustus
1947, is toepasselijk op de inkomsten be-
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treffende de maatschappelijke boekjaren
welke normaal afsluiten op 31 december
1946. (Wet van 20 augustus 1947, art. 55.)
153
6 november 1956.

213. -

Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Personenvennootschap
met beperkte aanspralcelijlcheid. Bedrijfsinlwmsten geacht toegelcend te zijn
geweest op 31 aece·mber van het bescho-nwae jaar of op de aat~tm- van afsl~titing clat gecltwende beaoela jaar einde
neemt. - Bepaling eigen aan ae aanmtllenae personele bela.st'ing en ~velke niet
mag worden witgebreid tot ae beclrijfsbelasting en tot ae nationale cris·isbelasting. - Artikel 42, paragraaf 3, der bij

statuten, eigen zijn aan de beheerders.
(Eerste zaak.)
17 november 1956.
181

2115. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Beheercler van vennootschappen OJJ aandelen en andere pe1·sonen a·ie gelijkaardige functies uitoetenen. - Betelcenis van die te1·men in artilo;el 25, parag1·aat 1, 2", littera b, van ae
samengeschalcelcle wetten betrefjende de
inkomstenbelastingen. In artikel 25,
paragraaf 1, 2", littera b, van de samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zijn de andere personen
(( die soortgelijke ambten vervullen als
deze 11 namelijk van bebeerders van ven~
besluit van de Eegent van 15 januari 1948 nootscbappen op aandelen, enerzijds desamengescbakelde wetten luidens het- gene die een gelijk juridisch statuut gewelk, namelijk voor de w~rkende venno- nieten als de bebeerders, maar een andere
ten van de personenvennootscbappen met titel dragen, en, anderzijds degene, die
beperkte aansprakelijkbeid, de bedrijfs- zonder zulk statuut noch beraadslagende
inkomsten worden geacbt toegekend te stem in de bebeerraad te hebben zelfs
zijn geweest op 31 december van het be- indien ze door een buur van dienstl~n verscbouwd jaar of op de datum van afslui-- bonden zijn met de vennootschal}, lastting van bet maatschappelijk boekjaar hebbers zijn van de vennootscbap en baar
welk einde neemt gedurende clit jaar, is vertegenwoordigen en in feite, door opeen maatregel eigen aan de aanvullende dracbt van de algemene vergadering der
personele be lasting, zodat zijn toe passing aandeelhouders, van de beheerraad of van
zowel door zijn tekst als door de plaats een of verscbeidene bebeerders, bevoegdwelke bij in de samengescbakelde wetten beden uitoefenen die, volgens de wet of
inneemt, niet mag worclen uitgebreid de statuten, eigen zijn aan de beheerders.
noch tot de bedrijfsbelasting nocb tot de (Tweede zaak.)
17 november 1956.
181
na tionale crisis belasting.
6 november 1956.
153
216. - Inlcomstenbelastingen.
Be-

214. -

Inlwmstenbelas*ingen.
Bearijfsbelasting. - Leclen van ae beheer··raaa t'an een naamloze vennootschap en
anclere personen cUe geUjlcaa1·aige fmwties ~titoetenen. - Betekenis van cUe ternwn in artilcel 35, par·agraaf 3, van de
wetten bet1·efjencle cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl aoor het beslwit
van 31 jttU 1943. - In artikel 35, para-

graaf 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengescbakeld door
bet besluit van 31 juli 1943, bedoelen de
termen (( andere personen die gelijkaardige ambten waarnemen 11 als deze van
leden van de bebeerraad, namelijk van
een naamloze vennootschap, enerzijds de
personen die een zelfde juridisch statuut
genieten als dat van de beheerders maar
een a~dere titel dragen, en, anderzijds,
deze die zonder een zelfde statuut nocb
beraadslagende stem in de bebeerraad te
hebben, zelfs inclien ze door een verhuring van diensten met de vennootschap
verbonden zijn, de lasthebbers zijn van
de vennootscbap, die haar vertegenwoordigen en, in feite, door opdracbt van de
algemene vergadering der aandeelhouders, van de bebeerraad of van een of
van verscbeidene bebeerders, bevoegdheden uitoefenen die, volgens de wet of de

drijfsbelasting. - Gemeenschappelijlc bea!·ijf. - Regime ·ingestela aoor artilcel 27,
pa1·agr·aat 3, van ae samengeschalcelae
wetten. - Regime wellc afwijlct van het
gemeen recht, wat ae vercleling der winsten betrett. - Artikel 27, paragraaf 3,

der samengescbakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen wijkt af, wat de
bedrijfsbelasting betreft, van de bepalingen van het gemeen recht nopens de
verdeling der winsten.
27 november 1956.
208 ·

21'7. - Inh,omstenbelastingen.
Beclrijfsbelasting. - Gemeenschavpelijk bedrijf. - (( Leclen ene·r zelfcle familie Jl. Begrip. - Zusters cUe een gemeenscbappelijk bedrijf uitbaten zijn (( leden ener
zelfde familie Jl in de zin van artikel 27,
paragraaf 3, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
27 november 1956.
208

218. - Inkomstenbelast-ingen.
Becl!-ijfsbelasting. - Gemeenschappelijlc bearijf cloor ae leaen ener zeltde familie.
- Verboa ae ~vinsten te splitsen, aat het
bedrijf al clan niet onder het gezag van
een fam-iliehoota ~titgebaat weze. - Artikel 27, paragraaf 3, van de samengescbakelde wetten betreffende de inkomsten-

BELASTINGEN EN TAXES.

belastingen verbieqt, met het oog op het
vaststellen van de \belastinggrondslag, de.
splitsing van de winsten van een gemeenschappelijk bedrijf, door de leden ener
zelfde familie, dat bet bedrijf al dan niet
onder het gezag van een familiehoofd
weze beheerd of dat een der familieleden
het bestuur ervan verzekere.
27 november 1956.
208
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wanneer een van de uitbaters werkelijk
bekleed is met de hoedanigheid van familiehoofd of bestuurder. Wanneer geen
van hen zulke hoedailigheid bezit, is de
belasting verschuldigd door de natuurlijke personen welke in BelgHl de belaste
inkomsten genieten.
27 november 1956.
209

222. - Inlcomstenbelastingen.
BeInlcomstenbelastingen.
Be- . drijfsbelasting. Aandeelholtde1·s van
4rijfsbelasting. - Gemeensahavvelijlc be- een naamloze vennootsahap. - Vennoten.
drijf door de leden ene1· zelfde tamilie.
- De aandeelhouders van een naamloze
- Bedrijf zonder familiehoofd noah be- vennootschap zijn vennoten.
st~t~trde1'. Belasting versahuldigd door
29 november 1956.
213
de natu~trlijlce personen die in Belgii3 de
belaste inkomsten genieten. Wanneer
223. - Inlcomstenbelastingen.
Begeen der familieleden welke een gemeen- drijfsbelasting. - Bezoldigingen betaald
schappelijk bedrijf uitoefent de hoedanig- aan vennoten van een naamloze vennootheid van familiehoofd of van bestuurder sahap wenens ~titoeteninn van werlcelij'f!;e
bekleedt, is de belasting verschuldigd en vaste funaties in die vennootsahap. door de natuurlijke personen die in Bel- Bezoldig·ingen weUce dienen samengevoegd
gHl de belaste inkomsten genieten, zonder bij de belastba1·e winsten van de vennootdat, voor het vaststellen van de belas- sahap. ,_ Geen ondersaheid naar gelang
tinggrondslag, de winsten zouden mogen die bezollligingen al dan niet met de hoegesplitst worden tussen degenen die te danigheid van vennoot verbonden zijn. 219. -

samen het bedrijf uitoefenen.
27 november 1956.

208

220. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Gemeensahappelijk bedrijf. - Begrip. - Van de vaststelling

dat de partijen tot dezelfde familie behoren, dat ze samen wonen, te samen een
textielhandel exploiteren, dat bovendien
het bedrijf tot gemeenschappelijk voordeel wordt uitgeoefend en dat elkeen hunner niet gerechtigd is in een afzonderlijk
vooraf bepaald aandeel in de winsten of
instaat voor de verliezen der uitbating,
mag het hof van beroep wettelijk afieiden
dat partijen een gemeenschappelijk bedrijf beheerden, in de zin. van artikel 27,
paragraaf 3, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en, dienvolgens, op geen splitsing der
winsten aanspraak vermochten te maken.
27 november 1956.
209
221. .~ Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Gemeensahappelijlc bedrijf. - Bedrijf welk een familiehootd
Of een bestu.~wder beg1·ijpt : belasting
door deze versahuldigd lu.idens artilcel 31,
paragraaf 2, van de samengesahalcelde
wetten. Bedrijf wellv noah tamiliehoofd noah bestu~wder heett : belasting
versahmldigd door de natu.~trlijlce personen die i.n BelgiiJ de belaste inlcomsten
genieten. - Artikel 31, paragraaf 2, van

de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, welk bepaalt
dat, wanneer het gaat om een gemeenschappelijk bedrijf, de belasting verschuldigd is door het familiehoofd of door de
bestuurder der maatschappij, vereniging
of gemeenschap, is slechts toepasselijk

Door te beslissen dat de vaste of veranderlijke bezoldigingen door een naamloze
vennootschap toegekend namelijk aan de
vennoten, nit hoofde van de werkelijke
uitoefening in de vennootschap, bij wijze
van opdracht of contract van werkelijke
en vaste functies, dienen toegevoegd, in
de mate dat het bepaalt, aan de in hoofde
van de vennootschap belastbare winsten,
maakt artikel 35, paragrafen · 3 en 3bis
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943, geen onderscheid onder
die bezoldigingen, tussen degene welke
betrekking hebben met de hoedanigheid
van vennoot van degene die ze ontvangt
en de andere.
29 november 1956.
213
224. - InlcomstenbelasUngen.
Bedrijfsbelastin,q. - Sornmen wellce ten t'itel
van bedrijfslasten afget1'olclven worden
en zogezegd toegelcend in ~titvoering van
een bediendenaontntat. Administratie
clie doo1· vermoedens het fiaUef lcaralcter
·uan die aontraaten mag bewijzen. ~ De

administratie mag, namelijk door vermoedens het fictief karakter bewijzen van
de bediendencontracten door de belastingschuldige ingeroepen om de aftrek, van
de exploitatiewinsten, van de sommen zogezegd ten titel van bezoldigingen, in uitvoering van die contracten toegekend te
rech tvaardigen.
29 november 1956.
213
225. - Inlcomstenbelastingen.
Bed1·ijfsbelasting. - Sam afgetrolclcen van
de belastbare inlcomsten als bedrijfs~tit
gave. Overgelegde besaheiden om die
att1·e1c te reahtvaa1'digen. F'·iatief lea-

-------
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rakter van die bescheiden voortspr,witende uit feitelijke clementon welke vermoedens ttitmalcen. Soevereine beoordeling van de feitenrechter. Om het

fictief karakter van bescheiden ingeroepen door de belastingplichtige ten einde
de aftrek, van zijn belastbare inkomsten,
te rechtvaardigen van een som ten titel
van bedrijfsuitgave, mag de administratie
steunen op feitelijke elementen, waarvan
de feitenrechter soeverein de draagwijdte
en de bewijskracht beoordeelt om eruit
af te leiden dat ze een geheel van gewichtige, beiJaalde en overeenstemmende
vermoedens van de simulatie uitmaken.
29 november 1956.
217
226. - InlcomstenbelasUnrJen.
BedrijfsbelasUng. Belegde vermogensaccressen aan de bedTijfsbelasting onderworpen. ~ Belegging. Begrip. De
activa belegd in een nijverheids-, handelsof landbouwexploitatie, waarvan de accressen, luidens artikel 27 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, aan de bedrijfsbelasting
zijn onderworpen, zijn deze die, tegelijkertijd tot bedrijfsdoeleinden zijn bestemd, en aan al de risico's van de onderneming door het feit van hun eigenaar
of met zijn toestemming zijn onderworpen.
13 december 1956.
254
22'7. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Gemeenschappelijlc bedrijf. - Verbod van splitsing van de inkomsten zelfs indien deze niet ettectief
worden venleelcl onde1· degene die aan de
exploitatie deelnemen. ~ Zodra een gemeenschappelijk bedrijf bestaat, verbiedt
artikel 27, paragraaf 3, alinea 1, der samengeordende wetten betreffende de inlwmstenbelastingen, voor het vestigen van
de bedrijfsbelasting, de verdeling van de
winsten voortkomende van die exploit-atie, zonder onderscheid naar gelang deze
die deel uitmaken van dit gemeenschappelijk bedrijf al dan niet onder hen effectief die winsten verdelen.
18 december 1956.
269
228. - Inlcomstenbelastin.qen.
Bedrijfsbelasting. ~ Beclt"ijfsttitgaven.
BetaUngen in het bttitenland r1edaan van
1940 tot 1944 door cle afgevaarcl,igde-beheercler van een naamloze vennootschnp.
- UUgave cloor cle beheercler voor 1"elcening van cle vennootschap geclaan, echte1·
ttit eigen geldmicldelen. - Terngbetaling
door cle vennootschntJ in 1945. - Toestand
waar,nU niet nooclzalcelijlc blijlct dat de
vennootschatJ, geclttrencle de ja1·en 1940
tot 1944, een overeenstemmencle bedrijfsttitgave zott gedaan hebben die van de
belastbare grondslag mag worden atuetrolclwn. - Uit de omstandigheid dat de

afgevaardigde-beheerder van een naamloze vennootschap, van 1940 tot 1944, uit
eigen geldmiddelen in het buitenland betalingen voor rekening van de vennootschap heeft gedaan en dat de aldus door
hem voorgeschoten gelden in 1945 door de
vennootschap terugbetaald ~werden, mag
niet noodzakelijk afgeleid worden dat de
vennootschap, gedurende de jaren 1940
tot 1944 een overeenstemmende bedrijfsuitgave heeft geda.an, die van de belastbare grondslag mag worden afgetrokken.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26, par. 1.)
289
3 januari 1957.
229. - InlcomstenbelasUngen.
Beclrijfsbelasting. ~ Aanslag van ambtswege. V m·pUchting ann de belasUngschttldige opgelegcl het beWijs van het
j,niste bedrag van zijn inlcomsten te leveren. - Belastingsahulclige d'ie het bedrag
van zijn inlcomsten wil bepalen cloor verwijzing naar tortaitaire grondslagen van
aanslag. - Bew,ijsvoering die het ontbrelcen ·van be~vijslc1·achtige gegevens irnpliceert. - Bewijsvoer,ing die niet lean aangenomen worden. - Indien de belastingschuldige het bedrag van zijn aan de bedrijfsbelasting onderhevige inkomsten wil
bepalen door verwijzing naar de in overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen vastgestelde forfaitaire grondslagen,
doet hij noodzakelijkerwijze het ontbreken van bewijskrachtige gegevens gelden,
hetwelk de voorwaarde tot toepassing van
artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
is, en mag hij derhalve, van ambtswege
aangeslagen zijnde, niet op die wijze het
bewijs van het juiste bedrag van zijn inkomsten bijbrengen.
292
3 januari 1957.
230. - Inlcon~stenbelasUngen.
Bed1·ijfsbelasting. - Werlcende vennoot van
een persoonlijlce vennootschap met beperlcte aanspmlcelijlcheia. Bezolcligingen nan clie vennoot toegelcend in Z'ijn
hoedanigheid van directmw-generaal van
de vennootschap en tot ve1·.qelcling van
zijn inbrengen in octmoilicenties. _:_ Bezoldigingen in zijnen hoofde ann cle beclrijfsbelasting onderworpen als winston
~cit het beclrijf. De door een persoonlijke· vennootschap met beperkte aansprakelijklleid aan een werkend vennoot uitgekeerde of toegekende sommen, daarin
begrepen de bezoldiging van zijn persoonlijke arbeid in zijn hoedanigheid van directeur-generaal van de vennootschap en
de vergelding van zijn inbrengen in octrooilicenties, zijn in zijnen hoofcle in de
bedrijfsbelasting belastbaar als winsten
van het bedrijf. (Wetten samengeschakeld
bij besluit van 31 juli 1943, art. 25, par. 1,
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1°, 27, par. 2, 1°, 1en 35, par. 4.) (Eerste
en tweede arrest.)
16 januari 1957.
351
231. - InkomstenbelasUngen.
Bedrijfsbelasting. ~ Winsten van een persoonlijlce vennootsohap met beperlcte aanspralcelijlcheid opgelevera aoor een sohulavordering. SohulrJvorderin,q wellce uit
de belastbare gronrJslag sleohts mag weggelaten woraen wanneer het zelcer. gewor·aen is aat zij niet meer lean ing!Jvorder·d
worden. ~ Een schuldvordering mag nit

de belastbare inkomsten van een );Jersonenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid slechts weggelaten worden,
wanneer de oninvorderbaarheid er van
gedurende het belastbaar tijdperk zeker
geworden is. (Eerste arrest.)
16 januari 1957.
351
232. - Inkomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting.
Nijverheids- of handelsbedrijf aoor feitelijlce vennoten geemploUeera. - Opriohting van een naamloze
vennootsohap in ae loop van een burgerlijlc jaar, met terugwerlcing op 1 jamtari.
~ Feitelijke vennoten die beheerders van
die vennootsohap worden. - De tot dan
toe door de feitelijlce vennoten verkregen
winsten blijven inkomsten bepaala bij
artilcel 25, para,qraat 1, 1°, van de samengesohalcelae wetten. Alleen ae bezoldigingen toegelcena nadat zij beheerders
,geworaen waren vallen onrJer toepassing
van ar·tilcel 25, paragraaf 1, 2°, b, van ae
samengesohakelae wetten. - Wanneer be-

lastingplichtigen, in de loop van een burgerlijk jaar, het nijverheids- of handelsbedrijf, hetwelk zij tot dan toe in feitelijke vereniging exploiteerden, in naamloze vennootschap omvormen, waarvan zij
de beheerders worden en bedingen dat het
maatschappelijk contract op 1 januari
van hetzelfde jaar retroageert, hebben de
bezoldigingen, die hun als beheerders tijdens het maatschappelijk dienstjaar toegekend werden, slechts vanaf de datum
van ·de akte die hen met clie hoedanigheid
bekleedt het karakter van inkomsten bepaald bij artikel 25, paragraaf 1, 2°, b,
van de samengeschakelde wetten, en de
door hen als feitelijke vennoten bekomen
winsten behouden het karakter van inkomsten bepaald bij de artikelen 25, paragraaf 1, 1°' en 27, paragraaf 2, 1°' van
dezelfde wetten.
16 januari 1957.
3G5
233. - InlcomstenbelasUngen.
Bear·ijfsbelastin.Q. - Eaten van ellce winstgevende betreklcing. ~ Begrip. - Feitelijlce elementen waantit een winst_qevenae
betrelclcing blijkt. - Soevereine beoordec
ling in fe·ite door ae r·eohter. - De be-

drijfsbelasting treft de baten van elke
winstgevende betrekking, dit wil zeggen
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van een geheel van voldoende onder elkaar verbonden verrichtingen om een
voortgezette en gewone bedrijvigheid uit
te maken, wat de rechter soeverein in
feite beoordeelt. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, par. 1, 3°.)
17 januari 1957.
366
234. - InlcomstenbelasUnrten.
Be£lrijfsbelasting. - Emtrabelasting. - Autonoom handelsver·tegenwoorrJ·iger aie beweert een vrij beroep uit te oetenen. ~
Geheel van teiten wellce de gelijlcstelUng
met ae onderneming van een malcelaar of
een zaalcbezor,qer toelaten. - Reohter aie
daantU atteiat dat ae bedrijvighei£l van
de betrolclcene een overheer·sena hanrJelslcaralcter heett en dat zijn inlcomsten uit
een handelsemploitatie voortlcomen.
Wettelijlcheid. - De rechter beslist wet-

telijk dat de bedrijfsinkomsten van
een autorioom handelsvertegenwoordiger
voortkomen, niet van het uitoefenen van
een vrij beroep, maar van een handelsexploitatie, wanneer hij uit een geheel
van feiten, welke de, gelijkstelling van de
onderneming met deze van een makelaar
of een zaakbezorger toelaten, afleidt dat
de bedrijvigheid van de betrokkene een
overheersend handelskarakter heeft.
5 februari 1957.
436
23'5. - Inlcomstenbelastingen.
EmtrabelasUng. A·rtilcel 5, par·agraaf 6,
van de wet van 16 october· 1945. - Bepaling wellce .Qeen bijzonaer·e en ondersoheiaen r·eterentiewinst invoert. maar een
minim~tnt berJrag vaststelt aat lean afgetrolclcen woraen in ae plaats van ae aftrelcbare winsten van het referentietijrJc
pm·lc. - Artikel 5, paragraaf 6, van de

wet van 16 october 1945 voert geen bijzonuer en onderscheiden referentiewinst
in, maar stelt een minimum bedrag vast,
dat kan afgetrokken worden in de plaats
van de winsten van het referentietijdperk, die kunnen worden afgetrokken uit
kracht van de bepalingen die, in de wet,
artikel 5 voorafgaan.
12 febrnari 1957.
460
236. - Inlcomstenbelastingen.
Bear·ijfsbelasting. - Gemeensohavpelijk bedrijf geewploiteera door leden van een
zelfcle famiz.ie te samen wonende, aoor
een vennootsohap, een veren-i[ring ot enige
gemeensohap. - Geen svlitsing van ae belastbar·e prondslag zelfs inrJ·ien er geen
tamiliehoota noah bestmtr·aer· is. - Geen

splitsing van de belastbare grondslag
wordt toegelaten in een onderneming
welli:e gemeenschappelijk geexploiteerd
wordt door leden van een zelfde familie
te samen wonende, door een vennootschap, een vereniging of enige gemeenschap, zonder dat een onderscheid kan
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gemaakt worden tussen een gemeenschappelijk bedrijf beheerd door een familiehoofd of een bestuurder, en een gemeenschap zonder familiehoofd noch bestuurder. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 31,
par. 1 en 2.)
460
12 februari 1957.
237. - Inkomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Gemeensahappelijlc bedrijf. ~ Ewploitatie zonde·r familiehoofd
noah bedrijfsbestnnrder. - Belasting versah~tlcligd door de natmwlijlce pe1·sonen
clie in BelgW de inlcomsten ~tit het bedrijf
genieten. - Wanneer geen van de exploitanten van een gemeenschappelijk bedrijf
als familiehoofd of bedrijfsbestuurder
wordt beschouwd, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke personen
die in BelgH~ de inkomsten uit ·het bedrijf
genieten. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 31,
par. 1 en 2.)
12 februari 1957.
460
238. - Inlwmstenbelastingen.
Beclr-ijfsbelasting. - Gemeensahavpelijlc bedrijf. - Beslissing waarbij de splitsing
aer winston geweigera wordt. ~ Beslissing waarbij de enige aanslag gevestigd
ten narne van al ae ewploitanten · gel dig
worat verlclaard al is er noah tarniliehoofd, noah bedrijfsbestn~traer. Geen
tegenstrijdigheid. Ret is niet tegenstrijdig, enerzijds, de splitsing van ·de
winsten nit een gemeenschappelijk bedrijf te weigeren en, anderzijds, geldig
te verklaren de enige aanslag gevestigd
ten name van al de exploitanten, zelfs
wanneer er noch familiehoofd, noch bestuurder van de vereniging of van de gemeenschap bestaat. (Samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art: 27, par. 3, en 31, par. 1 en 2.)
12 februari 1957.
460
239. - Inkomstenbelastingen. --,- Becl?·ijfsbelast-ing. - Gemeensahavpelijlc bearijf. Begrip. Er is een gemeenschappelijk bedrijf aanwezig, naar de zin
van artikel 27, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, wanneer het bedrijf
door een of verscheidene der medeeigenaars wordt beheerd ten bate van allen,
wat het "bestaan onderstelt van een gemeenschappelijke massa met het oog op
dat bedrijf.
12 februari 1957.
460
240. - Ink01'nstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Onderneming die het
onverdeelde e-i,qend01n van versaheidene
personen is en door deze wordt ge!Jwploiteerd. Pe1·sonen die de onde?'lteming
ewploiteren en e1· dezelfde reahten en be-

langen in hebben. - Onderneming wellce
een gemeensahappelijlc bed!"ijf ttitmaalct.

- Uit het feit dat een handelsonderneming het onverdeelde eigendom van verscheidene personen is, dat ze door hen
geexploiteerd wordt en dat die personen
daarin dezelfde rechten en belangen hebben, leidt het hof van beroep wettelijk
af dat de onderneming een gemeenschappelijk bedrijf uitmaakt. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, par. 3 en 31, par. 2.)
12 februari 1957.
460
241. - Inlcomstenbelastingen. - Bedrijfsbelasting. - Lonen van de familieleden van de onderneme1· aie met hem
arbeiden. - Lonen wellce tot de algernene
lcosten behoren, in zover zij een nonnale
wedde at een norrnaal loon niet oversch?'ijden en in de bedrijfsbelasting werden aangeslagen. - Regel eigen aan het
geval van individ~tele ewploitanten die in
hnn arbeid bijgestaan worden door leden
van hun familie die geen vennoot in het
bedrijf zijn. - Uit de bewoordingen van
artikel 27, paragraaf 3, alinea 2, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
h1komstenbelastingen, blijkt dat de regel,
luidens dewelke het loon van de familieleden van de ondernemer, die met hem
arbeiden, tot de algemene kosten behoort,
in zover het een normale wedde of een
normale loon niet overschrijdt en als zodanig in de bedrijfsbelasting werd aangeslagen, enkel het geval bedoelt van de
individuele exploitanten, die in hun arbeid bijgestaan worden door leden van de
familie, die geen ve1moot in het bedrijf
zijn.
12 februari 1957.
460
242. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. ~ Gerneensahapvelijlc bedrijf. - Belasting verschnldi,qd door het
familiehootd of door cle bestn~trder. Regel zonder bet?·elclcinq op de vestiging,
noah ov de_ berelcen·ing van de belastbare
grondslag. ~ De voorwaarden bepaald in
artikel 31, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen hebben noch op de vestiging, noch op de berekening van de belastbare grondslag betrekking.
12 februai·i 1957.
460
243. - Inlcornstenbelastingen.
Belastin,q op de bedr·ijfsinkornsten. -- Meerwaarden. Vrijstellin,qen voo1·zien bij
artilcel Zl, paragraaf 2bis, van de sarnengesahalcelde wetten. ~ Stopzetting van
het nijverheids-, handels- of landbou.wbedrijf van de belastingpliahtige, nattt~tr
li,ilce persoon. - Wet van 28 maart 1955,
art·ilcel 2 2o. - Beho·ud van de vrijstellin,q van' ae niet op irnmobili!Jn en bedrijfsnitrusting verwezenlijlcte meerwaar-
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den in de loop van de emploitatie toegestaain. ~ De vrijstelling van de bedrijfs-

belasting, die de wet toestaat voor de
accressen, die voortvloeien uit de meerwaarden van de activa in de nijverheids-,
handels- of l::mdbouwbedrijven belegd,
wanneer deze meerwaarden niet verwezenlijkt zijn docll wanneer de belastingplichtige ze voorlopig in zijn rekeningen
en inventarissen heeft uitgedrukt zdnder
ze enigerwijze als winsten te behandelen,
blijft verworven in hoofde van de belastingplichtigen, natuurlijke personen, lloewel de voorwaarden, waarvan de wet de
verwerving afhankelijk maakt, ophouden
vervuld te zijn wegens de definitieve en
volledige stopzetting van het bedrijf ingevolge overlijden, inbreng in vennootschap of elke andere oorzaak. (Samengescllakelde wetten betreffende de belastingen op de inkomsten, art. 27, par. 2bis,
aangevuld door artikel 2, 2°, van de wet
van 28 maart 1955.)
14 maart 1957.
569
244. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlwmsten. - Meerwaarden. Vrijstellingen voorzien bij
artilcel 27, paragraat 2bis, van de samengeordende wetten. ~ Wet van 28 maart
1955, artilcel 2, 2°. - Beho~td van zelcere
vrijstelUngen bij de stopzetUng van het
bedrijf. Toepassing, in de tijd, van
deze wetsbepaling. ~ Artikel 2, 2°, van

de wet van 28 maart 1955, dat ten bate
van de belastingplichtigen, natuurlijke
personen, llet voordeel behoudt van de
vrijstelling van de niet verwezenlijkte
meerwaarden op bedrijfsimmobilien en
uitrusting zelfs indien er definitieve en
volledige stopzetting van het bedrijf is,
is toepasselijk « op de gevallen van definitieve en volledige stopzetting van het
bedrijf .van 31 december 1951 af, alsook
op de gevallen van zulke stopzetting v66r
deze datum, die aanleiding hebben gegeven tot een aanslag waartegen · een reclamatie is ingediend of een beroep ingesteld waarover niet definitief uitspraak
is gedaan op de datum van bekendmaking
van de wet ll. (Wet van 28 maart 1955,
art. 15, 2°.)
14 maart 1957.
569
245. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten. ~ Ver.scheidene bezoldiginuen van de personen
op,qesomd in at·tilcel 25, paragraaf 1, 2°,
litte1·a b, van de samengeschalcelde wetten op de inlcornstenbelastingen. - Bepaling die tot doel heett de juiste imt·ing
va1t de belasting op die bezoldigin.oen rnogelijlc te rnaken, door de werlceUjlce toestand van de belanghebbenden in de vennootschap in aanrnerlcing te nernen. ~
Artikel 25, paragraaf 1, ?0 , littera b, van
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de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen heeft tot doel de juiste
inning van de op de bezoldigingen verschuldigde belasting mogelijk te maken,
de werkelijke toestand van de belanghebbenden in de vennootschap zijnde in aanmerking genomen.
28 maart 1957.
6il2
246. - Inlcomstenbelastingen.
Belastinu op de bedTijfsinlcomsten. - In artilcel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van
de sarnengeschalcelde wetten op de inlcornstenbelastingen opgesomde ambten. - Bepaling die de aard van de arnbten in aanmerlcing neemt wellce hnn benaming weze.

--,-' Door in de opsomming van de ambten
voorzien bij artikel 25, paragraaf 1, 2°,
littera b van de samengeschakelde wetten niet 'aileen de personen die de hoedanigheid van beheerder, commissaris of
vereffenaar bezitten op te nemen, doch
ook degene die soortgelijke ambten vervullen, heeft de wetgever de aard van de
ambten in aanmerking genomen, welke de
benaming ook zij waaronder zij uitgeoefend worden.
28 maart 1957.
632
247. - InlcomstenbelasUngen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten. - Ambten opgesomd in artilcel 25, paragraaf 1,
2°, littera b, van de samengeschalcelde
wetten. - Ambten die niet het jttridisch
statmr.t vereisen van beheeTller, commissa1·is of veretfenaar bij een vennootschatJ
op aandelen, noah het genieten van de
preTogatieven die ermede verbonden zijn.

- Indien de bevoegdheden, uitgeoefend
door de personen opgesomd in artikel 25,
paragraaf 1, 2°, littera b, die moeten zijn
van een lasthebber welke de vennootschap vertegenwoordigt, heeft de wetgever een soortgelijkheid van ambten bedoeld, welke geen juridisch statuut vereist dat iclentiek is met da t van beheerder, commissaris of vereffenaar, noch het
genieten vergt van al de prerogatieven
die met dezer functies verbonden zijn.
28 maart 1957.
632
248. - Inlcornstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcornsten. - Arnbten opgesonul in a1·tilcel 25, paragraaf 1,
2o, littm·a b, van de samenaeschalcelde
wetten. --' Pnncties eiaen aan de beheerllers commissarissen at vere!fenaa1·s. -

Tot het aanwezig zijn van de soortgelijkheid van de functies uitgeoefend door de
personen opgesomd in artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, v~n de samengeschakelde wetten op de mkomstenbelastingen volstaat dat ann die personen bevoegdheden zijn verleend die, krachtens
de wet of het maatschappelijk verdrag,
de beheerders eigen zijn en zodanig zijn
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dat daaruit het waarnemen van een soortgelijk ambt kan worden afgeleid.
28 maart 1957.
632

wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
9 aprill957.
672

249. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten.
Bezoldiging van een beheerder van een handelsvennootschap. Overlijden van de
beheerder ged1lrende de 1titoetening van
zijn mandaat. ~ Recht op de bezoldiging
die op cle ertgena1nen van de beheercler
overgaat. - Belasting die door de belastingplichtige in zijn hoedanigheid van
erfgenaam moet gedragen worden, op het
tijclsf'ip van de betaling van het ~nlcomen,
op het beclrag van cle bezolaiging dat hij
geerfd heett. - Welke ook de wijze van

252. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de beclrijfsinlcomsten.
Beclrijfslasten. Onroe1·end goea tot het
ttitoejenen van het bedrijf dienende. ~
Onrom·end goed aoor ae lJelastin,rJSChttldige in httur genomen. Werlcelijlce
httu.rwaarae aan cle eigenaar betaalcl. Bearijfslast die mag afgetrolclcen worclen.
- Onroerencl goea dat aan de belastingschttlcli.cte toebehoort. - Enlcel aftrelc van
het lcadastraal inlcomen als reeds belast
inlcomen. - Krachtens artikel ~6, para-

bezoldiging zij die de rechtsvoorganger
van een belastingplichtige, tijdens zijn
leven beheerder van een handelsvennootschap, ten goede behoorde te komen, moet
de bedrijfsbelasting door deze belastingplichtige in zijn hoedanigheid van erfgenaam gedragen worden, op het tijdstip
van de betaling van het inkomen, op het
bedrag van de bezoldigingen van zijn
rec)ltsvoorganger die hij geerfd heeft.
(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 3.)
28 maart 1957.
635

250. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting op de bedrijfsinlcomsten.
Bezoldiging van een beheeraer van een handelsvennootschap. Vennootschap die
aan de erfgenaam van cle overleden beheerder het bedrag van cle aan deze laatste versch1tldigde bezolcligingen nitbetaald
heeft. - Vennootschap clie de door haar
aan de bran ingehonden belasting verschnldigd is. - Wanneer een handelsvennootschap, waarin de rechtsvoorganger
van een belastingplichtige een mandaat
van beheerder vervnlde, als schuldenaar,
aan de erfgenaam van haar overleclen beheerder het bedrag betaald heeft van de
aan deze laatste verschuldigde bezoldigingen, een in het 2° van paragraaf 1 van
artikel 25 der samengeschakelde wetten
aangeduid inkomen, is deze vennootschap
de aan de bron ingehouden belasting verschuldigd. (Samengeschakelde wetten op
de inkomstenbelastingen, art. 31, par. 1,
litt. b.)

28 maart 1957.

.

635

251. -

InlcomstenbelasUngen.
Belasting op rle beclrijfsinlcomsten.
Gemeenschappelijlc beckijf. Begrip. -

Het hof van beroep leidt wettelijk af, van
!let feit dat een onderneming de onvercleelde eigendom is van verscheiclene personen, leden van een zelfde familie, die
ten bate van allen samenwerken, dat de
onderneming een gemeenschappelijk bedrijf uitmaakt in de zin van artikel 27,
paragraaf 3, van de samengeschakelde

graaf 2, 1 o, van de samengescllakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals het gewijzigd werd bij artikel 8 van koninklijk besluit van 3 juli
1939, moet door werkelijke huurwaarde,
die als bedrijfslast mag afgetrokken worden, verstaan worden die welke de belastingsclluldige betaalt aan de eigenaar van
de onroerende goederen of gedeelten van
onroerende goederen die llij tot bedrijfsdoeleinden gebruikt. De eigenaar die onroerende goecleren of gedeelten van onroerende goederen aanwendt tot de uitoefening van zijn bedrijf is gerechtigd
om, bij toepassing van artikel 52, paragrafen 1 en 2, littera a, van dezelfde wetten, het kadastraal inkomen, als reeds
aangeslagen inkomen, af te trekken.
9 april 1957.
676

253. - Inlcomstenbelastingen. - Belasting op cle beclrijfsinlcomsten. Beclrijfslasten. Hcmaelaar eigenaa1· van
een on1·oerencl goed aat hij laat sl01Jen
om er een niettw gebou,w op te t1·elclcen
ten einde er zijn handel over te brengen.
- Verschil tttssen ae lcoopprijs van het
geslopen onroerend .ctoed en ae waarde
van cle voor optrelclcing van een nieuw
gebouw geschilct gemaalcte grand. - V erschil clat geen bedrijfslast nitmaalct. W anneer een handelaar, eigenaar van een
onroerend goed, dit laat slopen om op
de plaats ervan een nienw gebonw op te
trekken, ten einde er zijn handel over te
brengen, maakt het verschil, tnssen de
koopprijs van het gesloopte onroerend
goed en de waarde van de voor optrekking van een nienw gebonw geschikt gemaakte groncl, geen bedrijfslast uit, die
kan worden afgetrokken van de inkomsten van het jaar tijdens hetwelk het onroerend goed voor de exploitatie hestemd
werd.
11 april 1957.
679

254. - In7comsten1Jelastingen.
Belasting op cle bedrijfsinlcomsten. -;- W erlcende vennoot 'l!an een personenvennootschap met beperlcte aansvralcelijlcheid.
Begdp. Is een werkende vennoot in·
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een personenvennootschap met beperkte
· aansprakelijkheid en gelijkgesteld met
de exploitant voor de toepassing van de
bed1•ijfsbelasting, degene die, na fondsen
in deze vennootschap te hebben belegd,
een werkend deel neemt a;m het dagelijks beheer van die vennootschap door
er een bestendige en werkelijke bedrijvigheid uit te oefenen ten einde een kapitaal dat gedeeltelijk zijn bezit is, winsten te doen opbrengen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 1°, 27, par. 2,
1°, en 35, .Par. 4.)
11 juni 1957.
851

255. - Inlcomstenbelastingen.
Belasting OJJ de bedrijfsinlcomsten. - Vergelding toegelcend aan een vennoot van
een personenvennootschap met beperlcte
aanspralcelijlcheid voor de funct-ies die
hij erin 1titoetent. - Winst die .uit het
per·soonlijlc werk van de vennoot voortvloeit of bezoldiging door een derde betaald. - Vmagstulc waarvan de oplossing
athangt van, teitelijlce elementen wellce
de feitenrechter soeverein beoordeelt. De vraag te weten of, in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennoot, naar de betekenis
van de wet 'de hoedanigheid van werkende venno'ot heeft, en of de vergelding
hem toegekend voor de bij deze vennootschap uitgeoefende functies als winst
dient beschouwd die uit zijn persoonlijk
werk voortvloeit, of als bezoldiging door
een derde betaald, hangt af van feitelijke
elementen die de feitenrechter soeverein
beoordeelt. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikelen 25, par. 1, 1° en 2°, en 35, par. 4.)
11 juni 1957.
851

256. - Inlcomstenbelastingen. - Bedrijfsbelasting. - Raming van de belastbare g-rondslag. Aft-relclcing van de
bedr·ijj'suitgaven. Tot het ramen van
de belastbare g:rondslag voor de bedrijfsbelasting,- dienen van het bruto-bedrag
van de inkomsten de bedrijfsuitgaven te
worden afgetrokken welke gedurende de
belastbare tijd gedaan werden om die inkomsten te verkrijgen of te behouden.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26.)
13 juni 1957.
855

25'7. - Inlcomstenbelastingen.
Bedr·ijfsbelasting. Bedr-ijfs1titgaven. Betaling aan een verzetso-rganisme ~ve
gens de bedreiging met verwoesting van
de eigendommen van de belastingplicht-ige
en in bTand stelcen van zijn hoeve. Uitgave niet attr·elcbaar in zover zij gedaan werd te-r vooTlcoming van de verwoesting van andeTe. eigendommen dan
aie wellce van het landbottwbedTijf van

de
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belastingplichtige deel uitmalcen.

~

Wanneer het arrest van een hof van beroep vaststelt dat een betaling aan een
verzetsorganisme gedaan werd door een
belastingplichtige in de bedrijfsbelasting,
wegens de beureiging met verwoesting
van zijn eigendommen en in brand steken
van zijn hoeve, geeft deze uitga ve, in zover zij gedaan werd om de verwoesting
te voorkomen van zijn eigendommen andere dan die welke deel uitmaken van
zijn landbouwbedrijf, geen aanleiding tot
aftrekking. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 26.)
855
13 juni 1957.

258. - Inlcomstenbelastingen.
BedTijfsbelasting. Bedr-ijfsuitgaven. Betaling aan een ve·rzetsor·r1anisme wegens de bedr·eiging met. ve-rwoesting van
de ei,qendornmen van de belastingplichtige
en in brand stelcen van zijn hoeve. Uitgave aftrelcbaar in zoveT zij tot doel
heeft het in brand stelcen van de hoeve
en het ve-rlies van de andere in het bedrijf gestolcen activa van de belastingplichtige te voorlcomen. - Wanneer een
arrest van een hof van beroep vaststelt
dat een betaling gedaan werd aan een
verzetsorganisme door een belastingplichtige in de bedrijfsbelasting, wegens de
bedreiging van verwoesting van zijn
eigendommen en in brand steken van zijn
hoeve, dient deze uitgave, in zover zij tot
doel had het in brand steken van zijn
hoeve en het verlies van de ander in zijn
bedrijf gestoken activa te voorkomen en,
naardien, het productie-instrument en
deze inkomsten zelf te vrijwaren, van
zijn belastbare inkomsten afgetrokken te
worden. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 26.)
13 juni 1957.
855

259. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. BedTijfsuitgaven. Betaling aan een verzetso-rganisme wegens de bedr·eiging met verwoesting van
de eigendommen van de belastingplichtige
en in brancl stelcen van z'ijn hoeve. Arrest dat beslist dat het bed-rag van de
betaling niet afgetTolclcen dient te worden
van het bntto-bedTag van de inlcomsten
van de belastingplichtige, zonder het ondeTsche·id te malcen tttssen hetgeen in dit
totaal bedTag de ttitgave uit·maalct geschied tot vrijwaring van bestanddelen
van het 11atrirnoni1tm van de belastingplichtige die niet tot bedrijfsdoeleinden
dienen, en deze die gesch·iedde tot vr-ijwaring van de bedTijfsbcstanddelen van
dit patt"irnonittm. ~ Beslissing niet wettelijlc gerechtvaanligd. - Rechtvaardigt
niet wettelijk zijn beslissing, het arrest
van een hof van beroep dat, vastgesteld
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hebbende dat een _betaling werd gedaan
aan een verzetsorganisme door een belastingplichtige in de bedrijfsbelasting, wegens de bedreiging met verwoesting van
zijn eigendommen en in brand steken van
zijn hoeve, beslist dat het bedrag van
deze betaling niet afgetrokken client te
worden van het bruto-bedrag van de inkomsten van deze belastingplichtige, zonder het onderscheid te maken tussen hetgeen, in de totaal betaalde som, het bedrag uitmaakt uitgegeven tot vrijwaring
van de bestanddelen van het patrimonium
van de belastingplichtige vreemd aan zijn
bedrijf, en hetgeen uitgegeven werd tot
vrijwaring van zijn bedrijfsbestanddelen.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 26.)
855
13 juni 1957.
260. - Inkomstenbelast-ingen.
Beclrijfsbelasting. - Ramin.Q van de belastlJare grondslau. - Aanbod van bewijs betrettende een lening aangegaan door de
belastingplichtige, en aanvraag tot toepassing van de methode van vergelijlcing
met de normale inlcomsten van soortuelijlce belastingplichtigen. Verwm·ping
van deze aanvraa,q door het hot van beroep. - Beslissing die geen andere aanslagbasis in de plaats stelt van deze aanuenomen in het bericht van wijziging. ~

Stelt geen andere aanslagbasis in de
plaats van deze vermeld in het bericht
van wijziging toegezonden door de administratie aan een belastingplichtige, maar
beperkt zich het resultaat aan te tonen
van de vergelijkende methode voorgesteld
tot vaststelling van de inkomsten, als
vermoeden welke zijn overtuiging ten
aanzien van de onwaarschijnlijkheid van
een door de belastingplichtige aangevoerde lening staaft, de rechter die beslist dat een aanbod van bewijs aangaande de werkelijkheid van deze lening
niet dienend is, daar de fiscale toestand
van belanghebbende bij vergelijking met
deze van een soortgelijke belastingplichtige die in gelijkaardige voorwaarden uitoefent tot het bewijs moet leiden van een
belastbaar inkomen dat hoger is dan de
aanslag op de basis aangeduid in het bericht van wijziging.
13 juni 1957.
856
261. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Overdracht van een in
een nijverheids-, handels- of landbo~twbe
drijf .Qestolcen act-iva. - Ve1·1coovprijs onderwo?·pen aan de beClrijfsbelasting in de
mate hij ae betaling uitmaakt van een
meerwaarae of een accres, ontstaan uit
en geClu.renae ae exploitatie. ~ De prijs

van de overdracht van een in een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf gestoken activa is, in de voorwaarden voorzien bij artikel 27, paragraaf 1, van de

samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, onderworpen aan de bedrijfsbelasting in de mate hij de betaling
uitmaakt van een meerwaarde of een accres uit en gedurende de exploitatie ontstaan. (Impliciete oplossing.)
18 juni 1957.
880
262. - Inkomstenbelastingen.
BeClrijfsbelasting. Overaracht van een
act-iva in een nijverheiCls-, handels- of
landbouwbeClrijf gestoken activn. - VerlcoopzJrijs die, jn dan neen, in teite, ae
betnling ~titmnnlct vnn een mem·wna-rde
ontstnan ~tit en .r1ea~wenae de exploitatie.
- Soeve1·eine vnststellin_q vnn ae feitenrechte?·. - Is soeverein de vaststelling in

feite, door de rechter ten gronde, dat de
overdrachtsprijs van een in een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf gestoken activa, de betaling niet uitmaakt van
een meerwaarde nit en gedurende de exploitatie ontstaan.
18 juni 1957.
880
263. - Inkomstenbelnstingen.
Beclrijfsbelasting. - Vnststellingen waantit
het hot vnn beroep het bestaan ajl.eiat
vnn een geheime verstanclhouaing htssen
een Belgische vennootschnp en een holain,qmantschnppij
onaer
L1txem7Jurgs
recht ten eincle bedrieglijk, een gedeelte
vnn ae inlco-mst'en van cle Belgische vennootschnp ann ae belasting te onttrelclcen.
- Vaststellingen Clie aeze ajl.eiaing toelnten. - Wettelijlce beslissing. - Beslist

wettelijk dat er een geheime verstandhouding bestaat tussen een Belgische vennootschap
onder
gemeenschappelijke
naam en een zogezegde «holding JJ-maatschappij onder Luxemburgs recht, ten
einde, bedrieglijk, een gedeelte van de
inkomsten van de Belgische vennootschap
belastbaar in de bedrijfsbelasting, aan de
belasting te onttrekken, het arrest dat
vaststelt dat deze vennootschap, zonder
tegenprestatie in de overeenkomst aangeduid, aan de holdingmaatschappij een octrooi overdroeg, dat, twaalf dagen later
de holdingmaatschappij een octrooiaanvraag ingediend heeft houdende verbetering van het haar overgedragen octrooi,
dat zij aan de Belgische vennootschap een
uitsluitende licentie heeft verleend voor
de exploitatie van beide octrooien tegen
zeer hoge retributies, en zij enige dagen
later aan dezelfcle Belgische vennootschap
een kredietopening van 2.000.000 frank
heeft toegestaan zonder gewag te maken
van de overeenkomst van overdracht van
octrooi.
25 juni 1957.
910
264. - Inlcomstenl!elnstingen.
BeCl?'ijfsinlcomsten. ~ Anngifte. Stelsel
van het besl-nit van 2 man1·t 1952. - Formu-lier van nnngifte. - DraagwijClte vnn
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de in een der forntuliersafdeUn,qen voorlcomende bewoordingen « deel in de winstan >>. - De in het formulier van aan-

gifte in de belastingen onder het stelsel
van het besluit van 2 maart 1942, gebezigde- uitdrukking « deel van winsten »,
voorkomend onder de afdeling « Vaste en
veranderlijke bezoldigingen met inbegrip
van het deel in de winsten, afnemingen,
interesten, enz. >>, heeft een algemene
draagwijdte en bedoelt evenzeer de gereserveerde winsten als de uitgekeerde winsten.
25 juni 1957.
912
2615. - Inlcomstenbelastingen.
Bed!·i_ifsbelasting. - Artilcel 3 van het besluit van 2 maart 191,2. - Algeheelheid
van de belastbare winsten met inbegrip
van de als aan de vennoten toegelcend
bescholtWde gerese1·veerde winsten.
Winsten die als aan de vennoten toegelcend beschouwd worden. - Op naam der
vennoten ingekohierde belasting. ~ De
algeheelheid der belastbare winsten met
inbegrip van de gereserveerde winsten
wordt in de vennootschappen onder gemeenschappelijke naam, als aan de vennoten uitgel,eerd beschouwd en de belas·
ting op de bedrijfsinkomsten wordt op
naam van de vennoten ingekohierd. (Artikel 3 van het besluit van 2 maart 1942
tot wijziging van paragraaf 4 van het
artikel 35 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.)
:l5 juni 1957.
912
266. - Inlcomstenbelastingen. - Bed!·ijfsbelasUng. - Vennootschav onder ge.
meenschappelijlce naam. - Door de vennoten in te dienen aanuitte. - Aangifte
die de aanduiding dient te bevatten van
het aandeel der vennoten zowel in de ltitgelceerde als in de gerese1·veerde winsten.
- De namelijk aan de vennootschap onder gemeenschappelijke naam opgelegde
verplichting om zelf een aangifte in te
dienen waarin per deelgenoot het bedrag
der toebedeelde of toegekende sommen en
afzonderlijk het bedrag van het respectief
aandeel der vennoten in de overige winsten vermeld worden, slechts gesteld
zijnde om het toezicht der aangiften 'mogelijk te maken, zijn de vennoten er van
niet ontslagen in hun eigen aangifte hun
aandeel in de uitgekeerde en gereserveerde winsten aan te duiden. (Artikel 3
van het besluit van 2 maart 1942 tot wijziging van paragraaf 4 van artikel 35 der
samengeschakelde wetten.)
25 juni 1957.
912

26'7. - Inlcomstenbelastin.Qen:
Bedrijfsbelasting. - Vennootschap onder uemeenschappelijlce naam. - Door de vennoten in te dienen aangifte. - Aangifte
die de aand-niding niet bevat van het aan-
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deel der vennoten in de 1titgelceerde en
in de .Qereserveerde winsten der vennootschap. Onvolledige en onjuiste aangifte. - Bij gebrek aan aanduiding van

zijn aandeel zowel in de uitgekeerde of
in de gereserveerde winsten van een vennootschap
onder
gemeenschappelijke
naam heeft de aangifte van de vennoot
geen karakter van volledigheid en juistheid, vermits de administratie op grond
van de gegevens der aangifte, zonder
uiterlijke bescheiden zoals de aangifte
uitgaande van de vennootschap zelf te
moeten inroepen, de belastingschuld moet
kunnen bepalen en tot de inkohiering van
de aanslag moet kunnen overgaan. (Artikel 3 van het besluit van 2 maart 1942
en artikel 74 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.)
25 juni 1957.
912
268. - Inlcomstenbelastinaen. - Bedrijfsbelasting. ~ Gemeenschapvelijlc bedrijf. - Begrip. ~ Uit de omstandigheid
dat een onderneming de onverdeelde
eigendom is van meerdere personeil, leden
van een zelfde familie te samen wonende
en arbeidende voor gemeenschappelijk belang, zelfs wanneer eenieder van hen gemachtigd is zekere persoonlijke voorafnemingen te doen op de in een gemene
kas gestorte winsten, leidt het hof van
beroep wettelijk af dat de onderneming
een gemeenschappelijk bedrijf uitmaakt,
in de zin van artikel 27, paragraaf 3, der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen.
2 juli 1957.
933
269. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Mobilienbelastin.Q. Vennootschap in deelnemin,q. - Belasting
enlcel ten laste van de vennoten. ~ Bedrijfs- of mobiliiJnbelast-ing naargelang de
vennoot werlcende of niet werlcende is. De vennootschappen in deelneming welke
de rechtspersoonlijkheid niet genieten
zijn de belastingen op de inkomsten niet
verschuldigd, doch de behaalde winsten
zijn onderhevig aan de bedrijfsbelasting
in hoofde van de werkende vennoten en
aan de mobilH~nbelasting in hoofde van
de vennoten voor dewelke zij enkel de opbrengst zijn van belegde kapitalen.
2 juli 1957.
936

2'70. - Inkomstenbelast-ingen. - Bedrijfsbelast-ing. TVe1·lcende vennoot in
een vennootschap in deelneming. Be[!Tip. Uit de omstandigheid « dat een
vennoot in een vennootschap in deelneming geldschieters en afnemers heeft opgezocht en aangebracht en er door zijn
bemiddeling minstens twee verkopen verwezenlijkt en afgehandeld werden, dat de
behaalde winst dus niet uitsluitend de opbrengst van een geldbelegging is geweest >>

-~-
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mag de feitenrechter wettelijk afleiden
dat die vennoot een werkende vennoot is.
2 juli 1957.
936
271. - Inlcomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Vennootsohav bij aandelen. ~ TVinsten van het sooiaal boelcjaar wellce dienen verdeeld. - Deel van
die winston, dat niet 7tit.qe.deeld werd
dooh aan ae vennootsohap gereserveerd,
enlcel rnaa1· geheel aan de becl?"ijfsbel(LSting onderwoqJen in hooflle van cle vennootsohap. - Gereserveercle winston van
het boelcjaar clie niet mogen verm·indercZ
wonlen met het becl?'ag van cle w·insten,
wellce van vorige rese·1·ves voo!'tlcomen,
toegelcend of betaalcZ tijllens dit boekjaar.

- Het blijkt nit de combinatie van de
artikelen 32, paragraaf 1, en 35; paragraaf 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van de Regent van 15 januari 1948,
dat enkel de winsten behaald tijdens het
belastbaar sociaal boekjaar dienen te wore
den verdeeld voor de taxatie van de vennootschappen bij aandelen; enkel het deel
der winsten dat aan de aandeelhouders
niet uitgedeeld is geweest als dividenden
en dat voor de vennootschap gereserveerd
is geweest is onderhevig aan de bedrijfsbelasting in hoofde van clie vennootschap,
doch voor het geheel, zonder yerminderd
te mogen worden met het bedrag der winsten, voortkomende van vorige reserves,
toegekend aan de aandeelhouders of uitbetaald tijdens dit boekjaar.
9 juli 1957.
955
272. - Inkomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. Nijverheicls-, hanclelsen landbo7twbeclrijven. Gedeeltelijlce
belasUngvrijdo·nt van zekere rneerwaa?·den verwezenlijlct of 7tit.qeclntlct in cle relceningen of inventaris. ~ BelastingvrijcZorn enlcel betrefjende cle venneercleringen van de in het bedrijf ge'investeercze
aotiva en niet betrefjende de winston
voortlcomende van ae behandelde operaties. ~ De gedeeltelijke belastingvrijdom
voorzien bij artikel 27, paragraaf 2bis,

van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948, strekt
zich niet uit tot de winsten van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf
die voortkomen van al de behandelde
operaties, doch wordt enkel toegepast op
de vermeerderingen der activa belegd in
de exploitatie, d.w.z. op de meerwaarden
tijdens de exploitatie op onbepaalde tijdstippen tot stand gekomen en welke fictief worden beschouwd als een winst van
het jaar tijdens hetwelke hun bestaan
gebleken is.
9 juli 1957.
958
273. -

Inlcomstenbelastingen.

Be-

llrijfsbelasting.
N aamloze vennootsohap. ~ Vennootschap gestieht tot 7titoetening van een winstgevende bedri:ifsaoUviteit. - Aotiva van de vennootsohap
wellce noodzalcelijlc een beclrijfslcaralcter
vertonen. - Een naamloze vennootschap

is een rechtspersoon uitsluitend met het
oog op de nitoefening van een winstgevende activiteit gesticht, zij bezit niets
dat tot dat doeleinde niet is bestemd en
al hare activa, en namelijk de onroerende
goederen in haar exploitatie geinvesteerd,
hebben dus noodzakelijk een bedrijfskarakter.
9 juli 1957.
958
274. - Inlcomstenbelastingen.
Beclrijfsbelasting. ~ In irnrnobiliiin handelencle naamloze vennootsohap. ~ Verlcoop
van in de exploitatie ge'investee1·lle on1·oerenae goecleren.
Verwezenlijkte
meerwaarde. Arrest dat de ,qecleeltelijlw belastingv1·ijdom van die rneerwaarcle w'eigert. - ·Arrest steunende op
het niet !professioneel Jcarakte1· van de
verlcoohte goederen. Onwettelijlche·id.

- Rechtvaardigt niet wettelijk zijn dispositief het arrest dat, alhoewel het aanneemt dat onroerende goederen door een
onroerende naamloze vennootschap verkocht in de exploitatie geinvesteerd waren, beslist dat de meerwaarde op het
ogenblik van die verkoop verwezenlijkt,
de in de mate van artikel 27, paragraaf 2bis, voorziene belastingvrijdom
niet geniet, om reden dat het niet om bedrijfsimmobilien gaat.
9 juli 1957.
958
2715. - Inkomstenbelastingen.
Bedrijfsbelasting. - Stalcing van een hanclelsexploitatie. - Tegelclemalcing van de
goecleren clie erfn ge'investeerd wa1·en. ~
Tegelaemaldng die het bestaan van meerwaarden tijdens de exploitaUe ontstaan
lean veropenba1·en. - Aooressen van geinvestee?·de aotiva belastbaar in de bed?"ijfsbelasting. - De tegeldemaking, bij

het staken van een handelsexploitatie,
van de goecleren die erin werden geinvesteerd kan het bestaan veropenbaren van
accressen voortkomende van meerwaarden ontstaan tijdens de exploitatie, belastbaar in de bedrijfsbelasting. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 1°, en 27,
par. 1.)
9 juli 1957.
960
276. - Inkomstenbelastingen.
Bed?'i.jfsbelasting. ~ Personenvennootsohap
met beperkte aanspralcelijlcheid. ~ Bepaling van de belastbare winst in hooftle
vnn de vennootsohap. - Sornrnen die aan
de we?'lcende vennoten toegekend of verleend wo1·den. ~ Sornmen die geen bedrijfsuitgaven 7titma7cen dooh belastbare
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winsten in hoofde van de vennoten. Sommen die niet tussenlcomen in de berelcening van de winsten of verliezen van
de vennootsahap. Uit de combinatie

van de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en
35, paragraaf 4, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, salllengeschakeld bij besluit van de Regent van
15 januari 1948 blijkt dat, olll de winst
onderhevig aan de bedrijfsbelasting in
hoofde van een vennootschap met · beperkte aansprakelijkheid te bepalen, geen
rekening client te worden gehouden met
de somrnen verleend of toegekend aan de
werkende vennoten, niet omdat ze een
bedrijfsuitgave uitmaken doch omdat de
wetgever ze aanziet als bedrijfswinsten
welke in hoofde van de werkende vennoten zelve dienen te worden belast; die
sollllllen kunnen evenmin in aanlllerldng
genomen worden om de verliezen van de
vennootschap te bepalen.
9 juli 1957.
963
277. - InlcomstenbelasUngen.
BedrijfsbelasUng. Mobilienbelasting. Naamloze 11ennootsahap. - Betaling van
een br·nto dividend. - Mobilienbelast-in.q
door de vennootsahap ve·rsahuldigd, bij
toepassing van artilcel 52 der samen.Qesahalcelde wetten lage·r dan deze afgehouden aan de bran. - Relcen·ing « winst
en ve1·lies ll van het volgend qoelcjaar rnet
dat excedent gearediteerd. Exaeclent
hetwellc een winst ·van dat laatste boelcjaar 1titmaakt, onde1·hevig aan de bedrijfsbelasting. of aan de :,nobilii!nbelast-ing, volge1ls de bestemming ervan. -

Wanneer een naarnloze vennootschap de
betaling van een bruto dividend heeft beslist en, bij toepassing van artikel 52 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, en wegens de reeds
belaste inkomsten in dat dividend begrepen, het bedrag van de door de vennootschap verschuldigde mobilH!nbelasting lager is dan dit dat ze aan de bron lleeft
afgehouden, maakt het excedent, waarmede de rekening « vVinst en verlies ll
van het volgend boekjaar gecrediteerd
werd, een winst uit van dat boekjaar,
onderhevig hetzij aan de mobiliE\nbelasting inuien het aan de aandelen of delen
wordt uitgekeerd, lletzij aan de bedrijfsbelasting indien het in de reserves van de
vennootschap wordt gesteld.
9 juli 1957.
965
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kel 3 van het besluit van 2 maart 1942
waarbij de winsten van een personenvennootschap « beschouwd » worden als aan
de vennoten toegekend en dat de belasting op naam van de vennoot zal gevestigd worden maakt ·een uitzonderingsbepaling uit die in engen zin client te worden verklaard.
27 september 19JG.
40
279. - Inkomstenbelastingen.
Bed?·ijfsbelasting of mobilienbelasting door
de vennoot versoh1tldigd o·o de niet 1tittJe7cee-rde winston « besahouwd ll als aan de
vennoten toegelcend door het besl1tit van
2 maart 1942; a-rtilcel 3. - Belastinu door
de vnwhtgebntilce1· niet ve-rsoh1tldigd. ~

De vruchtgebruiker van maatschappelijke
aandelen kon niet belast worden op de
gereserveerde winsten van een personenvennootschap ingevolge het artikel 3 van
!let besluit van 2 maart 1942.
27 septen1ber 1956.
40
280. - InlcomstenbelasUngen.
Mobil-ienbelasting. Personenvennootsahap
met bepenkte aanspralcelijlcheid. - Vennoten of niet werlcende leden. ~ Personen afzonde?·li.ilc belastbaar 1tit hoofde
der sommen die hun we1·den verleend of
toegelcend. In de personenvennoot-

scllappen met beperkte aansprakelijkheid,
is ieder vennoot of lid afzonderlijk belastbaar uit hoofde van de sommen die
hem worden verleend of toegekend, hetzij in de bedrijfsbelasting indien het gaat
om werkende vennoten of leden, hetzij in
de mobilH~nbelasting in de andere gevallen. (Artikel 35, paragraaf 4, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen
samengeschakeld bij besluit van 31 juli
1943, artikel gewijzigd door artikel 12
van de wet van 20 augustus 1947.)
6 novelllber 1956.
153
281. - Inlcomstenbelastingen. - Bedrijfsbelasting. Mobilii!nbelasting. ~
Personenvennootsahap.
Besluit van
2 rnaart 1912, a1·Ulcel 8. - Exaeptionele
bepaling die en.Q dient gefnterv-retee1·d te
worclen. - Artikel ·3 van !let besluit van

2 maart 1942 hetwelk bepaalde dat in de

~fOBILIENllELASTING.

personenvennootschappen de vennoten belastbaar waren op de algeheelheid van
de maatschappelijke winsten, de niet uitgekeerde winsten « beschouwd ll zijnde
als aan de vennoten uitgekeerd, was een
exceptionele bepaling en client derhalve
eng geinterpreteerd te worden. (Eerste en
tweede arrest.)
31 januari 1957.
405

lnlcomstenbelastingen. - Bedrijfsbelast-ing. - Pe1·sonenvennootsahap.
- Besluit van 2 maa1·t 1942, a1·tilcel 8. Uitzonderlijlce bepaling clie in engen zin
client te worden verlclaard. - Het arti-

· 282. - Inlcomstenbelastingen.
Bed1·i.jfsbelasting. Mobilii!nbelastin,q. Personenvennootsahap.
Besluit van
2 maart 1942, artilcel 8. - · Bedrijfs- of
mobilii!nbelasting door de vennoot ve1·-
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schuldigd op de niet ttitgelceerde winsten
van de vennootschap. ~ Winsten wellce
npchtans het jttridisch Tcaralcter van reserve behielden. - Uit de omstandigheid

dat in personenvennootschappen de vennoten, bij toepassing van artikel 3 van
het besluit van 2 maart 1942, persoonlijk
te belasten waren op de niet uitgekeerde
winsten, valt niet af te leiden dat die
winsten, in de reserve gebracht, hun karakter van « resei·ve )) zouden verloren
hebben om te worden beschouwd als aan
de vennoten toegevallen burgerlijke vruchten. (Eerste en tweede arrest.)
31 januari 1957.
405
283. - Inlcomstenbelastingen.
Mobilienbelasting. Wet van 20 attgttsttts
1947, artilcelen 9 en 55, pa1·agraat 1, littera d, waarbij het bedrag van de mobilienbelasUng op de inlcomsten ttit aandelen met tentgwe1·Jcende Tcracht werd verhoogd. ~ ~Vet die de artilcelen 14, paragraaf 2, en 20. paragraaf 2, van de samengeschalcelde wetten niet heett gewijzirJd. De wet van 20 augustus 1947,

waarvan de artikelen 9 en 55, paragraaf 1, littera d, het bedrag van de mobilU\nbelasting met terugwerkende kracht
hebben verhoogd, heeft de artikelen 14,
paragraaf 2, en 20, paragraaf 2, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen niet gewijzigd.
31 januari 1957.
413
284. - InlcomstenbelasUngen. - Mobilienbelasting. -Recht voor de vennootschap die tot betaling van de belasting
op de inlcomsten nit aandelen gehonden
is, die belasting van de belastbare inlcomsten at te hottden of later ae tentgbetaling ervan te eisen van tlegenen die er
het voortleel van gehad hebben. De

vennootschap op aandelen, die tot betaling gehouden is van de mo bilH\nbelasting verschuldigd op de inkomsten nit
aandelen, is gerechtigd het bedrag van
de belasting van de belastbare inkomsten
af te houden of van de aandeelhouders
later de terugbetaling er van te eisen.
(Samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 20, par. 2.)
31 januari 1957.
413

deelhouders te dragen. (Samengeschakelde wetten lletreffende de inkomstenllelastingen, art. 14, par. 2, en 20, par. 2.)
31 januari 1957.
413
286. - InTcomstenbelastingen.
Mobilienbelasting. - Artilcel 14, paragraaf 2,
van de samengeschaTcelde wetten. - Op
de administratie ntstend bewijs. - Toepassing. - De ;rechter die zich er toe lle-

perkt er op te wijzen dat een vennootschap op aandelen, die de molJilH\nllelasting op de inkomsten nit aandelen verschuldigd is, niet llewijst enig·e maatregel
genomen te hebllen die valt aan te zien
als een bewijs van haar voornemen niet
zelf die belasting ter outlasting van de
aandeelhouders te dragen, stelt de voorwaarden tot toepassing van artikel 14,
paragraaf 2, van cle samengeschakelde
wetten lletreffende de inkomstenbelastingen niet wettelijk vast, daar overeenkomstig de voorwaarden vereist is dat de administratie llewijst dat de vennootschap
de verbintenis aangegaan had de betaling
van de llelasting, ter outlasting van de
aandeelhouders te dragen.
31 januari 1957.
413
287. ~ Inlcomstenbelastingen.
Mobilienbelasting. - Vennootschap op aantlelen, - Eaten toegelcend aan al de aandeelhottders of aan sornmigen ervan tot
vergelding van httn inbrengen. - Mobilienbelasting verschuldigd zelfs indien die
baten niet voortlcomen van de door de
vennootschap behaalde winsten. De

mollilH!nllelasting treft alle baten die door
een vennootschap op aandelen aan al haar
aandeelhouders of sommige er van toegekend zijn tot vergelding van het dooi·
hen in haar onderneming llelegde kapitaal, zonder te onderscheiden of die baten al dan niet van door clie vennootschap
gemaakte winsten voortkomen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 14, par. 1, 1°, en 15,
par. 1.)
28 februari 1957.
517

285. - InTcomstenbelasUngen.
Mobilienbelasting. - Artilcel14, 1Jftraqraaf 2,
van de samengeschalcelde wetten. ~ Voorwaarclen van de toepassing er vctn. -

288. ~ Inlcomstenbelastingen.
Mob'ilienbelasting. ~ Vennootschap op aandelen. - Vennootschav die enig inlcomen
of enige winst aan haar aandeelhottders
start. De vennootschap gehottden tot
het betalen van de mobilienbelasting op
dat inTcomen of die winst. - ·wanneer

Opdat een vennootschap, die de mobilH\nllelasting op de inkomsten uit aandelen
verschulcligd is, er toe gehouden zij die
llelasting te lletalen, berekend 011 het bedrag van die inkomsten verhoogd met het
bedrag van de belasting, client de administratie te llewijzen dat de vennootschap
de verplichting op .zich genomen had zelf
de llelasting ter outlasting van cle aan-

een vennootschap op aandelen, waarvan
de maatschappelijke zetel of de voornaamste llestuursinrichting in BelgH\ gevestigcl is, aan al haar aandeelhouders
of aan sommigen er van enig inkomen of
enige winst stort, is zij gehouden tot het
betalen van de mobilienllelasting op dat
inkomen of op die winst. (Sameng·eschakelde wetten betreffende de inkomsten-
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belastingen, art. 20, par. 1, 1°, en 14,
par. 1, 1°.)
28 februari 1957.
517
289. - InkO'Instenbelastin.!Je·n.
lJ1obilienbelasUng. - Verrninderde 1·entevoet
van de rnobilienbelasting, op de inkomsten van geldsomrnen in Belgie gedeponeerd door nat·um·lijlce of reohtspe1·sonen
die in het land nooh woonplaats, nooh
ve1·blijfplaats, nooh inriohtin.Q bezitten.
- Arrest dat beslist dat een devonent in
het b1.titenland gedomioilieerd en er vm·blijvende een inriohting in Belgie bezit
omdat de ondernerning van een vennootsohap rnet bepe1·kte aansprakelijlcheid,
waarvan hij vennoot is, hern feitelijlr; toebehoort. Arrest dat sleohts vaststelt
dat de deponent eigenaar is van de gebottwen waarin deze vennootsohap haar
bedrijvigheid in Belgie uitoefent, en
199 aandelen bezit op de 200 wellce het
maatsohappelijlc lcapitaal uitmalcen. ~
Arrest dat geen veinzing releveert wellce
de vennootschap fictief zott maken. Onwettelijlcheid. Rechtvaardigt niet

wettelijk zijn beslissing die de toepassing
weigert .van de verlaagde rentevoet van
de mobilienbelasting op de inkomsten van
geldsommen in Belgie gedeponeerd . door
personen die in bet land noch woonplaats,
noch verblijfplaats, noch inrichting hebben, het arrest dat, om te !Jeslissen dat
de deponent, in het buitenland gedomicilieerd en er verblijvende, een inrichting
in Belgie bezit, omdat de onderneming
van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan hij
vennoot is, hem in feite toebehoort, zich
ertoe beperkt vast te stellen dat hij eigenaar is van de gebouwen waarin deze
vennootschap haar bedrijvigheid in Belgie uitoefent en 199 aandelen bezit op de
200 welke het maatschappelijke kapitaal
uitmaken, zonder een veinzing te releveren welke de vennootschap, aan dewelke
de wet een rechtspersoonlijkheid erkent
onderscheiden van deze van haar vennoten, fictief zou maken. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 34, par. 1, 5°, b.)
11 juni 1957.
853
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teresten van geldsommen in Belgie gedeponeerd door natuurlijke of rechtspersonen die in het land noch woonplaats, noch
verblijfplaats, noch inrichting hebben is
toepasselijk wanneer de deponent ~an
Belgische nationaliteit is, maar in het
buitenland gedomicilieerd is en er bestenclig verblijft, en geen inrichting in Belgie
heeft. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 34,
par. 1, 5°, b.)
11 juni 1957.
853
HOOFDSTUK VIII.
AANYULLENDE PERSONELE BELASTING.

291. - Inkomstenbelastingen. - Aanmtllende personele belasting. - Personenvennootschap rnet bepe1·1cte aanspralcelijlcheid. - Bedrijfsinlcomsten qeaoht toegelcend te zijn geweest op 31 december
van het beschottwcl jaa1· of op de datum
van afslttitinq van het maatschappelijlc
boelcjaa1· dat gedu.rende bedoeld jaar
einde neemt. Bepalinp eigen aan de
aanvullende pe·rsonele belastin.!J en wellce
niet mag 1.vorden nitgebreid tot de beclrijfsbelasting en de nationale crisisbelastinp. Artikel 42, paragraaf 3, der

llij llesluit van de Regent van 15 januari
1948 samengeschakelde wetten, luidens
hetwelk, namelijk voor de werkende vennoten van de personenvennootschappen
met lleperkte aansprakelijkheid, de bedrijfsinkomsten worden geacht toegekend
te zijn geweest op 31 december van het
beschouwd jaar of op de datum van afsluiting van bet maatschappelijk boekjaar welk einde neemt gedurende dit jaar,
is een maatregel eigen aan de aanvullende personele belasting, zodat zijn toepassing zowel door zijn tekst als door
de plaats welke hij in de samengeschakelde wetten inneemt, niet mag worden
uitgebreid noch tot de bedrijfsbelasting
noch tot de na tionale crisis bela sting.
6 november 1956.
153
HOOFDSTUK IX.

2910. -

InlcomstenbelasUnpen. - lJ1obilienbelasUng. - Venninclerde rentevoet
van de mobUienbelastin.Q op de inlcornsten
van geldsommen in BelgW gedeponee1·d
door natutwlijlce of 1·echtspersonen die
in het land noah woonplaats. noah verblijfplaats, nooh indchtin_q bezitten. Verrnindering toepasselijlc wanneer de
deponent van Belgische nationalite'it is,
maar in het bu.itenland zijn woonplaats
heeft en er bestendig ve1·blijft, en geen
inrichting in Belpie heeft. Ret voor-

deel van de verlaagde rentevoet van de
mobilii\nbelasting, verschuldigd op de in-

NATIONALE CRISISBELASTING.'

292. - Nationale crisisbelasting.
Htt1W van goede1·e·1t. - H1tu1· van onroerende goederen. - Verbod die belasting
ten laste van de hnu.1·de1· te leggen. Bepaling ingelast in een belastingwet
maar wellce slechts een der voorwaiwden
van de huu1· van onroerende goederen 1'erJelt. Allloewel ingelast in een belas-

tingwet, betreft !let laatste lid van artikel 4, paragraaf 1, van het besluit van
de Regent van 16 januari 1948, welke be-
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paalt dat de nationale crisisbelasting verschuldigd uit hoofde van . onroerende
eigendonnnen niet ten laste van de huurder mag worden gelegd, noch de vestiging
noch de wijzen van invordering van de
belasting·, maar regelt enkel een der voorwaarden van de huur van onroerende
goederen.
6 december 1956.
240
crisisbelasting ~tit
hoofde van onroerende eigendommen. Belastin.f! die door cle eigenaar ten laste
'[:an de hH~trde 1 · niet mag worden gelegd.
Verbintenis door de hu~trder aan,qegaan om die belasting te betalen. - N.ietigheid. ~ Atstand van de hun1·der om
zich 011 die nietigheid te . beroepen. Voorwaa?·cle van geldigheid. ~ Het laat-

293.

~ Nat·ionale

ste lid van ai"tikel 4, paragraaf 1,, van
llet besluit van de Regent van 16 januari
1948 welk bepaalt dat de nationale crisisbela~ting verschulcligd nit lloofde van onroerende eigendommen door de eigenaar
ten laste van de huurder niet mag wor. den gelegd, is een gebiedende · bepaling,
<loch welke enkel de private belangen van
de lmurder beschermt; waaruit volgt dat
zo de verbintenis die llij heeft aangegaan
ieder j aar die belasting te betalen nietig
is, de huurder niettemin ervan mag afzien zich op die nietigheid te beroepen,
op voorwaarde dat, wat eenie~er v~n de
aan die verbintenis gegevene mtvoenngen
betreft dit afzien voor de uitvoering der
verbintenis niet geschiedde.
6 december 1956.
240
294. - Inlcomstenbelastingen.
Nationale cr-isisbelasting. A·rtilcel 2 van
het besl1tit van de Regent van 16 j"amtari
1948 door artUcel 33 van de wet van
8 maart 1951 vervangen. ~ Vennootschap
op aandelen. - Inlcorristen aan de aan~e
len at aan de delen toegekend. - Natwnale crisisbelasting slechts versch~tldigd
wanneer de inlwmsten afgenomen werden
van het batig saldo van het lo.pend belasUngdienstjaar of van vroe.qere dienstjaren. Artikel 33 van de wet van

8 maart 1951 hetwelk het artikel 2 van
het besluit vdn de Regent van 16 januari
1948 houdende samenschakeling van de
wetten betreffencie de nationale crisisbelasting vervangen heeft, onderwerpt aan
die belasting slechts, als inkomsten toegekend aan cle aanclelen of clelen van vennootschappen op aandelen waarvan de
maatschappelijke zetel of de voornaamste
bestuursinrichting in Beli~ie gevestigd is,
de uitkering·en welke verricht zijn door
afneming van het batig ·salclo van het lopend belastingclienstjaar of yan vroegere
dienst:jaren.
28 februari 1957.
G17

HOOFDSTUK X.
EXTRABELASTING.

295. - Inlcomstenbelastingen. - Emtrabelasting. - Voorrecht van de Schatlcist. - Artilcel 5 van de wet dd. 24 december 1948. - Bepaling wellce met terugwerlcende lcracht dient toegepast. - De

bedoeling van de wetgever om het artikel 5 van de wet van 24 deGembet• 1948,
hetwelk alle aanslagen beoogt v<i6r 30 januari 1949 gevestigd, zonder onderscheid,
met terugwerkende kracht te zien toepassen is duidelijk daar zoniet gemeld artikel zonder gevolg zou blijven voor de
invordering van de v66r 1 januari 1947
gevestigde aanslagen.
21 september 1956.
17
296. - InlwmstenbelasUngen.
Emt?·abelasting. - Voorrecht van de SchatlV'ist. - Artilcel 6 van de wet van 24 decembe·r
19.1,8.
Overgangsmaatregel
lwachtens wellce de Schatlcist liaar voor1·echt zal lC'lmnen bewa1·en wat betrett de
clirecte belastingen gevestigd v66r 1 jamwri 1949 mits beslaglegg·ing op het pand
v661· 30 htni 1949. - Kraclltens de over-

gangsmaatregel vervat in artikel 6 van
de wet van 24 december 1948 kan de
Scllatkist haar voorrecht wat betreft de·
extrabelasting gevestigd v66r 1 januari
1949, bewaren mits beslaglegging v66r
30 juni 1949 op het pand volgens de bepalingen van artikel 71 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen gewijzigd en aangevuld
door artikel 1 van de wet van 24 december 1948.
21 september 1956.
17
297. - Inlcomstenbelastingen.
Emtmbelasting. - Voor·recht van de Schatkist. - Artikel 6 van de wet van 24 december 1948. - Bepaling die afwijlct van
het nieuw regime ingevoe·rd door de wet
van 24 december 1948 door het aanwenden
van de nie~twe procedure toe te laten voor
cle aanslagen betrefjende de dienstjaren
1946 en 1947 en door de geldigheidstermijn van het voorrecht te verlengen tot
30 htni 1949. - Zo, volgens artikel 4 van

de wet van 24 december 1948, het nieuwe
regime betreffende. de rechten en de voorrecllten van de Schatkist slechts van toepassing is op de aanslagen gevestigd met
ingang van 1 januari 1949, wijkt artikel 6 van dat principe af door, enerzijds,
tot bewaring van llet voorrecht dat de
aanslag-en betreffende de dienstjaren 1946
en 1947 waarborgt. llet aanwenden van
de nieuwe procedure toe te laten en verlengt llet, anclerzijds, om die nieuwe procedure te kunnen aanwenden, de geldig-

BELASTINGEN EN TAXES.
heidstermijn van het vo01·recht tot 30 juni
1949.
17
21 september 1956.
298. - Inlwmstenbelastingen. - Extrabelasting. ~ Voorrecht van de &chatkist. - D·zt7tr van het voorrecht achtereenvolgens vet·lengd tot 31 december 1949,
1 hili 19.50 en 1 januat·i 195.1 cloor de wetten van 30 mei 1949, 22 december 1949 en
29 jnni 1950. ~ De duur van het voor-

recht van de Schatkist wat betreft de
extrabelasting werd achtereenvolgens verlengd tot 31 december 1949, 1 juli 1950 en
1 januari 1951 door de wetten van 30 mei
1949, artikel 10, 22 december 1949, enig.
artikel, en 29 juni 1950, artikel 1, zonder
dat er aanleiding is de datum van bekendmaking van voormelde wetten in
aanmerking te nemen.
21 september 1956.
17
2S9. - Jnlwmstenbelastin!Jen.
Extrabelasting. Vennoedens van her"
lcomst van de baten voorzien bij artilcel 2,
paragraaf 3, litt. c. - Ter1enbewijs voorzien bij zelfde bepal-ing lid 2. - Krach-

tens artikel 2, paragraaf 3, letter c, lid 2,
van de wet van 16 october 1945, kan de
belastingschuldige slechts het vermoeden
van herkomst door die bepaling voorzien
te niet doen door er te laten van blijken,
met de in die bepaling vermelde middelen dat de in aanmerking genomen verricbtingen bij wijze van wederbelegging
of bij middel van te leen genomen sommen werden gedaan, hetzij dat die verrichtingen niet werden gedaan of dat de
actti'a niet werden aangelegd bij middel
van in artikel 1 aangeduide inkolllSten,
hetzij dat activa gedurende het belastbaar tijdperk te gelde gemaakt werden
ter bestrijcling van bedrijfsverliezen geleden gedurende dit tijdperk.
25 september 1956.
31
300. - JnlcornstenbelasUngen.
E.Ttrabelasting. ~ Ondet· weUce voorwaarilen het bez-it van effecten op 1 jamtad
1.940 het ve-nnoeden van herlcomst lean te
n·iet cloen. Opclat het bezitten van

beurseffecten op 1 januari 1940 kan dienen tot het te niet doen van het vermoeden van herkomst dat geldt voor de onder
de let.ters a, b en c van paragraaf 3 van
artikel 2 van de wet van 16 october 1945
vermelde activa van een belastingplichtige op 31 december 1944, moet het gaan
om hetzij effecten gedurende het belastbaar tijdperk tegelde gemaakt om andere
activa te kopen, belastbare verrichtingen
te financeren of gedurende het belastbaar
tijdperk geleden bedrijfsverliezen te bestrijden, lletzij effecten die opnieuw voorkomen onder de in october 1944 aangegeven effecten.
:~5 september 1956.
31
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~301. ,_ Inlcomstenbelastingen. Extrabelasting. - Bet·oep v6or l!et hot van
beroep. Betwisting nopens ae hoedanigheid van belastinasclHtldige voor het
hot van beroep aanhangig. - Vermoedens
voorzien bij at·t'i/cel 2, paraaraat 3, van
cle wet van 16 october 1945 ambtshalve
rloor de rZh·ecte·zw det· belastingen toegetJast. - Betwisting waarvan het hot van
beroep wettelijlc lcennis vermag te nernen.

- Bij het hof van beroep wordt wettelijk
een betwisting aangaande de hoedanigheid van belastingschuldige in de extrabelasting aanhangig gemaakt wanneer de
tlirecteur ambtshalve beslist heeft dat de
vermoedens voorzien door artikel 2, pamgraaf 3, van de wet van 16 october 1945
toepasselijk Waren.
25 september 1956.
29
302. - Inlcomstenbelastingen. - • Extrabelasting. Schatplichtige die zijn
hoeclanigheid van belastingsclHtl<lige in
de extrabelastina betwist. - Bewijs van
die hoedanigheid doo1· de aclrninistratie
bij middel van teitelijlce vet·nwedens geleverd. - Belastingplichtiae verrnag zic7!
ertoe te bepalen cleze ve1·rnoedens te bestr·ijden zonder zelt een bewijs te leveren.

- Wanneer cle aclministratie door feite~
lijke vermoedens bewijst dat een belastingplichtige de hoedanigheid bezit van
belastingschuldige in de extrabelasting
mag de schatplichtige zich ertoe bepalen
de door cle administratie als vermoeclens
ingeroepen elementen te bestrijclen zonder clat llij een bewijs dient bij te brengen.
25 september 1956.
29
303. - Inkomstenbelast-ingen.
Extrabelasting. - Hoedanigheid van belastingschttldige in de extrabelastinu door
het hot van beroep beoordeeld. ~ Beslissina op conject7trale bescho~twingen gestennd. --,- Geen vennoedens. ~ Wanneer

llet hof van beroep op conjecturale beschouwingen steunt en niet op een door
betzelve vaststaand bevonden feit en anderzijds zijn zekerlleid van het bestaan
van het feit waarnaar het onderzoek doet
niet uitspreekt, is zijn beslissing niet oD
vermoedens gesteund.
25 september 1956.
30
304. - Ewtmbelasting.
Aftrelcba·re
beclrijtslasten. Afsch·r-ijv1naen. ~ Artilcel 3, para{11·aat 3, van fle ~vet ·van
10 jamtari 1940. - Bepalinu die n-iet van
toepassina is wat betrett ae grondslau
van cle extrabelasting. - Al was de belas-

tingplichtige te enige tijde, in beginsel,
belastingschulclige van de bij de wet va.n
10 januari 1940 ingevoerde bijzondere en
tijdelijke belasting geweest, is de administratie evenwel wettelijk gerechtigd nit
de belastbare grondslag Yan de extrabe-
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lasting de uitzonderlijke afschrijvingen
toegelaten, bij artikel 3, paragraaf 3, van
bovengemelde wet, te verwijderen. (Wet
van 16 october 1945, art. 20.)
51,
2 'octobe1• 1956.

305. - Extrabelasting. - Door artiTcel 2, paragraaf 3, van de wet cW. 16 october 1945 gestelde vennoedens. ~ Door
de belasUngsch7tlcUge inuer·oezJen teUelijlce elementen om d-ie vei"rnoerlens te niet
te cloen. Bewijslcracht. Binrlende
beoonlel-ing van de -rechter. - De rechter

ming drijft, onder zekere voorwaarden
cle winst van het referentie tijdperk in
aftrek mag brengen alsof de onderneming
niet van titularis veranderd ware is toepasselijk op de referentiewinst die werkelijk behaald is en op de forfaitaire
referentiewinst voorzien door artikel 5,
paragraaf 3, van dezelfde wet.
9 october 1956.
78

309. - Extmbelasting. - Personen'l:ennootsclutp met beperkte aansprnlcelijlcheirl. - Reterentiewinst nnar het belegrl
lcnpitnnl. - Mnntschappelijlc lcapitnal en
rle rese-rven. ~ Reterentiewinst voo1· ieder
,vnn rle vennoten berelcenrl nan1· z-ijn in1wengst. - Referentiewinst vnn rle vennootschnp be1·e1cenrl op het overige van
het knzJitrutl en op cle 1·eseTven. Om

over de grond beoordeelt soeverein de
bewijskracht van de feitelijke elementen
door de belastingschuldige van de extrabelasting aangevoercl ten einde de vermoedens gesteld bij artikel 2, paragraaf 3,
van de wet dd. 16 october 1945 te niet te
doen.
, reden van deze splitsing der winsten geeft
9 october 1956.
73 artikel 5, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945, hetwelk een forfaitaire
306. - Extrabelastin.q. :..... Vennoedens referentiewinst toestaat berekend naar
van herlcomst. ~ Artikel 2,, pa1·agraat 3,
het belegd kapitaal, dit is het maatschapvan rle wet van 16 octobe1· 1945. - Tegenpelijk kapitaal en de reserves, in zijn
bewijs door de belastingsclmlrlige te voelid 4 de maat aan waarin de personeni"lJn. - Moet de VQlledige -rechtvrta-rd-ig-ing
vennootschap met beperkte aansprakevan de annsv1·aalc vnn rle lielnstingsch7tllijkheid enerzijds en de vennoten anderdige opleveren. - Artikel 2, paragraaf 3,
zijds die referentiewinst zullen mogen invan de wet van 16 october 1945 somt en- roepen, waarbij het bepaalt dat ieder venkel de elementen oD welke de belangheb- noot het belegd kapitaal tot het beloop
bende kan doen gelclen om het vermoeden van zijn bijdragen en de vennootschap
van herkomst door die bepaling gesteld het saldo en de reserves als grondslag
te niet te doen; daaruit blijkt nochtans zal mogen nemen.
niet dat het bewijs waartoe die overtui9 october 1956.
78
gingselementen strekken geen volledige
rechtvaardiging i•an de aanspraak van de
310. - Extmlielasting.
ReteTentiebelastingschuldige client op te leveren.
winst. - Personenvennootschnp met be9 october 1956.
73 1Je1"7cte ctnnsp1·nkelijlcheirl wellce de onrler-

307. - Ext1"nlielnsting. - PeTsonenvennootschap met bezJerkte annspi·ltl,:elijlcheid. Belnstblt're winsten. Toegelcende winsten belnstbnrw in hoofde vnn
de vennoten. Ande-re wvnsten belnstbnnr ten lnste vnn de veniJOOtschap. Met betrekking tot de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
worden de gemaakte winsten, volgens artikel 4 paragraaf 4, lid 1, van de wet
van 16' october 1945, met het oog op het
vestigen van cle extrabelasting, gesplitst
en voor het aan de vemwten toegekend
cleel, op dezer naam en voor het overbljvencle op naam der vemlOotschap aangeslagen.
, 9 october 1956.
78

308. - Extrnbelasting. ~ Refei·entiewinst. Tlo01·tgezette onrlerneming. Attreklcing nlsot de onrlernem-ing niet van
tit7tlnris wa1·e vernndenl. - Oak toepasselij k op rle torfn'itnir·e referent'iewinst.
- Het artikel 8, paragraaf, 2, van de wet
van 16 october 1945 naar luid waarvan
de persoon,' die gedurende het referentietijdperk of het belastbaar tijdperk een
onderneming voortzet of deze na overne-

neming vnn een feitelijlce ve1·eniging gerlurenrle het lielnstbnnr tijdperlc heett
voo-rtgezet. - Forfnitaire referentit3Winst
berelcenrl nnar het in de veren-iging belegrl
lcnpitnnl. - Referentiewinst op dewellce
iecle1· vnn lle vennoten nansprnrtlc mag
mnlcen. - Refm·entiewinst berelcenrl naar ·
cle in lle vereniging bele.qrl lcnpitnal in
ve1·hottrling met Z'ijn inb1·engsten of nwt
rleze vnn zijn voo,·gange,·s. Wanneer.

een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in de voorwaarden bepaald bij artikel 8, paragraaf 2, van de
wet dd. 16 october 1945, gedurende de belastbare periode de onderneming van een
feitelijke vereniging heeft voortgezet,
moet de referentiewinst berekend naar
het belegd kapitaal, die door ieder van
de vennoten mag worden afgetrokken,
worden berekend tot het beloop van zijn
bijdragen in de feitelijke vereniging _of
van die van hun voorgangers en niet in
verhouding van zijn aandelen in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. (Wet van 16 october 1945, artikel 4, par. 1 en 4, G, par. 3, 8, par. 2,
en 11, Dar. 3.)
78
9 october 195G.
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311. - Extra be lasting. - Personenvennootschap met bepeTlcte aansprakelijlcheiil. Belastbare w·insten. Toegekenile w·insten, in hoofile van ile vennoten
belastbMM'. - Andere winston in hoofile
,;an het rechtswezen. ~ Aangaande de

personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid voorziet d~ wet van
16 october 1945 over de extrabelasting bij
haar artikelen 4, paragraaf 4, en 11, paragraaf 3, een splitsing van d~ onder de
extrabelasting vallende winsten door de
vennootschap aan de belasting enkel te
onderwerpen ten aanzien van de niet uitgekeerde winsten, terwijl de uitgekeerde
inkomsten belastbaar zijn in hoofde van
de vennoten, zaakvoerders en andere personen bedoeld in artikel 2, paragraaf 1,
littera a, die ze bekomen heboen. . ·
9 october 1956.
80
312. -

Extrabelast-ing. - Inlcomsten,
winston en baton onile?·hevig aan ile extrabelasting. - Inbegr·ip van ae winston
onilerhevig aan ae Speciale belasting. -

Om reden van de algemene bewoordingen
van artikel 2, paragraaf 1, van de wet
van 16 october 1945 zijn alle in deze bepaling vermelde winsten aan de extrabelasting onderworpen al zijn zij ook uit
leveringen en prestaties aan de vijand
voortvloeiende winsten waarop de speciale belasting geheven wordt.
9 october 1956.
80
313. ~ Extrabelasting. - Artilcel 10,
liil 1, van ile wet ,;an 16 october 1945. Draagwijilte. Ten einde een dubbele

aanslag op dezelfde inkomsten te vermijden beiJaalt artikel 10 van de wet van
16 october 1945 dat de in de extrabelasting belastbare winst verminderd wordt
met de voor de speciale belasting vatbare
inkomsten · deze bepaling schrijft ·de aftrek v·66r ten gunste van om het even wie
aan de extrabelasting onderhevig zou wez·en op inkomsten welke reeds in de speciale belasting zouden zijn belast geworden ongeacht de persoon die deze laatste
belasting verschuldigd was.
9 october 1956.
80
314. -

Extr·abelasting.
Personenvennootschap met beperlcte aansprakelijlcheicl belastbaaT in ile extrabelasting op
ile n·iet toegelcenile winston. - Vennootschap belastbaa?' in ile speoiale bezasting
op al ae w·insten spntitenile ~tit ae lever-ingen aan fle vijanil. ;__. Mate waarin
ileze winsten we?·ilen toegelcenil en gereser·,;eer·a. - Deel van ileze winston hetwellc voorlcomt in ile exceptionele winst
belastbaar· in ae extrabelasting in hoofrle
van h.et r·echtswezen wm·at atgetrolclcen.

Ingeval een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheitl, die de extrabelasting versch uldigd is op de niet ui t-

_c:_.
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gekeerde inkomsten gedurende het belastbaar · tijdperk verwezenlijkt, in de speciale belasting aangeslagen werd op al
de winsten voortvloeiende uit leveringen
e~ prestaties aan de vijand, is de beslissmg welke ten gunste van de vennootschap slechts dit deel aftrekt van de winsten belastbaar in de extrabelasting hetwelk er in voorkomt als zijnde reeds
aangeslagen geweest · in de speciale bela sting, wettelijk gerechtvaardigd zo er mogelijkheid bestaat te bepalen in welke
mate de in de speciale belasting aangeslagen winsten aan de vennoten werden
toegekend en in de vennootschap gereserveerd. (Wet van 16 october 1945, art. 4,
par. 1 en 4, :1,0, lid 1, en 11, par. 3.)
9 october 1956.
80
31'5. - Inkomstenbelastingen. - Extrabelasting. Belastbare veriorle. Aanvangsrlat~trn. - Wat betreft de extra-

belasting, begint het belastbaar tijdperk
te lopen hetzij op 1 januari 1940, hetzij,
wanneer het gaat om een belastingpli,chtige die een regelmatige comptabiliteit
anders dan per kalenderjaar voert, op de
aanvangsdatum van het na 1 januari 1940
afgesloten boekjaar. (Wet van 16 october
1945, art. 1.)
16 october 1956.
98
316. - Inlcomstenbelast-ingen.
Extrabelasting. - Vennoeilen van bezit van
ile vermogens omschreven in artikel 3,
paragraaf 2, van rle wet van 16 october
1945. - TTermoerlen op 10 mei 1940. - De

bij artikel 3, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 1945 vermoede vermogens
worden geacht te hebben bestaan op
10 mei 1940.
16 october 1956.
98
31'7. - Inlwmstenbelastingen.
Extr·abelastinn. - TT ermoeflen van floor, belastingsch~Llrlige
bezeten vermogens op
10 mei 1940. - Vermoeilen beperlct tot ile
activa in artilce( 3, paragraaf 2, van ae
wet van 16 october 1945 omschreven. Uitslrtit-ing ·van ile activa in. b~titenlanase
rleviezen. - Artikel 3, paragraaf 2, 1 o,

van de wet van 16 october 1945 met betrekking tot het bezit hetwelk de n:ituurlijke personen, belastingplichtigen in de
extrabelasting worden geacht te hebben
op 10 mei 1940, beperkt dit vermoeden van
bezit tot de activa in biljetten van de
Nationale Bank van Belgie en andere
munttekenen, aldus de activa in buiten~
landse deviezen uitsluitend.
16 october 1956.
98
318. - Inlcomstenbelastin,qen.
Ex~
trabelasting. - Hoeilanigheirl van belas~
tingsch~tlilige. Door rle arlministratie,
te le:ver·en bew·ijs, - Ten bewijze van de

hoedanigheid van belastingschuldige in
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de extrabelasting volstaat het dat de administratie aantoont dat de belastingplichtige in de loop van het belastbaar
tijdperk inkomsten, winsten of baten behaald of verkregen heeft welke, om reden
-van hun belangrijkheid, hun aard of
.enige omstandigheid een exceptioneel kaTakter vertonen en vallen in de grenzen,
bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
:16 october 1945 bepaald.
23 october 1956.
114

319. -

.

Inkomstenbelctst-in(fe·n.
Extrabelastin(f. ~ Bewijs van de hoedani,qheid van belast-in(fsclmldi(fe. Bewijs
door feitelijke vennoeclens. Bew·ijswaa1·de van ae door ae administratie en
door cle schatplichti(fe in(feroepen feitelijlce elementen. - Binclencle beoordel'in(f
van de 1·echte1· ot:er cle fi1'0ncl. ~ De rech-

ter over de groncl beoorcleelt soeverein de
feitelijke elementen door de aclministratie
ingeroepen tot bewijs van de hoedanigheid van belastingsschulclige in de extrabelasting alsook de feitelijke elementen
door de schatplichtige ingeroepen ter bestrijding zowel van die feitelijke vermoedens als van de wettelijke vermoedens
voorzien bij artikel 2, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 194iJ.
23 october 1956.
114
320. - Jnlcomstenbelast-i1i(fen.
Extrabelastin(f. - Awnsla(f van ambtswege.
~ Toepassin(f van cle bij artilcel 2, paragraaf 3, van cle wet van 16 october 191,5
voorziene vermoeclens.
Beoordeling
dam· de rechter. over cle grand van de feitelijlce elementen clOor de schatplichtige
ingeroepen tegen de teitelijlce ve-rmoedens
strelclcende tot het bewijs van zijn hoedanigheid vnn belastingsch7tldi(fe in de
extrabelast-in(f en tegen de wetteUjk~ vermoedens voo1·zien bij a-rtilcel 2, pdragraaf 3. van de wet vnn 16 october 191,5.
Vaststelling van de ontstentenis het
juiste cijfer van zijn inlcomsten te bewijzen. - OvertolUge ove1·weging. ---: Na

aan de !Jelastingschuldige in de extrabela:sting het recht, met !Jetrekking tot de
wettelijke vermoedens voorzien bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945, het tegenbewijs te ·hebben toegestaan hetwelk voormelde wet hem verleent, zelfs bij aanslag van ambtswege,
is de vaststelling van de rechter alsdat
de belastingplichtige llet bewijs van llet
juiste bedrag zijner inkomsten niet lleeft
bijgebra:cht, een overbddige beschouwing.
23 october 19iJ6.
114
321. - Jnlcomstenbelastin(fen. - Extrabelasting. Belastbaar tijdperlc. Belastingsch7tlrZige die een regelmatige
comptabUiteit voe1·t ancle1·s dan per lcaZenderjaar ged7trende een dee! slechts van
het tijdperlc hetwr;llc vnn 1 januad 191,0

tot 31 decem/Jer 1944 loopt. - Belastbaar
tijdperk voo1· de algemeenheid der gevallen bepaald. - Wanneer een belasting-

sclluldige in de extrabelasting een comptai:Jiliteit voert anders clan per 'kalenderjaar gedurende slechts een deel van llet
tijdperk lletwelk van 1 januari 1940 tot
31 clecembe1; 1944 loopt, geval hetwelk niet
door artikel 1, paragraaf 1, van de wet
van 16 october 1945 voorzien wordt, is
het belastbaar tijdperk datgene voor de
algemeenlleid der gevallen bepaald, namelijk 'datgene dat op 1 januari 1940 ingaat en op 31 december 1944 een einde
neemt.
2iJ october 1956.
119
322. - Inkomstenbelnstingen.
Ext·rabelast-ing. Belastingg1·ondsla.q. · Vaststelling door de ndminist·ratie op
(frond van de ·inkornsten belast in de ge7Vone belnstingen voor dezelfde periode
en deji:nit-ief beho7tden, voo·r die belastin[!en, ten gevolge van de ve1·werp·ing van
de reclnmat-ie en van het verhaal van de
belnsUngplichtige. ~ Belastingg1·ondslag
r1evestigd door feitez.i.flce vermoedens. Wettelijlcheid. - Om het bedrag van de

inkomsten !Jelastbaar in de extra!Jelasting vast te stellen mag de administratie
!Jeroep doen op de feitelijke vermoedens
gesteund op het bedrag der industrii~le
of commercH~le winsten van de belastingpliclltige, welke in de gewcme !Jelastingen
werden aangeslagen voor dezelfde periode
en definitief bellouden voor het innen
van die belastingen, door de verwerping
van de reclamatie en van llet verllaal van
de belastingplichtige.
29 november 1956.
211
323. - Inlcornstenbel£~stingen.
Extrabelnst-ing. Ambtshalve aanslag. Belast-inggrondslag vastgesteld zoncler willelce7t1' en zondeT toepassing van de wettelijlce ver-moeclens bet1·ejfende de oorspmn(f voorzien door de wet van 16 octobet· 1945. - Vet·minder·ing van de belastin,qgrondslag afhcmlcelijlc vnn het bewijs
floor de belastingplichtige van het j7tiste
C'ijfer van zijn inlcornsten. De !Jelas-

tingpliclltige, regelmatig ambtshalve aangeslagen in de extrabelasting, zoncler dat
toepassing werd gedaan van de wettelijke
vermoedens betreffende de om·sprong,
voorzien bij artikel 2, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 1945, mag geen
nietigverklaring van de aanslag bekomen,
indien de belastinggrondslag niet willekeurig vastgestelcl is geweest, noch de
vermindering van die grondslag, indien
llij llet bewijs niet levert van het juiste
bedrag van .zijn inkomsten. (Samengescllakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 56; wet van 16 october 1945, art. 19.)
211
29 november 1956.
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324. - InTGomstenbelastingen. - Ex·
trabelasting. Naamloze vennootschap.
Forfaitaire referentiewinst berelcend
op grond van het belegd lcapitaal. Winst die dient vermeerderd met het bedrag de1· bezolrligingen, tijdens de 1'eferentieperiode, ttitgelcee1·d aan de personen
vermeld in artilcel 25, paragraaf 1, 2°,
littera b, van de sarnengeschaTcelde wet·
ten, maar niet aan gewone bedienden. Wanneer een belastingschuldige van de
extrabelasting een naamloze vennootschap is, moet de forfaitaire referentiewinst berekend op voet van het belegd
kapitaal toegevoegd worden aan het be.drag der vaste bezol<ligingen, tijdens de
referentieperiode, aan de personen vermeld door artikel 25, paragraaf 1, 2°,
litt. b, van de samengeschakelde wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen,
maar niet aan de gewone bedienclen :van
de vennootschap toegekend. (Wet van
16 october 1945, art. 5, par. 3, al. 3.)
29 november 1956.
213
325. - Inlwrnstenbelastin,qen. - Extrabelasting. Artilcel 4, paragraat 5,
van de wet van 16 october 1945. ~ Bepaling wellce afwijlct van artiTcei 35, paragrafen 3 en 3bis van de wetten sarnengeschalceld bij besluit van 31 jttli 191,3. Artikel 4, paragraaf 5, van cle wet van
16 october 1945 wijkt af van de bepalin·
gen van artikel 35, paragrafen 3 en 3bis,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943, welk, derhalve, niet toepasselijk is inzake extrabelasting. (Wet
van 16 october 1945, art. 19.)
29 november 1956.
213
326. - InTcornstenbelastingen.
Extrabelasting. Naarnloze vennootschap.
- Exceptionele inlwrnsten belastbaa1·. Winsten vastgesteld zonder rekening te
hottden met de bezoldigingen toegelcend
aan vennoten in uitvoering van contracten van dienstve1·1wring. Uitzonderingen. - De bezoldigingen, toegekend aan
vennoten, bij toepassing van contracten
van clienstverhuring, moeten niet toegevoegd worden aan cle winsten, dividenclen
inbegrepen, van een naamloze vennootschap om de exceptionele winsten vast
te stellen onderhevig aan de. extrabelasting in hoofde van die vennootschap, behalve het geval waarin het gaat om beheerders, commissarissen, vereffenaars of
om personen welke gelijkaardige ambten
waarnemen of nog om personen die, tijdens de belastbare periode, hebben opgehouden zulke ambten te vervullen, en
niettemin in dienst van de vennootschap
zijn gebleven. (Wet van 16 october 1945,
art. 4, par. 5.)
29 november 1956.
213
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327. - Inlcomstenbelastingen. - Ext1·abelasting. Naamloze vennootschap.
- Bedrag van de exceptionele winst aan
die belasting onderhevig. - Verplichting~
in de ver,qelijTcing van de winsten over
het belastbare en het reterentietijdperlc,
rekening te hottden met de dividenden,
alsmede met de bezold·igingen toegeTGend
aan de bij artilcel 25, pamgraaf 1, 2°, littera, b, van de samengeschalcelde wetten
voorziene personen. - Wanneer de belastingplichtige van de extrabelasting een
naamloze vennootschap is, wordt het bedrag van de exceptionele winst aan die
belasting onderworpen bepaald door de
vergelijking van de winsten over het belastbare tijdperk met die over het referentietijdperk, erin begrepen de dividenden, alsmede de bezolcligingen toegekend
aan de personen vermeld in artikel 25,
paragraaf 1, 2°, littera b, van de samengeschakel<le wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zelfs indien die personen, gedurende dat belastbare · tijdperk;
die hoedanigheid hebben verloi·en, maar
in dienst van de vennootschap zijn gebleven. (Wet van 16 october 1945, art. 4,
par. 5.)
229
4 december 1956.
328. - InlcomstenbelasUngen.
Extrabelasting. JYaarnloze vennootschap.
- Bestttttrder van ee·n naamloze vennootschap beheerde1· er van benoemd in 1940
en nade·rhand die twee fttncties vermtllende. - Bezoldigingen aan die bestttur:
de1· toegelcend alvo1·ens hij beheerder
weTd. - Bezoldigingen niet begrepen onder de winsten van het 1·eterentieUjdperlc
vndien, tijdens dit tijdperlc, die bestuurde1' geen functies die met deze van beheerde1' gelijlcstaan verv·u!de. - Wanneer
de bestuurder van een naamloze vennootschap beheerder benoemd is geweest in
1940 en naderhancl die twee functies heeft
gecumuleerd, mogen de bezoldigingen die
hem toegekend zijn geweest alvorens hij
beheerder werd, om het bedrag van de
exceptionele winsten belastbaar in hoofde
van de vennootschap te bepalen, niet begrepen worden onder de winsten van het
referentietijdperk, indien tijdens dit tijdperk, die bestuurder geen functies die
met deze van beheerder gelijkstaan vervulde. (Wet van 16 october 1945, art. 4,
par. 5, samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25,
par. 1, 2o, litt. b.)
4 december 1956.
229
329. - lnlcomstenbelastingen.
Ext1·abelasting. - Samenwerlcende vennootschap. - l7 aststell-ing fler Ujdens de belast bare periode venvezenlijlcte winsten.
~ Winsten begrijpende de bezoldigingen
toegekenrl aan een comrnissa1'is, die deze
hoedanigheifl tijdens de belastbare pe-
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riode heeft verloren maar in (lienst van
d.e vennootschap gebleven was. - Om het

belastbaar excedent van de winsten, welk
de belastbare grondslag uitmaakt in de
extrabelasting in hoofde van een samenwerkende vennootschap te bepalen, moet
men onder de tijdens de belastbare pei'iode verwezenlijkte winsten begrijpen de
bezoldigingen toegekend, ten welke titel
ook, aan een commissaris van_ de vennootschap die, tijdens die periode, die
hoedanigheid heeft verloren, maar in
dienst van de vennootschap is gebleven.
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 5,
en 11, par. 3.)
4 december 1956.
230
330. - Inkomstenbelast-ingen.
Extrabelasting. - Samenwerlcende vennootschap. - Persoonlijlce ontlast-ing aan de
vennoten voorzien door artikel 2, paragraaf 1 littera a, tweede Ud, van de wet
van 16 'odtober' 19lt5; - Ontlasting uitgesloten voor de taxat-ie van de vennootschap door artilcel 4, paragraaf 5, van
zelfd,e wet. ~ Artikel 4, paragraaf 5, van

de wet van 16 october 1945 sluit, wat de
taxatie der samenwerkende vennootschappen betreft, de outlasting uit voorzien ten voordele van de vennoten persoonlijk, door artikel 2, paragraaf 1, littera a, ·tweede lid, van zelfde wet.
4 december 1956.
230
331. - Inlcomstenbelastingen. - Extrabelasting. ~ Artikel 4, paragraaf 5,
van--de wet van 16 october 1945. - Bepaling wellce afwijlct van a-rtikel 35, paragraten 3 en 3bis, van de wetten betreffende de inkomstenbelast-ingen samengeschakeld door het besluit van 31 juli 1943.

- Artikel 4, naragraaf 5, van de wet van
16 october 1945 is op zichzelf een volledige bepaling, welke afwijkt van artikel 35, paragrafen 3 en 3bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij besluit van 31 juli
1943.
230
4 december 1956.
332. - Inkomstenbelastingen.
Extrabelasting. Sahenking door een onbekende schenlcer. Wettelijlc vel·moeden dat ze voortkomt van inlcomsten onderworpen aan de ext1·abelasting.
Schenlcing oncleThev·ig aan de extt·abelastinrl in hoofde van cle begiftigcle. - Door

te bepalen dat, wanneer de schenker onbekencl is bij het vestigen van de extrabelasting, ze gevestigd wordt ten name
van de persoon welke de schenking genoten heeft, schept artikel 2, paragraaf 5,
van de wet van 16 october 1945 geen speciale eategorie van winsten aan die belasting onderhevig, maar vermoedt het
dat de schenkingen, waarvan de donataris de oorsprong heeft verzwegen op het

ogenblik van de vestiging van de belasting, voortkomen van inkomsten, winsten
en baten, vermeld in artikel 1 van zelfde
artikel en onderwerpt ze aan de extrabelasting in hoofde van de begiftigde.
4 dece1nber 1956.
232
333. - Inkomstenbelast-ingen. ~ Extrabelasting. - Hoedanigheid van belastingplichtige.
Hoeclanigheid
wellce
blijlct ttit het bewijs dat de vermogensaaaressen voortkomen uit sahenkingen
van een onbelcende schenlcer. - Wanneer

het bewezen is dat. vermogensaccressen
van een persoon, tijdens het belastbare
tijdperk, voortkomen van schenkingen
van een onbekende schenker, staat het
wettelijk vast dat die persoon de hoedanigheid van belastingplichtige van de extrabelasting bezit.
4 ·december 1956.
232
-334. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. Exaeptionele winst aan
clie belastit~rl onderhevig. - Dttttr van het
reteTent-ietijdperlc. Dmtr · gelijlc aan
deze van het tijclperlc van belastbare aa'
tiviteit. - Om het exceptioneel deel van

de inkomsten, winsten en baten, aan de
extrabelasting onderhevig, te berekenen
is de duur van het referentietijdperk, in
elk geval, gelijk aan deze van het tijdperk van de belastbare activiteit. (Wet
van 16 october 1945, art. 4, pai·. 1.)
4 decelllber 1956.
234
335. - Inlc01nstenbelastingen.
Extrabelasting. N.aamloze vennootsahap
clie, gecltt~·ende het belastbare tijdperlc;
de onderneming va.n een andere naamloze
vennootsahap heett voortgezet. ~ Geen
samenvoeging van cle winsten van beide
vennootsahappen. Winst e·igen aan
ieclere vennootsahap welke het voorwerp
moet ttitmalcen van onderscheidene aanslagen. ~ Wanneer een naamloze ven-

nootschap, gedurende het belastbare tijdperk, na overnemirig, de onderneming
van een andere vennootschap heeft voortgezet of uitgeoefend, in de voorwaarden
voorzien bij artikel 8, paragraaf · 2, van
de ·wet van 16 october 1945, dienen, voor
het vaststellen van de belastbare grandslag in de extrabelasting, de winsten gedurende clit tijdperk door beide vennootschappen behaald niet samengevoegd. Het
exceptionele deel der winsten van elke
vennootschap moet het voorwerp uitmaken van onderscheidene aanslagen, gelet
op de bepalingen van artikel 11, paragrafen 1 en 3, van zelfde wet.
4 december 1956.
234
33~. Inlcomstenbelastingen.
Extt·abelasting. ~ Naamloze vennootsahap
(lie, gednrencle het belastbare tijdperlc cle
onclerne·minn van een andere naamloze
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vennootschap heett voortgezet. Reterentiewinst tot dewellce zij recht heett te
dezen titel. - Reterentiewinst berelcencl
in evenredi,qheid met het tijclperlc rJ.edurende hetwellc zij de onderneming heeft
geexploiteerd. - Wanneer een naamloze

vennootschap, gedurende het belastbare
tijdperk, na overneming, de onderneming
van een andere vem1ootschap heeft voortgezet of uitgeoefend, moet de referentiewinst waarop zij recht heeft te dezen
titel, berekend worden in evenredigheid
met het tijdperk gedurende hetwelke zij
de onderneming heeft geexploiteerd. (Wet
van 16 october 1945, art. 4, par. 1, en 8,
par. 2.)
4 december 1956.
234
337. -

Inlcomstenbelast-ingen.
ExtrabelasUng. - Inlcomsten aan die belasting ondet·hev·ig. Bew·ijs van het bestaan van die inlcomsten. ~ Bewijs wellc
mag geleverd worden door alle miclclelen
van het gemeen recht behalve cle eed. -

Artikel 16 van de wet van 16 october 1945
laat het bewijs toe van het bestaan van
inkomsten aan de extrabelasting onderhevig door alle middelen van het gemeeu
recht behalve de eed.
18 december 1956.
272
338. - InlcomstenbelasUngen.
Extrabelasting. - Inlcomsten aan die belasting ondm·hevig. - Bewijs van de hoedanigheid um belastingpUchtige van cl·ie
belasting. Ji'eitelijlce vermoedens. V ermoedens die mogen ingeroeven .worclen
om tegelijlcertijd het bewijs van het bestaan van cle inlcomsten en van cle hoedanigheicl van belastinrttJlichUge te leveren.

- De feitelijke vermoedens mogen door
de administratie worden ingeroepen om
tegelijkertijd en het bestaan van inkomsten aan de extrabelasting onderhevig, en
de hoedanigheid van belastingplichtige
van die belasting te bewijzen.
18 december 1956.
272
339. - InlcomstenbelasUngen.
Extrabelasting. - Sohenlcing doot· een onbelcende schenlcer. - Schenking vermoed
een inlcomen onderhevig aan cle ext·rabelasting te zijn. - Een schenl,:ing gedaan

door een onbekende schenker wordt vermoed voort te komen van een inkomen
aan de extrabelasting onderhevig. (Wet
van 16 october 1945, art. 2, par. 5.)
272
18 december 1956.
340. - InlcomstenbelasUngen.
Extrabelasting. Exceptionele winst. TVinst ttitgemaalct door het verschil tu.ssen cle winsten behaald geclurencle het belastbaat· tijdpe1"1c en cleze behaald tijdens
het reterentieUidperlc. De wet van
16 october 1945, 'waarbij de extrabelasting

ingevoerd is, stelt bij artikel 4, para-
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graaf 1, een vergelijking in tussen de winsten l)ehaald gedurende een belastbaar
tijdperk, dat zij bepaalt, en de gedurende
het referentietijdperk behaalde winsten;
het verschil tussen die winsten maakt de
onder de belasting vallende exceptionele
wJnst uit. (Wet van 16 october 1945, artikel 4, par. 1.)
·
3 januari 1957.
293
341. - Inlcornstenbelastingen.
Ext,·abelasting. - Dag waarop cle bestanddelen van de winst zijn behaalcl. - Dag
clie moet in aanmerlC'ino genomen worden
om ze voo·r het belastbaar tijdperlc of
voo1· het referentietijclperlc aan te 1'elcenen. ~ De dag waarop de bestanddelen

van de winst zijn behaald, dit wil zeggen
door de belastingplichtige verkregen, is
in aanmerking te nemen om ze voor het
in de extrabelasting belastbaar tijdperk
of voor het referentietijdperk aan te rekenen. (Wet van 16 october 1945, art. 4,
par. 1.)
293
3 januari 1957.
342. - Inlcoinstenbelastingen.
Extrabelasting. ~ Dividenden. Dag die
moet in aanmerlcing genornen worden tot
het vestigen van de exf!·abelasting. Dag ·waarop de aluernene ver.qaderin.Q het
toelcennen e1· van beslist. Daar de

schuldvordering van dividenden in het
patrimonium van de aandeelhouder in het
leven wordt geroepen door de stemming
van de algemene vergadering, welke het
toekennen van het dividend beslist, is het
die' dag dat de aandeelhouder de aan de
extrabelasting onderhevige winst behaalt,
zelfs indien hij het bedrag er van eerst
later ontvangt of inboekt .. (Wet van 16 october 1945, art. 1 en 4.)
293
3 januari 1957.
343. - Inkomstenbelastingen.
Ext1·abelastin,q. - Belast-ing voor cle belastingsohuldigen, die een 1·egelrnatige comptabiliteit anders dan pe1· kalenderjaar
voeren, te vestigen op exceptionele winsten IJehaald t-ijdens de nwatschappelijlce
boelcjaren wellce zijn atuesloten van 1 jamta1·i 1940 tot 30 december 1944- ~ Voor

de belastingschuldigen, die een regelmatige comptabiliteit anders dan per kalenderjaar voeren, wordt de extrabelasting
gevestigd op de exceptionele inkomsten,
winsten en baten behaald tijdens de
maatschappelijke boekjaren, welke zijn
afgesloten van 1 januari 1940 tot 30 december 1944. (Wet van 16 october 1945,
art. 1, par. 1.)
3 januari 1957.
293
344. - Inlcornstenbelastingen.
Extrabelasting. - Bedragen van de bedrijfsbelasting en van de nationale orisisbelasting afkelcbaar van cle ext1·a1Jelasting. -
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ilftrelclcing niet toegelaten wanneer: die
belastingen niet werlcelijk betaald werden, dooh hadden dienen te worden betaald, indien de inlcomsten niet van die
belast-ingen war·en vri,jgesteld. Noch

artikel 13, paragraaf 2, van de wet van
16 october 1945, noch enige andere wetsbepaling laten toe van de extrabelasting
af te trekken de bedragen van de bedrijfsbelasting en van de nationale crisisbelasting die niet werkelijk betaald werden, doch hadden dienen te worden betaald, indien die inkomsten niet, ter voldoening van artikel 52 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, van die g·ewone belastingen waren vrijgesteld geworden.
3 januari 1957.
293
345. - Inlwmstenbelastingen.
Extrabelasting. ~ N aamloze vennootsohap
voor levensverzelceringen. - ilft·relclcing,
voor het reterentfetijdperlc, otJ basis van
het belegd lcapitaal. Belegd kapitaal
opgeleverd door het werlcelijlc gestort
maatsohappelijk lcapitaal, hetwellc ter1tgbetaalbaar· blijft, en cloor· de r·eserves. Begrip van de aldus bedoelde reserves. ~
Begrip aat de wetenschazmeUjlce reserves
van een maatschappij voo·1· levensverzelcering 1titsluit. - Het belegde kapitaal,

dat aangevoerd kan worden tot het vaststellen van de aftrekking, van het referentietijdperk, aftrekking bedoeld in artikel 5, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945, en dat in de eerste twee
alinea's van evengemeld paragraaf 3 bepaald is, wordt opgeleverd door het werkelijk gestorte maatschappelijk kapitaal,
hetwelk terugbetaalbaar. blijft en door de
reserves, die afkomstig zijn van afnemingen op de netto-winsten en, evenals het
kapitaal zelf, deel uitmaken van het niet
eisbaar passief van de onderneming.
De wetenschappelijke reserves van een
miamloze vennootschap voor levensverzekeringen hebben niet het karakter van
de bij die wetsbepaling bedoelde reserves
en maken dienvolgens geen deel uit van
het aldus bepaalde belegd kapitaal.
8 januari 1957.
319
346. - Inlwrnstenbelast·in,qen. - Extrabelasting. -- Provisie tot instandhouding der stocks. - Inventctris welke in
acht client genornen te woraen tot bewijs
van het bestaan van grondstoffen, producten en goeder·en.- Beg·rip. -Door in

artikel 6 van de wet van 16 october 1945
te bepalen dat de grondstoffen, producten
en goederen, welke tot het bepalen van
de « provisie tot instandhouding der
stocks )) zullen dienen, degene zijn die
in de laatste inventaris opgemaakt v66r
10 mei 1940 opgenomen werclen, heeft de
wetgever niet enkel de inventaris bedoeld
welke bij het einde van het m!J-atschap-

pelijk jaar opgemaakt wercl en volgens
welke de berekeningen gedaan werclen
met het oog op de toepassing van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doch elke inventaris opgemaakt ov de datum die het dichtst de 10 mei 1940 voorafgaat, die regelmatig is en waarin de
toestand, door artikel 17 van het Wetboek van koophandel bepaald, opgenomen
is.
22. janua,ri 1957.
377
347. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. ~ Bewijs van het bestaan
van belastbare inkomsten. - Bewijs van
cle hoedanigheid van belastingsohu.ldige
in de extrabelasting. Bewijs hetwellc
lean gelevercl wor·den door alle. middelen
van het gemeen recht, de eed 1titgesloten.

- Het bewijs van het bestaan van in de
extrabelasting belastbare inkomsten en,
derhalve, van de hoedanigheid van belastingschuldige kan door alle middelen van
het g·emeen recht g·elevei"d worden, de
eed uitgesloten.
29 januari 1957.
400
348. - InlcomstenbelasUngen.
Extrabelast·ing. Gemeenschappelij 7c beckijf. - A_ftrelclcing van een minimum becl·rag van 5.000 franlc voor· de exploitcttie
in haar· geheel en per maand act-iviteit.

- In geval van gemeenschappelijk bedrijf, verre van een minimum bedrag van
5.000 frank per maand activiteit voor
ieder der medeeigenaars in aftrekking
aan te nemen, staat de wet slechts de
aftrekking toe van een enkel minimum
van 5.000 frank voor de exploitatie in het
geheel. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27,
par. 3, en de wet van 16 october 1945,
art. 5, par. 6.)
12 februari 1957.
460
349. - Inlcomstenbelast-lngen.
Extrabelasting. - In cle gewone inlcomsten
r·egelrnatig acmgegeven lonen. Lonen
aan de emtrabelasting niet anderworpen.

- De in de jaarlijkse aangifte in de gewone inkomsten reg·elma tig aangegeven
lonen zijn aan de extrabelasting niet onderworpen. (Wet van 16 october 1945, artikel 2, par. 1, litt. d.)
14 februari 1957.
404
350. - Inlcomstenbelast-ingen.
Extrabelasting. - ilftrelclcing van het 1ninir1mnt bepaalcl bij artilcel 5, paragraaf 6,
van de wet van 16 october 1945. - Voorwaarden waarvan de attrelclcing van dat
minimnm van cle gecl1wencle het belastbawr tijdperlc verlcregen belastbare inlcr'nnsten afhanlcelijlc gesteld- is, het geval
n-itgezoncle-rcl wnadn cle verrnogensaccres·
sen vnn cle belastingschnlclige van onbekencle schenlcer·s voortlwmen.
Zo,
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krachtens artikel 1 van de wet van 30 mei
1949, hetwelk artikel 5, paragraaf 7, van
de wet van 16 october 1945 vervangen
heeft, het bij artikel 5, paragraaf 6, van
deze laatste wet bepaalde minimum van
het geheel van de belastbare inkomsten
gedurende het belastbaar tijdperk verkregen en bij de eerste paragraaf van
artikel 4 van diezelfde wet bepaald, kan
afgetrokken worden, het geval nochtans
uitgezonderd waarin de vermogensaccressen van de belastingschuldige voortkomen
van schenkingen door onbekende schenkers gedaan, dan is de tweevoudige voorwaarde daartoe dat de aan de extrabelasting onderhevige persoon gedurende
het belastbaar tijdperk een bedrijfsactiviteit uitgeoefend heeft en dat deze activiteit de belastbare inkomsten kan hebben opgebracht.
464
14 febrnari 1957.
351. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. - Raming van de belastba1·e
grondslag. -;- Activa v!L'n de belasUngplichtige op 9 october 1944 geteld. V aststelling door het hot van beroep dat
de directe1tr der belasUngen door een
zelfde beslissing de aanslagsbed1·agen gevestigd heett zowel in de gewone belastingen als in de ea:trabelasting, en beslissing door dit hot dat op de administratie
de bewijslast ntst ten aanzien van de
verhogingen van de belastbare grondslagen van die verscheidene belastingen. Redenen waantit dient atgeleid te worden clat het arrest aan de administratie
het 1·eeht niet toegelcend heett zich te
beroepen op de vermoedens van artilcel 2,
paragraat 3, van de wet van 16 octobe,r
1945 en dat het met de waaTde van teitelijlce ve1·moedens de op 9 october 1944 geblelcen activa heett laten gelden. ~ ·wanneer llet hof van beroep bij hetwelk het
beroep van de belastingplichtige aanhangig is eP..nsdeels vaststelt dat de directeur
der b'elastingen door eenzelfde beslissing
de aanslagsbedragen gevestigd heeft zowel in de gewone belastingen als in de
extrabelasting, en anderdeels, beslist dat
op de administratie de bewijslast rust ten
aanzien van de verhogingen van de belastbare grondslagen die nit de beslissing
van de directeur blijken, wat alle aanslagen omvat, dient daaruit afgeleid te
worden dat het arrest aan de administratie het recht niet toegekend heeft zich
ten aanzien van de extrabelasting te beroepen op de wettelijke vermoedens van
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945, en dienvolgens dat het
noodzakelijkerwijze met de waarde van
feitelijke vermoedens de op 9 october 1944
gebleken activa als bevvijselementen heeft
laten gelden.
19 februari 1957.
493
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352. - Inlcomstenbelastingen. - ExM·abelasting. -· Bewijs omtrent de hoedanigheicl van onderhevige aan de ea:trabelasting. - Arrest waarbij het hot van
beroep beslist dat de adn~inistratie die
hoedanigheid << bewezen heett ll. -'Arrest
1vaarbij vastgesteld wordt dat zij zich
van die bewijslast gelcweten heett. Wanneer het hof van beroep uitdrukkelijk beslist dat de administratie de hoedanigheid van onderhevige aan de extrabelasting in hoofde van de belastingpliclltige << bewezen heeft ll, verre van de ado
ministratie van de IJewijslast in dit opzicht te bevrijden, stelt het vast dat zij
zich van die last gekweten heeft.
19 februari 1957.
496
353. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. Winsten voortspntitend
ttit de !coop en de verlcoop, door een na•
tmtrl'ijlce peTsoon van b7titenlandse m7tnten en titels. - VeTrichtingen t"en nietPTOtessionele titel gedaan. ~ Winsten die
aan de extTabelasting ontsnappen. - De
winsten die voor een natuurlijke persoon, nit de' aankoop en de wederverkoop
tijdens de belastbare periode van buitenlandse goudmunten en titels voortkomen;
wanneer deze verrichtingen niet ten professionele titel gedaan werden, vallen
niet binnen de perken door artikel 2, paragraaf 1 van de wet van 16 october 1945
omschrev~n, en ontsnappen, dienvolgens,
aan de extrabelasting.
5. maart 1957.
541
35,4. - Inlv01nstenbelastingen.
Extrabelasting. - Fernweden van herlcomst
·ingesteld dooT Mtilcel 2, paragraat 3, van
de wet van 16 october 1945. - 'l'egenbe"
1vijs dat op de belastingpliehtige rust. ~
Ve1·moeden ingesteld door a1·tilcel 3; pa1·agraat 2, ten gnnste van de belastingplichtige, natm1,rlijTce 'J)eTsoon. - Vermoeclen van bezit op 10 mei 1940 van zelcere
limitatiet aangedttide activa. Bewijs
doo1· die belastin,qplichtige van het bezit
van dergelijlce act-iva op 10 mei 1940. Bew·ijs dat noodzalcelijlcerwijze dezeltde
11.itwerlcing heett als dit vermoeden. Om llet vermoeden van herkomst, ingesteld door artikel 2 paragraaf 3, van de
wet van 16 october '1945 en aan het bezit
gellecht van zekere activa op 9 oct~ber
1944 · te niet te doen, moet de belastmg·t,lichtige, in beginsel, het bewijs ervan
leveren dat deze laatste voortkomen van
de wederbelegging van andere activa, die
hij v66r het !Jegin van de belastbare periode bezat, of dat zij niet aangelegd werden door middel van inkomsten die onder
toepassing vallen van de extra belasting ;
om dit bewijs te vergemakkelijken, voert
artikel 3, paragraaf 2, van zelfde wet ten
gunste van de belastingplichtige, natuurlijke persoon, een vermoeden van bezit
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in, op 10 mei 1940, van zekere activa limitatief aangeduid, enerzijds, in landsmunt,
anderzijds, in Belgische of buitenlandse
titels, waarvan het de ramingswijze bepaalt; het bewijs, door deze belastingplichtige, van het bestaan van dergelijke
activa in zijn vermogen op 10 mei 1940
heeft noodzakelijk dezelfde uitwerking
als dit wettelijk vermoeden.
5 maart 1957.
541
35!5. - Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. - Vermoeaen van herlcomst
ingestela aoor artilcel 2. paragraaf 3, van
ae wet van 16 october 1945. - Tegenbewijs aat ov ae belastingplichti,qe rust. Bewijs van ae winst ten niet-professionele titel door een natuttrlijlce persoon
behaala ten gevolge van ae aanlcoop en
ae herverlcoop. tijdens ae belastbare perioae, van buitenlanase gotulmttnten en
titels. Vermoeaen van herlcomst door
ait bewijs te niet geaaan. - Om het vermoeden van herkomst ingesteld door artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 te niet te doen, mag de
belastingplichtige, natuurlijke persoon,
bewijzen dat de activa die zijn vermogen
gedurende de belastbare periode vermeerderd hebben voortkomen, ondermeer, van
de winst die zij behaald heeft, ten nietprofessionele titel, door de aankoop van
buitenlandse goudmunten en titels gedurende de belastbare periode en de la tere
verkoop ervan gedurende dezelfde per~ode.

5 maart 1957.

541

356. -

Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. - Vermoeaen van her·lcomst
ingestela door artilcel 2, paragraaf 3, van
ae wet van 16 october 191.5. - Vermoeaen
te niet geaaan, hetzij door dit van arUleel 3, paraqranf 2, vnn aezelfde wet, hetzij cloor het bewijs aoor ae nntmwrijlce
persoon, belastingplichtige in ae ewtrabelnsting, van zijn activn in lanasmunt en
in Belgische of btb'itenlanase titels op
10 mei 191.0. - Recht van ae aaministrntie om anders te bewijzen aat aeze activa
van, nn het begin van ae belastba1·e perioae anaers behaala of verlcregen belastbare inlcomsten voortlcomen. Ret

bewijs door een natuurlijke persooi:t, belastingplichtige in cle extrabelasting, van
de samenstelling van zijn activa in landsmunt en -in Belgische of buitenlandse
titels zowel op 10 mei 1940 als bij het
begin van de belastbare periode, of, bij
gebrek aan dit bewijs, de raming, krachtens artikel 3, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 1945, van die zelfde activa
op 10 mei 1940, doet, tot hetzelfde bedrag,
het vermoeden van herkomst te niet, dat
door artikel 2, paragraaf 3, van g·ezegde
wet gehecht wordt aan zekere activa in
het bezit van de belastingplichtige op

9 october 1944; de administratie mag
nochtans, zonder op dit vermoeden van
herkomst te steunen, bewijzen, dat de
activa in landsmunt en in titels, waarvan
het bestaan op 10 mei 1940 bewezen of
vermoed wordt, voortkomen van inkomsten, winsten of baten opgesomd in paragraaf 1 van artikel 2 van dezelfde wet
en behaald of verkregen na het begin van
de belastbare periode.
5 maart 1957.
541
357. - InlcomstenbelasUngen.
Ewtrabelasting. - Bewijs van ae hoeaanigheia van belastingplichtige in aie belasting. - Bewijs aoor feitel-ijlc vermoeaen.
- Bewijslcracht van ae teitelijlce clementon aoo1· ae administ1·atie ingeroeven. Soevereine beoorael-ing aoor ae rechter
o·ver cle grana. De rechter over de
gTond beoordeelt .soeverein de bewijskracht van de feitelijke elementen door
de administratie ingeroepen, als feitelijk
vermoeden, om de hoedanigheid van belastingplichtige in de extrabelasting te
bewijzen.
12 maart 1957.
565
358. - Inlcomstenbelastingen.
Ewtrabelasting. - Provisie tot instanahourling van ae stocks. - Provis·ie d·ie lean
nfget1·oleken worrlen van ae ewceptionele
winst bepaala overeenkomstig artikel 4
van cle wet van 16 october 1945. - Provisie die niet van ae « belastbn1·e inkomstan JJ lean afgetroklcen om ae ewceptionele winst te bepalen. - De provisie tot
instandhouding van de stocks, voorzien
bij artikel 6 van de wet van 16 october
1945 client niet afgetrokken te worden
van de tijdens de belastbare periode behaalde winsten, 't is te zeggen de belastbare inkomsten, doch van het deel van
deze laatste dat de door de extrabelasting
getroffen « exceptionele winst Jl uitmaakt
en dat vooraf moet vastgesteld worden
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van dezelfde wet.
19 maart 1957.
597
359. - Inlcomstenbelastingen.
Ewt·rabelasUn,q. - Hot van beroep aat op
jictieve wijze in het bezit vnn ae belastingplichtige op 1 jan·uari 19-'10 het berlrag
opneemt van een oveisingsvergoerling die
slechts tttssen november 1945 en september 1948 wenl tt.itbetaalcl. - Som onwettel-iilc onttrolvken ann ae ewtrabelasting.
- Wanneer het hof van beroep o:p fictieve
wijze in het bezit van een belastingplichtige op 1 januari 1940 het bedrag opneemt
van een opeisingsvergoeding, die hem
slechts tussen de maand november 1945
en de maand· september 1948 werd uitbeta:ild, onttrekt het onwettelijk deze som
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van de extrabelasting. (Wet van 16 october 1945, art. 1 en 4.)
26 rna art 1957.
627
360. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. Personen wier bezoldigingen beg1·epen zijn onder de tot het
vaststellen van de belastbare urondslag
te veruelijlcen elementen. - Personen opuesomd :in a1·tikel 25, pamgraaf 1, 2°, Uttera b, van de samen,qeschalcelde wetten
op de inlcomstenbelastingen. De per-

sonen wier bezoldigingen begrepen zijn
onder de tot het vaststellen van de belastbare grondslag te vergelijken elementen zijn degene die opgesomd zijn in artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van
de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen. (Wet van 16 october 1945,
art. 4, par. 5.)
28 maart 1957.
632
361. - Inlcomstenbelastingen.
Extrribelasting. - Bevalin,q van het belastbare excedent. ~ Geen attrek van de
1·eeds belaste inkomsten aan,qedttid in artilcel 52 van de samen,qeschalcelde wetten.

- Voor het bepalen van het belastbaar
excedent, dat aan de extrabelasting moet
onderworpen worden, mogen de reeds
aangeslagen inkomsten, vermeld in artikel 52 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, niet
afgetrokken worden van de winsten die
voor de vestiging van die belasting in
aanmerking moeten genomen worden.
9 april 1957.
676
362. - InlcomstenbelasUngen.
Extrabelasting. Onroerende goederen in
een bedrijf ge'investeerd en tijdens het
belastbaar tijdperlc te gelde gemaalct. Onroerende goederen waarvan de waarde
in de laatste inventaris v66r 10 mei 19.i0
lager was dan de reele waa1·de. - Belastin,q verschttldigd op het excedent van
de waarde van tegeldemakinu ov de reele
waarde op 10 mei 1940, zonder met het
teit te moeten relcening houden dat de
verrichtinu al dan niet met een winstoogme1·Tc zou geschied zijn ot dat zij
lottte1· toevalli,q zott ueweest z·ijn. - De

extrabelasting is verschuldigd, wat betreft de onroerende goederen in een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf
geinvesteerd, die tijdens het belastbaar
tijdperk te gelde zijn gemaakt en waarvan cle waarde in de laatste inventaris
Vl66r 10 mei 1940 lager was dan de reioHe
waarde, op het excedent van de waarde
van tegeldemaking op de reele waarde op
10 mei 1940, zonder dat de wet vereist
dat de verrichting met een winstoogmerk
geschied .zij, of zonder dat zij onderscheidt naargelang de verrichting toeval-

1051

lig is, , gewoonlijk of vaak plaats heeft.
(Wet van 16 october 1945, art. 5, par. 4.)
16 april 1957.
689
363. - Inlcomstenbelastingen. - Extrabelasting. Vermogensacm·essen van
schenlcingen voo1·tlcomende. -Be drag aan
de extrabelasting onderworpen ten name
van de persoon die de schenlc-ing genoten
heett wanneer de schenlcer n·iet gelcend
is. - Indien, naar luid van paragraaf 4

van artikel 2 van de wet van 16 october
1945, de accressen van vermogen die van
schenkingen voortkomen desvoorkomend
in aanmerking genomen worden om de
belastbare inkomsten van de schenker te
bepalen, wordt, luidens paragraaf 5 van
hetzelfde artikel, de extrabelasting gevestigd ten name van de persoon die de
schenking genoten heeft, wanneer de
schenker niet gekend is op het ogenblik
van de vestiging van de belasting.
16 april 1957.
693
364. - Inlcomstenbelastingen. - Extrabelasting. Aanslaq gevesUud voor
het in voege keden van de wet van 30 mei
1946, de wet van 16 october 1945 wijzigende. - Direeteur der directe belastingen die niet tot de herziening van de aanslag overge,qaan is. - .Recht van de belast-ingschuldi,qe de herzienin.Q te vmuen.

- De belastingschuldige die het voorwerp
heeft uitgemaakt van een aanslag -in de
extrabelasting, gevestigd v66r het invoegetreden van de wet van 30 mei 1949, de
wet van 16 october 1945 wijzigende, heeft
het recht de herziening van de aanslag
aan te vragen op grond van gezegde wet,
indien de directeur der directe belastingen tot de herziening niet van ambtswege
is overgegaan. (Wet van 30 mei 1949, artikel 7.)
750
7 mei 1957.
365. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. - Verplichtin,q de hoedariigheid van belastin,qschttldi,qe in de extrabelast-ing vast · te stellen. 1!0o1·azeer .Qebruik ma,q worden gemaalct van de wettelijlce vermoedens, voorzien bij artilcel 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945. - Voorwaa1·den aan dewellce deze
vaststellin,q is onderwo1·pen. - Wanneer

het hof van beroep, na herinnerd te hebben dat, opdat de belastingschuldige de
hoedanigheid .zou hebben van belastingschuldige in de extrabelasting, het volstaat dat hij gedurende de belastbare periode inkomsten, winsten of baten zou
hebben bekomen, welke binnen de bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945 voorgeschreven perken
vallen, en welke, wegens hun omvang,
hun aard of wegens omstandigheden, een
exceptioneel karakter vertonen, er aan
toevoegt dat het vastgesteld vermogens-
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accres klaarblijkelijk door zijn omvang
een exceptioneel karakter vertoont gelet
op de geringe inkomsten van verhaler
v66r en tijdens de oorlog, stelt het hof
daardoor, op grond van vermoedens waarvan het de bewijskracht soeverein beoordeelt, het bestaan vast van de twee elementen waarvan de wet de hoedanigheid
van belastingsclmlmge in de extrabelasting afhankelijk stelt, en beslist het dat
het vaststaat dat het vastgesteld vermogensaccres binnen de bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
bepaalde grenzen valt.
14 mei 1957.
772
-366. - Inkornstenbelastingen.
Extrabelasting. Vennootschavven onder
gerneenschappelijlce naarn, vennootschappen b'ij wijze van geldschieting, personenvennootschappen rnet beper·lcte aanspralceli.ilcheid. 1,Vet van 16 october
1945, artilcel 4, pamgmctf 4, alinea 2. ~
Navorsing v66r ellce bepaling van de belastbare basis hetzij ·in hoofde van de vennootschap, hetzij in hoofde van de vennoten. - Voor·werp van deze navorsing. -

Wat betreft de vennootschappen onder
gemeenschappelijke naam, de vennootschappen bij wijze van geldschieting, en
de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, client v66r elke
aanslag in de extrabelasting, en, dienvolgens, v'66r elke bepaling van de belastbare
basis in hoofde hetzij van de vennootschap, hetzij van de vennoten, te worden
nagevorst of, en in welke mate, de vennootschap gedurende het belastbaar tijdperk winsten heeft gemaakt welke de
winsten van het referentietijdperk te
boven gaan. (Wet van 16 october 1945,
·art. 4, par. 4, al. 2.)
16 mei 1957.
776
367. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. ~ Wet van 16 october 1945,
artilcel 4, paragraaf ,4, alinea 2. - Bepaling voor de toetJassing van dewellce de
bedragen aftrelcbaar 01J torfaitaire basis,
niet in aanrnerlcing lcnnnen lcomen. ~

Voor de toepassing van artikel 4, paragraaf 4, alinea 2, van de wet van 16 october 1945, kunnen enkel in aanmerking
komen de winsten werkelijk behaald gedurende het referentietijdperk, doch niet
op forfaitaire basis aftrekbare bedragen.
16 mei 1957.
776
368. - InkomstenbelasUngen.
Extrabelasting. - Vermoedens voorzien bij
artikel 2, paragraaf 3, van cle wet van
16 october 1945. - Aanslag van arnbtswege gevesUgd. - Berlcht van wijziginrJ
v66r 1 jan~tar··i 1950 aan belastingschuldige toegezonden, dat deze vermoedens
aanvoert. - Administratie die deze ver-

rnoedens wettelijlc heejt aangevoerd in de
zin van artilcel 15, alinea 2, van de wet
van 16 october 1945. - Alhoewel de aan-

slag in de extrabelasting van ambtswege
gevestigd werd, en geen bericht van wijziging aan belastingschuldige behoefde
toegezonden te worden, behoort het de
administratie de vermoedens voorzien bij
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945, wettelijk aan te voeren
in de zin van artikel 15, alinea 2, van
die wet, door aan belastingschuldige, v66r
1 januari 1950, een bericht van wijziging
toe te sturen.
16 mei 1957.
776
369. - Inlcornstenbelastingen.
Extrabelasting. - Winston van nijver·heicls-,
handels- of landbouwbedrijven. Winston belastbaar erlcend in de bedrijfsbelasting voor het dienstjaar 1941. - Winston niet noodzalcelijlc onderworpen aan
de extrabelasting. ~ De winsten aange-

cluid in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, en belastbaar
erkend in de extrabelasting voor het
dienstjaar 1941, vallen niet noodzakelijk
onder de toepassing van de extrabelasting. (Wet van 16 october 1945, art. 1 en
2, par. 1.)
21 met 1957.
798
370. - lnkomstenbelastingen.
Ext·rabelasting. ~ ·winston van nijverheids-,
hanclels- of landbouwbedTijven. Aklcoord van de belastingplichUge met h~m
bedra,q vooT de belasting in de gewone
belastingen van het clienstjaar 1941. Alclcoord slechts als een lo~tter feitelijle
vermoeden _qeldena voor de belasting van
cleze winston in de extrabelasting. - Het

nkkoord van de belastingplichtige met
het bedrag van zijn in de gewone belastingen voor het dienstjaar 1941 belastbare
nijverheids-, handels- of landbouwwinsten, mag niet ingeroepen worden door
de administratie om het bedrag van deze
winsten belastbaar in de extrabelasting,
te begroten, ·tenzij enkel als feitelijk vermoeden waarvan het hof van beroep soeverein · het bewijsvermogen beoordeelt.
21 mei 1957.
798
371. - Inlcomstenbelastingen.
BelasUngen op de bedTijfsinlcom.sten. - Extmbelasting. - Aftrelcbare bedr·ijfs7titgaven. - Vo01-waarden. - Artikel 26, pa-

ragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
toepasselijk in de extrabelasting, laat
slechts toe van het beclrag van de inkomsten aan deze laatste belasting onderworpen alleen de bedrijfsuitgaven af te
trekken, daarin begrepen de bedrijfslasten en schulden welke· gedurende de be-
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lastbare tijd werden gedaan om die inkomsten te verkrijgen of te behouden
21 mei 1957.
798
372~ ~ Inlcomstenbelastingen. E{/}trabelasting. - Winsten van het reterentietijdperlc. ~ Onde1·neming van een personenvennootschap met beperlcte aanspra.
kelijkheid voort_qezet door een naamloze
vennootschap. - Att1·ekking van de reterentiewinst alsof de onde1·neming niet van
titularis zou zijn veranderd. - Reterentiewinst dient ve·rminderd te wo1·den met
het equivalent van de jinancii!le of andere lasten die de ottde ttitbating niet
bezwaanlen. - Geval van toepassing. -

Wanneer een naamloze vennootschap gedurende het belastbaar tijdperk de onderneming heeft voortgezet van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermag zij slechts aanspraak
maken op de aftrekking van de referentiewinst, alsof de onderneming niet van
titularis zou zijn veranderd, op de voorwaarde dat zij van deze referentiewinst
het equivalent zou aftrek~en van de
financHlle of andere lasten die de oude
uitbating niet bezwaarden. Indien, van
de gedurende het belastbaar tijdperk verwezenlijkte winsten, de naamloze vennootschap ten titel van bedrijfslasten, de
. bezoldigingen heeft afgetrokken betaald
aan een bestuurder, vroeger beherend
vennoot van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is niet wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat beslist
dat de referentiewinst niet verminderd
moet worden met het equivalent van deze
last, door zich te beperken aan te wijzen
dat deze uezoldigingen niet deze overtreffen die uitgekeerd werden aan deze beherende vennoot gedurende het referentietijdperk door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en door zich
te onthouden te onderzoeken of, voor
deze, het een bedrijfslast gold ofwel gelijkwaardige lasten van haar winsten afgetrokken werden. (Wet van 16 october
1945, art. 8, par. 2.)
800
21 mei 1957.

373. ~ Inkomstenbelastingen.
E{f}trabelasting.
Ath·elcbaar mmuMun
vastgesteld voor het rete1·entietijdperk
en gelcozen d001" de belastingsch'ltldige in
zijn aangifte. VoorwaMden opdat de
belastingschuldige ontvanlcelijlc zo'lt zijn
v66r het .hot van beroep een andeTe wijze
van· attrelc in de plaats te stellen van
deze door hem gelcozen in z·ijn aangifte.
- De belastingsclmldige in de extrabelasting, die, in zijn aangifte, de aftrek
heeft gekozen voorzien bij paragraaf 6
van artikel 5 van de wet van 16 october
1945, is enkel ontvankelijk, v•66r het hof
van beroep, te verzoeken dat in de plaats
van voormelde aftrek gesteld worde de
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in paragraaf 3 van voormeld artikel 5
omschreven .aftrek, op de tweevoudige
voorwaarde dat de te zijnen laste gevestigde aanslag niet definitief geworden is
en dat deze eis aan de directeur der belastingen voorgelegd werd.
4 juni 1957.
842

374. ~ Inkomstenbelastingen.
E{f}trabelasting.
Attrelcbaar mtmmnm
vast_qesteld voor het reterentietijdperk
en door de belastin_qplichtige _qelcozen in
zijn aan.aitte. - Eis om een andere wijze
van attrelc in de plaats te stellen van
de gelcozene, voo1· de eerste maal gedaan
v66r het hot van beroep. - Nieuwe eis.
- Eis niet ontvanlcelijlc. - De eis betreffende de vervanging ¢loor een andere
wijze van aftrek dan deze in zijn aangifte door de belastingschuldige gekozen,
voor de eerste maal v66r het hof van beroep ingesteld, maakt een nieuwe eis nit,
niet ontvankelijk v66r dit hof.
4 juni 1957.
842

375. ~ Inlcomstenbelastingen.
E{f}trabelastin_q. ATtilcel 4. paragraaf 4,
alinea 2, van de wet van 16 october 1945.
- Voo1·werp en di·aa_qwijdte. - Het artikel 4, paragraaf 4, alinea 2, van de wet
van 16 october 1945 gebiedt na te gaan
of de personenvennootschap gedurende
het in de extrabelasting belastbaar tijdperk excedentaire winsten behaald heeft
in verband . met het referentie geheten
tijdperk.
25 jnni 1957.
ll15

376. ~ Inlcomstenbelastin_qen.
E{/}trabelastin_q. - Opzoeking van het batig
slot van de vennoten van het belastbaar
tijdperlc in verband met het referentietijdpeTlc. - Opzoelc-ing die alle vaststellin_q van de belastba-re grondslag in hootde van de vennootschap of van de vennoten voo1·atuaat. - Het onderzoek er toe
strekkend na te gaan of een personenvennootschap gedurende het in de extrabelasting bel_astbaar tijdperk ten aanzien van
de referentie geheten tijdperk excedentaire winsten behaald heeft client elke
aanslag in de extrabelasting en derhalve
elke vaststelling van de belastbare grondslag in hoofde hetzij van de vennootschap
hetzij van de vennoten vooraf te gaan.'
(Wet van 16 october 1946, art. 4, par. 4,
al. 2.)
25 juni 1957.
915

377. ~ Inlcomstenbelastin_qen.
E{/}tmbelast-in(f. ~ Vergelijlcing van de winsten van het belastbaar tijdperlc met deze
van het 1"eferentietijdverlc. - Uitzonderlijlce winst door deze ver_qelijlcin.a vastgestelcl. - Winst dienende te worden gesplitst en aanleidin_q gevende tot vestiging van de aansla_q in de belast-ing ten

1054

BELASTINGEN EN TAXES.

dele ten laste v£m de .vennootschav en ten
dele lastens de vennoten. - De uitzonder-

lijke winst bij vergelijking van de excedentaire winsten van het in de extrabelasting belastbaar tijdperk, hetzij met de
winsten van het referentietijdperk hetzij
met de voor dat tijdperk volgens de door
de wet voorziene wijzen berekende bedragen geven, na splitsing, aanleiding tot
.vaststelling van de extrabelasting ten
dele in hoofde van de vennootschap en
ten dele in hoofde van de vennoten.
25 juni 1957.
915
378. -

Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. - Ve1·minderin,q van de belastba1-e winsten ten einde de weaeraanleg der stocks te vergemalclcelijlcen. ilrtilcel 6 van de wet van 16 octobe1· 1945.
- ilan de vaststelling van de ~litzonder
T.ijlce winst vreemde bepaling. - Het ar-

tikel 6 van de wet van 16 october 1945
betreffende de vermindering met het oog
op de wederaanleg van de stocks strekt
niet tot vrijstelling van de extrabelasting
d6ch tot outlasting onder ontbindende
voorwaarde van een deel cler door de belasting getroffen uitzonderlijke winsten;
dit artikel is vreemd a:an de vaststelling
der uitzonderlijke winst.
25 juni 1957.
915
379. - Inlcomstenbelnstingen.
Extl-nbelnsting. - Vm·minde1·ing vwn cle belnstbnre winst met het oog op ae weaerannleg vnn cle stocks. Ve·rminder·inrl
£lie slechts wo1·at nitgewerlct na vnststelling van ae ntzonde1·lijlc in hooflle vnn
ae vennootschn]J en in hootae vnn ae vennoten belnstbare winsten. Vennoten
niet ve1·mogencl nansprnnlc te mnlcen op
cle verminclerin,q van ae in h1Ln hootae
vnstgestelcle belastbn·re winsten met het
oog op ae wedeTnnnleg vwn cle stoclcs vnn
de 'vennootschap. - Vermits de· door artikel 6 van de wet van 16 october 1945
•'oorziene vermindering slechts plaats
neemt na de bepaling van het bedrag van
de afzonderlijk in hoofde van de vennootschap en in hodfde van de vennoten belastbare winsten, vermag alleen de vennootschap aan welke cle stocks toebehoren,. en niet de vennoten, aanspraak te
maken op de verm.indering van de in
haar hoofde bepaalde belastbare winsten
met het oog op de wederaanleg van de
stocks.
2ri juni 19ri7.
915
380. - InlcomstenbelasUngen.
Extrnbelnsting. - Exceptionele winsten en
belnst/Jare inlcomsten. - Onde1·scheiclene
begrippen. - Excellent van ae verlwopwanrlle ae1· activnbestanaaelen 1Jeooqa bij
aTtUcel 5, panLrfraaf 4, van ae wet van
16 october 1945. - Excellent beg·repen in
ae belastbnre inlcomsten. - Artikel 4, pa-

ragraaf 1, van de wet van 16 october 1945,
dat de '' exceptionele winst ll definieert
welke onder toepassing valt van de extrabelasting, is vreemd aan het bepalen
van de (( belastbare inkomsten ll bedoeld
bij artikel 2, paragraaf 2, dei'zelfde wet,
onder dewelke begrepen is, als winst van
de exploitatie, het excedent van de verkoopwaarde der bestanddelen van de activa vermeld in artikel 5, paragraaf 4,
van gezegde wet.
9 juli 1957.
960
381. - Inlo;omstenbelasUngen.
Extrabelasting. - Belnst1Ja1·e meerwaa1·aen
van fle ·onroerenfle goeflere1i en vnn zelcere activa ge-!nvestee1·a in de onderneming. - Wijze van schattin.q vastgesteld
door art-ilcel 5, paragrnnf 4, vnn fle wet
van 16 october 1945, nangevulfl floor artilcel 2 van fle wet van 30 mei 1949. Bepalingen nfwijlcenae vnn artilcel 27,
t)(lragraaf 2bis, van de samengeschalcelde
toetten betrefjenfle de inlcomstenbelastingen. Door een bijzondere wijze van
schatting van de belastbare meerwaarden
te bepalen, wat de onroerende goederen
en de lichamelijke en onlichamelijke elementen betreft, met uitzondering van de
grondstoffen, producten en goederen, in
de onderneming geinvesteerd en tegelde
gemaakt tijdens de belastbare periode,
namelijk ten gevolge van staking of overdracht van de onderneming, is artikel 5,
paragraaf 4, van de wet van 16 october
1945, aangevuld door artikel 2 van de wet
van 30 mei 1949 afgeweken, wat de extrabelasting betreft, van de beschikkingen
van artikel 27, paragraaf 2bis, tler samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
9 juli 1957.
960
382. - Inlcomstenbelastingen.
Extrabelasting. Ve1·scheidene bezpldigingen vnn personen opgesomd in artilcel 25,
panigraaf 1, 2°, ·littern b, vnn fle snmengeschalcellle wetten. - Beslissinq van het
hof va1.t beroep £lie, 7Lit het feit flat tot
een 1Jepanl£le clntwm, twee vennootschnpsbestunrfle1·s beflimtflen van deze vennootschnp wnren, floor een 1Jeflien£lencontrnct
ve1·bonaen, en ant h1m 1Jezolfligingen nfgetrolclcen waren geweest van de w·insten
van fleze vennootschap, njleidt flat hun
1Jezol£ligingen niet mogen gebracht woramt onfler fle inlcomsten vnn fle referentieperioae, voorzien antler fle te ve1·gelijken elernenten bij nrtilceL 4, parag1·ant 5,
van lle wet vdn .l6 october 19./,5 hetwellc
verwijst nanr artilcel 25, pn1·ngraat 1, 2°,
littem b. Onwettelijke beslissing. Is onwettelijk, als schendend artikel 25,
paragraaf 1, 2°, littera b, van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, in zoverre deze bepaling met
de beheerders; commissarissen en veref-
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fenaars bij de naamloze vennootschappen
gelijkstelt degenen die soortgelijke ambten vervullen, de beslissing van het hof
van beroep die, uit het enkel feit dat
twee bestuurders van een naamloze vennootschap, tot een datum die zij bepaalt,
<< bedienden waren van de verzoekende
vennootschap, door een bediendencontract
verbonden Jl en « dat de hun deswege toegekende bezoldigingen als bedrijfslasten
van de winsten van de verzoekende vennootschap werden afgetrokken JJ, af!eidt
dat die bezoldigingen niet mogen gerekend worden tot die welke toegekend zijn
aan de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van de samengeschakelde wetten
vermelde personen en dat zij dienvolgens
niet onder te brengen zijn bij de te vergelijken elementen bedoeld bij artikel 4,
paragraaf 5, van de wet van 16 october
1945.
632
28 maart 1957.
HOOFDSTUK XI.
SPECIALE BELAS'fiNG OP WINSTEN
VOORTVLOEIEND .UIT LE)VERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VIJAND.
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aansprakelijkheid. (Wet van 15 october
1945, art. 7, par. 3.)
9 october 1956.
80
3815. - Belastinggt·ondslag. -Schuldvordedng van de belastingplicht'ige. · Schuldvm·de1·ing wellce deel ttitmaakt van
de belastinggrondslag, tenzij het verlies
definiUet zott vaststaan bij het einde van
de belastbare .peTiode. - Een schuldvor-

dering voortspruitend uit leveringen of
prestaties aan de vijand moet begrepen
worden onder de inkomsten, winsten en
baten onderworpen aan de speciale belasting gevestigd door de wet van 15 october
1945, tenzij het verlies er van definitief
zou vaststaan op het eincle van de belastbare periode.
13 november 1956.
175
386. ~ Inlcomstenbelctst'ingen.
Speciale belasting op de winsten voort1Jloeiend ttit leveringen en prestaties aan
de vijand . .- Ve·rvolgingen . ...:... Belastingschttldige die een schenlcin.q heett ,qedaan.
- BeuitUude die als rechtstreelcse schuldenaar van het gedeelte van de belasting
met betrelclcing tot het bedt·ag van de
schenlcing, lean worden vervolgd. -Wan-

Speciale belasting. - Tamatie
van ambtswege. - Raming van de belastbare grondslag. Bedrag van de ontvangsten gelijlv aan het bedrag van de
door een vijanclelijk organisme ttitgegeven checlcs. - Aanlcopen en algemene onlcosten vastgesteld door vergeUjlcing met
die van een soortgeUjlce belastingplichtige. ~ Geen willelceu.r. -Ten einde een

neer de persoon, die aan de speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit
leveringen en prestaties aan de vijand onderhevig is, een schenking heeft gedaan,
kan de begiftigde vervolgd worden als
rechtstreekse schuldenaar van het .gedeelte van de belasting met betrekking
tot het bedrag van de schenking. (Wet
van 15 october 1945, art. 4, 1mr. 2.)
4 januari 1957.
300

van ambtswege aanslag in de speciale belasting te vestigen vermag de admin.~stra
tie, die de vermoedelijke belastbare inkomsten moet bepalen, te . steunen enerzijds op door een vijandelijk organisme
uitgegeven checks om de ontvangsten te
bepalen en anderzijds op de aankopen en
algemene onkosten vastgesteld door vergelijking met die van een soortg·elijke belastingplichtige. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 28
en 56, wet van 15 october 1945, art. 13.)
77
9 october 1956.

38'7. - Inkomstenbelast-ingen. - Speciale belastin.q op de winsten voortvloeiend 11it leveringen en prestaties aan
de v·ijand. Ope-ising waantit vrijstelling vnn de belastin_q lcnn ontstnnn. Wet vnn 19 ·manrt 1953, a-rtilcel 2. Recht vnn het hot van beToep ttitspraak
te rloen over de emcept-ie van opeising. Geen verplichting voor het hot van be1·oep te wachten ov het advies van de bij
de wet vnn 19 mna1·t 1953 ingestelde comm·issie, die door een det· pat·tijen geraadpleegd werd. Noell artikel 2 van de

383.

384. -

Speciale belasting. Belastingschttldige d·ie de rechtspet·soonlijlcheid
bezit. Pet·sonenvennootschap met beperlcte aanspralcelijlcheid. - StJeciale belasting ·in hootde van het 1·echtswezen
vastgeste/.d. - Met betrekking tot de be-

lastingplichtigen met rechtspersoonlijkheid, wordt de speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand gevestigd ten
name van de rechtspersoon zelf en namelijk niet ten laste van de vennoten van
een personenvennootschap met beperkte

wet van 19 maart 1953, noch enige andere
wetsbepaling ontnemen het hof van be·
roep, bij hetwelk een beroep aanhangig
is tegen een beslissing van de clirecteur
der rechtstreekse belastingen met betrekking tot een aanslag in de speciale belasting op de winsten voortvloeiencl uit
leveringen en prestaties aan de vijand,
het recht, volgens de voorgelegde elementen, uitspraak te doen over de in voormeld artikel 2 omschreven exceptie van
opeising, welke v66r dat hof door de belastingplichtige ingeroepen wordt, en verplichten llet ook niet de uitspraak claar-
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over nit te stellen totdat de krachtens
die bepaling· ing·estelde commissie, clie
door een der partijen voorclien geraaclpleegcl werd, haar advies te kennen heeft
gegeven.
16 januari 1957.
357

388. ~ Inkomstenbelnstingen.
SzJecinle belnst'!ng op de winsten voortvloeiend uit leveringen en pr·estaties aan
de vijnnd. - Rnming van ·de belastbnre
grondslng. - Ranting doo1· gebruilc vnn
alle door het gemeen 1·echt anngenomen
bewijsmiddelen, cle eed ·uitgezonclerd. De administratie, om het vermoedelijk
bedrag te bepalen van de inkomsten vallende onder de speciale belasting voortvloeiende nit leveringen en prestaties
aan de vijand, vermag gebruik te maken
van alle door het gemeen recht aangenomen bewijsmiddelen, de eed uitgezonclerd.
(Wet van 15 october 1945, art. 10.)
16 januari 1957.
357

389.

~

JnlcornstenbelnsUngen. - Speciale belasting op de winsten voortvloeiend uU leveringen en m·estnties nnn
de vijand. ~ Ber-oe·v v6M het hot vnn beroep. - Ber·oep ·voor (le wet vrm 19 rnnnrt
1953. - Stttklcen e·rtoe bestema om opeisingen door ae vijnnfl te bewijzen. Geen wijziging floor· tle wet van 19 nuwrt
1953 van de r·egelen met betr·elclcing tot
het overle,qgen vnn st-!tlclcen v661- het hot
1;an beroep. De bepalingen van arti-

kel 2 van de wet van 19 maart 1953, tot
aanvulling van artikel 1, paragraaf 4,
van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de
winsten voortvloeienrl uit leveringen en
prestaties aan de vijand, welke bepalingen zekere bevelen met opeising gelijkstellen, hebben geen wijziging gebracht
aan de regelen met betrekking tot het
overleggen v·66r het hof van beroep, aan
hetwelk kennis van het beroep van de helastingschuldige werd opgedragen voordat
die hepalingen in voege traden, van de
stukken er toe hestemd Dm opeisingen of
door de vijand opgelegde maatregelen
van voorlopig beheer of van clwangbeheer, aangeduid bij gemeld artikel 1, paragraaf 4, alinea 1, te bewijzen. (Wet
van G september 1895, art. 9 en 10; wet
van 23 juli 1953, art. 1.)
5 februari 1957.
438

390. ~ lnlcornstenbelastfngen.
Specictle belasting 011 tle winsten voortvloeiend uit levedngen en 11r·estnties nnn
de vijnntl. - Bereep v66r het hot van ber·oep. ~ Beroep voor cle wet vnn 19 mctn1·t
1953. - Nieuwe stulclcen tot het bewijs
van bevelen bij cle wet met opeising door·
de vijancl gelijlcrJestelcl. ~ Over-legging
van clie stnlcken wettelij lc geweiger·a nls
cle leveringen en prestnties rechtstreelcs

vm·bancl hottflen met de oorlogsinspanning
van clt~ vijancl. - De bepalingen van ar-

tikel 2 van de wet van 19 maart 1953 tot
aanvulling van artikel 1, paragraaf 4,
van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand, welke bepalingen zekere bevelen met opeising gelijkstellen, zijn niet toepasselijk als de leve ..
ringen of prestaties rechtstreeks verband
houden met cle oorlogsinspanning van de
vijand en kunnen derhalve, in dat geval,
het overleggen voor het hof van beroep,
aan · hetwelk kennis van het beroep van
de belastingschuldige werd opgedragen
voorclat die bepalingen in voege traden,
niet rechtvaardigen van nieuwe stukken
er toe bestemd het bewijs te leveren dat
de belastingsclmlclige het voorwerp van
dergelijke bevelen was.
5 februari 1957.
438

391. ~ h~lcomstenbelnstingen.
Speciale belasting op cle winsten voortvloeiend ttit leveringen en m·estaUes aan
de vijnnrl. - Beroep v66r het hot vnn bemep. ----,. Beroep voor cle wet van 19 maart
1953. ~ Raaclpleging van cle li'ij die wet
bepaalde commiss,ie. - Rnaflple,qing .•u.itgesloten als cle levedngen en pr·estaties
r·echtstreelcs ver·bnncl hou.den met cle oorlogsinspnnnin,q van de V'ijancl. - De bepalingen van artikel 2 van de wet van
19 maart 1953 tot aanvulling van artikel 1, paragraaf 4, van cle wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale
belasting op de winsten voortvloeiend uit
leveringen en prestaties aan de vijand,
welke bepalingen zekere bevelen met opeising gelijkstellen, zijn niet toepasselijk
als de leveringen of prestaties rechtstreeks verband lwuden met de oOI·logsinspanning van de vijancl, en kunnen clerhalve, in dat geval, de aanspraak van
de belastingschulcligc niet rechtvaardigen
strekkencle tot het raadplegen van de
commissie ingesteld bij het laa tste lid
van da t artikel.
5. februari 1957.
438
3'92. ~ Jnlcomstenbelnstingen.
Speciale belnsting op cle winsten voortvloeientl nit leve·ringen en prestaUes aan
cle vijanrl. - Belnstbare gronclslng. - In

de belastbare grondslag van de speciale
bela sting voortv loeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand zijn begre~1en de
inkomsten, winsten, bezoldigingen en baten verkregen van 10 mei 1940 tot 31 december 1944 door alle na tuurlijke- of
rechtspersonen, inclien cle inkomsten, winsten, bezoldigingen of baten verkregen
zijn dank zij om 't even welke leveringen
of l)restaties in natura of in arbeid, gedaan hetzij aan vijandelijke of in
's vijands dienst staancle organismen of

---------~~~~----
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personen, hetzij aan door de vijand gemaiidateerde of opgevorderde personen,
hetzij aan vennootschappen of .bedrijven
die vanwege de vijand het voorwerp Waren van een maatregel van voorlopige administratie of van een andere maatregel
van dwangbeheer. (Wet van 15 october
1945, art. 1, litt. c.)
19 februari 1957.
490
393.

~

lnlcornstenbelctstin.oen.
Speciale belasting op de winsten voortvloeiend u.it leve1·ingen en twestaties aan
de vijand. ~ Inwoner van Malrnedy;
grondgebied dat bij het Reich was inuelijfd en in de Dnitse econornie was opgenornen. ~ V aststelling waantit niet
wettelijlc lean afgeleid worden dat de
leve1·ingen aan die persoon, z·ijn gedaa,n
a.an een de·r o1·ganisrnen of een de1· personen die limitatief opgesomd zijn in a1·tilcel 1, pamgmaf 1, letter c van de wet
van 15 october 1945. - Uit de enkele vast-

stelling dat een persoon « in Malmedy
woonde, een gebied dat willekeurig doch
werkelijk onder Duits regime was gesteld, bij het Reich was ingelijfd en in
de Duitse economie was opgenomen geworden ll, kan niet wettelijk afgeleid
worden dat de leveringen aan de persoon,
zijn gedaan aan een der organismen of
een der personen die limitatief opgesomd
zijn in artikel 1, paragraaf 1, letter c,
van de wet van 15 october 1945.
490
19 februari 1957.
394. ~ Inlcomstenbelastingen.
Speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leve1·ingen en p1·estaties aan
de vijand: - Eaten van de vrije beroepen
becloeld in a1·Ukel 25, tJarauraaf 1, 3°, van
de sarnengeschakelde wetten betrefjende
de inkomstenbelastingen. - Wanneer de

feitenrechter vaststelt, eensdeels, dat de
inkomsten opgeleverd zijn door sommen
welke ontvangen werden als bezoldiging
van de functie van deskundige, en anderdeels, dat die werkzaamheid van deskundige een . winstgevende betrekking was,
bezoldigd door een forfaitair bedrag, hetwelk berekend werd op grond van de ingevoerde hoeveellleden goederen, forfaitair bedrag hetwelk onder meer de bedrijfsuitgaven en de private uit!?;aven van
de betrokkene dekte, vallen die inkomsten niet in de categorie <ler in het 2°
van paragraaf 1 van artikel 25 van de
samengeschakelde wetten aangeduide bezoldigingen, doch in de cat~gorie van de
baten welke voortkomen mt een werkzaamheid bedoeld in het 3° van paragraaf 1 van dezelfde wetsbepaling.
19 februari 1957.
492
395. ~ Inkomstenbelast·ingen.
Speciale belast-ing op de winsten voortvloeiend 1tit levedngen en prestaties aan
VERBR.,
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de vijand. - Afwijking bepaald bij artikel 5 van de wet van 30 rnei 1949, hetwellc het lid 2 van pa1·agraat 3 van artilcel 1 van de wet van 15 octobe1· 1945
u.itrnaalct. ~ Afwijlcing die niet toepasselijlc is op de inkomsten · opgesomd bij
a.1·tilcel 25, pa1·ag1·aat 1, 3°, van de samengeschalcelde wetten betrefjende de inlcomstenbelastin.oen. - De afwijking bepaald

bij artikel 5 van de wet van 30 mei 1949,
hetwelk het lid 2 van paragraaf 3 van
artikel 1 van de wet van 15 october 1945
uitmaakt, overeenkomstig dewelke de bezoldigingen in de speciale belasting
slechts belastbaar zijn in zover zij een
normale bezoldiging te boven gaan, is
niet van toepassing ten aanzien van de
inkomsten opgesomd in artikel 25, paragraaf 1, 3°, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
19 februari 1957.
492
396. ~ In!comstenbelastingen.
Speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en vrestaties aan
cle vijand. - Gevallen voorzien door paragraaf 4 van artikel 1 van de wet van
15 october 1945. - Belasting slechts van
toepassing voo1· zover ae vresteerder een
abnormale winst heett belcomen. - IIi de

gevallen voorzien door paragraaf 4 van
artikel 1 van de wet van 15 october 1945,
is de speciale belasting op de winsten
voortvloeiend uit levering-en en prestaties
aan de vijand slechts van toepassing
voor zover de presteerder een abnormale
winst heeft bekomen. (Impliciete oplossing.)
19 februari 1957.
494
397. ~ Inkornstenbelastin.qen.
Speciale belasting op de w·insten voortvloe·iend nit leve1·ingen en prestat-ies aan
de vijand. ~ Gelijkstelling met opeising
overeen lcomsti.o lid 2 van artilcel 2 van
de wet van 19 maart 1953. ~ Belasting
slechts van toepassing voo1· zove1· de pTesteenler een abnorrnale winst heeft belcomen. - Daar het tweede lid van artikel 2

van de wet van 19 maart 1953 de gevallen
die het bepaalt met opeising gelijkstelt,
is de speciale belasting op de winsten
voortvloeiend nit leveringen en prestaties
aan de vijand niet van toepassing wanneer de presteercler geen abnormale winst
lleeft bekomen. (Impliciete oplossing.)
19 febrnari 1957.
494
398. ~ InlcomstenlJelastingen. - Speciale belastin_q op de winsten voortvloeiend 1r,it leveringen en m·estaties aan
de vijand. - Uitzonderin.o, in de gevallen
voo1·zien floor het 1° en het 2o van artilcel 2 van de wet van 19 maart 1953, op_
het bijzoncle1· reg·ime bepaald bij het lid 2
van artilcel 2 van clezelfrle wet. - Als de

---~

1038

BELASTINGEN EN TAXES.

leveringen of de urestaties aan de vijand
met dezes oorlogsinspanning rechtstreeks
verband hielden ofwel uitgevoerd werden
dank zij producties- of leveringsmiddelen
die verhoogd of versterkt werden verge-·
leken bij cleze waarover de onderneming
v66r 10 mei 1940 beschikte, is de speciale
belasting op de winsten voortvloeiend uit
leveringen en prestaties aan de vijand
van toepassing, er van afgezien of de
presteerder al dan niet een abnormale
winst heeft bekomen. (Wet van 15 october 1945, art. 1, paragraaf 4, aangevuld
bij artikel 2 van de wet van 19 maart
1953.)
494
19 februari 1957;
3"99. ~ Inlcomstenbelastingen.
Speciale belasting ov de winsten voortvloeiende uit leveringen en 'prestaties aan
de vijand. - Aangifte. - Ovuesloten belastinuplichtige waarvan de goederen onder selcwester geplaatst zijn. Belastingplichtige geho~tden zijn aangifte in de
speciale belast-ing te doen, behalve het
,qeval van overmacht. De belasting-

plichtige in de speciale belasting op de
winsten voortvloeiende uit leveringen en
prestaties aan cle vijand had de verplichting zijn aangifte in deze belasting te
doen, hoewel hij opgesloten was en zijn
goederen onder sekwester geplaatst. waren, indien hij ertoe niet belet werd door
overmacht. (Wet van 15 october 1945, artikel 11.)
599
19 maart 1957.
400. ~ Inlcomstenbelastinuen.
Spe.ciale be lasting op de w·insten voortvloeiende ~tit levedn,qen en prestaties aan
de vijancl. - Winsten uit wanbeclrijven
voortlcomencle en clank zij aan cle vijancl
geclane prestaties verlcregen. Belastbare ~vinsten. - De winsten uit toeval-

lige verrichtingen, onder meer wanbeclrijven, voortkomende en clank zij aan de
vijand gedane prestaties verkregen zijn
belastbaar in de speciale bela sting. (Wet
van 15 october 1945, art. 1.)
19 maart 1957.
599
401. - Inlcomstenbelastingen.
Inlcomsten onclerheviu aan cle belasting. Inkomsten vatbawr voor de speciale belasting op cle winsten voortvloe·iencl ~tit
leverinuen en pr·estaties aan cle vijan(l. Inlcomsten die lc~mnen onclerworven wor·clen aan cle .oewone inlcomstenbelastingen.

- Geen bepaling, noch van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,. noch van de wet van
15 october 1945, beperkt het vestigen van
de aanslagen in de gewone belastingen
tot het deel van de inkomsten waarop
geen speciale belasting voortvloeiend uit

leveringen en prestaties aan de vijand
geheven wordt.
28 mei 1957.
822
402. ~ Inlcomstenbelastingen.
SpeC'iale belastin,q op cle winsten voortvloeiencl uit leveringen en rn·estaties aan
cle vijancl. ~ Wet van 15 october 1945,
artilcel 14. - Aftrelclcing van zelcere belastinuen van het beclrag van de speciale
belasting. - Om een dubbele belasting te

voorkomen van dezelfde inkomsten ten
laste van een zelfde belastingplichtige
voorziet artikel 14 van de wet van 15 october 1945, tot invoering van een speciale
belasting op de winsten voortvloeiend uit
leveringen en prestaties aan de vijand,
dat zekere belasting·en terugbetaald zullen worden, of afgetrokken zullen worden
van de speciale belasting, · in de mate
welke het' bepaalt.
28 mei 1957.
822
HOOFDS'.rUK XII.
BELASTING OP RET :KAPITAAL.

403. - Belasting op het lcapitaal.
Verzalcing cloor cle Staat aan cle toelcenning van cle te zijnen bate te en~itteren
efjecten. - V ennootschap aangeslagen op
gr·oncl van haar op 9 october· 1944 netto
actief ingevolge een door· haar· opgestelcle
aangifte. ~ Aangifte moet cle schatting
inhouclen van ae verlcoovwaarcle van ellc
cler elementen die het maatschappelijlc
bezit vormen op 9 october 1944. GewoonUjlc voorclelig of naclelig renclement
van het beclrijf zonder invloecl · ov de
schatting. Wanneer de Staat, zoals

hem toegestaan is door artikel 6, paragraaf 2, lid 4, van de wet van 17 october
1945, tot invoering van een belasting op
het kapitaal, afziet van de toekenning
van de in uitvoering van uaragraaf 1 van
voormeld artikel, ten zijne bate te emitteren effecten, wordt de. vennootschap
aangeslag·en op grond van haar op 9 october 1944 netto actief ingevolge een overeenkomstig· de voorschriften van artikel 12 derzelfde wet opgemaakte aangifte.
Die aangifte moet de schatting inhouden van de verkoopwaarde va)l elk der
elementen die het vennootschappelijk bezit op 9 october 1944 vormen en niet een
schatting van de realisatiewaarde van
het totaal van dit bezit, beschouwd als
een onsplitsbaar geheel en aan een werkencl bedrijf toebehorend.
Met het gewoonlijk voordelig of nadelig
rendement van het bedrijf en van zijn
uitzichten in de toekomst wordt geen rekening gehouden. (Wet van 17 october
1945, art. 6, 12 en 13.)
20 september 1956.
12
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404. -

·.

Belasting op het lcapitaal. Naamloze vennootschappen of bij .wijze
van geldschieting op aandelen. Vennootsohappen wellce op tweeerlei wijze
mogen aangeslagen worden : toelcenning
van effeoten of betaling in geld. - Last
·van de belasUng niet onveranderlij7c
wel7ce oolc de toegevaste wijze moue zijn.

- Door aan de Staat de lreus te verlenen,
wat betreft de naamloze vennootschappen en deze bij wijze van geldschieting
op aandelen, tussen ofwel de toekenning
van een twintigste van de v66r 9 october
1944 uitgegeven effecten ofwel de betaling
in snecien van 5 t. h. van het nettoactief
op 9- october 1944, heeft de wetgever niet
bedoeld dat de last van de belasting onveranderlijk zou blijven welke ook de
wijze van inning van de belasting weze
voor die vennootschappen en hun aandeelhouders. (Wet van 17 october 1945,
art. 1, 6, 12 en 13.)
20 september 1956.
12

405. - Belasting op het lcapitaal.
Onroerend uoed. - Sohttldvor·de?'ing van
belasting die geen svlitsing van de eigendom uitmaakt. - De schuldvordering van
de belasting op het kapitaal, verschuldigd
luidens de wet van 17 october 1945 door
de eigenaar van het onroerend goed,
maakt geen splitsing uit van het eigendomsrecht.
·
4 juli 1957.
941

406. - Belasting op het lcapitaal. Onroerend goed. Belasting eisbaar
doch niet betaald voor het overl'ijden van
cle eigenaar. - Goed wel7ce het voonverp
maalct van een bijzonder legaat. Belasting die ,qeen last ttitmaalct wellce het
eigendom bezwaart en door de bijzondere
legataris dient gedragen. ~ Schuld van
de nalatensohap, ~ Wanneer de belasting
op het kapitaal, gevestigd door de wet
van 17 october 1945, wegens de eigendom
van een onroerend goed, eisbaar was v·66r
liet overlijden van de eigenaar doch niet
werd betaald, maakt ze een schnld van
de nalatenschap nit en niet een last
welke het goed bezwaart, en die door de
bijzondere legataris er van dient gedragen.
4 juli 1957.
941

407. - Belasting op het lcapitaal. Eigenaar van het goed die de belasting
niet heeft betaald alhoewel ze eisbaar
was. - Overlijden. - Belasting die geen
jisoaal erfenisrecht uitmaalct. - De belasting op het kapitaal, gevestigd door
de wet van 17 october 1945, is geen fiscaal
recht van nalatenschap, zelfs wanneer ze
eisbaar was v66r het overlijden van de
eigenaar van het goed waarop het slaat.
4 juli 1957.
941
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HOOFDSTUK XIII.
GEMEENTEBELASTINGEN EN PROVINCIALE TAXES.

408. Gemeentebelasting. ~ Tame
ten laste van de slijter·s van gegiste of
geestrij7ce dranken. - Hoedanigheid van
belastingplichtige door de gemeentelijke
belastingverordening tot tegenbewijs verrnoed. Gr·ond van dit verrnoeden. Voorwer·p van het tegenbewijs. - De gemeentelijke belastingverordening van de
Stad Aat dd. 8 juni 1953, waarvan het
artikel 5 de hoedanigheid van lastgever,
dit is van de schuldenaar van de taxe,
onderstelt, behoudens tegenbewijs, in
hoofde van de brouwers of handelaars in
dranken, wat betreft de slijterijen door
andere personen gehouden in lokalen
waarvan zij de eigenaars of hoofdhuurders zijn en waar drunken verkocht worden die door hen worden vervaardigd of
waarin zij handel drijven, <loet de hoedanigheid van lastgever afhangen niet van
een verband van aanstelling doch van een
feitelijke toestand waaruit blijkt dat de
brouwer of handelaar in drunken uit de
slijterij de voornaamste winst haalt.
De brouwer of handelaar in drunken
om c1it vermoeden te niet te doen is verplicht te bewijzen dat de c1rankgelegenheic1 in feite niet voor zijn rekening gehouc1en wordt omdat hij uit de exploitatie ervan niet de voornaamste winst
haalt.
49
2 october 19i'i6.

4!09. - Gerneentelijke en provinoiale
taxes. GemeenteUjke opoentiernen bij
de tame ov het spel en de weddenschappen. Gerneentelijlce tame met een dir·eote belasting gelijkgesteld. De gemeentelijke opcentiemen bij de hoofdsom
van de taxe op het spel en de weddenschamJen maken de bijzaak ervan uit en
hebben noodzakelijkerwijze ook de aard
van met de directe belastingen gelijkgestelde bijzondere taxe.
18 october 1956.
99

410. - Gemeentelijke en provinoiale
tames. Aanslag ·in gerneentelijke opoentiernen bij de tame op het speZ en de
weddensohappen. - Betwisting novens de
gegr·ondheid van de aansZag. ~ Bevoegdheid van het adrninistratief reohtsoolle,qe.
- Betwisting buiten de bevoegdheid van
de. r·echtbanlc van eerste aanleg. ~ Een
betwisting nopens de gegrondheid van een
aanslag in de gemeentelijke opcentiemen
bij de taxe op het spel en de weddenschappen dient aan het bevoegd administratief rechtscollege onderworpen te worden; de rechtbank van eerste aanleg zou
haar bevoegdheden te buiten gaan door
de gegrondheid van dergelijke aanslag te
beoordelen.
18 october 19i'i6.
99
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BELASTINGEN EN TAXES.

411. - Gemeentelijlce en p1·ovinciale
taxes. - Gemeentelijlce directe belastin.r;r.
- Inlcohiering en inning. - Betwisting
nopens cle hoedanigheid van de directe1tr
om de rol uitvoerbaar te ve,-lclaren en
van cle ontvanger om cle belasUng in te
vorderen. ~ Betwisting welke aan de gewone ,-echtbanlcen lca1~ overgelegd worden
bij middel van een veTzet tegen het
dwanggeval. - De belastingplichtige te-

gen wie een gemeentelijke directe taxe
wordt ingevorderd kan bij middel van
e~n verzet tegen het dwangbevel aan de
gewone rechtbanken de betwisting overleggen nopens de hoedanigheid van de directeur om het kohier uitvoerbaar te verklaren en van de ontvanger der belastingen om de opcentiemen in te vorderen.
(Impliciete beslissing.)
18 october 1956.
99
412. -

Gemeentelijlce en pTovinciale
taxes. Gemeentel'ijlce opcentiemen bij
de taxe 011 het stJel en cle wecldenschappen. - InlcohieTing. - Macht van de diTectem· de1· belasUngen het lcohie1· 1tUvoerbaaT te verlclaTen. - Zander ondeTscheid of cle taxe en de opcentiemen afzonderlijlc of gezamenlijlc worclen ten
lcohie1·e gebracht. - Ten aanzien van de

opcentiemen bij de hoofdsom van de taxe
op het spel en de weddenschappen heeft
de directeur bevoegdheid om het kohier
zowel voor de hoofdsom als voor de opcentiemen ten behoeve van de gemeenten
uitvoerbaar te verklaren, zoncler onclerscheicl naar gelang de hoofdsom der belasting en de gemeentelijke opcentiemen
in een zelfde kohier of in verschillende
kohieren opgenomen zijn. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 60, gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 23 december 1933
en art. 79.)
18 october 1956.
99
413. -

Genwentel'ijke en pro,vinciale
taxes: Gemeentelijlce opcentiemen b'ij
cle taxe op het szJel en de weclclenschappen. Invorclering. Gemeente1·eglement ·hetwellc beslist clat de opcenUemen
mtmulatief met cle hoofclsom of afzonderlijlc dom· cle ontvangeTs cler d·irecte belasti1igen zullen ingevonlercl worclen. Wettel'ijlcheicl. -De bepaling van een ge-

meentelijke verordening waarbij beslist
worclt dat de opcentiemen bij de taxe op
het spel en de weddenschappen cumulatief met de hoofdsom of afzonderlijk door
de ontvangers der directe belastingen van
de Staat zullen ingevorderd worden, is
wettelijk.
18 october 1956.
99
414. - GemeenteUjke en provinciale
belastingen. - Rechtstreelcse ·of onrechtstreelcse gemeentelijlle belasting. Be-

Maakt een onrechtstreekse belasting uit de gemeentelijke taxe, gevestigd
ten laste van eigenaars van onroerende
goederen die lungs een openbare weg gelegen zijn, waar wegenis en rioolwerken
uitgevoerd zijn geweest ten koste van de
gemeente, die berekend is volgens de
lengte waarover het erf aan de weg paalt
en die principieel in eenmaal eisbaar is.
De omstandigheid dat het reglement,
welk zulke taxe invoert, aan de belastingplichtigen het vermogen verleent zich bij
middel van verschillende stortingen te bevrijden, welke « annuiteitstaxes ll geheten worden, heeft niet ten gevolge dat,
zelfs voor degene die er gebruik van
maakt, de om·echtstreekse taxe in een
rechtstreekse taxe om te zetten.
174
13 november 1956.
grip. -

41!5. - Gemeentelijlce en provinciale
belastingen. - Onrechtstreelcse gemeentelijlce belasting. - Reclamal'ie. Onbevoegclheid van de bestenclige deputatie
van cle p1·ovincieraad. De bestendige

deputatie van de provinciale raad is zonder macht om te beslissen over een reclamatie inzake onrechtstreekse gemeentelijke belastingen.
174
13 november 1956.
416. - Gemeente en provinciale taxes.
Gemeentetaxe. Taxe voor cle hernieu.wing cler voetpaden. - V erordening
wellce beslist aat cle lcosten van clie werlcen z1tllen geclm.gen worclen voor cle helft
doo,- de gemeente en voor de wede1·helft
dom· de aanpalende eigenaars en dat de
,qemeente zonde1· vergoed·ing over de mate!"ialen wellce van de vroegere beklecling
voortlcomen zal beschilclcen. Vonnis
wellc beslist dat de taxe onregelmatig is
omdat die laatste beschilclcing strijdi_q is
inet Mt·ilcel 555 van het Bm·ge1·lijlc Wetboelc·. - Onwettel'ijlce beslissing. - Wan-

neer een gemeenteverordening beslist dat
de kosten van de hernieuwing van voetpaden zullen worden · gedragen voor de
helft door de gemeente en voor de wederhelft door de aanpaiende eigenaars en
dat de gemeente, zonder vergoeding, over
de materialen voortkomende van de vroegere bekleding zaJ beschikken, rechtvaardigt niet wettelijk zijn dispositief het
vonnis dat de taxe onregelmatig verklaart
omdat die laatste bepaling strijclig is met
artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer uit de vaststellingen van de
rechter blijkt, enerzijds, dat de bekleding
der voetpaden aangelegd was geweest
door de aanpalende eigenaars ingevolge
verplichtingen llen wettelijk door de gemeentelijke overheid opgelegd, en, anderzijds, dat de gemeente, door cle hernieuwing van flie bekleding te beslissen niet
als eigenares van de grond van de voetpaclen heeft gellandelcl maar wel als over-

BELGISCH CONGO.
heid welke bevoegd is om te zorgen voor
al wat de veiligheid en het gemak van
de doorgang in de straten aangaat.
7 december 1956.
241
41'7. ~ Gemeente en provinciale tames.
- Gemeentetame. - Politieverordening
wellce het college van buruemeester en
schepenen toelaat de voetvaden van de uemeente te hern·ieuwen. - Verordeninu op
de tames ,qoed.oekeurd door het lconinlclijk
beslttit wellc de tame voor rlie werlcen invoert. - Belastinu inuesteld door de verordening op de tames. - Wanneer de
politieverordening van een gemeente het
college van burgemeester en schepenen
toelaat de voetpaden der gemeente te hernieuwen op kosten van de aanpalende
eigenaars, volgens de bepalingen van de
taxeverordeningen, en een taxeverordening, goedgekeurd door de Koning, een
deel der Icosten ten laste van de aanpaIende eigenaars legt, is de taxe ingesteld
niet door de politieverordening maar door
de taxeverordening.
7 december 1956.
241
418. ~ Gerneentetames.
Verrnogen
van de uerneenteraad om ze te vestigen.
- Atttonornie. - Perlcen. - De gemeenteraden hebben, krachtens hun autonomic,
en behalve de door de wet benaalde uitzonderingen, het vermogen om,- onder het
enkel toezicht van de hogere overheid, de
zetting van hun taxes te bepalen. (Grandwet, art. 108, · 5°, en 110; ·gemeentewet,
art. 75 en 76.)
2 juli 1957.
938
419. - Gemeentetames. - Tame op de
slijte·rijen. - F erbod aan de uemeenten
een tame te ouestigen van dezelfde soort
als de openingstame ten bate van de Staat.
- .Artikel 48 van het koninklijk besluit
van 3 april 1953 hetwelk de wettelijke
bepalingen betreffende de slijterijen van
gegiste dranken samenschakelt, verbiedt
de gemeenten taxes te vestigen die van
dezelfde soort zouden zijn als deze ten
bate van de Staat geheven. Het Iaat hun
niettemin toe een jaarlijkse taxe te vestigen op die slijterijen.
2 juli 1957.
938
420. - Gemeentetames. -Tame op de
slijterijen van .oegiste dmnken. - Niettwe
uemeentetame.
Wettelijlc regime spntitettde uit de wetten samen,qeschalceld bij
koninlclijlc besluit ouan 3 av·ril 1953, at·tilcel 48. - V1"ijheid der gemeenten om tames te vestigen die zwaarder zijn dan
deze rUe door de ouroe,qere wet,qeving toegelaten waren. - Het blijkt uit geen wettelijke bepaling dat de jaarlijkse taxe,
die de gemeenten vermogen te vestigen
op de slijterijen van gegiste drunken, luidens artikel 48 van het koninklijk besluit
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van 3 april 1953, hetwelk de wettelijke
bepalingen betreffende die slijterijen samenschakelt, niet zwaarder mag zijn dan
deze die door de vroegere wetgeving toegelaten waren.
2 juli 1957.
938
HOOFDSTUK XIV.
VERKEERSBELASTING.

VerlceersbelasUng op atttovoertttigen. - BelasUng tot een derde van
haar bedrag voor het gehele jaat· verminderd. - Voorwaarde van die verrninderin,q. - De verkeersbelasting voor de
voertuigen die slechts gedurende ten
hoogste negentig dagen per jaar op de
openbare weg worden gebruikt voor het
vervoer van goederen of enigerlei voorwerpen, wordt tot een derde van haar
bedrag voor het gehele jaar verminderd,
wanneer dat beperkt gebruik het noodzakelijk gevolg is van de aard van het
voertuig, ofwel van zijn bestemming of
van zijn speciale aanwending. (Wet van
10 augustus 1950, art. 5.)
26 februari 1957.
508
421. -

HOOFDSTUK XV.
BELASTING OP RET SPEL
EN DE WEDDENSCHAPPEN.

422. ~ Tame op het spel en de weddenschappen. - Tame rloor de wet met
de inlcomstenbelastin,qen .oelijlc,qesteld. Gelijlcstelling welke het lcaralcter van
d·irecte belasting toelcent. - De taxe op
het spel en de weddenschappen is een bijzondere taxe door de wetten die ze invoerden met de inkomstenbelastingen gelijkgesteld. Deze gelijkstelling kent haar
het karakter toe van een directe belasting waarop de titel III van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen toepasselijk is. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 79; wetten van
28 augustus 1921, 31 december 1925 en
4 juli 1930.)
99
18 october 1956.

BELGISCH CONGO.
1. - Belastingen. ~ Belgisch Congo.
- Zalcen van rlirecte belastin,qen. - Wetgeving betreffende rle jaar·Ujkse personele
belasting. - Grondslag van de belasting.
- De belasting, die in Belgisch Congo
werd ingevoerd door de wetgeving betreffende de jaarlijkse IJersonele belasting,
samengevat bij decreet van 16 maart
1950, heeft als grondslag, onder meer, de

-~~---
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oppervlakte van de betrokken gebouwen
en die van de niet gebouwde gronden in
de stadsgebieden. (Decreet van 16 maart
1950, art. 1.)
4 januari 1957.
299
2. - Zalcen van dkecte bewstingen.-Inlcomstenbelastingen.
Dec·reet van
10 septembe-r 1951, a-rtilcelen 1, 1°, 4 en 5.
- Belasting die het onroerend goecl zelf
niet keft, doch de inlcomsten t-rett wellce
voo-rtlcomen van de verhurinrl of van de
onderve-rhttring van de gebmtwen en grontlen. - De belasting ingevoerd door de
artikelen 1, 1 o, 4 en 5 van het decreet van
10 september 1951, waarbij de wetgeving
van Belgisch Congo betreffende de inkomstenbelastingen samengevat werd, treft
niet de onroerende goederen, doch de inkomsten welke voortkomen van de verhuring of van de onderverhuring van gebouwen en gronden.
4 januari 1957.
299
3. Belastingen. ilftTelcba1·e beflrijfsuitgaven. ~ ilftrelclcen van de htturprijs dienende voor de huisvestin.q van de
belastingplicht-ige.
Ajt1·elclcen enlcel
toepasselijlc op nat·wtwli_ilce personen. -

Artikel 7 van het decreet van 12 augustus 1937, gewijzigd door de wetgevende
verorclening van 21 februari 1947, dat enkel het aftrekken toestaat van de huurprijs van het gebouw dat voor de huisvesting van de belastingplichtige client,
met uitsluiting van de huurwaarde van
het door de eigenaar ervan bewoond gebouw, is slechts toepasselijk op natuurlijke personen.
4 juni 1957.
844
4. - Belastingen. - Belgisch Congo.
Aanvullende belasting op de winsten
der vennootschappen. ~ Bedrijfsttitgaven. - Voo1-tvaarden van de aftrelcbaarheid van deze uitgaven van de brnto winsten. ~ De vennootschappen bedoeld bij

artikel 1 van het decreet van 6 juli 1948
betreffende de aanvullende belasting op
de winsten der vennootschappen, zijn belastbaar op hun bruto-winsten alleen verminderd met de bedrijfsuitgaven welke
gedurencle de belastbare periode geschiedden met het oog op de verwezenlijking
en de bewaring van gezegde winsten. (Decreet van 6 juli 1948, art. 2, par. 1.)
4 juni 1957.
844
i5. - Belast-ingen. - Belgisch- Oonf!O.
Aanmtllende belasting op de winsten
tler vennootschaP1Jen. Aftrelcba1·e bedrijfsnitgaven bevaald ove1·eenlcomsti.f! de
grondslagen gevestigd bij a1·tilcel 6, alinea 2, van het decTeet van 12 augttstus
1937. - De wetgever van Belgisch Congo
heeft gewild dat de bedrijfsuitgaven aftrekbaar van de belastbare bruto-inkom-

sten bepaald zouden worden, voor de aanvullende belasting op de winsten der vennootschappen, overeenkomstig de grondslagen gevestigd bij artikel 6, alinea 2,
van het decreet van 12 augustus 1937.
(Decreet van 6 juli 1948, art. 2, par. 1.)
4 juni 1957.
844
6. - Belast-ingen. - Belgisch Congo.
- Aanvullende belasting op tle winsten
ae1· vennootschappen. Attrelcbare beclrijfsuitgaven. ~ Geen aanhalin.q van de
Belgische wetgeving. Elke aanhaling

van de Belgische wetgeving is uitgesloten
ter zake aftrekking van de bedrijfsuitga ven voor het berekenen van de aanvullende belasting op de winsten der vennootschappen bedoeld bij het decreet van
6 juli 1948.
844
4 juni 1957.
7. - Belast-ingen. - Bel.qisch Congo.
- Aanvullende belast-ing op tle winsten
der vennootschappen. Ajtrelcba1·e bedrijfs·uitgaven. Huurwaarde van de
(nwoerende goederen dienende voor de
ttitbating en waarvan de belastingpl-ichtige eigenaa1· is. - Een vennootschap be-

doeld bij artikel 1 van het decreet van
6 juli 1948, is gerechtigd ten titel van bedrijfsuitgaven, van de winsten bedoeld
bij artikel 2, paragraaf 1, van gezegd
decreet, de huurwaarde af te trekken van
de onroerende goederen, dienende tot de
nijverheid, waarvan zij eigenaar is.
4 juni 1957.
844
8. - Belastingen. - Belgisch Gonyo.
Aanvullende belasting op de winsten
der vennootschappen. ilftrelcbare bedrijfsttitgaven. ~ Bedrijfsuit_qaven die de
ajsch1·ijvingen beg1·ijpen. - De wetgever

in Congo heeft de afschrijvingen tussen
de aftrekbare bedrijfsuitgaven begrepen.
(Decreet van 12 augustus 1937, art. 7, 4°;
decreet van 6 juli 1948, art. 2, par. 3.)
844
4 juni 1957.
9. - Decreten. - Verplichting, behalve
in spoedeisende gevallen, de coloniale
Raatl te raaavleyen over al de ontwerpen
van decreet. - De coloniale _raad moet,

behalve in si)oedeisende gevallen, geraadpleegd worden over al de ontwerpen van
decreet. (Wet van 18 october 1908 op het
beheer van Belgisch Congo, art. 25.)
4 juni 1957.
844
10. - Decreet. - Inter1wetatie. - Interpretatie die moet geschieden aan de
hand van het verslag van de coloniale
Raad. ~ Wanneer de termen van een decreet voor Congo door de Koning genamen niet duidelijk en precies zijn, dienen ze te worden uitgelegd aan de hand
van het verslag van de coloniale raad.

BERUSTING. (Wet van 18 october 1908 op het beheer
van Belgisch Congo, art. 7 en 25.)
4 juni 1957.
844
11. - Wetgevende akten. - Interp1·etatie. Identieke termen in opeenvolZelfde
gende wetgevende telcsten.
draagwijdte van de termen, behalve andersl~tidende wils~titin[J van de. wetgever.

- Bij gebrek aan enige andersluidende
wilsuiting van de wetgever van Congo,
moet er aangenomen worden dat de
draagwijdte van de termen door hem gebruikt in een wetgevende tekst behouden blijft in de nakomende teksten van
wetgevend karakter betreffende dezelfde
stof.
4 juni 1957.
844
12. -

Misd1·i.if in Oongo [Jepleegd. Verdachte in Belgie gevonden en vervolgd. - Recht van het openbaar ministerie om de verwijzing naar het Gangalees oerecht te vorde·ren. - Voorwaarden.

BESLAG.
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Belgisch Congo, art. 30, al. 3, gewijzigd
door de wet van 26 november 1926.)
925
1 juli 1957.
BE~USTING.

B·urgerz.ijlce zalcen. - Beslissino in zalcen van vublieke orde. - N.ietigheid van
de berusting. - Is nietig de berusting in

een beslissing in zake van publieke orde.
28 januari 1957.
398

BESLAG.
1. Beslag op onroerend goed. Aanbod van niet gerede
Rouwlcoop. betaling van de prijs van toewijzing. Belet niet een nie~twe toewijziny. - Een

aanbod zonder gerede penningen, door de
rouwkoper, van de prijs van toewijzing
van een onroerend goed belet een nieuwe
toewijzing niet. (Wet van 15 augustus
1854, art. 77.)
26 october 1956.
121

- Wanneer een verdachte, in Belgie gevonden, er vervolgd wordt wegens een
misdrijf in Congo gepleegd, mag bet openbaar ministerie van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verwijzing vorde2. - lVegmalcing van in beslay genaren naar bet gerecht in Congo, zelfs in- men voorwerpen. - Materieel bestanddien bij de rechtsprekende rechtsmacht deel van het rnisdrijf. - Opdat het main Belgie ·de zaak reeds aanhangig werd terieel bestanddeel van bet misdrijf van
gemaakt door een beslissing van verwij- wegmaking van in beslag genomen voorzing van bet onderzoeksgerecht, overeen- werpen bestaat, is bet niet vereist dat de
komstig zijn vordering, op voorwaarde voorwerpen verplaatst werden; het voldat geen beslissing over de grond op te- . staat dat de schuldenaar zich van bet
genspraak gewezen werd. (Wet van 18 oc- bezit ervan ontdaan heeft. (Strafwetboek,
tober 1908 op de regering van Belgisch art. 507.)
Congo, art. 30, al. 3,- gewijzigd door de
4 februari 1957.
429
wet van 26 november 1926.)
925
1 juli 1957.
3. - Bescherrning van de rnaatschap13. -

Misdrijf in Oongo gepleegd. Verdachte in BelgiiJ gevonden en naar
een rechtsvrelcende rechtsrnacht verwezen
doo·r een beschilckino van de raadkamer.
- Arrest van de learner van inbeschuldi,qingstelling de verdachte naar een ge1'echt in Oonyo ve1·wijzende. - Gevolgen
van het arrest op de beschilclcing. - Het

arrest bij hetwelk de kamer van inbeschuldigingstelling naar het gerecbt in
Belg·isch Congo een verdachte verwijst,
vervolgd wegens een in Congo gepleegd
misdrijf en die, in Belgie gevonden, er
door de recbtsprekende rechtsmacbt verwezen was geweest door een beschikking
van de raadkamer, vernietigt de gevolgen
van die beschikking in zover ze de zaak
bij een Belgische recbtsmacht aanhangig
bad gemaakt, docb niet in .zover ze het
bestaan van lasten vaststelt, nocb, in geval van correctionalisatie of contraventionalisatie, ze bet bestaan van verzachtende omstandigheden aanneemt. (Wet
van 18 october 1908 op de regering van

pij. - Terbeschilclcingstelling van de rege,·ing. Geval waarin die maatregel
volyens de wet niet verplichtend is. De rechter er toe gehottden de redenen
van de bevolen rnaatregel te lcennen te
geven. De beslissing die een veroor-

deelde ter beschikking van de regering
stelt, in een geval waarin die maatregel
volgens de wet niet verplicbtend is, moet
op concrete en duidelijke wi.ize de redenen te kennen geven waarom de recbter
geacbt heeft zijn toevlucbt te moeten nemen tot de door de wet toegelaten maatregel. (Wet van 9 april 1930, art. 25 en
26.)
18 februari 1957.
_485
4. - Pandbeslay.
Sch·uldvordering
die noch zelcer noch vaststaande is op
het ogenblilc van het vandbeslag. - Niet
geld·ig pandbeslag. - Uit de vaststelling

dat op het ogenblik van bet pandbeslag
de schuldvordering noch zeker nocb vaststaand was, het bestaan en bet beloop
van die schuldvordering zijnde onderwor-
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pen aan rechterlijke debatten mag de
feiterirechter wettelijk afieide~ dat dit
pandbeslag niet geldig is.
5 juli 1957.
944

te beslissen. -

BETALING.

3. - Bevoegclheid. - Stratzalcen. Tnbreulcen op de gemeentereglementen. Bevoegdheid van de vrederechter als politierechfer. De vrederechters nemen

Betaling gedaan aan iemand die niet
gemachtigd we1·d om voor de schttldeiser
te ontvangen. - Betaling nietig. - Belcrachtig·ing door de schttldeiser. - Geldig
worden van de betaling. - De zelfs stil-

zwijgende bekrachtiging door de schuldeiser van de betaling gedaan aan iemand,
die zonder macht is om voor hem te ontvangen, maakt de aanvankelijk nietige
betaling geldig. (Burgerlijk Wetboek, artikel 1239.)
416
1 februari 1957.

BETEKENING VAN EXPLOTEN.
1. - Stratzalcen. - Termijn. - Exploot van ve·rzet. Termijn die verstrijlct op een zondag ot een ander wettelijlce teestdag. Geen ve1·lenging. ___.

De termijn om een exploot van verzet
tegen een bij verstek gewezen beslissing
te betekenen in strafzaken is niet verlengd tot de naaste werkdag, wanneer
de laatste dag van de termijn een zondag
of een andere wettelijke feestdag is.
5 september 1957.
981
2. - Strctfzalcen. - Exploot van verzet in Belgi/3 betelcencl aan een burgerlijlce pa!"tij. Geen verlenging van de
termijn wegens de atstand. - De termijn

om een exploot van verzet tegen een beslissing gewezen bij verstek in strafzaken, betreffende de burgerlijke veroordelingen, te betekenen wordt niet verlengd
wegens de afstand. (Wetboek van strafvordering, art. 187, en koninklijk besluit
nr 301 van 30 maart 1936, art. 1.)
5 september 1957.
981

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. - Rechte!·l·ijlce macht. - Wet.
Grondwettelijlcheid. Behoo1·t niet in
de beoorcleling van cle rechte!·lijlce macht.

- De hoven en rechtbanken vermoo-en
niet in de beoordeling van de confor;uteit van de wetten met cle Grondwet te
treden. ·
20 september 1956.
12
2. - St!·atzalcen. - Betw·isUng nopens
de gelcligheicl van een h!twelijlc incidenteel ·P661· het st!-afgerecht opgeworpen. Bevoegdheid van dit gerecht om erover

Het strafg·erecht is bevoegd om over een geschil, betreffende de
geldigheid van een huwelijk incidenteel
voor hem opgeworpen te beshssen.
10 december 1956.
249

kennis, als politierechters, van de inbreuken op de gemeentereglementen. (Wetboek van strafvordering, art. 138, so.)
4 maart 1957.
535
4. Burgerlijlce zaken. Uit den
echt gescheiclen echtgenoten. .Moeder
clie later van de vacler van de minderjar·ige kinderen, van wie zij cle bewaring
heett, de ttitvoering eist van cle verplichting tot onderhotul van die lcincleren. Uitvoering floor betaling van een ttitlce1"ing tot onderhoud. - Eis ingesteld sedert het in werlcing t~·eden van de wet
van .10 tebruari 1953. - Bevoe_qdheicl van
cle vrederechter zelfs indien het bedrag
van de eis 10 000 frank oversclwijdt. -

De vrederechter is bevoeg-d om kennis te
nemen van de eis tot uitvoering, door betaling van een uitkering tot onderhoud
van de verplichting tot onderhoud van d~
nit het huwelijk gesproten kinderen voorzien bij artikel 203 van het Burgerlijk
Wetboek, die wordt ingesteld na het in
werking treden van de wet van 10 februari 1953 door de uit den echt gescheiden vrouw tegen de vader van die kinderen, van wie zij de bewaring heeft zelfs
indien het bedrag van de eis 10.000 'frank
overschrijdt. (Wet van 10 februari 1953
art. 2.)
'
29 maart 1957.
639

15. - F:ltratzalcen. - Betwisting van de
ontvanlcelijlcheid van cle publielce vordering. - .Maalct geen bevoegdheidsgeschil
1tit. - Een betwisting die de ontvankelijkheid van de pnblieke vordering tot
voorwerp heeft is geen betwisting van de
bevoegdheid van de rechter.
15 april 1957.
688
·6. - Stratzalcen. - Misclaad.
ArTest van ve!·wijzin,q naar cle co!-rect-ionele
~·echtbanlc. Geen aanduicling van verzachtencle ornstancligheclen. - Onbevoegclheid van het con·ectioneel ~-echtscollege.

- Wanneer het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling· hetwelk een beklaagde wegens een misdaacl naar de correctionele rechtbank verwijst geen ver-,
zachtende _omstancligheden aanduidt, is
het correctwneel reclltscollege onbevoegd
om van het misdrijf te kennen. (Wet van
4 october 1867, art. 1 ; wet van 23 a ugustus 1919, art. 3.)
24 septelllber 1956.
23

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
7. - F onnis van de v1·edereahter. Bedrag van de vorderin[J sahatbaar, doch
sp1··uitende noah uit de vaststellingen van
het vonnis noah 1tit de stulcken van de
p1·oced1tre naar dewellce het verwijst. TTonnis in laatste aanleg. - Is in laatste

aanleg, het vonnis gewezen door de vrederechter op een vordering waarvan het
bedrag, alhoewel schatbaar, niet kan worden bepaald noch bij middel van de vaststellingen van het vonnis noch bij middel
der stukken van de procedure naar dewelke het verwijst.
22 noven1ber 1956.
194
8. ~ Aanleg. - B1t1·ge1'lijke zaken. Dwangbevelen betelcend aan versaheidene
peTsonen om de invordering van een ,qemeentetawe te verzelce1·en. - Verzet door
gezamenlijlce clagvaaTding. TTeTzet geU1'0nd op de onwettelijlche·id van de gemeentelijlce ve1·ordening wellce de tawe
invoert. ~ TTaststelling van de aanleg. -

Wanneer verscheidene !Jersonen door een
gezamenlijke dagvaarding verzet doen tegeu de dwangbevelen welke hen betekend
zijn geweest om de invordering van een
gemeentetaxe te verzekeren, wordt de
aanleg voor eenieder van diegene die verzet doen door het bedrag van de gevorderde taxe bepaald.
7 december 1956.
241
9. - Aanle,q. - Buraerlijlce zalcen. Schatting van het geschil door partijen.
Zander gevolg indien een wettelijke
grand van schatting bestaat. - Wanneer

er een wettelijke grond tot schatting van
het geding bestaat, behoort het niet aan
de partijen tot deze schatting over te
gaan en mag de rechter geen rekening
met die schatting houden.
7 december 1956.
241
10. - Stratzalcen. - Politierechtbanlc
bij dewellce een ,qecontTaventionnaliseerd
misdrijf en misdrijven athangende van
haar bevoegdheid aanhangi,q werden g(jmaalct. - Reahtbanlc de zaalc verW,ijzende
naa1· de correationele 1·echt banlc bij dewellce een samenhangend 1vanbeclrijf aanhangig we1·d gemaalct. - Politiereahtbanlc
hare bevoegdheden te b·uiten gaande. De politierechtbank, bij dewelke een door
de raadkamer gecontraventionnaliseerd
wanbedrijf alsmede misdrijven toebehorende tot haar bevoegdheid aanhangig
werden gemaakt, onbevoegd geworden
door de omstandigheid dat de verschillende misdrijven samenhangend zijn met
een wanbedrijf later bij de correctionele
rechtbank in eerste aanleg aanhangig gemaakt, gaat zijn bevoegdheicl te buiten
door zelf de zaak naar de correctionele
rechtbank, aan dewelke het wanbedrijf
onderworpen is, te verwijzen.
10 december 1956.
251
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11. -

Aanleg: Burgerlijlce zalcen.
Bij de wet bepaalde grondslag tot
schatting van de vorderin,q. - Schatting
door de partijen. - Schattinq zonder uitwe1'lcing. - Wanneer, in burgerlijke za- ·
~

ken, een wettelijke grond tot schatting
van het bedrag van de vordering bestaat,
is de schatting van dat beclrag door cle
partijen tot bepaling van de aanleg gedaan zonder uitwerking.
4 januari 1957.
296
12. -

Aanleg. - BuTgerlijlce zalcen.
lVaarde van het ueschil niet belcend.
Vonnis in laatste aanleg. - Wanneer

het bedrag van het geschil niet bekend
is, is het vonnis in laatste aanleg gewezen.
4 januari 1957.
296
13. - Aanleg. - B1wge·rlijlce zalcen.
TTerlclaring door de 1·echter dat zijn
beslissinq in eerste aanle[J is uewezen. TTerlclaring lcrachteloos ten opzichte van
de toepassing van de regels betrefjende
de aanleg. ~ De verklaring van de rechter dat hij in eerste aanleg uitsnraak doet
is krachteloos ten opzichte van de toepassing van de regelen betreffende de
aanleg.
4 januari 1957.
296
14. - Bevoegdheid. - BurgerUjlce zalcen. - Betwistingen door een aangenomen burqerlijlce weerstander at een aangenomen werlcweigeraar ov a1·tilcel17 van
de beslu.itwet van 24 december 1946 ,qeste7md.
Bevo_egdheid die beheerst
wo·rdt door de wettelijlce rechts1·e,qelen
· die in zalce van milUaire opvorderingen
van toepassing zijn. De betwistingen

betreffende het recht dat een aangenomen
burgerlijke weerstander of een aangenomen werkweigeraar steunt op artikel 17
van de besluitwet van 24 december 1946
zijn, wat de bevoegclheid betreft, aan dezelfde wettelijke rechtsregelen als de betwistingen in zaken van militaire opvorderingen onderworpen.
9 januari 1957.
320

115. ~ Bevoegdheid. - B1wge1'lijlce zalcen. - Betwistingen ter zalce van militaire opvorderin,qen. Bijzond13-re bevoegdheid van de vrederechter. ~ Perken. - Ter zake van militaire opeisingen
heeft de !Jijzondere bevoegdheid welke de
vrederechter bij de wet van 12 mei 1927
verleend is betrekking op de betwistingen
waar!Jij enkel het b~drag van de vergoeding door de opeisende overheid verschuldtgd ter sprake staat; de gewone regels
betreffende de bevoegdheid blijven van
toepassing wanneer de betwisting over
het recht op een vergoeding loopt.
9 januari 1957.
320
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16. - Burgerlijlce zalcen. - Rechtbanlc van eerste aanleg waarbif aanhangig wordt gemaalct een gesohil wellc aan
de vrederechter toebedeeld is. - Verwe~·ende partij wellce niet vraagt dat het
gesohil aan de lcennisneming van de
rechtbanlc zo1t worden onttrolclcen. ~ De
reohtbanlc niet er toe gemaohtigd het ~t-it
handen te geven. De rechtbank van

eerste aanleg waarbij een geschil wordt
aanhangig gemaakt, hetwelk aan de vreclerechter toebecleeld is, mag het enkel
uit handen geven zo de verwerende partij
het vraagt. (Wet van 25 maart 1876, artikel 8.)
18 januari 1957.
367

1'7.

~

Aanle.IJ. B1wgerlil7ce zalcen.
- Vonnis ov een derden-ve1·zet ingesteld
v66r een recl~tbanlc van eerste aanleg zetelende in beroep. ~ Vonnis _in laatste
aanleg. - Het vonnis over een derden-

verzet ingesteld v66r een rechtbank van
eerste aanleg zehilende in beroep wordt
noodzakelijk in laatste aanleg uitgesproken.
23 mei 1957.
809
18. Stmtzalcen. Misdrijf van
valsheid in gesohritten 1·egelmatig bij de
oorreotionele 1·eohtbanlc aanhangig gemaalct. - Reohtbanlc in hoofde van de
belclaagde, benevens dit misdrijf een feit
van gebntilc van valse st·ttlclcen vaststellend die de voortzetting van de vervalsing
n-itmaalct. ~ Rechtbanlc waarbij dit feit
van gebr'ltilc 1·e.qelmatig aanhangig is gemaalct. Wanneer, na aanneming van

verzachtende omstandigheden, de raaclkamer een beklaagde wegens het plegen van
een door de artikelen 193 en 196 voorziene
valsheid in geschriften naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, is die
rechtbank bevoegd om van de valsheid in
geschriften en van het gebruik van valse
stukken kennis te nemen, zo zij het bestaan vaststelt niet enkel van de valsheid
maar ook van een door de beklaagde gepleegd feit van gebruik van valse stukken
die de voortzetting van de vervalsing uitmaakt.
5 september 1957.
983
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1. ~ Bewijslcraoht. - B~trgerlijlce zalcen. - Oonolusies wellce de niet-ontvanlcelijlcheid van een eis opwerven, afgeleid
nit het gebrelc aan hoedanigheid van de
eiser. Vonnis hetwellc die ooncl~tsies
afwijst in overweging nemend dat zij een
onbevoegdheid oznverpen. Mislcenning
van het geloot aan de conol-usies versclHtlcligd. - JVIiskent het geloof aan de con-

clusies verschuldigd waarbij een exceptie

van niet ontvankelijkheid van de eis opgeworpen wordt afgeleid uit het gebrek
a an hoedanigheid van de eiser, het vonnis hetwelk de conclusies afwijst overwegende dat zij een onbevoegdheid opwerpen.
20 september 1956.
11
~ Geloot aan cle alcten verschnldigd.
Stratzalcen. ~ Arrest hetwellc de
draagwijdte van de stnlclcen van het onderzoelc beoordeelt zonder de inho·nd ervan te betwisten. - Beoordeling gegrond
op al de elementen van de zaalc. - Geen
mislcenning van het geloot aan de alcten
versoh-uldigd. ~ Het arrest hetwelk cle

2.

inhoud van cle stukken van het onderzoek
niet betwist maar de clraagwijdte ervan
beoordeelt volgens de gezamenlijke elementen van de zaak, miskent het geloof
niet hetwelk aan die stukken verschuldigd is.
24 september 1956.
27
3. -

Geloot dan de akten versch-uldigd.
Bu.rgerlijlce zalcen. Beslissing geste~tnd op de vaststelling dat partijen het
eens zijn dat de eigenaar cle belastingen
over een onroerend goed moet dragen. Eigenaar die in zijn concl-usies zijn instemming aan een voorwaarde onderschikt wellce door de beslissing niet wonlt
in acht genomen. - Miskenning van het
geloot aan die oonclnsies versch-uldigcl. -

Het vonnis hetwelk zijn beslissing steunt
op de vaststelling dat partijen het eens
zijn dat de eigenaar de' belastingen over
een onroerend goed moet dragen miskent
het geloof aan de conclusies door die eigenaar genomen verschuldigd en niwr luid
waarvan zijn instemming ondergeschikt
was aan een voorwaarde door het vonnis
niet in acht genomen.
·
28 september 1956.
42
4. - Aan de alcten verschnldigd geloof.
- B-urgerlijlce zalcen. - Dagvaarding tot
betaling van de prijs van op bestelUng
nit,qevoerde werlcen. Arrest hetwellc
cle verweerder veroo1·deelt tot herstelling
van een sohaclc cloor een font veroorzaalct. ~ Sohencling van het geloof aan
de alcten versohnlcligd. Het hof van

beroep hetwelk in de plaats van de eis
welke tot oorzaak had de bestelling van
werken en tot doel de betaling van de
Drijs dier werken, een eis stelt die een
andere oorzaak en een ander doel had
namelijk een quasi-delictuele fout en het
herstel van de door die font veroorzaakte
schade, schendt de bewijskracht van hetgedinginleidend exploot en van de conclusies van partijen.
4 october 1956.
54

5. - Stmtzaken. - ,Jaoht. - Bewijsmidclelen ntn het gemeen reoht. - Belcen-.

BEWIJS.
tenis. De jachtmisdrijven mogen bewezen worden volgens de bij artikel 23
der wet van 28 februari 1882 voorziene
regelen, doch ook volgens de regelen van
het gemeen recht en namelijk door bekentenis.
29 october 1956.
135

6. -

Strafzalcen. Belcentenis van
de verdachte. - Intrelclcing. Bewijswaarde. - Soevereine beoordeling van de
rechter over de grand. - Behoudens het

geval voorzien bij artikel 16 der wet van
17 april 1878, beoordeelt de rechter over
de grond soeverein de bewijswaarde van
een bekentenis gedaan door de verdachte
en de rechtzinnigheid van de intrekking
er van.
29 october 1956.
135
7. -

Bewijslcracht der ale ten. - Stratzalcen. Verslag van deslcundigen. T' e1·Tclaring verenigbaar met de termen
van het verslag. ~ Geen schending van
de bewijslcracht van het verslag.

Schendt de bewijskracht van een deskundig verslag niet, het arrest welk een verklaring er van geeft · die verenigbaar is
met zijn termen.
5 november 1956.
144
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11. - Aan de alcten verschuldigde bewijslcracht.
B!trgerlijlce zalcen.
Overeenlcomst. Interpretatie verenigbaar met de gebru.ilcelijke betekenis van
de termen van de overeenlcomst. - Geen
schending van de aan de alcten versch!tldigde bewijslcracht. Schendt niet de

bewijskracht die verschuldigd is aan de
akte waarbij een overeenkomst vastgesteld wordt, het arrest dat van de akte
een interpretatie geeft welke met de gebruikelijke betekenis van de termen er
van verenigbaar is. (Burg. Wetb., artikelen 1319 en 1322.)
299
4 januari 1957.
12. - Militie. - Get!t·igschrift. - Bewijswaarde. Soevereine beoordeUng
door de militiege1·echten. - De militiege-

rechten beoordelen soeverein in feite de
bewijswaarde van de hun voorgelegde getuigschriften.
14 januari 1957.
337
13. - Aan de alcten verschuldigde bewijslcracht. - B!wgerlijlce zalcen. - Alcte
tot bewijs van een verbintenis voorgebmcht. - Rechter die de alcte n·iet 1JOlledig onderzoelct. - Scfwnding van de aan
de akten verschuldigde bewijslcracht. -

bewijskracht van een akte niet, het arrest wellr die akte niet in acht neemt
omdat ze fictief is en door simulatie aangetast.
29 november 1956.
213

De rechter schendt de aan de akten verschuldigde bewijskracht wanneer hi.i zijn
beslissing steunt op een gedeelte van de
tekst van een akte, die tot bewijs van
· een verbintenis voorgebracht wordt, en,
zonder daaromtrent enige rechtvaardiging
te geven, als nietig en zonder uitwerking
beschouwt de overige meldingen van de
akte, die van aard waren aan de akte
een andere draagwijdte te geven.
25 januari 1957.
390

9. - Bewijslcracht der alcten. - Bm·gerlijlce zalcen. - Ve1·delingsalcte. - Gemotiveerde verlcla1·ing wellce verenigbaar
is met de termen van de akte. - Boevereine verlclaring. - Is soeverein de gemo-

14. - Skafzalcen. - Burgerlijlce vordering. Bet-ichte die ee1~ grand van
rechtvaardiging laat gelden. - Voorwaarden vereist opdat de rechter daarop zijn
beslissing lean steunen. Wanneer de

8. -

Bewijslcracht der alcten. - Inzalce inlcomstenbelastingen. -Arrest wellc
een alcte niet in acht neemt omdat ze fietie! is. Geen n~isleenning van de bewijslcracht van die alcte. Miskent de

tiveerde verklaring die de rechter geeft
van verdelingsakten, wanneer die verklaring verenigbaar is met de termen van
die akten. (Burg. Wetb., art. 1319 en
1320.)
30 november 1956.
218
10. - Bewijslcracht der alcten. - Middel wellc de bewijslcracht van een procesverbaal inroept. - Middel wellc het pi·oces-verbaal waarvan de bewijskracht mislcend werd niet venneldt. - Middel niet
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het

middel gesteund op de schending van de
bewijskracht van een proces-verbaal,
wanneer dat middel het proces-verbaal
niet vermeldt waarvan de bewijskracht
werd miskend.
24 december 1956.
282

betichte een grond van rechtvaardiging
laat gelden, kan de rechter ov zulkdanig
verweer een beslissing van vrijspraak
steunen, alsmede een verklaring van one
bevoegdheid om van de vordering van de
burgerlijke partij kennis te nemen, indien de aanvoering van de betichte steunt
op aanwijzigingen welke toelaten aan de
aanvoering geloof te hechten en indien
het bewijs van de onjuistheid van de aanvoering noch door het openbaar ministerie, noch door de burgerlijke partij geleverd wordt.
28 januari 19G7.
396
115. - Boelcen van de lcoopUeden. Artilcel 1330 van het B·nrge1·lijlc Wetboelc.
- Verbod tot splitsing. - Niet regelmatig
gehouden boelchottding van een handelaar. - Principe van het verbod tot split-
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tJ·iny niet geldena.
Het bij artikel 1330
van het Burgerlijk Wetboek gehuldigd
principe, blijkens hetwelk hij die uit de
boeken van de kooplieden voordeel wil
trekken ze niet kan splitsen met het oog
op hetgeen daarin strijdig is met zijn bewering, geldt niet ten opzichte van een
niet regelmatig gehouden boekhouding.
29 januari 1957.
403

strekken om de aftrekking te genieten
der reeds aangeslageu inkomsten gebeurlijk in de belastbare elementen begrepen ll, wordt !let aan die aangifte te hechten geloof geschonden door !let arrest
hetwelk · beslist dat de vem;wotschap er
geen gewag in maakte vari reeds aangeslagen en aftrekbare inkomsten.
5 februari 1957.
435

16. - Bm·gerlijke zaken. - BewijsJcmcht van fle akten. - JJI·issi-ue. - Beooraeling aoo1· cle rechte1·. - Inte1·pretatie geste1mfl op ae bewooraingen van fle
brief en op ewkinsielce elementen. - Gemotivee1·ae witlegging clie verenigbaar is
met cle bewoo1·aingen vcm ae brief. Geen schenai'1ig van fle bewijskracht van
cUe alcte. - Schendt niet de bewijskracht

20. ~ Bewijslwacht van fle alcten. B1wgerlijke zaken. - Oonclnsies waa·rbij
fle floor lle tegenpa·rtij vastgestelfle raming van fle schafle worflt aanvaa1·fl met
clien ve1·stanae echter flat z·ij fle waarfle
1jan fle schafle ten flage van het te wijzen
arrest verte.qenwoarfligt. Arrest. hetwellc vaststelt flat fle conclu sies fle voorgestelfle schatting aannemen als waarfle
van cle schafle ten tijfle van het feit flat
cle schacle heeft lloen ontstaan. - Schenfling van fle bewijslcracht van cle conclnsies. - Schendt de bewijskracht van de

van een missive de rechter, die er een
gemotiveerde uitlegging van geeft, welke
verenigbaar is met de bewoordingen van
de brief, al steunt hij ook, wegens de onduidelijkheid er van, op extrinsieke elementen.
1 februari 1957.
416

17. - Strafzaken. - Geval waadn
fle wet geen bijzonflere wijze van bewijslevering voorsch1·ijft. Recht voor fle
rechter te steu.nen op anrlere gegevens
aan get·ttigenissen onfler eecl. ~ In strafzaken, het geval uitgezonderd waarin de
wet een bijzondere wijze van bewijslevering voorschrijft, kan de rechter zijn
overtuiging steunen op de in de loop van
het voorbereidend onderzoek zonder eed
afgelegde verklaringen.
4 februari 1957.
426
18. - St1·afzalcen. ~ Leemten in het
voorbereiflenfl onflerzoek. Recht voo1·
fle rechter zijn overt·uiging te steU?wn op
fle beoorflelingselementen waarover hij
beschilct. - Ondanks de leemten Jn het

voorbereidend onderzoek wordt de rechter niet gehinderd zijn overtuiging te
steunen · Ol) de beoordelingselementen
waarover hij beschikt.
4 februari 1957.
426
19. - Aan cle alcten te hechten geloof.
- Zaken van rechtstreelcse belastingen.
Aangifte in ae inlcomstenbelastingen.
Aan,qifte van een · naamloze vennootschap met aanflnicling van inlcomsten in
ae vaklcen met bet-relclcing tot fle reefls
aangeslagen en attrekbare inlcomsten. Arrest hetwellc beslist flat fle vennootschap in haa1· aangifte geen gewag
maalcte van reefls aangeslagen inkomsten.
- 8chenfling van het acm fle aangifte te.
hechten geloof. - Wanneer een naamloze

vennootschap in haar belastingsaangifte
zekere inkomsten vermeld heeft in cle
vakken van het formulier begrepen onder
de algemene titel << Inlichtingen te ver-

conclusies, waarbij de door de tegenpartij
voorgestelde raming van de schade aanvaard wordt, wanneer het voorstel de
waarde van de schade bedoelde ten dage
van het te wijzen arrest en niet ten tijde
van !let fei t da t de schade heeft doen
ontstaan, het arrest dat vaststelt dat de
conclusies de voorgestelde raming aanvaarden, hiermede bedoeld de waarde ten
tijde van !let feit dat de schade heeft
doen ontstaan.
7 februari 1957.
442
21. - Bewijsk1·acht van fle akten. B-ttrgerlijlce zalcen. Verzelceringscontract. - Contract ho1tclenfle clausules betrefjenfle het in het contract beschr·even
voertuig en clausules bet?-effencle fle ter
vervanging genomen voertuigen. - Ola1tsule be]Jalende « het of de in onclerhavig
contract aangeflnide voe1·tuiyen ll. - TTonnis hetwelk beslist dat clie clausule het
beschreven voert1tig en cle ter vervang·ing
genomen voert1J.igen beoogt.
Geen
schending van lle oewijslcracht van het
contract. - Schendt niet de bewijskracht

van een verzekeringscontract houdende
clausules betreffende een beschreven voertuig en clausules betreffende de ter vervanging van het eerste genomen voertuig,
het vonnis hetwelk de in een beding voorhonden woorden « het of de in onderhavig
contract aangeduide voertuigen ll interpreteert als tegelijkertijd bedoelende het
beschreven voertuig en de ter vervanging
genomen voertuigen.
7 februari 1957.
444
22. BetwistintJ van cornmerciele
aa1·d tu.ssen hanaelaars. Boelcen van
de handelaars. - Bewijs toegelaten. -

Wanneer de rechter wettelij'k vastgesteld
heeft clat een betwisting omtrent beursverrichtingen, welke door een wisselagent

BEWIJS.
voor rekening van een handelaar uitgevoerd werden, in hoofde van deze laatste
van commerciele aard was, kan hij ook
wettelijk de wisselagent toelaten tegen
die handelaar een bewijs in te brengen
bij middel van zijn eigen regelmatig gehondeu handelsboeken. (Wetb. van koophandel, art. 20.)
8 februari 1957.
449
23. ~ Bwrgerlijlce zalce1i. ~ Testarnent. - ·K1·ankzinnigheid van de erfiater
-o_p het ogenblilc van het testament. Mogelijkheid van het bmvijs door vermoedens. - Ret bewijs dat een erflater

niet gezond van geest was op het ogenblik
dat hij een testament opmaakte kan door
.alle rechtsmiddelen en onder meer door
vermoedens bijgebracht worden.
15 februari 1957.
470
24. - B·zwgerlijlce znlcen. ~ Testament. - Kranlczinnigheii( van de e1·jtate1·.
KranlcZ'innigheid voor en na de dar!
van het testament. - Voorwaanlen ve1·eist tot het afieiden van 1c1·anlczinnigheid
op het o_qenbWc van het testament. -

Ret bewijs van de krankzinnigheid van
de erilater op het ogenblik dat hij een
testament ovmaakte kan voortvloeien, ofwei uit het bewijs van een voortdurende·
toestand van zinsverbijstering van de erflater, ofwel uit het bewijs ·van een gewone toestand van zinsverbijstering bij
de erflater op een vroeger tijdstip en een
later tijdstip dan de clag van het testament, beide tijdstippen dicht bij die dag
gelegen zijnde; de omstandigheid dat de
erflater op die tijdstippen onregelmatig
tekens van zinsverbijstering vertoonde is
op zich zelf onvoldoende.
:)_5 februari 1957.
470

25. - Bewijslcr·aoht van cle alcten. Kwijtsclwift. - Interp1·etatie verenigbaa-r
met cle termen van het lcwijtsohrift. Geen schencl·ing van de bewijslcraoht van
cle alcte. - Schendt de bewijskracht van
een kwijtschrift niet het vonnis, dat er
een interpretatie van geeft, die met de
termen ervan verenigbaar is.
5 april 1957.
660
26. - Btwgerlijlce zalcen. - Alcte die
interpretatie vereist. ~ Rechter rlie op
vermoedens beroep aoet om cle bedoeling
van de partijen te bevalen. - Geen schencling van cle artilcelen 131,1 en 1353 van
het B·urgerlijlc Wetboek. - Schendt noch

art'ikel 1341 noch artikel 1353 van het
Burgerlijk Wetboek de rechter, die beroep doet op vermoedens om de juiste
draagwijdte te bepalen, die de partijen
hebben willen geven aan een akte, waarvan de termen interpretatie vereisen.
(Burg. Wetb., art. 1156.)
660
5 april 1957.
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27. - Belcentenis. ~ Burgerlijlce zalcen. TTeTlclaring van een derde. Rechte1· clie, om cle echtheicl van cle ver,
klaring te beoorclelen, ennecle 1·elcening
hottclt clat de belanghebbende partij ze
n·iet heeft tegengesp1·oken. Beslissing
niet op een belcentenis gesteuncl. - De

rechter die, om de echtheid van een door
een derde gedane verklaring te beoordelen, ermede rekening houdt dat de belanghebbende partij die verklaring niet
heeft tegengesproken, steunt niet op een
bekentenis van de partij, doch weerhoudt
de houding van deze laatste als beom·delingselement van de waarde van het vermoeden hetwelk de verklaring van de
derde uitmaakt.
5 april 1957.
660
28. - Burgerlijlce zalcen. -Begin van
sclwiftelijlc bewijs. - Waa1·schijnlijkheid
van het aangevoercle rechtsfeit. - Binclende beoorcleling door cle 1·echter over
cle groncl. - De rechter over de grond be-

oordeelt op bindende · wijze of een geschrift, als begin van schriftelijk bewijs
ingeroepen, ja dan neen het aangevoerde
rechtsfeit waarschijnlijk maakt. (Burgerlijk Wetboek, art. 1347.)
667
8 april 1957.
29. - Bew-i_islcracht van cle akten. Str·afzalcen. ~ lnterv-retatie va-n een p-roces-ve-rbaal door cle rechtRr over cle grand.
- lnterpretatie clie met ae termen van
het proces-verbaal verenigbaar is. - Geen
schencling van cle bewijslcracht van de
alcten. Schendt de bewijskracht niet

van een proces-verbaal, waarin de verklaringen van getuigen zijn aangetekend,
de rechter die van deze akte een interpretatie geeft die met de termen ervan
verenigbaar is. (Burg. Wetb., art. 1319 en
1320.)
29 april 1957.
711
30. - Geloof verschnldigcl aan de aleten. - Strafzalcen. ~ Bttrgerlijlce vonle-ring. Conclttsies van de bnrgerlijlce
partij. - Pretentie cloo1· het Mrest samengevat zoncler misvorming. Geen
schencling van het geloof verschttldigd
aan cle concl-usies. - Schendt niet het ge-

loof verschuldigd aan de conclusies, die
een pretentie van de burgerlijke partij
voordragen, het arrest dat deze oretentie
zonder misvorming samenvat
6 rrrei 1957.
741
31. - Aan de alcten te hechten geloof.
- Burgerlijlce zalcen. - Dagvaarclin_q. Inte1·pretatie do01· cle rechte1· over de
urond. - Interp1·etatie ve1·enigbaar met
cle termen van cle clagvaarcling. - Geen
sohencling van het gelooj versohuldigd
aan cleze alcte. - Schendt niet het geloof

versclmldigd aan een dagvaarding

de
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rechter die aan deze een met haar termen verenigbare interpretatie geeft. (Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 1320.)
10 mei 1957.
758

35. - Stratzalcen. - Geval waar"in de
wet geen bijzondere wijze van bewijslevering voor·schr·ijft. Macht van de
rechter· orn zich op andere elernenten llan
,qetuigen·issen te stettnen. ~ In. strafza-

32. ~ Aan de alcten verschuldigd geZoof. Str·afzalcen. Vonnis dat aan
een netuige ter terechtzitting onderhoord
een andere verlclal'ing toeschr·ijft dan
deze door hem afgelegd. - Schennis van
de aan het proces-verbaal ver·schuldigde
geloof. - Schendt het geloof verschuldig·cl

ken, lmiten het geval waarin de wet een
bijzonclere wijze van bewijslevering voorschrijft, mag cle rechter zijn overtuiging
op andere elementen · dan getuigenissen
steunen.
3 juni 1957.
830

aan het proces-verbaal van cle terechtzitting, het vonnis clat aan een getuige, van
welke het verhoor in het proces-verbaal
opgenomen wercl, een andere verklaring
toeschrijft clan cleze die hij aflegcle.
817
27 mei 1957.
33. -

Aan de alcten verschul(ligd geZoof. - Directe belastingen. - BesUssing
van de directettr der belasUngen die in
de belastbare grondslag zelcere winsten
door de belastir~gplichtige aangegeven, begr·epen heejt. - An·est dat beslist dat de
van ambtswege gevestigde aanslag niet
wiUeloeurig is, daar· de administratie deze
winsten aan cle belasting niet heeft onderworpen. Schennis van de bewijslcr·acht van de d'irectoriale besUssing. -

W anneer cle clirecteur der bela sting en,
uitspraak cloencle op het bezwaarschrift
van cle belastingplichtig·e, de belastbare
gronclslag· van cle van ambtswege gevestigcle aanslag heeft bepaald, door er de
winsten in te begrijpen aangegeven door
cle belastingplichtige als voortkomencle
van oncleraannemingen, sehenclt ·de bewijskracht gehecht aan de clirectoriale
beslissing, het arrest clat beslist dat de
belastbare grondslag van ambtswege bepaalcl bij vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen niet willekeurig is
daar cle aclministratie blijk heeft geg·even
van matigheicl door geen winst op, de onderaannemingen aan te rekenen.
28 mei 1957.
821
.34. - D·irecte belastingen. - InTcornstenbelastingen. ___:_ Invordering. Geldigheid van het dwangbevel afhanlceUjlc
van de voorafgaande .aanzegging van een
awangaanmaning. - Bestaan van zullce
aanzegging betwist. - Betvijs van de aanzegging ten laste van cle adrninistratie.

- In een vorclering tot inning van inkomstenbelastingen, wanneer de geldigheicl
van een clwangbevel afhankelijk is van
cle voorwaarcle clat een dwang·aanmaning
voorafg·aanclelijk werd aangezegd aan belastingschulclige, en wanneer het bestaan
van zulke aanzegging worclt betwist, belwort het cle aclministratie de aanzegging
te bewijzen. (Kon. besl. van 22 september
1937, art. 57 en 59.)
31 .mei 1957.
826

36. - Aan de alcten verschuldigd geloof. - Biwgerl-ijlce zalcen. - Testament.
- Interpretatie verenigbaar met de bewoorcUngen van de Mete. - Geen schencling van het geloot aan de alcte verschttldigd. - Schenclt niet het geloof verschul-

<J.igcl aan een beschikking bij testament,
het arrest clat hieraan een interpretatie
geeft verenigbaar met haar bewoorclingen.
17 juni 1957.
867
37. - Bttrgerlijlce zalcen.- Wettelijlce
r·egelen betrettende de last van het bewijs
van een .verbintenis. - Regelen niet van
openbare orde. --,- De wettelijke regelen

betreffencle cle last van het bewijs van
een verbintenis zijn niet van openbare
orcle. (Burg. Wetb., art. 1315.)
20 juni 1957.
885

38. - Geloot aan de alcten verschttl~
digcl. Burgerlijlce zalcen. - Over·eenlr.ornst. Interpretatie verenigbaar met
de terrnen van de alcte. ..,-- Geen. schending van het aan de alcte verschuld·igd geSchen<lt niet het geloof aan een
Zoof. overeenkomst verschulcligcl, de rechter
die een met haar termen verenigbare interpretatie ervan geeft. (Tweecle arrest.)
20 juni 1957.
888

39. - Stratzalcen. - Burgerlijlce vordering. Persoon van een niet-opzetteUjlc rnisdrijf beticht die lle overmacl~t inroept. - Bewer-ing niet ontbloot van bestandllelen die haar geloofwaar-digheid
ver·schaffen. - Bewijs van. haar onju·istheid ten laste van het openbaar ministede of de burgerlijlce partij. Wanneer de persoon beticht van een zelfs nietopzettelijk misdrijf, een grond van rechtvaarcliging inroept, zoals overmacht, en
wanneer deze bewering niet ontbloot is
van elk element waarcloor zij geloofwaardigheid verclient, rust het op het openbaar ministerie of op cle burgerlijke partij haar onjuistheid te bewijzen.
·
24 juni 1957.
900
40. - Str-atzaken. - Schending van
cle verplicht-ing opgelegd cloor- artikel 15
van cle Wegcode. Schending van de
verplichting opgele,qd cloor ar·tilcel 1'1, alinea :1!, van dezelfde code. - Bewijs aan

BEZIT. --'--- BINDEN.DE BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
Ret bewijs van de schending van de verplichting, opgelegd door artikel 15 van de
Wegcode, de doorgang te laten aan de
van rechts komende bestuu,rder, en _het
bewijs van de schending van de verphchting, opgelegd door artikel 17, alinea ?•
van dezelfde code, aan ·de bestuurder d1e
zich opnieuw in beweging stelt na een
stilstand de dom·gang te laten aan de
andere b'estuurders, zijn aan dezelfde regels ouderworpen.
24 juni 1957.
905

aezelfde regelen onderworpen. -

41. - Stratzalcen.
Fet·moedens. Beoordeling in teite. Soevereine beoordeling door de reohter. - In strafza-

ken behoudeus de gevallen waarin de
wet' er an<lers over beschikt, oordeelt de
rechter soeverein of de overgelegde elementen gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens opleveren welke
het bestaan van het misdrijf bewijzen.
24 juni 19i"i7.
908
42. -

Stratzalcen. - Getuigsohritt. Bewijslcraoht en opreohtheid. Beoordeling in teite door de reohter. :- Boevereine beoordeling. - Is soeverem de be-

oordeling in feite door de rechter,
de bewijskracht en de oprechtheid
een getuigschrift voorgelegd door een
tij, of in haar naam.
24 juni 1957.

van
van
par909

43. -

Authe!ttielce alcte. - Mate waarin zij valle lcraoht q;an bewijs heeft. -

De authentieke akte heeft slechts voile
kracht van bewijs ten aanzien van de
vaststellingen van de openbare officier
die ze opgesteld heeft. (Burg. Wetboek,
art. 1319,)
28 juni 1957.
921
44. - Strafzalcen. - Verslaa van d~s
lcu.ndigen. ~ Advies dat de reohter met
bindt. - In strafzaken heeft een deskun-

<ligenverslag slechts de waarde :an een
advies dat aan de vrije beoordelmg van
de rechter wordt overgelat~n.
979
25 juli 1957.

BEZIT.
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BINDENDE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVE~
DE GR.OND.
1. - Bewijs. - Stratzalcen. - Geval
waarin de stratwet aeen bijzondere
wijze van bewijslevet·ing invoe1·t. ~ In
strafzaken, beoordeelt de rechter vrijelij!r
in geweten de hem voorgelegde overtmgingselementen wanneer de strafwet geen
bijzoudere wijze van bewijslevering invoert.
24 september 1956.
23
2. - Evenred·iaheid van de strat met
de zwaarwichtiaheid der feiten. - Soevereine beoordelin.'l binnen de perlcen
door de wet gesteld. - De rechters over
de grond bepalen soeverein, binnen
perken door de wet gesteld, de straf
evenredig is met de zwaarwichtigheid
bewezen verklaarde inbreuk.
·
15 october 1956.

de
die
der
92

3. - Stratza7cen. - Omvan.q van de
door een misd1·ijf veroot·zaalcte schade.
- Feitelijlce en soevereine beoordelina.

- De rechter over de grond beoordeelt
soeverein in feite de omvang van de
schade spruitende nit het ongeval.
5 november 1956.
144
4. - Burgerlijlce zalcen. - Brand al
dan niet te wijten aan een oorzaalc wellce
met de oorlog verband ho7tdt. - Soeve,·eine beoordeling.
Onderscheid. -

vVanneer de rechter zich er toe bepaalt
vast te stellen dat eeri. brand al dan niet
te _wijten is aan een oorzaak welke met
de om·log verband houdt, is die vaststelling soeverein; doch indien de vaststelling van de rechter afgeleid is van zekere
elementen is het hof bevoegd om na te
gaan of die elementen het gevolg dat d_e
rechter eruit afleidt kunnen. rechtvaard1gen.
179
16 november 1956.

.5. - Zalcen van t·echtstreelcse belastingen. Overeenlcomst uit een geheel
van materii!le te·iten afgeleid. - Bedoelin_q van de pa1·tijen. - Bindende beoordeling. - De rechter die het bestaan van
een overeenkomst uit een geheel van ma-

terH~le feiten afleidt geeft een soevereine
Bestaan van de teiten die het bezit
qronden. - Bindende vaststelling van de interpretatie van de gemeenschappelijke
Afieiding in bedoeling van de partijen.
"reohter ovet· de grand. -reohte van het bestaan van het bezit. 15 januari 1957.
350
Toezicht van het hot. - De rechter over ·
de grond stelt soeverein het bestaan va~t
6. - St1·atzalcen. -.Btwgerlijlce vorvan de feiten waarop een beweerd beZit dering. - Oorzalcelijlc verband tttsse'n het
steunt en het hof gaat na of het bezit m·isclr·ijf en de schade. - De rechter be-

er nit kan afgeleid worden in rechte.
26 april 1957.
702

oordeelt soeverein het bestaan, in feite,
van het oorzakelijk verband tussen het
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misdrijf en de schade waarvan de burgerlijke partij herstel vraagt.
11 februari 1957.
455

7. - Stmfzalcen. - Gepastheid om
aanvullencle onderzoelcsmaatregelen te bevelen. - De rechter beoordeelt soeverein
in feite of het geiJast is, gelet oiJ de reeds
ingewonnen bewijselementen, aanvullende onderzoeksmaatregelen te bevelen.
18 februari 1957.
48;}
8. - Vervangende gevangenzitting. Duur. Soevereine beoorcleling in de
door de wet bepiwlde grenzen. De

rechter bepaalt soeverein, in de door de
wet bepaalde grenzen, de duur van de
vervangeride gev'angenzitting.
18 februari 1957.
485
St?·afzalcen.
Get~ti.qenverhoo?-.
Gepastheid. - Soevereine beoordeling.

9. -

- De feitenrechter beoordeelt soeverein
of er aanleiding is tot het verhoren van
getuig·en •.
18 februari 19;}7.
'488
Strafzalcen. ~ Nooclzalcelijlcheid
of gesch·iktheid ·van aanmtllende daden
van onrle·rzoelc. - De rechter beoordeelt

10. -

soeverein, in feite, de nooclzakelijkheid
of de g·eschiktheid, gezien de reeds ingewonnen bewijselementen, van aanvullende daclen van onderzoek.
11 maart 1957 ..
560
11.

-

Stmfzalcen. Echtheirl en
draa.qwijdte van rle ve1·lcla·ringen van de
getuigen. - Perlcen binnen wellce de beoordeling soeve1·ein is. - De rechter over

de grond beoordeelt soeverein, in feite,
de eclltheid en de draagwijdte van de verklaringen van de getuigen, mits de interpretatie, die hij ~rvan geeft, met de termen ervan v,erenigbaar weze.
1 april 1957.
645

12. - Eerherstel. - Bevr'ijaing van
aanlegger van ae ver"1Jlichting om rle leasten te betalen. - Soevereine beoorcleUng
door rle learner· van in1Jesch~tlcligingstelling
van het lca?·alcter rler fe-iten ·waantit het
a1Jsohtte of relatieve onvermogen van
aanlegge·r zan bUjlcen. - Om te beslissen
of er termen zijn om geheel of gedeeltelijk de eiser tot eerherstel te bevrijden
~':m de vernlicllting om cle kosten te betalen waartoe llij veroordeelcl wercl, beoordeelt de kamer van inbescllulcligingstelling soeverein llet karakter der feiten
waaruit llet absoluut of relatief karakter
van het onvermogen van eiser zou blLjken. ('Wet van 25 april 1896, art. 1, 2°.)
1 juli 1957.
929

BURGERLIJKE VORDERING.

BU~GE~LIJKE

~ECIJTEN,

STAATSBU~GE~LIJKE

~ECH

TEN.
1. - Geschil welk tot voorwerp' heeft
een snb.iectief 1·echt. ~ Bevoegrlheicl van
rle jn·risa·ict-ie en niet van ae 1Jeshtu.rsact-iviteit. De geschillen welke subjec-

tieve rechten tot voorweru hebben behoren tot de bevoegdheid niet van de bestuursactiviteit doch van de jurisdictie.
21 december 1956.
279
2. · - GeschU betreffenae een b~tr[Je1·Ujlc
1·echt. - Uitsl·uitenrle bevoegaheia van de
rechtbanlcen. De geschillen over bur-

gerlijke rechten beh01·en uitsluitend tot
de kennisneming van cle rechtbanken.
(Grondwet, art. 92.)
21 december 1956.
279

.3. - Geschil betreffencle een Staatslntr·gerUjlc recht.
Bevoegaheia der
rechtbanlcen. Recht va11 .cle wetgever
om de lcennis van zttllce geschillen aan
anclere r·echtsmachten over· te rlr·agen. Zo de geschillen betreffende de Staatsburgerli3ke rechten principieel tot cle kennisneming van de rechtbanken beh01·en,
mag niettemin de wetgever het kennisnemen er van aan andere rechtscolleges
overclragen. (Gronclwet, art. 93.)
279
21 december 1956.
BUR.GE~LIJKE VO~DE~ING.

1. ---'-' Vo1·dering gestettncl op een floor
verweer·de·r erlcende valsheid. - Verweerder die concludeert tot de schorsing ani
ae enige reden dat een lopend onderzoelc
ten laste van de daders van de valsheid
een cleelneming van aanZeuuer zo~t lcu.nnen
1Jewijzen. Beslissing wellce de vraag
tot scho?-sing afwijst om reden dat ze
enlcel op een lo·zttere hypothese van waarschijnlijkheia ontbloot ste·unt. ~ Wette/.ijlce beslissing. Wanneer aanlegger

een burgerlijke vordering , steunt op een
valsheicl waarvan de werkelijkheid door
verweerder is erkencl, maar dat deze
laatste concludeert tot cle schorsing cler
vordering om de enige reclen dat .llet mogelijk is dat een strafonderzoek in gang
lastens de duelers van de valsheicl zou
kunnen bewijzen dat aanlegger insgelijks
cleel zou llebben genomen aan de valslleid,
wijst wettelijk clie conclusie af de beslissing welke vaststelt clat verweerder een
loutere hypothese formuleert, van elke
waarschijnlijklleid ontbloot.
6 december 195G.
238
2. - Rechtbnnlcen. Bu.rgedijke vonledng. -

Stnr,fzaken. Eerste 1·echter

DAGV.AARDING.- DESKUNDIG ONDERZOEK.
d'ie zich onbevoegd heett verlclaard om
kennis te nemen van de burgerlijlce vordering. - Rechter in beroep die het 'be1'0epen vonnis heett hervormd en een emperUse heett bevolen. Eerste rechter
de eed van de deskundige ontvangende
en beslissende over de zaalc. - Onwettelijlcheid. Wanneer de rechter in be·
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stel van deze laatste schade.
Burgerlijlce vordering op het wanbedrijf gegrond. - Een wanbeclrijf van onvrijwil"

lige verwondingen kan, tegelijk, de oorzaak zijn van verwondingen en van
schade aan goederen; in dit geval, is de
burgerlijke vordering tot herstel van de
schade aan de goederen een vordering die
op het wanbedri.if gegrond is. (Wet van
17 april 1878, art. 3 en 4.)
1 maart 1957.
527

roep, de beslissing hervormerrde bij dewelke de eerste rechter zich onbevoegd
heeft verklaard om van de burgerlijke
vordering kennis te nemen, alvorens over
die vordering te beslissen, een expertise
beveelt, is de eerste rechter zonder macht
om van de zaak verder kennis te nemen
en namelijk om de eed van de aangestelde deskundige te ontvangen. (Wetboek
van strafv., art. 201 en 215.)
266
17 december 1956.

5. - Vordel'ing tot herstel van de
schade 'door een misdrijf veroorzaalct. Begrip. Opdat er, in de zin van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, vordering zij tot herstel van schade
door een misclrijf veroorzaakt, wordt niet
vereist dat de schade, waarvan het herstel gevraagd worclt, door elkeen van de
bestanddelen van het misdrijf veroorzaakt weze of clat het bestaan van die
schade een van de bestanddelen van het
misdrijf weze.
1 maart 1957.
527

3. - M'inderjarige belclaagde.
Stelling van bu1·gerlijlce pa1·tij tegen de minderja1·ige alleen. - Wettelijlcheid. - De

benadeelde stelt zich wettelijk burgerlijke
partij tegen een minderjarige beklaagde,
zonder, dezes wettelijke vertegenwoordiger in de zaak te roepen, zelfs indien
deze vertegenwoordiger door het openbaar
ministerie gedaagd werd. (Wet van
17 april 1878, art. 4; Wetb. van strafv.,
art. 67, 161 en 189; Burg. Wetb., art. 450.)
29 april 1957.
707

'6. - Vo1·de,ring die stre/ct tot de vergoeding van de schade door een misdrijf
veroorzaalct. Vo1·dm"ing die verschilt
van de tmblielce vordering. - De burger-

lijke vordering, zelfs wanneer zij de vergoeding beoogt van de sclmde veroorzaakt
door een onrechtma tige daad die een
strafrechtelijk misdrijf uitmaakt, behoudt haar eigen aarcl, die verschilt van
die van de publieke vorclering.
778
, 17 mei 1957.

4. Wanbedrijf van onvrijwillige
verwondingen. - Wanbedrijf dat tegelijlc
verwondingen en schade aan goederen
veroorzaalct heejt. - Vordering tot her-

D
DAGVAAR.DING.
Btwge1·lijlce zalcen. - Dagvaarding die
de jttr-idische basis van de vordering niet
bepaalt. Rechter die ze betJaalt bij
middel van conclnsies van de aanleggende
tJartij. - Wettelijlcheid. - De juridische

basis van een vordering niet bepaald
zijnde in de dagvaarding, behoort het de
rechter deze te bepalen bij middel van
de conclusies van de aanleggende partij.
10 mei 1957.
758

beslissing uitspraak doende op een derden-verzet is, in beginsel, vatbaar voor
alle gemeenrechtelijke verhalen. Er is
aan deze regel een uitzonclering wat betreft het beroep, wanneer het derclen-verzet rechtstreeks ingesteld werd voor een
rechtsmacht van beroep, daar het in dit
geval nooclzakelijk in laatste aanleg berecht wordt.
23 mei 1957.
809

DESKUNDIG ONDER.ZOEK.
DER.DEN-VER.ZET.
BesUssing ttitspraalc doende op een derden-ve1·,zet. - Beslissing in beginsel vatbaar voor alle gemeenrechtelijlce verhalen. - UUzondering voor het beroep indien het derden-verzet ingesteld werd
v66r een rechtsmacht van beroev. - De
VERBR.,

1957. -

68

1. - Expertise. - Stmtzalcen. - Deslcundige door de rechter in beroep aangesteld na hervonning van het beroepen
vonnis. - Deslcundige de eed afleggende
v66r de eerste 1·echter. - Nietigheid van,
de expertise en van het vonnis dat zijn
beslissing erop steunt. Wanneer de

rechter in beroep, na hervorming van het
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beroepeu vounis, eeu deskundige heeft
aangesteld, zijn nietig de eed door die
deskundige, voor de eerste rechter, van
de zaak outlast, alsmede het vonnis welk
zijn beslissing op die expertise steunt.
17 december 1956.
266
2. ~ B~trgerlijke zalcen. - Kleine nalatenschaJJpen. - Eed van de deslc~mdige.
- Onregelmatige eedaflegging. - Nietigheid van het cleslcttndig onde1·zoelc die
lean geclelct worden. - De onregelmatig-

heid van de eedafiegging door de deskundige, aangewezen krachtens artikel 4 van
de wet van 16 mei 1900 op (le erfregeling
van de kleine nalatenschappen, brengt de
nietigheid van het deskundig onderzoek
slechts me<le, indien de partijen, die
meester zijn van haar rechten, ervan niet
hebben afgezien zich op deze nietigheid te
beroepen.
1 maart 1957.
530
3. -

Stratzaken. - Bnrgerlijlce vordering. Deslcwtclige floor het gerecht
van wijzen aangesteld. - Middel tot verb1·eking cle reyelmatigheicl van cle eedaflegging betwistend. Middel niet ontvanlcelijlc. Is niet ontvankelijk het

middel dat de regelmatigheid betwist van
de eedafiegging door de deskundige aangesteld door het strafgerecht, waarbij
enkel de burgerlijke vordering aanhangig
was, dan wanneer die regelmatigheid
voor de rechter over de grond niet betwist werd.
29 april 1957.
713·

DIEFSTAL EN

AFPE~SING.

Diefstal met verzwarende omstanrligheden. - Bedrie,qlijlce wegneming van een
Jcistje wellc een sam geld inhield. --,-- W egneming die deze van de sam wellce in het
kistje lag impliceert. De bedrieglijke

wegneming van een kistje dat een som
geld inhield impliceert de wegneming van
de erin geplaatste som.
191
19 november 1956.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. - Geestrijke dranlcen. - Dranlc,qelegenheid. Httis van onttwht. Het
feit een huis van ontttcht gehouden te
hebben volstaat on• ambtshalve verbocl
mede te br,engen een slijter·ij van gegiste
clranlcen te houclen. - Het enkel feit een

huis van ontucht of eeu inrichting voor
geheime prostitutie gehouden te hebben
brengt het verbod mede een slijterij voor
gegiste dranken te houden, zonder dat
het nodig weze dat dit verbod bij vonnis
zij uitgesproken geworden. (.Art. 1, 8°,
van de wetten inzake slijterijen van ge-

DRONKENSCH.AP.

giste dranken samengeordend bij koninklijk besluit van 3 april 1953.)
24 september 1956.
26
2. - Geestrijlce dranlcen. - Openingstame cler slijterijen. - Aanmtllencle tawe
ingevolge cle toepassing van cle wet van
26 htli 1952. - Gebrelc aan betaliny binnen ae gestelcle termijn. - Toepasselijlce
,qelclboete. - Bij gebrek aan betaling van

de aanvullende openingstaxe verschuldigd
ingevolge de toepassing van de wet van
26 juli 1952 binnen de gestelde termijn is
de toepasselijke geldboete deze die voorzien is bij artikel 35, 3°, van de wetsbepalingen in zake slijterijen van gegiste
dranken bij koninklijk besluit van 3 april
1953 samengeschakeld en niet degene die
voorzien is bij artikel 35, 1 o, van zelfde
samengeschakeld\) bepalingen.
8 october 1956.
65
3. - Inbrmtlc. - Vaststelling. - Proces-verbaal. Termijn. .Artikel 233

van de wet van 26 augustus 1822 vereist
niet dat het proces-verbaal welk een inbrenk op de wetten betreffende de douanen en accijnzen vaststelt binnen een hepaald termijn zou worden opgemaakt; het
volstaat dat het zo spoedig mogelijk opgesteld wordt.
29 octobe~· 1956.
129
4. - Geest1·ijlce draitlcen. - Wet betrejfencle het regiem van ae alcohol. Inbrmtlc begaan in een 1·eqelmatig geopende dranlcslijterij, van ter plaatse te verbruilcen sterlce dranlcen. - Dranlcslijterij
geewploiteerd ot opengehottden door de
clader van de inbreulc. - Niettwe herhaling. Verbod van ewploitatie van de
slijterij en aanplalcken van ae beslissing
van veroordeling dienen .voo1· een dtt!tr
van twee maancl nitgesprolcen te worden.
- W anneer een inhreuk op de wet betreffende het regiem van de alcohol gepleegd
is in een gebouw dat de zetel is van een
regelmatig geopende tapperij van ter
plaatse te verbruiken dranken,' die door
de dader van de inbreuk geexploiteerd
of opengehouden wordt, en het misdrijf
gepleegd werd wanneer de dader reeds·
in staat · van her haling was, dienen het
verbod van de exnloitatie van een drankslijterij en het aanplakken van de beslissing van veroordeling, voor een duur van
twee maand bevolen te worden. (Wet van
29 augustus 1919, art. 14; hesluitwet van
14 november 1939, art. 2.)
6 mei 1957.
749
D~ONKENSCHAP.

1. - Persoon in staat van d?·onlcenschap die in een openbare plaats een
voe·rtuig bestmtrt. - Ontzetting van het

ECHTSCHEIDING.- EET- EN KOOPWAREN.
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2. - Besltbitwet van .llt november 1939,
artilcelen 1 en 3. - Begrip. - Zowel in

reoht om te besturen. Ontzetting beperlct tot het besturen van een voertuig.
- Onwettelijlcheid. - De rechter, die de

artikel 1 als in artikel 3 van de 'besluitwet van 14 november 1939 bedoelt de uitdrukking « staat van dronkenschap )),
overeenkomstig haar gebruikelijke zin,
de staat van een persoon die niet meer
het voortdurende beheer over zijn daden
heeft, zonder dat het vereist is dat hij
het bewustzijn van die, daden zou verloren hebben.
20 mei 1957.
790

betichte veroordeelt, welke, in staat van
dronkenschap, in een openbare plaats een
voertuig bestuurd heeft, is er toe gehouden hem te ontzetten van het recht om
een voertuig of een luchtschip te besturen
of een rijdier te geleiden; hij vermag
niet de ontzetting te beperken tot het besturen van een voertuig. (Besluitwet van
14 november 1939, art. 10.)
25 februari 1957.
506

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG
VAN TAFEL EN BED.
1. Vraag tot onaerhoudsgeld geste?bnd op artilcel 301 van het Burgerlijlc
Wetboelc. Vaststelling van het arrest
dat het bedrag van dat onderhoudsgeld
bepaald is met het oog op de respeotieve
ihlcomsten van partijen, op de dag van
de eohtsaheiding. ~ Arrest ald?bS vaststellende dat aanlegger over de nodige
geldmiddelen niet lean besohilclcen om in
zijn behoetten te vooTzien. ~ De rechter

bij dewelke een vraag tot onderhoudsgeld gesteund op artikel 301 van het Burgerlljk Wetboek, aanhangig wordt gemaakt door vast te stellen dat het bedrag
van h~t onderhoudsgeld welke hij toekent bepaald wordt, gelet op het inkomen 'waarover partijen respectievelijk beschikten op het ogenblik van de echtscheiding, stelt namelijk vast dat de geldmiddelen waarover aanlegger, op de dag
van· de echtscheiding kan beschikken, ontoereikend zijn om in zijn behoeften te
voorzien.
260
14 december 1956.
Beledigingen van ergen aard. ~
- In oveTweging te nemen elemente~. - Het beledigend karakter van

gerlijlc Wetboek ten voordele van de
vrouw die de eohtsoheiding heett belcomen. - Bedrag van de tbitlcering dient
gesohat op het ogenblilc van het vonnis
dat de eohtsoheiding toelaat. - De uitke-

ring tot onderhoud voorzien bij artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, ten
voordele van de echtgenote die de echtscheiding bekomen heeft, moet worden
geraamd op het ogenblik van het vonnis
dat de echtscheiding toelaat.
5 juli 1957.
947
4. - VeTgoedende tt.itker·ing tot onderhoua bij artikel 301 van het Btwgerlijlc
TVetboelc voorzien ten voor·dele van de
vrouw die de eohtsoheiding belcomen
heeft. Soevereine beoordeling van de
inlcomsten van paTtijen en van lle behoeften van lle onsohttldige eohtgenote door
de teitenreohter. De rechter, om de

som te bepalen die een billijke vergoe"
dipg zal verschaffen aan de onschuldige
echtgenote wegens afschaffing van het gemeenschappelijk leven, beoordeelt op soevereine wijze de inkomsten der partijen
en de behoeften van de echtgenote. (Bur"
gerlijk Wetboek, art. 301.)
·
5 juli 1957.
947

2. -

Begrip

de gedraging van een echtgenoot en de
zwaarwichtigheid van dit karakter kuJ?-nen niet uitsluitend afgelegd worden mt
een intrinsieke tekortkoming aan de
plichten uit het huwelijk ontstaan, maar
dienen beoordeeld te worden, gelet op al
de omstandigheden eigen aan de zaak en
op het inzicht om te bele~~gen hetwe!k
de omstandigheden gebeurllJk laten mtschijnen; die beoordeling rust in feite.
(Burg. Wetb., art. 231 en 306.)
1 februari 1957.
418
3. - Vergoedende uitlcering tot ondeThoud voorzien bij artilcel 301 van het Bur-

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK- IN DE HANDEL VAN).
1. - Wet van 3 m(tar·t 1954 betreffende
de open·ing, de veTgroting of de ?titbreiding van zelcere Jcleinver·Tcoopbellrijven.
- Uitbreiding van een ondeTnernin,q tot
exploitatie van warenhuizen dooT deelneming aan het beheren van lcleinver·Jcoopbedrijven. - Betelcenis van de woorden
rr lleelneming aan het beheren )). - In artikel 1 van de wet van 3 maart 1954 betreffemle de opening, de vergroting of de
uitbreiding van zekere kleinverkoopbedrijven, artikel hetwelk onder meer de
uitbreiding van een onderneming tot ex-
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ploitatie van warenhuizen verbiedt door
deelneming aan het beheren van kleinverkoopbedrijven, · hebben de woorden
« deelneming aan het beheren 11 hun gebruikelijke en normale betekenis, zonder
dat er aanleiding bestaat ze te interpreteren overeenkomstig de definitie bepaald
bij artikel 1 van de wet van 13 januari
1937, gewijzigd bij artikel 2 van de wet
van 1 april 1938.
Die woorden sluiten in dat het beheren
van het kleinverkoopbedrijf, dit wil zeggen de verscheidene beslissingen welke
de exploitatie zelfs dagelijks vereist, de
eigenaar van llet bedrijf, althans ten
dele, ontvalt.
7 januari 1957.
312
2. - Koninlcli:ik besluU V(m 31 maart
1954 betreffende cle hanclel in lcoemelk. Gebnt.ilc van gereedschappen voor cle bewe?·lcing, cle behanclelfng en de bewaring.
Begrip. ~ Tot toepassing van arti-

kel 24 van het koninklijk besluit van
31 maart 1954 betreffende de handel in
koemelk is het feit voor een melkerij,
gereedschappen ter beschikking van de
producent te stellen, tot het leveren van
zijn producten een gebruik van gereedschappen voor de bewerking, de behandeling of de bewaring van melk of vloeibare melkderi va ten.
11 februari 1957.
454

3. - Verlcoop met prem·ies. - Koninlclijlce besluiten van 13 janua1·-i en 18 maart
1935. - Voorwerpen niet als premies beschouwd. - Voorwer11en clie slechts een
publ'iciteitslcaralcter hebben en geen handelswaa?·de vertegenwoonligen. Betelcenis van dat woonl. - In artikel 2 van
het koninklijk besluit van 18 maart 1935,
waarbij het koninklijk besluit van 13 januari 1935 gewijzigd werd, overeenkomstig welk artikel niet als premies worden
bescho;uwd de voorwerpen die een zuiver
publiciteitskarakter hebben en geen handelswaarde vertegenwoordigen, heeft het
woord « handelswaarde ll de betekenis
van << marktwaarde 11.
18 februari 1957.
478

4. - Verkoop met p1·emies.
Zalcen
niet als premies beschouwd. - Voorwerpen en diensten die een zttiver pttbliciteitslcarakte?' hebben en hoe,qenaamrZ ,qeen
handelswaa·rde vertegenwoordigen. - Betelcenis van deze laatste woorden. ~ In
artikel 2 van het koninklijk besluit nr 154
van 18 maart 1935, waarbij het koninklijk besluit nr 61 van 13 januari 1935 gewijzigd werd, overeenkomstig welk artikel niet als premies worden beschouwd
de gegeven voorwerpen en verstrekte
diensten die een zuiver publiciteitskarakter hebben en die hoegenaamd geen hanllelswaarde vertegenwoordigen, doelt het

woord « handelswaarde ll op een voordeel
dat het voorwerp van een handelsverrichting kan uitmaken.
25 februari 1957.
504

16. - Ve1·lcoop met p1·emies. ~ Aanbod
door een ?titgevm· gedaan aan de kope?'B
van zijn clagbladen, mntrent een lcosteloze
'Ve?-zeke?'ing tegen ongevallen. Lmtter
persoonlfjke vemelce?·ing die ttitsluitend
1mblicitaire doeleinden nastreett. - Geen
mis(l?'i,if. - Krachtens artikel 2 van bet
koninklijk besluit nr 154 van 18 maart
1935 is er geen overtreding van artikel 1
van het koninklijk besluit n•· 61 van 13 januari 1935, houdende beperking en reglementering van de verkoop met premies,
van wege de uitgever die aan de kopers
van zijn dagbladen een kosteloze verzekering tegen de ongevallen aanbiedt, welke
verzekering louter persoonlijk is en uitsluitend publicitaire doeleinden nastreeft.
25 februari 1957.
504

6. ~ Handel .in vlees. ~ Openbare
slachthuizen en private slachterijen. Verbod van wijzi,qing aan de natuurl'ijke
vonn ae1· kwa?·t-ie?·en vlees. Draagwijdte van dit verbod. - De bepaling van
artikel 5 van het koninklijk besluit van
12 december 195[) betreffende de exploitatie en de werking van de openbare
slachthuizen en van de private slachterijen, welke iedere wijziging aan de natuurlijke vorm der kwartieren vlees verbiedt, is niet van toepassing op een hal,
onderscheiden van een slachthuis, die enkel client tot het te koop aanbieden van
kwartieren vlees, zelfs dadelijk na het
slachten van de dieren.
29 april 1957.
705
'7. - Besl·nit vwn 17 august·ns 1940 bet?·effende de p1·odttetie van lcoemellc. ~
Aanneming van een mellce?··ij. - Feiten
die aan de Min·ister van lanclbottw toelaten de aanneming in te trekken. - Ar-

tikel 18 van het besluit van 17 augustus
1940 betreffende de productie van koemelk, liet slechts toe aan de Minister van
lamlbouw de aanneming van een melkerij
toegestaan bij toepassing van artikel 6,
in te trekken, wegens feiten die een strafrechtelijk misdrijf uitmaakten, hetzij
krachtens het besluit zelve, hetzij krachtens de bepalingen waarbij dit besluit
gewijzigd of aangevuld is. (Besluit van
17 augustus 1940, art. 19; besluit van
14 augustus 1942, art. 1; besluit van 1 juli
1943, art. 1.)
847
6 juni 1957.
EIGENDOMS~ECHT.

1. mnalct. -

Opbonwing die een misdrijf tf.itAanpalen(le· gebuur niet wet-

ELECTRISCHE ENERGIE.- ERFENISSEN.
telijk gehouden tot het bouwiverlc toe te
stemmen. - Een eigenaar kan niet wet-

telijk gehouden .zijn toe te stemmen tot
het bouwwerk hetwelk door de eigenaar
van het aanpalende erf ten dele op zijn
erf werd opgericht wanneer die oprichting een misdrijf uitmaakt. (Burgerlijk
Wetboek, art. 663.)
4 october 1956.
57
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nomen te worden om de aan de eoncessiehouder te betalen annuiteit te berekenen,
de afschrijving van de werken en van
het materieel.
8 maart 1957.
550
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2. - Stad. - Gebouw door de eigenaar
opgerioht. - Ten dele op de grond van
zijn gebuur. - Recht om dit gebouw te
doen afbrelcen. Voorwaarden. De

Alcte waarbij wordt bedongen een « losweg >> ten behoeve van aanliggende eigendommen te vestigen. - Betelcenis van het
woord « losweg >>. Wanneer door een

eigenaar, op wiens erf een door de naburige eigenaar opgericht bouwwerk ten
dele staat, kan de wegneming van dit
bouwwerk niet eisen ingeval hij daartoe
zijn instemming heeft gegeven of wanneer op grond van artikel 663 van het
Burgerlijk Wetboek, hij wettelijk gehouden is toe te stemmen tot het bouwwerk
zoals het werd opgericht.
4 october 1956.
57

akte bedongen wordt een « losweg >> ten
behoeve van aanliggende eigendommen, te
vestigen, kan uit dat enkel woord niet
afgeleid worden dat de aanliggende eigenalj.rs niet medeeigenaars van de weg
zouden zijn, noch dat de akte slechts een
erfdienstbaarheid van do01·gang in bet
leven zou roepen.
11 januari 1957.
327

3. ~ Eigendom. ~ Medeeigendom.
Gemeenzaam opriohten en onderhoud van
een « losweg l) door aanliggende eigenaars. - Bijdra{Je van ellceen der eigenaars bij de bedding van de weg. - Arrest hetwelk uit die bestanddelen ajleidt
dat al de eigenaars medeeigenaars van
de weg zijn. Wettelijlce ajleiding. -

E.QFENISSEN.

Uit de dmstandigheid dat een « losweg )l,
krachtens een tussen aanliggende eigenaars gesloten overeenkomst, gemeenzaam opgericht en onderhouden is door
bijdrage van elkeen der eigenaars, zowel
wat de bedding van de weg, als wat de
kosten van oprichting en onderhoud betreft, kan de rechter wettelijk afieiden
dat al de aanliggende eigenaars medeeigenaars van bedoelde weg zijn.
11 januari 1957.
327

ELECTIUSCHE ENEIWIE.
Voorziening. ~ Vergunnin.q door een
gemeente verleend. Lastenlcohier dat
de ola~tsules van artikel 26 van het modellastenlcohie1' weergeett. Wederinlcoop
van de vergttnnin.q. - Berelcening van de
anmt'iteit aan de oonoess·iehouder verschuldigd. - Afschrijving van de werlcen
en van het materieel. - Emploitatie-uitgave. Wanneer een gemeente, na de

concessie verleend te hebben voor de
voorziening van electrische energie, valgens een lastenkohier de clausules weergevende van artikel 26 van het modellastenkohier, gezegde concessie wederinkoopt, omvatten de exploitatie-uitgaven,
waarmede rekening moet gehouden worden om de netto-opbrengst van elk jaar
te bepalen, die in aanmerking dient ge-

1. - Alcte waarbij twee personen zich
verbinden bij h~tn overlijden aan een
derde, een som over te malcen wegens bewezen diensten. - Rechter ove1· de grand
die beslist dat door die alcte de verbintenis wordt aangegaan voormelde som te
vermalcen, veTbintenis een beding over
een toelcomstige nalutenschap uitmalcende. Geen mislcenn·ing van het geloot
aa.n de alcte verschttldigd. - Doo1' te be-

slissen dat een akte waarbij fwee personen zich er, toe verbinden aan een derde
bij hun overlijden een bepaalde som over
te maken wegens bewezen diensten geen
erkenning van schuld uitmaakt, waarvan
de eisbaarheid tot hun dood geschorst is
doch een verbintenis waarbij zij zich ertoe verbinden die som te vermaken, verbintenis die elk rechtsgevolg ontbeert
daar zij een beding over een toekomstige
nalatenschap is, wordt door de rechter
van die aide een verklaring gegeven
welke met de termen ervan strookt en
het geloof aan die akte verschuldigd l;>ijgevolg niet miskend.
28 september 1956.
44
2. ~ Kleine nulatenschappen.
Overneming.- Vraag ingediend voor de rechtbanlc van eerste aanleg ter gelegenheid
van een vordering strelclcende tot veretfening en verdeling. Aanduiding van
deslcundigen door die Techtbanlc. Terechtzitting op dewellce het besluit van
de deslc~tndigen 1iwet wo1·den behandeld.
~ Belanghebbende niet Tegelmutig uitgeno(ti.qd en te1· zitting atwezig. - Noodzalcelijlce tttssenlcomst van de voorzitter
van de 1·echtbanlc. - Wanneer de belang-
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hebbenden niet akkoord zijnde over de
waarde van een kleine nalatenschap
waarvan de overneming door een onder
hem gevraagd werd voor de rechtbank
van eerste aanleg ter gelegenheid van een
vordering in vereff'ening en verdeling en
wanneer die rechtbank deskundigen heeft
aangeduid en op de terechtzitting waarop
het besluit van de deskundigen moet worden behandeld een van de belanghebbenden die niet bij aangetekend schrijven
minstens vijftien rlagen te voren opgeroepen werd, afwezig is, vermag de rechtbaiik niet de waarde van de nalatenschap
te bepalen zonder dat de voorzitter van
de rechtbank de belanghebbenden regelmatig l1eeft opgeroepen, hun vergadering
heeft voorgezeten en over de betwistingen
heeft beslist.
12 october 1956.
89

fier na het vonnis aan een partij afgeleverd. ~ Getuigschrift verlclarend dat al
de partijen bij aangetelcende brief opgeroetJen warden vijftien dagen voor de
terechtzitting. Getttigschritt dat de
ontstentenis van vaststelling door de rechter in het vonnis ot in een alcte van
1·echtsple,qing niet lean goedmalcen. - Een

getuigschrift, aan een partij door de griffier van de vrederechter afgeleverd en
verklarend, dat al de bij een eis tot overneming van een kleine nalatenschap belanghebbende partijen opgeroepen werden
bij aangetekende brief vijftien dagen voor
de terechtzitting, kan de ontstentenis van
vaststelling, door de rechter, van dergeIijke oproeping niet goedmaken.
15 maart 1957.
582

EXEQUATUR..

3. -Kleine nalatensohappen. -

Recht
'l)an overname. Deslmndi.qe door de
reohte·r benoemd. ~ Eed. - Vormen. -

Vreemd vonnis regelmatig gewezen. Vonnis betreffende de staat van personen.
- Ingeroepen enlcel ten bewijze van die
staat. - Geen e:z:eqttat·ur vereist. - Een

De deslmndige, door de rechter gelast
met de schatting van een goed overeenkomstig artikel 4 van de wet van 16 mei
1900 op de erfregeling van de kleine nalatenschappen, moet de eed afieggen v66r
de rechter en vooraleer tot de schattingsverrichtingen over te gaan; het volstaat
niet rlat hij onderaan zijn verslag schriftelijk de eed afiegge.
1 maart 1957.
530

regelmatig in den vreemde gewezen vonnis betreffende de staat der personen
moet niet van het exequatur voorzien zijn
wanneer het enkel ten bewijze van die
staat wordt ingeroepen met uitsluiting
van elke daad van tenuitvoerlegging op
de goederen of van dwang o:p de personen.
4 october 1956.
55

4. - Kleine nalatenschappen. - Recht
tot overneming. - TVet van 16 mei 1900.
Geschil. - Noodzalcelijlcheid van de
vaststelling, door de rechter, dat cle partijen gehoord of opgeroepen warden. -

EXPLOOT.
Stratzalcen. - Afsch1'ift. - Vordering.
Handtelcening van cle promwettr des
leanings. - Handtekeninu onleesbaar verlclaarcl door de deurwaarder. Deurwaarder die verlclaart op te treden ten
verzoelce van de tJrOCttreu.r des leanings.
Geen nietighe·id. Geen grond vim

De vrederechter, die uits:praak doet over
een geschil betreffende de uitvoering van
het recht tot overneming van een kleine
nalatenschap, moet in zijn vonnis of in
een proces-verbaal van terechtzitting,
zelfs van ambtswege, vaststellen dat de
belanghebbende partijen ofwel, persoonlijk of door bemiddeling van hun vertegenwoordigers gehoord, ofwel bij aangetekende brief ten minste vijftien dagen
voor de terechtzitting opgeroepen werden.
(Wet van 16 mei 1900, art. 4, lid 6.)
15 maart 1957.
582

niet-ontvankelijkheid kan spruiten nit het
feit dat de deurwaarder op de copie van
het verlofschrift ten einde dagvaarding,
verklaart dat de handtekening vermeld
op dit verlofschrift onleesbaar is. Het
volstaat dat en het origineel en de copie
ervan de vaststelling inhouden dat de
deurwaarder ten verzoeke van de procureur des konings opgetreden is.
3 juni 1957.
·836

5. -Kleine nalatenschappen.- Recht
tot overneming. - Wet van 16 mei 1900.
- Geschil. - Getuigschrift door de grif-

F
FABIUEKSKEN.

EN

HANDELSMER.-

Bewering dat een daad een fottt uit-

maalct die afbreulc doet aan de waarde
van een handelsmerlv. - Aanspraalc (lie
niet voo1· de eerste maal voor het hot
mag gebmcht wot·den. - De eiser in ver-

FAILLISSEMENT. breking, eigenaar van een handelsmerk,
is niet ontvankelijk om voor de eerste
maal voor het hof te beweren dat de verweerder, die een product, hetwelk dit
merk draagt, verkocht heeft onder de
prijs door eiser opgelegd, daardoor een
fout begaan heeft die aan de waarde van
het merk afbreuk doet.
29 maart 1957.
638

GENADE.
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2. - Datttm van de ophouding der betalingen. - H andelaar wellce een · uereohtelijlc alclcoord heett gevraagd. ~ Handelaar wellce van die m·aag atstan(J doet
en aangifte van de ophoud·ing van zijn
betalinuen doet. - Atstand gedaan alvorens de reohtbanlc over de homologatie
van het alclcoord nitspraalc heeft gedaan.
- Datttm van de ophouding der betalingen wellce zes maanden v66r het indienen
van het verzoelc lean worden ve1·vroegd.

- Wanneer een handelaar, die een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd en die
naderhand, vooraleer de rechtbank over
de homologatie van dit akkoord uitspraak
heeft gedaan, afstand heeft gedaan van
die vraag om aangifte te doen van de op·
houding van zijn betaling, ten gevolge
van die aangifte, failliet wordt verklaard,
mag de datum van de ophouding van zijn
betalingen vervroegd worden tot zes
maanden v66r het indienen van het verzoek tot akkoord. (Samengeschakelde
wetten van 25 september 1946, artikel 24,
al. 2.)
162
8 november 1956.

FAILLISSEMENT.
1. ~ Stalcing van de. betalinuen. ~ Arrest hetwellc in feite beslist dat een handelaar in staat van taillissement verlceerde op een bepaalde datttm ondanlcs
een later gedane betaling. - Wettelijlcheid. - De rechter over de grand mag

wettelijk in feite beslissen dat een handelaar op een bepaalde datum in staat
van faillissement verkeerde ondanks een
door hem op een latere datum gedane
betaling. (Wet van 18 april1851, art. 440.)
24 september 1956.
27

G
GEMEENHEID.
Eigenaar van een ert dat aan een nietgemene mmw paalt. - Bezitneming van
deze mttur. Omstandigheid waardoor
de wil zioh openbaart om de gemeenheid
te verlcrijgen. ~ Recht van de eigenaar
om de betalinu van de waarde van de gemeenheid te veruen. ~ Wanneer de eige-

naar van een erf, dat aan de scheidingsmuur paalt, waarvan zijn nabuur eigenaar is van die muur bezit heeft genamen in' omstandigheden die de wil openbaren om de gemeenheid ervan te verkrijgen, heeft de eigenaar van de muur
het recht betaling te bekomen van de
helft van de waarde van die muur alsook
van die van de grand waarop hij gebouwd
is. (Burg. Wetb., art. 661.)
26 april 1957.
702

GEMEENTEIWGLEMENT.
1. -- Gemeenteverordening. - Radiodistribtttie aan httis. - Vero1·dening die
het vastheohten aan de gevels van de aan
de openbare weg palende gebouwen toelaat van een lcabel, die buiten de draden
van een gemeentedienst, de leiding~dr.a
den bevat van een dienst voor radwdtstribtttie aan huis door een private vennootsohap geexploiteerd. Wettelijlcheid. - Is wettelijk de gemeenteverorde-

ning die, om redenen van openbaar nut,
het vasthechten aan de gevels van de aan
de openbare weg palende gebouwen toelaat van een kabel die, behalve de draden
van een gemeentelijke telefoondienst, de
Ieidingsdraden bevat van een dienst voor
radiodistdbutie aan huis door een private
vennootschap geexploiteerd. (Politieverordening van de gemeente Anderlecht van
28 october 1948.)
11 maart 1957.
555

2; - Reglement genomen overeenlcomstig de aeoreten van 14-18 december 1789
en 16-24 attgusttts 1790. Verpliohting
voor rle Belgen zioh eraan te onderwerpen
niettegenstaanrle de reohten gewaarborgd
door de artilcelen 19 en 20 van rle Grandwet. - De aan de Belgen door de artikelen 19 en 20 van de Grondwet gewaarborgde rechten ontslaan de burgers niet
van de verplichting zich te gedragen naar
de politiereglementen, die overeenkomstig de decreten van 14-18 december 1789
en 16-24 augustus 1790 vastgesteld worden
om de gezondheid, de veiligheid en de
rust in de openbare plaatsen te verzekeren.
669
8 april 1957.

GENADE.
Koninlcl'ijk genadebeslttit waarbij een
schorsingte1·mijn verleenrl wordt. - Aard

1080

GENEESKUNDE. -

De bij een
koninklijk genadebesluit verleende schorsing is geen schorsing van de tenuitvoerlegging van de straf, doch een voorwaardelijke kwijtschelding er van.
14 januari 1957.
342

GERECHTSKOSTEN.

van die genademaatregel. -

vormen van publiciteit. -

GENEESKUNDE.

- Wanneer een persoon, bevoegd zijnde
om de tandheelkunde uit te oefenen, vervolgd wordt om publiciteit te hebben gemaakt onder om het even welke vorm ook
(wet van 12 maart 1818, art. 19; koninklijk besluit van 1 juni 1934 en 9 november 1951, art. Ssemies en 10) staaft de
rechter wettelijk de veroordeling op het
bestaan van zekere bepaalde vormen van
publiciteit, zonder gehouden te zijn verder de conclusies van de betichte te beantwoorden aangaande andere vormen
van publiciteit.
17 juni 1957.
871

1. ~ Samen.qestelde geneesmiddelen. Verkoop aan de verbntilcers enkel verbaden. De bepaling dat geen samenge-

steld geneesmiddel ·mag verkocht of te
koop aangeboden worden door andere
personen dan deze daartoe gemachtigd en
overeenkomstig de wettelijke verordeningen beheerst enkel de handelingen die
vanwege hun daders de uitoefening van
de geneeskunst uitmaken; ze is niet toepasselijk wanneer de geneesmiddelen verkocht worden aan een geneesheer, niet
om door de aankoper voor de noodwendigheid van zijn eigen gezondheid gebruikt te worden, maar om wederverkocht te worden. (Wet van 12 maart 1818,
art. 17.)
24 december 1956.
283
2. - Verlcoop van samengestelde geneesmiddelen aan andere personen dan de
verbruilcers. 111aalct geen tt'itoefening
van de geneeslwnst ttit. De verkoop

van samengestelde geneesmiddelen aan
andere personen dan de verbruikers
maakt geen uitoefening uit van de geneeskunst. (Wet van 12 maart 1818, artikel 18.)
24 december 1956.
283
3. - Geneeskwtst. - Feiten strijdig
met de pliohtenleer. Feiten van dezelfde aard. Een enlcele berispelijlce
tekortkoming. - Voorwaarden. - Met de

geneeskundige plichtenleer strijdige feiten, zelfs een .zekere tijd na andere feiten
van dezelfde aard gepleegd, kunnen met
deze laatste slechts een enkele berispelijke tekortkoming uitmaken, zolang cleze
feiten niet het voorwern van een clefinitieve tuchtbeslissing hebben uitgemaakt.
11 maart 1957.
554

Wettelijlcheid.

GERECHTELIJKE INTERESTEN.
1. - I nteresten die verzuimsinteresten
of vergoed·ingsinteresten kunnen zijn. -

De << gerechtelijke interesten '' genoemcle
interesten kunnen hetzij verzuimsinteresten hetzij vergoedingsinteresten zijn.
(Stilzwijgende oplossing.)
25 april 1957.
698
2. -

Oontractueel gebied.

Begrip.

Op contractueel gebied, zi.in de gerechtelijke verzuimsinteresten interesten door
de rechter toegekend wegens vertraging
in de uitvoering van de verbintenis welke
als voet die van de wettelijke interest
hebben en lopen vanaf de dag van de eis
in rechte of, eventueel, van een voorafgaande aanmaning. (Eerste en tweede arrest.)
20 juni 1957,
888
~

GERECHTSKOSTEN.
1. - Verbrelcing. - Bm·gerlijke zalcen.
- Rijksdienst voor rnaatschavvelijke zelcerheid. - Actnlegger. - Uitgifte of ttittrelcsels van de bij de voorziening gevoegde sMtlclcen. - Geen te lcwijten rechten. TT1·aag tot veroordeling van de
verweerder tot de lcosten betreffende die
uitgifte of uittrelcsels. - Niet gegronde
vraag. -De Rijksdienst voor maatschap-

4. - Uitoefening. - Begrip. - Het
stellen van een diagnose, zelfs door middel van slingerproeven of wichelroecle, en
het voorschrijven van geneesmidclelen,
behoren tot de uitoefening van de geneeskunde.
13 mei 1957.
765

pelijke .zekerheid, vrijgestelcl zijnde van
registratie-, zegel- en griffierechten, is
niet gerechtigd om de veroorcleling te vragen van verweerder tot de kosten betreffende de uitgiften of uittreksels van de
proceclurestukken, die gezegde dienst tot
staving van zijn voorziening heeft overgelegd. (Tweede arrest.)
16 november 1956.
177

S. - Tandheellcunde.
Vervolging
wegens inbrettlc op het verbod public'iteit
te malcen, onder om het even wellce vorm
oak. - Bet'ichte die zekere vormen van
publiciteit betwist. Veroordeling geg1·ond ov het bestaan van andere bepaalde

2. TToorziening in ve1·b1·elcing. -'B·urgerlijlce zalcen. - G1·ond van niet-ontvanlcelijlcheid verworpen. --' Kosten van
de rnemorie van wede1·antwoord. - Ten
laste van de ve1"'wee1·der op de voorziening, zelfs indien die voorzienin.o verwor-·

GEJREJCHTSKOSTEJN.
In geval van verwerping van
de grond van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen tegen een voorziening in burgerlijke zaken, moeten de kosten van de
memorie van wederantwoord gedragen
worden door de verweerder, die de grond
van niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen, zelfs indien de voorziening wordt
verworpen.
23 november 1956.
197
pen is. -

3. -

Voorziening in verbreking. ~
Burgerlijlce zalcen. Bestreden vonnis
verbrolcen. - Verschillende verweerders.
Geen hoofdelijlce veroordeling tot de
kosten. - Wanneer in burgerlijke zaken

het hof een vonnis verbreekt mogen de
verweerders niet hoofdelijk tot de kosten
worden veroordeeld.
7 december 1956.
241
4. - Stratzaken. - Publieke vordering ontstaan door een stell'ing van burgerlijke partij voor de onderzoelcsrechter.
- Bttrgerlijlce partij wellce verzet doet
tegen de beschilclcin,q van de raadlcarnet·.
Arrest wellc de zaak aan de onderzoelcsrechtet· onttrekt wegens onbevoegdheid. - Veroordeling van de burgerlijke
partij tot vergoeding- jeuens de verdachte.
- Wettigheid. - Wanneer de burgerlijke

partij de publieke vordering heeft doen
ontstaan en verzet heeft gedaan tegen de
beschikking van de raadkamer welke de
procedure regelt, moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar tot de kosten
jegens de publieke partij veroordelen, indien ze, wegens onbevoegdheid, de onderzoeksrechter van de zaak outlast.
24 december 1956.
286

5. -

Strafzaken. - Beslissing ovet· de
publielce vordering. - Hoger beroep van
het ovenbaar ministerie alleen. - Beslissin_q in hager beroep voor de betichte gnnstiger dan de beroepen beslissing. - Veroordeling van betichte tot de lcosten van
hager beroev. - Onwettelijlcheid. -Wan-

neer de rechter in hoger beroep, uitsluitend op het hoger beroep van het openbaar ministerie, een beslissing uitspreekt
_die voor de betichte gunstiger is dan de
beslissing van de eerste rechter, kunnen
de kosten van hoger beroep van de publieke vordering niet ten laste- van de betichte gelegd worden.
14 januari 1957.
344
6. - Strafzalcen. - Inlichtinyen inyewonnen door een deslctmdige die in de
loop van een inforrnatie doot· de procureur des Tconin,qs t·eyelrnati.Q opgevorderd
werd. - Gerechtslcosten die event·ueel de
verliezende partij ten laste vallen. - De

kosten van het verslag van de deskundige
die door de procureur des konings tot het
inwinnen van inlichtingen opgevorderd
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werd in de loop van een informatie betreffende een tot de bevoegdheid van die
magistraat behorend misdrijf, zijn gerechtskosten tot dewelke de verliezende
partij eventueel dient veroordeeld te worden. (Wetb. van strafv., art. 162 en 194;
Tarief in strafzaken, art. 1, 72 tot 74, en
93.)
18 februari 1957.
483
'7. Voorzieniny in vet·brelcing. Bttrgerlijlce zaken. Bestreden arrest
verbroken. - Versaheidene verweerders.
Geen hootdelijlce veroordeling tot de
Tcosten. - Wanneer, op een voorziening

in burgerlijke zaken door verscheidene
verweerders ingesteld, het hof de bestreden beslissing verbreekt, kunnen de verweerders niet hoofdelijk tot de kosten
worden veroordeeld.
22 maart 1957.
612
8.- - Btrafzalcen. - Veroordeling van
cle openbare partij tot de kosten van de
pttblielce vorderiny. Onwettelijlcheid.

- De openbare partij mag niet tot de
kosten van de publieke vordering veroordeeld worden.
25 maart 1957.
622

'9. - 8tratzalcen. - Kosten van een
vernietigde beslissing. Belclaayde tot
die lcosten veroordeeld. Onwettelijlcheid. - De beklaagde, die door de rechter
in beroep schuldig verklaard en veroordeeld wordt, draagt de kosten niet van
een nietig verklaard vonnis.
25 maart 1957.
614
10. - 8trafzalcen. Veryissiny. - Beroep. -

Vet·effening. -

De vergissin~,
die begaan wordt bij de vereffening van
de gerechtskosten, waartoe een partij
wordt veroordeeld, geeft aanleiding tot
verzet tegen de begroting van de gerechtskosten, doch niet tot een eis tot verbreking. (Wetb. van strafv., art. 162, 194,
211, 408 en 413; kon. besl. van 28 december 1950, art. 96 en 97.)
29 april 1957.
711
11. - 8tratzalcen. - V eroordeling van
verscheidene belclaagden weyens onderscheiden rnisd1'ijven. - H ootdelijlce veroordeliny tot de Tcosten jeyens de openbare partij. Onwettelijlcheid. Is

onwettelijk de beslissing, die de wegens
onderscheiden misdrijven veroordeelde beklaagden hoofdelijk tot de kosten veroordeelt, jegens de openbare partij. (Strafwetboek, art. 50.)
29 april 1957.
709
12. - Bttrgerlijlce zalcen. Vonnis
dat de eis gedeeltelij Tc inwilligt, rnaar dat
verzttimt uit te sprelcen over de lcosten.
- Hoger bet·oep van verweerder. - Ar-
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GEWIJSDE.

rest dat het vonnis vernietigt wegens een
vormgebrek. - Arrest dat de.'<!elfde veroordelingen ttitspreelct ten laste van de
verweerder-beroeper. Arrest dat de
aanleg,qer-beroepene tot een vienle van de
kosten van eerste aanleu veroordeelt. VeroordeZing tot de lcosten clie niet de
vernietiging van hat vonnis als oorzaalc
heett. Wanneer de eerste rechter

slechts gedeeltelijk een eis heeft ingewilligd en verzuimd heeft uitspraak te doen
over de kosten, en dat, op het hoger beroep van de oorspronkelijke verweerder,
de rechter in beroep, na het vonnis wegens een vormgebrek vernietigd te hebben, ten laste van verweerder dezelfde
veroordeling als de eerste rechter uitspreekt en, bovendien, beslist dat de verweerder en de aanlegger respectievelijk,
de drie vierden en een vierde zullen dragen van de kosten van eerste aanleg,
heeft deze laatste veroordeling van aanlegger niet als oorzaak de vernietiging
van het vonnis.
27 juni 1957.
919
13. -

Btwgerlijlce zalcen. - Hoger beroep. - Kosten van uitgifte van het vonnis a quo. ~ Kosten betrejfende het geding ·van beroep. - De kosten van de uitgifte van het vonnis a qno, neergelegd,

in burgerlijke zaken, tot staving van het
hoger beroep, zijn kosten die betrekking
hebben op de aanleg in boger beroep.
27 juni 1957.
919
14. - Stratzalcen. - Voorziening van
betiohte tegen de beslissing ov de pttblielce
vordering en tegen de beslissin.q, geen
eindbeslissing ttitmakende, op de btwgerlijke vordering. ~ Atstand van deze laatste voorziening. Betiohte die tot de
lcosten van deze atstand dient veroordeeld te worden, zelfs indien, ten gevolge
van de voorziening tegen de beslissin,q op
de publieke vordering, het vonnis in zijn
geheel is verbrolcen. ~ Wanneer de be-

een memorie van antwoord ter griffie buiten de termijn neergelegd werd, blijven
de eraan verbondene kosten ten laste van
de verweerder, zelfs indien de voorziening verworpen werd.
11 juli 1957.
972

GEWIJSDE.
1. ~ Stratzalcen. Voorbereidend
vonnis. ·- Geen uezag van gewijsde. -

Ret vonnis hetwelk zich ertoe bepaalt een
deskundig onderzoek te gelasten en geen
beslissing over een betwist punt inhoudt
heeft geen gezag van gewijsde.
24 september 1956.
24
2. - Stratrechtelijlce zalcen. - Beslissing wellce een persoon burgerlijlc verantwoordelijk verlclaart voor veroordelingen ttitges1woken over de burgerz.ijlce vordering. - G-evolu van de vordering ingesteld door de partij benadeeld door het
misdrijf. ~ De beslissing welke een per-

soon burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor de veroordelingen uitgesproken ten laste van de verdachte op de publieke vordering, heeft, wat de toepasselijkheid van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek betreft, kracht van gewijsde
ten opzichte van de vordering, ingesteld
door de partij welke door het misdrijf
werd beriadeeld.
29 october 1956.
124
3. - Orde der apothelcers. - Verklaring van een vroegere beslissing. - Verklaring verenigbaar met de termen van
clie beslissing. ~ Geen sohending van het
gewijsde. - Schendt het door een vroe-

gere beslissing van de gemengde raad
van beroep der apothekers gewijsde niet
de sententie welke een verklaring ervan
geeft die met hare termen verenigbaar
is.
262
17 december 1956.

tichte zich heeft voorzien tegen de be4. ~ Oorreotionele of politiezalcen. slissing van veroordeling gewezen op de
Mag naderpublieke vordering, en, voorbarig, tegen Betiohte vrijgesproken. de beslissing, die niet definitief is, gewe- hand voor hetzelfde feit niet meer verzen op de vordering van de burgerlijke ' volgd worden. - De betichte, die door
partij, en wanneer hij nadien afstand een correctionele of politierechtbank vrijheeft gedaan van deze laatste voorzie- gesproken werd, mag naderhand voor
ning, dient hij tot de kosten van deze hetzelfde feit niet meer vervolgd worden.
afstand veroordeeld te worden, indien,
4 februari 1957.
430
ten gevolge van het inwilligen van de
voorziening tegen de beslissing op de pu:5. - Stratzalcen. - Middel het arrest
blieke vordering, het vonnis in zijn ge- ve1·wijtend het door een vorig arrest geheel verbroken wordt.
wijsde gesohonden te hebben. - Bestre6 mei 1957.
740 den a1·rest overeenstemmend met de be-

15. -

Btwgerlijke zalcen. - Memorie
van antwoord ter grijfie neergelegd buiten
de termijnen. - Verworven voorzieninu.
~ Kosten van de memoria van antwoord
ten laste van de verweerder. - Wanneer

sohilclcingen van het eerste a1-rest. Middel dat feitelijlce grondslag mist. -

Mist feitelijke grondslag het middel dat
het arrest verwijt, door tegelijk over
twee betichtingen uitspraak te doen het
gezag van het gewijsde geschonden te

GRIFFIE-GRIFFIER. "- HERZIENING.

hebben, hetwelk gehecht is aan een vorig
arrest waarbij het hof van beroep beslist
had het vonnissen over de eerste betichting, waarmede zij in kennis was gesteld,
te schorsen totdat een rechterlijke beslissing gewezen werd over de ,feiten, voorwerp van de tweede betichting, die nog
niet llij het hof aanhangig waren gemaakt, dan wanneer het hof van beroep
de zaken slechts heeft samengevoegd en
over het geheel van de feiten slechts uitspraak gedaan heeft nadat de tweede betichting het voorwerp had gemaakt van
een vonnis van veroordeling waartegen
hoger beroep werd ingesteld.
18 maart 1957.
588
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matig hoger beroep had ingesteld tegen
de beslis~ing van de eerste rechter, de
veroordelmg verzwaren door deze Iaatste
ten laste van betichte uitgesproken op de
burgerlijke vordering.
24 juni 1957.
901
·7. - Strafzalcen. - Bij de psycli.iatrische afdeling van een gevangenis ingestel(ie commissie, die de invrijheidstelling
van een .IJC'interneerde beveelt of weigert.
- Geen gewijsde met betrelclcing tot diJ
geestestoestand van de ge'internem·de ten
opzichte van de stratrechtbanlcen waarbij
een nieuw misdrijf aanhangig wordt gemaalct. De beslissing van de bij de

psychiatrische afdeling van een gevangenis ingestelde commissie, die de invrijheidstelling van een in een bijzondere
inrichting geinterneerde persoon beveelt
of weigert, heeft geen kracht van gewijsde met betrekking tot de geestestoestand van de geinterneerde ten opzichte
van de strafrechtbanken waarbij een
nieuw misdrijf aanhangig wordt gemaakt.
979
25 juli 1957.

6. -

Strafzalcen. Definitieve Vr!Jspraak van de betichte. Verbrelcing
van de beslissing op de burgerlijlce vordering op de voorziening van de b~trger
lijlce partij. Rechter van verwijzing
die ~titspraale doet op het beroep van de
burgerlijlce vartij te.oen de beslissing van
de eerste rechter. - Rechter van verwijzing die vaststelt dat de betichte het misdrijf heeft gepleegd dat een schade aan
de burgerlijlce partij heett verom·zaalct.
Verom·deling van betiohte tot hogere
sohadevergoedingen dan deze tot dewellce
hij veroordeeld was geweest door de eerste reohter. Geen schending van het
gewijsde op de publielce vordering. -

G~IFFIE-G~IFFIE~.
Strafzalcen. Alcte wellce ter . grijjie
moet worrten verricht. - lVettelijlce termijn die verstTijlct een dag waarop de
grijjie gesloten is. - Alcte geldig ontvangen de naaste dag van opening van rte
,q1·ijjie. - Wanneer de wettelijke termijn

Wanneer de vrijspraak van betichte definitief is, maar de beslissing ov de vordering van de burgerlijke p'artij verbroken
is geweest op haar voorziening, schendt
de rechter van verwijzing het gewijsde
op de publieke vordering niet door vast
te stellen dat de betichte een misdrijf
heeft gepleegd en een schade heeft veroorzaakt aan de burgerlijke partij; hij
mag, indien de burgerlijke partij regel-

om ter griffie een alde in strafzaken te
doen, verstrijkt een dag waarop de griffie gesloten is, is die akte er geldig ontvangen de naaste dag van opening van
die griffie. (Wet van 22 juli 1927, art. 7.)
981
5 september 1957.

H
HE~HALING.

1. - Vonnis van veroordeling waarbij
tot het bepalen van de straf de herhaling
in aoht werd genomen. - Bestanddelen
van de herhaling die door het vonnis niet
worden vastgesteld en uit de procednre
niet blijlcen. - Onwettelijlcheid. - Ret

vonnis van veroordeling is onwettelijk
wanneer het tot het bepalen van de straf
de staat van herhaling in hoofde van de
betichte in acht neemt, zonder de bestanddelen van de herhaling vast te stellen, zo deze bestanddelen nit de procedure niet blijken.
14 januari 1957.
335
2. -

Herhaling van

wanbedrijf op

wanbedrijf. - De straf mag niet hager
zijn dan het dubbel van het maximum
van de straf die, bij ontstentenis van
herhaling, zmt worden toegepast. In

geval van herhaling van wan!Jedrijf op
wanbedrijf mag de rechter geen straf uitspreken die hoger is dan het du!Jbel van
l1et maximum van de straf die, bij ontstentenis van herhaling, zou worden toegepast. (Strafwetboek, art. 56, al. 2.)
27 februari 1957.
516
HE~ZIENING.

1. - Nietigverlclaring van een veroordeling ~titgesproken rtoor een militai.re
rechtsmacht. - Verwijzing naar het mi-
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litair ,qereohtshof. - Wanneer het hof,
ten gevolge van een vraag tot herziening,
een veroordeling vernietigt welke door
een militaire rechtsmacht uitgesproken is
geweest, dient de zaak te worden verwezen niet naar een assisenhof of een hof
van beroep doch naar het militair gerechtshof.
19 november 1956.
189

2. - Openbaar ministerie.
Yraag
tot herz·ienin,q van een a1·rest van het hot
t'an assisen. - Zetel van het openbaar
ministerie bezet door dezelfde magistraat
voor het hof van assisen en voor het hot
van beroep, wellc de vraag onderzoelct. Wettelijlcheid. - Geen wetsbepaling ver-

biedt de magistraat die de .zetel van het
openbaar ministerie v66r het hof van
assisen heeft bezet, als openbaar ministerie te zetelen v66r het hof van beroep,
welk de vraag tot herziening van een
door het hof van assisen uitgesproken
veroordeling onderzoekt.
3 december 1956.
223
3. - Niettw feit. - Arrest bij hetwellc
het hot van beroep, gelast de zaalc te onderzoelcen, zijn advies ttitbrengt. - Oontrole van het Hot van verbrelcing. - Beperlcingen. De controle van het Hof

van verbreking over het arrest, bij hetwelk het hof van beroep het advies uitbrengt over een vraag tot herziening,
draagt enkel over de overeenkomstigheid
met de wet van het door dit hof gedane
onderzoek. (Wetb. van strafv., art. 445.)
3 december 1956.
223
4. - Nieuw feit. - Vraa,q tot herziening van een arrest van het hot van
ass·isen. - Onderzoelc door een hot van
beroep. - Artilcelen 317, .'118 en .'172 van
het W etboelc van strafvordering niet toepasselijlc. - De procedure voor het hof

van beroep, welk een vraag tot herziening
onderzoekt van een door het hof van
assisen uitgesproken veroordeling is niet
beheerst door de regelen eigen aan de
voor die rechtsmacht gevoerde procedure,
namelijk door deze van de artikelen 317,
318 en 372 van het Wetboek van strafvordering.
3 december 1956.
223

5. - Nieuw feU. - OngunsUg aclv·ies
van het hot van beroep. - Gemotiveercl
advies witgeb·raoht na regelmatig onderzoe/c. - Verwerp·ing van cle vraag. - Op
het gemotiveerd advies van het hof van
beroep, overeenkomstig artikel 445 van
het Wetboek van strafvordering gegeven,
dat er geen grond is tot herziening, verwerpt het Hof van verbreking cle vraag.
3 december 1956.
223
6. -;-" OngunsUg advies van het hof van

beroep. Met redenen omlcleed arrest
ttitgebraoht na onderzoelc overeenlcomstig
de wet. - V m·werping van de aanvraag
tot herziening. - Op het met reclenen om-

kleecl aclvies overeenkomstig artikel 445
van het Wetboek van strafvordering door
het hof van beroep .uitgebracht, naar luid
waarvan er geen aanleiding tot herzfening bestaat, verwerpt het Hof van verbreking cle aanvraag tot herziening.
18 februari 1957.
475

liOF VAN ASSISEN.
1. - A·rrest van verwijZ'ing. - Voorziening ,qedaan Mnnen tien vrije dagen
vanaf de betelcening van het arrest. Onderzoelc door het hof. - Het hof ver-

werpt de voorziening door de beschuldigde tegen het arrest, waarbij hij naar
het hof van assisen wordt verwezen, ingesteld v·Mr het verstrijken van de tiende
vrije clag vanaf de bete:kening van het
arrest, wanneer dit arrest geen enkele
schending van cle wet bevat en met geen
enkele nietigheid behept is, waarvan het
onderzoek, in de staat van de zaak, aan
het hof onderworpen worclt.
14 januari 1957.
331
2. - Voorzitte1· die zioh begeett in de
lcamer van beraadslaging van de jury
zonde·r vergezeld te zijn van de besohttldigde. - Arrest van veroordeling. - Onwettelijlcheid. - Is door nietigheid aan-

getast het arrest van veroordeling uitgesproken door het hof van assisen wanneer
de voorzitter van het hof zich in de kamer van cle jury heeft begeven, gedurende
de beraadslaging van deze, .zonder vergezelcl· te zijn van de beschuldigde en zonder dat deze het recht verzaakt zou hebben hem te vergezellen. (Wetboek van
strafv., art. 343, gewijzigd door de wet
van 14 juli 1931.)
765
13 mei 1957.

IIOGER. BER.OEP.
1. - 8t-ratzalcen. - Vonnis waartegen
beroep vernietigd. - Verpliohting voor de
reohter in beToep uitspraak te doen ove'l'
de grond. - Uitzonder·ing. - In strafza-

ken, wanneer de rechter in beroep het
vonnis a qtto vernietigt en wanneer deze
vernietiging niet hierop steunt, dat de
eerste rechter onbevoegd was of de zaak
niet wettelijk bij hem aanhangig was gemaakt, moet hij over cle grand uitspraak
doen.
25 maart 1957.
614
2. - Stratzalcen. - Eenparigheid van
stemmen. -Hot van beroep dat, na ve'/'nietiging van het vonnis waartegen be-

HOGER BEROEP.
roep, de door de correctionele reohtbanlc
uitgesproken strat verzwaart. - Eenparigheid van stemmen vereist. - Het bof

van beroep mag de door de correctionele
recbtbank uitgesproken straf niet verzwaren, zonder uitspraak te doen met eenparigbeid van stemme.n, zelfs indien bet
bet vonnis waartegen beroep vernietigt
en bij een nieuwe beschikking uitspraak
doet.
1 april 1957.
648
3. - Stratzalcen. ~ Ontvankel'ijk hoger beroep van het openbaar ministerie.
- Verzwarin_q van de straf. - Geen oonolusies desaangaande. Geen verpliohting voor de reohter zijn beslissing te
dien opz·iohte speoiaal toe te liohten. -

Op bet ontvankelijk boger beroep van bet
openbaar ministerie, mag de rechter in
boger beroep de straf verzwaren zonder
zijn beslissing te dien opzicllte bijzonder
te moeten toelicbten, bij ontstentenis van
conclusies waarop bij verplicbt zou zijn
te antwoorden.
3 juni 1957.
833
4. -

Strafzalcen. - V erzwaring door
de oorreotionele reohtbank van de straf
uitgesproken door de pol'itiereohtbank. Eenparigheid niet vereist. -_Om de door

de politierechtbank uitgesproken straf te
verzwaren beboeft de correctionele rechtbank, zetelende in beroep, niet bij eenparigbeid van baar lede.n uitspraak te
doen. (Wet van 4 september 1891, art. 2.)
3 juni 1957.
·
833

5. -

Strafzaken. - P!tblieke vordering. - Beroep van h,et openbaar ministerie. ~ Draagwijdte. ~ Het boger be-

roep van bet openbaar ministerie stelt de
rechter in boger beroe!) in kennis van de
publieke vordering in baar gebele uitgestrektbeid. De aanduiding, in de beroepsakte, van de reden van bet instellen van
bet beroep, beperkt niet zijn draagwijdte.
3 juni 1957.
839
·6. - Stratzalcen. - Vonnis dat de betiohte veroordeelt. - Beroep van de b!trgerl'ijlce part:ij alleen. - Vrijspraalc van
betiohte door de reohters in hager beroep.
Onwettelijlcheid. - Op bet enkel be-

roep van de burgerlijke partij tegen een
vonnis dat betichte veroordeelt, mag de
recbter in beroep deze niet ontlasten van
de veroordelingen ten zijne.n laste uitgesproken op de publieke vordering. (Wethoek van strafv., art. 202; wet van 1 mei
1849, art. 7.)
17 juni 1957.
872
7. - Strafzaken. - Beroep van betiohte alleen. - Verzwaring van de veroordeling tot de lcosten van eerste aanleg.
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Onwettelijlcheid. - Op ZIJn enkel beroep, mag de betichte niet veroordeeld
worden tot al de kosten van de publieke
vordering in eerste aanleg, wanneer bet
vonnis a qlto hem slecbts veroordeelde
tot een deel van die kosten. (Wetboek van
strafvordering, art. 202; wet van 1 mei
1849, art. 7.)
17 juni 1957.
872

-

8. - St1·atza1cen. - Beroep van de b!tr"
gerlijke partij alleen. - Reohter in hoger beroep zonder maoht om de betiohte
en de b!trgerlijlc verantwoordelijlce partij
te ontlasten van de veroordeling tot sohadevergoeding. - Op bet enkel beroep van

de burgerlijke partij, mag de recbter iil
beroep, noch geheel nocb ten dele; de beticbte en de burgerlijk verantwoordelijke
partij ontlasten van de veroordeling tot
schadevergoeding door de eerste recbter
ten bate van de burgerlijke partij uitgesproken. (Wetb. van strafv., art. 202; wet
van 1 mei 1849, art. 7.)
872
17 juni 1957.
9. - Strafzaken. - Promtreur des leanings die hager beroep instelt tegen een
vonnis van de oorreoUonele reohtbanlc. A1·tikel 205 van het W etboek van strafvordering niet toepasselijlc. ~ Artikel 205

van bet Wetboek van strafvordering is
vreemd aan het boger beroep tegen een
vonnis van de correctionele rechtbank
door de procureur des konings ingesteld.
24 juni 1957.
903
10. - Stratzaken. - Eenparigheid. ~
Arrest van een hot van beroep hetwelk
de strat verhoogt en het uitstel gedeeltelijk intrekt. - Eenparigheid van stemmen vereist. - Het .bof van beroen ver-

mag niet de door de eerste recbter -uitgesproken straf te verzwaren en bovendien
de door die rechter toegekende scborsing
gedeeltelijk in te trekken zonder met eenparigbeid van stemme.n van zijn leden
uitspraak te doen zowel over de eerste
als over de tweede beslissing. (Wet van
4 september 1891, art. 2.)
17 september 1956.
4
11. - Skafzalcen. - Vownis over een
betwisting om trent. de bevoegdheid gewezen. -Hoger beroep voo1· het eindvonnis.
- Ontvanlcelijkheid. - Hoewel v66r bet

eindvonnis ingesteld, is bet boger beroep
ontvankelijk, hetwelk gericbt is tegen
een in strafzaken gewezen arrest over
een betwisting omtrent de bevoegdbeid.
(Wetboek van strafvordering, art. 539;
Wetboek van burgerlijke recbtsvordering,
art. 454.)
306
7 januari 1957.
12. - Strafza7cen.
Hoger beroep
van het openbaar ministerie en van de
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burgeTlijlce pa1·t-ijen. - Rechter in hager
beroep zonder recht om ae betichte ·te ontZasten van ae verooraeUng tot schadever. ,qoecling. - Op de hogere beroepen .enkel

ingesteld door het openbaar ministerie en
de burgerlijke partijen, kan de rechter
in hoger beroep de betichte niet ontlasten
van de veroordeling tot schadevergoeding
door de eerste rechter ten bate van de
burgerlijke partijen uitgesproken. (Wetboek van strafvordering, art. 202 [wet
van 1 mei 1849, art. 7].)
7 januari 1957.
308
13. - B1wger'lijke zaken. - Vonnis in
eerste aanleg aoor de vrederechter gewezen. - Artilcel 31 van het Wetboelc van
burgerUjlce 1·echtsvZeging. WetsbepaZing die van artilcel 16 van hetzelfde wetboelc slechts ten aanzien van cle voorbereidende vonnissen aj'wijlct. ~ Artikel 31

van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging wijkt van de bij artikel 16 van
hetzelfde wetboek gestelde regel slechts
af ten aanzien van de voorbereidende
vonnissen, welke in eerste aanleg door de
vreclerechter gewezen zijn en waartegen
eerst hoger beroep kan ingesteld worden
na het eindvonnis en gelijktijdig met het
hoger beroep hiertegen.
10 januari 1957.
325
14. - HurgerUjke zalcen. - Vonnis in
eerste aanleg door de vrederechter qewezen. ~ Vonnisl waarbij een provisionele
ve,roorcleling is u.itgesprolcen. Vonnis
hetwellc geen voorbe1·eidend vonnis is. Vonnis hetweUc voo1· onmicldellijlc hager
beroep vatbaar is. ~ Daar het door de

vrederechter in eerste aanleg gewezen
vonnis, waarbij een provisionele vergoeding is uitgesproken, g·een voorbereidend
vOimis is, is het voor onmiddellijk hoger
beroep vatbaar.
10 januari 1957.
325
1'5. - Strafzaken. - Hoge1· be1·oep
door het openbaa1· ministerie alleen. ~
Verande1'ing van de besUssing over de
burgerlijlce vo1·dering.
Onwettelijlcheid. Op het hoger beroep van het

openbaar ministerie aileen, kan de rechter in hoger beroep de beslissing niet veranderen, waarbij de eerste rechter de
burgerlijke partij haar vordering ontzegd
heeft.
23 januari 1957.
383
16. ~ Stratzalcen.
Tegenberoep. Uitwerlcsel. Wanneer de burgerlijke

partij zich tegen twee betichten gesteld
heeft en een enkel dezer, tegen haar hager beroep heeft ingesteld, brengt' het
tegenberoep, hetwelk de burgerlijke partij ver klaart in te stellen cc tegen het bestreden vonnis ll, de burgerlijke vordering
niet vo6r de rechter in hoger beroev aan,

welke vordering door haar, v'66r de eerste
rechter, tegen de andere betichte ingediend was .
23 januari 1957.
383
1'7. - Strafzalcen. - Rechtspleging. Geen vaststeUing nopens een verslag. Beslissing nieti,q. - Zelfs wanneer de beslissing gewezen wordt op verzet te.qen
een beslissing bij verstelc hetweUc door
een verslag werd vooratgegaan. - Is nie-

tig het vonnis van veroordeling dat in
strafzaken in hoger berbep gewezen
wordt, zonder dat het vonnis vaststelt dat
op de terechtzitting cloor een van de rechters verslag is uitgebracht; die regel
geldt ook wanneer het vonnis in hoger
beroep gewezen wordt op verzet tegen een
vonnis bij verstek, hetwelk door een verslag werd voorafgegaan. (Wetboek van
strafvordering, art. 209; wet van 1 mei
1849, art. 5.)
28 januari 1957.
392
1.8. - Stmfzalcen.
Veroo1·cleling tot
hoofcl.qevangenisst-rat, geldboete en ontzetting van het recht een voeTt1tig te bestnTen. - HogeT beroep van de betichte.
- RechteT in hager beToep die de hootdgevangenisstTat weglaat, doch de geldboete· veThoogt en de dU1!1' van de ontzetting veTZengt. - Geen veTzwa-ring van
de toestand van de betichte. - De rechter

in hoger beroep verzwaart de toestand
niet van de betichte die hoger beroep instelde tegen een vonnis waarbij hij veroordeeld werd tot hoofdgevangenisstraf,
geldboete en ontzetting van het recht een
voertuig te besturen, wanneer hij de
hoofdgevangenisstraf weglaat en de betichte veroordeelt tot een zwaardere geldboete en hem ontzet verklaart voor een
tijd langer dan door de eerste rechter bepaald.
4 februari 1957.
420
19. - B1wgerlijlce zalcen. - Onsplitsbaar geding. Hoger beroep van een
partij. Hoger beroep dat, op strafte
van niet-ontvanlcelijlclwid, moet gericht
wo1·den tegen al de paTtijen die een strijdig belang hebben met dit van de beroepe1·. ~ In burgerlijke zaken, wanneer het

geding onsplitsbaar is, moet het hoger beroep van een partij, om ontvankelijk te
zijn, tegen al de partijen v'66r de eerste
rechter gericht zijn die een strijdig belang hebben met dit va:r;t de beroeper.
7 maart 1957.
547
20. - T1whtzalcen.
Advocaat. Beroep tegen een sententie van de t1tchtraad. - Advocaat toegevoegd aan het hot
van beroep. - 0'f)d1·acht. ~ Aan het hof

van beroep, waarbij het beroep aanhangig is van een door de tuchtraad van de
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balie gewezen beslissing, dient, voor het
onderzoek ter terechtzitting, een advocaat. toegevoegd die aangewezen is door
de stafhouder der Orde .waarvan de tuchtraad d.e beslissing heeft gewezen. Deze
advocaat heeft tot opdracht het hof van
beroep en de partijen eventueel voor te
lichten 'over de draagwijdte en de redenen van de beroepsgebruiken en van de
door de raden van de Orde vastgestelde
regelen; hij is evenwel slechts verplicht
te dien einde in de debatten tussen te komen, indien het hof of de partijen zulks
nodig achten. (Decreet van 14 december
1810, art. 30, gewijzigd bij artikel 1 van
het koninklijk besluit van 9 december
1955.)
6 mei 1957.
742
21. - T~tchtzaken. Wralcing van
een lid van de tuchtraad van cle balie. Wralcing niet toelaatbaar verlclaard. Beroepstermijn beheerst door artilcel 392
van het Wetboek van bttrgerlijlce rechtsvordering. - De termijn van beroep tegen

een sententie van de tuchtraad van de
balie, die de wraking van een lid van de
raad niet toelaatbaar verklaart, wordt beheerst door artikel 392 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, en niet
door artikel 443 van dit wetboek, zoals
gewijzigd bij koninklijk besluit n'" 261 van
24 maart 1936.
6 mei 1957.
742
22. - B~trgerlijlce zalcen. - Wraking.
- Termijn van beroep bepaald bij artikel 392 van het Wetboelc van b~trgerlijlce
rechtsvordering. Termijn die ingaat
vanaf de ~titspraalc van de beslissing. Termijn waarvan het verstrijken vet·val
van het reaM van beroep medebrenut. -

De termijn van vijf dagen gedurende dewelke artikel 392 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering het beroep
toelaat tegen een beslissing die de wraking van een rechtei" niet toelaatbaar verklaart, gaat in vanaf de beslissing en zijn
verstrijking brengt verval mede.
6 mei 1957.
742
23. - T~whtzalcen. - Ttwhtraad bevoegd en waarbij de zaalc qeldi.Q aanhanui.Q is. - Sententie waarbij de tuchtraad
zijn rechtsmacht volledig
aangewend
heett. - Beroep ontvanlcelijlc.- Hot van
beroep dient ten grande ~titspt·aalc te
(loen, zelts indien het de sententie vernietigt. - Op het beroep regelmatig in-

gesteld tegen een sententie waarbij de bevoegde tuchtraad van de balie, die geldig
kennis had gekregen van de telastleggingen ten opzichte van zekere dezer, zijn
rechtsmacht volledig aangewend heeft,
dient het hof van beroep over de grond
van dezelfde telastleggingen uitspraak te
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doen, zelfs indien het de sententie gewezen op deze telastleggingen vernietigt.
6 mei 1957.
742
24. - Stratzalcen. - Verscheidene betichtingen. Afzonderlijlce strajfen. Bet·oep van het openbaar ministerie. Bemep bepet·lct tot z·eJcete betichtin,qen.
Rechter van bet·oep die het vonnis
a quo te niet doet ten opzichte van al de
betichtingen. - Onwettelijlcheid. -Wan-

neer, de betichte vervolgd zijnde wegens
verscheidene misdrijven, de eerste rechter afzonderlijke straffen uitgesproken
heeft, en het openbaar ministerie, alleen
in beroep, zijn beroep beperkt heeft tot
de beslissing betreffende zekere betichtingen, mag de rechter in beroep het vonuis
a quo niet te niet doen voor zoveel het
op de andere betichtingen heeft beslist.
13 mei 1957.
762

25. - Stratzalcen. - Verzwaring, door
het militair gerechtshof, van de stra;f ~tit
gesprolcen door de lcrijgsraad. ~ Eenpat·igheid van stemmen niet vereist. - Om
de straf uitgesproken door de krijgsraad
te verzwaren moet het militair gerechtshof niet met eenparigheid van ste=en
uitspraak doen. (Wet van 4 september
1891, art. 2.)
20 mei 1957.
788

HOOFDELIJKHEIQ..
Hoofdelijlcheid lcrachtens overeenlcomst.
- Verdeling t~tssen schuldenaars. - Vordering tot vrijwaring door een van de
hoofdel'ij7ce schuldenaars tegen de andere
ingesteld. - Vordering ttitsl~titend op een
contract~tele tout yestettnd. Geen verbintenis tu.ssen schttldenaars. Vordering tot vrijwarinu niet geyrond. - vVan-

neer twee schuldenaars hoofdelijk jegens
een derde veroordeeld worden ingevolge
de ontbimling van een overeenkomst, en
wanneer, bij een soevereine uitlegging,
de rechter oordeelt dat de vordering tot
vrijwaring, door een van de schuldenaars
tegen de andere ingesteld, uitsluitend op
een contractuele font van deze laatste
jegens aanlegger gesteund is, grondt hij
regelmatig en rechtvaardigt hij wettig het
verwerpen van die vordering door vast te
stellen dat, bij ontstentenis van een overeenkomst tussen hen, verweerder jegens
aanlegger geen contractuele fout heeft
kunnen beg a an.
10 januari 1957.
322

HUUROVEREENKOMST.
H~tish~tttr.

HODFDSTUK

I. -

HOOFDSTUK

II. - Landpacht.
III. - Handelslw.ttr.

HOOFDSTUK
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ROOFDSTUK I.
RUISHUUR.

1. - H~t~w van goede1·en. - Httishttttr.
- Beslttitwet van 12 mcuwt 19.45. - Laat
aan ae rechter slechts toe het bed1·ag van
de htturprijs v.ast te steUen te relcenen
van het instellen van de 1·echtsvordering.

- De artikelen 16 en 17 :van de besluitwet van 12 maart 1945 laten aan de rechter enkel toe het bedrag van de door de
hum·der verschuldigde huurprijs vast te
stellen door de normale huurwaarde op
1 augustus 1939 in de plaats te stellen
van de overeengekomen huurprijs, te rekenen van het instellen van de rechtsvordering.
21 september 1956.
16
2. - Huur van goederen. - Huishu·ur.
- Besluitwet van 12 maa1·t 1945. - Vordering tot herziening ingestelcl 1vannee1·
de huurovereenlcomst ten einlle was. Vordering zonder voorwm·v .. - De vorde-

ring tot herziening van de huurprijs ingesteld op grond van artikel 17 van de
besluitwet van 12 maart 1945, wanneer
de huurov:ereenkomst. ten einde was, is
zonder voorwerp.
21 septen1ber 1956.
16
3. - Htt·1u· van goeae1·en. - H1.ttW van
een onroerend goed. - Persoonlijlce verhottdingen tussen partijen. Ret con-

tract van huur van een onroerend goed
doet enkel persoonlijke verhoudingen
ontstaan tussen huurder en verhuurder.
8 april 1957.
670
ROOFDSTUK II.
LANDI'ACH'f.

4. - Landpacht. - Recht van de ve·rpachter aan de tJacht een einde te malcen
in de loop van de tweecle termijn van
ingebntilcnemina van negen jaa1·. Beding in de huti1·overeenkomst ve1·eist. Afwijlcing betreffende de op 8 attgustus
1951 lopende pachten. - Ret vijfde lid

van artikel 20, II, van de wet van 7 juli
1951, al verwijst het naar artikel 1774,
paragraaf 2, II, van het Burgerlijk Wetboek, wijkt van deze laatste wetsbepaling
af, ten opzichte van de op 8 augustus 1951
lopende ·pachten, inzonderheid doordat
het niet vereist dat het recht van de verpachter aan de pacht een einde te maken
in de loop van de tweede termijn van
ingebruikneming van negen jaar in de
huurovereenkomst zou bedongen zijn.
11 januari 1957.
329

5. - Lanclpacht. - Recht van de ve1·pachter aan cle pacht een einde te malcen
zoals bepaald bij Mtilcel 20, II, lid 5, van

de wet van 7 jttli 1951. - Ontbinding clie
te allen tijde in cle loop van de tweede
termijn van ingebruilcneming van negen
jaa1· lean geschieden. - Opze,qging clie in
cle loozJ van de eerste ingebruilc.neming
cloo·r de verpachter wordt betelcend, maar
slechts in de loop van de tweede tennijn
van ingebntilcneming aan de huu.rovereenlcomst een einde stelt. - Regelmatige opzegging. - Ret vijfde lid van artikel 20,

II, hetwelk in de overgangsbepalingen
van de wet van 7 juli 1951 opgenomen is,
door te benalen dat de krachtens de voorgaande alinea's van een tweede termijn
van negen jaar hernieuwde pachten te
allen tijde kunnen worden opgezegd door
de verpachter, onder de voorwaarden en
modaliteiten bepaald bij artikel 1774, paragraaf 2, II, van het Burgerlijk Wetboek, laat de verpachter toe, zelfs in de
loop van de eerste termijn van ingebruik- ·
neming, aan de pachter opzegging te betekenen, mits hierdoor slechts in de loop
van de tweede termijn van negen jaar
aan de huurovereenkomst een einde gemaakt wordt.
11 januari 1957.
329
6. - Handelslmur. - Weigering het
htttwcontract te hernie·uwen ten einde
werlcen van wederotJbouw uit te vom·en.
- Verm·eemding van het goed zonder dat
de werlcen uitgevoerd werden. - Uitvoering van die werlcen door de aanlcoper.
- Aanvullende uitwinnin.QSVe1·goedin.Q. -

De verhuurder, die zich tegen de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst
verzet, mits vergoeding, ten einde het
verhuurde goed weder op te bouwen, en
die het goed verkoopt zonder de ontworpen werken uitgevoerd · te hebben, is er
toe gehouden een bijkomende uitwinningsvergoeding te betalen, zelfs indien hij de
aankoper de verplichting. opgelegd heeft
de werken van wederopbouw nit te voeren' en indien deze die verplichting vervuld heeft in de aan de verlmurder opgelegde wettelijke termijn. (Afdeling van
het Burgerlijk Wetboek houdende de regelen eigen aan de handelshuurovereenkomsten, art. 16, I, 3°, en 25, 2° en 3°.)
15 februari 1957.
473
7. - Hanclelshnttr. - Verhuurder clie
het voo1,wmen op grand waarvan hij de
hntwde1· heeft lcnnnen tt.itwinnen niet ve·rwezenl'ijkt. - Gewichtige 1·edenen. -Begrip. Opdat er een gewichtige reden

weze, die het verzuim van de verhuurder,
zijn voornemen OJ) grond waarvan hij de
huurder heeft kunnen uitwinnen te verwezenlijken, rechtvaardigt, volstaat het
n1et dat de verhuurder geen inzicht tot
bedriegen zou gehad hebben hetzij wanneer hij de hernieuwing geweigerd heeft,
hetzij naderhand. (Afdeling van het Burgerlijk Wetboek, houdende de regelen
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eigen aan de handelshuurovereenkomsten, art. 25, 3o.)
15 februari 1957.
473
8. - Handelshu,ur. - Weigering het
huurcontract te hernieuwen ten einde
werken van wederopbouw tbit te voeren.
- Gewichtige reden die de niet verwezenlijking van dat voornemen rechtvaardigt.
~ Beoordeling door de feitenrechter. -

Wanneer de verhuurder. geweigerd heeft
een handelshuurovereenkomst te hernieuwen ten einde het verhum·de goed weder
op te bouwen, beoordeelt de rechter soeverein in feite het bestaan of de zwaarwichtigheid van de door de verhuurder
ingeroepen reden tot rechtvaardiging van
het niet verwezenlijken van dat voornemen. Hij gaat zijn beoordelingsmacht
niet te buiten door te beslissen dat de
verkoop van het goed door de verhuurder
ten einde zelf een voordelige verkoop te
sluiten, geen gewichtige reden uitmaakt.
15 februari 1957.
473
9. ~ H~Hf.r van goederen. - Pacht. Lopende pachten ov het ogenblik van het
in voege treden van de wet van 7 juli
1951 en hernietbWd voor een tweede duw·
van negen jaar bij geb1·ek aan regelmatige opzegging. Verbreking door de
verhtbnrder met het oog op de ~bitbating
door de verlmtbrder van het in huur uegeven goed. - Voo1·waarden. -De pach-

ten Iopende op het ogenblik van het in
voege treden van de wet van 7 juli 1951,
en hernieuwd voor een tweede termijn
van negen jaar bij gebrek aan de opzegging voorzien bij artikel 1775 van het
Burgerlijk Wetboek, mogen ten allen
tijde verbroken worden door de verhum·der in de voorwaarden en volgens de modaliteiten voorzien in artikel 1774, paragraaf 2, II, welk de terugneming regelt
van het verhum·de goed, met het oog op
zijn uitbating door de verhuurder of zekere van zijn nabestaanden, zelfs bij afwezigheid van ieder schriftelijk beding
dienaangaande; de opzegging door deze
laatste bepaling voorzien mag minder dan
twee jaar V·o6r het verstrijken van de
oorspronkelijke huur gegeven worden.
(Wet van 7 juli 1951, art. 20, II, al. 5.)
(Impliciete oplossing.)
21 juni 1957.
897
10. - Hu'u1· van goede1·en.
Landpacht. - Hutbrcontract zonder vaste daWm op het ogenblik van de vedr-oop van
het goed en waarva,n de verlcopeT de wederopnemin,q niet heett opgelegd. -'-- Contract aan de aankoper niet tegenstelbaar.

- De landpacht zonder vaste datum op
het ogenblik van de verkoop van het verhuurd goed, en waarvan de overneming
door de verkoper niet opgelegd werd is
aan de aankoper niet tegenstelbaar.
5 juli 1957.
943
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11. - Huur van goederen. - Landpacht. - Hmtrcontract zonder vaste datum en waa1·van de verlcoper de wederopneming niet heett opgelegd. - Contract
niet tegenstelbaa1· aan de aanlcoper bu,iten
de termijn van eerste ingebrtbilcneming bf
de termijn van wettelijlce verlenging. -

.-Wijl artikel 4, paragraaf 1, van de wet
van 7 juli 1951, dat artikel 1748, alinea 2,
van het Wetboek vervangt, in geval van
pacht zonder vaste datum, op het ogenblik van de verkoop van het verhuurd
goed, waarvan de overneming door de
verkoper niet opgelegd is geweest, de
rechten van de aankoper heeft beperkt
ten voordele van de pachter, die op het
ogenblik van de verkoop, zich ,in de eerste
termijn van ingebruikneming bevond of
in de termijn van wettelijke verlenging,
volgt uit die bepaling dat, buiten die termijnen, zulk hum·contract, overeenkomstig het gemeen recht, aan de aankoper
niet tegenstelbaar is.
5 juli 1957.
943
12. - Hutw van goede1·en.
Landpacht. - Hutbrcontract zondm· vaste ·datum en waarvan de ve1·lcope1· de wederopneming aan de aanlcover niet heett opgelegd. - Pachter die zich bevindt in een
termijn van onbetJaalde dtb1W. Geen
vm·plicht-ing voor de aanlcoper van aan de
pachte1· een met 1·eden omlclede opzegging
te geven. - De opzegging aan de pachter

gegeven door de aankoper van een landgoed moet niet met redenen omkleed zijn,
wanneer de pacht geen vaste datum heeft
voor de verkoop, de pachter zich in de
termijn van huur voor een onbepaalde
duur bevindt en de verkoopakte aan de
aankoper het eerbiedigen van die pacht
niet oplegt.
5 juli 1957.
943
13. - H~bur van goederen. - Landpacht. - Inbedrijfneming door de eigenaar zelf van het verpacht uoed. - Beg!"ip. - Door het in bedrijf nemen van

een landgoed door de eigenaar zelf dient
begrepen niet enkel de exploitatie materieel door de eigenaar verwezenlijkt
doch ook deze die voor uitsluitende rekening van deze laatste en op zijn risico's,
door tussenkomst van een derde geschiedt.
944
5 juli 1957.
14. - Httut· van goede1·en. - Landpacht. ~ Weigering om de opzegging gegeven door d.e ve1·pachter die zijn inzicht
laat lcennen om zelt het verpacht goed in
bedrijf te nemen gel£Zig te verlclaren. Wettelijlcheid van die weigering indien
de vedclarinu van de verpachter niet oprecht is en h·ij dat inzicht slechts liet
lcennen om de wettelijlce bepalingen te
ontduilcen. Oriwettelijlcheid van die
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weigering, indien ze enkeZ gesteund is op
de omstandigheid dat de verpachter, gelet
op zijn beroep, niet cc geschilct )) is om, het
landgoed zelf te extJloiteren. - Indien de

rechter weigeren mag geldig te verklaren
de onzegging g-egeven door een verpachter
die zijn inzicht laat kennen om zelf het
landgoed in bedrijf te nemen, wanneer·
uit de omstancligheden der zaak blijkt
dat de verklaring van de verpachter niet
oprecht is en dat hij dit inzicht slechts
liet kennen ten einde de wettelijke bepalingen te ontduiken, mag die weigering
nochtans niet steunen op de omstandigheid dat, gelet op zijn beroep, de verpachter niet cc geschikt )) is om het g-oed te exp1oiteren en dat hij .zinnens is een derde
bezoldigde persoon met die exploitatie te
belasten.
5 juli 1957.
944
HOOFDSTUK III.
HANDELSHUUR.

15. - H~titr. - Handelshit~trovereen
lcomst. ~ Wet van 30 april 1951. - Uitwinning. - Jlorfaitaire vergoeclinr/.- .Afwij lcing sovereenlcornst.
Geldig heidsvoorwaarde. - Na ingang van het recht
op hernieuwing van de handelshuurovereenkomst mogen de partijen van het door
de wet ingesteld regime van forfaitaire
vergoeding afwijken. (Wet van 30 april
1951, art. 25.)
·
5 october 1956.
60
16. - Hn1tr. - Handelshit1tr. - Wet
van 30 april 1951. HernieitWing van
de hiturovereenlcomst. Vereiste voorwaarde opdat de hititrder ze zo1t lcunnen
inroepen. - De huurder mocht enkel de

hernieuwing van de huur, zoals ze ingericht was door de wet van 30 april 1951
op de handelshuur inroepen, indien hij
eigenaar was van het handelsfonds in het
onroerend goed geexploiteerd of indien
hij dat fonds in huur had ontvangen.
8 november 1956.
159
17. - Hmw, ~ Handelshititr. - Onroerend goed dat aan twee eigenaars toebehoort. - Betelcening van de aanvraag
tot hernieitWing aan een van de medeeigenaars. - Beheer van het goed door
een der medeeigenaars met toestemming
van de andere. - Gelclige betekening. ~

.Alhoewel een onroerend goed, welk het
voorwerp uitmaakt van een handelshuur,
aan twee medeeigenaars toebehoort, is
de betekening van de aanvraag tot hernieuwing van de huur, door de huurder
gericht tot een der medeeigenaars, geldig
indien, volgens een akkoord tussen die
medeeigenaars, die medeeigenaar alleen
het beheer van het goed waarneemt. (Sec-

tie van het Burgerlijk Wetboek welke
uitzonderingsbepalingen in zake handelshuur bevat, art. 14.)
8 november 1956.
159
18. - Huur. - Hanaelsh!wr. - Vordering van de hiturder tot betaling van
de bij artilcel 16, IV, van de wet van
30 april 1951 voorz·iene ve1·goeding. ~ Karakter en verjaring van die vo1·dering. -

De vordering tot betaling van de uitwinningsvergoeding, voorzien bij artikel 16,
IV, van de sectie van het Burgerlijk Wethoek die de bijzondere regelen betreffende
de handelshuur bevat, is geen vordering
tot betwisting van de weigering vanwege
de verhuurder om de huur te hernieuwen,
en de termijn binnen dewelke ze moet
worden ingesteld is bepaalcl door artikel 28 en niet door artikel 16, I, 4°, van
gezegde sectie.
8 november 1956.
159
19. - Hu1tr van goederen. - Handelshunrovereenlcornsten. - Hit!!1"de1· die het
bewijs aanbiedt van de stilzwijgende toestemming van de verhitttrder, sinds het
begin van de verhuring, tot de commerc·Wle bestemming van het onroerend goed.
Verwerping van dat aanbod van bewijs om redenen die niet passend zijn. Schending van · artilcel 97 van de Grandwet. - Wanneer de huurder van een huis,

om te bewijzen dat sinds het begin van
de verhuring, de verhuurder erin heeft
toegestemd dat gezegd huis tot de uitoefening van een kleinhandel zou worden
bestemd, aanbiedt te bewijzen, dat, sinds
het begin van zijn ingenottreding, het
huis gekend was als een kleinhandelshuis, dat de verhuurder, voor het sluiten
van de huur, aan de hum·der had verklaard dat het goed wel gelegen was om
een magazijn te houden en dat hij het
huis te dien einde in huur heeft gegeven,
is niet regelmatig gemotiveerd het vonnis, welk dat aanbod verwerpt om de
enige reden dat de uitoefening van een
handel door de huurder de toestemming
van de verhuurder niet insluit, dat preciese feiten zijn vereist en zulkdanige
publiciteit dat de verhuurder zich rekenschap kan geven van de aan het huis gegeven bestemming en dat een gedoogzaamheid, geen toestemming, zelfs stilzwijgend, uitmaakt.
14 december 1956.
258
20. - Handelshttur.
UUwinningsvergoeding. - Vordering tot betaling van
de vergoeding bepaald bij artilcel 16, IV,
in de wet van 30 april 195.1 vervat. Terrnijn tot het instellen van die vordering. - Vertrelcp·unt. ~ Indien het recht

op de uitwinningsvergoeding, zoals het
bepaald is bij artikel 16, IV, van de af-
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deling van llet Burgerlijk Wetboek houdende de regelen eigen aan de handelshuurovereenkomsten, bestaat van het
ogenblik af dat de afwijzing van de hernieuwing in de door de wet bepaalde vormen en voorwaarden wordt uitgedrukt,
kan de huurder echter de veroordeling
van de verhuurder tot betaling van die
vergoeding in rechte niet vorderen v66r
dat het feit van de uitwinning voltrokken
is, noch derhalve, v66r het verstrijken
van de huurovereenkomst waarvan de
huurder de hernieuwing wilde bekomen;
op dat ogenblik begint de termijn van
een jaar te lopen, in dewelke, overeenkomstig artikel 28, de vordering tot betaling van de vergoeding dient ingesteld
te worden.
22 februari 1957.
501
21. - Handelsh!tU1'0vereenlcomsten. Weigerin.Q van de ve1·lHt!trder de hmwovereenkomst te hernie!tWen. Weigering ,qegrond op de zware telcortlcoming
aan de uit de huurovereenlcomst voortvloeiende ver·plichtingen bestaanlle in het
4fstaan van de hu·urovereenlcomst aan
een derlle. Afstaan van de hu!trovereenlcmnst gepaarll met het afstaan van
ltet in het geh!t!trde geexploiteerde handelsfonlls. Verhu!trller het recht op
Jternieuwing van de huu.rovereenkomst
weigerenlle omdat de h!t1trder niet meer
eigenaa1· of huurller is van het handelsjonds geexploitem·d in het geh!t!tTde. V e1·hmt1·deT geen ande1·e reden van weiflering inToepende, maaT de wettelijlce ge.
volgen nadeT bepalende van de enige reaen ingeroepen en betelcend aan de hmtrder. - )Vanneer de verhuurder zijn wei-

gering om de handelshuurovereenkomst
te hernieuwen heeft gegrond op een zware
tekortkoming van de huurder aan zijn
huurverplichtingen bestaande in het afstaan van zijn huurovereenkomst aan
een derde, en wanneer er vastgesteld
wordt dat dit afstaan gepaard ging met
dit van het in het gehuurde geexploiteerde handelsfonds, roept de verhuurder
door, v66r de rechter in kennis gesteld
van het verhaal van de huurder, in hoofdorde artikel 11, en subsidiair, artikel 16
in te roepen van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek welke de regelen betreffende in het bijzonder de handelshuurovereenkomsten bevat, geen nieuwe reden
in verschillend van die welke hij regelmatig aan de huurder heeft betekend,
doch beperkt hij zich de enige ingeroepen
reden nader te bepalen en de afwezigheid
van wettelijke grondslag voor de hernieuwing ervan af te .leiden.
23 mei 1957.
809
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1. - Hmtr van diensten. - ArbeidscontTact. - Bewijs van het bestaan van
het contTact. - Bewijs door vermoedens.

- Het bestaan van een arbeidscontract
kan, welke de waarde van het geding ook
zij, door vermoedens bewezen worden.
(Wet van 10 maart 1900 op het arbeidscontract, art. 4; Burg. Wetb., art. 1353.)
25 januari 1957.
388
2. - H!tuT van diensten. - BediendencontTact. - Bediende ged·urende meer dan
negentig dagen werlcongeschilct. - Gevolg
ten opzichte van het cont1·act. - Overeen-

komstig artikel 9 van de wet van 7 augustus 1922 betreffende het bediendencontract, gewijzigd bij artikel 6 van de wet
van 11 maart 1954, wordt aan het contract · niet noodzakelijk een einde gemaakt, wanneer de arbeidsongeschiktheid
meer dan negentig dagen duurt; in dat
geval heeft de werkgever de faculteit aan
het contract een einde te maken mits uitkering van een vergoeding.
7 februari 1957.
440
3. - Huw· van diensten.- Belliendencontract. - lVet van 7 aug!tSt!ts 1922. Betwisting omt1·ent de dmt.r van de opzegging gegeven v66r het in werlcing treden van de wet van 11 nwa1·t 1954 en
waarvan de termijn voortdmwt na de in
we1·Jcing tred·ing. Wet van 11 maart
1954 niet toepasselijlc. De wet van

11 maart 1954 tot wijziging en aanvullfng
van de wet van 7 augustus 1922 betreffende het bediendencontract is niet toepasselijk in geval van betwisting omtrent
de duur van de opzegging gegeven v66r
de dag van de inwerkingtreding van de
wet van 11 maart 1954, zelfs indien de
termijn ervan na die dag voortduurt.
7 februari 1957.
440
4. - A1·beidscontract. - Arbeider die
zich voor z·ijn werk aanbiedt, maar die
in de onmogelijlcheid wordt gesteld te arbeiden. Normaal loon. Afwijlcing
lc1·achtens een beslissing van het paritai1·
comite. - Beslissing die de inweTlcingtreding van de wet van 4 maart 1954 leon
voorafgaan. - Artikel 9 van de wet van

4 maart 1954, na in zijn eerste alinea bepaald te hebben dat de arbeider, die zich
normaal voor zijn werk aanbiedt, maar
die, door een van zijn wil onafhankelijke
oorzaak, in de onmogelijkheid wordt gesteld te arbeiden, recht heeft op zijn normaul loon, stelt bij zijn tweede alinea,
afwijkingen op die regel krachtens een
bij koninklijk besluit bindend verklaarde
beslissing van het paritair comite; de geldigheid van dergelijke beslissing is niet
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afhankelijk gemaakt van de voorwaarde
dat ze genomen zou zijp. na de inwerkingtreding van voormelde wet.
21 februari 1957.
497.

5. -

Httttr van diensten. - Oprichting
tegen vaste prijs van een gebouw. - Aannemer die aanv·ullende werken heett ttitgevoerd. Voorwaarden waarin artilcel 1793 van het Bttrgerliflc W etboelc aan
de aannemer toelaat een vermeerdering
van prijs aan te v·ragen. - De aannemer

die zich gelast heeft bouwwerken nit te
voeren tegen een vaste prijs, volgens een
met de eigenaar van de grand bepaald
plan, mag, krachtens artikel 1793 van het
Burgerlijk Wetboek, geen vermeerdering
van prijs eisen, wegens veranderingen of
bijvoegingen op het plan aa,ngebracht,
tenzij deze schriftelijk werden ingewilligd en de prijs ervan met de eigenaar
werd overeengekomen.
22 maart 1957.
612
6. - Hmw van d·iensten. - 01wichting
tegen vaste prijs van een gebomv. - UUvoering van aanvttllende werlcen. - Voorwaarden door arf'ilcel 1793 van het Burgerlijlc Wetboelc vereist ovdat de aannemer een vermeerde-ring van pr"ijs zou mogen aanvragen. - Wijzen waarop van die
wetsbepaling mag worden afgewelcen. -

Van de bepaling van artikel 1793 van het
Burgerlijk Wetboek, die de voorwaarden
bepaalt waaraan onderworpen is, een vermeerdering van prijs, wegens veranderingen of bijvoegingen op het plan aangebracht, door de aannemer, die zich gelast
heeft tegen een vaste prijs een gebouw op
te richten volgens een met de eigenaar
van de grand bepaald plan, kan afgeweken worden hetzij door een beding van
de overeenkomst zelf, hetzij door een verbintenis van de eigenaar, de prijs ervan
te betalen, na uitvoering van de aanvullende werken aangegaan.
22 maart 1957.
612
7. - Htttw van diensten. - Opricht'ing
tegen vaste prijs van een gebouw. - Uitvoering t;an aanmtllende werlcen door de
aannemer. - Geen bezwaar geovpercl door
de derde, met het toezicht van de bouw
door de eigenaar belast noch opmerlcing
van de e·igenaar zelf. - Ornstandigheden
die niet bew'ijzen dat vartijen geldig van
artikel 1793 van het Btwgerlijlc Wetboelc
zijn afgewelcen. - De enkele omstandig-

heden dat e'en derde, door de eigenaar
van de grand belast met het toezicht op
het oprichten van een gebouw tegen een
vaste prijs geen bezwaar geopperd heeft
tegen de uitvoering door de aannemer van
de aanvullende werken en dat deze uitgevoerd werden met weten en zonder opmerking van de eigenaar, bewijzen niet

dat partijen geldig afgeweken ZIJn van
:ntikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek.
22 maart 1957.
612

8. Dienstverhttring. Wet van
31 october 1950 waarbij de loonsverhogingen voorzien bij de wet van 6 juli 1948,
wellce een loonsverhoging als tegenprestatie van zelcere cornpensatiever,qoedingen
toelcent, definitief worclen gernaalct en in
de bezoldiging van de arbeiders opgenornen. - Wet van toevassin,q ov de uitslttitend bij tooien bezoldigde wedcnemers,
wellce bij een dienstverhuringsoontract
verbonden en aan de rnaatschappelijlce
zelcerheid onderworpen zijn. - Vaststelling dat de tooien in evenredigheid met
de prijsverhoging gestegen zifn. ~ Vaststelling die de weigering van de door de
wet voorziene loonsverhoging niet rechtvaarcligt. - De artikelen 1 en 3 van de
wet van 31 october 1950, waarbij de loonsverhogingen voorzien bij de wet van
6 juli 1948, welke een loonsverhoging als
tegenprestatie van zekere compensatievergoedingen toekent, definitief worden gemaakt en in de bezoldiging van de arbeiden: opgenomen, zijn toepasselijk op·
de uitsluitend door middel van fooien bezoldigde arbeiders, die bij een dienstverhuringscontract verbonden en aan de
maatschappelijke zekerheid onderworpen
zijn; de vaststelling dat de fooien in
evenredigheid met de prijsverhoging gestegen zijn volstaat niet om de weigering,
de door de wet voorziene loonsverhoging
toe te staan, wettelijk te rechtvaardigen.
4 april 1957.
656

9. - Dienstverhurin,q. - Arbeidsoontract. - Reglementerinrt van de betaling
van de lonen aan de werlclieden. ~ lnbreulc op het verbod, door lle wet niet
voorziene afho'll.dingen te doen op de
tooien aan het 1Jersoneel ot ten zijnen be-·
hoeve gegeven. Ogenbliklcelijlc misdrijf. - De inbreuk op artikel 7bis van
de wet van 16 augustus 1887, aangevuld
door artikel 1 van de wet van 22 maart
1940, dat aan de bedrijfshoofden verbiedt
op de aan het personeel of ten zijnen behoeve gegeven fooien, andere afhoudingen
te doen dan die bij de wet voorzien, is
voltooid zodra de onwettelijke afhouding
gedaan wordt en maakt dus geen voortgezet misdrijf nit.
4 april 1957.
656
10. - Dienstverhu.ring. - Werlcplaats1'eglement. ~ Verzttim van toezending van
een e::vemplaar aan de werlcrechtersraad.
- Geen stratsanotie. - Geen invloed op
de geldigheill en de bindende lcracht van
het reglernent. - Voorwaarclen van het
in werlcing t·reaen van dit 1'0ftlement. -

De niet-.ualeving, door llet bedrijfshoofd,
van artikel 7, laatste lid, van de wet van

HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN.
15 juni 1896, dat de toezending ami de
werkrechtersraad voorschrijft van een
exemplaar van het werkplaatsreglement
of de definitief geworden wijziging van
het we~·kplaatsreglement, wordt niet
strafrechtelijk beteugeld en is zonder invloed op de geldigheid en de bindende
kracht van dit reg·lement, dat de partijen
bindt zodra de andere formaliteiten, door
de artikelen 7 en 8 van gezegde wet voorzien, vervuld zijn en de termijn tot nithanging van het reglement verstreken is.
4 april 1957.
656
11. - Dienstverhttring. - Arbeidsoontraot. - Reglementerin.Q van de betaling
van de lonen aan de werklieden. - Verdeling van de fooien tttssen de leden van
het personeel van de sp·ijshttizen, - Ondenteming met vijf lcellners en twee hofmeestet·s. - Beslissin,q die de twee hofmeesters tot de verdeling toelaat door aan
de tweede hofmeester de hoedanigheid
van lcellner toe te kennen. - Sohending
van het beslttit van de Regent van '27 januari 1948. Schendt de artikelen 1, 2

en 4 van het besluit van de Regent van
27 januari 1948 tot vaststelling van de
wijze van verdeling van de gemeenschapPelijk ve1·zamelde fooien in de instellingen welke onder de hotelnijverheid ressorteren, de beslissing die, voor een spijshuis met vijf kellners en twee hofmeesters, deze laatste tot de verdeling toelaat
door aan de tweede hofmeester de hoedanigheid van kellner toe te kennen.
4 april 1957.
656

12. - Huu1· van rliensten. - Vennootsohap. - Persoon die in zijn handen het
beheer en de leidinu van de vennootsohap
verzamelt en die de hogere leidin.Q verzekert van de,qene die ten dienste van deze
laatste arbeiden. - Persoon die zelf, als
orgaan van de vennootsohap, het gezag
11itoetent welk het dienstoontraot aan de
vennootsohap toelcent. - F'iotief karalcter
van het vet·band van onder,qesohilctheid.
- Wanneer een persoon in zijn handen,
voor zoveel de wet op de handelsvennootschappen het toelaat, het beheer en de
leiding van de vennootschap heeft bijeengebracht, en namelijk de hogere leiding
verzekert van degenen die in dienstverband voor de vennootschap arbeiden, mag
de werkrechtersraad van beroep er wettelijk van afleiden dat, als orgaan van de
vennootschap, deze persoon zelf het gezag
uitoefent welk het dienstcontract aan de
vennootschap toekent en dat, derhalve,
de band van ondergeschiktheid waarvan
het uitwerksel zou moeten zijn hem aan
het door hemzelf uitgeoefend gezag te onderwerpen, een fictief karakter heeft.
14 juni 1957.
862

13. -

Bediendenoontraot. -

Draag-
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wijdte van de bewoordingen « aezelfde
werlcgever ll in artilcel 15, Jo, alinea 2,
van de wetten betrettende het bediendenoontraot sa.mengeordend bij lconinlclijle
besluit van 20 juli 1955. - De bewoordin-

gen « dezelfde werkgever ll in artikel 15,
1 o, alinea 2, van de wetten betreffende
het bediendencontract, samengeordend bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955 beogen
de economische exploitatie-eenheid die de
onderneming uitmaakt, welke ook de gebeurlijke wijziging van haar juridische
aard weze.
14 juni 1957.
859
14. - Bediendenaont·raot. - Bepaling
van de tet·mijn van voorafgaande opzegging om een einde te stollen aan de
dienstverbintenis van een bediende. Beslissing van de werlcreohtersraad van
beroep die relcening houdt van de dtt1Ir
van de dienstverbintenis van de bediende
opeenvolgend ten dienste van een persoon
en van een vennootsohap aan wellce deze
pm·soon zijn nijve1·heid heeft overgemaalct. - Wettelijlcheid. - Is wettelijk

de beslissing van de werkrechtersraad
van beroep die, om de termijn van vooropzeg te bepalen door de wet voorzien om
een einde te stellen aan de dienstverbintenis van een bediende, beslist dat deze,
die opeenvolgend in dienst is geweest van
een persoon en van een naamloze vennootschap aan welke deze persoon zijn
nijverheid heeft overgemaakt, aanzien
moet worden als .zijnde in dienst geweest
van dezelfde werkgever. (Wetten betreffende het bediendencontract samengeordend bij besluit van 20 juli 1955, art. 15
en 18.)
14 juni 1957.
859

15. - Httur van d·iensten. - Werlegaver die een uniform bezorgt aan de arbeider. - HerstelUn.Qs- of onderhoudslwsten. - Kosten die n·iet ov de bezoldiging
ntogen aangerelcend worden. - Indien het
de werkgever toegelaten is OD de bezoldiging van een arbeider, aangeworven in
de banden van een dienstverhuring, de
kostprijs aan te rekenen van een uniform
die hij hem bezorgt om in dienst gedragen
te worden, mag hij, evenwel, de herstellings- of onderhoudskosten van deze uniform op de bezoldigingen niet aanrekeneri. (Wet van 16 augustus 1887, art. 2
en 7; wet van 22 juni 1953, art. 6.)
20 juni 1957.
887

16. - Hmw van diensten. - Afhoudin.Qen of aanrelceningen van sommen op
de bezoldiginuen van de arbeiders. - Arbeiders door de werk.Qevm· 1·eahtstreelcs
bezoldigd. - Arbeiders door fooien van
de klan ten bezoldigd. - I dentielce reglementatie. - De afhoudingen of de aanrekening, door de werkgever, van sommen
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HUWELIJK. -

HUWELIJKSOONTRAOT~

op de bezoldigingen van de arbeiders
aangeworven in de banden van een
dienstcontract, zijn zowel indien het arbeiders betreft, rechtstreeks bezoldigd
door de werkgever, als arbeiders bezoldigd door fooien van de klanten, aan dezelfde wettelijke regelen onderworpen.
(Wet van 16 augustus 1887, art. 2 en 7;
wet van 22 maart 1940, art. 1; wet van
22 juni 1953, art. 6.) (Eerste en tweede
arrest.)
·
20 juni 1957.
888
1'7. -

Hmtr van d·iensten. - Aa.nrekening op de bezoldiging van een arbeider, van de Tcostprijs van een ~m·iforrn
door de werkgever voor de dienst bezorgd. Aanrekening die een levering
in eigendom onderstelt. ~ De werkgever,

bij toepassing van artikel 2 van de wet
van 16 augustus 1887, mag slechts op de
bezoldiging van een arbeider de kostprijs
afrekenen van de uniform die de arbeider
verplicht is te dragen, indien hij hem
deze uniform in eigendom heeft bezorgd.
(Eerste en tweede arrest.)
20 juni 1957.
888
18. - H·u~tr van diensten. - Arbeidsoontraot. Overeenlcomst voor een bepaalde du~tr of ondernerning. - Overeenlcomst onderhevig, bij gemis aan gesohrift, aan de voorwaarden bevaald voor
de verbinteniss,en aangegaan voor een onbepaalde dmtr. - Afwijlcing wanneer de
overeenkomst zonder gesohritt met het
gebntilc overeenstemt.- Gebntik dat voor
het in werking t·reden van de wet van
4 maart 1954 lean bestaan. ~ Van de re-

gel, volgens dewelke het arbeidscontract
aangegaan voor een bepaalde duur of onderneming bij geschrift moet worden
vastgesteld en, bij gemis aan geschrift,
onderhevig is aan de voorwaarden · bepaald voor de verbintenissen aangegaan
voor een onbepaalde duur, wordt afgeweken in de nijverheidstakken en voor de
categorien arbeiders waar, namelijk, het
contract zonder geschrift met het gebruik
overeenstemt. Het aldus beoogde gebruik
is niet enkel datgene dat na het inwerkingtreden van de wet van 4 maart 1954
en trouwens in strijd met de bepalingen
van openbare orde van die wet zou zijn
ontstaan. (Wet van 10 maart 1900, artikel 5bis, ingelast bij artikel 2 van de wet
van 4 maart 1954.)
11 juli 1957.
970

HUWELIJK.
1. - Gesohil betrettende de geldigheid
van de toestemming door een eohtgenoot
,qegeven. --' V aststelling dat geen gebrele
van toestemming heett ktmnen bestaan in
hoofde van die eohtgenoot. - Betwisting

geldig verworpen. - De rechter, voor dewelke een geschil betreffencle de geldigheicl van de toestemming tot het huwelijk
gegeven door een echtgenoot aanhangig
wordt gemaakt, verwerpt regelmatig dit
geschil door uit de omstandigheden waarin dat huwelijk werd aangegaan af te
leiden dat geen gebrek van toestemming
in hoofde van die echtgenoot heeft kunnen bestaan.
10 december 1956.
249

2. - Verpliohting van htllp en van bijdrage in de behoetten van het huisho·nden. - Uitvoer·ing· in de eohtelijlee tooonplaats. - De verplichtingen van hulp en

van bijdrage in de behoeften van het
huishouden, die op elkeen van de echtgenoten rusten, moeten in principe ter echtelijke woonplaats vervuld worden. (Burgerlijk Wetboek, art. 108, 212, 214a en
214b.)
607
21 maart 1957.
3. - Feitelijle gesoheiden eohtgenoten.
- Eis to·t een ttUkering tot levensonderhottd gestettnd ov de verlating en de weigering van de man bij te dragen in de
behoetten van het hnishottden. - Bewijs
te leveren door aanlegster. - De feitelijk

gescheiden echtgenote, die een uitkering
tot levensonderhoud aanvraagt omdat
haar echtgenoot haar verlaten heeft, minderjarige kinderen ten haren laste gelaten heeft en weigert in de behoeften van
het huishouden bij te dragen, moet de
werkelijkhe1d van die verschillende elementen bewijzen, zonder dat het aan de
man behoort de ontstentenis van omstandigheden te bewijzen die de echtgenote
vrijstellen van de verplichting met hem
samen te wonen.
· 21 maart 1957.
607

HUWELIJKSCONTRACT.
1. ~ Wettelijke gemeensohap. - Scheiding 'han tater en bed. - Afstand van de
gemeenschap door de vro~tw. Navalgena verzilvm·en door de man der van de
gerneenschap afhangende ettecten. - Niet
voorbehouden goederen. Toestemming
van de v1·ouw niet vereist. - Nadat de

scheiding van tafel en bed van onder het
regime van de wettelijke gemeenschap
gehuwde echtgenoten uitgesproken is geworden en de vrouw van de gemeenschap
afstand heeft gedaan, kan de man, zonder de toestemming van de vrouw, overgaan tot het verzilveren van effecten die
tot de gemeenschap behoorden en die het
karakter ·van voorbehouden goederen niet
hebben.
15 februari 1957.
471
2.

~

Gemeenschap. -

Heling of ver-

INDEJPLAATSSTEJLLING.
Begrip. - De daden van
de in gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenoot die tot doel hebben de medeverdelers over de omvang van de gemeenschap of van de nalatenschap te bedriegen, zijn niet de enige daden die de heling
of de verduistering van gemeenschap of
nalatenschap uitmaken; het begrip van
heling of van verduistering strekt zich uit
tot elk bedrog dat ertoe strekt medeverdelers te beroven van hetgeen hun in de
verdeling toekomt. (Burg. Wetb., art. 1477
en 792.)
2 mei 1957.
723
dnistering. -
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5. - Wettelijlce gemeenschap. - Wederbelegging door de echtgenoot. ~ Verlclaring voo?·geschreven door artilcel 1434
van het Bnrgei'lijk Wetboelc. Regel
toepasselijk zelfs in de betrelclvin.oen tussen de echtgenoten. - Zelfs in de betrekkingen tussen de in de gemeenscha11 van
goederen gehuwde echtgenoten, bestaat er
slechts wederbelegging vanwege de echtgenoot, wanneer hij, bij de verkrijging,
verklaard heeft dat deze is geschied met
de penningen voortkomende van een eigen
goed en om als wederbelegging te gelden.
(Burg. Wetb., art. 1434.)
2 mei 1957.
725

3. - Gemeenschap. - Heling of verdttistering. Deelhebber in het onverdeelde houdende alleen goederen van de
onverdeeldheid lcrachtens een overeen.
lcomst met zijn mededeelhebbers. ~ Navolgende verduistering. Verduistering
die geen heling noah verdttistering van
de gemeenschap uitmaalct. - Maakt geen

6. ~ TVettelijke gemeenschap.
Wederbelegging door de echtgenoot. - VerTcrijging van een onroerend goed met de
penningen voortlcomend van een eigen
goed van de echtgenoot. VerTcrijging
verwezenl'ijlct bij weten van de andere
echtgenoot, bij de aTcte aanwez,ig. - Omstandigheid niet gelijlcwaardAg met de
verlclaring voorueschreven
door artilcel 1434 van het Burgerlijk W etboelc. -

heling of verduistering uit, in de zin van
de artikelen 792 en 1477 van het Burgerlijk Wetboek, de verduistering door een
deelhebber in het onverdeelde, van goederen die hij aileen mocht houden, na de
opening van de onverdeeldheid, krachtens
een overeenkomst met zijn mededeelhebbers.
2 mei 1957.
723

De omstandigheid dat de verkrijging van
een onroerend goed door de echtgenoot
geschiedt bij weten van de andere echtgenbot bij de akte aanwezig, is niet gelijkwaardig met de verklaring voorgeschreven door artikel 1434 van het Burgerlijk Wetboek.
2 mei 1957.
725

4. - Wettelijlce gemeenschap. ~ Onroerend goed onder bezwarende titel verkregen gedurende het httwelijk. - Aanwinst van de gemeenschap. ~ Elen onroe-

7. - WetteUjlce gerneenschap. - Wederbelegging ten tUel van ei,qen goed. Verrnogen doch geen verplichtin,q. - De

rend goed onder bezwarende titel gedurende het huwelijk verkregen door een
echtgenoot onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap gehuwd, maakt een
aanwinst van de gemeenschap uit. (Burgerlijk Wetboek, art. 1401, 3°.)
2 mei 1957.
725

wederbelegging ten titel van eigen goed
is, wanneer de wet deze toelaat, slechts
een vermogen en niet een verplichting
voor een in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoot.
2 mei 1957.
725

I
INDEPLAATSSTELLING.
Dader van een delict veroordeeld tot
schadevergoeding jegens het slachtoffer.
- Aansteller die bttrgerlijlv verantwoordelijk wordt verlclaard. Beslissingen
in lcracht van gewijsde ge,qaan. ~ Aansteller die de veroordeling uitvoert en die
daarna tegen de aangestelde een rechtsvordering
lvrachtens indeplaatsstelling
1titoefent tot terugbetaling van het ,qeheel
of van een deel van de betaalde som. Aanstellet· die als in de plaats gesteld
aan het recht van het slachtofjer, de actio
judicati ttitoetent die toebehoorde aan
deze laatste tegen de dader van het delict. - De dader van een delict en zijn

aansteller, burgerlijk verantwoordelijk
verklaard op grond van artikel 1384, ali-

nea 3, van het Burgerlijk Wetboek, veroordeeld zijnde door in kracht van gewijsde gegane beslissingen tot schadevergoedingen jegens het slachtoffer, stelt de
aansteller die na de veroordeling uitgevoerd te hebben, tegen zijn aangestelde
een rechtsvordering krachtens indeplaatsstelling uitoefent tot terugbetaling van
het geheel of van een deel van de door
hem betaalde som, niet een vordering in
tot herstelling van de schade door het
misdrijf veroorzaakt; hij oefent, als in
de plaats gestelde in het recht van het
slachtoffer, de actio judicati uit die aan
deze toebehoorde wanneer het schadeloos
gesteld werd doo'r de aansteller, tegen de
dader van het delict.
10 mei 1957.
758
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J
gebezigd wordt ten einde het vangen of
vernietigen van het wild te vergemakkelijken. (Wet van 28 februari 1882, art. 8.)
5 november 1956.
142

JACHT.
1. - Lokaas van aard om de vangst
of de vernietigin.IJ van het wild te vergemakkelijken. - Aardapvelen gestrooid
om het wild te loklcen ten einde het te
doden.
Verboden lolcaas.
Ret

2. - Wild. - Beoordeling in feite door
de reohter. ~ Soevereine beoordeling. -

De rechter beslist soeverein in feite dat
een door de betichte gedode konijn een
wild is.
4 februari 1957.
423

strooien van aardappelen, zelfs met geen
schadelijke of bedwelmencle stoffen gemengd, kan een lokaas waarvan het gebruik verboden is uitmaken, wanneer het

K
KINDEIUOESLAGEN.
1. ~ Personen die nevens een bezoldigd
beroep, bijlcomstig, aan versohillende verzekeraars een bedrijvigheid van verzelceringsagent presteren. - Personen die, te
dezen titel, buiten dienstverband staande
arbeiders zijn, aan het regime der kindertoeslagen voor niet loontrelclcende arbeiders onderworpen. - De personen die,

nevens een bezoldigcl beroep, bijkomstig
aan verscheidene verzekeraars hun bedrijvigheid van verzekeringsagent presteren zijn, te dezen titel, buiten dienstverband staande arbeiders onderworoen aan
het regime der kindertoeslagen, voor niet
loontrekkende arbeiders. (Wet van 10 juni
1937, art. 1 en 9; koninklijk besluit van
22 december 1938, art. 3 en 9bis; koninklijk besluit van 2 september 1939, art. 2;
art. 6, 2°, bevat in het enige artikel van
het koninklijk besluit van 19 december
1939.)
196
22 november 1956.
2. - Huur van werk. - Huur van
d·iensten. - Persoon die in zijn handen
het beheer en de leiding van de vennootsohap verzamelt en clie de ho.qere leiding
verzekert van diegenen die ten dienste
van deze laatste arbeiden. - Afwezigheid
van het verband van 6ndergesohilctheid
dat de huur van diensten lcenmerkt. Geen toepassing van het stelsel van de
samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders, Bij

ontstentenis van het verband van ondergeschiktheid dat het dienstcontract ken-

merkt, maakt de activiteit uitgeoefend in
de schoot van een vennootschap door een
persoon die in zijn handen het beheer en
de leiding van deze vennootschap verzamelt en die namelijk de hogere leiding
verzekert van degenen die in dienst zijn
van deze, geen uitvoering uit van een
zulkdanig contract, en kan deze persoon,
derhalve, geen aanspraak maken op de
toepassing van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
14 juni 1957.
862

KOOPHANDEL.
Handel-Ha.ndelaar. - Daden van handelaars. - Bewaar.qeving van beursetteoten door een handelaar aan een wisselagent. ~ Verlcopen, aanlcoven en ruilingen door deze voor relcening van de handelaar uitgevoerd. Tlermoeden van
oommercieel lcaralcter in hoofde van de
handelaar. Tegenbewijs. Wanneer

een handelaar aan een wisselagent beurseffecten in bewaring geeft en deze gelast
verkopen, aankopen en ruilingen nit te
voeren, worden die verrichtingen vermoed
daden van koophandel in hoofde van de
handelaar uit te maken. Het behoort deze
laatste nochtans dat vermoeden om te
werpen door het bewijs te leveren dat die
verrichtingen een oorzaak hebben, die aan
de handel vreemd is. (Wetboek van koophandel, art. 2.)
8 februari 1957.
449

LASTGEJVING. -

MAATSOHAPPEJLIJKEJ ZEJKEJRHEJID.
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L
LASTGEVING.
1. - Lastgeving tot beheer van een
onroerend goed. - Door een der medeeigenaars aan de andere gegeven. - Stilzwijgende lastgeving. Geldigheid. ~

De Iastgeving om een onroerend goed te
beheren en om de betekeningen, welke
het betreffen, te ontvangen·, die door een
medeeigen'aar aan de andere wordt gegeven mag stilzwijgend zijn.
· 8 november 1956.
159
2. - Mandaat. - Vet-richt-ingen te vervullen de eerste v66r, de tweede na het
overlijden van de lastgever. - Verrichtingen die onatscheidbaar zijn. - Mandaa.t dat geen einde neemt bij het overlijden va.n de lastgever. - Wanneer een

mandaat tot voorwerp heeft een verrichting die door de mandataris v66r het
overlijden van de lastgever dient vervuld
te worden, en een verrichting te vervullen
na het overlijden, en deze verrichtingen,
in de bedoeling van de lastgever, onafscheidbaar zijn, neemt het mandaat geen
einde bij het overlijden van de Iastgever.
17 juni 1957.
867

MAATSCHAPPELIJKE ZEKER.=
HElD.
1. - Besluitwet van 28 december 1944- Regime toepasselijk op arbeider.s ten
dienste van kerlcfabrielcen. - Het regime

van de maatschappelijke zekerheid, ingesteld door de besluitwet van 28 december
1944, is toepasselijk op de arbeiders verbonden door een arbeids- of bediendencontract met een kerkfabriek. (Besluitwet van 28 december 1944, art. 2.) (Elerste
en tweede arrest.)
16 november 1956.
177
2. - Arbeidm·s bedoeld door artilcel 2,
alinea .l, van de beslttitwet van 28 december 1944. - Arbeiders onderworpen aan
het regime van de maatschappelijke zekerheid zelfs indien hunne prestaties
slechts geleverd worden ten bijlcomende
titel en wellce ook de duur er van weze.
~

De arbeiders bedoeld door artikel 2,
alinea 1, van de besluitwet van 28 december 1944, en niet uitgezonderd door alinea 2, zijn onderworpen aan het regime
van de maatschappelijke zekerheid ingesteld door die besluitwet, zonder onder-

3. - Mandaat. - Einde van het mandaat,door het overlijden van de lastgever.
Regel van dewellce partijen lcttnnen
afwijlcen. Partijen mogen afwijken

van de regel gevestigd !Jij artikel 2003 van
het Burgerlijk Wetboek Iuidens welke het
mandaat einde neemt door het overlijden
van de lastgever; zulke afwijking mag
afgeleid worden hetzij van het voorwerp
van het mandaat, hetzij van het doel door
de lastgever beoogd.
17 juni 1957.
867

LIJFSDWANG.
Strafzalcen. Verdachte minderjadg
op het ogenblilc der feiten. - V eroordeling tot lijfsdwang. Onwettelijlcheid.

- De lijfsdwang mag niet worden uitgesproken tegen een veroordeelde, wegens
feiten tijdens zijn minderjarigheid gepleegd. (Wet van 27 juli 1871, art. 6.)
(Eerste en tweede arrest.)
1 juli 1957.
930

scheid n11ar gelang ze prestaties in hoofdorde of ten bijkomende titel Ieveren nocb
volgens de dagelijkse duur van die prestaties. (Elerste en tweede arrest.)
16 november 1956.
17'7
3. Recht tot werlclozenstettn. Staatsbtwgerlijlc t·ecM. Het recht op

werklozensteun is begrepen onder de rechten die door artikel 93 van de Grondwet
zijn bedoeld met de termen « Staatsburgerlijke rechten )).
21 december 1956.
279
4. - Beslttitwet van 28 december 1944,
artilcel 2, lid 2. - Familieonderneming.
- Begrip. - In artikel 2, lid 2, van de

besluitwet van 28 december 1944, duidt het
woord « familieonderneming )), een onderneming aan, waarin enkel personen als
werkgevers en loontrekkendeii deelnemen
die, om reden en van nauwe bloed- of
aanverwantschap en van gemeenschap
van belangen, verbonden zijn door een
contract, waarvan het hoofdvoorwerp
niet een arbeidsprestatie tegen een bedongen bezoldiging is; de omstandigheid, dat
een onderneming de juridische vorm van
een personenvennootschap met beperkte
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MAOHTSOVERSOHRIJDING.----' MIDDELEN TOT VERBREKING.

aansprakelijkheid heeft, sluit niet nood·
zakelijk het karakter van familieonderneming van die onderneming uit.
22 maart 1957.
609
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Besluitwet van 28 decembeT 1944·
Toepasselijlcheid op de dienstcont-racten ande·r dan een aTbeids- of bediendencontTact. 'l'oepasselijlcheid- ondeT·WoTpen aan de belcendmalcing van lconinlclijlce besluiten. De besluitwet van

HOOFDSTUK

5. -

~

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders
is toepasselijk op de werknemers en werkgevers verbonden door een dienstcontract
ander dan een arbeidscontract of een be~
diendencontract, aileen na de bekendmaking van koninklijke besluiten. (Besluitwet van 28 december 1944, art. 2, al. 2.)
28 juni 1957.
923

MACHTSOVERSCHIUJDING.
1.
StTafzalcen.
Oon·ectionele
Techtbanlc .in hogeT beToep in lcennis gesteld met een gecontTaventionaliseerd
wanbedTijf en een misdTijf dat tot de bevoegdheid van de politieTechtbanlc beDe zaalc veTwijzena naar een
hoot·t. coTrectionele Techtbanlc waaTbij een samenhangend wanbedTijf aanhan,qirt is gemaalct. MachtsoveTsclwijding. De

correctionele rechtbank, waarbij een door
de raadkamer gecontraventionaliseerd
wanbedrijf en een tot de bevoegdheid van
de politierechtbank behorend misdrijf in
hoger beroep aanhangig zijn gemaakt en
die onbevoegd is geworden doordat deze
misdrijven samenhangend zijn met een
wanbedrijf dat later bij de correctionele
rechtbank in eerste aanleg aanhangig is
gemaakt, overschrijdt haar macht door
de zaak te verwijzen naar de correctionele rechtbank waarbij dit wanbedrijf
aanhangig is.
25 maart 1957.
622
2. - DiTecte belastingen. - Hof van
beToep dat zich het bet·echten toelcent van
vt·aagstttlclcen voo1· hetzelve opgewoTpen
maar die niet vooTaf aan de. diTectem·
ondeTwot·pen zijn geweest of het vooTwerp hebben ttitgemaalct van een beslissing van ambtswege door hem genomen.
~

Buiten het geval van verval en .deze
uitdrukkelijk door de wet voorzien kunnen de hoven van beroep niet, zond~r hun
machten te overschrijden zich het berechten toekennen van de vraagstukken
v66r hen opgeworpen en die niet vooraf
aan de directeur onderworpen w,erden of
het voorwerp hebben gemaakt van een
ambtshalve door hem genomen beslissing.
4 juni 1957.
842

I. - JJ;Hddelen wegens ondnidelijlcheid niet ontvanlcelijlc.
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II. - Midclelen bij gebt·elc aan
belang niet ontvanlcelijlc.

III. n·iet opgaan.
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Miclclelen die in feite
·

HOOFDSTUK IV. Niet!We middelen.
HooFnsrux V. - Middelen vreemd aan de

bestreclen beslissing.

HOOFDSTUK I.
MIDDELEN WEGENS ONDUIDELIJKHEID
NIET ONTVANKELIJK.

1. ~ St1'afzalcen. - Micldel hetwellc
de onwettelijlcheid niet preciseeTt. Niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk

het middel dat aan het hof niet toelaat
de aangevoerde onwettelijkheid te onderscheiden.
24 septeiUber 1956.
26
2. - Strafzalcen. ~ Midclel waat·in het
feit en het recht veTmengd liggen. Niet ontvanlcelijlc middel. - De middelen

waarin het feit en het recht veriTiengd
liggen zijn niet ontvankelijk.
8 october 1956.
62
3. - Burgerlijlce zalcen. ~ Middel afgeleid tt'it de schending van de bewijslwacht van een brief. Telcst van de
brief niet overgelegd en blijlcende noch
uit cle vermeldingen van de bestreden beslissing, noch ttit een stttlc van de rechtspleging. - Middel niet ontvanlcelijlc. -

Is niet ontvankelijk het middel afgeleid
uit de schending van de bewijskracht van
een brief, wanneer de tekst van die brief
niet overgelegd wordt, en aangehaald is
noch in de vermeldingen van de bestreden
sententie, noch in enig stuk van de
rechtspleging waarop het hof vermag acht
te slaan.
7 februari 1957.
440
4. - Stmtzalcen. ~ Middel hetwellc
een gemis van antwoot·d op de concMtsies
inroept. Geen preciseTen. Middel
niet m~tvanlcelijlc. ~ Is bij gebrek aan

nauwkeurigheid niet ontvankelijk het
middel, afgeleid uit het niet beantwoorden van conclusies, dat de vraag, het verweer of de exceptie niet aanduidt waarop
geen antwoord zou verstrekt zijn.
18 februari 1957.
481

5. - Burgerlijlce zalcen. ~ Middel gesteund op conclttsies v66r de eerste rechter genomen en conclttsies in beroen die
zich ertoe beperlcen naa1' die conclttsies te
verwijzen. - Voor de eet·ste t·echter ue-
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nomen aonalusies die niet bij de voorziening zijn _qevoegd noah door de verweerder overgelegd. - Middel niet ontvanlcelijlc, - Is niet ontvankelijk, in burger-

lijke zaken, llet middel gesteund op conclusies genomen voor de eerste recllter,
wanneer de conclusies in beroep zich ertoe beperken naar die conclusies te verwijzen en deze laatste niet bij de voorziening zijn gevoegd noch door de verweerder .zijn overgelegd.
22 maart 1957.
010
Stmfzalcen. ~ Middel dat het
feit en het 1·eaht vermengt. - Middel niet
01ttvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het

6.

~

middel waarbij het feit en het recht vermengd wordeiL
25 maart 1957.
614
7. - Zalcen van direate belastingen. Middel gesteumd op de sahending van een
ministerieel besluit dat niet bestaat op
de dat7tm in het middel vermeld. ~ Middel niet ontvanlcelijlc. ~ Is niet ontvankelijk het middel gesteund op de schending van een ministerieel besluit dat niet
bestaat op de datum in het middel vermeld.
628
26 maart 1957.
8. -

Stratzrilcen. Diefstal onder
verzwa.rende omstandigheden. Middel
hientit afgeleid dat uit de stulclcen blij let
dat de feiten sleahts een loutere paging
7titmalcen. - Middel aan de reahter over
de grand niet onderworpen. ~ Middel
niet ontvanlcelijlc. ~ Vermengt de feiten

en het recht en is dienvolgens niet ontvankelijk, het middel hieruit afgeleid dat
uit de stukken van de rechtspleging blijkt
dat de feiten, ten laste van aanlegger
weerhouden ills diefstal onder verzwarende omstandigheden, slechts .een poging
tot dit misdrijf uitmaken.
1 april 1957.
650
9. - Middel dat de aan het bestreden
a1-rest verweten onwetteUjlcheid niet preaiseert. Middel n·iet ontvanlcelijlc. Is niet ontvankelijk het middel dat de
onwettelijkheid niet preciseert die het
bestreden arrest verweten wordt.
16 april 1957.
689
10. - MirZdel dat het hot Z07t verpliahten feitelijlce elementen na te gaan. ~
Middel dat het feit en het reaht vermengt.
- Middel niet ontvanlcelijk. - Vermengt
het feit en het recht en is, dienvolgens,
niet ontvankelijk het middel waarvan het
onderzoek · het hof zou verplichten feitelijke elementen na te gaan.
30 april 1957.
722
11. - JJ1iddel geg1·ond op aanvoeringen
waarvan het onderzoelc het hot tot navor-
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sinflen omtrent teiten zmt vervlialtten. Middel dat reaht en feiten vermengt. Middel niet ontvanlcelijk. Vermengt

recht en feiten en is, bijgevolg, niet ontvankelijk, het middel gegrond op aanvoeringen waarvan het onderzoek het hof
tot navorsingen omtrent feiten zou verplichten. (Grondwet, art. 95; wet van
4 augustus 1832, art. 17.)
14 mei 1957.
767
12. - D·ireate belastingen.
Middel
dat steunt op de sahend·ing van het gezag
van het gewijsde. - Ingeroepen beslissing noah bij de voorzieninu ,qevoegd,
noah weer,qe,qeven in de besaheiden waarop het hot aaht vermag te slaan. - Middel niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het middel dat steunt oo de schending van het gezag van het gewijsde,
wanneer de beslissing waarvan het gezag
geschonden zou zijn niet gevoegd werd
bij de voorziening, en wanneer noch het
bestreden arrest, noch de andere bescheiden waarop het hof acht vermag te slaan,
haar bewoordingen weergeven en niet toelaten na te gaan of ze een beslissing uitmaakt welk gezag van het gewijsde heeft.
16 mei 1957.
774
13. - Skafzalcen. - Middel dat het
niet beantwoorden inroept van de verweermidclelen voorgesteld in aonal7tsies.
- Zander nadere verduidelijlcing.- Micldel niet ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk het middel dat het niet-beantwoorden van de in conclusies voorgestelde
verweermiddelen inroept, wanneer het de
verweermiddelen die niet beantwoord zijn
geweest niet verduidelijkt.
20 mei 1957.
789
14. - Bu.rgerlijlce zalcen.
Middel
clat ste7tnt op een vonnis dat, volgens
aanlegger, in lcraaht van gewijsde is gegaan. ~ Stnlcken onderworpen aan het
hot die n·iet vaststellen of dit vonnis niet
door enig verhaal werd bestreclen. Middel niet ontvanlcelijlc. - Is niet ont-

vankelijk het middel gegrond op een vonnis dat, volgens aanlegger, in kracht van
gewijsde is gegaan, wanneer uit geen enkel aan het hof onderworpen stuk blijkt
dat dit vonnis niet door enig verhaal
werd bestreden.
31 mei 1957.
830

1'5. - Reahtstreelcse belastingen. Micldel dat en/eel de wet, een hoofdstulc
at afdeling van deze verrneldt, zonder het
artilcel of de art-ilcelen van clie wet aan
te d7tiden die zouden zijn gesafwnden. JJ1iddel niet ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk het middel, gericht tegen een
arrest van een hof van beroep ter zake
rechtstreekse belastingen gewezen, dat
enkel de wet, een hoofdstuk of afdeling
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van deze vermeldt, zonder het artikel of
de artikelen aan te duiden welke zouden
zijn geschonderi. (Wet van 6 september
1895, art. 14.)
841
4 juni 1957.
HOOFDS'.rUK II.
MIDDELEN BIJ GEBREK AAN BELANG
NIE'l' ONTVANKELIJK.

16. - Stratz·aken. - Een enlcele straf
wegens verscheidene misdr'ijven uitgesproken. ~ Middel hetwelk slechts een
van de misdrijven betrett. - Straf door
een ander misdrijf gerechtvaardigd. Niet ontvanlcelijlc middel. ~ Is niet ont-

vankelijk het middel hetwelk slechts een
misdrijf betreft wanneer een enkele straf
uitgesproken werd wegens verscheidene
misdrijven en wanneer die straf gerechtvaardigd blijft door een ander misdrijf.
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)
27
24 september 1956.
17. - Strajzalcen. - V er·oordeling wegens bedrieglij'ke verd~tistedng. - Voor·ziening van de verdachte. - Middel genomen doordat het teit een bedr-ieglijlce
wegnerning uitmaalct. - Straf wettelijk
verantwoord. ~ N,iet ontvanlcelijl~ middel. - Het middel naar luid waarvan het

feit omschreven als een bedrieglijke verdllistering (art. 54, al. 1 en 2, van het
Mil. strafwb.) eigenlijk een bedrieglijke
wegneming (art. 54, leden 1 en 3 van hetzelfde Wetboek) uitmaakt is niet ontvankelijk, wanneer de uitgesproken straf
binnen de perken blijft van de straf die
mag uitgesproken worden voor dit laatste
misdrijf. (Wetb. van strafv., art. 411 en
414.)
8 october 1956.
62
18. ~ Strat1·echtelijlce zalcen. - B~tr
gerlijlce vorder·in,q. - Voorziening van de
verdachte. - Micldelen Welke enkel onwettelijlcheden ten opzichte van de burgerlijk verantwoordelijlce vartij inroepen.
~ Niet-ontvanlcelijkheid. Zijn niet ont-

vankelijk, tot staving van de voorziening
van de verdachte tegen de beslissing gewezen op de vordering van de burgerlijke
partij, de middelen welke onwettelijkheden aanvoeren vreemd aan de eiser en
gepleegd ten opzichte van de burgerlijk
verantwoordelijke partij.
29 october 1956.
124
19. - Strajzalcen. - Voorziening van
de verdachte. - Midclel ambtshalve opgeworpen wellce een verbrelcing met verwijzing medebrengt. - Midclelen ingeroepen tot staving van cle voorziening en van
aard om een verbrelcing met verwijzing
mede te brengen. - Micldelen wellce niet

clienen onderzocht. - Wanneer, op voorziening van de verdachte, een middel
welk de verbreking met verwijzing ambtshalve medebrengt mag opgeworpen worden, is het hof niet verplicht vooraf te
onderzoeke'n de middelen welke door aanlegger voorgesteld zijn tot staving van
zijn voorziening en die van aard zijn om,
waren ze gegrond, enkel een verbreking
met verwijzing mede te brengen.
29 october 1956.
127

20. - Aanlegger veroorcleeld tot terltgbetaling van geldsommen aan een D~titse
vennootschap. - Middel afgeleid uit de
omstandigheid dat die terugbetaling ten
voordele van de Dienst van het sequester
hadde dienen bevolen. - Middel van belang ontbloot. Niet-ontvankelijlcheid.

- Is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, het middel, afgeleid door de aanlegger, veroordeeld tot terugbetaling aan
een Duitse vennootschap van geldsommen, uit de omstandigheid dat die terugbetaling ten voordele van de Dienst van
het sequester hadde dienen bevolen.
23 november 1956.
1.97
21. - St1·atzalcen. - Voorziening van
de veroordeelde. - V m·oordeling tot een
enlcele strat. - ·Micldel atgeletd uit de
omstandigheid dat verscheidene sf1·atfen
hadden moeten ltitgesprolcen worden. G'emis aan belang. - De aanlegger, ver-

oordeeld tot een enkele straf, is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, een middel af te leiden uit de omstandigheid dat
de rechter over de grond verscheidene
straffen hadde moeten uitspreken.
228
3 december 1.956.
22. hiemit
rechte
slechts
Micldel

Btw,qedijlce zalcen. Midd.el
afgeleid dat de rechter ten onverlclaanle dat zijn besliss·ing
in ee1·ste aanleg is gewezen. ~
niet ontvanlcelijlc. - Is niet ont-

vankelijk, wegens gebrek aan belang, het
middel hieruit afgeleid dat de rechter ten
onrechte verklaarde dat zijh beslissing
slechts in eerste aanleg is gewezen.
4 januari 1.957.
296
23. - B~wgerlijlce zalcen. - Middel
waarbij het a1Test van het hot van be~·oep wordt gecritiseerd, hetweUc ongeUl'Ond in rechte verlclaart de conclttsies
waa.rbij staande werd gehouden dat het
geschil, in eerste aanleg tot de bevoegdheid van de vrederechter behoorde, en
niet tot de bevoegdheid van cle rechtbanlc
van eerste aanleg. - Geschil dat ter kennis werd gebracht van de 1·echtbanlc van
eerste aanleg, die ten grande uitspraalc
gedaan heett, zonder dat de ·verweerder
gevraagd had dat de rechtbanlc het {Jeschil uit hand.en zou geven. Micldel
niet ontvanlcelijlc. - Is bij gemis aan be-
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lung niet ontvunkelijk het rniddel waarbij het dispositief van het arrest van het
hof van beroep wordt gecritiseerd, hetwelk ongegroncl in rechte verklaurt de
conclusies waarbij staande werd gehouden dat het geschil behoorcle, niet tot de
bevoegdheid van de rechtbank van eerste
aanleg·, doch wei tot de bevoegclheid van
de vrederechter, wanneer, nadat het geschil ter kennis van de rechtbank als
rechter in eerste aanleg was gebrucht, die
rechtbank tegensprekelijk ten gronde uitspraak gedaan heeft, zonder dat de verwerende partij gevraagd had dat de
rechtbunk het geschil uit handen zou geven.
367
18 januari 19li7.
24. - Stratzalcen. - Voorzieninu van
de beklaagde. - Middel waarbij een beslissing die de belclaagde vrijspreelct
wordt gecritiseerd. - Middel niet ontvanlcelij lc. - Is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk het rniddel door de beklaagde opgeworpen tegen een beslissing
die hem vrijspreekt.
·
18 februari 1957.
485

25. - B1tr,qerlijlw zaken. - Middel
hieruit genomen dat de conclusies, op tegenspraak neernele.Qd ter tet·echtzitting
.van de rechtbanlc van eerste aanleu, niet
betelcend werden. - Middel dat niet voor
de eerste maai v66r het hot mag op_qeworpen wot·den. - Mag niet voor de eerste rnaal v66r het hof opgeworpen worden
het middel him·uit genomen dut de conclusies, op tegenspraak neergelegd ter
terechtzitting van de rechtbank van eerste aanleg, niet betekend werden.
7 maart 1957.
li47
26. - Stmfzalcen. - Middel hier·uit
genomen dat een vonnis de beklaagde veroordeeld heett bij toetJassinu van een gemeentereglement dat -op de dau van de
feiten niet was goedgelceurd. Van
lcracht zijnde t·eglement dezelfde beschilclcing bevattend en clezelfde stt·at stellende. - Midclel van belang ontbloot. Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel hieruit genomen dat het
vonnis de beklaagde veroordeeld heeft bij
toepassing van een gemeentereglement
dat slechts na de feiten werd goedgekeurd, indien het regelmatig op de dag
van de feiten van kracht zijnde reglement dezelfde beschikking bevatte en dezelfde straf stelde.
669
8 april 1957.
27. -

Bnrget·lijlce zaken. JlficldeZ
dat zelcere redenen van de bestreden beslissing critiseert. 'Beschilclcing cloot·
anclere reclenen gerechtvaardigd. - Midclel onontvanlcelijlc, - Is niet ontvanke-

lijk, bij gebrek aan belang, het middel
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dat slechts zekere redeuen critiseert van
de bestreden beslissing, wanneer andere
redenen volstaan om de beschikking te
rechtvaardigen.
3 mei 1957.
734
28. - Strafzaken. - B1irgerlijlce vordet·ing. Miclclel hientit genornen flat
een persoon door ae rechtsrnacht van wijzen gehom·a werd als cleslcundige zonder
cle eed van deslcunclige te hebben afuelegd. - Bestreden beslissing uitsl7titencl
gegrond op andere elementen. - .Middel
niet ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk,
bij gebrek aan belang, het middel hieruit
genomen dat een persoon door de strafrechtsmacht gehoord werd als deskunclige, zonder de eed van deskundige te
hebben afgelegd, wanneer de bestreden
beslissing slechts steunt op elementen die
vreemd ·zijn aau de verklaring aldus gedaan.
13 mei 19li7.
766
29. - Directe belastingen. - Betwisting niet ontvanlcelijk en oolc ongegrond
verklaard. Micldel flat de beslissing
cJ·Uiseert wat betreft cle onontvanlcelijlcheid van deze betwistinu. - Middel niet
ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk, bij
gebrek aan belang, het middel dat aan
het bestreden arrest verwijt een betwisting niet ontvankelijk te hebben verklaard, die het ook ongegrond heeft verklaarcl.
21 mei 19li7.
803
30. - B1wgerlijlce zalcen. - Middel
hientitgenomen dat de beslissin,q, om de
eis te verwerpen, toepassing cloet van
zullce wettelijlce bepalinu. clan wanneer
een andere bepaling alleen toepasselijlc
was. BesUssing aie 1tit een in feite
soevereine vaststelling ajleidt dat, zelfs
inclien de tweede wettelijke bepaling alleen toepasselijlc was, de eis niet ue.qrond
zou zijn. - Micldel niet ontvanlcelijlc. Is niet ontvankelijk, bij gemis aan belung, het middel hieruit genomen dat de
beslissing om de eis te verwerpen, verkeerd toepassing doet van zulke wettelijke bepaling in plaats van een andere
bepaling, aileen ter zake toepasselijk,
wanneer de beslissing ook nit een in feite
soevereine vaststelling afleidt dat de eis
niet gegrond zou zijn. ware zelfs de
tweede wettelijke bepaling aileen toepasselijk.
28 juni 1957.
921
31. - Strafzalcen. - Middel dat aanvoet·t. dat door tegenstrijdigheid aangetast is de beslissinu op de publielce vordering, 1tit.qespmken ov verzet, die enet·zijcls het vet·zet ongegrond vm·Jclaart, en
anrlerzijcls, uitspraalc doet bij nieuwe beschilcldng. - Beslissing ov het verzet die
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dezelfde straf uitsp1·eelct als de beslissing
bif verstelc. - JJ1iddel zonder belang. ~

Is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, het middel dat aanvoert dat aangetast is door tegenstrijdigheid de beslissing op de publieke vordering gewezen
op verzet, die, enerzijds, het verzet ongegrond verklaart, en, anderzijds, bij
nieuwe beschikking uitspraak doet, wanneer de straf uitgesproken door de beslissing gewezen op het verzet dezelfde is
als deze welke de beslissing bij verstek
uitgesproken had.
3 juni 1957.
836
32. - Strajzalcen. - Middel door het
openbaar ministerie hie·ruit genomen dat
de reahter in hager beroep beslist heett
over een betiahting waarvan Mf .qeen lcennis had gekregen. - Beslissing in hager
beroep d·ie geen grief noah aan het openbaar ministerie noah aan betiahte ver001"zaalct. - Middel zonder belang.- Is niet
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het
middel hieruit genomen dat de rechter in
hoger beroep beslist heeft over een betichting waarvan hij geen kennis had gekregen, wanneer de beslissing op het beroep over deze betichting dezelfde straf
uitspreekt als de beslissing waartegen
beroep, en geen grief toebrengt noch aan
het openbaar ministerie, noch aan betichte.
3 juni 1957.
839
33. -

Direate belastingen. - Middel
dat een mot-ief van het arrest al"itisem·t.
- Beslissing wetteliflc verantwoord doo1·
een ander niet ,qearit-iseerd motief. Middel niet ontvanlcelijlc. - Is niet ont-

vankelijk, bij gemis aan belang, het middel dat een motief van het bestreden arrest critiseert, wanneer de beslissing wettelijk verantwoord is door een ander niet
gecritiseerd motie.f.
18 juni 1957.
880

34. - Burgerlijlce zaken. - Middel
dat sleahts enige redenen van de beslissing aritiseert. DistJositief wettelijk
gereahtvaardigcl door andere re.clenen. Middel niet ontvanTcelijlc. - Is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, het middel dat slechts zekere redenen van de bestreden beslissing critiseert, wanneer het
dispositief insgelijks door een andere reden gerechtvaardigd is.
12 juli 1957.
974
HOOFDSTUK III.
J\'IIDDELEN DIE IN FEITE NlE'l' OPGAAl'l.

35. - Stratzaken. - Midclel wellc een
gemis ctan antwoord op de ao1wlttsies inroept. - Passend en ondttbbelzinniu antwoord. Middel welk feitelijlce grand-

slag m·ist. - Mist feitelijke grondslag het
middel wellt een g·enlis aan antwoord op
de conclusies inroept, dan wanneer ze in
de bestreden beslissing, hetzij expliciet,
hetzij impliciet, een passencl en ondubbelzimlig antwoord hebben gekregen.
29 october 1956.
131

36. - StrafzaTcen. M·iddel inroepende dat de beslissing de bewijsTwaaht
van een deslcundi.q verslau heett gesahonden door het een vaststelling toe te Tcennen dat strijdig is met degene die het
bevat. ~ Beslissing wellce ziah er toe beperlct uit de vaststellingen van de deslcttndige en ttit de bestanddelen van de bunde~
een fe'itelij lee omstandigheid at te leiden.
- Mirlclel wellc feitelijlce {fronusla!J mist.
- Mist feitelijke grondslag het middel
welk aan de bestreden beslissing verwijt
aan het deskundig verslag een vaststelling te hebben toegekend, welke strijdig
is met degene die het bevatte, dan wanneer de beslissing zich er toe heeft beperkt uit de vaststellingen van het verslag en uit de bestanddelen van de bundel een feitelijke omstandigheid af te leiden.
12 november 1956.
171
37. - Stratzaken. - Miudel welle een
gemis aan antwoord op een verweer inroetJt. ~ Gepast .antwoord. - Middel dat
feitelijlce grondslag mist. - Mist feitelijke grondslag het middel gesteund op
een gemis aan antwoord op een regelmatig overgelegd verweer, terwijl dit laatste in de beslissing een expliciet of impliciet gepast antwoord heeft gekregen.
19 november 1956.
186
38. - Strafzaken. - Voorziening van
de bttrgerlijke partij. - Middel hieruit
afgeleid dat de 1·echter het onuerzoelc van
de telastlegging willelcettrig tot een dee~
ervan beperlct heeft. - Bttrf]erlijlce vordering tt'itslttitend op dat deel van de telastlegging gestetma. ~ Middel niet ontvankelijle. - Is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang het middel door de burgerlijke partij hieruit afgeleid dat de
rechter het onderzoek van de telastlegging willekeurig tot een deel ervan beperkt heeft, wanneer die partij haar vordering uitsluitend op de aldus beperkte
telastlegging gesteund heeft.
7 januari 1957.
312
39. - Bttrgerlijlce zaken.
Middel
waarbij wordt voorgehmtden dat het ar1·est een beslissing treft die er niet in
vervat is. - Middel dat feitelijke g1·ondslag mist. - Mist feitelijke grondslag het
middel waarbij wordt voorgehouden dat
het bestreden arrest een beslissing treft
die er niet in verva t is.
18 januari 1957.
367
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40.' - Stmtzaken. - Middel dat het
arrest verwijt een element van het misdrijf dat het bewezen ve1·1claart niet vast
te stellen. V aststelling die gedaan
wordt dooT venvijzing naar de beweegredenen van de eerste reohter. - Middel
dat feitelijlce grondslag mist. - Mist fei-

telijke grondslag het middel dat het arrest verwijt een bestanddeel van het misdrijf, dat het bewezen verklaart, niet
vast te stellen, dan wanneer het bestaan
van dit element vastgesteld wordt door
het vonnis a quo, waarvan het arrest verklaart de redenen aan te nemen.
18 maart 1957.
587
41. - Stratzalcen. - Sohending van
de reohten van de verdediging. ~ Middel
dat deze sohending hientit afleidt dat de
reohter op de verklaringen van de belclaagde, vastgelegd in een taal die deze
laatste niet lcende, .qesteund heeft. - Belclaagde d·ie geen andere taal voor zijn
verlclaringen gekozen heett. - ~Middel dat
teitelijlce gmndslag mist. - Mist grand-

slag in feite het middel aanvoerende dat
de rechter de rechten van de verdediging
geschonden heeft, door te steunen op verklaringen van de beklaagde die in een
taal zijn vastgelegd, welke deze laatste
niet kende, dan wanneer niet blijkt dat
de beklaagde voor zijn verklaringen een
andere taal zou gekozen hebben.
1 april 1957.
645
42. ~ Zalcen van direote belastingen.
- Midilel gestettnd op de grieven in de
reolamatie ingeroeven. ~ Reolamatie niet
bij de vooTziening gevoegd en in de be.~treden beslissing niet weeTgegeven. Middel dat feitelijlce grondslag mist. -

Mist feitelijke grondslag het middel tot
staving van een voorziening in zaken van
directe belastingen voorgebracht, dat
steunt op de grieven ingeroepen in de aan
de directeur der belastingen gei·ichte reclamatie, dan wanneer dit stuk niet regelmatig voor het hof wordt overgelegd
en de bestreden beslissing de termen ervan niet weergeeft.
30 april 1957.
715
43. - Stratzalcen. - Middel afgeleid
uit het gebrelc aan antwoord op oonolusies. - Oonolttsies die niet genomen werden. ~ Middel dat feitelijlce grondslag
mist. -Mist feitelijke grondslag het mid-

del hieruit genomen dat de rechter de
conclusies niet beantwoord heeft, wanneer deze niet genomen werden.
24 juni 1957.
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44. - Stratzaken. - Middel afgeleid
uit de onregelmatigheid van het prooes-
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verbaal hetwelk hi3t m·isdrijf vaststelt. Middel niet opgeworpen v66r de reohter
ovm· de grand. - JJ1iddel niet ontvanlcelijlc. - Het middel afgeleid uit de onre-

gelmatigheid van het proces-verbaal, hetwelk het misdrijf vaststelt, vermengt het
feit en het recht wanneer het onderzoek
van het middel het nasporen van feitelijke elementen vergt. Zulk middel is niet
ontvankelijk.
17 september 1956.
2

45. - Btwgerlijlce of oommeroWle zalcen. - Middel afgeleid uit de sohending
van artilcel 25, alinea 1, van titel IV van
het eerste boek van het Wetboelc van
lcoophandel. Middel niet ingeroepen
v66r de reohter over de grand. - Nietontvanlcelijlcheid. Mag niet voor de
eerste maal v66r het Hof van verbreking
worden ingeroepen het middel welke voorhoudt dat aanlegger had moeten toegelaten worden om het bewijs van een
sch uld vordering,
overeenkomstig
artikel 25, lid 1, van titel IV van het eerste
boek van het Wetboek van koophandel,
te leveren.
26 october 1956.
121
46. - Skafzalcen. - Middel afgeleid
tt.it de onregelmatigheid van de dagvaarding v66r de feitem·eohter. - Middel hetwellc v66r die reohter niet we1·d ingeroepen. - JJ1iddel niet ontvanlcelijlc. Is
niet ontvankelijk het middel afgeleid uit
de onregelmatigheid van de· dagvaarding
voor de rechter over de grond, wanneer
het middel v66r die rechter niet ingeroepen werd en wanneer aanlegger zijn verweer ten gronde voorgedragen heeft.
7 januari 1957.
305
47. - Stmtzaken. - Middel hetwellc
op de bevoegdheid neen betrelckinn heett
en enlcel het voorbereidend onde1·zoelc betreft. - Aan de reohter niet voorgelegd.
- Niet ontvanlcelijlc middel. - Het middel, hetwelk op de bevoegdheid geen betrekking heeft en enkel het voorbereidend
onderzoek betreft is niet ontvankelijk,
wanneer het aan de rechter niet is voorgelegd geworden.
7 januari 1957.
310
48. - Stratzaken. - JJ1iddel tegen de
in eerste aanleg gevoerde reohtsple.qing.
- Zander betTelclcinu ov de bevoegdheid
en niet aan de reohter in hager beroep
voorgelegd. ~ Niet ontvanlcelijlc middel.
- Het middel, hetwelk geen betrekking
heeft op de bevoegdheid en uitsluitend
gericht is tegen de in eerste aanleg gevoerde rechtspleging kan niet voor de
eerste maal aan het hof voorgesteld worden. (Wet van 29 april 1806, art. 2.)
7 januari 1957.
310
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49. ~ Nieuw middel. - Bnrgerlijlce
zalcen. - Middel waarbij de bij de bestreden beslissing aan een wetsbepaling
gegeven interpretatie gecritiseerd wordt.
Geen nieuw middel. Ret middel

54. - Strafzalcen. - BnrgerlifTce vordering. - Middel hetwellc aan de openbarf3 orde vreemd is en niet aan de rechter· onderworpen wer·d. Middel niet
ontvctnlcelijk. - Is niet ontvankelijk het

waarbij de bij de bestreden beslissing
aan een wetsbepaling gegeven interpretatie gecritiseerd wordt is geen nieuw
middel en is derhalve ontvankelijk.
11 januari 1957.
329

middel, vreemd aan de openbare orde, dat
aan de rechter over de grond niet onderworpen werd.
18 februari 1957.
485

50. -

Stmfzctlcen. - Micldel waar·bij
cle hoecla-?tigheid betwist worclt in wellce
de bttrgerli.ilce partij opgetreclen is. Midclel hetwellc niet voor de eer·ste manl
aan het H of van verbrelcing lean voorgestelcl wor·den. - Ret rniddel waarbij de

hoedanigheid betwist wordt, in welke de
burgerlijke partij opgetreden is, kan niet
voor de eerste rnaal v66r het hof ingeroepen worden.
23 januari 1957.
381
.51. Straf:<mlcen.
Medewerlcing
van de betichten aan het misclrijf, gesteuncl op het bestann _van een cloor hen
ontlcend contract.
Micldel waarbij
wordt anngevoe·rd dat het bewijs van dat
contract onder toepassinrt viel van arUlcel 16 van ae wet van 17 npr·il 1878. Middel hetwellc niet voo'l" het eerst voor
het hof mag opgeworpen worclen. ~ Mag

niet voor het eerst voor het hof opgeworpen worden het rniddel hieruit afgeleid
dat het bewijs van het bestaan van een
contract, hetwelk door de betichten ontkend wordt en ingeroepen wordt om hun
rnedewerking aan het misdrijf te bewijzen onder toepassing viel van artikel 16
van' de wet van 17 april 1878.
398
28 januari 1957.

:52. - Zalcen van rechtstn3elcse belastingen. - Middel hetwellc feitelijlce nasporingen veTgt. ~ Voor de rechter niet
voorgelegcl. - N'iet ontvanlcelijk middel.
- Is niet ontvankelijk, tot steun van de
voorziening gericht tegen een arrest van
het hof van beroep in zaken van rechtstreekse belastingen, het middel waarvan
het onderzoek feitelijke nasporingen vergt
en hetwelk aan de rechter niet voorgelegd
was.
403
29 januari 1957.

53.· ~ Strafzalcen. - M'iclilel hetwelh'
aan de bevoegclheid vreernd ·is en u.ltsl·witend op het voorbereicle1ul onrleTzoek betrelclcing heeft. - Niet v6or de r·echte·r
vOOTgebracht. ~ Micldel niet ontvanlcelijlc. - Is Iiiet ontvankelijk het rniddel,
hetwelk aan de bevoegdheid vreemd zijnde en uitsluitend op het voorbereidend
onderzoek betrekking hebbend, niet v66r
de rechter over de grond voorgebracht
we rd.
18 febrnari 1957.
485

!5'5. - Btwgerlijlce zalcen. - Middel
h·iernit genomen clat een werlcrechtersraacl uitspraalc gecla.an heeft over een
zaalc die tot de ttitsluitencle bevoegdheid
van ae ·rechtbanlc vnn eerste aanleg behoor·t. - M·idclel dat n·iet nieu.w is. ~ Kan
voor de eerste rnaal v66r het hof opgeworpen worden het middel hieruit genamen dat de werkrechtersraad uitspraak
gedaan heeft over een zaak die tot de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoort.
1 maart 1957.
528

56. - Strafzalcen. ~ Micldel hierop
.Qesteuna clat de stulclcen rtit de debatten
haclden moeten ,qeweer·d wor·den als bevattende elernenten ingewonnen ten gevolge van een onwettelijlce claad van oncleTzoelc. - Midclel dat ae elementen van
feiten en van recht vermengt. - Aan de
rechter over de grana niet oncler·wor·pen.
- Middel niet ontvanlcelijlc. - Vermengt
de elementen van feiten en van recht en
is, bijgevolg, niet ontvankelijk, om aan
de rechter over de grond niet onderworpen te zijn geweest, het middel hierop
gesteund, dat zekere stukken uit de debatten dienden geweerd te worden omdat
zij elementen zouden vervatten ingewonnen tengevolge van een andere daad van
onderzoek, met onwettelijkheid behept.
11 maart 1957.
560

57. - Strafzalcen. - Beslissing twee
str'affen uitsprelcend voor twee misdrijven. Middel ae toepasselijlcheicl van
twee straffen betwistend wegens cle eenheid van het feit. - Verbrelcing van de
veroorrleling betreffende een misdrijf. Mirlclel niet ontvanlcelijlc. ~ Wanneer een
beslissing twee straffen voor twee misdrijven heeft uitgesproken, maakt de verbreking van de veroordeling betreffende
een van de misdrijven zonder voorwerp,
en dienvolgens niet ontvankelijk, het
middel dat zich er toe beperkt de toepasselijkheid van twee straffen te betwisten
wegens de eenheid van het feit de misdrijven uitmakend.
11 maart 1957.
563

'58. - Nieu.-w rniclclel.
B-ttr·gerlijke
znlcen. ~ Rechter in beroep die een ho,qer
beroetJ ontvangt en het vonnis waar·tegen
beroep wijzigt. Micldel hientit genornen rlM het vonnis wawrtegen beroep,
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een tussen partijen gesloten accoord vaststellende, niet vatbaar was voor hog·er
beroep. - Middel dat niet voor de eerste
maal v66r het hot van cassatie mag voor. gesteld worden. - Is nieuw en mag niet

voor de eerste maal v66r het hof van
cassatie opgeworpen worden het middel
him·uit genomen, dat de rechter in beroep
onwettig een hoger beroen ontvangen
heeft en het vonnis waartegen beroep gewijzigd heeft, dan wanneer dit vonnis,
een tussen partijen gesloten accoord over
een .onderwerp van de dagvaarding vaststellende, niet voor hoger beroen vatbaar
was.
21 maart 1957.
605

59. -

B'l/.1"gerlijlce zalcen. Middel
dat slechts een beweegreden van het arrest bestrijdt. - Vereiste voorwaarde opdat een ander, niet bestreden. beweegreden, het middel niet ontvanlcelijlc zou malcen. - Opdat een middel tot verbreking,

bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zou zijn, wegens een beweegreden van het
arrest, die het niet bestrijdt, moet deze
laatste beweegreden het dispositief wettelijk rechtvaardigen. (Stilzwijgende oplossing.)
661
5 april 1957.
60. -

Buruerlijlce zalcen. - Vordering
door een partij ingesteld en, volgens de
inleidende dagvaarding. op a1·tilcel 1165
van het Blw,qerlijk Wetboek geste·und. Arrest beslissend dat het exploot een materiiile vergissing bevat en dat de partij
artikel 1166 van het Blwgerlijk Wetboelc
heett willen bedoelen. Arrest verder
beslissend dat, in zover de vordering
lcrachtens
laatstvermelde wetsbepaling
was ingesteld, z·ij niet gegrond is. ---,Voorziening van de tegenpartij.- JJ1iddel
tegen het eerste dispos'itiet .Qericht. Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvan-

kelijk, bij gebrek aan belang, het middel
door aanlegger hieruit genomen, dat het
bestreden arrest ten onrechte beslist heeft
dat verweerder, door zijn vordering, in
de inleidende dagvaarding, te steunen op
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek,
een materi-ele vergissing begaan had en
artikel 1166 van zelfde Wetboek had Willen bedoelen, dan wanneer het arrest verder beslist heeft dat, in zover de vordering krachtens deze laatste wetsbepaling
was ingesteld, zij niet gegrond is.
5 april 1957.
663
61. -

Stratzalcen. - Voorziening van
de beklaaude. - JJ1iddel van ambtswege
een verbrekin.f/ met verwijzing medebrengend. - Middelen door de belclaagde opgeworpen die een verbrekinr1 zonder verwijzing kmmen medebrengen. - JJ1iddelen
die moeten onderzocht worden. - De om-

standigheid dat, op voorziening van de
VERBR.,

1957. -
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beklaagde, het hof van ambtswege een
middel OllWerpt dat een verbreking met
verwijzing medebrengt, ontslaat het hof
niet van de verplichting de middelen te
onderzoeken, die door de beklaagde worden opgeworpen en die, indien zij gegrond
zijn, een verbreking zonder verwijzing.
moeten medebrengen. (Stilzwijgende op~
lossing.)
669
8 april 1957.
62. Skatzak'en.
Veroordeling
hootdens bedrieglijke verdttistering. Middel door betichte h·ientit nenomen dat
het teit als dietstal diende gelcwalificeerd
te worden. - Middel niet ontvanlcelijlc.

- Is niet ontvankelijk de eis tot verbreking hierop gestaafd dat het strafbaar
feit weerhouden als bedrieglijke verduistering beteugeld bij artikel 491 van het
Strafwetboek, gekwalificeerd diende te
worden als diefstal gestraft bij de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek.
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)
867
17 juni 1957:

63. - Burperlijlce zalcen. - Midclel
dat het bestaan van een aebruilc inroept.
-:- Gebntil;; n·iet inperoepen voor de tei·
tenrechter. - Middel niet ontvankelijk.
- Ret bestaan van een gebruik mag niet
voor de eerste maal v66r het hof aangevoerd worden. (Tweede arrest.)
20 juni 1957.
888
·64. - Stratzaken. - Vom·ziening van
een betichte. - JJ1·iddel hieruit genomen
dat de onderzoeks1·echter geweigerd heeN
een uetwige te onderhoren. - JJ1iddel voor
de eerste maal v66r het hot voorr1esteld.
- Niet-ontvanlcelijlcheid. -Mag niet voor

de eerste maal v06r het hof voorgesteld
worden, het middel hieruit genomen dat
de onderzoeksrechter geweigerd heeft een
getuige door de betichte aangeduid, te
onderhoren.
24 juni 1957.
903
HOOFDSTUK V.
l\1IDDELEN VREEMD AAN DE BESTREDEN
IJESLISSING.

65. Middel hetwellc ttitsluitend
wetsbepalingen aandtticlt die vreemd z·ijn
aan de ingeroepen g1··ie·ven. - Niet ontvanlcelijk. Het middel hetwelk de
schending aanvoert van wetsbepalingen
die vreemd zijn aan de ingeroepen' grieven, is niet ontvankelijk.
9 october 1956.
73
66. - j]f'ilit-ie. - M·iddel dat uitsluitend de betekenin.f/ van de bestreden beslissing betrett. - Niet ontvanlcelijk mid~
del. - Is niet ontvankelijk, tot staving

van een voorziening gericht tegen een be-
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slissing van de hogere rriilitiei·aad; het
iniadel dat uitsluitend de betekening van
de bestreden beslissing betreft.
14 januari 1957.
. 337

67.

~

Strajzalcen. - Mid(lel afgeleid
uit net niet beantwoorden van een aanvoer·ing. - Aanvoering zonder invloed op
het enig geor-itiseerd dispositief. - Middel van belang ontbloot. - Is niet ont-

vankelijk het middel afgeleid uit het niet
beantwoorden van een aanvoering van de
conclusies, welke alleen op de vordering
van de burgerlijke partij betrekking
heeft, wanneer de voorziening slechts teg€m de beslissing over de publieke vordering gericht is.
' 28 januari 1957.
397
68. - Strajzalcen. - Middel hetwelk
tegen een beoordel'ing in jeite van de
reohter oplcomt. - Niet ontvanlcelijlc middel. Is niet ontvankelijk het middel
hetwelk tegen een beoordeling in feite van
de rechter opkomt.
4 februari 1957.
423
69. - Strajzalcen.
Middel gerioht
tegen eeil beslissing waartegen ueen voorziening ingesteld wenl. Middel niet
ontvanlcelijlc. ~ Is wegens gebrek aan
voorwerp niet ontvankelijk het midclel
gericht tegen een beslissing waartegen
geen voorziening ingesteld werd.
18 februari 1957.
488
B~trgerlijlce

70. -

zalcen. - Reohter
in hager bet·oep ·die, doot· een eerste besUs sing, het beroep ontvanlcelijTI; heejt
verlclaard ·en, door een tweede beslissing
over de grand van het hoget· bm·oev ititspraalc gedaan heejt.
TToot·ziening
sleohts te,qen de tweede beslissin_q gericht.
Middel waarbij voorgehou.den wordt
dat het ho,qer beroep niet ontvanlcelij 7c is.
- Middel niet ontvanlcelijlc. - Wanneer

de rechter in hoger beroep, door twee
opeenvolgende beslissingen, een hoger beroep ontvankelijk heeft verklaard en over
de grond van het hoger beroep uitspraak
gedaan heeft, is het middel waarbij voorgehouden wordt dat het hoger beroep niet
ontvankelijk was, niet ontvankelijk ten
aanzien van de voorziening welke slechts
tegen de tweede beslissing gericht is.
21 februari 1957.
498

slechts de proced~tre v66r de em·ste rechier betrejt. TTreemd aan de bevoegdhetd eri niet aan de reohter in beroep ondm·worpen. · ~ Niet-ontvanlceli/lcheid. -

Mag niet voor de eerste maal voor het
hof opgeworpen worden een middel dat
aan de bevoegdheid vreemd is en enkel
de procedure voor de eerste rechter betreft. (Wet van 29 april1806, art. 2.)
643
1 april 1957.
'73. - Strajzalcen. - Middelen die een
beslissing betreffen waarte,qen geen voorziening werd ingesteld. - Middelen niet
ontvanlcelijlc. ~ Zijn niet ontvankelijk,

bij gebrek aan voorwerp, de middelen
die enkel een beslissing betreffen, waartegen de voorziening niet gericht is.
1 april 1957.
643

74. - Strajzalcen. - Middel de nietigheid ·van het vonnis a quo inroepend. Nietigheid niet v66r de t·echter in hoge·r
bet·oep opgewat·pen. - Beslissing in hager
beroep niet gestmtnd op de redenen van
het vonn·is a quo. - Middel niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het middel
nit de nietigheid van het vonnis a quo
afgeleid, dan wanneer deze nietigheid
voor de rechter in beroep niet werd opgeworpen en de beslissing van deze laatste
niet op de beweegredenen van gezegd vonnis steunt.
1 april 1957.
650
'75. - Zalcen van di·recte belastingen.
- Middel dat b~titen de ,qrenzen ligt van
het geschil ·dat door de reclrtmatie en het
beroep van de belrtstin,qplichtige aan het
hof vrtn beroep ondet·worpen werd of door
het bestreden rtrrest aj,qedawn is. - JJJ3ddel niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvan-

kelijk, in zaken van directe belastingen,
het middel dat buiten de grenzen ligt van
het geschil, dat door de reclamatie en het
beroep van de belastingplichtige aan het
hof van beroep onderworpen werd of door
het bestreden arrest afgedaan is.
n· april 1957.
680
7·6. -

Tu.chtzalcen. - An·est dat een
uitspreelct en verlclaart dat de
van deze straf niet geschorst
zrtl zijn (loor een voot·zieninu. - Verwerping vrtn de voorziening .Qer-ioht tegen de
eerste beslissing. - JJfiddel rtlleen gericht
. tegen de tweede beslissing 'wordt onontNadat de rechter ten
71. - But·gerlijlce zalcen. - Middel vanlcelijlc. gronde, een tuchtstraf uitgesproken heeft,
een beschouw·ing critiserend waarop de
en verklaard heeft dat de voorziening die
beslissing niet gegrond is. - Middel niet
ingesteld zou worden niet schorsend zal
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, bij

gebrek aan belang, het middel dat een beschouwing critiseert, waarop de beslissing niet gegroncl is.
8 maart 1957.
552
'72.

-

Stratzalcen.

-

Middel

dat

t~tohtstt·rtf
~titvoerin,q

zijn van de tenuitvoerlegging van de
straf, wordt het middel alleen gericht tegen deze tweede beslissing onontvankelijk, indien de voorziening tegen de eerste
beslissing verworpen wordt. '
6 mei 1957.
742
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77. - Stratzalcen. - Middel dat aan
het bestreden arrest ene beslissing toesahrijft wellce het niet bevat. - Middel
feitelijlce grondslag missend. - Mist feitelijke grondslag het middel dat aan het
_bestreden arrest een beslissing toeschrijft
welke het niet bevat.
20 mei 1957.
795

78. - Burgerlijlce zalcen. - Middel alleen gm·icht tegen een disvositief vreemd
aan aanlegger. - Onontvanlcelijlcheid. Is .niet ontvankelijk het middel aileen
·gericht tegen een beslissing vreemd aan
aanlegger.
31 mei 1957.
826

79. -

Stratzalcen. - Arrest van buitenvervolgingstelling. ~ Voorzienin.Q van
de b1trgerlijlce partij alleen. Middel
alleen tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling geriaht. Middel niet
ontvanlcelijlc. De lmrgerlijke partij,

die een voorziening instelt tegen een arrest van buitenvervolgingstelling dat haar
tot schadevergoeding alsmede tot de kos.ten veroordeelt, is niet ontvankelijk om
ten bate van haar voorziening een middel
in te roepen dat aileen gericht is tegen
de beslissing van buitenvervolgingstelling
op de publieke vordering.
17 juni 1957.
877
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Voorwnarden. - De vernieling, door
het leger, onafhankelijk van iedere toestemming van de belanghebbenden doch
in 's lands boger belang, van voorwerpen
waarvan het nuttig is ze aan de vijand
te onttrekken in geval van ontruiming
van een deel van het grondgebied kan
slechts dan van een militaire opeising
in oorlogstijd, in de zin van de wet van
12 mei 1927, doen blijke.n zo zij door beslaglegging is voorafgegaan.
19 october 1956.
106
-

MILITIE.
1. - Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand. V1'ijlat'ing voorzien
ten voordele van de dienstvliahtige, waarvan drie broede1·s hun actieve dienst volbraaht hebben. - Broeder van de dienstplichtige wellce, onder het reg·ime van de
wetgeving ov de militie samengesahnlceld
bij lconinlcUjlc. besluit van 15 febntari
1937, ter besahilclcin.Q van de Minister van
lcolonii3n werd oesteld, bij toepassing van

artilC!~l 49, a, 4°. Voor het verlenen
van de vrijlating van dienst, voorzien ten
voordele van de dienstplichtige waarvan
drie broeders hun actieve dienst hebben
volbracht, dient rekening gehouden met
de toestand van een broeder van de
dienstplichtige die, onder het regime van
SO. - Direate belastingen.
Middel de wetgeving op de militie, samengeschadat ee.n gemis aan nntwoord op de aon- keld bij het koninklijk besluit van 15 fecl1ts·ies im·oept. Ooncl1tsies wellce tot bruari 1937, zich voorbereidende tot een
staving. van· de voorziening niet worden buitenlands missiewerk en een vrijwillige
ove1·gelegd. - Bestreden beslissinrl die de dienstneming hebbende aangegaan, ter
stelling van de aanlegger weer,qeett en ze beschikking van de Minister van kolonHln
behoorlijlc beantwoordt. - Middel teite- werd gesteld voor de duur van zijn dienst
lijke grondslag missende. Aanlegger bij de hulptroepen van de gezondheidsdie een gemis nnn antwoord op een stel- dienst. (Wetten samengeordend bij kolin{! wellce in het bestreden arrest niet ninklijk besluit van 15 februari 1937, arwordt weergegeven inroept. - N.iet ont- tikel 41!, n, 4°; wet van 15 juni 1951, arvanlcelijlc middel. - Wanneer de aanleg-. tikelen 12, 2°, en 102, par. 1.)
ger in cassatie inzake directe belastin26 november 1956.
203
gen, een gemis aan antwoord op zijn con2.
Uitstel
en
vrijstelling
van
dienst
clusies inroept, maar geen gelijkluidend
verklaard afschrift ervan tot staving van wegens zedelijlce oorzaalc. - Vrijstelling
zijn voorziening overlegt, mist het middel van dienst. - Vader v££n de dienstpliahfeitelijke grondslag, in zover het stellin- tige gestorven ingevolge de internering
gen bedoelt welke het arrest overneemt als volitielc _qevnngene onder.Qaan. - Been op passende wijze beantwoordt en is paling van artilcel 12, 2°, van de wet behet niet ontvankelijk in zover het een tretfende de dienstvl·icht, van toepassing
andere stelling bedoelt, welke het arrest op de volitielce gevangenen vnn de oorlog
1914-1918. - Beoordeling in feite door de
niet heeft overgenomen.
9 juli 1957.
960 1·eahter. - De uitdrukking « politieke gevangenen >> in artikel 12, 2°, van de wet
betreffende de dienstplicht van 15 juni
1951, is toepasselijk zowel oo de politieke
MILITAIRE OPEISINGEN.
gevangenen van de oorlog 1914-1918, als
Oorlogstijd.
Vemieling door het op degenen van de oorlog 1940-1945.
Bij ontstentenis van een wettelijk staZeger, in het hager belnng van het land
van znlcen wnnrvnn het mtttig voorlcomt tuut, wordt de hoedanigheid van politiek
de vijand te beroven in uevnl van ontnt·i- gevangene van de oorlog 1914-1918 in feite
door de rechter beoordeeld.
1ning van een deel van het grondgebied.
- Toepassing van de wet van 12 mei 1927.
7 januari 1957.
302
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3. ·- Uitstel en vrijstelling van dienst
wegens zedeUjlce oorzaak. - Kostwinner
van het gezin, - In acht te nemen inkomen. - N etto-inlcomsten van ae grondeigendommen. - Kadastraal inkomen. -

Tot bepaling van de inkomsten waarmede
rekening moet worden gehouden om een
"dienstplichtige als kostwinner van het
gezin aan te merken, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet betreffende de . dienstplicht geldt het kadastraal inkomen als netto-inkomen van
de grondeigendommen, zonder dat er aanleiding bestaat tot aftrekking namelijk
van de grondbelasting, noch van de verzekeringspremie. (Wet van 15 juni 1951,
art. 10, par. 2, 1°, en 12, 4°; wetten betreffende de inkomstenbelastingen· op
15 januari 1948 samengeschakeld, art. 5
im 33.)
302
7 januari 1957.
4. Militiege1·echten.
Rechtspleging: - Ho.qer beroev doo 1• de dienstplichtige tegen een besUssing van de militieraaa. Termijn. Uitgangspunt vq,n
de te1·mijn. - Het hoger beroep tegen een

beslissing van de militieraad moet ingesteld worden binnen vijftien dagen te rekenen van de dag waarop de kennlsgeving
van de bestreden beslissing ter bestemming is gekomen, en niet te rekeneli van
de dag waarop de dienstplichtige de betekening van de beslissing heeft ontvangen.
(Wet van 15 juni 1951, art. 33, par. 1, 4°.)
14 januari 1957.
336

5. - Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand. Aanv-raag geste1md
op de gezondheidstoestana van de vade-r
van de dienstplichtige, - Het militiege-recht niet e-r toe gehouden een geneeslvtmdi.qe eame-rt-ise te bevelen. - Het militiegerecht, hetwelk kennis neemt van een
verzoek om uitstel gesteund op de gezondheidstoestand van de vader van de
dienstplichtige, heeft het recht, maar is
er niet toe ve1~plicht, een geneeskundige
expertise te bevelen. (Wet van 15. juni
1951; art. 29, par. 3, en 38, par. 2.)
14 januari 1957.
337
6. -

Militiege-recht. Bevoegdheid.
Uitstel en v-rijlating van dienst op morele g-rand. - Verzoelc om 11itstel.- Door
ae dienstplichtige in de alcte van hager
beroep gewijzigd. Hoge militieraaa
slechts bevoegd om lcennis te nemen van
ae vraag zoals aeze aan ae militieraaa
was voorgelegd. De hoge militieraad
~

is niet bevoegd kennis te nemen van een
verzoek om uitstel, hetwelk voor de militieraad niet aanhangig was, naardien de
wijziging van de grond van de aanvraag
in de akte van hoger beroep geen nieuw
middel tot staving van de oorspronke-

lijke vraag, doch een nieuwe vraag uitmaakt.
14 januari 1957.
337

7. - Uitstel en vrijlating van dienst
om morele g1·ona. - Aanm·aag om b1titengewoon 1titstel. - Bijzondere omstandigheden. - Zaalc door de mil-itieraaa naar
de hoge militieraaa 'l!erwezen. - }JI[·iddelen door de d·ienstplichtige 1·egelmatig
voo-rgesteld. - Middelen niet beantwoora.
- Beslissing van verwerping niet gemotiveera. - Wanneer de militieraad hierop
steunend dat er speciale omstandigheden
zijn die ten voordele van de inwilliging
van de aanvraag om buitengewoon uitstel
pleiten, ofschoon de voorwaarden voorzien bij artikel 10. paragraaf 2, 1 o, van
de wet van 15 juni 1951 niet vervuld zijn,
het geval aan de hoge militieraad overeenkomstig artikel 29, paragraaf 4, van
dezelfde wet verwezen heeft, is de beslissing van de hoge militieraad niet gemotiveerd, indien zij de aanvraag verwerpt,
zonder de middelen te beantwoorden die
door de dienstplichtige regelmatig in een
memorie. of in een verweerschrift voorgesteld werden.
28 januari 1957.
391
8. - Uitstel en VTijlating van dienst
op mo-rele g1·ona. - Kostwinner. - Niet
vereist dat de dienstplichtige de e1tige
lcostwinne-r zij. - De dienstplichtige die

de kostwinner van zijn vader en moeder
of van een van beiden is heeft recht op
uitstel krachtens artikel 10, ·paragraaf 2,
1°, van de wet van 15 juni 1951; de wet
vereist niet dat hij hun enige kostwinner
zij.
25 februari 1957.
506

9. - Uitstel en vrijstelling van dienst
op moTele g-rana. "Vrijstelling van
dienst. - BToederdienst .. - Dienst in de
weerstana volb-racht. - Voo-rwaa1·den. Voor de toepassing van artikel12, 2°, van
de wet van 15 juni 1951 op de militie,
de werving en de militieverplichtingen,
wordt de deelneming aan de gewapende
weerstand, in de voorwaarden voorzien
bij de artikelen 1 en 2 van de besluitwet
van 19 september 1945 tot vaststelling
van het statuut van de gewapende weerstand, slechts . aangezien als dienst van
. een broeder die zijn actieve dienst heeft
volbracht, indien het verzetslid tijdens de
krijgsverrichtingen gedood werd of gestorven is ingevolge hetzij verwondingen
veroorzaakt door de vijand, hetzij ziekte
opgedaan of verergerd wegens dienst in
het verzet.
531
4 maart 1957.
10. - Uitstel en m·ijstelling van dienst
op morele g-rand. Buitengewoon uitstel. Kostwinner. Vader van ae

MILITIE.
dienstpliohtige wegens zielcte als verloren
besohou-wd voor het gezin. - Beslissing
die de aanvraag om bu.itengewoon u-itstel
verwerpt om reden dat de bedrijfsin~om.
sten van de vader het wettelijlc mamimnm oversohrijden. ~ Wettelijlcheid. -

Al neemt het uan dat de vader van de
dienstplichtige wegens ziekte als verloren
moet beschouwd worden voor het gezin,
verwerpt de hoge militieraad wettelijk
een aanvraag om buitengewoon uitstel,
gesteund op de artikelen 10, paragraaf 2,
1°, en 11 van de wet van 15 juni 1951 op
de militie, door vast te stellen dat de bedrijfsii:tkomsten van de vader het wettelijk maximum overschrijden.
4 maart 1957.
532
11. - Uitstel en vrijlating van dienst
op mor·ele grand. - Kostwinner. Te
besoho1twen inkomsten. Invaliditeitspensioen. - Het in aanmerkine; te nemen

inkomen, om te oordelen of een dienstplichtige de onmisbare kostwinner van
vader en moeder is, omvat onder meer
een aan de moeder toegekend invaliditeitspensioen. (Wet van 15 juni 1951, artikel 10, par. 2, 1°.)
18 maart 1957.
592
12. - Uitstel en vrijstelling van dienst
op morele grand. - Gewoon uitstel. Aanvraag aan de militieraad onderworpen overeenlcomstig artikel 26, 1°, van de
wet van 15 jnni 1951. - Leerbelang. Kan niet in aanmerlcing genomen worden.
~

Wanneer de aanvraag om uitstel door
een dienstplichtige aan de militieraad
onderworpen wordt overeenkomstig artikel 26, 1°, van de wet op de militie, kan
het leerbelung niet in aanmerking genomen worden. (Wet van 15 juni 1951, artikel 10, par. 2, 7°, al. 2.)
25 maart 1957.
624
13. ~ Uitstel en vrijstelling van dienst
op morele grand. Gezinssteun. In
aanmerlcing te nemen inlcomsten. - Inlcomsten van een bedrijf aan de ouders
van een dienstpliohtige toebehorende, dooh
door deze laatste u-itsluitend voor eigen
relcening beheerd. - De in aanmerking

te nemen inkomsten om te oordelen of
een dienstplichtige op een uitstel of op de
vrijstelling van dHmst recht heeft als onmisbare steun van zijn vader en moeder,
omvatten de inkomsten niet van een bedrijf dat aan de ouders van de dienstplichtige toebehoort doch aan hiln zoon
overgelaten werd en door deze laatste,
uitsluitend voor eigen rekening,. beheerd
wordt; zij omvatten nochtans de nettoinkomsten die de ouders eventueel uit die
overdracht halen. (Wet van 15 juni 1951,
art. 10, par. 2, 1°, en 12, 4°.)
1 api·n 1957.
642
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14. - Vrijstelling van dienst lcrdchtens artilcel 12, 4°, van de wet op de militie. - Dag vanat dewellce de ingesohre·vene in het bttitenland moet verbleven
hebben. - Een van de vereiste voorwaar-

den, opdat de ingeschrevene oo de lijsten
van een lichting van dienst zou vrijgesteld worden krachtens artikel12, 4°, van
de wet op de militie, is dat de ingeschrevene, sedert de dag waarop hij de leeftijd
van achttien jaar heeft bereikt, zijn werkelijke en gewone verblijfplaats heeft in
het buitenland, met uitzondering van de
Kolonie, de Britse eilanden en de aan
BelgHl grenzende landen.
8 april 1957.
664

15. - DienstpUohtige die de hoedanigheid van militair verlcregen heett en httiswaarts gezonden is in atwaohting dat hij
tot de werlcelijlce dienst wor·dt opgeroepen. - Dienstpliohtige gelijlc,qesteld met
de militair met onbepaald verlof. - De
dienstplichtige die bij zijn verschijning
v66r het recruterings- en selectiecentrum
de hoedunigheid van mili.tair verkregen
heeft en huiswaarts gezonden wordt in
afwachting van zijn oproeping om zijn
periode van actieve dienst te volbrengen,
verkeert in een gelijkaardige toestand
als de dienstplichtige met onbepaald verlof en wordt aanzien als hebbende zijn
actieve dienst volbracht in de zin van
artikel 12, 2°, van de dienstplichtwet.
(Wet van 15 juni 1951, art. 12, 2°, 57 en
62.)
20 mei 1957.
785
16. - Vrijlating van dienst op morele
grond. - Dienst van brooders. - Broeders die hun aotieve d·ienst volbraoht hebben, of die aanzien worden als hebbende
h·un aotieve dienst volbraoht v66r het verstrijlcen van de termijn vastgesteld vfJor
het indienen van de aanvragen om vrijlating. - Aanvraag ingediend na het verstr"ijlcen van deze termijn. Niet-ontvan7celij7cheid. - De dienstplichtige waar-

van de broeders hun actieve dienst hebben volbracht of die beschouwd worden
als hebbende hun actieve dienst volbracht
v06r het verstrijken van de termijn vastgesteld voor het indienen van de uanvragen om vrijlating, kan niet, bij toepassing van de wet van 12 inaart 1954, de
vrijstelling bekomen van dienst in vredestijd, voorzien voor de ingeschrevene
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.)
·
20 mel 1957.
785

17. - Her kmwing sraad. - T' erlies van
een oog. Inobser"vaUestelling van de
dienstpliohtige niet voorgesohreven door
de bij het h:on·in7dij7c beslu.it van 5 octo-
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MISD.ADEN TEGEN VEILIGH. STAAT. -

ber 1951 gehechte tabels van lceurin.oscriteria. - De tabels van keuringscriteria

welke gehecht zijn bij het in uitvoering
van artikel 14, paragraaf 3, van de dienstplichtwet van 15 juni 1951, genomen koninklijk besluit van 5 october 1951 voorschrijven de inobservatiestelling niet van
de dienstplichtige die een oog verloren
heeft.
982
5 september 1957.

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
1.
Ontzettin,q ttit de in artilcel 123sexies van het Strafwetboelc op.aesomde rechten. - Internerinu lcrachtens
artilcel 7 van de wet dd. 9 a1n·il 1930. ~
Brengt van rechtswege geen ontzetting
mede. - Een beslissing tot internering,

uitgesproken ingevolge de wet van 9 april
1930 wegens een misdrijf gepleegd tegen
de uitwendige veiligheid van de Staat, is
geen veroordeling tot een straf, naar de
zin van artikel 123semies van het Strafwetboek. Die beslissing kan dus niet het
vervallen der rechten van rechtswege medebrengen.
15 october 1956.
94
2. - Beslttitwet van 10 novernber 1945.
- Stellinrf onder toezicht van de politie.
Bij genademaatregel verleende schorsin.Q voor de gevangenisstraf. ~ Uitgangs1Htnt van de stalling onder toezicht van
de politic. - Wanneer een koninklijk ge-

nadebesluit een schorsing voor de gevangenisstraf verleend · heeft, verkrijgt de
straf van stelling onder toezicht van de
politie uitwerking vanaf de dag waarop
het genadebesluit ingaat.
14 januari 1957.
342

MISDADIGE DEELNEMING.
Betichte als dade1· vervolgd. Voorwerp van de betichUng. - De beklaagcle

die vervolgd wordt als dader van een door
het Strafwetboek bepaalde misdaad of
wanbedrijf, wordt daardoor vervolgd zowel voor een daad van rechtstreekse uitvoering van het misdrijf, als voor een der
daden van deelneming bepaald door de
leden 2 en 3 van artikel 66 van het Strafwetboek.
4 februari 1957.
431

MISDRIJF.
1. Gr·on(l van rechtvaar·diging. ~
Ovennacht. Bestaan van overmacht
wellc niet ttit de enkele feitelijlce elementen door de rech ter vastgestelcl lean blij-

MUNTEN EN B.ANKBILJ.

ken. - Onwettelijlcheid. - Is onwettelijk
het vonnis, welk verdachte vrijspreekt
van de telastleggingen van onvrijwillige
slagen en inbreuk op artikel 15 van de
Wegcode, om reden dat de gedraging van
het slachtoffer, welk per rijwiel reed,
voor de verdachte een geval van overmacht heeft uitgemaakt, dan wanneer nit
de enige door de rechter vastgestelde omstandigheden niet blijkt dat de verdachte,
wanneer hij het kruispunt naderde en
daarop doorgereclen is, zich geen rekenschap heeft kunnen geven van het aankomen van de wielrijder noch van de
door hem uitgevoerde manamvre.
5 november 1956.
140

2. - Grand van rechtvaardiging. Overmacht. Toepasselijlc op de n·iet01XZettelijlce misdrijven. - De overmacht
is een grond van rechtvaardiging ten opzichte van al de misdrijven, zelfs de niet
opzettelijke misdrijven.
24 juni 1957.
900

MUNTEN EN BANKBILJETTEN.
1. - Sommen ontvangen in vreemde
munt tot uitvoering van een overeenlcomst. Vernietigde overeenlcomst. ~
VeroordeUng tot teru.obetaling. - Veroordel'ing tot betaling van . de te,qenwaarde,
in Belgische mttnt, van de ontvan,qen sammen. - Wettelijlcheid. - Het arrest dat

de terugbetaling beveelt van sommen ontvangen in vreemde munt, tot uitvoering
van een contract hetwelk nietig werci verklaard, moet tot terugbetaling van hun
tegenwaarde in Belgische franken veroordelen. (Wet van 30 december 1885, artikel 3.)
23 november 1956.
197
2. - Wet van 10 augustus 1950 aan
de Staat het provemt toelcennende der
herschatting van de gaud- en de'IJiezenvoorraad van de Nationale Bank. - Middel dat staande houclt dat deze we.t de
werlcez.ijlce lcooplcracht van de frank op
het gebied van de geeiste vergoeding heett
lcm~nen beinvloeden. JJ1iddel dat niet
'1/00r de eerste maal v66r het hot ma,q
voorgesteld worden. - Mag niet voor de
eerste maal v·oor het hof voorgesteld worden het middel dat staande houdt dat de
"ret van 10 augustus 1950, houdende toekenning aan de Staat van het provenu
der herschatting van de goud- en deviezenvoorraad van de Nationale Bank, de
werkelijke koopkracht van de frank op
het gebiec1 van de door aanlegger geeiste
vergoecling heeft kunnen beinvloeden.
27 juni 1957.
918

NATIONALITEIT.- ONDERNEMINGSRADEN.
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1

deelte van het nationaal g1"0ndgebied. -

De Belgen, die tijdens de Duitse bezetting
in de kantons Elupen en Malmedy hun
woon- of verblijfplaats hadden hebben
tijdenw die periode de hoedanigheid van
Belg niet verloren, vermits geen juridisch
effect ontstaan is uit de door het Reich
verrichte feitelijke annexatie van dat gedeelte van het rijksgebied.
19 februari 1!157.
4!10

Belgische onderdanen die tijdens de
Duitse bezetting in de lcantons Eupen en
Malmedy hun woon- of verblijfplaats hadden. - Onderdanen wellce, tijdens die periode, de hoedanigheid van Belg niet verloren hadden, vermits geen j~tridisch effect ontstaan is uit de door het Reich
verrichte jeitelijlce annexatie van dat ge-

0
OMKOPING VAN AMBTENAAQ.
Gift. Artilcel 246, · alinea 1, en 252
van het Strajwetboelc.- Voorwaarde vereist opdat er rnisrJ,rijf zou zijn. - Opdat

er, in de zin van de artikelen 246, alinea 1, en 252 van het Strafwetboek, omkoping door gift van een openbaar ambtenaar zou zijn, wordt vereist dat de
openbare ambtenaar de gift aanvaard
hebbe om een daad van zijn ambt te verrichten.
27 mei 1!157.
815.

ONDEQHOUDSGELD.
1. ~ Echtgenoot gestorven zonder ld1ideren uit het httwelij 7c gesproten. - Echtgenote die lcinderen uit een vorig huwelijk heett. Kinderen v66r al andere
schuldenaa1·s tot onderhoud jegens hun
mtder geho~tden. - Uitzondering op die
re.qel. - Wanneer een echtgenoot over-

lijdt zonder kinderen uit het huwelijk gesproten na te laten, zijn principieel de
uit een vorig huwelijk gesproten kinderen
gehouden, voor alle andere schuldenaars,
tot de onderhoudsplicht jegens hun onder.
Die regel is nochtans niet toepasselijk op
een onderhoudsverplichting, door de wet
opgelegd, dewelke niet steunt op een band
van bloed- of aanverwantschap tussen de
schuldeiser en de schuldenaar van de verplichting.
12 juli 1957.
!174
2. - Onderhoudsgeld bepaald bij artilcel 205, varagraat 2, van het Burgerlijlc,
vVetboek ten voordele van de oveTlevende
echtgenoot. Onderhoudsgeld niet geste~tnd op een band van bloed- ot aanverwantschap tussen de sch~tldeise1· en de
schuldenaar. Schuld van de nalatenschap. Ret onderhoudsgeld, dat arti-

kel 205, paragraaf 2, van het Burgerlijk

Wetboek ten laste legt van de nalatenschap van de vooroverleden echtgenoot
die geen uit zijn huwelijk met de overlevende kinderen heeft nagelaten, is niet
gegrond op een band van bloed- of aanverwantschap tussen de schuldeiser en
de schuldenaar, maar is een last van de
nalatenschap.
12 juli 1957.
974

ONDEQNEMINGSQADEN.
1. - Arbeide1· candidaat op de eerste
verkiezingen voor de ondenwmingsraad.
- Verbod aan het bedrijfshootd om die
a1·beide1· at te danlcen. -Wet van 15 juni
1953 wellce de d~t~w van die door de wetten van 20 september 1948 en 18 maart
1950 voo1·ziene bescherming heett verlengd. - Wet met tentgwerkende kracht.

- De wet van 15 juni 1953, in zover ze
t?t de « volgende verkiezingen ll de perwde heeft uitgebreicl tijdens clewelke het
bec1rijfshoofc1 - behalve om de redenen
voorzien bij cle cloor cle wet van 18 maart
1950, welke de wet van 20 sentember 1948
heeft aangevulcl - de arbeider niet vermag af te danken die op de lijst wercl
geplaatst cler candiclaten voor de eerste
verkiezingen teneinde cle ondernemingsraden te vormen, heeft terugwerkencle
kracht.
Derhalve, cle arbeider clie candidaat is
geweest op het ogenblik van die ·verkiezingen, en die door het beclrijfshoofd afgedankt is geweest, zelfs v•66r het in voege
treden van de wet van 15 juni 195il, heeft
het recht om opnieuw opgenomen te worclen in cle onclerneming, in dezelfcle voorwaarden als degene die na dit in voege
treclen afgeclankt geweest is. (Wet van
15 juni 1953, art. 21, par. 2, van cle wet
van 20 september 1!148 wijzigencle.)
166
9 november 1956.
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2. - Arbeider op een aa]tdidatenlijst
voor de ondernemingsraad voorgedragen
en afgedanlct. - Aanvraag tot wederopneming. - Termijn van dertig dagen. Uitgangspunt. - De termijn van dertig

dagen, binnen welke de op een candidatenlijst voorgedragen en afgedankte arbeider zijn wederopneming in het bedrijf
mag wederaanvragen, loopt van de afdanking af. (Wet van 20 september 1948, artikel 21, par. 5, vervangen door artikel 1
van de wet van 18 maart 1950.)
25 april 1957.
697
3. -Wet houdende organisat'ie van het
bedrijfsleven. - Afdanking van de arbeider. - O.qenblilc waarov zij verwezenlijlct
wordt. - De afdanking, bedoeld bij arti-

kel 21 van de wet houdende organisatie
van het bedrijfsleven, wordt slechts verwezenlijkt op de dag van de effectieve
verbreking van het contract van huur van
diensten. (Wet van 20 september 1948,
art. 21, par. 3, 4 en 8, vervangen door artikel 1 van de wet van 18 maart 1950.)
25 april 1957.
697
4. ~ Wet hoztdende organisatie van het
bedrijfsleven. - Verbrelcing, met opzegging, van het contract van lwztr van diensten. - V erbrelcing die pas efjeat-ief is bij
de verstrijlcin_q van de opzeggingstermijn.
- In geval van. verbreking, met opzegging, van een contract van huur van diensten voorzien door de wet houdende organisatie van het bedrijfsleven, is de verbreking pas effectief bij de verstrijking
van de opzeggingstermijn.
25 april 1957.
697

5. -Wet hoztdende organisatie van het
bedrijfsleven. - Verbrelcing, met opzegging, van het contract van hztur van diensten door de werlcgever. - Vereiste voorwaarde opdat deze OtJzegging door artilcel 21 van gezegde wet beheerst wordt.
- Opdat een verbreking, met opzegging,
door de werkgever, van een contract van
huur van diensten onder de bepalingen
van artikel 21 van de wet houdende organisatie van het bedrijfsleven zou vallen,
mag, onder meer, de opzegging niet betekend zijn geworden v'66r de vijftiende dag
die voorafgaat aan het ogenblik waarop
voor de eerste maal de datum der verkiezingen voor de ondernemingsraad door
middel van aanplakking ter kennis van
de arbeiders werd gebracht. (Wet van
20 september 1948, art. 21, par. 8, vervangen door artikel 1 van de wet van
18 maart 1950.)
25 april 1957.
697

ONTUCHT EN P.QOSTITUTIE.
1. -

Ve·rbod voo1·zien bij artilcel 382,

~

OORLOG.'

lid 3, van het Stratwetboelc. - Draagwijdte van de ztitdrulclcing « er uit wellcen hootde oolc werlczaam te zijn JJ. - In

artikel 382, lid 3, van het Strafwetboek,
bedoelt de uitdrukking « er uit welken
hoofde ook werkzaam te zijn JJ elke tussenkomst ;in de exploitatie van een drankgelegenheid, een verhuurkantoor winkel
van tabakartikelen enz.
'
25 maart 1957.
620

2. ~ Vm·bod voorzfen bij artilcel 382,
lid 3, van het Stratwetboelc. Datum
waarop dit verbod zijn uitwerlcing heeft.
- Het verbod voorzien bij artikel 382,
lid 3, van het Strafwetboek heeft zijn
uitwerking zodra de beslissing onherroepelijk is. (Stilzwijgende oplossing.)
25 maart 1957.
620

ONV.QIJWILLIGE VE.QWONDINGEN EN DODING.
1. - Verlceersongeval. - Wanbedrijf
wellc n·iet noodzalcelijlc een inbreztk op de
W egaode impliceert. Het wanbedrijf

van verwondingen door onvoorzichtigheid,
gereleveerd bij gelegenheid van een verkeersongeval, impliceert niet noodzakelijk
een inbreuk op de Wegcode.
19 november 1956.
186
2. ~ OnvrijwWige dolling.
Begrip.
- De onvrijwillige doding eist niet dat
het aan verdachte te wijten gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg de enige oorzaak
van het overlijden weze; het is noodzakelijk, doch het volstaat; dat de onvoorzichtigheid de noodzakelijke voorwaarde
van het overlijden is geweest. (Strafwetboek, art. 418 en 419.)
20 mei 1957.
795
3. - Onvrijwillige doding.
Caztsaliteit tnssen het gebrelc aan voontitzicht
of voorzorg en het overlijden. - Begrip.

- Om het bestaan te beoordelen van een
causaliteit tussen het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en het overlijden van
een persoon, moet de rechter rekening
hoUden met de concrete toestand, zoals
hij voorkomt, zonder te gissen wat zich
misschien zonder de font zou voorgedaan
hebben.
20 mei 1957.
795

OO.QLOG.
1. ~ Besluit van 18 mei 1943 van de
in Raad ver.qade·rde m·inisteTs. - Ojficier
van het in Groot-BrittanniiJ aanwezig gedeelte van het Belgisch leger. - Z.in van
die uitdntlclcing. - Een reserveofficier, in

Zwitserland verblijvend, aan wie gedu-

OORLOG.
.,rende de vijandelijkheden door de regering bevel werd gegeven zich naar Louden
te begeven maar die dit bevel nooit heeft
kunnen uitvoeren, behoorde niet, in de
zin van artikel 3 van het op 18 mei 1943
door de in Raad vergaderde ministers genomen besluit, tot het in Groot-Brittannie
aanwezig gedeelte van het Belgisch leger.
4 october 1956.
59
2. - Protocol van capitulatie van het
Belgisch leger van 28 rnei 1940. ~ Artilcel 5 van de bijlage II van dit protocol.
- Draagwijdte. - Ret blijkt niet uit de

termen van artikel 5, van bijlage II, van
het protocol van capitulatie van het Belgisch leger van 28 mei 1940 dat de handelaars en nijveraars, aan wie door het
Belgisch leger, voor die datum, stoffen
werden toevertrouwd ten einde uniformen te vervaardigen, persoonlijk er toe
gehouden waren die stoffen aan het Duits
leger te leveren of dat het Belgisch leger
zelf zich er toe had verplicht zulks te
doen.
169
9 november 1956.
3. Burgerlijke weerstanders en
werkwei_qeraars. - Oomite voor verefjening van de weerstandsgroeperingen. Oomrnissies voor· cont·role. Oomite en
commissies
wellce
geen
contentieuze
rechtscolleges uitmaken ermede belast
lcennis te nemen van de betwisUngen betreffende het recht dat een aangenomen
burgerlijke weerstander of een aangenomen werlcweigeraar op artilcel 17 van de
besluitwet van 24 december 1946 ste7tnt.

- Noch het Comite van vereffening van
de weerstandsgroeperingen bij besluit van
de Regent van 24 april 1947 ingesteld en
bij koninklijk besluit van 10 juli 1951 heringericht, noch de commissies voor controle in het leven geroepen bij de besluitwet van 24 december 1946 en bij de wet
van 24 juli 1952 betreffende het statuut
van de burgerlijke weerstanders en van
de werkweigeraars maken contentieuze
rechtscolleges uit ermede belast kennis te
nemen van de betwistingen betreffende
het recht dat een aangenomen burgerlijke
weerstander of een aangenomen werkweigeraar op artikel 17 van voormelde besluitwet steunt.
320
9 januari 1957.
4. - Aan,qenomen buruerlijlce weerstanders en aan,qenomen werkweigeraars.
- Betwist·ingen betr·effende een recht op
artikel 17 van de besluitwet van 24 december 1946 gesteund. ~ Betwisting waftrvan de kennis door de wet niet aan een
administratief contentious rechtscollege is
opgedragen, noch door de Koning aan
zttllc rechtscollege kan opgedragen worden. - Geen wetsbepaling richt in, noch

machtigt de Koning in te richten een
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administratief contentieus rechtscollege
ermede belast kennis te nemen van de betwistingen betreffende het recht dat een
aangenomen burgerlijke weerstander of
een aangenomen werkweigeraar steunt op
artikel 17 van de besluitwet van 24 december 1946 waarbij het statuut van de
burgerlijke weerstanders en werkweigeraars wordt ingericht.
9 januari 1957.
320

5. ~ Onroerend goed waarvan het gebruik door een .oeallieerde krijgsmacht opgeeist werd. - Schade ged7trende de bezetting van het uoed berolclcend. - Eigenaar · die schadevergoeding vraagt krachtens de besluitwet van 31 december 1945.
~ Aanvraag in te dienen binnen het jaar
na de datttm van de schade. - Betekenis
van die woorden. - In de artikelen 3 en
25 van de besluitwet van 31 december
1945 tot inrichting van de rechtspleging
inzake · aanvragen om vergoeding uit
hoofde van bepaalde schade veroorzaakt
door de Amerikaanse, Britse of onder
Brits bevel geplaatste geallieerde strijdkrachten, bedoelen de woorden << datum
van de schade >> en « schade voorgekomen )), wanneer het gaat om opeising van
het gebruik van een onroerend goed, de
datum waarop de aan de eigenaar berokkende schade zeker geworden is; doordat
de opeisende overheid de zaak niet teruggeeft in de staat ·waarin ze die ontvangen
heeft.
442
7 februari 1957.
6. ~ Beslnitwet van 5 mei 1944 betrettende de beslttiten en andere administratieve daden ged7trende de vijandelijlce bezetting genomen en verricht dOOr de secretarissen-generaal ot diegene die hun ambt
hebben waargenomen. - Daden verricht
door een ambtenaar· wiens benoeming nietig verlclaard werd, doch die geacht worden ttit te uaan van re.oelmati.oe titularissen. Vernietigingsmacht van de Koning. ~ Voorwaarden. - De daden ver-

richt door ambtenaren wier benoeming
nietig verklaard werd door artikel 2 van
de besluitwet van 5 mei 1944, doch die
door artikel 5 van die besluitwet geacht
worden uit te gaan van regelmatige titularissen, konden, volgens deze laatste bepaling slechts binnen de twaalf maanden na de volkomen bevrijding van het
grondgebied door de Koning vernietigd
worden; is dienvolgens onwettelijk een
besluit van de Regent die een daad van
die aard vernietigt, binnen de drie maanden na de beeindiging van de staat van
om·log, bij toepassing van artikel 7 van
de wet van 10 mei 1940 betreffende de
delegatie van machten in oorlogstijd.
12 april 1957.
684
7. -

BesluUwet van 10 januari 1941.
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- Daden van beschiklcinn of pandgeving
van goelleren die het voorwertJ hebben
,qemaalct van een mnatregel van ontheffing van het bezit vnnwege de vijanll. Nietiaheill onllerhevig aan de voorwaarlle
llat clie alcten het gevolg Z'ijn van zttlke
maatregel. - De nietigheid van de daden

van beschikking of van pandgeving van
roerende of onroerende goederen welke
vanwege de vijand, sedert 10 mei 1940,
het voorwerp hebben gemaakt van opeising, beslag, gedwongen verkoop of van
elk andere maatregel die de private eigendom aantast, mag slechts uitgesproken
worden indien vastgesteld wordt dat die
_daden het gevolg zijn geweest van een
door de vijand genomen maatregel houdende ontheffing uit het bezit. (Besluitwet
van 10 januari 1941, art. 2.)
967
11 juli 1957.
8. - Besluit vnn 2 september 191,0 van
de secretaris-,qenernal van het Ministerie
van economische znlcen en millllenstanll
houllenlle het orgnnieTc statttttt van de
Warencentralen van goelleren. - · Ret1·oactieve nietigverlclaring van artilcel 1 ae1·
beslu'itwet van 5 rnei 191,1,. - Nietigver.
lclarin,q die aan llat beslttit het lcaralcter
van een lloor ae tJi,iana genornen rnaatl'egel niet geeft. - De retroactieve nietig-

verklaring, bij artikel 1 van de besluitwet van 5 mei 1944, van het besluit van
de secretaris-generaal van het Ministerie
van economische zaken en middenstand
van 2 september 1940 houdende het organiek statuut van de warencentralen voor
goederen, verleent aan dit laatste besluit
het karakter niet van een door de vijand
genomen maatregel.
11 juli 1957.
967

OPENBAR.E OR.DE.
1. - .Militai1·e opeisingen in oorlogstijd. - Wet van 12 mei 1927. - Bepalingen llie lle openbnre orcle ralcen. -,- De

OVEREENKOMST.
3. Rechtbanlcen. ~ Machten der
strafrechtsmachten. - Pttblielce en burgerlijlce vorllering. - Regelen van openbare orlle. - De regelen betreffende de

machten van de strafrechtbanken zijn
van openbare orde ten opzichte zowel van
de burgerlijke als van de publieke vordering.
17 december 1956.
266
4. - Bttrgerlijlce zalcen. - Uitzonlleringsrechtbanlc die geen lcennis lean nemen van een zaalc die uitslttitend tot ae
bevoegdheia vnn lle rechtbanlc van eerste
aanleg behoort. Regel van openbare
onle. - Is van openbare orde de wettelijke regel dat een uitzonderingsrechtbank geen kennis mag nemen van een
zaak die uitsluitend tot de bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg behoort.
1 maart 1957..
528

5. - Belgische openba1·e internationnle
o1·de. - Onrechtmatfge daall. - Buitenlandse wet llie aan het slachtojjer een
vergoecling toelcent rninller ornvangrijlc
ann lleze lloor lle Bel,qische wet toegelcend. Wet niet strijll·ig met de Bel,qisohe openbare internationale orlle. Is niet strijdig met de Belgische openbare
internationale orde de buitenlandse wet
die, alhoewel zij aan het slachtoffer het
recht tot vergoeding van de veroorzaakte
schade toekent, aan deze vergoeding niet
dezelfde omvang geeft als de Belgische
wet.
·
17 mei 1957.
778
6. - Regels wellce lle 1·espeotieve bevoe,qllhellen der allministratieve en ,qe1·eohtelijlce overheden bepalen. - Regels
van openbare orlle. - De regels welke de

respectieve bevoegdheden der administratieve en gerechtelijke overheden bepalen
zijn van openbare orde.
4 juni 1957.
842

regels betreffende de in oorlogstijd uit te
voeren militaire opeisingen bij de wet van
12 mei 1927 bepaald raken de openbare
orde.
19 october 1956.
106

Jnsohrijving. - Voorlleligste ojjerte. Ojjerte wellce niet noollzalcelijlc overeensternt met lle laa,qste prijs. - De inschrij-

2. - Bewijs van handelsverbintenissen. - Artilcel 25, alinea 1 van titel IV
van het eerste boelc van het Wetboelc van
koophanllel. - Bepaling niet van openbare orde. - Artikel 25, lid 1, van titel IV

ver die, tot het uitvoeren van openbare
werken, een prijs voorstelt die lager is
dan de prijs door een andere inschrijver
voorgesteld, doet aldus niet noodzakelijk
de voordeligste offerte.
468
15 februari 1957.

van het eerste boek van het W etboek van
koophandel, welke het bewijs der handelsverbintenissen door getuigen toelaat,
telkens wanneer de rechtbank oordeelt
het te moeten toestaan, is geen bepaling
welke de openbare orde aanbelang-t.
26 october 1956.
121

OPENBAR.E WER.KEN.

OVER.EENKOMST.
1. - St1·atbeain,q wegens vertra,qing in
de uitvoerin,q.
Overeenlcomst ontbonllen ex tunc. Ontbinllin,q wellce het

OVEREENKOMST.
strafbeding van ·bestaan berooft. - Geeft
een passend antwoord op de conclusies,
voorhoudende dat een strafbeding diende
te worden toegepast, alhoewel de overeenkomst welke ze voorzag ontbonden
was geweest, het arrest welke beslist dat,
vermits het gaat om een strafbeding wegens vertraging in de uitvoering, de antbinding ex twnc van de overeenkomst gezegd beding van bestaan berooft.
26 october 1956.
122

2. - Voorwaardelijke ve1·bintenis. Schorsende voorwaarde.- Vermtlde voorwaarde. ~ Terugwerkende lcracht. - Afc
wijlcing door overeenkomst der partijen.
W ettelijkheid. ~ Ret is de partijen

toegelaten door overeenkomst af te wijken van de terugwerkende kracht, welke
artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek
hecllt aan de vervulling van de schorsende voorwaarde waaraan een verbintenis
onderworpen is.
9 november 1956.
167
3. - Nietigverlclaring.
Veroordeling
van de partij op wier verzoelc de overeen~
komst nietig wordt verlclaard tot ter~tg
betaling van de ontvangen prijs met de
op de dag der dagvaarding verschenen
interesten. - Verom·deliny om bovendien
de verz~timsrenten van at de dagvaarding
~t.it te lceren. Onwettelijkheid. - De

rechter die, een contract nietig verklarende, aan de partij op wier verzoek de
nietiglleid uitgesproken is geweest, beveelt de ontvangen prijs terug te betalen
alsmede een som vastgesteld ex aequo et
bono ten titel van verschenen interesten
op de dag van de dagvaarding, mag ze
bovendien, noch luidens artikel 1153 van
het Burgerlijk Wetboek noch bij analogische toepassing van artikel 1682 van
het Burgerlijk Wetboek, veroordelen tot
betaling van de verzuimrenten oo gezegde
sommen van af de dagvaarding betekend
op haar verzoek.
23 november 1956.
197
4. - Stratbeding. - Beding een maximumtermijn bevalende voor de uitvoering
van werlcen en een boete per dag vertragin,q. - Arrest dat het beding p1·actisch
niet-toepasselijlc verklaart in zover het de
maxim·umtermijn bepaalt. A1·rest dat
de vertraging aan de aannemer toerelcenbaar acht en de bedongen boete op die
vertraging toevast. - Geen tegenstrijdigheid of rl~tbbelzinnigheid. - Bevat noch

tegenstrijdigheid noch dubbelzinnigheid
het arrest dat beslist, enerzijds, dat een
strafbeding krachtens overeenkomst, een
bepaalde boete voorzienend per dag vertraging indien de bestelde werken niet
binnen een gegeven maximumtermijn uitgevoerd worden, practisch niet kan toegepast worden in zover het deze maxi-
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mumtermijn bepaalt, en dat, anderzijds,
na de vertraging aan de aannemer toerekenbaar te hebben geacht, het bedrag van
de boete, krachtens het strafbeding verschuldigd, bepaalt met inachtneming van
de duur van die vertraging.
15 maart 1957.
584

5. - Event·ueel recht. - Beg1·ip. Recht van de beheerrler van een handelsvennootschap bezoldiga door vooratneming van een perce·nt op de 1titgelceerde
winsten. - Ret recht dat de overleden
beheerder van een handelsvennootschap,
bezoldigd krachtens de statuten en de bijzondere overeenkomsten door voorafneming van een percent op de uitgekeerde
winsten, gehad heeft, is het eventueel
recht dat zijn mandaat niet onbezoldigd
zou wezen en dat, ingeval er zuivere en
werkelijke winsten aanwezig zouden zijn
en de algemene vergadering de uitkering
ervan mocht beslissen, hij daarvan, overeenkomstig de statuten en de bijzondere
overeenkomsten, een deel zou ontvangen.
28 maart 1957.
635
6. - Verbintenis om iets te doen in
een bepaalde tennij·n. - Vert1·aging. Sohadevergoeding. - Ingebrelcestelling ueeist. - Uitzonderingen. - Bij gemis aan

beding dat de schuldenaar in gebreke zal
gesteld worden door het louter verstrijken ·van de termijn, mag de schuldenaar
van een verbintenis om iets te doen in
een overeengekomen termijn, slechts veroordeeld worden tot schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de
verbintenis, indien hij in gebreke werd
gesteld door de schuldeiser, behoudens het
zou voortvloeien, hetzij uit het voorwerp
of de aard van de overeenkomst, hetzij
nit andere door de rechter vastgestelde
omstandigheden, dat, na het verstrijken
van de overeengekomen termijn, de uitvoering van de verbintenis feitelijk onmogelijk zou geworden zijn of geen nut
meer voor de schuldeiser zou kunnen vertonen, namelijk, in geval van verbintenis
van levering van goederen, fndien deze
onderhevig waren aan belangrijke prijsveranderingen. (Burg. Wetb., art. 1139 en
1149.)
3 mei 1957.
731
7.
Schuldige niet-1titvoering.
SohadeverrJoeding. Ondergaan verlies
en winstderving. ~ Omvang van de sohadeloosstelling. - In geval van schuldige

niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, moet de door de schuldenaar
verschuldigde schadevergoeding, zowel
wat betreft het door de schuldeiser ondergaan verlies, als wat betreft zijn
winstderving, slechts omvatten hetgeen
een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg
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is van het niet-uitvoeren van de verbintenis. (Burg. Wetb., art. 1151.)
734
3 mei 1957.

PENSIOENEN.

persoonlijke manamvre van de andere
partij of van een derde verzwaard is geweest. (Burg. Wetb., art. 1109, 1111 en
1112.)
967
11 juli 1957.

8. - Toestemming. - Toestemming
zij het ongaarne, gegeven, gelet op d~
eo~nomisohe omstandi,qheden. Afwezighetd van ellce persoonlijlce ma1wntvre van
de medeoontraotant of van derden welke
de invloed van d·ie omstandigheden zou
hebben verzwaard. - Geen nietigheid om
reden van atwezigheid of gebrelc aan toestemming. Is niet nietig uit hoofde

OVE:QSPEL EN
VAN BIJZIT.

ONDE:QHOUD

Overspel. - Bewijs. - Het wanbedrijf
van overspel kan bewezen worden ten
opzichte van de vrouw door alle r~chts
m~~delen ; de bijzonde~e wijzen van beWIJSlevering vereist door artikel 388 van
het Strafwetboek betreffen alleen het bewijs tegen de medeplichtige.
24 juni 1957.
908

van afwezigheid of gebrek ~an toestemming, de overeenkomst tot dewelke ee~
partij, zij het ongaarne, haar toestemming heeft geg·even, wegens de economische omstandigheden, zonder dat de invloed van die omstandigheden door een

p
PAIUT AI:QE COMMISSIE.
1. - Beslissingen betrejfende de opriohting en de werlcing van het ton£ls voor
bestaanszelcerheid voor de arbeiders in
het bo~twbedrijf. - Wet van 28 jttli 1953
artilcel 2. Geldigheid van de Jconinlc~
lijlce beslttiten waarbij aan die beslissingen bindende lcraoht werd gegeven. ~
Draagwijdte van de wet. - A.rtikel 2 van

de wet van 28 juli 1953 verleent volledige
uitwerking, met ingang van· de datum die
erin werd bepaald, aan de koninklijke besluiten, waarbij bindende kracht wordt
gegeven aan de beslissingen genomen door
de paritaire commissies omtrent de oprichting en de werking van de fondsen
voor bestaanszekerheid, die deze wet bepaalt, en onder meer van het fonds voor
bestaanszekerheid voor de arbeiders in
het bouwbedrijf.
·
Worden aldus geldig gemaakt zelfs de
koninklijke besluiten die bindende kracht
hebben gegeven aan de beslissingen van
de paritaire commissies betreffende diE)
fondsen voor bestaanszekerheid wanneer
die commissies, onder de vorige wetgeving, zonder bevoegdheid zouden geweest
zijn om dergelijke beslissingen te nemen
of wanneer deze laatste zonder meerderheid van stemmen of slechts voorwaardelijk zouden getroffen zijn geweest.
26 april 1957.
703
2.

~

Beslissing. - Koninlclijlc beslnit
aan deze bindende lcraoht verlenend. Vonnis dat het lconinlclijlc beslttit onwettelijlc verlclaart. - Vonnis dat niet preoiseert of de onwettelijlcheid voortvloeU
ofwel uit de afwezigheid van ellce beslissing van het paritair oomite, otwel ttit

de omstandigheid dat deze niet eenparig
werd getrojfen, otwel ttit het teit dat het
oomite niet heeft gevraagd dat aan zijn
beslissin_q bindende Jc1·aoht zo~t worden
ve1·leenrl. - Gebrelc aan nwtieven. - Het

vonnis dat, beslissende dat het besluit
van de Regent van 18 september 1947 dat
bij toepassing van artikel 12 van de be~
sluitwet van 9 juni 1945, bindende kracht
verleent aan de beslissing van een paritair comite, alsook een ministerieel besluit in uitvoering van bedoeld besluit van
d: Regent genomen, onwettig zijn, doch
met bepaalt of die onwettelijkheid voortvloeit ofwel uit de afwezigheid van elke
beslissing van het paritair comite ofwel
uit de omstandigheid dat deze ni~t eenparig werd getroffen, ofwel uit het feit
dat het comite niet heeft gevraagd dat
aan zijn beslissing bindende kracht zou
worden verleend, laat in· het midden de
grondslag van de onwettelijkheid die het
releveert, dan wanneer deze grondslag
diende bepaald om na te gaan of de wet
van 28 juli 1953 betreffende de Fondsen
voor bestaanszekerheid, al dan niet ten
deze toepasselijk was, en is, ten gevolge
van deze dubbelzinnigheid, niet regelmatig gemotiveerd.
24 mei 1957.
812

PENSIOENEN.
1. - Burgerlijlce pens·ioenen. - Persoon wellce lcrachtens een private overeenlcomst het recht tot een pensioen bezit. - ~et van 21 ju.li 1844, artilcel 49.
Bepaltng zonder toepassing. A.rti-

kel 49 van de wet van 21 juli 1844 op
de burgerlijke en kerkelijke pensioenen,
welke voorziet dat zekere veroordelingen

---~--~-=

PENSlOENEN.

het verlies van het pensioen of van het
recht het te bekomen medebrengen, is niet
toepasselijk op de personen wier recht op
een pensioen uit een private overeenkomst spruit.
6 december 1956.
236
2. - MiUtaire pensioenen. - Wet van
9 maart 1953. - Schadelijlc feit dat zich
na 25 a1tg1tst1ts 1947 heeft voorgedaan. Toepassing van artike~ 1, laatste lid. van
de wetten op de vergoedingspensioenen,
samengeordend bij het besluit van de Regent van 5 october 1948. - Toepassing
wellce ondergeschikt is aan de omstandi.qheicl clat het · schadelijlc feit zich geclurenrle en in.oevol.qe de militaire clienst
heeft voorgedaan. - Het laatste lid van

artikel 1 van de wetten op de vergoedirigspensioenen samengeordend bij besluit van de Regent van 5 october 1948,
is op het herstel van de fysieke schade
aan een militair veroorzaakt door een
schadelijk feit, dat zich in vredestijd na
25 augustus 1947 heeft voorgedaan, slechts
van toepassing indien het feit zich gedurende en ingevolge de dienst heeft voorgedaan.
21 januari 1957.
370
3. - Militaire pensioenen. - Wet van
9 maart 1953. - Schade~ijk feit clat zich
na 25 augustus 191/1 heeft voorgeclaan. Vorclering tot he1·stel van de schade op
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboelc
gesteuncl. Toepassin.o van a1·tilcel 1,
laatste licl, van cle wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend bij het
besluit van de Rer1ent van 5 october 1948.
- Het behoort de rechter na te .oaan of
het schadelij lc feit zich ged1wende en ingevolge de militaire dienst heeft · voorueclaan. - Wanneer de voor de rechtbank

ingestelde vordering tot herstel van de
schade door een militair in vredestijd na
25 augustus 1947 ondergaan, op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gesteund is en wanneer tegenover die vordering de toekenning staat wegens het~
zelfde schadelijk feit van een pensioen
bij toepassing van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend bij
besluit van de Regent van 5 october 1948
en van de artikelen 1 en 4 van de wet
van 9 maart 1953, behoort het de rechter
na te gaan of het schadelijk feit zich
gedurende en ingevolge de dienst heeft
voorgedaan.
21 januari 1957.
370
4. - V ergoedingspensioenen en miUtaire pensioenen. - Samengeordende wetten bij besl1tit van de Regent cld. 5 october 1948 en bij de wet van 9 maart 1953.
- V erlening van een pensioen of toelage
in uit,voering van deze wetten. - Vergoeding die het toelcennen 1titsluit, wegens
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hetzelfde schadelijk feit van om 't even
wellce andere veruoedinn ten laste van de.
Staat of ten laste van zijn orgaan. -

Het verlenen van een pensioen, in uitvoering van de wetten ov de vergoedingspensioenen, samengeordend bij besluit van
de Regent van 5 october 1948, of van artikel 4 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake militaire pensioenen, sluit het toekennen
uit, wegens hetzelfde schadelijk feit, van
om 't even welke andere vergoeding ten
laste van de Staat of dezes orgaan. (Besluit van de Regent van 5 october 1948,.
art. 1, laatste alinea.)
7 juni 1957.
849

5. - ilfilitai1·e pensioenen. - Wet van
9 maart 1953. - Schadelijlc feit voorgevallen na 25 a·ttgustlts 1947. - Toepassing
van artilcel 1, laatste alinea, van de wetten op de vm·.ooedingspensioenen samen.oeordencl bij het beslu.it van de Re.oent
van 5 octobe1· 191,8. - De laatste alinea
van artikel1 van· de wetten op de vergoedingspensioenen samengeordend bij besluit van de Regent van 5 october 1948,
is toepasselijk op elke verlening van pensioen of toelage toegekend bij toepassing
van artikel 4 van de wet van 9 maart
1953 houdende sommige aanpassingen in
zake militaire pensioenen en wegens schadelijke feiten aan militairen voorgevallen, gedurende en door de dienst; in vredestijd, na 25 augustus 1947.
849
7 juni 1957.
6. - Ver.ooedingspensioenen en militaire pensioenen. - Artilcel 1, laatste alinea, van de wetten samen.oeMdend bij besluit van de Re.oent van 5 october 1948.
- V erlen·in.o van een vensioen o.f toelage
in uitvoerin.o van deze wetten of van artilcel 4 van de wet van 9 maart 1953 dat
het toelcennen van om 't even welke andere ver.ooecling ten laste van ae Staat
of dezes orgaan 1titsluit. - V erlening « in
1titvoer-in.17 van deze wetten >>. - D1·aagwijclte van cleze termen. - In de zin van

artikel 1, laatste alinea, van de samen-_
geordende wetten op de vergoedingspensioenen, wordt een pensioen of toelage in
« uitvoering van deze wetten », of in « uitc
voering » van artikel 4 van de wet van
9 maart 1953 enkel verleend ten gevolge
van een rechtspleging welke vanwege de
belanghebbenden impliceert dat ze hun
titels doen gelden hebben tot het toekennen van het pensioen door die wetten
voorzien.
849
7 juni 1957.

7. - MiUtaire pensioenen.
Schadelijlc teit voor.oeval(en na 25 ang1tst1ts 1947.
- Blachtoffer of rechthebbencle die, voor
de inwerlcingtrecling van de wet van
9 maat"t 1953, het verlenen heeft aange-

__ -----=-==---
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PREJUDICIEEL GESCHIL. -

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

. vraagd van een pensioen voorzien bij de
toen in voege z·ijnde wet,qeving. Toelcenning, naderhand, vctn een pensioen
voorzien bij de wet van 9 maart 1953. Artikel 1 laatste alinea, van de wetten
samengeordend bij besMtit van de Regent
van 5 octobe1· 191,8 enlcel toepasselijlc indien het slachtofjer of de 1·echthebbende
de wil heett ~titgeclrulct van de bepalingen
van de wet van 9 maart 1953 te genieten.

lijke en geestelijke pensioenen dat bepaalt dat zekere veroordelingen beroving
van het pensioen of van het recht het te
bekomen teweegbrengen, is slechts toepasselijk op de rustpensioenen, bij uitsluiting
van de pensioenen van de weduwen en
we zen.
21 juni 1957.
898

- Wanneer een militair, slachtoffer na
25 augustus 1947 van een o:ilgeval voorgevallen gedurende en door de dienst, of
zijn rechthebbende, v66r de inwerkingtreding van de wet van 9 maart 1953, een
militair pensioen heeft aangevraagd voorzien bij de wetten op de militaire pensioenen op 11 augustus 1923 samengeordend, maakt de latere verlening van een
pensioen of toelage voorzien bij artikel 4
van de wet van 9 maart 1953, artikel 1,
laatste alinea, van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op
5 october 1948 enkel toepasselijk indien
deze militair of zijn rechthebbende zijn
wil heeft uitgedrukt de bepalingen van
de wet van 9 maart 1953 te genieten.
7 juni 1957.
849

PllEJUDICIEEL GESCHIL.

Geven enkel aanleiding tot verwijzing
door het strafgerecht naar het burgerlijk
gerecht de prejudicHlle geschillen, voorzien bij de artikelen 326 en 327 van het
Burgerlijk Wetboek, 16, alinea 2, en 17
van de wet van 17 april 1878.
10 december 1956.
249

8. - B1t1·ge·rlijlce pensioenen. - Wet
van '21 j1tl_i 1844, artilcel 49. - Draagwijdte van deze bepaling. - Artikel 49
van de wet van 21 juli 1844 OD de burger-

ontvankelijkheid van de publieke vordering moet ambtshalve door de rechter
worden nagegaan.
17 december 1956.
264

Verwijzing door de strafrechter naar
de b1trgerlijlce rechter. Geschil weUc
aanleiding geett tot zuUce verwijzing. -

PUBLIEKE VOllDEIUNG.
Ontvanlcelijkheid. Moet ambtshalve
door de rechter worden ondeTzocht. - De

R
llAAD VAN STATE.
Vordering van de belastingsch1tl_di_qe tot
nieti,qver-lclaring van een beslissing van de
directeur der directe belastingen. ~ Beslissing getroffen bij toepassing van artilcel 61 paragraaf 6, alinea 2, van de samengeschalcelde wetten · bekeffende de inlcomstenbelastingen. Raad van State
zonder macht o~ van die vordering lcennis te nemen. - De Raad van State ver-

klaart zich wettelijk zonder macht om
kennis te nemen van een door de belastingsclmldige ingediende vordering tot
vernietiging van een beslissing door de
directeur der directe belastingen getroffen
op grond van artikel 2 van de wet van
30 mei 1949, hetwelk artikel 61, paragraaf 6, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen aangevuld heeft, zoals die wetten bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakeld
waren.
510
27 februari 1957.

llECHTEN VAN DE
GING.

VEllDED~

1. - St1·atzalcen. - Proces-ve1·baal van
de terechtzittin,q hetweUc vaststeU dat de
b1trgerlijke paTtij conclusies neerlegt. Inventaris der 1·echtspleging meldende dat
negen shtlclcen awn die conclusies gevoegd
zijn. ~ Tien besche·iden bij het dossier
gevoegd. Arrest van ve1·oordeling. Verbrelcing. Wanneer het proces-ver-

baal van de terechtzitting vaststelt dat
de burgerlijke partij conclusies neerlegt
en het hof van beroep onmiddellijk daarna de debatten voor gesloten verklaart en
wanneer de bij toepassing van artikel 423
van het Wetboek van strafvordering opgemaakte inventaris vermeldt dat aan die
conclusies negen bescheiden zijn gevoegd.
terwijl in het dossier aan die conclusies
tien bescheiden gevoegd zijn, is het hof
in de omnogelijkheid na te gaan of al de
bij het dossier gevoegde procedurestukken
regelmatig neergelegd werden en wordt

RECHTEN VAN DEVERDEDIGING.

het arrest van veroordeling, in de zaak
gewezen, verbroken.
1 october 1956.
45
2. - Strafzalcen. ~ Krijgshof. ~ Evooatie en beslissing ten grande ov besoheiden gewezen. -Zander voorafgaandelijke
verwittiging van de verdaohte. Geen
sohending van het verd'edigingsreoht. -

Ret militair gerechtshof hetwelk, zetelend in hoger beroep, over de grond van
de zaak uitspraak doet na evocatie ingevolge de nietigheid van het beroepen
vonnis zonder de verdachte hiervan in
kennis te stellen, miskent zodoende de
rechten van de verdediging niet. (Besluitwet van 27 januari 1916, art. 3.)
8 october 1956.
62
3. - 8trafzalcen. - Beslissing van veroordeling. -Nota's van de raadsman van
.de burgerlijlce partij betreffende de zaalc.
- Nota's neergelega na het sl~titen der
tlebatten en bij de bundel gevoegd tijdens
de beraadslaging. - Geen heropening de1·
debatten nooh vaststelling dat tlie ·nota's
uit de debatten werden verwijderd. Sohending aer reohten van de verdediging. - Wanneer, tijdens de beraadsla-

ging van de rechters, bij de bundel gevoegd zijn geweest nota's van de raadsman van de burgerlijke partij, schendt
de rechten der verdediging, alsmede de
regelen betreffende het mondeling en tegensprekelijk karakter der debatten, de
beslissing welke de verdachte veroordeelt
zonder vast te stellen dat die nota's als
vreemd aan de debatten uit die debatten
verwijderd werden of zonder de heropening er van te hebben bevolen, zelfs indien gezegde nota's een antwoord uitmaken op schriftelijke med~delingen van de
raadsman van de verdachte. (Decreet van
20 juli 1831, art. 2, al. 2; Wetb. van strafvordering, art. 190, 210, 211.)
29 october 1956.
127
4. Strajzalcen. Niet-uitvoering
van een onderzoelcsplioht welke belang
oplevert. - V erzuim wellc van aard is de
1·echten der verdetliging van de verdaohte,
die de ~titvoering van die maatreoel vorderde, te lwenlcen. - Ret niet uitvoeren

van een onderzoeksplicht die van enig
belang voorkomt, kan de rechten der verdediging van de verdachte, die die uitvoering vorderde, krenken, zelfs indien
de rechter dat belang als miniem be·schouwt.
29 october 1956.
129

5. - Strajzalcen. - Neerlegging van
stulcken door een partij na het slniten
der debatten. - Reohter welke die st~tlc
lcen nooh als vreemd aan de debatten uit
het geding heeft verworpen, nooh _de heropening der _debatten heeft bevolen .. ~

Sohending der reohten van de verdediging
van de tegenpartij. De rechter, aan

wie een partij tijdens de beraadslaging
stukken mededeelt, schendt de rechten der
verdediging indien hij hetzij de verwerping uit het geding van die stukken, als
vreemd aan de debatten, hetzij de heropening er van Diet beveelt.
5 november 1956.
141
6. - Strafzalcen. - Overlegging van
een stulc v66r het slniten van de debatten.
- Geen sohendin.Q van de reohten van de
verdetliging. - In strafzaken worden de

rechten van de verdediging niet geschonden door het overleggen van een stuk, op
de terechtzitting, v66r het sluiten van de
de batten.
23 januari 1957.
381
7. -

Strajzalcen. Stulclcen bij de
gevoegd en ?tit de reohtspleging
.niet gesloten. ~ Regelmatigheid- van -de
neerlegging niet vastgesteld. - , Onmogelijlcheid voor het hof de wettelijlcheid van
ae beslissing na te gaan. - Wanneer
b~tndel

stukken bij de bundel gevoegd zijn en er
gerangschikt voorkomen tussen het proces-verbaal waarbij de sluiting der debatten werd vastgesteld en het procesverbaal waarbij de uitspraak van de beslissing werd vastgesteld, zonder. melding
van de omstandigheden waarin zij neergelegd werderi, bevindt het hof zich in de
onmogelijkheid de wettelijliheid van de
beslissing na te gaan, indien niet blijkt
dat de rechter die stukken, als vreemd
aan de rechtspleging, van de hand gewezen heeft.
28 januari 1957.
393
8. - Stmfzalcmi. - Midtlelen hiemit
genomen dat de ve1·dediging van de beklaagde belemmerd wet·d v66r het gereoht
dat de bestreden beslissing uewe?Jen heeft.
~ Belclaagde die zonder voorbeho?td versoheen. - Middelen ongegrond. - Kun-

nen niet aangenomen worden de middelen
hieruit genomen dat het verdedigingsrecht
belemmerd werd voor het gerecht dat de
bestreden beslissing gewezen heeft, dan
wanneer de beklaagde zich ervan onthouden heeft dit middel op te werpen, zonder voorbehoud betreffende de uitoefening
van zijn verdedigingsrecht verschijnend.
1 april 1957.
643
9. - Strafza7cen. - 'Bet-iohte die zioh
ten grande verdetligd heeft zonaer aan te
voeren clat het niet-onderhoren van een
get~tige zijn verded·igings-reoht gesohonden
heeft. - Sohending v66r het hof ingeroepen. ~ Niet-ontvan7celij7cheitl. - De be-

tichte is V'66r het hof niet ontvankelijk
te beweren dat zijn verdecligingsrecht geschonden werd door het niet-onderhoren
van een getuige, wanneer hij zich ten
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grande heeft verdedigd
schending aan te voeren.
24 juni 1957.

RECH'l'ERLIJKE INRICHTING.
zonder

zulke
903

gelen behoort uitsluitend ·tot de gemeentelijke overheid.
221
30 november 1956.

10. ~ Strafzaken. - Beoordeling van
feitelijlce clementon door de rechter. Interpretatie ve1·schille1id vcm degene door
partijen gegeven. - Ji'e'itelijlce clementon
aan tegenspraalc onderworpen. Geen
schending van de rechten der verdediging.

4.
Oontentieus rechtsoollege,
Klaohtenoommissie en oommissie voor bet·oep inzalce we1'7clozensteun.
Geen
machtiging van de wetgeveT om die oommissies als. oontentieuze rechtsoollenes op
te richton. - De wetgever heeft de Re-

- De rechter die zijn beslissing steunt
op een interpretatie der feitelijke elementen, verschillend van deze door de partijen voorgesteld, schendt de rechten der
verdediging niet, indien die bestanddelen
aan de tegenspraak onderworpen zijn geweest.
8 juli 1957.
952

gent niet gemachtigd tot het instellen, als
contentieuze rechtscolleges, van de klachtencommissies en commissies van beroep
inzake werklozensteun, die het voorwerp
maken van het besluit van de Regent van
26 mei 1945.
21 december 1956.
279

U.ECHTEU.LIJKE INU.ICHTING.
1. - Rechtbanken. - Bm·,qerlijlce zaken. - Verlclarin.IJ van een alcte door fle
partijen. - Verlclaring die de rechter niet
bindt. ~ In zaken die de onenbare ordB

raken, is de rechter door de -interpretatie
van de partijen niet gebonden.
19 october 1956.
106
2. - Samenstelling van de zetel. Stratzaken. - Bttrgerlijlce vordering. Arrest wellc definitiet over de publieke
vordering wijst, de burgerlijlce vordering
ontvanlcelijk en gegrond verklaart en de
zaalc uitstelt om over het bedTag der
sohadeve1·,qoedin.q te pleUen. - Later arrest welk over de .IJ1·aad van ve?·antwoordelijkheid van de verclaohte wijst.- Zetel
anders samengesteld. - TVettelijlcheid. -

Het arrest van het hof van beroep, welk
defini.tief wijst over de publieke vordering, de vordering van de burgerlijke
partij ontvankelijk en gegrond verklaart
en de zaak uitstelt ten einde de partijen
toe te laten over het bedrag der schadevergoeding te pleiten, en het daaropvolgend arrest, welk beslist over de kwestie
te weten of de verdachte de gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de
door de burgerlijke partij geleden schade
moet dragen, moeten niet door dezelfde
rechters worden uitgesproken.
5 november 1956.
144
3. - Rechterlijlce macht. - Politiemaatregelen best(3md om de bescherming
van een privaat eigendom te verzelceren.
- Maatregelen wellce ttitslttitend beh01·en
tot de gemeentelijlce overhe·id. - De rechterlijke macht is zonder hoedanigheid om
aan een gemeente te bevelen een sein te
plaatsen, welke de toegang tot een eigendom aan de aanliggende eigenaars verbiedt en een toezicht uit te oefenen ten
einde die toegang te beletten; de beoordeling van de gepastheid van die maatre-

5. - Oontentieuze rechtscolleges. Jaarlijlcse stemming en belcrachti,qing van
de Ri.iksbegrotingen. - Geen vestiging ot
bevestiging, do01· die alcten, van een jurisdiotionele maoht van d·ie commissies. De jaarlijkse stemming en bekrachtiging
van de Rijksbegrotingen, zo zij ten gevolge hebben gehad de uitgaven welke
uit de werking van de klachtencommissies en de commissies voor beroep zijn
voortgevloeid goed te keuren, J.mpliceren
niet het vestigen en bevestigen van een
jurisdictionele macht bij bewuste commissies.
21 december 1956.
279
6. Oontentiettze rechtsmacht.
Reohtsmacht wellce enkel lcrachtens een
wet mag wo1·den ingesteld. - Een conten-

tieus administratief rechtscollege kan enkEil opgericht worden krachtens · een wet,
welke ook de Staatsburgerlijke rechten
zijn waarop de aan dat rechtscollege voorgelegcle geschillen slaan. (Grondwet, artikel 94.)
21 december 1956.
279
7.
OontenUettze rechtsmacht.
Klachtencornmissie en oommissie voor be1·oep in zalce weTlclozensteun. - Oonvmissies welke een taalc van contenUeus
rechtsoollege hebben. - Het besluit van

de Regent van 26 mei 1945 heeft aan de
klachtencommissies en commissies van
beroep inzake werklozensteun een opdracht van contentieuze rechtsmacht toegekend.
21 december 1956.
279
8. Oontentiettze 1·echtsmacht.
Klachtenoommissies en commissies voor
beroep inzake werlclozensteun. - Oommissies wellce geen macht van oontentimtze
jttrisdiotie hebben. Beslissingen van
die cornn~issies wellce noch wettelijlce
waarde noch gezag van gewijsde hebben.

- Vermits de klachtencommissies en commissies voor beroep, ingesteld bij het besluit van de Regent van 26 mei 1945, door

RECRTERLIJKE INRICRTING.
gezegd besluit geen contentieuze rechtsmacht hebben kunnen ontvangen, zijn de
·beslissingen van jurisdictionele aard door
die commissies gewezen van wettelijke
waarde ontbloot. en hebben geen gezag
van gewijsde.
21 december 1956.
279

9.
Oontentieus rechtscollege.
Rechtscollege dat niet lean worden ingesteld dan uit lcracht van de wet. - Een
·contentieus rechtscollege kan niet worden
ingesteld dan · uit kracht van de wet.
(Grondwet, art. 94.)
9 januari 1957.
320
10. ~ Rechtbanlcen.
Burgerlijlce
zalcen. ~ Recht om de door de partijen
voorgestelde rniddelen ambtshalve aan te
vullen. - Grenzen van dat .recht. - De

rechter schendt niet de bewijskracht van
de dagvaarding en van de conclusies, door
de door de partijen voorgestelde middelen
ambtshalve aan te vullen, zo hij .enkel
steunt op aan zijn oordeel regelmatig
overgelegde feiten, en zo hij noch de oorzaak, noch het voorwerp van de eis wijzigt. (Impliciete oplossing.)
416
1 februari 1957.
11. - Sarnenstelling van de rechtbanlr,.
- Stratzalcen. ~ Geen blijl> van de regelmatigheid van de samenstelling van de
politierechtbank noah in het proces-verbaal van de te1·echtzitting, noah in het
vonnis. ~ Nietigheid van het vonnis. -

Ret vonnis van de politierechtbank. is
uietig, wanneer niet blijkt uit de meldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de zaak werd onderzocht, noch uit de meldingen van het vonnis, dat op de terechtzitting van onderzoek de rechtbank regelmatig samengesteld was en dat de wijzende rechter op
al de terechtzittingen ter zake aanwezig
was.
4 februari 1957.
427
12. - Rechtbanken.
Openbaarheid
van de door artikel 96 van de Grondwet
voorgeschreven terechtzittingen. ~ Beschilclcing niet toepasselijle op de uitspraak van de vonnissen en arresten. -

Artikel 96 van de Grondwet, dat voorschrijft, dat, onder het voorbehoud dat
het voorziet, de terechtzittingen van de
rechtbanken zullen openbaar zijn, is niet
toepasselijk op de uitspraak van de vonnissen en arresten.
7 maart 1957.
545
13. - Redenen van de vonnissen en
<trresten. ~ V ervlichting te motiveren. Vormvoorschrift. - Toepassing in geval
't'an conclusies. ~ De verplichting de von-

uissen te motiveren een vormvoorschrift
zijnde, is de verwerping van conclusies
VERBR., 1957. - 71
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gemotiveerd, wanneer de rechter deze
antwoordt zonder dubbelzinnigheid
zonder tegenstrijdigheden, zoals hij
gei:nterpreteerd heeft.
14 maart 1957.

been
ze
579

14. -

Samenstelling van het rechtscollege. ~ Zalcen van directe belastingen. Hot van beroep. ~ Geen proces-verbaal
van de te·rechtzitting. Geen melding,
in het a1Yest, van de samenstelling van
de zetel op de terechtzittingen waarop de
zaalo onderzocht en behandeld werd noah
van de tegenwoordigheid van het openbaar ministeTie en de aanwezigheid van
de grijfier ov bedoelde terechtzittingen. ~
VeTb1·elcing. - Ret hof verbreekt het ar-

rest van een hof van beroep, uitspraak
doende in zaken van directe belastingen
op het beroeo door een belastingplichtige
ingesteld tegen de beslissing van de directeur der belastingen, wanneer de samenstelling van de zetel op de terechtzittingen van het hof van beroeo, tijdens
dewelke de zaak onderzocht en het openbaar ministerie in zijn advies gehoord
werd, alsook de tegenwoordigheid van het
openbaar ministerie op zekere van die
terechtzittingen en de aanwezigheid van
de griffier, noch uit een proces-verbaal
der terechtzitting noch uit het bestreden
arrest blijken.
2 april 1957.
653

15. ~ SamenstellintJ van de zetel. Rechtbanlc van eerste aanleg. UUspraalo van het vonnis. - Ve1·schillende
samenstelling l~tidens de ~titgifte van het
vonnis e·n lttidens het vmces-verbaal van
de te,-echtzitting. Vonnis nietig. Wanneer, luidens de vermeldingen van
de uitgifte van het vonnis enerzijds, en
luidens deze van het proces-verbaal van
de terechtzitting waarop het vonnis uitgesproken werd anderzijds, de rechters
van de rechtbank van eerste aanleg die
de uitspraak bijwoonden niet dezelfde
zijn, is het hof niet bij machte na te gaan
of artikel 7, alinea 2, van de wet van
20 april 1810 nageleefd werd en dient het
vonnis te niet gedaan.
10 mei 1957.
761
16. - Reahtbanlcen. - Stratzalcen. Forderingen van het openbaar rninisterie
ter tereahtzitting. vo,-deringen die
noah zijn reaht van beroep lcunnen beperlcen, noah het wijzend reahtsaollege lcunnen binden. - De ter terechtzitting door

het openbaar ministerie uitgebrachte vorderingen kunnen noch het recht van beroep beperken, noch het wijzend rechtscollege binden.
20· mei 1957.
788
17. maaht.

~

Samenstelling van de 1·eahts/Stratzaken. - Bewijs van de
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wettelijke samenstelling vdn de reahtsmaaht. - Ret bewijs van de regelmatige

samenstelling van een rechtsmacht mag
voortvloeien uit de niet-strijdige meldingen van het proces-verbaal van de zitting
en van het vonnis samengevoegd.
24 juni 1957.
904
18. ~ Reahtbanken. - Stratzalcen. ~
Beoordeling van elementen der zaale door
partijen. Beoordeling die de 1·eahter
niet bindt. In strafzaken . beoordeelt
de rechter soeverein de bestanddelen van
de zaak, zonder gebonden te zijn door de
zelfs overeenstemmende beoordelingen der
partijen.
8 juli 1957.
952

RECHTSPERSOONLIJKHEID.
Zedelijle wezen dat enkel lean handelen
bij bemiddeling van organen. ~ Voorwaarde ve1·eist ovdat deze ziah vereenzelvigen met het zeflelijlc wezen. - Een ze-

delijk wezen, namelijk een naamloze vennootschap, kan enkel bij bemiddeling van
natuurlijke personen, zijn organen, handelen; maar deze vereenzelvigen zich
slechts met het zedelijk wezen indien ze
binnen de perken van hun bevoegdheid
blijven.
31 mei 1957.
825

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
1.

Onflerzoelc in stratzalcen. Kamer van inbesahulfligingstelling.- Publieke vorflering ontstaan floor een stelling van bttrgerlijlee 'f)artij voor de onflerzoelesreahter ten ·laste van bepaalfle personen. ~ Burgerlijlce partij aonalu.derenfle
v66r fle raadleamer tegen bepaalfle personen. - Verzet floor de bttr.qerlijlce vartij tegen fle besahilclcing van de raadlcamer. - Arrest wellc dat verzet verwerpt.
- Veroordeling van de bttrgerlijlce pa1·tij
tot sahadevergoeding ten voorflele fler personen ter1en dewellce ze heett geaonalttfleerfl. ~ WettirJheifl. ~ Wanneer een

burgerlijke partij de publieke vordering.
doet ontstaan door zich voor de onderzoeksrechter te stellen tegen te bepalen
personen en ze naderhand v66r de raadkamer geconcludeerd heeft ten laste van
bepaalde personen, moet de kamer van
inbeschuldigingstelling, wijzende op het
verzet ingesteld tegen de beschikking van
de raadkamer, indien ze dit verzet van de
burgerlijke partij afwijst, deze tot schadevergoeding jegens de partijen ~egen
dewelke ze heeft geconcludeerd veroordelen.
24 december 1956.
286

2. Onflerzoek in strdfzalcen.
Kamer van inbesahttlrli,qingstelling.
Btwgerlijlce vartij afgewezen van haar
verzet. - Veroorfleling tot verpoeflin.Q. Moet ambtshalve ttitgesvrolcen worflen. -

Wanneer de burgerlijke partij in 't ongelijk wordt gesteld betreffende haar verzet
tegen een! beschikking van de raadkamer
moet de kanier van inbeschuldigingstelling haar ambtshalve tot vergoeding
jegens de beklaagde veroordelen.
24 december 1956.
286
3. Onflerzoelc in strafzalcen.
Kame1· van inbesahttlfligingstelling.
Verzet van de bttrgerlijlce partij tegen
een besahilelC'ing van de raafllcamer. ~
Arrest wellc fle zaalc aan fle lcennis van
fle· onflerzoelcsreahter onttrelct we gens onbevoegdheid. - Veroorfleling van fle bttrgerlijlce partij tot vergoeding jegens fle
verflaahte. - Wettigheifl. - De burger-

lijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, betreffende een beschikking van de
raadkamer welke de zaak aan de onderzoeksrechter onttrekt wegep.s onbevoegdheicl, moet door de kamer van inbeschulcligingstelling worden veroordeeld tot
schadevergoeding jegens de beklaagde.
24 december 1956.
286

4. Onderzoelc fn strafzalcen. Proaurem• des lconin.Qs bij wie een lclaaht,
een aangifte van misflr"ijf of een proaesverbaal aanhangig is. - Misdrijf dat tot
zijn bevoegdheid behoort. Recht om
aanvttllenfle inliahUngen zelfs bij fleslcttndigen in te w·innen. ~ Geen eeflaflegging.
--:- De procureur des konings bij wie een
klacht, een aangifte of een proces-verbaal
hangende is, betreffende een tot zijn bevoegdheid behorend misdrijf, kan aanvullende inlichtingen of ophelderingen inwinnen, zelfs bij deskuncligen, ten einde het
gevolg te beoordelen dat aan de klacht,
de aangifte of het proces-verbaal client
gegeven te worden. (Wetboek van strafvordering, art. 22 en 138.)
De aldus opgevorderde deskundigen hoeven de bij de artikelen 43 en 44 van het
Wetboek. van strafvordering bedoelde eed
niet af te leggen.
18 februari 1957.
483

5. Onflerzoelc fn stratzaken.
Onflerzoele ten laste van de flaflers en medepliahtigen van flezelffle misdrijven. Onsplitsbaarheifl 'Van fle reahts'f)leging. Perlcen. Beoorflelingsmaaht van de
reahters over fle grand. Perlcen. ~
Bet onderzoek, ten laste van de daders
en de medeplichtigen . van dezelfde misdrijven ingesteld, is in principe, onsplitsbaar, .onder voorbehoud van de noodwendigheden van een goede rechtsbedeling.
De beoordeling van die noodwendigheden
behoort aan de rechters over de grond,
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Qmler voorbehoud van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging.
11 maart 1957.
559
6. Onderzoek .in strafzalcen.
Onderzoelcsrechter die een onderzoek doet
nopens een misdaad of een wanbedrijf.
- Rijkswacht die van ambstwege inlichtingen betrejjende dit misdrijf inwint en
ervan vroces-verbaal ovmaalct. - Wettelijlcheid. _:_ De rijkswacht mag wettelijk,

van ambtswege inlichtingen inwinnen betreffende een misdaad of een wanbedrijf
en ervan proces-verbaal opmaken, zelfs
wanneer de onderzoeksrechter nopens dit
misdrijf een onderzoek doet. (Wet van
28 germinal jaar VI, art. 125, 2°; besluit
van 30 januari 1815, art. 11, 2°.)
8 april 1957.
668

7. Onderzoelc in strafzalcen.
Hotellcamer. ~ H~tiszoelcing met toestemming van de uitbater. - Wettelijkheidsvoorwaarden. - De huiszoeking, waartoe
in een hotelkamer wordt overgegaan, met
de enkele toestemming van de uitbater,
is wettelijk indien de omstandigheden,
waaronder de huur plaats greep, niet van
zulke aard zijn dat de· gehuurde kamer
als een domicilie moet aangezien worden.
29 april 1957.
714
8. Onderzoelc .in strafzalcen. Deslcundige. - Geen bewijs van het afleggen van de wettelijlce eed. - Nieti,qheid van het deskundig onderzoelc. ~ Vermelding van het afteggen van de wettelijlce eed in het verslag ingelast. - Maakt
het bewijs niet ttit van het vervullen van
deze for·maliteit. - Is nietig en zonder

waarde zelfs ten titel van loutere inlichting, het verslag van een deskundige door
het gerecht gelast met een deskundig onderzoek, indien het niet bewezen is dat
deze deskundige de wettelijke eed heeft
afgelegd. De vermelding van de eed, in
het verslag ingelast, maakt het bewijs
niet uit van het vervullen van deze formaliteit. (Wetb. van strafv., art. 44.)
870
17 juni 1957.
9. Onderzoelc in strafzaken. Huiszoelcing. Papieren, titels of bescheiden. - Ovdracht van de onderzoeksr·echter. ~ In beginsel aan de ambtsbediening gegeven. ~ De opdracht door de on-

derzoeksrechter gegeven om tot een huiszoeking over te gaan ten einde papieren,
titels en bescheiden op te zoeken en in
beslag te nemen, :wordt in beginsel aan
de ambtsbediening gegeven. (Wet van
20 april 1874; besluitwet van 1 februari
1947, art. 2.)
871
17 juni 1957.
10. Onder·zoelc in strafzalcen.
Huiszoelcing. Papieren, titels of be-

scheiden. - Opdracht door· de onderzoelcsrechter .Qegeven aan de hoofdcommissaris
met r·echterlijlce otJdrachten bij een parket. - Beletsel van cle gedelegeerde ojficieJ·. - Uitvoering van de opdracht door
een gerechtelijlce ojficier die hem vervangt. ~ Wettelijkheid. ~ In geval van

verhindering van de hoofdcommissaris
met gerechtelijke opdrachten gedelegeerd
door de onderzoeksrechter om tot een
huiszoeking over te gaan ten e.inde papie- ·
ren, titels of bescheiden op te zoeken en
in beslag te nemen, wordt de opdracht
wettelijk uitgevoerd door de gerechtelijke
officier die hem regelmatig vervangt.
(Wet van 20 april1874, art. 24; besluitwet
van 1 februari 1947, art. 2; kon. besluit
van 3 april 1929, art. 3.)
871
17 juni 1957.

:Q.ECHTSVOIWEIUNG.
Bestendige demttatie van de pr·ovinciale
raad. - Ontvankelijlcheid. - De besten-

dige deputatie van de provinciale raad
is wettelijk bekwaam om de provincie in
rechten te vertegenwoordigen; ze heeft,
integendeel geen hoedanigheid, bij gemis
aan onderscheideri rechtspersoonlijkheid,
om in rechten te verschijnen in haar
eigen belang. (Provinciale wet, art. 106
en 124.)
25 juli 1957.
977

:Q.EDENEN VAN DE VONNISSEN
EN A:Q.:Q.ESTEN.
HoOFDSTUK

I. -

HOOFDSTUK

II. -

HOOFDSTUK
HoOFDSTU'K

In burgerUjlce zalcen.
In strafzalcen.
Ill. - In militiezalcen.
IV. - In zalcen van belastin-

gen.

HOOFDSTUK I.
IN IlURGERLIJKE ZAKEN.

1. - Bu.rger·lijlce zalcen. - Dttbbelzinnige r·edenen. - Gebrelc aan redenen. -

Het arrest hetwelk door dubbelzinnige redenen een aanspraak afwijst is niet naar
het vereiste van artikel 97 van de Grandwet met redenen· omkleed.
20 september 1956.
12
2. - Btwgerlijlce 1mlcen. - Aanspraalc
gegroncl op de bekentenis van de tegenpartij. Aanspraak afgewezen zonder
de ge,qrondheid ervan te onderzoeken. -

Het arrest hetwelk een aanspraak gegrond op de bekentenis van de tegenpartij
afwijst zonder uitspraak te doen noch
over het bestaan van die bekentenis noch
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over de juridische gevolgen ervan, is niet
met redenen omkleed.
18 october 1956.
103

door een in kracht van gewijsde gegane
strafbeslissing is bevonden.
296
4 januari 1957.

3. - Bltrgerlijlce zalcen. - Middel in
concl1tsies voorgedragen. Middel hetwelk ondoeltrettend wordt ingevolge een
vaststelling van de rechter. - Geen verplichting dit middel nog te behandelen. -

'7. - Burgerlijlce zaTcen. - Oonclusies.
- Overwe,qin,qen waaruit de concluderende partij geen jltridische gevolgtreklcin(j
afieidt. - De rechter niet geho1tden er op
te antwoorden. - De rechter is er niet

De rechter is er niet toe gehouden een in
conclusies voorgedragen middel uitvoeriger te behandelen wanneer ingevolge een
vaststelling van zijn beslissing dit middel
niet meer doeltreffend is.
19 october 1956.
106
4. - Burgerlijlce zalcen. - Oonclusies
geste1tnd ov get1tigenissen en bovendien,
een bewijs door andere getuigenissen aanbiedende. Arrest wellce vaststelt dat
het feit over mee·r dan zeventig jaar
plaats greep en erui"t afieidende dat een
bewijs door getuigen geen voldoende
waarborg levert. - Passend antwoord. -

Beantwoordt op passende wijze de conclusies, welke steunen op een getuigenis
en, bovendien, een bewijs door andere getuigenissen aanbieden, het arrest welke
vaststelt dat het feit over meer dan zeventig jaar is gebeurd en eruit afleidt dat
een bewijs door getuigen geen voldoende
waarborg levert.
26 october 1956.
123

5. ~ Bitrgerlijlce zaMen. - Vonnis
welTc een vorclering n·iet gegrond verTclaart. - Middel door de aanlegger in
concl·usies voorgesteld en niet beantwoord. - Schending van artilcel 97 van
de Grondwet. - Schendt artikel 97 van
de Grondwet het vonnis welk een vordering niet gegrond verklaart, zonder een
in conclusies voorgelegd middel te beantwoorden.
22 november 1956.
194
6. - Bltrgerlijlce zalcen. - Ooncl1tsies
waarbij voorgehou.den werd dat, al ware
het bestaan tlt.ssen partijen van een verband van werlc,qever tot werlcnemer bewezen, dit niet zmt volstaan om de vordering van de tegenpartij te rechtvaardigen.
- Vonnis dat zich er bij bepaalt te antwoorden dat het bestaan van dat verband
door· een in lcracht van gewijsde gegane
strafbeslissing is bevonclen. - Geen passend antwoord. - Maakt geen passend ·

antwoord uit op conclusies, waarbij voorgehouden werd dat, al ware het bestaan
tussen partijen van een verband van
werkgever tot werknemer bewezen, dit
niet zou volstaan om de vordering van
de tegenpartij te rechtvaardigen, het vonnis dat zich er bij bepaalt vast te stellen
dat het bestaan van zulkdanig verband

toe gehouderi te antwoorden op de overwegingen van de conclusies waaruit de·
concluderende partij geen juridische gevolgtrekking afleidt.
418
1 februari 1957.
8. - Bltr,qerlijlce zalcen. - Bediendencontract t1tssen partijen betwist. ,...,_. Eerste rechter die ltit bepaalde feiten het bestaan van een band van ondergeschiktheid
afgeleid heeft. - Ooncl1tsies welke die afleiding betwisten door ov naltWTceurige
omstandigheden te steunen. - Arrest hetwellc er zich toe beperlct te antwoorde'Yf
dat de door cle eerste rechter in acht genomen feiten de band van ondergeschilctheid bewijzen. - N·iet met redenen omTcleed arrest. - Wanneer een partij, die

v66r het hof van beroep het bestaan van
een bediendencontract betwistte, in haar
conclusies verscheidene elementen had laten gelden waaruit zij afleidde dat de feiten niet afdoende waren waarou de eerste
rechter gesteund· had om te beslissen tot
het voorhanden zijn van de band van ondergeschiktheid, welke een karakteristiek
is van dergelijk contract, is het arrest
niet met redenen omkleed, hetwelk er
zich toe beperkt te antwoorden dat de feitelijke omstandigheden, welke de eerste
rechter vooor vaststaande hield, bedoelde
band laten uitschijnen.
8 februa}·i 1957.
446

9. - Bttrger·lijlce zalcen.
Beslissing
geste1tnd op de interpretatie van een
brief. - Interp·retatie door het arrest afgeleid uit elementen die het verduidelijTct.
- De rechter niet er toe gehouden te antwoorden op ellceen der ar,qumenten weUce
tot staving van een er van afwijTcende
interpretatie werden uiteengezet. - Het
arrest dat uit de elementen, welke de tussen ]Jartijen bestaande handelsbetrekkingen kenschetsen, de draagwijdte afleidt,
die het aan een brief toeschrijft, antwoordt hierdoor op de conclusies steuliende OlJ een er van afwijkende interpretatie van dat stuk; om regelmatig met
redenen omkleed te zijn moet het niet op
elkeen van de tot staving van die .interpretatie uiteengezette argumenten antwoorden.
22 februari 1957.
503
10. Bur,qerlijke zalcen. Vonnis
aannemend dat de clausule van een contract, die aan dit laatste terugwerTcende
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kracht toelcent, een begin van schriftelijlc
bewijs van . een voorafgaande · overeenlcomst ttitmaakt, dat de inlassing van die
clausttle het element is van een vermoeden van het bestaan van die overeenlcomst. en dat het bewijs van het bestaan
van deze laatste volledi.q is, rekening gehottden met het bestaan van een begin van
schriftelijlc bewijs. ~ Redenen vrij van
tegenstrijdigheid. - Is niet met strijdig-

heid beheot het vonnis dat aanneemt dat
de clausuie van een contract, die aan dit
laatste terugwerkende kracht toekent,
een begin van schriftelijk bewijs van een
voorafgaaride overeerikomst uitmaakt, dat
de inlassing van die clausule het element
is van een vermoeden van het bestaan
van die overeenkomst, en dat het bewijs
van het bestaan van deze laatste volledig
is, rekening gehouden met het bestaan
van een begin van schriftelijk bewijs.
8 maart 1957.
552
11.·~

Burgerlijke zalcen.- Het woord
Draagwijdte. Twijfelende at bevestigende menin_q. - Volgens
context. - Ret woord << schijnt ll, · waar-

« schijnt

ll.

van in Q.e motieven van een rechterlijke
beslissing gebruik gemaakt wordt, drukt,
volgens de context, een twijfelende of bevestigende mening uit.
21 maart 1957.
607
12. - Bttrgerlijlce zalcen. - Vonnis
dat een _qetui.qenbewijs toelaat. - Oonclusies van de tegenpartij aanvoerende dat
dit bewijsmiddel niet wettelijlc toelaatbaar is. - N.iet beantwoorde conclttsies.
- Schending van artilcel 97 van de Grandwet. - Schendt artikel 97 van de Grond-

wet het vonnis dat aan een Dartij toelaat
beroep te doen op het getuigenbewijs,
zonder de conclusies van de tegenpartij
te beantwoorden·, die aanvoeren dat dit
bewijsmiddel niet wettelijk toelaatbaar
is.
25 april 1957.
701
13. - Burgerlijlce zalcen. - Arrest op
tegenstrijdiue beweegredenen iJegrond. Arrest niet met beweegredenen omlc!eed.

- Is door tegenstrijdigheid in de beweegredenen aangetast, en, bijgevolg, niet regelmatig met beweegredenen omkleed, het
arrest dat, de draagwijdte onderzoekende
van een overeenkomst gesloten nadat een
vonnis de oritbinding had uitgesproken
van een Yerkoop, vaststelt dat deze overeenkomst in hoofde van partijen geen
~chuldvernieuwing uitmaakt, doch nuderhand aanneemt dat de partijen tot overeeristemming gekomen zijn om opnieuw
te verkopen en te kopen wat reeds een
eerste maal was verkocht.
23 mei 1957.
808
14. -

Burgerlijlce zalcen. -

Besluiten

1125

die beweren dat een lastgevin_q nietig is
daar ze strijdig is met een wettelijke bepaling van ovenbare orde. - Arrest dat
de beslu.iten verwerpt door de enlcele reden dat ze ongegrond zijn. - Schending
van artllcel 97 van de Grondwet. - Be-

antwoordt dubbelzinnig de besluiten die
aanvoeren dat een lastgeving nietig is
daar zij strijdig is met een wettelijke bepaling van openbaL·e orde, en schendt bijgevolg artikel 97 van de Grondwet, het
arrest dat deze besluiten verwerpt in het
midden latende of de rechter heeft willen
zeggen dat de wettelijke aangevoerde bepaling vreemd was aan de lastgeving ofwei of hij beschouwd heeft dat de schending van deze bepaling de openbare orde
niet aanbelangde.
31 mei 1957.
829
1 5. ~ Bttrgerlijlce zalcen. - Arrest
dat eigen nwtieven en deze niet-strijdig
van de beslissing van de eerste rechter
inroept. - Geen twijfel nopens de motieven aldu.s aangenomen door het arrest. Geen schending van. artilcel 97 van de
Grondwet. - Schendt artikel 97 van de
1

Grondwet niet, de beslissing van de rechter in boger beroep die zich steunt op
eigen beweegredenen en op cc de niet strijdige beweegredenen van de eerste rechter ll, wanneer geen twijfel nog bestaat
nopens de motieven van het vonnis a quo
die de rechter van beroep heeft willen
aannemen.
21 juni 1957.
898
HOOIPDSTUK II.
IN STRAFZAKEN.

16. redenen. -

Stratzalcen. Du.bbelzinnige
Gebt·elc aan redenen. - De

beslissing die op dubbelzinnige redenen
gegrond is, is niet regelmatig gemotiveerd. (Grondwet, art. 97.)
17 september 1956.
5

1'7. - Strafzalcen. - Bttrgerlijlce vordering. - Oonclttsies. - Verweer vreemd
aan het gedin.q. - Geen verplichting erop
te antwoorden. - De rechter is niet verplicht te antwoorden op een verweer, in
conclusies geformuleerd, welk vreemd is
aan het voor hem hangend geding.
29 october 1956.
128
18. ~ Stratzalcen. - BesUssing van
veroordeling. - Wettelijlce beschilclcingen
aan te dttiden. - Om in rechte te zijn ge-

motiveerd, moeten de beslissingen van
veroordeling in strafzaken de wettelijke
bepalingen aandaiden welke de bestanddelen van het ten laste van de verdachte
weerhouden misdrijf vermelden alsmede
de wetteksten welke een straf bepalen.
Ze moeten de wetsbepaling niet aandui-
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den waarop ze de veroordeling van de
burgerlijk verantwoordelijke partij tot de
kosten van de publieke vordering gronden. (Grondwet, art. 97.)
29 october 1956.
131.
19. - Stratzaken. ~ Concl~tsies. Aanvoering zonder vreciese gevolgtrelclcing. - Geen verpliahting voor de reahter
om ze te beantwoorden. - De rechter is

niet verplicht een .in conclnsies geformuleerde aanvoering te beantwoorden, waarvan de partij geen preciese gevolgtrekking afleidt.
29 october 1956.
1.35
20. Stratzaken. Tegenstrijdige
motieven. ~ Gern:is q,an. mot'ieven. ' - Is

niet gemotiveerd het arrest, welk zijn beslissing op tegenstrijdige beweegredenen
steunt. (Art. 97 van de Grondwet.)
5 november 1956.
140
21. -

Strafzaken. Beweegreclenen
welke de termen van een gesohrift van
conalusies weeraeven. - W ettelijlcheid. -

Geen wetsbepaling verbiedt de rechter in
de beweegredenen van zijn beslissing termen van een geschrift van conclusies over
te nemen.
5 november 1.956.
148
22. - Strafzaken.
D~tbbelzinnige
bewee_q1·eclenen. Afwezigheid van motieven. - Is niet gemotiveerd bet vonnis

wellr zijn beslissing steunt op dubbelzinnige beweegredenen.
5 november 1956.
152
23. - St1·atzalcen. ~ F'eitenTeahter die
zelcere feiten voor vaststaande besahouwt.
- F'eiten doo1· de verdaahte niet betwist.
Geen verpl'iahting voor de reahter te
verwijzen naar de elementen die deze beoordeUng 1·eahtvaardigen. Bij gemis

aan elke betwisting van de verdachte
dienaangaande, is de feitenrechter die zekere feiten als vaststaande beschouwt, in
zijn beslissing, niet verplicht te verwijzen
naar de elementen die deze beoordeling
staven.
1.9 november 1956.
186
24. - Stratzalcen. ~ Conal~tsies die
enlcel teiteUjlce aanvoeringen bevatten. Vaststelling dOOT de reahter van teiten
clie ze tegensp1·elcen. - Besliss·ing regelmatig gemotiveerd. Wanneer de con-

clusies van een partij enkel feitelijke
aanvoeringen bevatten, is de beslissing,
welke feitelijke omstandigheden die ze
tegenspreken releveert, regelmatig gemotiveerd.
19 november 1956.
186

25. -

Stratzalcen.
Hoofdzalcelijlce
cleelneming aan een inb1'ettk. - Vaststel-

ling van elem:enten wellce Z1t.llce deelneming imzJliaeren. Wettelijk gereahtvaaTdigde veroordeling. Is wettelijk

gerechtvaardigd het arrest, welk een verdachte veroordeelt om · een misdrijf te
hebben gepleegd of aan zijn uitvoering
rechtstreeks te hebben deelgenomen, door
het bestaan vast te stellen van elementen
welke impliceren dat de bedrijvigbeid van
de verdachte een rechtstreekse medewerking tot het plegen van het misdrijf uitmaakt, zoals het ontworpen en uitgevoerd
is geweest. (Strafwetb., art. 66.)
19 november 1956.
189
26. - 01·de cleT apothekers. ~ Sententie die een t~tahtsanatie toevast. - Conalusi(Js die de · bevoegdheii van de gemengde raad van be·roep betwisten. Conal~tsies niet beantwoo1·d. Niet gemotiveerde beslissing. - Is niet gemoti-

veerd de sententie van de gemengde raad
van beroep der Orde der apothekers welke ·
een tuchtsanctie op een lid van die orde
toepast zonder de conclusies, welke de bevoegdheid van die rechtsmacht betwisten,
te beantwoorden.
17 december 1956.
262
2'7. - Stratzalcen. - Rechter in beroep besl'issende door eigene redenen. Geen verpliahting de grieven tegen de
redenen van het beroepen vonnis te beantwoorden. De rechter in beroep

welke beslist om redenen die hem eigen
zijn moet de grieven tegen de redenen
van de eerste rechter niet beantwoorden ..
17 december 1956.
264
28. - Tegenstrijdigheid tussen cle beslissing ove1· de p~tbUeke en over de bnrgerUjke vordeT·ing. - Sahending van artilcel 91 van de Grondwet. - Er bestaat

tegenstrijdigheid tussen, enerzijds, de beslissing waarbij de rechtbank de verdachte wegens gewone slagen veroordeelt
de verzwarende omstandigheid van ziekte
of onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid
verwerpende en, anderzijds, de beslissingen bij dewelke, nopens de burgerlijke
vordering, de rechtbank een expertise beveelt ten einde de werkonbekwaamheid
waaraan het slachtoffer zou lijden te bepalen, en, ten gevolge van die onderzoeks:inaatregel, aa:ri het slachtoffer een
vergoeding toekent tot herstelling van de
werkonbekwaamheid voortkomende van
de ontvangene slagen.
17 december 1956.
266
29. - Stratzalcen. - Aanduiding van
de toegepaste wetsbepalingen. - VeTWijzing naar het beToepen vonnis. - Wettelijlcheid. - De rechter in boger beroep,

die een vonnis van veroordeling bevestigt
met verwijzing naar de door de eerste
rechter aangeduide wetsbepalingen die de
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wezenlijke bestanddelen van het ten laste
van aanlegger vastgesteld misdrijf vermelden en naar diegene welke een straf
bepalen, omkleedt regelmatig .zijn beslissing in rechte met redenen. (Grondwet,
art. 97.)
7 januari 1957.
305
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vraag om aanvullende daden van onderzoek het arrest uit de vaststellingen
waarvan blijkt dat die daden zonder nut
zijn.
11 maart 1957.
560

35. - Stratzalcen. - Reohter in beroep
het vonnis waartegen beroep wijzigende.
~ Geen oonolnsies. ---, Reohter in beroep
niet geho~tden de 1·edenen van de eerste
reohter te be.antwoorden. - De rechter in

30. - Stratzalcen. - Oonolusies aan
de betiohting vreemd. ~ Geen verpUohting er op te antwoorden. - De rechter

die de telastlegging bewezen verklaart,
dit is drager van een jacht- of sportwapen bevonden te zijn zonder wettige reden, moet de conclusies niet beantwoorden waarbij de betichte staande hield dat
hij gewettigd was dat wapen in zijn bezit
te hebben. (Wet van 3 januari 1933, artikel 13.)
4 februari 1957.
423

beroep die het vonnis waartegen beroep
wijzigt, is niet gehouden, bij ontstentenis
van conclusies die de redenen van de eerste rechter overnemen, deze te weerleggen.
18 maart 1957.
585

31. - Stratz;alcen. - Deelneming aan
het misdrijf. - Arrest hetwellc de betiohting bewezen verlclaart overeenlcomstiu de
bewoordingen van artilcel 66 van het
Btratwetboelc. · - Geen oonol~tsies. ~ De
reohter niet e1· toe gehottden de daden
van deelneming nader te bepalen wellce
hij als vaststaande aanziet. -De rechter,

De vonnissen en arresten, die in strafzaken gewezen worden, moeten de vermelding niet bevatten van de wetsbepalingen
die slechts de door de rechter toegepaste
regelen van rechtspleging betreffen, met
uitzondering nochtans van de bepalingen
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
25 maart 1957.
614

die de telastlegging bewezen verklaart
van deelneming aan het misdrijf als dader, welke telastlegging oogesteld is overeenkomstig de bewoordingen van artikel 66 van het Strafwetboek, is er niet
toe gehouden bij ontstentenis van conclusies daarove1·, .de daden van deelneming
nader te bepalen, welke hij als vaststaande aanziet.
4 februari 1957.
433

32. - Btrafzalcen.
Tegenstrijdige
beweegredenen. - Ontstentenis van redenen. - Is niet met redenen omkleed het
arrest waarvan de beslissing op tegenstrijdige motieven steunt.
11 februari 1957.
452
33. Btrafzalcen. Aanvraag tot
verhoor van een getttige, zonder reohtvaardi.qing _qefornmleerd. - Beslissing de
get~tige niet te ho1·en. Beslissing implioiet gemotiveerd. - Bij gebrek aan elke

36. - Btratzalcen. - Aanduiding van
de bepalinuen betretfende de reohtspleging. - Niet vereist. - Uitzondering. ~

1

37. - Btratzalcen. - Hoger beroep. -'-Reohter in beroev het vonnis a quo vernietigend en uitsvraalc doende over de
grand. ~ Vonnis in beroev, door verwijzing naar het vernietigd vonnis. de wetsbepaling aandttidend waarvan toepassing
gedaan wordt. - Wettelijlcheid. Ret

vonnis in beroep dat, na de beslissing van
de eerste rechter vernietigd. te hebben,
door verwijzing naar deze beslissing de
wetsbepaling vermeldt waarvan het toepassing doet om over de grond uitspraak
te doen, eigent zich daardoor de nietigheid niet toe, waarmede het dispositief
van de vernietigde beslissing behept is.
25 maart 1957.
614
38. - Btratzalcen. - Geen sohriftelijlce of mondelinge oonolnsies . .,_ Niet
ondertelcende nota. ~ Geen verpliohting
voor de reohter er op te antwoorden. -

rechtvaardiging van een aanvraag tot
verhoor van een getuige, motiveert de
rechter voldoende de verwerping van die
aanvraag door te beslissen dat hij de getuige niet zal horen, aldus te kennen gevende dat hij dit verhoor als nutteloos
beschouwt.
11 maart 1957.
560

De rechter is er niet toe gehouden een
niet ondertekende nota, die tijdens de debatten werd nedergelegd, te beantwoorden, wanneer noch uit de bestreden beslissing noch uit de andere stukken van
de procedure blijkt, dat schriftelijke of
mondelinge conclusies genomen werden.
1 april 1957.
645

34. - Stratzalcen. Aanvraag om
aanmtllende daden van onderzoelc.
Vaststellingen van de beslissing waantit
de mttteloosheid van die daden blijlct. Gemotiveerde verwertJing. Verwerpt

39. - Strafzalcen. ·- Aandniding van
de toegevaste wetsbepalin.qen. - Reohter
in hager beroep. - Verw·ijzing naar het
vonnis waartegen beroep. ~ Wettelijlcheid. - De rechter in hoger beroep mag

door een gemotiveerde beslissing een aan-

verwijzen naar de aanwijzing van de
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wetsbepalingen waarvan door de eerste
rechter toepassing werd gemaakt, zonder
deze bepalingen anders moeten te hernemen.
650
1 april 1957.
410. ~ Stratzalcen. - Vonnis van verooraelin.o. Verzttim het voorhanden
zijn van al de bestanadelen van het misdrijf vast te stollen. ~ Vonnis niet regelmaUg gemoUveercl. - Is niet regelmatig

gemotiveerd het vonnis dat een beklaagde
wegens een misdrijf veroordeelt, zonder
het voorhanden zijn van al de bestanddelen ervan vast te stellen.
8 april 1957.
669
41. Stratzalcen. ~ Ontlcenningen
van solHtld. - Staan niet gelijlc met oonolusies d'ie de reohter moet beantwoorden.

- Loutere ontkenningen van schuld staan
niet gelijk met conclusies die de rechter
moet beantwoorden.
29 april 1957.
714
42. - StratzaJcen. ~ Burgerlijlce vordering. - Veroordeling van betiohte. ~
On1mantwoora verweer. ~ Sohending van
artilcel 97 van de Gronawet.' ~ Maakt

Tcere bewijselernenten betwisten. - Beslissing op andere bewijzen iJesteund. ~ BesluUen die niet l)eantwoora rnoeten worden. ' - De rechter behoeft geen antwoord

te verstrekken op conclusies die
waarde van zekere bewijselementen
twisten, wanneer hij zijn beslissing
andere bewijzen steunt.
3 juni 1957.

de
beop
830

4'7. - Stratzaken. - Beslttiten die
sleohts teitelijlce aanvoeringen bevatten.
- Vaststelling, door de reohter, van fei- '
telijlce ornstandigheaen die ze tegensprelcen. - Gernotiveerde beslissing. - Wanneer de conclusies van een partij slechts
feitelijke aanvoeringen bevatten, is de
beslissing die ze verwerpt regelmatig gemotiveerd wanneer zij feitelijke omstandigheden aanwijst die ze tegenspreken.
3 juni 1957.
830
48. - Strafzalcen. - Burgerlijlce vorderin.o. - Beslissing van veroordeling. Door verdaohte regelrnatig voorgesteld
verweer. ~ Verweer niet beantwoord. Besl'issing niet rnet redenen ornlcleea. -

Is niet met redenen omkleed de beslissing
een schending nit van artikel 97 van de die verdachte veroordeelt tegenover de
Grondwet, het vonnis dat betichte tot . burgerlijke partij zon:der een door hem
schadevergoeding veroordeelt jegens de regelmatig voorgesteld verweer te beantburgerlijke partij, zonder het in de con- woorden.
3 juni 1957.
836
clusies van betichte voorgesteld verweer
op passende wijze te beantwoorden.
49. - Strafzalcen. - Burgerlijlce vor6 mei 1957.
736 aering.
- Verlclaring van onbe,voegdheid.
43. - Stratzalcen. - Verweermiadel. ~ Verlclaring afgeleia uit het feit dat het
Implioiet aooh ondttbbelzinnig antwoo1·a. - Gemotiveerde beslissing. - Is

regelmatig gemotiveerd een beslissing die
impliciet, doch ondubbelzinnig, een door
de betichte voorgesteld verweermiddel beantwoordt. (Grondwet, art. 97.)
20 mei 1957.
790
44. - Stratzalcen. - Arrest op tegenstrijd'ige
beweeureaenen
.oegrond.
Sohending van artilcel 97 van de Granawet. ~ Schendt artikel 97 van de Grand-

wet, het arrest waarvan de beweegredenen tot staving van liet dispositief gegeven, tegenstrijdig zijn.
27 mei 1957.
815

45. - Strafzalcen. ~ Besluiten die zekere bewijselernenten betwisten. - Beslissing die op aeze elernenten niet stettnt.
- Beslttiten die niet beantwoord rnoeten
worden. - De rechter is niet verplicht
conclusies te beantwoorden die de wettelijkheid van zekere bewijselementen betwisten, wanneer zijn beslissing op deze
elementen niet steunt.
27 mei 1957.
818
46~

-

Strafzalcen. -

Beslttiten die ze-

bewijs van het strafbaar teit ten laste
gelegd van betiohte niet bijgebmoht
wordt. - Geen oonolusies. - Beslissing
regelrnatig gernotiveerd. - Is, bij gebrek

aan conclusies, regelmatig met redenen
omkleed, de beslissing waarbij de strafrechter zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vordering van de
burgerlijke partij, na vastgesteld te hebben dat het bewijs van het strafbaar feit
ten laste van betichte gelegd, niet bijgebracht wordt.
24 juni 1957.
900

50. - Strafzalcen. ~ B'ttrgerlijlce vordering. Onvrijwillige lcwetsuren. Oonolusies van bet-iohte staande houaende, in hoofdorde, dat de burgerlijlce
partij alleen verantwoordelijlc is en, sttbsia·iair, dat ze geaeeltelijlc verantwoordelijlc is. - Arrest dat betiohte veroordeelt
tot de gehele vergoeding van de sohade.
~ Sttbsiaiaire oonclusies niet beantwoord.
- Sohending van artilcel 97 van de Grandwet. - Schendt artikel 97 van de Grandwet het arrest dat, de hoofdconclusies
van een betichte wegens onvrijwillige
kwetsuren ·verwerpende, volgens dewelke
de burgerlijke partij alleen verantwoor-
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delijk was voor het ongeval, betichte veroordeelt tot de gehele vergoeding van de
schade, zonder de subsidiaire conclusies
te beantwoorden, die een gedeeltelijke
verantwoordelijkheid aan de burgerlijke
partij .toeschreven.
24 jtmi 1957.
906
51. Strajzalcen.
Rechtstreekse
dagvaarding van de benadeelde partij. Dagvaarding die een m·iddel tot staving
van de eis vermeldt. - Middel voor de
rechter in beroep niet hernomen. - Rechter in beroep niet gehouden het middel in
de dagvaarding vermeld te beantwoorden.

- Wanneer de dagvaarding, waardoor de
benadeelde partij de publieke vordering
in beweging heeft gesteld, een middel tot
staving van de eis vermeldde, is de rechter in beroep niet gehouden dit middel te
beantwoorden, indien de partij het voor
hem niet heeft he.rnomen, zelfs met verwijzing naar de dagvaarding.
1 jnli 1957.
925

52. -

Stratzalcen.
Eerherstel. door de 1Jromtre~tr des leanings in zijn advies ~titgebracht. - Kamer van inbesch~tldigingstelling niet geho~tden ze te ontmoeten. - De kamer van
Bescho~twingen
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5'5. - Inlcomstenbelastingen. - Ar1·est
waarbij het beroep van de schatplichtige
wordt ajgewezen. Geen passend antwoord op de conclusies. - Niet met redenen omkleed arrest. - Het arrest hetwelk, ingevolge een gedeeltelijke afstand
van de reclamatie, het beroep van een belastingplichtige afwijst zonder een door
hem in conclusies opgeworpen verweermiclclel te beantwoorclen, afgeleicl nit de
nietigheid van voormelcle afstancl wegens
clwaling, is niet regelmatig met reclenen
omkleed. (Grondwet, art. 97.)
23 october 1956.
110

56. - Gemeentetalcsen. - Beslissing
van de bestendige deputatie van de provincieraad wijzende over een reclamatie
tegen een aansla_q in een _qemeentebelasting. - De beslissing bij dewelke de bestendige deputatie van de provinciale
raad over een reclamatie tegen een aanslag in een gemeentebelasting wijst is een
vonnis en moet, derhalve, gemotiveerd
zijn.
4 december 1956.
233

inbeschuldigingstelling, bij gemis aan conclnsies dienaangaande, is niet gehouden
de beschouwingen te ontmoeten door de
procureur des konings nitgebracht in zijn
advies inzake eerherstel.
1 juli 1957.
929

5'7. - Gemeentebelastin_qen. - Beslissin_q van de besten(Uge deputatie wijzende
over een reclamat-ie te_qen een _qemeentebeUtstin.q. - Beslissing wellce de aanslag
verniet'i_qt zonder een door de _qemeente
in_qeroepen middel te beantwoor'den. Niet _qemotiveerde beslissing. Is niet

53. - Strajzalcen. - Feitenrechter die
de grand van een verwee1· verwerpt. Verwerping wellce deze medebrengt van
de gevolgen die de verdachte er~tit atleidde. - Door de bestanddelen waarop

regelmatig gemotiveerd de beslissing ~an
de bestendige depntatie van een provinciale raad welke een aanslag in een gemeentebelasting vernietigt zonder een
middel te beantwoorden dat door de gemeente opgeworpen was om de wettigheid
van die aanslag te rechtvaardigen.
4 december 1956.
233

een door de verdachte voorgesteld verweer steunt te verwerpen, verwerpt en
dienvolgens beantwoordt de rechter insgelijks de gevolgen welke de verdachte
uit dat verweer afleidde.
8 juli 1957.
952
HOOFDSTUK III.
IN MILITIEZAKEN.

54. - Militiezalcen. - Beslissing die
een aanvraag verwerpt zonder te antwoorden op het middel door de dienstplichtige in zijn akte van beroep ingeroepen. - Niet gemotiveerde beslissing. Is niet gemotiveerd de beslissing van de
hoge militieraad die een aanvraag van
de dienstplichtige verwerpt, zonder het
Iniddel te ·beantwoorden door laatstgenoemde in zijn akte van beroep ingeroepen.
4 maart 1957.
533

58. - Zalcen van rechtstreelcse belastingen. Oonclttsies van de belastingschuldi_qe. - Niet meer ter zalce dienend
we_qens een vaststelling van de feitenrechter. - De rechter niet _qehottden er
op te antwoorden. - Wanneer de belastingschuldige in zijn conclusies inroept
dat het in de belastbare grondslag begrepen bedrag van de rneerwaarden van een
tot het bedrijf aangewend onroerend goed
uit dat bedrag dient gesloten te worden,
orndat nit feitelijke elementen blijkt dat
die rneerwaarden niet bestaan, dient het
hof van beroep die conclusies niet te beantwoorden, wanneer het vaststelt dat de
belastingsch uldige zijn insternrning heeft
gegeven tot het opnemen van dat bedrag
in de belastbare bestanddelen - instemrning dat noch door bedrog, noch ·door
dwaling, noch door dwang werd aange-
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tast ~ en daaruit afieidt dat de gevraagde vermindering niet kan toegestaan worclen.
26 februari 1957.
509

59. -

Zaken van directe belastingen.
- Belasting1Jlichtine in de extrabelasting
die het bestaan van een schenkin[f inroept
als tegenbewijs van een vermoeden voorzien door artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van .16 october 1945. - Ooncl~tsies die,
door op bepaalde omstandigheclen te steu'!J>Cn, de doeltrejjendheid betwisten van
ellceen van de door de beslissing van de
directe~w der belastingen ingeroepen teiten om er~tit at te leiclen clat de schenking
niet bewezen is. - A1·rest dat zich ertoe
beperkt te beslissen clat d·ie teiten bewezen zijn. Arrest niet gemot·iveerd. -

Wanneer een belastingplichtige in de extrabelasting in conclusies, door te dien
einde bepaalde ollliltandigheden in te roepen, de doeltreffendheid betwistte van de
feiten, waarop de directeur der directe
belastingen gestmind had om eruit af te
leiden, dat het bestaan van een door de
behtstingplichtige aangevoerde schenking
niet bewezen was, om een wettelijk vermoeden van herkomst voorzien door artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 qetober 1945 te verwerpen, is niet regelmatig gemotiveerd het arrest dat zich er toe
beperkt te beslissen dat die feiten bewezen zijn.
12 maart 1957.
565
60. - Zalcen van clirecte belastingen.
Ooncl~tsies van de belastingplichtige
nade1· bepalencle in wellc opzicht het becling van de ovrichtin,qsalcte van een vennootschap interpretatie ve1·gt en cle omstancligheclen naar feite en naar recht
aanduidende die de draagwijdte cloor de
administ?"atie aan dit beding gegeven ~tit
sluiten. - Hot van beroe1J dat zich e1·toe
beperlct te beweren dat het becling die
draagwijclte heett. - Niet genwtiveerde
beslissing. ~ Wanneer de belastingschul-

dige in directe belastingen zijn handel ingebracht heeft in een vennootschap, wanneer de fiscus een beding van de oprichtingsakte inroept, hetwelk in algemene
bewoordingen het passief ten laste legt
van die vennootschap en de · belastingschuldige in conclusies voor het hof van
beroep beweert dat een gegeven persoonlijke schuld te zijnen laste gebleven is,
aanduidende in welk opzicht er reden is
tot interpretatie van die akte en de omstandigheden naar feite en naar recht nader bepalende, die, naar zijn oordeel, uitsluiten dat het in de bedoeling van de
stichters van de vennootschap kon liggen
cUe schuld door de i•ennootschap te doen
overnemen, is niet reg·elmatig g·emotiveerd het arrest dat zich ertoe beperkt
te beweren, dat het ingeroepen beding die

schuld ten laste legt van de vennootschap.
19 maart 1957.
595
61. - Zalcen van directe belastingen.
Redenen die niet toelaten te onclerscheiden ot het bedra.o van een opeisin_qsvergoecling aan de beclrijfsbelast·ing -of
aan de mobilienbelast-ing onclerworpen is.
Dubbelzinnige 1·eclenen. Steunt op

dubbelzinnige redenen en is, bijgevolg,
niet regelmatig gemotiveerd de beslissing
van het hof van beroep, die niet toelaat
te onderscheiden of een som, door de belastingplichtige als opeisingsvergoeding
ontvangen, aan de bedrijfsbelasting onderworpen is ofwel of deze som geen bedrijfsinkomen uitmakend, er mede rekening moet gehouden worden voor de mobilH~nbelasting. (Grondwet, art. 97.)
26 maart 1957.
627
62. ~ Directe belastingen. - Arrest
gegroncl ov tegenst1·ijdige beweegredenen.
Arrest niet met beweegreclenen omlcleed. ----,- Is door tegenstrijdigheid in zijn

beweegredenen aangetast, en is, bijgevolg,
niet regelmatig met beweegredenen omkleed het arrest dat aanneemt, enerzijds,
da t een belastingplich tige in het begin
van het belastbaar tijdperk een vermogen
bezat van 50.000 frank aan liggend geld
en werkkapitaal, en, anderzijds, dat een
som van 215.000 frank, ten nadele van
deze belastingplichtige in 1941 gestolen,
kon voortkomen van spaarpenningen en
werkkapltaal van vo6r 1940, en dat, bovendien de aftrekking van de 50.000 fr.
handhaaft tot rechtvaardiging van de andere activa in het bezit van deze belastingplichtige in october 1944.
21 mei 1957.
802
63. - Directe belastingen.
Besluiten bet1·ejjende de gegrondheicl van een
betwisting wettelijlc van belang ontbloot
verlclaarcl ten opzichte van het geschil
aan het hot van lberoep onclerworven. Besl~titen niet beantwoord clienende te
wo1·den. - Het hof van beroep, in kennis

gestelcl van het verhaal van de belastingplichtige tegen een beslissing van de directeur der belastingen, hoeft niet de besluiten te beantwoorden betreffende de
gegrondheid van een betwisting die het
wettelijk van belang ontbloot ·verklaart
ten ovzichte van het aan het hof voorgelegde geschil.
805
21 mei 1957.
64. - Rechtstreelcse belast-ingen. Belastingplichtige, die, door zijn conclusies, een betwisting uit.qesloten heeft van
het voorwe1·p van z·ijn beroep tegen een
beslissing van de d·irecteu.r de,· belastingen. - Bettvisting die niet meer cloor het
hot van beroep client onclerzocht te war-
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Het hof van beroep dat, beslissende op het beroep ingesteld tegen een beslissing van de directeur der directe belastingen, wettelijk vaststelt dat de belastingplichtige, door zijn besluiten voor
het hof genomen, het voorwerp van zijn
beroep heeft beperkt, is niet meer gehouden te beslissen over een betwisting die
aldus uitgesloten werd.
18 juni 1957.
881
den. -

6'5. - Directe belastingen. - Verplichting te motive1·en. - Vormvereiste. -De
verplichting de vonnissen en arresten te
motiveren is een vormvereiste; de omstandigheid dat een reden onjuist zou zijn
zou de verbreking, wegens schending van
artikel 97 van de Grondwet, niet kunnen
medebrengen.
9 juli 1957.
955
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Btratzalcen. Vraag ingediend
doo·r ee;. burge1·lijlce vartij tevens verwerende partij op een andere b1trgerlijlce
vorde·ring. - Dmagwijdte. De vraag

om regeling van rechtsgebied door een
burgerlijke partij cUe tevens verwerende
partij is op een andere burgerlijke vordering maakt het hof bevoegd om kennis
te nemen zowel van de publieke vordering
als vau de burgerlijke vorderingen. (Wethoek van strafvordering, art. 529, en besluit van 15 maart 1815, art. 54.)
70
8 october 1956.
2. - Stmtzalcen. - P1tblieTce verdering ten dele verjaa1·d jegens een verdachte en definitief gevonnist jegens de
a.ndere verdachte. - Wederzijdse burgerlijlce vorde1·ingen. - F oorwerp van de regeling van rechtsgebied. Wanneer op
het ogenblik dat het conflict van jurisdictie ontstaan is de publieke vordering
ten dele verjaard was jegens een der verdachten en definitief gevonnist jegens de
andere is er slechts aanleiding tot regeling van rechtsgebied wat betreft de publieke vordering jegens de eerste verdachte en wat betreft de burgerlijke vorderingen.
8 october 1956.
70
3. -

Stmfzalcen. - Beschilclcing van
de raaalcamer die een van onvrijwillige
Jcwets1tren ve1·dachte persoon met inachtneming van verzachtende omstan(ligheden
naar de politierechtbanlc, verwijst. ~ Inbreulcen van de W egcode voor zelfde
?'echtbanlc aanhangig gemaalct tegen die
verdachte en een ande1·e pe1·soon. - Wede?·zijdse btwgerlijlce vo1·deringen. - TTonnis van onbevoegdheid van de co?-rectio-
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nele rechtbanlc doordat de feiten oolc een
niet gecontraventionaliseerd ..misdrijf van
onvrijwillige lcwetsuren 1titmaken jegens
een derde pe1·soon. - In lcracht van gewijsde gegane beslissingen. P1tblie7ce
vorderin,q wegens het gecont?·aventionaliseerd misdrijf verjaard. - Pttblielce vorderin,q jegens de tweede verdachte definitief gevonnist. ~ N,iet verjaarde misdrijven lastens (le eerste verdachte ondeelbaa?'. ~ Vaststelling van de rechter
dienaangaande. - F erlcnochtheid t1tssen
die misdrijven en het teit dienende tot
m·ondslag van de b1trgerlijlce vordering
tegen de tweede verdachte. - TTernietiging van de beschilclcing van de raadlcame?·. ~ Beperlcing. TTerwijzing naar
zelfde raadkamer anders samengesteld. -

Wanneer de raadkamer ingevolge verzachtende omstandigheden een persoon
verdacht van onvrijwillige kwetsuren
naar de politierechter verwezen heeft en
v'66r deze rechter lastens dezelfde persoon
en een andere persoon inbreuken op de
W egcode .worden aanhangig gemaakt en
de correctionele rechtbank, uitspraak
doende in boger beroep ingevolge een verwijzing van het cassatiehof, zich onbevoegd verklaart doordat de feiten lastens
de verdachten gelegd een niet gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige kwetsuren jegens een derde persoon
uitmaken, de beschikking en het vonnis
kracht van gewijsde hebbende verkregen,
stelt het hof, ingevolge een vraag tot regeling van rechtsgebied, vast dat de publieke vordering wat betreft het gecontra ventionaliseerd misdrijf verjaard is en
dat de publieke vordering jegens de tweede verdachte definitief is gevonnist, onderzoekt het of de lastens de eerste verdachte niet verjaarde misdrijven ondeelbaar zijn en of zij verknocht zijn met het
feit dat ten grondslag ligt van de burgerlijke vordering van de tweede verdachte;
in bevestigend geval, wordt de beschikking vernietlgd in zover die beschikking
de politierechter aangewezen heeft als
zijnde de bevoegde jurisdictie en verwijst
het hof de publieke vordering die overblijft lastens de eerste verdachte en de
burgerlijke vorderingen naar de raadkamer anders samengesteld en verwerpt de
vraag voor het overige.
8 october 1~56.
70
4. -·conflict van bevoegdheid. ~ Hurge·rlijl.:e zalcen. F ordering achtereen·volgens ·ingesteld voor een 1·echtbanlc van
de rechte'l'lijlce orde en voor de Raad van
State. BesUssin,q van onbevoegdheid
der 1•echtbanlc gesteund ov de omstandigheid dat het geschil aan de administratieve rechtsmacht ondeTho?'ig is. Beslissing van onbevoegdheid van de Raad
va1~ State gestettnd op de omstand·igheid
dat het geschil onde1·horig is aan de reoht-
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banken van de rechterlijlce orde. ~ Beslissingen in lcracht van gewijsde gegaan.
Verzoekschrift tot toelating om voor
de veren-i_qde lcamers van het hof te !Z(lgen. ~ V erzoelcschrift ingestelil volgens
ile proceilt~re toepasselijlc op de aanvragen tot regelin_q van rechts_qebieil in burgerlijke zalcen. - Toelating gegeven iloor
ile tweeile 7came1- van het hof. - Op een

verzoekschrift tot regeling van bevoegdheid, ingesteld volgens de procedure toepasselijk op de verzoekschriften tot regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken
door een partij aan een vordering, achtereenvolgens ingeleid vo6r een rechtbank
van de rechterlijke orde en v66r de Raad
·van State, indien die beide rechtsmachten, bij beslissingen in kracht van gewijsde gegaan, zich onbevoegd hebben
verklaard, de eerste omdat de zaak aan
een administratieve rechtsmacht onderhorig was, de tweede omdat de zaak aim de
rechtbanken van de rechterlijke orde onderhorig was, geeft de tweede kamer van
het hof toelating voor de verenigde kamers de tegenpartij te dagen. (Wet van
23 december 1946, art. 20, par. 2; wet van
25 maart 1876, art. 19, 2°; Wetboek van
rechtsvordering, art. 364.)
3 december 1956.
224

5. ~ Bt~rge-rlijke zaken.
Verzoelcschrift tot toelating om te i/,agen. - v·erzoelcschrift samenhangenil of bijlcomend
ten opzichte van een verzoeksohrift tot
t 0elating om te ilagen ten einile over een
geschil van bevoegilheiil te beslissen. ~
Toelating om voor de verenigile lcamers
te dagen. - Wanneer een verzoekschrift
tot toelating om te dagen in zake regeling van rechtsgebied samenhangend of
bijkomend is ten opzichte van een verzoekschrift tot toelating om te dagen in
zake regeling van bevoegdheid, geeft de
tweede kamer van het hof toelating v66r
de verenigde k;amers te dagen, zelfs wat
de regeling van rechtsgebied betreft.
9 december· 1956.
224
6. - Stratzaken. Oonjlict · tussen
een besohilcking van contraventionnalisatie en een vomnis van onbevoegilheiil van
de politierechtbanlc. - Onbevoegilheiil gesteunil op ile omstaniligheiil ilat de misilrijven aanhangig gemaakt voor ile politierechtbanlc samenhangenil zijn met een
wanbeilrijf aan ile correctionele rechtbanlc on(lerworpen. - Oontrole van het
hof. - Vonnis van onbevoeoilheiil gegronil
blijlcenile. - Tenietverklaring van de beschilcking. - Perken. - Verwijzinu naar
de correotionele reohtbank bij ilewellce
het misilrijf aanhangi-g weril gemaalct. -

Om het rechtsgebied te regelen wanneer
de politierechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van een
door de raadkamer gecontraventionnali-

seerd wanbedrijf en van misdrijven die
tot haar bevoegdheden behoren, omdat de
verschillende misdrijven samenhangend
zijn met een wanbedrijf voor de correctionele rechtbank in eerste aanleg aanhangig gemaakt, de beschikking en het
vonnis hebbende kracht van gewijsde verkregen, gaat het hof na of de zaak regelmatig bij de correctionele rech tbank
schijnt aanhangig gemaakt te zijn geweest en of de verschillende misdrijven
samenhangend blijken; zo ja, doet het de
beschikking te niet, in zover ze de politierechter als de bevoegde rechtsmacht heeft
aangewezen en verwijst het de ·aan de
politierechtbank on.derworpene misdrijven, naar de correctionele rechtbank, bij
dewelke het wanbedrijf aanhangig werd
gemaakt.
10 december 1956.
251
·7. - Stratzaken. - W ettelijlc vonnis
van onbevoegilheiil. - Vonnis wellc ten
onrechte ile zaalc naar een anilere rechtsmacht verwijst. -Macht van het hof van
verbrelcing. - Wanneer het Hof van ver-

breking het rechtsgebied regelt orndat de
politierechtbank, bij dewelke een beschikking van de raadkamer een zaak aanhangig heeft gernaakt, zich, te recht, . onbeyoegd he eft verklaard, doet het d1e beschikking gedeeltelijk te niet alsmede het
vonnis, in zover het, niet enkel de politierechtbank onbevoegd heeft verklaard,
doch bovendien de zaak naar de bevoegde
rechtsrnacht heeft verwezen. (Wetb. van
strafv., art. 536.)
10 decelllber 1956.
251
8. ~ Btwgerlijlce zalcen. - Negatief
conflict van rechtsmacht. - Beslissingen
wellce lcracht van gewijsile blijlcen te hebben verkregen. - Machtiging om te itagen. Wanneer, op burgerlijk. gebied,

beslissingen kracht van gewijsde schijnen
te llebben verkregen waaruit een negatief
conflict van rechtslllacht blijkt te ontstaan en dat er dus aanleiding schijnt te
bestaan tot regeling van rechtsgebied,
verleent het hof lllachtiging om te dien
einde te dagen. (Wet van 25 maart 1876,
art. 19, 2°; Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, art. 364.)
252
10 december 1956.
9. - Oonfl·ict van bevoegilheid. - Afwezigheiil van twee beslissinoen ilie gezag
van gewijsile hebben en gewezen zijn iloor
een rechtbanlc en een wettelijlc opgericll t
contentieus rechtscollege. Geen conflict van bevoegilheiil. - Er kan geen con-

flict bestaan tussen de bevoegdheid van
een rechtbank en die van een contentieuze rechtsmacht wanneer er geen twee
beslissingen bestaan die gezag van gewijsde hebben, welke respectief uitgaan
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van een recbtbank en van een wettelijk drijf kennis te nemen, doch wanneer dit
opgericbte contentieuze recbtsmacbt.
vonnis van onbevoegdverklaring boven21 december 1956.
279 . dien verklaart de zaak naar bet bevoegde
gerecht te verwijzen, vernietigt het Hof
10. - Bnrgerlijlce zalcen. - Beweenl van verbreking, het rechtsgebied regelennegatiet gesohil over reohtsmaohten. de, niet alleen de beschikking van ver, Beslissingen die niet alle kracht van ge- wijzing van de raadkamer, docb ook het
wijsde hebben verworven. ~ Geen revevonnis van onbevoegdverklaring in zover
ling. ~ Er is geen aanleiding tot regeling het verklaart de zaak te verwijzen.
van recbtsgebied wanneer de beslissingen
25 maart 1957.
622
die, naar beweerd wordt, strijdig zijn en
in burgerlijke zaken gewezen zijn, niet alle,
13. - Stratzalcen. - Wettelijlc vonnis
va.n onbevoeuaverlclaring. -De openbare
kracbt van gewijsde hebben verworven.
28 januari 1957.
398 partij tot de lcosten van de p~tblielce vordering veroordelena. ~ Macht van het
11. - Stmtzaken. - Strijdigheia tus- Hot van verbrelcing. - Wanneer de corsen een beschilclcin.q van contraventiona- rectionele rechtbank, uitspraak doende
lisering en een ,vonnis van onbevoegdver- in boger beroep, zich terecbt onbevoegd
·klaring ,;an de correctionele rechtbank
heeft verklaard om kennis te nemen van
uitspraalv doenae in hager beroep. - On- een <loor de raadkamer gecontraventionabevoegdheid hierop ueste~ma aat ae aan liseerd wanbedrijf, doch wanneer dit
de volitiereohtbanlc onderworven teiten
vonnis van onbevoegdverklaring de opensamenhangena zijn met een wanbedr·ijt bare partij tot de kosten van de publieke
aat bij de oorreotionele reohtbank aan- vordering veroordeelt, vernietigt het Hof
hangig is gemaakt in eerste aanleg. ~ van verbreking, het recbtsgebied regelenBeslissingen in lcraoht van gewijsde ge- de, niet alleen de beschikking van · vergaan.- Naspori'ngen van het hot.~ Vonwijzing van de raadkamer, maar ook het
nis van onbevoegdverlclarin.q dat ueurona vonnis van onbevoegdverklaring in zover
blijlct. Vernietiying van de besohilc- het deze veroordeling uitspreekt.
·king. - Perken. - Ve1·wijzing naar de
25 maart 1957.
622
c01·reotionele rechtbanlc waarbij het wan14.
Stratzaken.
Beschiklcing
van
bedrijt aanhangig is gemaalct. - Om te
regelen van rechtsgebied, wanneer de cor- de raadlcamer de belclaagde naar ae polirectionele rechtbank, uitspraak doende in tierechtbanlc verwijzenae. - Vonnis van
boger beroep, zich onbevoegd verklaard onbevoegdverlclaring, de belclaagde mili·heeft om kennis te nemen van een door tair in aotieve dienst zijnde op het tijdde raadkamer gecontraventionaliseerd stip der teiten. - Beslissingen in lcraoht
wanbedrijf en van een misdrijf, dat tot van gewijsde gegaan. -'--- Vonnis van onde bevoegdbeid van de politierechtbank bevoeuaverlclaring aat ueurona blijkt. ~
behoort, omdat deze misdrijven samen- Fernietiging van de besohilclcing. - Verhangend zijn met een wanbedrijf dat in wijzing naar de lcrijgsau.diteur. - Waneerste aanleg bij de correctionele recht- neer de raadkamer de beklaagde naar de
bank aanbangig is gemaakt, de beschik- politierecbtbank verwezen beeft wegens
king en bet vonnis zijnde in kracht van onvrijwillige verwondingen, dat de poligewijsde gegaan, gaat bet hof na of de tierechtbank zicb onbevoegd verklaard
correctionele recbtbank regelmatig met heeft, de beklaagde militair in actieve
de zaak in kennis blijkt gesteld en of de dienst zijnde op het tijdstip der feiten,
verscbillende misdrijven met elkaar ver- en dat beide beslissingen in kracht van
knocbt scbijnen te zijn; in bevestigend gewijsde .zijn gegaan, vernietigt het bof,
geval, vernietigt bet de bescbikking van het rechtsgebied regelende, de bescbik~
de raadkamer in zover die bescbikking king van de raadkamer en verwijst de
de politierecbter aanwijst als zijnde bet zaak naar de krijgsauditeur.
bevoegd gerecbt, en verwijst bet de aan
1 april 1957.
649
de politierecbtbank onderworpen misdrij15.
~ Soheiding der maohten. Werven naar de correctionele recbtbank
waarbij bet wanbedrijf aanbangig is ge- lcen bestema om het gemalc in de straten
te verzelceren. Gepastheid en uitvoemaakt.
ringsmodaliteiten. ~ Soevereine beoorde25 maart 1957.
622 ling van de uemeentelijke ovet·heid. - De
12. - Stratzalcen. - Wettelijlc vonnis gepastheid van de werken bestemd om
het gemak van de doorgang in de straten
van onbevoegdverlclaring. - De zaalc wegens die onbevoegdheid naar een antler te verzekeren en de uitvoeringsmodaliteigerecht 'l!erwijzena. Macht van het ten van die werken beboren tot de soevereine beoordeling van de administraHot van verbi·elcing. - Wanneer de correctionele recbtbank, in boger beroep uit- tieve overheid, binnen de perken van de
spraak doende, zicb terecbt onbevoegd regelmatig genomen beschikkingen om
beeft verklaard om van een door de raad- dat doeleinde te verwezenlijken.
kamer gecontraventionaliseerd wanbe7 december 1956.
241
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s
SCHEIDSGER.ECHT.
1. - Scheidsrechterlijk bedin_q. - Beoordeling van zijn draagwijdte. ~ Olattsnle die van toepassing is op de geschi"llen die alleen over de uitlegging van een
overeenlcomst lopen. Hot van beroep
bij hetwellc een vordering tot ontbinding
van die overeenlcomst aanhangig is. ~
H of van beroev hetwellc de overeenlcomst
uitlegt in de mate dat de ttitlegging nooclzalcelijlc is om de gegrondhe·id van de
vordering te beoordelen. Bindende·
kracht van het niet mislcende scheids1"echterlijlc bed·ing. Wanneer het hof

van beroep beslist, zonder de bewoordingen er van te schenden en dus op soevereine wijze, dat het in een contract ingelaste scheidsrechterlijk beding enkel van
toepassing is op de geschillen die aileen
over de uitlegging van een overeenkomst
lopen, miskent het niet de bindende
kracht van die clausule, door zelf de
overeenkomst uit le leggen in de mate
dat de uitlegging noodzakelijk is om de
gegrondheid van de v•66r het hof van beroep hangende vordering tot ontbinding
van die overeenkomst te beoordelen.
322
10 januari 1957.
2. - Bed·ing vcm het compromis waarbij het de scheidsrechte1·s mogelijk wordt
gemaalct niet in college tot zelceTe onderzoeksdaden over te gaan. ~ Beding waarbij geen ·machtiging verleend wordt om
na het slttiten cler clebatten tot niettwe
oncle1·zoelcsdaden over te gaan. - N oodzalcelijlcheid de clebatten te heropenen.
~

Uit de omstandigheid dat het scheidsrechterlijk compromis het de scheidsrechters mogelijk maakt niet in college tot
zekere onderzoeksdaden over te gaan, zoals bij artikel 1011 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging geoorloofd, valt
niet af te leiden dat de scheidsrechters
of enkele van hen, na het sluiten van de
debatten, tot een nieuwe onderzoeksdaad
mogen overgaan, zonder dat de debatten
vooraf heropend werden, hetzij uitdruk~
kelijk, hetzij althans door een verwittiging aan de partijen dat tot een bijkomende onderzoeksdaad .zal overgegaan
worden.
21 februari 1957.
500

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
1. -

Schenking. -

Bestancldelen. -

De rechter over de grond clie releveert
dat diegene welke geldsommen die hem

toebehoren aan weerstandorganismen uitkeert, zich, op het' ogenblik van de uitkeringen, vrijwillig en onherroepelijk
van die sommen heeft ontmaakt en aldus
ten kosteloze titel erover heeft beschikt
ten voordele van die organismen, welke
ze hebben aanvaard, stelt het bestaan
vast van al de bestanddelen van een
schenking.
13 december 1956.
256
2. - Testament. _:__ Nietigheid wegens
lcranlczinnigheid van de m·ttater. ~ Ogenblik waaTop de onbelcwaamheid moet bestaan. - Een testament is wegens krank-

zinnigheid van de erflater slechts nietig,
indien die onbekwaamheid op het ogenblik van het testament bestond. (Burgerlijk Wetboek, art. 901).
15 februari 1957.
470
3. - Testament nieUg veTlclaaTd omclat cle venleling van cle goecleTen en de
identiteit van cle begnnstigden in het
onzelcere blijven. - Nietigheid n·iet _qestmmcl op het bestaan van geheime lasten clie een algemeen legaat bezwaTen. -

Door een testament nietig te verklaren,
omdat het de verdeling van de goederen
van de erflater en de identiteit van de
werkelijke begunstigden van het testament in het onzekere laat, steunt de rechter zijn beslissing niet op het bestaan
van geheime lasten die een algemeen legaat bezwaren.
25 april 1957.
700
4. - Testamenten. ~ InteTpretat-ie. Rechter die zich steunt op getuigenissen
en vermoedens. - Wettelijlcheicl. - Beperlcingen. - Om de zin te bepalen van

zekere bewoordingen door de erflater gebruikt, mag de rechter zich steunen op
getuigenissen of vermoedens, voor zoveel
zijn interpretatie verenigbaar blijft met
de bewoorclingen van het testament.
17 juni 1957.
867

SCHIP-SCHEEPV AAR.T.
1. - Binnenscheepvaart. ~ Beschadiging van de bedding van de bevaarbare
waterwegen en hunne aanhorigheclen.
Foorwaarden van cle stTatrechtelijlce en
bttrgerlijlce · verantwoordel'ijlcheid van de
clacler van de schade. - Het feit van de
bedding van een bevaarbare waterweg of
zijn aanhorigheden te beschadigen maakt
op zichzelf een fout uit, welke de strafrechtelijke en burgerlijke verantwoordelijkheid van de dader medebrengt, op
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voorwaarde dat ZlJ VriJ en bewust werd
gepleegd; om de veroordeling van de
Qvertredende te rechtvaardigen moet de
rechter bovendien de bepaalde font vaststellen waarvan de overtreding en de
schade het gevolg zijn geweest. (Koninklijk besluit van 15 october 1935, art. 91,
2° ; Burgerlijk Wetboek, art. 1382).
29 october 1956.
124
2. - Vervoer ter zee. - Vertraging
bij de levering van de ve1·voerde goederen. - Bohadevergoeding. - Toepassing
van de regels van het Burgerlijk TVetboek betrefjende de ingebrelcestelling. ~
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tegen de Dienst yan het sequester wanneer een hem toebehorend · burgerlijk
recht werd gekrenkt, door het beheer
van deze dienst, op de onder sequester
gestelde goederen; zulk verhaal staat
hem evenwel niet open v66l• de uitvoering van de door de dienst voorgestelde
daden van beheer, dan indien de wet dergelijk verhaal regelt. (Burgerlijk Wetboek, art. 1382; besluitwetten van 17 januari 1945, art. 6, en 10 januari 1946,
art. 1.)
3 mei 1957.
728
3. -

Tegeldemaking, door de Dienst

De regels van het Burgerlijk Wetboek, van het seqttester, van de onde1· sequesbetreffende de ingebrekestelling in geval te1' gestelde goederen. - Verhaal van de
van vertraging bij de uitvoering van een geseq·uestreerde. - De gesequestreerde is
verbintenis om iets te doen, zijn toepas- · niet toegelaten zich in rechte te verzetten
selijk op de schuld van schadevergoeding tegen de door de Dienst van het sequeswegens vertl·aging bij de levering van de ter voorgestelde tegeldemaking van de
ter zee vervoerde goederen. (Zeewet, . ar- onder sequester gestelde goederen, betikel 128; Burg. Wetb., art. 1146.) (Stil- houdens, naderhand; verhaal tegen de
Dienst van het sequester indien de tegelzwijgende oplossing).
. 731 demaking van de goederen een burgerlijk
3 mei 1957.
recht, hem toebehorend, heeft gekrenkt.
(Besluitwetten van 17 januari 1945, ar6, en 10 januari 1946, art. 1; wet
SEQUESTEI{ DEI{ GOEDEQEN tikel
van 20 maart 1954, art. 1 en 2; BurgerVAN DE VEQDACHTEN AAN lijk Wetboek, art. 1382.)
3 mei 1957.
728
WIE MISDIUJVEN TEGEN DE

UITWENDIGE
VEILIGHEID
VAN DE STAAT WOQDEN TEN
LASTE GELEGD.

SEQUESTEQ VAN DE GOEDE'QEN
VAN VIJANDELIJKE ONDE'QDANEN.

1. - D-ienst van het sequester die tttssenkomt v66r het hot van beroep ttitspraalc doende over een beroep met betrekking tot een aanslag in de reohtstreelcse belastingen, aanslag vastgesteld
ten laste van de belastin,qsohttldige wiens
goederen, reohten en belangen het voorwerp uitmalcen van een sequestermaatregel. Hoedanigheid in dewellce de
dienst optreedt. - De Dienst van het se-

1. ~ Y ennootsohap onder seqttester gesteld we,qens de overdracht van de meerderheid van haar aandelen aan een
Duitse vennootschap. - Arrest welk die
overdracht ve1·nietigt en de teruggave
aan hun eigenaa1·s beveelt. - HandlichUng van het sequester afhangig gemaakt
va1t de tentggave der aandelen. - Wettelijkheid. - Wanneer een vennootschap

quester tussengekomen v66r het hof van
beroep, hetwelk geroepen was uitspraak
te doen over een beroep niet betrekking
tot een aanslag in de rechtstreekse belastingen, aanslag gevestigd ten laste van
de belastingschuldige wiens goederen,
rechten en belangen het voorwerp uitmaken van een sequestermaatregel bij toepassing van de besluitwet van 17 januari
1945, treedt op krachtens een eigen wettelijke opdracht, voor rekening van de
onder sequester gestelde persoon, doch
niet in naam van die persoon.
29 januari 1957.
402

onder sequester geplaatst is geweest omdat de meerderheid van haar aandelen
aan een Duitse vennootschap overgedragen is geweest, het arrest welk die overdracht nietig verklaart, de teruggave beveelt aan hun niet vijandelijke eigenaars
van de overgedragene aandelen en dienvolgens, de handlichting beveelt van het
sequester, beslist terecht dat de Dienst
van het sequester enkel zal gehouden
worden handlichting te geven na teruggave van die aandelen. (Besluitwet van
23 augustus 1944, art. 1.)
23 november 1956.
197

2. ~· Behee1•, door de Dienst van het
sequester, van de onder seqttester gestelde goederen. - Verhaal van de gesequestreerde. De gesequestreerde vindt in

2. V1'ijstelling van seqttester. Goederen van een Duitse onderhorige
ove·rleden v66r het invoege trede1t van de
wet van 14 jttli 1951. - Ontvangen door
een algemene legataris van Duitse natio-

het gemeen recht een rechterlijk verhaal

1136

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.- STRAF.

nalite#. - Artikel 20, 1°, van de wet van
14 jttli 1951 niet toepasselijl£. A~:ti

kel 20, 1°, van de wet van 14 juli 1951
verleent geen vrijstelling van de sequestratiemaatregelen op de goederen, rechten en belangen die toebehoorden aan een
Duitse onderhorige overleden v66r het
invoegetreden van deze wet, en die toekwamen aan een algemeen legataris van
Duitse nationaliteit die regelmatig, sinds
10 mei 1940 in het dee! van llet Belgisch
gebied heeft verbleven dat bij dwang aan
de Duitse wetgeving onderworpen werd,
en die de voorwaarden vervult voorzien
bij artikel 18 van gemelue wet.
756
9 mei 1957.

SPELEN
PEN.

EN

WEDDENSCHAP-

Paarclenwedrennen. - Soevereine vaststalling door cle teitenrechter clat behencligheid en geoetendheid van het lichaa-m
gemoeid is met cle wed1·en. - Wecldensoha-p voor een niet overdreven sam gesloten op cle ttUsla-g va-n de wedren tttssen
personen die era-an niet hebben deel ge-.
nomen. ~ Geoorloofd Jca-ra-lcter. Except-io van spel niet gegrond. - Wanneer

llij soeverein vaststelt dat een paardenwedren een spel is waarmede bellendiglleid en geoefendheid van het lichaam
gemoeid zijn en dat het dit karakter niet
heeft verloren wegens de omstandigheden
waarin llet in feite gebeurd is, rechtvaardigt de feitenrecllter wettelijk het geoorloofd karakter van een weddenschap, gesloten voor een niet overdreven som op
de uit,slag van die wedren tussen twee
personen welke eraan geen deel hebben
genomen, alsmede derhalve, de verwerping van de exceptie van spel opgeworpen
tegen de vordering tot betaling van die
weddenschap. (Burg. Wetb., art. 1965 en
1966.)
972
11 juli 1957.

STEDEBOUW.
1. - Beslttitwet van 2 december 1946.
- Besluit hetwellc de macht niet te buiten gaat wellce a-an cle Koning bij de
wetten van 7 september 1939 en 14 d.ecember 191,4 verleencl toercl en hetweilc
naa-r de b·ij die wetten voorgeschreven
vonnen witgeva-a-rdigd werd. - Wettelijkheia. - De besluitwet van 2 december

1946 betreffende de stedebouw, gesteund
op de wetten van 7 september 1939 en
14 december 1944 waarbij aan de Koning
buitengewone machten werden toegekend,
blijft binnen llet bij die wetten gestelde
kader, werd naar de voorg·eschreven vormen uitgevaardigcl en is derllalve wette-

lijk. Dit gelclt zowel ten opzicllte van
private als van openbare werken.
11 februari 1957.
455
2. - ToelaUng om te bonwen. - Verplicht-ing voor de Minister va-n openbare
werlcen of zijn a-fgevaa-rdigde uitspra-a-1c
te doen binnen de termijn bepa-a-ld door
de wet. - Beslissing die binnen dezelfde
termijn betelcend moet worden. ~ De be-

slissing van de Minister van openbare
werken of zijn afgevaardigde op de aanvraag tot toelating om te bouwen voorzien door artikel 18 van de besluitwet
van 2 december 1946 betreffende de stedebouw, moet niet aileen genomen, maar
oak betekend worden aan aanvrager, in
de termijn bepaald bij gemeld artikel.
13 mei 1957.
763
3. - Toela-ting om te bouwen. - Betelcening a-a-n a-a-nvra-ger va-n de beslissing
va-n de M·inister 11an ovenba-re werlcen of
va-n zijn a,fgeva-ardigde. Betelcening
door de gemeenteoverheid ten verzoelce
va-n de minister of va-n zijn a,fgevaa-rDe betekening
digde. ~ Geldigheid. -

aan aanvrager van de beslissing getroffen
door de Minister van openbare werken of
door .zijn afgev'aardigde, bij toepassing
van artikel 18 van de besluitwet van
2 december 1946 betreffende de stedebouw, mag gedaan worden door de gemeenteoverheid handelende ten ve1.·zoeke
van de overheid die de beslissing lleeft
getroffen.
13 mei 1957.
763
4. -'--' Toela-Ung om te bmt.wen. - Betelcening a-an a,a,nvra-ger van de beslissing
va-n de Minister va-n ovenbare werlcen of
va-n zijn a,fgeva-ardigde. Betokening
door de gemeenteoverheid va-n een gemeentebeslu.it wa-arin er slechts melding
wordt gemaa-lct van de beslissing Jlf a-a-let geen betokening ttit van deze. -

De betekening door de gemeenteoverheid,
aan aanvrager, van een gemeentebesluit
in hetwelk de beslissing slechts vermeld
wordt getroffen ·door de Minister van
openbare werken of door zijn afgevaardigde bij toepassing van artikel 18 van
cle besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw, maakt geen betekening uit van deze beslissing.
13 mei 1957.
763

STRAP.
1. - Bijkomende stra,f. - Ontzetting
va-n het recht om te stemmen en te Idezen. - Mag door de rechter niet uitgesproTcen worden. Onder voorbelloud
van de toepassing van artikel 123sepUes

van het Strafwetboek, mag de strafrech-

STRAF.

ter de ontzetting van de rechten om te
kiezen en gekozen te worden niet uitspreken.
3 december 1956.
228
2. - Verscheidene feiten voortvloeiende uit een enlcel misdadig voornemen. Veroordeling van de da,der voor en!Gele
feiten en vrijspraalv voor de andere. Verbrelcing van de beslissing van vrijspraalc. Nieuwe veroordeling tot een
door de rechter op verwijzing ~titgespro
lcen straf. - Wettelijlvheid. - Voorwaarden. - Wanneer de rechter, die van ver-

scheidene misdadig;e feiten kennis neemt,
de betichte voor enkele dier feiten veroordeeld heeft bij een beslissing, die in
kracht van gewijsde is gegaan, en hem
voor de andere feiten vrijgesproken
heeft, vermag de rechter op verwijzing,
die over die laatste feiten uitspraak doet
na verbreking van de beslissing van vrijspraak, zo hij vaststelt dat die feiten en
die welke reeds beteugeld zijn geworden
de opeenvolgende en voortdurende uitvoering van hetzelfde strafbaar oogmerk
zijn geweest en derhalve slechts een enig
misdrijf uitmaken, een nieuwe hoofdstraf
of bijkomende straf uit te spreken, mits
de uiteindelijk toegepaste straf niet lager
is dan de reeds toegepaste, noch jloger
dan de op het geheel der feiten toepasselijke straf. (Impliciete oplossing.)
303
7 januari 1957.
3. -

Afzetting van ojficier. - Veroordeling van een of]i!cier tot een criminele
of correctionele straf 1,0egens verd~tiste
ring of tliefstal van voorwerpen die aan
de Staat of aan militairen toebehoren,
en wegens andere rnisdrijven. Verplichte afzetting. - Wanneer een officier

tot een criminele straf of correctionele
straf wordt veroordeeld wegens verduistering of diefstal van voorwerpen die aan
de Staat of aan militairen toebehoren,
en wegens andere misdrijven, behoort de
afzetting als bijkomende straf bij de
hoofdstraf te worden uitgesproken, al is
de overeenkomstig artikel 65 van het
Strafwetboek uitgesproken straf niet de
straf bij artikel 54 van het militair
Strafwetboek bepaald.
7 januari 1957.
303
4. ~ Ontzett'ing van het recht een
voertuig te bestttren. - Element van de
hoofdstraf. De bij artikel 2 van de

wet van 1 augustus 1924 bepaalde straf
van ohtzetting van het recht een voertuig
te besturen, is geen van de hoofdstraf
onderscheiden straf, doch een element
van dezelve.
420
4 februari 1957.

'5. - Verbeurdverlvlaring.
willige misdrijven. - Artilcel
VERBR.,

1957. -

72

Onvrijvan

42, 1°,
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De
bi:j artikel 42, 1°, van het Strafwetboek
bepaalde verbeurdverklaring kan wegens
een onvrijwillig misdrijf niet uitgesproken worden.
11 februari 1957.
458
het Stmfwetboelc niet toevasselij!G. -

6.
Verbettrdverlclaring.
Geen
vaststelling van de bij de wet vereiste
voorwaa1·den. - Beslissing niet met redenen om/Gleed. Is niet met redenen

omkleed de beslissing die een verbeurdverklaring uitspreekt zonder het bestaan
vast .te stellen van de voorwaarden waarvan de wet de toepassing van die straf
afhankelijk maakt.
11 februari 1957.
458

7. - Ve1·beurdverlclaTing.
Onwettig
ttitoefenen van de geneeslcunde. - Geen
toepassing van de artilvelen 42 en 43 van
het Stratwetboe!G. - De artikelen 42 en
43 van het Strafwetboek .zijn in zaken
van het onwettig uitoefenen van de geneeskunde niet toepasselijk, daar de bijzondere wetten tot beteugeling van bedoelde misdrijven een bijzondere verbeurdverklaring ingericht hebben.
18 februari 1957.
483
8.
Verbetwdverlclaring. Geen
vaststelling van de bij de wet vereiste
voorwaarden. - Verbrelcing. - Is onwet-

telijk de beslissing die een verbeurdverklaring uitspreekt zonder het bestaan
vast te stellen van de voorwaarden waarvan de toepassing van die straf door de
wet afhankelijk is gemaak,t.
18 februari 1957.
483
9. - Tijdelijl&e ontzetting van de uitoefening van cle in artilcel 31 van het
Stratwetboelc opgesoinde rechten. - Herhaling. Wettelijlve duttr van de ontzetting. In geval van herhaling kan

de ontzetting, geheel of ten dele, van de
uitoefening van de in artikel 31 van het
Strafwetboek opgesomde rechten, welke
ontzetting ingevolge de wet in bepaalde
gevallen door de correctionele rechtbank
mag uitgesproken worden ten laste van
<le veroordeelden, een termijn van twintig jaar bereiken. (Strafwetboek, art. 33
en 56).
18 februari 1957.
488
10. - Wanbed?'ijven. - Hot van beroep besUssend clat ve1·scheidene wanbedTijven lle uitvoering zijn ·van 6en zelfde
misdallig opzet. - De zwaMste straf alleen toepasselijlc. - Wanneer het hof van

beroep kennis heeft van verscheidene
wanbeclrijven en vaststelt dat deze de
uitvoering zijn van een zelfde misdaclig
opzet, mag het slechts een straf uitspre"
ken en cleze straf mag niet boger zijn

1138

T.ALEN (GEBRUIK DER TALEN IN GERECHTSZAKEN).

dan de zwaarste straf.
art. 65 en 63).
27 februari 1957.

(Strafwetboek,
516

11. Verbeu.rdverlclaring.
Geen
')1aststelUng van de door de wet vereiste
voorwaarden. - Niet gemotiveerde beslissin,q. - Is niet gemotiveerd de beslissing

die een verbeurdverklaring uitspreekt
zonder het bestaan vast te stellen van de
voorwaarden, waarvan de wet de toepassing van deze straf afhankelijk stelt.
(Grondwet, art. 97).
650
1 april 1957.
12. - Beroving van de graad van een
militair. Artilcel 54 van het militair
8trafwetboelc. ~ 8anctie niet toepasselijlc op de wegens heUng veroordeelde. -

De veroordeling van een militair wegens
heling . kan de beroving van de graad
niet rechtvaardigen. (Militair Strafwetboek, art. 54).
664
8 april 1957.
13. - Verbeurdverlclar-ing. - Misdrijven voorzien bij de wet van 24 j7tli 1923
ter bescherming van de militai?-e d7tiven
en tot _bete7tgeling van het aanwenden
van d7tiven voor bespieding. A1·tilcelen 42 en 43 van het 8trafwetboelc toepasselijlc . .- De artikelen 42 en 43 van

militaire duiven en tot beteugeling van
het aanwenden van duiven voor bespieding. (Strafwetb., art. 100.)
·
15 april 1957.
686
14. Meerdaadse samenloop van
wanbedrijven. Samenvoeging van de
straffen. - JJ1ag het dubbel van het mamimum van de zwaarste strat niet oversohrijden. De straffen uitgesproken

wegens wanbedrijven in meerdaadse samenloop mogen niet samen opgelegd worden boven het dubbel van het maximum
van de zwaarste straf.
3 juni 1957.
839

15. - Verbeurdverlclaring.
Uitstalling van liohtbeelden die met de goede
zeden strijdig zijn. Artilcel 383 van
het Stratwetboelc. - Verbeurdverlclaring
van de lichtbeelden. - Gebrelc aan vaststelling van het bestaan van de door artilcel 42 ot artilcel 386bis van het Stmtwetboelc bepaalde voorwaarden. Onwettigheid. Is onwettig de beslissing
die tengevolge van een wegens uitstalling
van met de goede zeden strijdige lichtbeelden ingestelde vervolging, de verbeurdverklaring van die lichtbeelden beveelt zonder vast te stellen dat de door
artikel 42 van het Strafwetboek voorziene voorwaarden voorhanden zijn of
dat de lichtbeelden op of langs de openbare weg werden tentoongesteld.
5 september 1957.
984

het Strafwetboek, betreffende de bijzondere verbeurdverklaring, zijn tOel)aSselijk op de misdrijven voorzien bij de wet
van 24 juli 1923 ter bescherming van de

T
TALEN (GEB~UIK DE~ TALEN
IN GE~ECHTSZAKEN).
1. - JJ'ranse taal-Nederlandse taal (gebruilc). - Beslissingen van de bestendige
deputaties gewezen over de reclaml~ties
inzalce gemeentebelastingen. - Wet van
28 juni 1932 op het gebntilc der talen in
bestuurszalcen. - Niet-toepasselijlc. - De

beslissingen van de bestendig·e deputaties
van de provincieraden over de reclamaties irlzake gemeentelijke belastingen
hebbende het karakter van een vonnis,
de wet van 28 juni 1932 op het gebruik
der talen in bestuurszaken is erop niet
toepasselijk.
13 november 1956.
174
2. -

F'ranse taal-Nederlandse taal (ge.
bruilc). Strafzaken. Voo1·ziening
tegen een in de Nederlandse taal gewezen beslissing. - Memo1·ie in de JJ'ranse
taal opgesteld. - Nietigheid van de memarie. Is nietig de memorie in de

Franse taal opgesteld tot staving van
een voorziening tegen een in de Nederlandse taal gewezen beslissing. (Wet van
15 juni 1935, art. 27 en 40).
28 januari 1957.
392
3. - JJ'ranse taal-Nederlandse taal (uebruilc van de). - Voorziening in verbrelcing. - Strafzalcen. - Voorzieningsalcte
in een anclere taal 01Jgemaa7ct als die van
de bestreden beslissin,q. - Nietigheid. -

Is nietig de akte van voorziening in de
Franse taal opgemaakt tegen een beslissing in de Nederlandse taal gewezen.
(Wet van 15 juni 1935, art. 27 en 40).
11 maart 1957.
559
4. - JJ'ranse taal-Nederlandse taal (uebruilc van). - Stratzalcen; - Verdachte
vervolgd voor een correctionele rechtbanlc
waarvan het Nederlands de voertaal is.
Van de JJ'ranse taal gebntilc malcend
voor zijn ve1·lclaringen. - Rechtbanlc die
op geen beedigd vertaler beroep doet. Rechtbanlc die, bij ontstentenis van con-

TELEGRAAF EN TELEFOON. olusies, er niet toe gehouden is te verlclaren dat zij een toereilcende Tcenn,is bezit
van de taal door de verdaohte gebntilct.

TUSSENKOMST.

TRAMWEGEN,
AUTO CARS.

AUTO~USSEN
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- Wanneer de verdachte, voor zijn verTamis. - Beslnitwet van 30 december
klaringen, van de Franse taal gebruik
maakt voor een correctionele rechtbank 1946, artilcel 1. - Bezoldigd vervoer van
waarvhn het Nederlands de voertaal is, ' personen door a1ttovoert1tigen. - V erbod
moet de rechtbank die geen beroep doet z1tllcdanig ve1·voer in te riohten zonder
,op de medewerking van een beedigd ver- maohtiging overeenlcomstig de besl1titwet
taler, niet verklaren, bij ontstentenis van belcomen. - Draagwijdte V!bn dit verbod.
conclusies desaangaande, dat zij een toe- - Artikel 1 van de besluitwet van 30 dereikende kennis heeft van de Franse cember 1946, betreffende het bezoldig~
vervoer van personen door autovoertmtaal. (Wet van 15 juni 1935, art. 31.)
gen verbiedt zulkdanig vervoer in te rich619 ten zonder de daartoe vereiste machtiging
25 maart 1957.
te hebben verkregen, doch ook de exploi5. - F'ranse taal-Nederlandse taal (ge- tatie in andere voorwaarden dan die,
bntilc van de). - Stratzalcen. ~ Nietigwelke door de machtiging worden be·
,heid voortspr,uitend uit een sohending
paald, te verrichten.
van de wet van 15 juni 1935. - Later
8 october 1956.
66
arrest van veroordeling, op tegenspraalc.
Gedelcte nietigheden. De nietigheden, die uit een schending van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen TUSSENKOMST.
in gerechtszaken voortvloeien, zijn gedekt
1. - Burgerlijlce zaalc. - Verbrelcing.
door het op tegenspraak gewezen arrest - Aanvraag tot bindendverlclaring van
van veroordeling, (lat niet is aangetast het arrest ingesteld door de verweerrler
door enige nietigheid uit een schending op de voo7·ziening. - Verwerving van de
van die wet voortvloeiende. (Wet van voorziening. - Aanvraag tot bindendver15 juni 1935, art. 40, lid 2.)
Tclaring, zonder voorwerp. ~ De verwer645 ,ping van de voorziening maakt zonder
1 april 1957.
voorwerp de aanvraa~ tot bindendverkla6. - Stratzalcen. ~ Nietigheid voort- ring van het arrest ingesteld door de
verweerder op de voorziening tegen een
vloeiende 1tit de sohending van de wet
derde.
van 15 j1tni 1935. - Later arrest op tegenspraalc en niet zuiver voorbereidend.
8 november 1956.
163
- Gedelcte nietigheid. - De nietigheden
2. -,-- Burgerlijlce zalcen. ~ Gedwongen
voortvloeiende uit een schending van de
Oonol1twet van 15 juni 1935 op het gebruik der t1tssenlcornst tot vrijwaring. talen in gerechtszaken zijn gedekt door sies bij rlewellce aanlegger verlclaart van
het niet zuiver voorbereidend arrest op zijn vordering tot vrijwaring atstand te
tegenspraak gewezen en zelf niet aange- doen. - Arrest wellc verlclaart dat de
tast door nietigheid voortvloeiende uit parUj enlcel afstand heett willen doen
het niet naleven van die wet. (Wet van van de aanleg tot vrijwaring. - Arrest
geste1tnd op andere vermeldingen der oon15 juni 1935, art. 40, al. 2.)
929 ol1tsies en op emtdnsielce elementen. 1 juli 1957.
Wettelijlclwid. Alhoewel, volgens de
bewoordingen van de conclusies van een
partij welke een derde tot gedwongen
TELEGRAAF EN TELEFOON.
tussenkomst heeft gedaagd ten einde vrijwaring te bekomen, die partij afstand
Radiodistrib1ttie aan huis. - BemttU- doet van hare vordering tot vrijwaring,
ging van het openbaar dontein of van het mag de rechter van andere vermeldingen
privaat ei,qendom. ~ Reglementering aan van de conclusies alsmede van extrinde reglementeringsmacht van de Koning sieke elementen afieiden dat de partij
onttrolclcen. - De reglementering betref- enkel afstand heeft willen doen van de
fende het benuttigen van het openbaar procedure tot tussenkomst v66r de rechdomein of van het privaat eigendom voor ter ingesteld ten einde vrijwaring 'te bede noodwendigheden van de inrichting komen, 't is te zeggen dat de afstand
van de radiodistributie aan huis wordt enkel een afstand van aanleg is.
onttrokken aan de macht van de Koning
21 december 1956.
275
om bestuurs- en politiereglementen betreffende de radioverbindingen uit te
3. - Burgerlijlce zalcen. - Gedwongen
vaardigen. (Wet van 14 mei 1930, art. 4;
t1tssen7comst tot vrijwaring. Gedwon,
koninklijk besluit van 12 november 1934, ge1~ tussenlcomst tot bindendverlclaf'ing
art. 3.)
,
,
van het vonnis voor al de tJartijen. 11 maart 1957.
555 Onderscheidene vorderingen. - De vor-
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dering tot gedwongene tussenkomst ten
einde vrijwaring te bekomen en de vordering tot bindendverklaring van het
vonnis voor al de partijen hebben verschillende voorwerpen ; de eerste heeft
tot voorwerp door de gedwongen tussen. komende de last te doen dragen van de
veroordelingen die in de hoofdzaak tegen
de verweerder in die zaak zouden uit""esproken zijn; de tweede heeft geen ander
voorwerp dan de beslissing over de
hoofdzaak tegenstelbaar te maken tegen
de gedwongen tussenkomende, d.w.z. dat
die beslissing, zelfs ten opzichte van die
laatste, gezag van gewijsde zal hebben.
21 december 1956.
275

ring van het arrest, door de aanlegger in
verbreking ingesteld, van belang ontbloot
geworden.
29 maart 1957.
638
6. - Bnrgerlijlce zaken. - Verbreking .
- Vorclering van verwem·der tot gemeenverTclaring va~ T~et arrest. - Verwerping
van de voorzwmng. - V ordering zonder
voorwerp geworden. De verwerping

van de voorziening maakt zonder voorwerp de vordering van verweerder tot
gemeenverklaring van het arrest jegens
een derde.
3 mei 1957.
734
7. - (_}eclwongen t1~ssenkomst. - Eis
tot bindendverTclaring van het arrest v·66r
het Hot van verbreking. - Reohter die
een _so~rtgelijTce eis verworpen heett. Besltssmg waartegen geen voorziening
regelmat-ig werd ingesteld. Eis niet
ontvan7celij7c '1:·66r het Hot van verbrelcing. Wanneer de rechter over de

4. - Zaken van directe belastingen. Verbreking. - Eis van de aanlegger in
verb1·elcing tot bindendverlclaring van het
arrest. - Verwerping van de voo·rziening.
- Eis van belang ontbloot. ~ Door de

verwerping van de voorziening wordt de
eis tot bindendverklaring van het arrest,
door de aanlegger in verbreking ingesteld, van belang ontbloot.
19 maart 1957.
600

grond een eis tot bindendverklaring van
het vonn~s ~1eeft verworpen, en er tegen
deze besllssmg geen regelmatige voorziening werd ingesteld, is de eis tot bindendverklaring van het arrest, uitgedrukt
voor het Hof van verbreking, die er noodzakelijk toe strekt deze beslissing te bestrijden, niet ontvankelijk.
14 jnni 1957.
862

5. - Burgerlijlce zalcen. ~ Verbreking.
- Eis van aanlegger tot gemeenverklaring van het an·est. - Verwerping van
de voorziening. Eis ·van belang antbloat. Door de verwerping van de
voorziening is de eis tot gemeenverkla-

u
behoorde het aan de Minister van landbouw soeverein te oordelen of de aanneming, krachtens artikel 6 toegestaan al
dan niet diende te worden ingetrokken ;
daarentegen, in geval van betwisting had
de minister de macht niet om soev~rein
uitspraak te. doen over het bestaan van
zulk feit.

UITVOER.ENDE MACHT.
Aanneming van een mellcerij bij toepassing q;an het besl~~it van 17 august~~s
1940. ~ IntrekTcing van de aanneming
Tcrachtens hetzeltae besl~~it. - Maohten
van de Minister van landbouw. Een

feit bedoeld bij artikel 18 van het besluit
van 7 augustus 1940, betreffende de productie van koemelk, vastgesteld zijnde,

6 juni 1957.

847

v
VALSHEID EN GEBR.UIK VAN
VALSE STUKKEN.
1. - Authentieke aTcte. - Akte materieel vals verklaarcl. - Verdaohte vrijge. sproken wegens atwezigheid van bedriegeli,ik opzet en oogmerk o,m te sohaden. Toepassing van artiTcel 463 van het WetboeTc van st1·atvordering. - Wanneer de

rechter over de grond, bij dewelke een

~ervolging wegens valsheid in geschriften
in authentieke akte aanhangig werd gemaakt, verklaart dat de akte in haar materialiteit yals is, moet hij de herstelling,
de doorhalmg of de verbetering er van bevelen, zelfs indien hij de beklaagde vrijspreekt wegens afwezigheid in zijn hoofde
van bedrieglijk opzet en oogmerk om te
schaden. (Wetb. van strafv., art. 463.)

24 december 1956.

287

VENNOOTSCHAPPEN.
2. - Vervalsing van de waarheid door
een controleur der·. beZastingen, in tama·.
tiebeslissingen die tot het vestigen van
aanslagen bestemd waren. __:___ Valsheid gepleegd met het opzet de belastingschuld
te verminderen. - Strafbare valsheid. Is schuldig aan valsheid in geschriften
de controleur der belastingen die, met het
opzet de belastingschuld te verminderen
de taxatiebeslissingen vervalst, die tot
het vestigen van de aanslagen van een
belastingplichtige bestemd waren.
14 januari 1957.
332
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de voortzetting van het misdrijf van valsheid ttitmaalct. Feiten die eenzelfde
misd?'ijf uitmalcen voorzien bij de artilceZen. 193 en 196 van het Strafwetboek. -

Maken eenzelfde misdrijf nit voorzien en
strafbaar gesteld <loor de artikelen 193 en
196 van het Strafwetboek de door die artikelen bedoelde valsheid in geschriften
en het gebruik dat ervan dooi' de vervalser wordt gemaakt, zo het gebruik met
hetzelfde bedrieglijk opzet en oogmerk
om te schuden als de vervalsing werd gepleegd; het gebruik is alsdan de voortzetting van de vervalsing.
5 september 1957.
983

:3. - ArtilceZ 463 van het Wetboek van
strafvorder·ing. - HersteUing, do01·haling
of verbeter'ing van de als vals ver·lclaar·de
akte. - Aard van die maatr·egeZ. - 'PoeVENNOOTSCHAPPEN.
passing door de onderzoeksgerechten even1. - Personenvennootschap met beals door de gerechten die over de gr·ond
~titspnialc doen. Toepassing op de han- . perlcte aansprakelijkheid. - Dividenden.
- Verlening of toelcenning van dividendels- en pr'ivate geschriften. - Artikel 463
van het 'Vetboek van strafvordering, den nadat de balans vastgesteld en goedwaarbij bepaald wordt dat het hof of de gelcem·d is geweest door de algemene verrechtbank die van de valsheid kennis ge- gadering. - De dividenden zijn niet ver-

nomen heeft zal bevelen dat de als vals leend of toegekend door het !outer feit
verklaarde ukte hersteld, doorgehaald of dat het maatschappelijk boekjaar waarop
verbeterd zal worden, stelt geen verbeurd- ze betrekking hebben ten einde is gekoverklaring in, doch wel een voorzorgs- men, doch erikel wanneer de balans vastmautregel van burgerlijke aard, waarvan gesteld en goedgekeurd is geweest door de
de toepassing van een hoofdveroordeling algemene vergadering.
niet afhankelijk gesteld is, en waartoe er
6 november 1956.
153
aanleiding bestaat telkens een valsheid
materieel wordt vastgesteld zowel door
2. - Dividenden. - Sch~tldvorderinu
de onderzoeksgerechten als door de ge- 'die in het patrimorl!imn van de aandeelrechten die over de grand uitspraak doen,
ho~tder in het Zeven wor·dt geroepen door
en zulks niet aileen met betrekking tot de de stemming van de algemene vergadeauthentieke akten, doch ook met betrek- ring welke het toelcennen van het dividend
king tot de handels- en private geschrif- besUst. - De schuldvordering van diviten.
denden wordt in het patrimonium van de
14 januari 1957.
340 aandeelhouder in het leven geroepen door
de stemming van de algemene vergade4. - Bedr·ieglijlc opzet. - Beg?'ip. ring, welke het toekennen van het diviHet bij de artikelen 193 en 213 van het dend beslist.
Strafwetboek vereiste misdadig opzet is
3 januari 1957.
~!13
het opzet zichzelf of een ander onrecht·
matige baten of voordelen te verschaffen.
:3.- Handelsvennootschappen.- Win11 febmari 1957.
452 sten « naar niettwe r·eTcening overgedra5. - B~trgerlijlce zaken. - Ver·zoek- gen ''· - Beg·rip. - De winsten van een
vennootschap die aangewend worden als
schrift tot inschrijving van valsheid inge« overdracht naar nieuwe rekening '' :;~ijn
diend tot staving van een middeZ van de
diegene welke aan de aandeelhouders niet
voorziening. - Verbr·elcing die uitgesprouitgekeerd worden, die ter beschikking
lcen moet worden op dit middeZ zelfs zonvan de vennootschap blijven, aan dewelke
der inachtneming van het verzoelcsclwift.
echter geen definitieve bestemming is geVerzoelcschrift niet ontvanlceUjk bij
gemis aan belang. - Een verzoekschrift geven, naardien de vennootschap zich voortot im;chrijving van valsheid, ingediend behoudt er << opnieuw '' over te beslissen,
tot staving van een middel van de voor- namelijk bij het sluiten van een navolziening, is van belang ontbloot, en, bijge- gend dienstjaar. De « overdracht naar
volg, onontvankelijk indien dit middel, nieuwe rekening '' maakt juridisch een rezelfs bij gemis aan inschrijving van vals- serve nit. (Eerste en tweede arrest.)
31 januari 1957.
405
heid, aangenomen moet worden.
10 mei 1957.
761
4 . - Vennootschap bij ,wijze van enlcele
.oeldschieting. - Overtijden van de gec01n.
6. - Valsheid in geschriften.
Gebntilc door de vervalser. -

Gebntilc dat

rnanditeerd.e vennoot. -

V.ennootschap die
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VENNOOTSOHAPPEN.

haar emploitatie onder de oude firmanaam
voortzet. - Omstandigheid die niet impliceert dat de erfgena(lm van de overleden
vennoot zelf vennoten zijn. - De vaststel-

schuldvordering met tijdsbepaling die op
zijn erfgenamen overgaat.
28 ,maart 1957.
635

ling dat een vennootschap bij wijze van
enkele geldschieting, na het overlijden
van de gecommancliteerde vennoot, haar
exploitatie onder de oude firmanaam heeft
voortgezet, impliceert niet dat de erfgenamen van de overleden vennoot de hoedanigheid van vennoten hebben, indit'm zij
die hoedanigheid vroeger niet reeds hadden of indien deze hun door de statuten
niet verleend was.
28 februari 1957.
525

'.8. -,-- Handelsvennootschap. - Bezoldig·ing van ae beheeraer. - Bezoldiging op
cle ·rese·rves voorafgenomen na beslissing
van ae algemene vergadering. Overlijden van de beheercler voor aeze beslissin,q. - Beheercler £lie in zijn patrimoni~tm een recht op schorsenae voorwaarde
op die vergoeding gehad heejt. - Recht
dat op cle e1·jgenamen van de beheerder
overgaat wegens de terugwerlcende Jcracht
van de voorwaarde. Wanneer de be-

5. - Yennootschap b'ij eenvoudige geldschieting. - Verbintenis van de beheerder
binnen de perlcen van zijn rnachten. Verb·intenis onder de maatschappelijlce
naam ondertelcend. - Ve1·bintenis die de
·vennootschap jegens de· medecontractant
te goeder tro~Hv b'indt. - Een vennoot-

schap bij eenvoudige geldschieting is, jegens de medecontractant te goeder trouw,
gehouden tot de verbintenis door de beheerder, binnen de perken van zijn machten ondertekend, wanneer deze haar onder
de maatschappelijke naam ondertekend
heeft. (Samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen, art. 17.)
15 maart Hi57.
581
6. - Vennootschap bij eenvomlige geld-.
schieting. - Ve1·bvntenis van de beheer.der binnen de }Je1·1cen van zijn mach ten.
- Verbintenis niet onder de maatschappelijlce naam ondertelcend. - Vereiste bewijs opdat de vennootschap tot de verbintenis gehouden weze. - Een vennootschap

bij eenvoudige geldschieting is gehouden
tot de verbintenissen door de beheerder,
binnen de perken van zijn machten ondertekend, hoewel deze ze niet onder de
maatschappelijke
naam
ondertekend
heeft, wanneer het bewijs geleverd is dat
de beheerder ze voor rekening van de ven'
nootschap en niet in eigen naam aangegaan heeft.
15 maart 1957.
581
'7. - Hand.elsvennootschap. - Bezoldiging van de beheerder. - Bezoldiging bij
het einde van het dienstjaar· aoo1· voorafneming op ae algemene onlcosten. - Overlijden van ae beheerder voor het einde
van het dienstjaar. - Beheeraer die in
zijn patrimoniitm een sch~tldvorclering met
tijdsbepaling, die op zijn erfgenamen overgaat, gehaa heeft. - Wanneer de beheer-

der van een handelsvennootschap, voor de
uitvoering v:;tn zijn mandaat, bij het einde
van het dienstjaar bij voorafneming op de
algemene onkosten bezoldigd wordt en
voor het einde· van het dienstjaar overlijdt, heeft hij. in zijn patrimonium een

heerder van een handelsvennootschap,
voor de uitoefening van zijn mandaat, bezoldigd wordt bij voorafneming op de reserves na beslissing van de algemene vergadering en overlijdt voordat deze beslissing genomen is, heeft hij in zijn patrimonium een recht op die bezoldiging gehad, op de schorsende voorwaarde welke
de stemming door bedoelde vergadering
opleverde, recht dat, gezien de terugwerkende kracht van de voorwaarde, op zijn
erfgenamen is overgegaan. (Burgerlijk
Wetboek, art. 1179.)
28 maart 1957.
635
9. - Handelsvennootschap. - Bezoldi-'
ging van cle beheerder. Bezoldiging
cloo1· voorafneming van ·een percent op de
~•itgelceerde winsten. Overlijclen van ae
beheerder '!?661" de beslissing van de algemene vergad.ering. - Beheerder die ho~t-.
de1· is geweest q;an een eventueel recht op
een bezolcliying. - Event~wel recht dat op
z·ijn e1·jgenamen ove·rgaat. - Wanneer de

beheerder van een handelsven;nootschap,
krachtens de statuten en eventueel krachtens de met de andere beheerders gesloten
bijzondere overeenkoinsten,
bezoldigd
wordt door voorafneming van een percent
op de uitgekeerde winsten en overlijdt
v66r de beslissing van de algemene vergadering over het bestaan van de winsten
en hun uitkering, is hij houder geweest
van een eventueel recht op een bezoldiging, recht dat op zijn erfgenarnen overgaat.
28 maart 1957.
635
10. - Handelsvennootschap. - Bezolcliging van ae beheerder. - Bezolcliginy
tegelijlc aoor voorafneming op de algernene onlcosten en door een toeslag op ae
ttitgelcee1·ae inlcomsten. - Overlijden van
de behee1·aer v66r de beslissing van ae algemene vergadering. - Recht dat op zijn
e1·jgenarnen overgaat. - Wanneer de be-

heerder van een handelsvennootschap. voor
de uitoefening van zijn mandaat volgens
een gemengd stelsel bezoldigd werd, dit
wil zeggen door voorafneming van een
vast of veranderlijk bedrag op de algemene onkosten alsook door een toeslag op
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de uitgekeerde i.nkomsten, en wanneer hij
v66r de beslissing van de algemene vergadering overlijdt, gaat het recht, dat hij
in zijn patrimonium gehad heeft over op
zijn erfgenamen.
28 maart 1957.
635
11. - Handelsvennootschap. - Bezoldiging 'Van de beheerder. - .il1andaat van
de beheerde1· dat door overlij den een einde
neemt v66r het einde van het dienstjaa1'.
Bezoldiging die pro rata temporis
dient bm·eJcend te worden. - De betaling

van de bezoldiging van de beheerder van
een handelsvennootschap, wiens mandaat
in de loop van een dienstjaar door overlijden een ·einde genomen heeft, dient pm
rata tempor·is te geschieden.
28 maart 1957.
635
12. - Dagtelcening van de goedlce~tring
van de balans en de winst- en verliesrelcening. Goedlceuring en dagtelcening
van deze goedlcettring ve1·meld in het pmces-verbaal van de algemene ve·rgadering
belcendgernaakt onder vorm van bijlage
in het Staatsblad. - Middel dat aan de
teitenrechter verwijt geen relcening te
hebben gehouden met de meldingen van
deze bijlage. Bijlage niet overgelegd
aan de 1"echter van wijzen. - Middel dat
niet aangenomen mag wo1·den. Wan-

neer de goedkeuring van de balans en
winst- en verliesrekening van een )1aamloze vennootschap aileen blijkt uit de bekendmaking van het proces-verbaal van
de algemene vergadering van de aandeelhouders onder vorm van bijlage .in het
Staatsblad, en wanneer deze bijlage niet
overgelegd werd aan de rechter van wijzen, is het middel dat steunt op de datum
van de goedkeuring van de balans en
winst- en verliesrekening vermeld in deze
bijlage, niet ontvankelijk v66r het Hof
van verbreking. (Samengeschakelde wetten omtrent de inkomstenbelastingen,
art. 54, par. 1; samengeschakelde wetten
omtrent de vennootschappen, ·art. 80, aangevuld bij artikel 7 van de wet van 1 december 1953.)
14 mei 1957.
767

1:3. -

Naamloze vennootschap. - Belcwaamhe'id. - Uitgestrelctheid. - Wat al

de rechterlijke akten betreft welke door
haar aard van .zedelijk wezen niet uitgt>sloten zijn heeft een naamloze vennootschap, principieel, dezelfde bekwaamheid
als die van een natuurlijke persoon, intHen de wet ze niet beperkt heeft.
31 mei 1957.
825
14. - Naamloze vennootschap. - Behee1·de1·s die een verrichting atsluiten
m·eemd aan het maatschappelijlc voorwerp. - Ven·ichting die geen daad van de

vennootschap ·is. - Ve1·Tichting die geen
1·echt verleent aan de vennootschap tegen
de de1·de medecontractant. - De verrich-

ting, vreemd aan het maatschappelijk
voorwerp, afgesloten door de natuurlijke
personen die de hoedanigheid van beheerders van een naamloze vennootschap bekleden, is geen daad van de vennootschap
en, bijgevolg, verleent aan deze geen recht
tegen de derde-medecontractant.
31 mei 1957.
825

15. - Naamloze vennootschap. - Statu.ten. - Derd-en mogen zich ·crop beroepen jegens de maatschappij. -De derden
mogen zich beroepen, jegens een naamloze
vennootschap, op de bedingen van de oprichtingsakte alsook op de wijzigingen
van de oprichtingsakte.
31 mei 1957.
825
16. - OndergeschUctheid van de aangestelden aan de o1·ganen van de vennoot~
schap. - Rechtsteit doo1· hetwellc de ondergeschiktheid van de ondergeschilcte
aan het lwachtens het contract uitgeoetend gezag tot ttiUng learnt. - Rechtsteit
dat zich slechts lean verwezenlijlcen in de
mate waarin het orgaan van de vennoot~
schap dit gezag we1·Jcelijk lean 1titoetenen.

- Daar de vennootschai) aileen door haar
organen har:idelt, geen gezag uitoefent of
wil uitbrengt dan door bemiddeling van
diezelfde organen, kan het rechtsfeit VaJ:l.
ondergeschiktheid, waardoor de gedwon~
gen onderwerping van de ondergeschikte
aan het krachtens het contract uitgeoefend gezag tot uiting_ komt, slechts verwezenlijkt worden in de mate waarin het orgaan van de vennootschap dit gezag were
kelijk kan uitoefenen.
14 juni 1957.
862

VEilANTWOORD ELIJKH EID
(BUITEN OVEilEENKOMST
ONTSTAAN).
1. ---, Stofjeliilce en zedelijlce schade. Beslissing wellce een ve1·goeding toeleent
die de ve1·goedenrle inte·resten begrijpt van
de dag van het ongeval at en tot betaling
van de gerechtelijlce inte1·esten ve1·oordeelt
van de dag van rle stalling als burgerlijlce
parti.i at. - Beslissing wellce impliceert
dat de vergoedende interesten niet meer
lopen van at die laatste datttm. - De be-

slissing die, tot herstelling van de stoffelijke en zedelijke schade, een vergoeding
toekent welke de vergoedende interesten
bevat van de dag van het ongeval af, en
tot betaling der gerechtelijke interesten
van de dag der steiling als burgerlijke
partij af veroordeelt, impliceert dat de
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vergoedende interesten van die datum af
niet meer lopen.
29 october 1956:
128
2. - Verbintenis ontstaan ttit een misdJrijf at een oneigenlijlc misdr·ijf. - Niettoepasselijlcheid van artilcel 1154 van het
Burgerlijlc Wetboelc. - Artikel 1154 van

het Burgerlijk Wetboek is niet toepasselijk op de uit misdrijven of oneigenlijke
misdrijven ontstane verbintenissen.
29 october 1956.
128

:3. -

OnvrijwiUige doding. Vorige
pathologische toestand van . het slachtotter. - Ferplichting voor cle rechter relcening er 'Uan te hottden om de omvanu van
. de herstelling door de dader van de onueoorloofde handeling te bepalen. - Voorwaarden. - Om de omvang van de her-

stelling te bepalen, welke aan het slachtoffer van een onvrijwillige doding verschuldigd is, moet de rechter met de vorige pathologische toestand van het slachtoffer slechts rekening houden indien de
dader van de ongeoorloofde handeling bewijst dat, afgezien van die handeling, die
toestand vroegtijdig het overlijden of het
ophouden der activiteit van het slachtoffer zou hebben medegebracht.
144
5 november 1956.
4. - Artilcel 1385 van het Bttrgerlijlc
Wetboelc. Verantwoordelij lcheiCl die
weegt op de persoon die in r·echte de bewaleing van het dier had. - Begrip. - De
persoon die, luidens artikel 1385' van het
Burgerlijk Wetboek, verantwoordelijk is
voor de schade door een dier berokkend,
is deze die, op het ogenblik van de schade, in rechte de bewaking van het dier
alsmede het meesterschap erover had,
't is te zeggen de niet-ondergeschikte
macht van leiding en toezicht.
8 november 1956.
163

5. - Verantwoordelijlcheid door de
daad van zalcen. - Vordering gesteunCl op
artilcel 1.'J84, alinea 1, van het Btwgerlijlc
Wetboelc. -Door de aanlegger te leveren
bewijs. - Degene die, op grond van artikel 138±, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek vergoeding vordert wegens schade veroorzaakt door de daad van een
zaak moet bewijzen, doch enkel bewijzen,
dat de verweerder onder zijn bewaking
heeft een zaak met een gebrek behept, dat
een schade door de aanlegger geleden is
geweest en dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen het gebrek en de schade;
zonder belang is dat een normaal zelfs
grondig onderzoek van ·de zaak het gebrek niet zou hebben doen ontdekken.
21 december 1956.
275
6.
Verantwoordelijlcheid wegens
daad van een zaalc. - Ar·tikel1384, eer·ste

lid, van het Burgerlijlc Wetboelc. - Voorwaarden van toepassing. De verant-

woordelijkheid wegens de daad van een
zaak wordt bepaald, bij artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, ten
laste niet van de eigenaar maar van de
bewaker van de zaak en is onderworpen
aan de voorwaarde dat de schade door
een gebrek van de zaak veroorzaakt
werd.
21 december 1956.
278

7. - Schade die de normale ongemalclcen van de bmtrt niet te bttiten gaat. Beg·rip. - Door vast te stellen da,t de gebouwen de onmiddellijke oorzaak van
schadelijke insijpelingen in het goed van
de gebuur zijn en dat zij opgericht werden, zonder dat de gepa~te voorzorgen
werden genomen, wijst de rechter er op
dat de aldus veroorzaakte schade geen
voor de buurt normaal ongemak uitmaakt.
21 februari 1957.
498

:s. - Vader· verantwoordelijlc voor de
schade veroorzaalct door zijn met hem wonend minderjarig Teind. - Vemntwoordelijlcheid afhanlcelijlc van een orwechtmatige daacl van de minderjar·ige. - De verantwoordelijkheid, door artikel1384, lid 2,
van llet Durgerlijk Wetboek ten laste gelegd van de vader van een met hem wonende minderjarige, is afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de schade
door een onrechtmatige daa<l van de minderjarige veroorzaakt werd.
7 maart 1957.
5±6
9. - Vader verantwoordelijlc wegens
een onrechtmatige daad van zijn minderjarig kind. - Bestanddelen van de onrechtmatige daad. - JJ1inderjarige die de
ottder·dom van het oordeel des onderscheids niet bere~kt heett. - Omstandiglw·id die een onrechtmatige daad niet ttitsl1tit. - De onreclltmatige daad van de

minderjarige, vereist voor de toepassing
van artikel 1384, lid 2, van het Durgerlijk
Wetboek, is niet noodzakelijk een daad
gesteld door een minderj arige die reeds
de ouderdom van het oordeel des onderscheids bereikt lleeft; een daad waardoor
aan een derde schade wordt berokkend,
die door de minderjarige gesteld werd en
welke hij niet het recht had te stellen,
volstaat.
7 maart 1957.
546
10. - li'mtt. - Mani:mtvr·e van cen gebntilcer· van de openbar·e weg. - Manrmtvre verboclen door de lVegcode· en aan de
weggebruilcer· toerelcenbaar. - Manamvre
rlie een fottt in de zin van a·rUkel 1382 van
het Bttrgedijlc lVetboelc uitmaalct. - Een

manmuvre van een gebruiker van de openbare weg, die door de Wegcode verboden
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is en niet Ran een vreemde oorzaak te · heid in het leven geroepen heeft, alsmede
wijten is, maakt een fout uit, in de zilll de' wijze en de omvang van de vergoeding,
van dit woord in artikel 1382 van het toepassing maken van de wet van het land
Burgerlijk Wetboek.
waar de onrechtmatige daad werd ge22 maart 1957.
610 pleegd, tenzij deze wet strijdig zou zijn
met de Belgische openbare internationale
11. - Stadswerlcman tijdelijlc werlwn- orde; de toepassing van deze regel wordt
niet verhinderd door het feit dat de on_belcwaam. - Onrechtmatige daad van een
rechtmatige daad een misdrijf zou uitmad-erde. Gemeente lcrachtens ove1·eenken dat in Belgie zou kunnen vervolgd
lcomst gehouden het loon van het slachtworden krachtens hoofdstuk II van de
offer te betalen ged1~rende de werlconbewet van 17 april 1878.
lcwaamheid. Slachtoffer tijdelijlc vervangen. - Onontbeerlijlce vervanging om
17 mei 1957.
778
op passende wijze de diensten van de gemeente te verzelceren. - Bijlcomendf3 1titgaven. - Schade aan de gemeente veroorzaalct, niet door de met het slachtoffer
gesloten overeenlcomst, doch door de door
de derde begane fottt. Wanneer een

stadswerkman een werkonbekwaamheid
ondergaat, . die aan een om·echtmatige
daad van een derde te wijten is, wanneer
de gemeente aan die werkman gedurende
zijn werkonbekwaamheid een loon uitbetaalt ter uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst, en wanneer zij er
toe genoopt is, om de diensten van de gemeente op passende wijze te verzekeren,
een tijdelijke werkman aan te werven,
maken die bijkomende uitgaven een schade uit, die niet door de met het slachtoffer gesloten overeenkomst doch door de
door de derde begane fout veroorzaakt is.
25 maart 1957.
617
12. - Misdrijf of oneigenlijlc misdrijf.
- W etten waarbij de elementen van het
feit dat de bt~rgerlijlce verantwoordelijlcheid in het leven ge1·oepen heeft, alsmede
de wijze en de omvang van de ve1·goeding,
bepaald worden. - Politiewetten in de zin
van artilcel 3 van het Bttrgerlijlc W etboelc.

- De wetten waarbij de elementen van
het feit dat de burgerlijke, hetzij delictuele of quasi-delictuele verantwoordelijkheid, in het leven geroepen heeft, alsmede de wijze en de omvang van de vergoeding bepaald worden, zijn politiewetten in de zin van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek.
17 mei 1957.
778
1:3. - Bttrgerlijke vordering tot vergoeding van een schade veroorzaakt door
een misdrijf of oneigenlijk misdrijf in
het buitenland begaan. - De Bel.oische
1;eohter, die over deze vordering rnoet beslissen, dient de wet toe te passen van het
land waa1· de onrechtrnatige daad begaan
werd. - Uitzonde1'ing op deze 1·egel. -

De Belgische rechter die kennis neemt
van de burgerlijke vordering tot vergoeding van een schade veroorzaakt in het
buitenland door een misdrijf of oneigenlijk misdrijf, moet, wat betreft de elementen van het feit dat de verantwoordelijk-

14. - Schade veroorzaalct d,oor de samenloop van twee onderscheidene touten.
- Slachtoffer ilat een van de twee fouten
begaan heeft. Dader van de andere
tout slechts verplicht tot .oedeeltelijlce
vergoeding der schade. Wanneer de

schade veroorzaakt werd door de samenloop van twee fouten is de dader van een
dezer fouten niet gehouden deze schade integraal te herstellen indien de andere
fout door het slachtoffer begaan werd.
(Burgerlijk Wetboek, art. 1382.)
17 juni 1957.
874

1:5. - Onvrijwillige doding. - Te wijten aan een to1~t van betichte en aan een
tout van het slachtoffer. - Maeder en
broeder van het slachoffer die zich burgerlijke partij aanstellen hoofdens een periwonlijke schade. - Veroordeling van de
betiohte tot de integ1·ale ver.ooeding van
deze sohade. - Geen vaststelling nopens
de nalatenschap van het slachtoffer. Onwettelijlcheid. ----:.Is onwettelijk het arrest dat, na vastgesteld te hebben dat een
onvrijwillige doding verciorzaakt werd tegelijkertijd door een fout van betichte en
een onvoorzichtigheid van het slachtoffer,
de betichte veroordeelt, om aan de moeder en de broeder van de overledene, burgerlijke partijen, de integrale vergoeding
van een personele schade door hen ondergaan, te betalen, zonder te onderzoeken
of deze rechthebbenden onder algemene
titel van het slachtoffer zijn erfenis hebben verworpen of de scheiding der erfboedels hebben aangevraagd.
17 juni 1957.
874
16. - Ongeval. - Verdachte veroordeeld wegens een rnisdrijf dat een schade
veroorzaalct heeft. - Samenlopende tout
.oepleegd door het slachtotter. - Personen jegens dewellce die to1~t de burgerlijlce
vemntwoordelijkheid van de verdachte
vermindert. De samenlopende fout,

door het slachtoffer van een ongeval gepleegd, mag de burgerlijke verantwoordelijkheid van de dader van het misdrijf,
welke dat ongeval aldus heeft veroorzaakt, slechts jegens het slachtoffer zelf
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en zijn rechthebbenden ten algemene titel
verminderen. (Eerste arrest.)
1 juli 1957.
930
1'7. - Misddjf. - Doodslag.
Weduwe van het slaohtoffer rU.e 1·eoht heeft
op een pensioen in geval van overlijden
van haar man. - Pensioen dat de herstelling van de door de ongeoorloofde daad
beroklcende sohade niet t~itmaakt. - Pensioen zonder invloed op de verpliohting
van de dader van het wanbedrijf de schade te he1·stellen. - Wanneer een misdrijf

het overlijden van het slachtoffer veroorzaakt en dit overlijden aanleiding geeft
tot betaling aan de weduwe van een pensioen, hetwelk de herstelling van de door
de ongeoorloofde daad veroorzaakte schade niet uitmaakt, blijft de uitkering van
dat pensioen zonder invloed op het bedrag
van de door de dader v.an het misdrijf
verschuldigde vergoeding.
(Burgerlijk
Wetboek, art. 1382.)
950
8 juli 1957.

VERBINTENIS.
Middel hien~it uenomen dat de verbintenis niet een alternatieve verbintenis is
maar een taoultatieve verbintenis. - Middel dat niet vom· de eerste maal v66r het
hof mag voorgestela wo1·den. - Mag niet

voor de eerste maal v66r het hof voorgesteld worden het middel dat aanvoert dat
er geen alternatieve verbintenis bestond,
doch een hoofdverbintenis en een verbintenis in faot~ltate solutionis.
20 juni 1957.
885

VEQBREKING.
:B:ooFDSTUK
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HooFDSTUK

I. - Bevoegdheid.
II. - UitgestreTctheid.
III. - Verwijzing na vm·ore-

lcin,q.

ROOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID.

1. - Bevel van de Ministe1· van justitie. StrafzaTcen. Arrest welTc een
belclaagde pliohtig verlclaart aan een misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van
de Staat en zijn onmiddellijlce internering beveelt. ~ Arrest hetwellc vaststelt
dat de geintenwerd.e van reohtswege ontzet is uit de 1·eohten opgesomd in a?·tikel 123sexies van het St?·afwetboelc. OnwettelijTce beslissing. Vernietiging.

'-- Op de voorziening van de procureur
generaal, ingevolge het bevel van de Minister van justitie, vernietigt het hof de
beschikking waarbij een arrest hetwelk,
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bij toepassing v~,tn de wet van 9 april
1930, de internering beveelt van een beklaagde, plichtig verklaard wegens misclrijf tegen de uitwendige veiligheid van
de Staat, beslist dat deze van rechtswege
vervallen is van de rechten opgesomd in
artikel 123sexies van het Strafwetboek.
15 october 1956.
94
2. - Bevoegdheid. - Inlcomstenbelastingen. ~ Gevolgtrelcking die de rechter.
ajleiclt t~it door hem soeverein vastgestelde feiten. - Onderzoelc vt;m het hot
vcm oassatie. ~ Ret hof van cassatie on-

derzoekt of de exploitatieomstandigheden
soeverein door de rechter over de grond
vastgesteld door hem als uitzonderlijk
konden worden aangezien en of zij het
niet-toepassen van de forfaitaire grondslagen door de administratie, in overleg
met de betrokken bedrijfsgroeperingen,
vastgesteld overeenkomstig artikel 28
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, wettelijk
koriden rechtvaardigen. (Impliciete beslissing.)
23 octo~er 1956.
1.12
3. - Bevoegdheid der voltallige tereohtzitting. - Voorafgaand bevelsohrift
van de eerste voorzitter. De kamel·

van het hof bevoegd om over een voorziening te beslissen neemt er kennis van
in voltallige tereehtzitting wanneer een
bevelschrift van de eerste voorzitter
zulks heeft beslist. (Wet van 25 februari
1954, art. 4.) (Eerste en tweede zaak.)
17 november 1956.
181
4. - Bevoegdheid.
Strafzalcen. Middel waarbij aangevoerd wordt dat de
1·eohtm· de elementen van het dossier verTceerd beoordeeld heeft. H of zonder
1·eoht om dit na te gaan. - Ret hof heeft

het recht niet na te gaan of de rechter
de elementen van het strafdossier, dat
hem voorgelegd was, juist of verkeerd
beoordeeld heeft.
7 januari 1957.
314

5. - Bevoegdheid.
Strafzalcen. ~
Verjaring. ~ Bevoegdheid van het hof
om na te gaan of de pt~blielce vordering
al clan niet verjaard is. - Ret Rof van
verbreking is bevoegd om in de haar voo.rgelegde rechtspleging na te gaan of de
publieke vordering al dan niet verjaard

is.
28 januari 1957.

394

•6. -

Bevoegdheid. - Zaken van reohtbelastingen. Aansla,q van
an~btswege. Afleiding dooT de reohter
van feiten die soeverein door hem vastgesteld werden. - Oontrole van het hof.
st?·eekse

- Wanneer het hof van beroep, uitspraak doende over een beroep ingesteld
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tegen een beslissing van de directeur der
rechtstreekse belastingen, door een belastingschuldige, die regelmatig van ambtswege aangeslagen is, op feiten gewezen
heeft waarop de administratie gesteund
heeft om de belastbare grondslag te bepalen en daaruit afgeleid heeft dat die
grondslag niet willekeurig werd bepaald,
oefent het hof zijn controle ten einde na
te gaan of de aldns vastgestelde feiten
die afleiding konden rechtvaardigen.
31 januari 1957.
415

7. - Bevoegdheid. ~ Bur·gerlijlce zalcen. - Materiele vergissing in de bestreden beslissing. Recht· v66r· het hot
deze te verbeteren. ~ Bet behoort het
hof, voor de beoordeling van een cassatiemiddel, een materHc;le vergissing te
verbeteren welke door de rechter in het
opstellen van ue motieven van zijn beslissing begaan werd, en het klaarblijkend tekort van een term aan te vullen,
wanneer die vergissing en dat tekort
duidelijk uit de context van de beslissing
blijkt.
418
1 februari 1957.
8. Proced~tre.
Strafzaken. Voorziening als niet gegrond verworpen.
- Memorie waarb·ij aanleg_qer vr·aa.qt dat
hem alcte ervan worde verleend dat hij
zich voorbehoudt een tweede voorziening
'in te stellen. - Het hof szaat er geen
acht op. ~ Wm;meer het hof een voorzie-

ning als niet gegrond verwerpt, slaat het
geen acht op de memorie waarbij aanlegger vraagt dat hem akte worde verleend
dat hij zich voorbehoudt tegen hetzelfde
a•rrest een tweede voorziening in te stellen.
430
4 februari 1957.
9. - Bevoegdheid.
Strafzalcen. Materb(ile vergissing in een proces-verbaal van het vooronder·zoek. Recht
voor het hof die ver_qissing recht te zetten. - Tot beoordeling van een verbre-

kingsmiddel heeft het hof het recht een
materiele vergissing recht te zetten,
welke in een proces-verbaal van het vooronderzoek voorkomt, wanneer die vergissing uit de context van dat proces-verbaal klaar blijkt.
460
11 februari 1957.
10. ~ Fereni_qcle learners. - St-rafzalcen. ~ Voorzienin.Q te_qen een arrest door·
het hof van ber·oep _qewezen op verwijzing na verbrelcin,q. - Arrest dat onverenigbaar is met het arrest van verbrelcing. Middel door het openbaar ministerie bij het Hot van veTbr·eking
voorgesteld, hetwellc identielc is met het
middel dat dooT het Mrest van ver·brelcing werd aan_qenomen. TTooTziening
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dat aan de vereniude JcameTs dient voor_qelegd te worden. - Behoort tot de ken-

nis van de verenigde kamers van het hof
het onderzoek van de voorziening in
strafzaken ingesteld tegen een arrest
door het hof van beroep gewezen op verwijzing na verbreking, indien dat arrest
met het arrest van verbreking onverenigbaar is en indien het middel door het
openbaar ministerie bij het Bof van verbreking voorgesteld hetzelfde is als datgene hetwelk door het Bof van verbreking aangenomen was geworden.
27 februari 1957.
516
11. ~ Bevoe_qdheid. ~ Strafzalcen. Maatschappez.ijlce zelcerheid. - P~tblielce
vorderin_q afhanlcelijk van het indienen
van een lclacht door de bevoegde overheid. - Toezicht van het hof. - Bet be-

hoort aan het Bof van verbreking het
bestaan van de klacht van de bevoegde
overheid na te gaan, van de indiening
waarvan artikel 12, paragraaf 2, van de
besluitwet van 28 december 1944, betreffende de maatschappelijke zekerheid van
de arbeiders, gewijzigd bij artikel 2 van
de besluitwet van 6 september 1946, het
instellen van c1e publieke vordering afhankelijk maakt. (Stilzwijgende oplossing.)
4 maart 1957.
536
12. - Taak, van het hof. ~ Zalcen van
directe belastin_qen. - Bestr-eden beslissing die haar dispositief stennt op een
floor· de voDTzienin_q gecritiseenle reden.
~Macht van het hof om een Techtsreden
bij te voe_qen. - Wanneer de bestreden

beslissing haar dispositief steunt op een
door de voorziening gecritiseerde reden,
mag het hof ervoor een rechtsreden in de
plaats stellen die het dispositief rechtvaardigt.
14 maart 1957.
579
13. - Bevoe_qclheid.- ~ lliiddel dat de
nasporing van feitelijlce elementen ver_qt.
- Onbevoe_qdheid van het hof. ~ Bet hof'

is zonder macht om feitelijke elementen
na te gaan waarop een tot staving van
.een voorziening ingeroepen middel steunt,
25 maart 1957.
619
14. - Bevoe_qdheid. - Militie. ~ Middel aanvoeTend dat cle ho_qe militieraad
in feite cle elementen van cle zaalc slecht
beooTdeeld heeft. Onbevoegclheid van
het hof. ~ Bet hof heeft de macht niet

om na te gaan of de hoge militieraad,
in feite, de elementen van de zaak goed
of slecht beoordeeld heeft.
642
1 april 1957.

15. - Bevoegdheid. - Strafzalcen. j]fateriele vergissing in cle beskeden beslissing. - Macht van het hof om ze te
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Voor de beoordeling van
een middel tot verbreking heeft het hof
. de macht een materiele vergissing van
de bestreden beslissing te verbeteren,
indien deze vergissing onmiskenbaar nit
het tekstverband van de b'eslissing blijkt.
8 april 1957.
669
verbeteren.. -

16. ~ Bevoegclhe·icl van het Hof van
verbrelcing. - Schencling van een ministeriiile dienstbrief. ~ Schend·ing clie niet
tot verbrelcing leiclen lean. - De scherr-

ding van een ministeriele clienstbrief kan
niet leiden tot verbreking.
16 april 1957.
689
17. - Bevoegdheid. - Stmtzalcen. Gevolgtrelclcing, door cle rechter gemaalct,
uit cle teiten cloor hem vastgestelcl. Toezicht van het hot. - Indien het aan

de rechter behoort de .feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing steunt, behoort het aan !let Hof van verbreking na
te gaan of .deze feiten de gevolgtrekking,
die hij in rechte eruit maakt, wettigen.
(Stilzwijgende oplossing.)
29 april 1957.
705
18. - Bevoegdheicl. - Directe belastingen. - Afieicl·ing, naar rechte, door de
rechter over cle grand van feiten cloor
hem soeverein vastgesteld. Toezicht
van het Hot van verbrelcing. - Al be-

hoort het aan de recllter soeverein de feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing steunt, is llet evenwel aan het
Hof van verbreking voorbehouden na te
gaan of die feiten de gevolgtrekkingen
rechtvaardigen welke de bestreden beslissing daaruit naar recht afleidt.
754
7 mei 1957.
19. - Bevoegdhe·id. - Stratzalcen. 111iddel dat aanvoert dat het onderzoelc
het bewijs van de elementen van het misdrijf niet opgeleverd heett .in teite. Onbevoegclheid van het hof. - Ret valt

21. - Opdracht van het hot. - Directe belastingen. - Bestreden beslissing
die haar clispositiet grondt op een cloor
cle voorziening gecritiseerd motiet. V ermogen van het hot om die reclen door
een andere rechtsgrond te vervangen. ~

W anneer de bestreden beslissing haar
dispositief steunt op een door de voorziening gecritiseerde redeu, mag het hof
die reden door een andere rechtsgrond
vervangen. ,
9 juli 1957.
963
HOOFDSTUK II.
UITGESTUEK'l'HEID.

.22. - Draagwijdte. - Strafzalcen.
Arrest verbrolccn om reden dat het hof
·van beroep niet wettelijlc het door de eerste rechter toegelcend uitstel heett beper/ct. - Wanneer een arrest van het hof
van beroep verbroken wordt daar niet
vastgesteld werd dat de gedeeltelijke intrekking van de door de eerste rechter
toegestane schorsing met eenparigheid
van stemmen van zijn leden werd gewezen, draagt de verbreking over de nitgesproken straf in haar geheel.
4
17 september 1956.
2:3. - Draagwijdte. - Stmtzalcen.
Voo1·ziening van de verdachte. - Verbrelcing van cle beslissing over de P7~bZie1ce
vm·dering, - Brengt de verbrelcing mede
van de beslissing over de b1wgerlijlce vordering zo deze niet definitief is, zelfs wanneer de voorziening tegen die beslissing
niet is ge1·icht. - De verbreking van de
beslissing van veroordeling, ingevolge de
voorziening van de verdachte tegen de publieke vordering, brengt de verbreking
mede van de beslissing over de burgerlijke vordering zo deze niet definitief is
zelfs wanneer de verdachte tegen die beslissing geen voorziening heeft ingediend.
17 september 1956.
8

buiten de bevoegdheid van het hof na te
gaan of het onderzoek in feite het bewijs
van de elementen van het misdrijf opge24. - Dmagwijdte. - Strafzalcen. leverd heeft.
· An·est van de learner van inbeschuldiging3 ' juni 1957.
836 stelling hetwellc een belclaagde wegens een
20 . ..,-- Opdracht van het hot. -

Bn!·gerZijlce zalcen. Bestreden beslissing
die haar besch'ilclcing stewnt op een moUe! door de voorziening gecritiseerd. ~
Macht van het hot om in rechte op een
aanvullend motiet te wijzen dat d(3 beschilclcing rechtvaa?·cligt. Wanneer de

bestreden beslissing haar beschikkend gedeelte steunt op een motief door de voorziening gecritiseerd, vermag het hof in
rechte een motief in te roepen dat dit
gedeelte rechtvaardigt. (Impliciete oplossing.)
21 juni 1957.
898

misdaacl naar de correctionele rechtbanlc
verwijst zonder aand1tiding van verzachtende omstandigheden. - Voorziening tegen het ar·rest van vemorcleling. - Verb!·elcing van het arrest van veroordeling
en van de vom·atgaande rechtspleging met
inbegrip van het arrest van cle lvamer van
inbesch1tldigingstelUng, Ingevolge de

voorziening gericht tegen een arrest van
veroordeling door het liof van beroep wegens een misdaad gewezen, welke naar de
correctionele rechtbank werd verwezen
bij een arrest van de kamer van inbesclmldigingstelling zonder aanduiding van
verzachter;tde omstandigheden, verbreekt
!

VERBREKING.

het hof het bestreden arrest en geheel de
daaraan voorafgegane rechtspleging vanaf
en met inbegrip van het arrest van de
kamer van inbeschnldigingstelling. (Wetboek van strafvordering, art. 408 en 413.)
24 september 1956.
23
· 2!5. - Uitgestrektheid. - Stratzaken.
- Voorziening door de verdachte.- Vm·breking van de beslissing over de publieke
vordering. - Brenut de verbreking mede
van de niet definitieve beslissing over de
bu1·gerlijke vordering gewezen zelts indien
de verdachte geen voot·ziening tegen ·die
beslissing heett ingesteld. - De verbreking van de veroordeling nitgesproken
over de pnblieke vordering brengt de verbreking mede van de niet definitieve beslissing op de vordering van een bnrgerlijke partij gewezen zelfs wanneer de verdachte tegen die beslissing geen voorziening heeft ingesteld.
1 october 1956.
47
26. - Dmagwijdte. - Stratzalcen.
Burgerlijke vorderingen. Beslissing
wellce de verantwoo1·delijkheid van een
ongeval voor de heltt ten laste van ellce
dader stelt. - Verantwool"delijlcheid gesteund op een tout van ieder dader. Voorziening van een der daders van het
ongeval. - Vet"b!"elcing 01ndat de beslissing onwettelijlc een andet· ten laste van
de ve·rweerder gelegde tout niet bewezen
heett verklaard. VMbt·eking van de
beslissing wellce de verantwoordelijlcheid
van aanlegger en vet·weerdet· heett bepaald. - Verbrelcing wellce zich niet ttitstrekt tot de beslissinq wellce het deel van
de vet·antwoordelij klieid van venveerder
op minstens de heltt bepaalt. - Verbreking welke zich niet uitstrekt tot de beslissing welke aanlegger vemntwoordelijlc
verklaart uit hootde van de te zijnen laste
weerhottden tout. - Wanneer de rechter

over de grond de verantwoordelijkheid
van de gevolgen van een ongeval voor de
helft ten laste van de beide daders van
dat ongeval heeft gelegd nit hoofde van
een font door ieder van hen gepleegd en
bovendien, onwettelijk, een font door een
van hen den ander aangetegen niet bewezen heeft verklaard, betreft de op voorziening van de eerste nitgesproken en op die
onwettelijkheid gegronde verbreking, de
beslissing welke de verantwoordelijkheid
van aanleger ev verweerder bepaalt, doch
strekt zich niet nit tot de beschikkingen
welke beslissen dat verweerder ten bedrage van minstens de l1elft verantwoordelijk is en dat aanlegger een font heeft
begaan welke zijn verantwoordelijkheid
medebrengt.
29 october 1956.
133
. 2'7. - Omvang. - Stratzalcen. - Veroordeling tot menige stratton uit hootde
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van menige misdrijven en tot het geheel
der kosten van de pttblielce vordering. V erbreking van de veroordeling wegens
een van de misdrijven. - Verbrelcing van
rle beslissing betreffende het geheel der
kosten. - W anneer een arrest, welk een

verdachte tot menige straffen nit hoofde
van menige misdrijven veroordeelt, verbroken wordt betreffende een van die misdrijven, brengt die verbreking deze mede
van de veroordeling tot het geheel der
kosten.
5 november 1956.
148

28. - Omvang. - Stratzalcen. - Arrest wellc de ontzetting der bij artilce~ 31
van het Stratwetboelc voorziene rechten
ttitspreelvt ttitdntkkelijlc erbij voegende
de t·echten om te lciezen en gekozen te
worden.. - Verbt·elcing zich uitstrelclcende
tot het gehele dispositiet betreffende de
ontzetting, maar tot die ontzetting beperlct. - Wanneer een arrest verbroken
wordt om reden dat het ten laste van de
veroordeelde de ontzetting der bij artikel 31 van het Strafwetboek voorziene
rechten nitspreekt, nitdrnkkelijk erbij
voegende de rechten om te kiezen en gekozen te worden, breidt de verbreking zich
nit tot het gehele dispositief, betreffende
de ontzetting van de rechten, maar is tot
dit dispositief beperkt.
3 december 1956.
228
'29. - Uitgestrelctheid.
Stratzaken.
- Arrest dat niet ontvanlcelijlc verlclaart
de hogem beroepen v66r het eindvonnis
ingesteld tegen een vonnis over een betw-isting omtt·ent de bevoegdheid. - Verbt"elcing 'Uan het arrest en vernietiging
van de na het beroepen vonnis v66r de
correcUonele t·echtbanlc gevoerde rechtspleging. - De verbreking van een arrest

van het hof van beroep waarbij niet ontvankelijk worden verklaard de hogere
beroepen, v66r het eindvonnis ingesteld
tegen een over een betwisting omtrent de
bevoegdheid gewezen vonnis, brengt de
vernietiging met zich mede van de rechtspleging welke na het beroepen vonnis
v66r de correctionele rechtbank gevoerd
werd. (Wetb. van strafv., art. 408 en 413.)
'306
7 januari 1957.
·30. - Uitgestt"elctheid. - Strat?aken.
- A.·rrest verbrolcen om de reden dat het
hot van beroep de betiohte onwettelijlc
veroordeeld heett tot de lcosten van ho,qer
beroep van de pttbl-ieke vordering. - Verlwelcing tot dat dispositiet bepet·lct. -

Wanneer een arrest verbroken wordt om
de e_nige reden dat de betichte onwettelijk
tot de kosten van hoger beroep van de
publieke vordering is veroordeeld, wordt
de verbreking tot dat dispositief beperkt .
14 januari 1957.
344
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31. - Draagwijdte. - Stratzalcen. Burgerlijke vm·derin,q.
Verb1·elcing
~titgesproken omdat de bestreden beslissing niet geantwoord heeft op de conclttsies, waarbij de betichte een grand van
1·echtvaardiging deed gelden. - Vernietiging van de beslissing, zelfs in zover zij
de materif!le bestanddelen van het misdrijf bewezen verlclaa1·t. - Wanneer, op

de voorziening van de betichte, de beslissing over de vordering van de burgerlijke
partij verbroken is geworden, omdat zij
niet antwoordde op de conclusies waarbij
de betichte een grond van rechtvaardiging
deed gelden, brengt de zonder voorbehoud
uitgesproken verbreking de vernietiging
van de beslissing mede, zelfs in zover
deze de materiEHe bestanddelen van het
misdrijf bewezen verklaart.
23 januari 1957.
385
:32. - UitgestrelctheicL - St·ratzaken.
- Bm·gerlijlce vo1·derin.q.- Vo1·dering ge.
steund op een teit rlat tegelijk een wanbedrijf en een ove1·t1·eding oplevert. - Beslissing welke de op rle ove1·treding gestettnrle vo1·dering inwilligt. Voorziening van rle beUchte. - Verbrelcing wegens rle verjaring van rle alatts ingewilligrle vordering. - Verbrelcing wellce zich
uitstrelct tot de beslissing waarbij de op
het wanberlri,if gesteunde vorrlering afgewezen is. - Wanneer de burgerlijke partij
haar vordering gesteund heeft op een feit
hetwelk tegelijk een wanbedrijf en een
overtreding oplevert en wanneer, op de
voorziening van de betichte, de beslissing
waarbij de op de overtreding gesteunde
vordering verbroken wordt, wegens de
verjaring van die vordering, strekt zich
de verbreking uit tot de beslissing waarbij de op het wanbedrijf gesteunde vordering impliciet worclt afgewezen, daar
beide beschikkingen geen onderscheiden
beschikkingen uitmaken wat de omvang
van de verbreking betreft.
28 januari 1957.
394
33. - Uitgestrelctheicl. - Stmtzalcen.
- Onmogelijlcheirl voo1· het hot zijn controle uit te, oefenen over rle wettelijlcheirl
van rle veroorrleling tot ve?·beurdverlclaring. - V erbrelcing tot die verom·deling
beperlct. - Wanneer de verbreking bevolen wordt om de enige reden dat het bestreden vonnis het hof niet in de mogelijkheid stelt zijn controle over de wettelijkheid van de veroordeling tot de verbeurdverklaring nit te oefenen, wordt de
verbreking tot dat dispositief beperkt.
11 februari 1957.
458
34. - Dmagwijclte. - Stratzalcen. Voorziening van de beklaagde. - Vonnis
van veroo·nleling ve'rbrolcen onulat de
rechter een politiestraf heett toegepast op
een wanbedrijf ve1·jaard als overtrading.

- Ver:fadng van de pttblielce vordering
niet bereilct in .de stand van de rechtspleging na ve1'b1·eJcin,q. - Verbrelcing van de
beslissing gewezen over de vorde1·ing van
de bttrgerl-ijlce pat·tij. - De verbreking,

op de voorziening van de beklaagde, van
de veroordeling die een politiestraf toepast op een feit als wanbedrijf omschreven en als overtreding verjaard, strekt
zich nit tot de beslissing over de vordering van de bnrgerlijke partij gewezen en
die het gevolg is van de eerste, indien, in
de stand van de rechtspleging na die verbreking, de verjaring van de publieke
vordering niet bereikt is.
11 maart 1957.
557

:35. - Uitgestrelctheid.
Stratzalcen.
- Voorziening van de belclaagde. - Verbrelcing van de beslissing over rle pttblielce
vordm·ing. - Brengt de ve1·brelcing mede
van rle niet-definitieve beslissing, gewezen
over de vo1·der·ing van de btwgerlijlce parUj. - Zelts indien de belclaagde zich tegen die besliss·ing niet voorzien heett. De verbreking, op voorziening van de beklaagde, van de beslissing van veroordeling over de pnblieke vordering brengt de
verbreking mede van de niet-definitieve
beslissing, gewezen over de vordering van
de burgerlijke partij, zelfs indien de beklaagde zich niet voorzien heeft tegen
deze laatste beslissing.
1 april 1957.
648
:36. - Stmtzalcen.- Voorz·iening door
het openbaa1· ministerie ter terechtzitting
ingestelrl. Verbrelcing. Uitwerlcing
beperlct tot het belrtng van de wet en zonde1~ verwijzing.
De verbreking, op
voorziening ter terechtzitting van het hof
door het openbaar ministerie ingesteld,
van een in strafzaken gewezen beslissing,
wordt enkel nitgesproken in het belang
van de wet en zonder verwijzing. (Wetboek van strafvordering, art. 442.)
8 april 1957.
, 665
37. - Uitgestrelctheid. - Zalcen vrtn
di1·ecte belastingen. - Verbmlc·ing van een
arrest dat ttitsp1·aalc doet ove1· de ontvanJcelijlcheid van een beroep. - Ve·rbrelcing
die de vernietiging ·medebrengt van het
arrest dat ten g1·onde ttitspraalc doet en
het gevolg is van het eerste. - De verbre-

king van een arrest, dat nitspraak doet
over de ontvankelijkheid van het beroep
van een belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen,
brengt de vernietiging mede van het arrest
dat ten gronde uitspraak doet en het gevolg is van het eerste.
16 april 1957.
690
.38.- Omvang.- Stratzalcen.- Voorziening van betichte. - Verbrelcing, met
ve1·wijzing, van de beslissing van veroor-

VERBREKING.
deling op de pnblielce vm·dering. - Bt·enut
de vet·brelcing mede van het vonnis, dat
geen eindbeslissing it·itmaakt, gewezen op
de vor·det·ing van de biwget'lijlce partij,
niettegenstaande de ajstanrl van een voot·batiue voorziening van betichte tegen deze
beslissing. - De verbreking met verwij-

zing, op de voorziening van betichte, van
de beslissing van veroordeling gewezen op
de publieke vordering, brengt de verbreking mede van de beslissing, die geen
eindbeslissing uitmaakt, op de vordering
voor de burgerlijke partij, :rrtettegenstaande de betichte afstand deed van de
voorziening voorbarig door hem ingesteld
tegen deze laatste beslissing.
740
6 mei 1957.
39. -'-- Omvang. -

Stt-ajzalcen.
Verbrelcing van een a·rrest van veroordeling.
- Verbrelcing om rle enige t·eden dat de
bijkomende straffen van verbod van emploitatie van een rlranlcslijterij en van het
aanplalclcen van het arrest ititgesprolcen
worden voor een rli~ttr beneden de wettelijlce termijn. - Verbreking beperlct tot
deze beslissing. Wanneer een arrest

van veroordeling verbroken is voor de
enige reden dat de bijkomende straffen
van het verbod van exploitatie van een
drankslijterij en van het aanplakken van
de beslissing van veroordeling uitgesproken werden voor een duur lager dan de
wettelijke termijn, is de verbreking beperkt tot deze beslissing.
6 mei 1957.
749
40. - Omvang. - B·urgerlijlce zalcen.
- At·rest een hoojdvordering en. een teueneis alsoolc een det·den-vet·zet verwerpende.
- Beslissing gegronrl op dezelfde beweegVer·bonden dispositieven. redenen. Verbreking van het eerste rlispositief deze
van de twee andere teweegbTengende. -

Wanneer de beslissing een hoofdvordering
verwerpende, en de beslissingen een tegeneis, en, bij gebrek aan voorwerp, een derden-verzet verwerpende, gegrond zijn op
dezelfde beweegredenen, zijn deze dispositieven verbonden en brengt de verbreking
van de eerste de verbreking van de twee
andere teweeg.
23 mei 1957.
808
41. - Uitgestrelctheid.
Stt-d,fzalcen.
- Bitrgerl-ijlce vordet·ing. - Arrest dat
een betichte wegens onvt·ijwillige lcwetsitren tot de gehele vet·goeding van de schade
door ·het slachtojfet· ovgelopen veroordeelt. - At·rest verbrolcen om rle eni,qe rerlen rlat cotwlttsies van bet-ichte niet beantwoorrl ~verden. - Oonclnsies rlie staanrle hoitrlen rlat een rleel van ae verantwoorclelijkheia de bm·gerlijlce partij ten
laste valt. - Verbrelcing die zich niet ititstrelct tot de beschilclcing beslissende dat
betichte fonten heejt gepleegrl die zijn
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Wanneer een arrest dat een betichte wegens onvrijwillige kwetsuren tot de gehele vergoeding der schade jegens de burgerlijke partij veroordeelt, verbroken is
om de enige reden dat de rechter de conclusies van betichte niet heeft, beantwoord
cUe staande houden dat een deel van de
verantwoordelijkheid te wijten was aan
de burgerlijke partij, strekt de verbreking zich niet uit tot het beschikkend gedeelte, beslissende dat betichte fouten
heeft gepleegd die het ongeval hebben veroorzaakt zijn verantwoordelijkheid meebrengende.
24 juni 1957.
906
42. - Omvang. - Btwgerlijlce zaken.
- Geuronrl verlclaarrle vorrledng van een
wet·Jcman tot betaling van een vergoeding
voor verbrelcing, zonder opzegging noch
ernstige reden, van een arbeidscontmct.
JJ'eitenrechter rlie beslist :
1° dat, in stt·ijd met de bewering van de
werlcman, het contract voot· een bepaalde
ondet·neming gesloten werrl; 2° dat bij gernis aan een gebntilc, na de inwerlcingtreding van de wet van 4 rnaart 1954 ontstaan, orn door geen geschrijt zullc contract vast te stollen, het onderhevig is aan
rle voorwaarden van rle verbintenissen
voot· een onbepaalde rli~ur. - Verbrelcing
van die laatste beslissing op vooTziening
van rle werlcgever. - V erbrelcing uitgebt'eirl tot de eerste beslissing. - Wanneer,

om gegrond te verklaren de vordering van
de werkman tot betaling van een vergoeding wegens verbreking, zonder opzegging
noch ernstige redenen, van een arbeidscontract, de feitenrechter beslist, enerzijds, dat, in strijd met de bewering van
de werkman, dit contract gesloten is geweest voor een bepaalde onderneming en,
anderzijds, dat, bij gemis aan gebruik ontstaan na het in werking treden van de
wet van 4 maart 1954 om zulk contract
door geen geschrift vast te stellen, het
onderhevig is aan de voorwaarden voorzien voor de overeenkomsten aangegaan
voor een onbepaalde duur, strekt de verbreking, op voorziening van de werkgever, van die laatste beslissing zich uit tot
de eerste, die beide beschikkingen niet
onderscheiden zijnde, ten opzichte van de
omvang der verbreking.
11 juli 1957.
970
HOOFDSTUK III.
VERWIJZING NA VEBBREKING.

43. - Verwijz·ing na vet·brelcing.
Strajzaken. ~ V erbt·elcing van het aTrest
van veroorrleling en van ae voot"ajgegane
rechtspleging met inbegrip van het arrest
van verwijz·ing. Verwijzing naar rle
lcamer van inbeschuldi,qingstelling van
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een ander hot van beroep. ~ Wanneer
het hof een arrest van veroordeling en
wat daaraan voorafging met inbegrip van
het arrest van verwijzing verbreekt, verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van een ander hof
van beroep. (Wetb. van strafv., art. 429.)
24 september 1956.
23

44. - Ferwijzing na verb·relcing.
Stratzalcen. ~ Arrest verbrolcen in zover
het de · beUohte onwettelijk vm·oordeeld
heett tot de publielce vordering. - Kosten die ten laste van de Staat moeien
vallen. - Ferb1·elcing zonder verwijzing.

- Indien een arrest verbroken wordt,
slechts in zover het de betichte onwettelijk tot de kosten van hoger beroep van
de publieke vordering veroordeeld heeft,
wanneer die kosten ten laste van de
Staat moeten vallen, wordt de verbreking
zonder verwijzing uitgesproken.
14 januari 1957.
344
415. -

VeTwijz·ing na verbrelcing. Stratzaken. - B-it.rrNrlijlce voTde1'ing. ~
Fonnis vnn hogeT be·roep verb1·oTcen omdnt de rechter in hager beroep Tcennis
heett genon~en van een b1wge1'lijke vordeTing wellce. v661· hem, niet aangebrnoht
was. ~ V Mdei·ing (lejinitief gewezen. Verbrelcing zonder ve·rtvijzing. Wan-

neer' een vonnis van hoger beroep verbroken wordt in zover de rechter in hoger
beroep kennis genomen heeft van een burgerlijke vordering welke v66r hem niet
was aangebracht, wordt de verbreking
op dat punt zonder verwijzing uitgesproken.
23 januari 1957.
383
46. - Verwijz·ing na verbrelcing. Stratzalcen. ~ Verb·relcing omdat de pnblielce vordering ttitge(loofd is. ~ Geen
verwijzing. Wordt de besiissing over

de publieke vordering verbroken omdat
die vordering uitgedoofd is, dan zijn er
geen termen aanwezig tot verwijzing.
4 februari 1957.
430
47. - Ve·rwijzing nn verbreking. Strafzalcen. - Beslissing van onbevoegdver·lclnring over de pnblielce vordering. ~
·verbrelcing. Publieke vordering verjaa1·d. VerbrelC'ing zonder verwijzing.

Wanneer de rechter over de grond zich
ten onrechte onbevoegd heeft verklaard
om kennis te nemen van de publieke vordering en deze, alleen ingestelde, vordering verjaard was op de datum, waarop
de beslissing van onbevoegdverklaring
gewezen werd, wordt de verbreking zonder verwijzing uitgesproken.
4 maart 1957.
535

~

48. - Verwijzing na ve1·brelcing. Strafznken. - llerb1-e7cing omdat de rechter een poliUest·rnt heeft toegepast op
een wanbedr'ijf als overtreding veTjaard.
llerja1'ing vnn de ptt.blielce vordering
niet bereikt in de stand van de Teohtspleginq na ve1·b1-eking. ~ llerwijzing. -

Wanneer de beslissing over de publieke
vordering verbroken wordt omdat de
rechter een politiestraf heeft toegepast
op een feit als wanbedrijf omschreven
en als overtreding verjaard, en wanneer
in de stand van de rechtspleging na uitspraak van de verbreking de verjaring
van de. publieke vordering niet bereikt is,
is er reel en tot verwijzing.
11 maart 1957.
557
49. ~ llerwijzing na verb1·elcing. Stratzalcen. ~ llerbreking beperlct tot
het dispositief dat een ve1·beurdver7claring ttitspreelct. - Door de wet niet voorziene verbeur·dverlclaring. llerbreking
zonder verwijzing. - Wanneer een von-

nis slechts verbroken wordt voor zover
het een verbeurdverklaring bevolen heeft
en die verbreking gegrond is op de reden
dat de wet de rechter niet toelaat dusdanige straf uit te spreken, bestaat er geen
aanleiding tot verwijzing.
27 mei 1957.
817

50. - llerwijzing na verbreking. Strafzalcen. Yerbreking door·dat het
getal van de st1·atten ttitgesprolcen hoofdens wanbed1"ijven ·in rneerdaadse samenloop niet herleid we?'d tot het dubbel van
het maximum van de zwaarste strat. llerbreking met verw·ijzing. - De verbreking om reden dat het totaal van de
straffen uitgesproken wegens wanbedrij.ven in meerdaadse samenloop niet tot het
dubbel van het maximum van de zwaarste straf herleid werd, geschiedt met verwijzing.
3 juni 1957.
839

VEQDELING.
Aanwijzend karalcter. - Draagwijdte.
DejiniUeve verdeling. lloorlopige
vm·delin,q. ~ lleiling ondm· ontbindende
voorwaarde. - Het aanwijzend karakter

~

van de verdeling betreft alle verrichtingen van de verdeling welke aan de
deelgenoten een goed in volle eigendom
toebedelen, onverschillig of deze verdeling voorlopig of definitief is, en, derhalve de veiling van een onverdeeld onroerend goed, zelfs onderhevig aan een
ontbindende voorwaarde. (Burg. Wetb.,
art. 883.)
218
30 november 1956.

VERJARING.

VERJAIUNG.
1. - Burgerlijlce vordering tot schadevergoeding. - Verweerder bewerende dat
de vorde1·ing verjaa1·a is omdat ze stmmt
op een misdrijf. - Verweercler niet vervolgd noch in betichting gesteld tijdens
de strafrechtelijke intormatie. Omstandigheid wellce de rechter niet belet
na te gaan ot de vo1·dering op een misdrijf ·is gegrond. - De omstandigheid dat

verweerder op een bnrgedijke vordering,
welke tot voorwerp heeft de veroordeling
tot schadevergoeding, noch vervolgd is
geweest, noch in betichting werd gesteld,
tijdens een str!l-frechtelijke informatie,
belet de rechter niet na te gaan of die
vordering gegrond is op een inbrenk op
de strafwet en of, dienvolgens, zij onderworpen is aan de regelen, betreffende de
verjaring van de vordering tot vergoeding van een schade door een misdrijf
veroorzaakt. (Impliciete oplossing.)
192
22 .november 1956.
2. - Burgerlijlce zalcen. - Stu-iting
van de verjaring door een dagvaarding.
- Duur van de stuiting. Regel van
toepassing op de verja1"ing· van de rechtsvorderin,qen die uit een polis van landverzelcering ·ontstaan. In burgerlijke

zaken, behondens afwijkende wetsbepaling, verlengt zich de stuiting, bij dagvaarding, van een rechtsvordering tot het
afsluiten van de aanleg; van die regel
wordt niet afgeweken in zaken van verjaring van de vorderingen die nit een
polis van landverzekering ontstaan. (Burgerlijk Wetboek, art. 2244; wet van
11 jnni 1874, art. 32.)
326
11 januari 1957.
3. - Vonnis van verdaging.
Akte
waarbij de verjaring gest~tit wo1·dt. -

Een vonnis van verdaging van de zaak,
hetwelk tijdig werd gewezen, is een akte
waarbij de verjaring van de publieke
vordering gestnit wordt.
23 jannari 1957.
384
4. - Stratzalcen. - V01·de1·ing van de
burgerlijlce pa1·tij. - Op een overtreding
gesteund. ,..... Ingesteld meer dan zes
maanden na de laatste alcte die de verjaring stuit. - Geen reden van schorsing
van de verjaring. - BuTgerlijlce vordering verjaard. - Is verjaard de vorde-

ring van de bnrgerlijke partij gestennd
op een overtreding en ingesteld meer dan
zes maanden na de laatste akte die de
verjaring stnit, wanneer niet blijkt dat
een reden van schorsing van de verjaring
heeft bestaan. (Wet van 17 april 1878,
art. 23 en 26; wet van 30 maart 1891,
art. 1).
28 jannari 1957.
::\94
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5. - Stratzalcen. - Wanbed1"ijf van
onvrijwillige verwondingen. Inbreuk
op de Wegcode. - Inb1·e~tlc die het geb1·elc aan vooTtdtzicht of voorzorg uitmaalct. __.::. V erjaring. Zander invloed
op de publielce vorde1"ing ingesteld wegens het wanbed,rijf van onvrijwilliqe
verwond·ingen. Wanneer een wanbe·
drijf van onvrijwillige verwondingen en
een inbreuk op de Wegcode aan een persoon toegeschreven worden, is de verjaring van de pnblieke vordering wegens
deze laatste inbrenk ingesteld zonder invloed op de verjaring van de pnbli?ke
vordering wegens het eerste misdrijf ingesteld, zelfs indien de inbrenk op de
Wegcode een van de bestanddelen nitmaakt van het wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen, namelijk het gebrek
aan voornitzicht of voorzorg. (Stilzwijgende oplossing.)
527
1 maart 1957.
6. - Strafzalcen. - Enig teit dat een
wanbedrijf van onvrijwillige ve1·wondingen en een inbreulc op de TVegcode ttitmaalct. Burge1·lijlce vo1·dering op dit
enig feU gegrond. - Verja1"ing van drie
jaar. - Wanneer een zelfde feit, tegelijk,

een wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen en een inbreuk op de Wegcode
uitmaakt, is de verjaringstermijn van
de burgerlijke vordering op dit feit gegrond drie jaar, 't is te zeggen de langste termijn.
1 maart 1957.
527
7. - Strafzalcen.
Wanbedrijf waarvan de vm·jar·ing niet aan bijzondere re,qelen onderworpen is. ,-- Beslissing van
het gerecht 'Can wijzen op dit wanbedrijf
slechts een politiestrat toe te passen. Feit als overtreding ve1·jaard. - Onwettige veroordeling. - ·wanneer het gerecht

van wijzen oordeelt dat er reden is om
slechts een politiestraf toe te passen op
een wanbedrijf waarvan de verjaring
niet aan bijzondere regelen onderworpen
is, kan het deze straf niet wettelijk toepassen indien de pnblieke vordering, die
nit het feit, als overtreding beschouwd,
voortvloeit, verjaard is. (Wet van
17 april 1878, art. 21, 23 en 26.)
11 maart 1957.
557
8. 1"in,q. drijf. -

Stratzalcen. P~tblielce vordeGecontraventionaliseerd wanbeTermijn. - De publieke vorde-

ring, wegens een gecontraventionaliseerd
wanbedrijf, is ten laatste verjaard een
jaar na de datum van het misdrijf, indien er geen oorzaak van schorsing van
de verjaring bestaat. (Wet van 17 april
1878, art. 21, 23, 26 en 27.)
563
11 maart 1957.
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9. - Btrafzalcen. ~ B1truerlijke vordering. - Verjaarde p1tblielce ·vordering.
Ornstanlligheid zonder uitwerlcing op
de tijdi{l ingestelde burgerlijlce vordering. De verjaring van de pnblieke

vordering brengt de verjaring niet mede
van de tijdig ingestelcle bnrgerlijke vordering·. (Wet van 30 maart 1891, art. 1.)
563
11 maart 1957.
10. - Beplantingen door een parUculier op een openbare weg gellaan. ~
B1turtweuen. Btaat van zaken onvereniubaar met ae besternrninu van openbaar mtt van lle weg. - Rechtsvordering
tot opho7tding van deze staat. - Onvei·jaarbaarhe·id. - Is onverjaarbaar de vor-

dering van een gemeente strekkende tot
verwijdering van bomen door een particnlier geplant op een openbare weg, die
tot de bnnrtwegenis behoort, en hierop
gestennd dat het behoud van die beplantingen onverenigbaar is met de bestemming van openbaar nut van de weg.
29 maart 1957.
641
11. - B1trgerlijlce zalcen. ~ 8t1titing.
- Voorbeho·nll van het recht een rechtsvordering in te stellen. Voorbehoud
aat geen oot·zaalc van st1titing van lle
verjaring 1titrnaa7ct. De verklaring

door een partij, dat zij haar recht om
later een rechtsvordering in te stellen
voorbehoudt, maakt geen oorzaak van
stuiting v-an de verjaring van die vordering nit. (Burg. Wetb., art. 2244.)
661
5 april 1957.
12. - Strafzalcen. ~ Regels van lle
verjaring aanqaande ae b·nrqerlijlce voraering nict toepasselijlc op lle actio jndicati. - De actio jnllicati is niet onder-

worpen aan de verjaring vastgesteld door
de wet van 17 april 1878 voor de bnrgerlijke vordering tot berstelling van de
scbade veroorzaakt door een misdrijf.
10 mei 1957.
758
13. - Strafzalcen. - Publielce vot·llerinq en b7trqerlijlce vordering. - Onvrijwillige do ding. In geval van wanbe-

drijf v-an onvrijwillige doding, neemt de
verjaring zowel van de pnblieke, als van
de burgerlijke vordering aanvang, niet op
de dag van bet gebrek aan vooruitzicbt
of voorzorg die de doding beeft veroorzaakt, noch op de dag waarop de verwondingen aan bet slachtoffer veroorzaakt
werden, maar slecbts op de datum van
zijn overlijden.
17 mei 1957.
780
14. - Bnrgerlijke zalcen. - Vordering
van een arbeider tegen zijn werlcgever
tot betaling van het qeheel of een lleel
van lle bezoldiqing in het llienstcontract

bedongen. - Vorllering aie als oorzaalc
heeft niet een rnisllt·ijf, maar de overeenlcornst. Verjaring vastgesteld bij
artilcel 10 van de wet van 16 a7trJ1tstus
1887 niet toepasselijlc. De v-ordering

van een arbeider tegen zijn werkgever
die tot voorwerp beeft de betaling, geheel of ten dele, v-an de bezolcliging in
het dienstcontract bedongen, beeft als
enige oorzaak dit contract, en is, dientengevolge, niet onderworven aan de verjaring v-astgesteld bij artikel 10, laatste
alinea, van de wet van 16 augustus 1887,
zelf indien de werkgever het gebrek aan
betaling beweert te v-erantwoorden !loor
een afhouding door bern gedaan en deze
een misdrijf uitmaakt. (Eerste en tweede
arrest.)
20 juni 1957.
888
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Wegcolle, artilcelen 7, 2 en 114, 2,
Verlceerstelcen. - Werlcen. - Hek.
Draagwijdte. - Het bek aan beide nit-

1. -

a. -

einden van de werken geplaatst welke op
de openbare weg worden nitgevoerd maakt
een verkeersteken nit en duidt aan dat
het deel van de rijbaan hetwelk het bepaalt aan het verkeer onttrokken is en
niet toegankelijk voor de weggebruikers;
deze laatsten dienen die tekens in acht
te nemen. (Wegcode, art. 114, 2, a, en
7, 2.)

17 september 1956.

1

2. - Artilcelen 15 en 16 van de Wegcode. - Verlceersvoorrang. - Verlceersvoorrang van lle geleiller lcornenlle van
rechts of rijdend op een hoofdweg. Ogenblilc waarop de voorrang wot·at .bepaald. - De verkeersvoorrang vali een ge-

leider komende van rechts of rijdend op
een hoofdweg wordt bepa:ilt op het ogenblik waarop die geleider het kruispunt bereikt en niet op het ogenblik waarop de
twee voertuigen later in botsing komen.
(Impliciete beslissing.)
2
17 september 1956.

:3. - Wegcode, at·tilcel 16, 2. - Verlceersvoorrang. - Hoofdweuen. - Objectief lcaralcter der t·eqelen die de voorranq
bepalen. - De door de Wegcode gestelde
regelen ten einde de hoofdwegen te bepalen ten aanzien van andere wegen, bebben
een objectief karakter; de rechter vermag
niet de hoofdwegen te . bepalen door te
stennen op overwegingen afgeleid nit omstandigheden die niet door voormelde regelen tot kenmerking van de hoofdwegen
in aanmerking worden genomen. (Wegcode, art. 16, 2.)
17 september 1956.
5
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4. - Voo1-rang. - Wegcode, artikel17.
- Bestmwder lcomende 7tit een onroerend
goed. - Voorrang van de andere besttt7trders. - Voorwaarde. - De bestuurder,

die uit een onroerend goed op de openbare
weg gereden komt moet de andere bestuurders laten voorgaan indien zUn manamvre van aard is hun normale gang te
beletten of te hinderen.
17 september 1956.
8

5. - Voorrang. - Wegcode, artilcelen 17 en 16, 4. - Voorrang van de normaal rijdende best7tnrders ten aanzien van
de best1turder d·ie 7tit een onroerend goed
komt gereden. - Noodzakelijlcheid voor
die bestmwder· zich te pet·gewissen van de
aanwezigheid van andere best7turders. Vereiste voorwaarden opdat die manrmtvre goon misclTijf 7titmaakt. De bestuurder die uit een onroerend goed gereden komt mag desgevallend uitzicht nemen op de weg die voorrang heeft om zich
te vergewissen van de gebeurlijke aanwezigheid .van andere bestuurders op deze
weg op de dubbele voorwaarde dat hij
niet verder rijdt dan volstrekt nodig is
te dien einde en dat hij de weg met de
vereiste voorzichtigheid oprijdt om zul_ks,
gelet op de plaats, de verwijdering en de
snelheid van de andere bestuurders, zonder gevaar voor ongevallen te kunnen
doen.
8
17 september 1956.
6. - Wegcode van 8 apt·il 1954, artikel 27. - Vonnis hetwellc beslist dat de
aanwezigheid van eon voetganget· in een
doorgang voor voetgangers in goon geval
als eon niet to voorziene hindernis valt
aan to zien. Onwettelijlche-id. - Het

vonnis hetwelk beslist dat het opstappen
van een voetganger tussen een voor de
voetgangers gemerkte do01·gang in geen
geval als een niet te voorziene hindernis
valt aan te zien voor de bestuurder welke
die do01·gang bereikt, is niet wettelijk.
(Wegcode, 8 april 1954, art. 27.)
24 september 1956.
25
7. - Wegcode van 8 apt·il 1954, artikel 48, 5. - Voetganger die de rijbaan
oversteelct binnen een voor voetgangers
gemerlcte doorgang. - Verplichting zich
te vet·gewissen dat hij het verkeer van de
bestmwdet·s niet zal hindm·en. - De voet-

ganger die gebruik maakt van een voor
de voetgangers gemerkte doorgang om de
rijbaan over te steken is niet vrijgesteld
van de verplichting, vooraleer de rijbaan
op te gaan, zich ervan te vergewissen dat
hij dit kan doen zonder het verkeer van
de bestuurders te hinderen. (Wegcode,
art. 48.)
24 september·1956.
25
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,s. - Wegcode van 8 april 1954. - Bestu7n·der die van de « van rechts komende 11 voon·ang geniet en die, na van de
voorrang .gebntik te hebben gernaalct,
lcortstondig stilstaat en weder aanzet. Regel van de voon·ang van t·echts toepasseUjk.- De stilstand van een bestuurder
nadat hij reeds gebruik heeft gemaakt
van zijn voorrang maakt geen rechtvaardiging nit voor een andere bestuurder om
die voorrang niet te eerbiedigen en belet
de toepassing niet van artikel 15 van de
Wegcode van 8 april1954.
1 october 1956.
46
9. - Artikel 17 van de Wegcode.
Bestuttrdet· vet·volgd orn na een kortstondige stilstand weder te hebben aan,qezet
zonder de andere best7Hwders te laton
voorgaart. Vrijspt·aak gegrond op de
vaststelling dat de norrnale gang van de
andet·e bestmwdet·s niet werd gehinderd.
- Wettelijlc gereohtvaardigde beslissing.

- In de veronderstelling dat het feit na
een korte stilstand terug aan te zetten
tijdens een richtingverandering een door
artikel 17 van de Wegcode bedoelde manamvre zou uitmaken, is de vJ:ijspraak
van de verdachte alleszins gerechtvaardigd door de vaststelling dat de normale
gang van de andere bestuurders niet werd
gehinderd.
1 october 1956.
46
10. - At·tilcel 17 van de Wegoode van
8 april 1945. - Bestmtrde1' die eon manmttv1'e ttitvoet·t. - Ve1'plichting de ande1'e best7t.twdet·s to laten vooTgaan. Dmagwijclte.- De bepaling van artikel17

van de Wegcode van 8 april 1954 is niet
van toepassing op de manreuvres welke
door het reglement aan meer bepaalde regelen onderworpen zijn.
1 october 1956.
47
11. - W eucode van 8 ap1'il 1954.
Best7t7tt·de1' die van op de rechtet·kant van
de rijbaan zich naar een op zijn linlcerlcant gelegen garage begeeft. - Geen manmnvre in de zin van at·tilcel 17 maar verancleTing van t·ichting cloor artilcel 25, 2,
b, van cle Wegcode geTegeld. - De be-

stuurder die naar links wil afslaan om
zijn voertuig aan de linkerzijde van de
rijbaan tot staan te brengen, voert geen
manreuvre uit in de zin van artikel 17
maar wel een richtingsverandering zoals
bepaald bij artikel 25, 2, b, van de Wegcode van 8 april 1954.
1 october 1956.
47
12. - Weucode van 8 april1954. - I n
beweging Z'ijncle voert7tigen. - Ontmoeting
op een lcndspunt. - Knt.isen. - Toe te
passen regelen.
De ontmoeting van

twee voertuigen op een kruispunt wordt
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door de bepalingen van de artikelen 15 en
16 van de Wegcode van 8 april 1954 geregeld, terwijl het kruisen van twe.e in beweging zijnde voertuigen bij het artikel 20
van voormelde code geregelcl worclt.
8 october 1956.
65

De bestuurcler die voorrang geniet is niet vrijgestelcl van de verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de baan te
blijven.
15 october 1956.
92

1:3. - Bestmtrder cUe de verkeersvoor?·ang geniet. - Niet vdjgesteld de voorzorgsmaatregelen te trejJ'en namelijk deze
voorzien bij artilcel 26, 1, van de Wegaode. - De bestuurcler die de verkeers-

18. Voorrang. Wegcode van
8 april1954, artilcelen 15 en 16, -'f. - Noodzaleelijleheid voor de bestuurder die eep,
ctnder moet laten doorgaan, zich op de
weg d·ie voorrnng heett te begeven om er
de aanwezigheid van een weggebruilcer
vnst te stellen. - Gestelde voorwaa1·den
opdctt dit manoouvre geen misdrijf weze.

voorrang geniet is niet vrijgesteld de
voorzorgsmaatregelen te treffen welke
door de omstancligheclen geboclen zijn en
namelijk deze voorzien bij artikel 26, 1,
van de Wegcocle nate leven.
8 october 1956.
68
14.- Wegaode, artUcel15.- Voon·ang
van de van reahts lcomende besttt7trder. Vonnis hetwelk vaststelt dat de reahts nitmondende weg. noah lcenbaa1· gemaalct
noah ziahtbaar is en dat de weggebruilcer
op die baan OJJgemerlct werd wanneer hij
niet meer leon vermeden worden. - Vrijspraalc wegens onvoorzienbare hindernis.
- W ettelij lcheicL - Het vonnis hetwelk

releveert clat de weg op de rechterkant
in de richting van de verclachte uitmondende niet gesignaleercl is en verborgen is
door een onroerencl goed clerwijze dat de
weggebruiker die de verkeersvoorrang geniet opgemerkt wercl wanneer hij niet
meer kon vermeclen worden stelt wettelijk
in hoofde van de verclachte het bestaan
vast van een reden van rechtvaarcliging.
8 october 1956.
68
15. - Best7turder die voorrang .geniet.
- Niet ontlast de voorzo1·gsmaatregelen
te treffen namelijlc deze voorzien bij artilcel 26, 1, van de Wegcode van 8 april195J,.

- De bestuurcler, cUe de voorrang geniet,
is niet ontlast van de verplichting de
voorzorgsmaatregelen te treffen welke
zich ten aanzien van de plaatsgestelclheicl
opdringen, namelijk cleze voorzien bij artikel 26, 1, van de Wegcocle van 8 april
195±.
15 october 1956.
1!0
16. - Wegcode vctn 8 april 1954, artilcel 16, 2, a. - Spoor hetwellc de zijweg
over geheel zijn breedte lcntist. - Begrip.

- Een spoor kruist een zijweg over geheel zijn breeclte wanneer het clit gedeelte
van de openbare weg kruist hetwelk werkelijk toegankelijk is voor het verkeer.
(Wegcode van 8 april 1954, art. 16, 2, a.)
15 october 1956.
90

17. -

Wegaode van 8 np1·il 195/j, artilcel .12, lirl 1. - Verplichting zo dicht mogelijle bij de rechte1·rand vctn de baan te
blijven. - Verpliahting net te leven zelfs

wanncer men voorrnng geniet. -

...,..- Wanneer de bestnnrder die een ander
moet laten cloorgaan, zich slechts van
de aanwezigheid van een ander weggebrniker kan vergewissen door nitzicht
te nemen op de weg die voorrang heeft
mag hij, enerzijcls, niet verder rijden clan
nodig is, elf, anderzijcls, de weg oprijden
met de vet~eiste omzichtigheid om znlks,
gelet op de plaats, de verwijdering en
de snelheid van de andere weggebrniker,
zonder gevaar voor ongevallen te kunnen
uoen.
15 october 1956.
92
19. - Inbre7tlc op artileel 48, 5, van de
W egcode van 8 april 1954. - Sluit de onvoorziahtigheid niet uit van een andere
weggebnlilcer. Een inbreuk op arti-

kel 48, 5, van het algemeen reglement van
8 april 1954 door een voetganger gepleegd
sluit niet nit clat een andere weggebrniker
een gebrek aan vooruitzicht, inzonderheid
een overtreding van artikel 26, 1, van dat
reglement heeft gepleegd.
22 october 1956.
108
20. - Wegaode, 8 april 1954.
Voor?·ang. - Bestuurde1· lcomende uit de linlcerlcant, zwenkend naar rechts. - Bots·ing met een voert7tig lcomende uit de
1·echterkant en zwenlcende naar links. Achterdeel van het eerste voert7tig nog in
het lernisp?tnt op het ogenblik van de botsing. - Toepassing van artikel 15 van de
Wegcode.- Wettelijlcheiil.- Uit de vast-

stelling dat het achterdeel van het voertnig van een bestnnrder die van uit de
linkerkant kwam gereden en rechts afzwenkte nog in het krnispunt was op het
ogenblik van de botsing met een voertnig
dat nit de rechterkant kwam gereden en
naar links afzwenkte, mag de rechter afleiden dat de eerste bestuurder artikel 15
van de Wegcode van 8 april 1954 heeft
overtreden.
22 october 1956.
110
21. liahten. -

Wegcode. Gebruik van de
Liahten bij mistig weer. -

W anneer ,. bij mistig weer, het de bestnurder niet meer mogelijk is tot op ongeveer
100 meter duidelijk te zien, moet hij ge-
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bruik maken van zijn kruis-, kop- of mistlichten; hij mag zich niet er toe beperkeu
enkel zijn standlichten te ontsteken.
(Wegcode, art. 43.)
29 october 1956.
133

22. - Wegcode. - Krtlisen. - Manwuvre geregeld niet door artikel 17 maar
door artilcel 20. - De bestuurder die een
ander kruist, voert een manreuvre nit
welke niet door artikel17 maar door artikel 20 van de Wegcode is geregeld.
29 october 1956.
133

2:3. - TVegcode. - Kruisen. - Verplichting een voldoende ruimte te laten
voor de gemalckelijke doorgang van de gelcruiste bestuurder. - Beperkte zichtbaarheid. - Overmacht. - De voorschriften
van artikel 20, 2, van de Wegcode, welke
aan de bestuurder welke een ander kruist
opleggen aan ZIJn lfnkerzijde genoeg
ruimte te laten zodat deze laatste gemakkelijk kan doorgaan, voorzien geen uitzondering in geval van beperkte zichtbaarheid, behalve in geval van overmacht.
29 october 1956.
133

24. - Wegcode, artilcel 17. - Voorrang. Bestmtrder die een manwuvre
uitvoert wanneer geen ander bestuurder
in het zicht is. - Geen inbreuJc op artilcel 17. - Overtreedt niet artikel'17 van
de Wegcode van 8 april 1954 de bestuurder, die een manreuvre uitvoert wanneer
geen ander bestuurder in het zicht is.
5 november 1956.
150
2~5. Richtingsverandering. - Wegcode, a1·tikel 25, 2, b. - Bestmtrder wellce
naa1· l·inks wil afslaan. Verplichting
zich naar linlcs te begeven. - Omvang.-

In strijd met artikel 31, 2°, van de Wegcode van 1 februari 1934, ·legt artikel 25,
2, b, van het koninklijk besluit van 8 april
1954 aan de bestuurder die naar links wil
afslaan de verplichting niet op zich zoveel
mogelijk naar links te begeven, doch enkel zich naar links te begeven.
5 november 1956.
151

26.- Richtingsverandering.- Afslaan
naar linlcs. - Manwuvre behee1·st door artilcel 25, 2, b, van de Wegcode. - Bestuurder wellce naar linlcs afslaat zonder
de voorschriften van art'ilcel 25, 2, b, na te
leven. - Jnbreulc op die bepaling en gebe~trlijlc oolo; op artikel 1"/. De manreuvre welke hierin bestaat naar links af te
slaan wordt beheerst door artikel 25, 2, b,
en niet door artikel 17 van de Wegcode
van 8 april 1954; wanneer ze niet overE)enkomstig de voorschriften van artikel 25, 2, b, wordt uitgevoerd, mag ze, afgezien van de inbreuk op dit artikel, een
inbreuk op artikel 17 uitmaken.
152
5 november-1956.
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2'7. - Wegcode van 1 februari 1934, artikel 22, 2. - Voetgangers toegelaten om
de rijweg te volgen. - Voorwaarden. -

Onder toepassing van artikel 22, 2, van de
Wegcode van 1 februari 1934, volstond de
omstandigheid dat een openbare weg niet
voorzien was met voetpaden noch met
verhoogde bermen niet om de voetgangers
toe te laten de rijweg te volgen; bovendien
moest de rijweg met geen gelijkvloer'se
bermen zijn voorzien of moesten de voetpaden en bermen onbruikbaar of belemmerd zijn.
12 november 1956.
170
.28. - Wegcode, artilcel 26, 1. - Ve1·plichting zijn snelheid te regelen. Draagwijdte. De bepaling van arti-

kel 26, 1, van de Wegcode, welke oplegt
zijn snelheid te regelen, is toepasselijk op
al de bestuurders, zelfs indien ze hunne
reglementaire plaats op de steenweg niet
innen:i.en.
12 november 1956.
171
29. - Wegcode. - Kmising. - Bestuu1·der rijdende in een tweede file binnon een rijstrook op een weg met ve1·Tcee1·
in beide richtingen. - Niet ontlast van
de algemene verplichting tot voorzichti,qheid. - De bestuurder, die in een tweede
file rijdt, binnen een rijstrook op een
weg met verkeer in beide richtingen, is
niet outlast van de algemene voorzichtigheidsmaatregelen in acht te nemen, namelijk wanneer hij een uit de tegengestelde richting komend voertuig kruist.
(Wegcode, art. 12, 1, al. 3 en 4, en 110.)
186
19 november 1956.
30. - Wegcode, artilcel 16. - Voor1'ang van de best~turder die op de hoofdweq rijdt. - Voo1-rang onafhanlcelijlc van
de wijze waarop die bestuurder erop
rijdt en van cle plaats die hij inneernt.
De voorrang toegekend, door artikel 16, 1. van de Wegcode aan de bestuurder die op een hoofdweg rijdt is onafhankelijk van de wijze waarop hij
erop rijdt en van de plaats die hij erop
inneemt.
26 november 1956.
205
31. - Wegcode, artilcel 16. - Botsinq
van twee 1'ijtui.gen op het lcruisp~tnt met
een semtndaire baan. - Best7turder rijdende op de hoofdweg in een verboden
richting. Vonnis wellc die bestuurder
alleen verantwoordelijlc verlclaart. ~ Beslissing gestmtnd op de ornstandigheid
dat de bestmtrder d·ie de hoofdweg opreed erop leon relcenen dat geen voertttig
uit de verboden richting zou lcornen ge1'eden. - Vonnis wellc nie't vaststelt dat
de aanlcomst van het voertuig wellc op
de hoofdweg reed onvoorzienbaa1' was
voor de bestuurder van het andere rij-
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Onwettelijlcheid.
Rechtvaardigt niet wettelijk zijn beslissing het
vonnis dat, in geval van botsing op het
kruispunt van een hoofd- en van een secundaire weg, aileen verantwoordelijk
verklaart de bestuurder die in een verboden richting op de hoofdweg reed, om
reden dat de bestuurder clie deze weg opreed er mocht op rekenen odat geen voertuig uit de verboden richting zou aankomen, zonder enige omstandigheid te
releveren waaruit zou blijken dat de
aankomst van het voertuig rijdende in
een verboden richting op de hoofdweg
een onvoorzienbare omstandigheid voor
de bestuurder van het ander voertuig is
geweest. (Wegcode, art. 16, 1 en 4.)
26 november 1956.
205
t1tig. -

32. - Wegcode van 8 april 1954. Bestn1trder die links wil atslaan, zijn
inzicht heeft laten lcennen en zich nawr
links heett begeven. ~ St'ilstaande om
tegemoetlcornencl ve-rlceer niet te beletten.
- Wee-r aanzettende. - Beweg·ing voorzien floor artilcel 25, 2, b, en niet floor
artilcel 17- van gezegfle code. - Wanneer

een bestuurder, die naar links wil afslaan, zijn voornemen vooraf kenbaar
maakt, zich naar links heeft begeven en
heeft stil gestaan ten einde het tegemoetkomend verkeer niet te beletten, is de
beweging die hij naderhand uitvoert door
weer aan te zetten geen manamvre in de
zin van artikel 17 van de Wegcode van
8 april 1954, doch blijft beheerst door artikel 25, 2, b, van die code.
225•
3 december 1956.
33. ---'" Wegcode van 8 april 1954, artilcel 33. ~ D-raa.qwijflte. - Artikel 33 van

de W egcode van 8 april 1954, volgens hetwelk de stilstand der voertuigen verboden is in de gevallen die het voorziet,
bedoelt enkel de stilstaande voertuigen
in de zin van artikel 2, 20°, van die code.
226
3 december 1956.
34. - Voorrangen. - Wegcode, a-rtilcel 16, 2, a. - Openbare weg waarin een
spoor li_qt. - Hoofdweg. ~ Voorwaarflen.

- Om te oordelen of een openbare weg,
waarin een spoor ligt, hoofdweg is ten
opzichte van een andere, moet de rechter
nagaan of de hoofdweg een andere weg
of zijn voortzetting over geheel zijn
breedte kruist, zonder enkel acht te slaan
op de rechthoek gevormd op het kruispunt door de achtereenvolgende wegen
waarop het spoor ligt.' (Wegcode, art. 16,
2, a.)
10 december 1956.
247

35. - Wegoofle, artilcel 16. - Voorrangen. - Krnisp1mt. ~ Hierarchic der
wegen. Plctats waar _die hiera1·chie
1vo-rdt bepaalfl. - De hierarchic der we-

gen, welke op een kruispunt elkaar krui~
sen, client beoordeeld volgens de kenrnerken die ze op het kruispunt zelf vertonen.
(Wegcode, art. 16.)
248
10 december 1956.
36. - lVegcode, a1·tilcel 16, 2, a. Hoofflweg. ~ Openbare weg waarin minstens een spoor Ugt wellc een zijweg over
geheel zijn breedte lcntist. - Begrip. -

Is hoofdweg ten opzichte van elk andere
weg, in de zin van artikel 16, 2, a, van
de Wegcode, de openbare weg waarin
minstens een spoor ligt, wanneer het
spoor, op het kruispunt zelf, de zijweg of
zijn voortzetting over geheel zijn breed!e
kruist.
10 december 1956.
248
37. Richtingsverandering.
Afslaan naar linlcs. - Man-amvre nitgevoerd
overeenlcornstig a1·tilcel 25, 2, b, van de
Wegcode. Manamvre wellce geen inbrmtlc op artilcel 17 uitrnaalct. Voert

geen manr:euvre uit van aard om de normale gang der andere bestuurders te beletten of te hinderen en overtreedt dus
artikel 17 van de Wegcode niet de bestuurder .die naar links afslaa t na zijn
inzicht kenbaar te hebben gemaakt, overeenlwmstig artikel 44 en zich naar links
te hebben begeven, in de mate voorzien
bij artikel 25, 2, b.
17 deceinber 1956.
261
38. Richtingsve-randering.
·Bestmwder die een d1·aai ove1·eenlcornstig
artilcel 25, 2, b, van de Wegcode uitvoert.
~ Niet ve1·plicht door die bepaling zich
te vergewissen of geen andere bestunrder
wellce hem volgt een inhaalrnancmtv-re begonnen heett. - Artikel 25, 2, b, van de

Wegcode verplicht de bestuurder die
naar links afslaat, niet, na zijn voornemen overeenkomstig artikel 44 te hebben
laten kennen en zich naar links te hebben begeven, zich te vergewissen of een
bestuurder die hem volgt een inhaalmanr:euvre lweft begonnen.
17 december 1956.
261
39. - Wegcode.
P1·ioriteit.
ArTest wellc vaststelt clat op het ogenblilc
waarop de sclwlclenaa-r van voon·ang het
lcntispnnt opge1·eden is dC sch1tldeiser van
voo1-rang niet zichtbaa-r was . .Arrest
wellc uit die vaststelling afleidt dat de
sclmlclenaaT van voorran.q a1·tilcel 16, 4,
van de Wegcocle niet overtreden heeft. ~
Wettelijlche·id. - Uit de vaststelling dat,

op het ogenblik waarop de bestmirder,
schuldenaar van de voorrang van doorgang, het kruispunt is opgereden het rijtuig van de schuldeiser van voorrang niet
zichtbaar was, mag de rechter over de
grond afleiden dat de schuldenaar van
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voorrang artikel ~6, 4, van de Wegcode
niet heeft overtreden.
24 december 1956.
282
40. - Wegcode. - ArtilceZ 44. - Aanduiding van de richtingsverande1·ing. Duttr van die aandnidin.o. - De aandui-

ding van de richtingsverandering moet
tijdig genoeg gegeven worden om alle gevaar voor ongeval te voorkomen, en ononderbroken tot het einde van de manreuvre duren. (Wegcode, art. 44.)
7 januari 1957.
309
41. - Wegcode. - ArtikeZ 22, 2, b. Inhalen op een gewoon lcntispttnt. - InhaZen van een op de rechterlcant van de
rijbaan stilstaand motorvoertttig. - Geen
overtreding van de W egcode. - Door de

Wegcode wordt het inhalen op een gewoon kruispunt van een op de rechterkant van de rijbaan stilstaand motorvoertuig niet verboden. (Wegcode, art. 19
en 22, 2, b.)
· 7 januari 1957.
309
42. - Wegcode. ~ Artilcel 22, 2, b. Inhalen op een gewoon kntistmnt. - InhaZen van een motorvoertuig dat op ae
rechterlcant van cle rijbaan scheen tot
stilstand gebracht. Inhalen dat geen
tout opleve1·t. - Ret inhalen op een ge-

woon kruispunt van een op de rechterkant van de rijbaan stilhoudend motorvoertuig kan tot geen font aanleiding
geven, indien wegens de handelwijze van
de bestuurder van dat voertuig, dit tot
stilstand gebracht scheen te zijn. (Wegcode, art. 19 en 22, 2, b.)
7 januari 1957.
309
43. - R-ichtingsve1·andedng.
Wegcode. ~ Artilcel 25, 2, b. - BepaUng toepasselijk op de openbare weg met dtibbele djbaan. - De bepalingen van artikel 25, 2, b .• van de Wegcode zijn abso-

luut; zij beheersen onder meer de manreuvre van de bestuurder die, al rijdende
op een openbare weg met dubbele rijbaan, naar links afslaat om langs een
dwarsverbinding
de
tegenovergestelde
richting in te slaan.
14 januari 1957.
339
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dat hij naar links wil afslaan en na .zich
naar links begeven te hebben. overeenkomstig artikel 21, 1, lid 2, enkel rechts
mag ingehaald worden.
14 januari 1957.
339

45. - Wegcode.
Artilcel 17. ~ Besttturam· die na een st'ilstand tent,q aanzet. - Er toe gehottclen de anam·e beUitgestttu.rders te laten voorgaan. strelctheid van die verplicht·ing. De
bestuurder die na een stilstand terug aanzet moet de andere bestuurders laten
voorgaan, zelfs wanueer hij, zonder die
stilstand, de voorrang zou genoten hellben. (Wegcode, art. 17.)
14 januari 1957.
341
46. - VZttchtmisdrijf. - VerbettrdverleZaring. Toepassing van artileel 43,
lid 1, van het · Strafwetboelc ttit,qesloten.

- De bepalingen van het Strafwetboek
met betrekking tot de verbeurdverklaring
zijn niet toepasselijk op het vluchtmisdrijf bepaald door artikel 2bis van de wet
van 1 augustus 1899, gewijzigd bij de wet
van 1 augustus 1924 houdende herziening
der wetgeving en der reglementen op de
politie van het verkeer.
14 januari 1957.
344
47. - Wegcocle van 1 februari 1934, artilcelen 54 en 55. - Verlceersvoorrang. Voorrang wellw een samentrejfing van
openbare wegen onderstelt. De ver-

keersvoorrang bij de artikelen 54 en 55
van de Wegcode van 1 februari 1934 bepaald onderstelt het hestaan van een samentreffing van openbare wegen.
18 januari 1957.
369
48. - We,qcode van 1 febntari 1954.Openbare weg. - Beg1·ip. - Is geen open-

bare weg naar de betekenis aan die uitdrukking gehecht door de Wegcode van
1 februari 1934, de weg die voor het openbaar verkeer te land niet opengesteld is;
een openbare weg verliest zijn karaJi:ter
gedurende de tijd waarin hij, ingevolge
een regelmatige aanwijzing, voor elk openbaar verkeer verboden is. (Koninklijk besluit van 1 februari 1934, art. 3, 1°.)
18 januari 1957.
369

4. -

~ InhaZen. We,qcode, artikel 21,
Bestuttl'det· clie op het punt stennt
ingehaalcl te worden er toe gehottden naa1·
rechts ttit te wijlcen. - Bepalin_q die niet
toepasseUjlc is op de bestttu.rder die enlcel
1·echts moet ingehaald worden. - De ver-

49. - Wegcoae. - LichtsignaZen ten
behoeve van het verlceer. - SteZseZ met
twee lcletwen. Verschijnen van het
groene licht, terwijZ het rode licht blijft
branden. - Geen ttUwe1"7csel. - Bij het

plichting door artikel 21, 4·, van de Wegcode opgelegd aan de bestuurder die op
het punt staat ingehaald te worden zover
mogelijk naar rechts uit te wijken is niet
toepasselijk op de bestuurcler die, na zijn
voornemen kenbaar gemaakt ·te hebben

stelsel met twee kleuren door artikel 104
van de Wegcode van 8 april 1954 bepaalcl,
wordt bij het verschijnen van het groene
licht' van een lichtsignaal ten behoeve van
het verkeer, terwijl het rode licht blijft
branclen, het verbod niet opgeheven het

44.
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signaal voorbij te rijden, verbod dat uit
het rode licht voortvloeit.
379
23 januari 1957.

.50. - Op een geplaveide berm ge'installeerde bntgbalans. - Bestemd tdt het wegen van bepaalde voert~tigen. - M aakt
geen deel uit van de rijbaan. - Uit . de
omstandigheid dat een .op een geplave1de
berm geinstalleerde brugbalans bestemd
is tot het wegen van bepaalde voertuigen,
kan niet afgeleid worden dat die balans
ingericht is voor het voertuigenverkeer in
het algemeen, noch, dienvolgens, dat zij
van de rijbaan deel uitmaakt. (Wegcode,
art. 2, 1°.)
4 februari 1957.
422
151. - Bestuu.rder aangeklaaga van inbreulc op artilcel 12, 1, van de Wegcode.
-Arrest er op w·ijzende dat betichte, door
een stilstaana voer·t~tig omheen te rijrLen,
aan de UnlcerzijrLe buiten de rijbaan is
gelcomen. - Ar-rest hetwellc niet vaststelt
dat belclaagde noodzakelijkerwijze een zo
ntime manamvre naar· linlcs toe moest
doen. - Vrijspmalc. - Onwettelijlcheid.

- Is niet wettelijk gerechtvaardigd de
beslissing waarbij de rechter, er op wijzende dat de betichte, om een stilstaand
voertuig omheen te rijden, de grenzen van
de rijbaan overschreden heeft door aan
de linkerzijde buiten die baan te komen,
hem vrijspreekt van de betichting van inbrenk op artikel 12, 1, van de Wegcode,
zonder vast te stellen dat hij noodzakelijkerwijze een zo ruime manamvre naar
links toe moest doen.
4 februari 1957.
422

'52. - Bestmwder die een ongeval veroor·z(Htkt heeft door een stilstaand voertuig omheen te r·ijden. - Aangeklaaga
van inbre~tlc op artilcel 26, 1, van de Wegcode. - Arrest hetwellc niet vaststelt dat
de belclaagde wat de hindernis betreft
door dat vodrtuig uitgemaalct, (le voo'r·schr·iften van artilcel 26, 1, nageleefd
heeft. - Vrijspraak. - Onwettelijkheid.
- Wanneer de bestuurder van een voertuig, die een ongeval vero?rzaakt heeft
door een stilstaand voertmg omheen te
rijden, wegens dat feit aangeklaagd wordt
van inbreuk op artikel 26, 1, van de Wegcode wordt de beslissing niet wettelijk
gere~htvaardigd door de rechter, die hem
ten aanzien van die beti~hting vrijspreekt
zonder te onderzoeken of de door da t
voertuig uitgemaakte hindernis al dan
niet kon worden voorzien, of beklaagde
voor die hindernis moest of kon stilllouden noch of hij zijn snelheid geregeld
had' zodat zij de oorzaak niet kon zijn
van het ongeval.
4 februari 1957.
422

5.3. - Wegcode, artilcel17. - Bestmtrder die een manamvre uitvoert. - Verplichting de ander·e besiu~trders te laten
voorgaan. - Dr·aagwijdte. - Naar· links
afslaan. - Mancmtm·e overeenkomstig artikel 25, 2, b, uitgevoerd. - Arttkel 17
niet van toepassing. - De bepaling van
artikel 17 van de Wegcode, waarbij aan
de bestuurder die een manmuvre wil uitvoeren waardoor de normale gang van de
andere bestuurders kan belet of gehinderd
worden, voorgeschreven is dezen te laten
voorgaan, is niet toepasselijk op de bestuurder die regelmatig een manmuvre
uitvoert, welke beheerst is door bijzon-.
dere bepalingen van de Wegcode, zoals de
bestuurder die naar links afslaat met naleving van de voorschriften van artikel 25,
2, b.
4 februari 1957.
424

54. - Inhalen. -

Wegcode, artikel 21.
Bechts 'nhalen. Voorwaarden. ~

Het inhaleni van een voertuig moet rechts
geschieden wanneer de in te hal en be-·
stuurder te kennen heeft gegeven dat hij
voornemens is links af te slaan en zich
naar links gewend heeft om die manmuvre uit te voeren; er wordt niet vereist
dat die bestuurder reeds de linkerhelft
van de rijbaan opgereden is. (Wegcode,
art. 21, 1, al. 2.)
4 februari 1957~
424

5·5. - Ver·vallenverklaring van het
r·echt een voer·t·nig te besturen. - Overtreding van het verboa. - Voorwaarden van
ae verbmwdver·Jclaring van het rijMtig. Om de verbeurdverklaring van het voertuig wettelijk uit te spreken ten opzichte
van degene die spijts de tegen hem uitgesproken vervallenverklaring op de openbare weg een voertuig bestuurt, volstaat
het niet dat de rechter vaststelt dat de
betichte dat voertuig in gebruik llad; hij
moet tevens vaststellen dat het · voertuig
eigendom is van de betichte of van een
persoon die zijn voertuig aan de betichte
had toevertrouwd, wetende dat hij van
het recht 'een rijtuig te besturen vervallen was verklaard. (Wet van 1 augustus
1924, art. 2.)
11 februari 1957.
458

56. baan. -

Wegcode, artilcel 2, 1°. - BijBegrip. - De rijbaan is het ge-

deelte van de openbare weg dat voor het
voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht, al ligt het niet gelijkgronds met
de andere gedeelten van die weg en al is
het slechts voor bepaalde voertuigen toegankelijk. (Wegcode, art. 2, 1°.)
18 februari 1957.
476

57. baan. -

Wegcode, artikel 2, 1°.
BijBeoordeling aoor de rechter. -

VERKEER.
De rechter beoordeelt souverein in feite
of een gedeelte van de openbare weg. voor
het voertuigenverkeer in het algemeen is
ingericht en derhalve een rijbaan uitmaakt. (Wegcode, art. 2, 1°.)
476
18 februari 1957.
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1924, houdende wijziging, van de wetgeving en de verordeningen op de politie
van het vervoer.
25 maart 1957.
614

58. - Wegcode, artilcel 8.
Verbod
luit verlceer te hinderen of onveilig te
ken door eender wellce voorwerven of
stofjen op de openbare weg achter te laten. Rechtstreelcs of onrechtstree/Cs
achteilaten. - .Misdrijf. - Ret feit van

6.3. - Voor·rangen. - Openbare weg
waarin een spoor ligt. ~ Riggels die van
ellcaar los zijn. - Arrest beslissende· dat
de openbare weg niettemin het ttitzicht
vcr·toonde van een openbare weg waarin
een spoor ligt. - Arrest dat artilcel 16, 2,
a, van ae Wegcode toepast. - Wettelijlcheid. - Wanneer riggels van een spoor

het verkeer te .hinderen of onveilig te rnaken door eender welke voorwerpen of
stoffen op de openbare weg achter te laten
is een overtreding van artikel 8 van de
Wegcode, er van afgezien of dat achterlaten rechtstreeks of onrechtstreeks van
de daad van de mens voortvloeit.,
18 februari 1957.
481

van elkaar los zijn, kan de rechter, uit de
omstandigheid dat deze feitelijke toestand
door de weggebruiker niet kan vastgesteld
worden, afieiden dat de O!Jenbare weg het
uitzicht vertoont van een openbare weg
waarin een spoor ligt en dat artikel 16, 2,
a, van de Wegcode toepasselijk is.
25 maart 1957.
621

59. - Vlttchtrnisdrijf. - Verbeurdverlclaring. Artilcelen 42 en 43 van het
Strafwetboelc niet van toepassing. - De

64. - Wegcode, ar·tilcel 16. - Hierarchie van de openbare wegen. - Afgeleid
ttit de lcenmerlcen van een van de wegen.
- Onwettelijlce gevolgtrelclcing. - Is on-

rna-

bepalingen van het Strafwetboek met betrekking tot de verbeurdverklal'ing zijn
niet toepasselijk op het vluchtmisdrijf
omschreven door artikel 2bis van de wet
van 1 augustus 1899, gewijzigd bij de wet
van 1 augustus 1924, houdende herziening
der wetgeving en der reglementen op de
politie van het vervoer.
25 februari 1957.
506
60. -

Wegcode, artilcel 17. - Manceuvre wellce ae norrnale gang van de andere
bestmtrclers lean beletten of verhinderen.
- Normale gang. - Begrip. - In arti-

kel 17 van de Wegcode van 8 april 1954,
· moet de uitdrukking « normale gang ll, bij
gebrek aan nauwe bepaling, in haar gebruikelijke zin begrepen worden.
4 rna art 1957.
533
61. - Hierarchic van de wegen. Wegcode, artilcel16, 2, c. - Aardeweg. BegTip; - Uit het feit dat een weg slechts

op een klein deel van zijn breedte met
harde inaterialen bedekt is en, op het
kruispunt door deze weg met een andere
weg gevormd, het uitzicht van een aardeweg behouden heeft, kan de rechter over
de grond wettelijk afHoiden dat deze weg
niet opgehouden heeft een aardeweg te
zijn. (Wegcode, art. 16, 2, c.)
11 maart 1957.
563
62. - Vlttchtmisdrijf. - Verbeurdverlclaring. Ar·tUceL 43, lid 1, van het
Strafwetboelc niet toepasselijlc. - De be-

wettelijk de beslissing die, om te bepalen
of, op het benaderd kruispunt, een van de
wegen hoofdweg is ten opzichte van de
andere, aileen steunt op de kenmerken
van de eerste weg zonder die van de andere weg na te gaan. (Wegcode, art. 16.)
1 april 1957.
647

6'5. ·- Wegcode, artilcel 16, 2, a. Hierarchic van de wegen. Openbare
wegen met ten rninste een spoor en openbare wegen met verscheidene rijbanen. Hoofdwegen. - Voorwaarde.- De openbare wegen met ten minste een spoor en
de openbare wegen met verscheidene rijbanen zijn slechts hoofdwegen, op het benaderd kruispunt, ten opzichte van de wegen, die niet het een of ander kenmerk
van die wegen vertonen. (Wegcode, artikel 16, 2, a.)
1 april 1957.
647
66. - Wegcode, ar·tilcel 1. - Weg ttitsluitend voor militair gebruilc.- Wegcode
niet toepasselijlc. - De Wegcode is niet
van toepassing op de wegen uitsluitend
voor militair gebruik. (Wegcode, art. 1 en
3, 10°.)
1 april 1957.
649

67. - Verlceersvoorr·ang van de voer- ·
tttigen op rails. Verplichting desondanlcs de door de omstandigheden geboden
voorzor·gsmaatregelen te trefjen. De

verkeersvoorrang op de spoorlijnen, door
palingen van het Strafwetboek' betreffen- de artikelen 12 van het koninklijk besluit
de de verbeurdverklaring zijn niet toepas- van 27 januari 1931 en 18 van de Wegcode
selijk op het vluchtmisdrijf voorzien bij
aan de voertuigen op rails toegekend, ontartikel 2bis van de wet van 1 augustus slaat de bestuurder van een dergelijk
. 1899, gewijzigd bij de wet van 1 augustus , voertuig niet van de verplichting de voor-
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zorgsmaatregelen te treffen die tot het
voorkomen van een ongeval door de omstandigheden geboden zijn.
8 april 1957.
666
68. - Wegcoae. - Inhaling.
VerplichUng zich ervan te vergewissen, alvorens in te halen, aat de weg v1··ij is. Draagwijate van het woo1·a << inhalen >>.

- In artikel 21, 2, .a, van de Wegcode,
naar luid waarvan, alvorens in te halen,
elke bestuurder zich ervan moet vergewissen dat de weg over een voldoende uitgestrektheid vrij is zodat er geen gevaar
voor ongevallen is, beoogt het woord « inhalen >> de inhaling zodra zij aangevangen
is.
15 april 1957.
687
69. - Wegcode. - Inhaling. - VerplichUng zich ervan te vergewissen, alvorens in te halen, aat de weg vrij is. Dwaling in de beoordeling van de sne!heia
van een tegemoetkomena voert·uig.
Dwaling die niet noodzalceUjlc een grana
van rechtvaaraiging oplevert. - De dwa-

ling in de beoordeling van de snelheid van
een tegemoetkomend voertuig, begaan door
een bestuurder die zal inhalen, levert niet
noodzakelijk een grond van rechtvaardiging op van het misdrijf voorzien bij artikel 21, 2, a, van de Wegcode, naar luid
waarvan, alvorens in te halen, elke bestuurder zich ervan moet vergewissen dat
de weg over een .voldoende uitgestrektheid vrij is zodat er geen gevaar voor ongevallen is.
15 april 1957.
687
·70. - 1Vegcode, a1·til;;el 22, 2, b. - Inhalen. - Krn·ispnnt. - Gevolgde weg die
geen van de lcenmerlcen van de hoofdweg
vertoont. - Andere op het lcrttispttnt uitlopende wegen voorzien van het telcen
nr 1a. - Inhalen verboaen•. - De bepaling van artikel 22, 2, b, van de Wegcode,
die het inhalen toelaat bij het oversteken
van een kruispunt wanneer de gevolgde
weg een hoofdweg is met betrekking tot
de andere op het kruispunt uitlopende wegen, is niet van toepassing wanueer de gevolgde weg geen van de kenmerken van de
hoofdweg, voorzien l>ij artikel 16, 2, vertoont, zelfs indien de andere op het kruispunt uitlopende wegen van het kenteken
nr 1a, omgekeerde driehoek, voorzien zijn.
(Wegcode, art. 22, 2, b, en 16, 2.)
29 april 1957.
706

71. - Kntisp7tnt.- Best7turder die de
voorrang van doorgang geniet. - Andere
bestuttrder het lcntiszntnt 1·eeds opgereden
zijnae. - Verplichting voor deze laatste
bestu7traer het lcrttispunt onmiddellijlc te
ontruimen, wellce ook de omstandigheden
mogen wezen, aom· geen enlcele bepaling

van de W egcode opgelega. _:. Geen enkele

l>epaling van de W egcode legt a an de bestuurder die een kruispunt opgereden is,
de verplichting op het omniddellijk te
ontruimen, welke ook de omstandigheden
mogen wezen.
6 mei 1957.
737

7.2. - Bestmwaer reeds een kntisp7tnt
opgereaen zijnae. - Vonnis dat als regel
stelt aat ae vereisten van het verkeer aeze
bestmtrder verplichten het kruisp7tnt onmidaellijlc te ontruimen, zelfs zonae1· aat
hij zou behoevmi ae regelen op ae ver7cee1·svoorrang in acht te nemen. - Onwettelijlce beslissing. - Is onwettig het
vonnis dat als regel stelt dat de vereisten
van het verkeer de bestuurder die een
kruispunt opgereden is verplichten het
onmiddellijk te ontruimen, zonder dat hij
de regelen op de verkeersvoorrang behoeft
in acht te nemen.
6 mei 1957.
737

73. - Wegcode, artikelen 15, 16 en 17.
- Voorrang. - Bestu1trae1· aie een rijbaan oversteelct. - Voorrang van doorgang geregela bij artikel 17 en niet bij
de artilcelen 15 en 16. - Wanneer een bestuurder een rijbaan oversteekt, waarop
een ander bestuurder rijdt, is de voorrang van doorgang geregeld bij artikel17
van de W egcode en niet bij de artikelen 15 en 16 van deze code.
20 mei 1957.
786

74. - We,qcode, a1·tucel 26, 1. - BestmwaM· aie zijn snelheid niet regelt zoals vereist is wegens ae staat van de weg.
- Vaststelling aoor ae rechter van wijzen. - De beslissing die erop wijst dat
de staat van de weg het normaal krui- ·
sen van twee voertuigen niet mogelijk
maakte en dat een bestuurder nagelaten
heeft alle voorzorgen te treffen, welke de
omstandigheden vereisten, stelt mitsdien
vast dat deze bestuurder zijn snelheid
niet heeft geregeld zoals vereist door de
staat van de weg. (Wegcode, art. 26, 1.)
20 mei 1957.
789

75. - Wegcode, artih,el 24, 1. - Kntisen en inhalen van een stilstaand spoorvoertuig. - Verbod langs zulk voertuig
te rijden tenzi.f met geringe snelheid. Draagwijdte van ait verbod. - De bepa"
ling van artikel 24, 1, van de Wegcode,
luidens dewelke de bestuurder langs een
spoorvoertuig dat stilstaat om de reizig'ers te laten in- of uitstappen, slechts
met geringe snelheid mag rijden, legt de
bestuurder de verplichting op met geringe
snelheid te rijden voor geheel de lengte
van het spoorvoertuig, zonder te onderscheiden of er voetgangers v66r of achter
het spoorvoertuig doorlopen.
20 met 1957.
792

VERKEER.

76. - Wegoodeo - Inbrettk op artilcel 48, 5, door een voetgangero ~ Slttit
de inbrettlc op a1·tilcel 24, 1, door een bestttttrder van een voertttig, niet uito - De
omstandigheid dat oeen voetganger artikel 48, 5, ·van de Wegcode zou overtreden
hebben door zich onvoorzichtig op de rijbaan te begeven, sluit niet uit de inbreuk
op artikel· 24, 1, van deze code vastg~
steld ten laste van een bestuurder dre
langs een spoorvoertuig heeft gereden,
dat stilstond om de reizigers te laten inof uitstappen, anders dan met geringe
snelheido
20 mei 19570
792

77. -

Wegoode, artilcel 970 Telcen nr 290 -

Vltn vm·bodo -

Telcens
Draag-

Het teken nr 29<, weergegeven
in bijvoegsel 2 van de Wegcode, verbiedt
de bestuurder, bij het kruispunt waaio:
"voor bewust teken geldt, de rijbaan te
verlaten in de door dat teken verboden
richting, welke ook de richting mag zijn
van de rijbaan die hij naderhand volgt.
(Wegcode, art. 97 en bijvoegsel 2, nr 29o)
20 mei 1957 0
794
·wijdteo -

78. Vervallenvmolclaring van het
reoht een rijtttig te besttuoeno - Inbrettlco
- Voeren van een T'ijtttig op de openbare
wego - Wezenlijlc element van het misdrijfo - De inbreuk op de vervallenverklaring van het recht een rijtuig te sturen, gestraft bij artikel 2 van de wet van
l augustus 1924, wordt dan aileen begaan
wanneer de vervallenverklaarde persoon
een rijtuig voert op de openbare weg of
op een weg die voor het openbaar verkeer
openstaato
27 lllei 19570
814

79. - Vltwhtmisd?'ijfo
Verbeurdverlclaringo Art-ilcelen 42 en 43 van het
Stmtwetb.oek niet toepassel-ijlc. - De bepalingen van het Strafwetboek betreffende de verbeurdverklaring zijn niet toepasselijk op het vluchtmisdrijf voorzien
door artikel 2bis van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door artikel 3 van
de wet van 1 augustus 1924, houdende
herziening van de wetgeving en de reglementen op de politie van het wegverkeero
27 lllei 19570
817
SO. Bestutwder die verlceersvoorrang genieto - Niet ontslagen van voorziohtighe·idsmaatregelen. De bestuur-

der die verkeersvoorrang geniet op de
openbare weg, is daiuoom niet ontslagen
van de voorzichtigheidsmaatregelen welke de omstandigheden gebieden, en inzonderheid deze voorzien bij artikel 26, 1,
van de Wegcode.
3 juni 19570
830
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81. - Inb-reulc op de Wegoode begaan
door een gebntilcer ·van de openbare wego
- Maalct niet noodzalcelijlc voor de andere weggebntilcers een niet te voorziene
gebettrtenis ttito Beoordeling van de
Het niet naleven door
feitenreohteTo een gebruiker van de openbare weg, van·
een bepaling van de Wegcode, maakt niet
:b.oodzakelijk een voor de andere weggebruikers niet te voorziene gebeurtenis
uit; de feitenrechter beoordeelt soeverein
of, in feite, het ja dan neen dit karakter
vertoonto
830
3 juni 19570
82. - Botsing van voertttigen op een
lcruispunt. - Niet naleven door een weggebntilcer van m·tilcel 16 van de Wegoodeo
- Tweede weggebr·uiker die artilcel 26,
1, niet naleetto - InbTeulc van de tweede
weggebntilceT niet noodzakelijlc gereohtvaardigd doM de inbreulc dooT de eerste
De OlllStandigweggebruilce1· begaan. heid dat aan een kruispunt, een weggebruiker, de verplichting heeft miskend
hem opgelegd door artikel16 van de Wegcode, neemt niet weg clat de andere weggebruiker artikel 26, 1, van dezelfde code
niet heeft nageleefcl, wanneer het voertuig van de eerste weggebruiker geen niet
te voorziene gebeurtenis heeft uitgemaakto
3 juni 1957 0
83Q
83. hoelco -

Wegoodeo
Om,qelceerde drieAohtereenvolgende lcruispunteno

- Uit de vaststelling in feite clat de
openbare weg die een kruispunt uitmaakt
met een weg op dewelke een ,omgekeerde
clriehoek is geplaatst, onderscheiden is
van een kruispunt verder gelegen, mag
de feitenrechter wettelijk afleiden, voor
de toepassing van de regels van de Wegcode betreffende de verkeersvoorrang,
dat de omgekeercle driehoek krachteloos
is op dit tweede kruispunt.
3 juni 19570
840
84. - Wegoode, art-ilcel 26, 1°. - Snelheid. - Snelheid die toelaat te stoppen
vooT eeit voorzienbare hindernis. - Hindernis ttitgemaakt door een wielrijde·r
die 's naohts 011 de 1·ijweg 1·ijllt. - Voorzienbaa1·heillo - Opdat een wielrijder die
's nachts op een rijweg rijdt, een voorzienbare hindernis zou uitmaken in de
zin van artikel 26, 1, van de Wegcode, is
het niet vereist dat zijn voertuig van
uchter voorzien zou zijn van een rood
licht; het volstaat dat het zichtbaar of
voorzienbaar weze wegens een andere Olllstandigheid, namelijk nit oorzaak van de
publieke verlichtingo (Impliciete oplossingo)
17 juni 1957.
878

VERKEER.
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85. -

zorgsmaatregelen te treffen. De bestuurder die de verkeersvoorrang geniet
is niet ontslagen van de verplichting
de voorzlclltigheidsmaatregelen te nemen
welke de omstandigheden vereisen en nanea 2, van de Wegcode hebben de woor- melijk deze voorzien bij de artikelen 12,
den « na een stilstand 11, hun gebruike- 1, 25, 2, en 26, 1, van de Wegcode.
lijke betekenis; ze betekenen cc nadat llet ,
8 juli 1957.
950
voertuig opgehouden heeft in beweging te
zijn ll zonder onderscheid volgens de duur
89. Wegcode. '--- Sionalisatie. of de reden van het ophouden der bewe- S·ignalisatie die het 1;erlceer der rijtu.igen
ging.
voo1· een weo in z·ijn geheel regelt. 24 juni 1957.
905 Signalisatie die het verkeer bijzonder re1-Vegcode, artilcel 17, alinea 2.
Verplichting opgelegd aan de best~mr
der die zich opnie~tw in beweging stelt
na een stilstand. Betelcenis van deze
laatste woorden, In artikel 17, ali-

~

86. -

Bnrgerlijlce vordering. - Botsing van voertuigen. - Alleen toe te wijten aan het feit dat een van de bestn~tr
ders de doMgang niet heeft vrijgelaten
aan de andere. ~ Twijfel nopens een feitelijlv bestanddeel. - · Twijfel die niet
to,elaat de best~tnrder te bepalen geho~t
den _de doorgang vrij te laten. - Rechter
flie ernit afieidt dat geen van de bestu~tr
ders verantwoordelijk
lean verlclaard
worden van het angeval. Wettelijlcf3
beslissing. Wanneer de botsing van

twee voertuigen op de openbare weg alJeen te wijten is aan het feit dat een van
de bestuurders de doorgang niet heeft
vrijgelaten voor de andere, en dat, wegens een twijfel nopens het bestaan van
een feitelijk element het niet mogelijk is
de bestuurder te bepalen die gellouden
:was de doorgang vrij te laten, leidt de
rechter wettelijk van deze vaststellingen
af dat een fout oorzaak van het ongeval noch ten laste van de eerste noch ten
laste van de tweede bestuurder bewezen
is.
905
24 juni 1957.
87. - Wegcode, artilcel 24, 1. ~ Kruisen en inhalen van een stilstaand spoorvoertlti,q. - Verbod om langs Zltllc voertuig te rijden anders dan cc met geringe
snelheid JJ. ~ Draagwijdte van die laatste woorden. De bepaling van arti-

kel 24, 1, van de W egcode, luidens dewelke de bestuurders slechts met geringe
snellleid langs een spoorvoertuig, dat
stilstaat, mogen rijden om de reizigers
toe te laten erin of er uit te stappen,
legt een snellleid op· welke gering genoeg
moet zijn, niet enkel om de reizigers, dewelke uit of in dat voertuig stappen toe
te laten zich te vergewissen van het gevaar welke llet dwarsen van de rijbaan
vertoont of om de erop rijdende voei'tuigen te vermijden, doch .ook om de bestuurders van die laatste voertuigen toe
te laten desnoods door stil te staan, de
voorzienbare hindernis te vermijden,
welke die reizigers vertonen.
8 juli 1957.
9i9
88. niet.

~

Bestmtrde1· die de voorrang geNiet ontslagen de nodige voor-

oelt voor zelcere rijtuigen op een gedeelte
1Jan de rijweg. ~ Draagwijdte van die
signalisatie. - Wanneer een signa:lisatie

het verkeer der rijtuigen vom· een rijweg
in zijn geheel regelt en een andere signalisatie llet verkeer van zekere rijtuigen
op een gedeelte van die weg bijzonder
regelt, is de draagwijdte van de algemene signalisatie beperkt door deze van
de bijzondere ~>ignalisatie.
8 juli 1957.
952
90. Wegcode.
Signalisatie. Draagwijdte. Verbodstelcen n" 25 geplaatst rechts van de ·baan. ~ Tweezijdig
telcen nr 53, geplaatst bij een rijwieltJad
dat de. andere kant van de djweg volgt.
- Verlceer in beide richUngen op het rijwielpad toegelaten. ~ Het verbodsteken

n'' 25 welk een verboden richting voor de
bestuurder aanduidt, geplaatst rechts van
een rijweg, belet niet het verkeer van de
rijwielen en van de rijwielen met hulpmotor in de aldus bepaalde richting op
het rijwielpad, dat de andere kant van
de rijweg volgt, indien dit pad voorzien
is van het tweezijdig teken nr 53. (Wegcode, art. 2, 3°, 7, 2, 97 en 99, 1; bijlagen 2 en 3 van die code, nrs 25 en 53.)
8 juli 1957.
952
91. Wegcode, artikel 2, 4°.
Kntispnnt. Samenlcomst van twee
openbare wegen waarvan de ene een rijwielpad beg1·ijpt. ~ Uitgestrektheid van
het knt.ispunt. - Het kruispunt samengesteld uit twee openbare wegen, waarvan de ene een rijwielpad begrijpt, omvat
de plaats waar de twee wegen samenkomen, daarin begrepen het rijwielpad.
(Wegcode, art. 2, 3° en 4°.)
8 juli 1957,
· 952
92. - Wegcode, telcen n" 25. - Verboden richting voor alle bestu1wders. Bestuu.rder die langs de toegelaten richting is ingereden en achtentit rijdt in de
verboden richting. ~ Inbre1tk op artilcel 'J, 2. - Uitzondering. - De bestuur-

der die, na in de toegelaten richting een
openbare weg te zijn ingereden, regelmatig voorzien van het teken nr 25, - hetwelk een verboden richting voor al de

VERKOOP.- VERZEKERINGEN.

bestuurders aanduidt, - naderhand achteruit rijdt in de verboden richting,
pleegt inbreuk op artikel 7, 2, van de
Wegcode, behalve omstandigheden van
overmacht. (Wegcode, art. 7, 2, en 98.)
25 juli 1957.
978

VERKOOP.
Verlcoper die de verlcochte zaalc binnen
de bedongen tijd niet levert. - Keus die
de aankoper mag 7titoefenen. - Wanneer

de verkoper binnen de bedongen tijd de
zaak niet levert en de vertraging slechts
aan hem te wijten is, mag de aankoper
naar zijn kens, vorderen ofwel dat de
verkoop zal worden ontbonden ofwel dat
hij in het bezit van de zaak zal worden
gesteld. (Burgerlijk Wetboek, art. 1610.)
4 juli 1957.
939

VERLATING VAN FAMILIE.
Niet uitvoerin[J der verbintenissen wellce
het voorwerp uitrnaken van de artilcelen 340b en 340c van het Burgerlijk Wetboelc. - Latm·e eTlcenning van het kind
door de vader. - Erlcenning zonder invloed otJ het bestaan van het wanbed!"ijf.

- Wanneer, nadat de verbintenissen welke het voorwerp uitmaken van de artikelen 3i0b en 340c van het Burgerlijk Wetboek niet uitgevoerd zijn gebleven in de
bij artikel 391bis van het Strafwetboek
voorziene voorwaarden, het kind schuld·
eiser van het onderhoudsgeld, toegekend
bij toepassing van artikel 340b, door de
vader erkend is geweest, blijft die erken·
ning zonder gevolg wat het bestaan van
het misdrijf be~reft.
1 juli 1957.
928

VERNIELING VAN ANDERMANS
ROEREND EIGENDOM.
Vernieling van stoorntuigen. Arti·
lcel 523 van het Stratwetboelc. - Voorwaarden. Het artikel 523 van het

Strafwetboek is slechts toepasselijk indien het vernielde tuig, door benuttiging
van welke stoom of damp ook, drijfkracht
voortbrengt.
21 januari 1957.
372

VERVOER VAN PERSONEN.
Autocar. -

Besl7ti.twet van 30 december
Agentschap hetwellc
reizen per a7ttocars inricht bij middel van
in h7t7t1' genomen voert1tigen en geleiders
voor een bepaalde reis en tegen overeen,qelcomen prijs. Agentschap hetwellc

1946, aTtilcel 1. -

1165

geen bezoldigd veTvoer van personen ver!'icht. ~ Het agentschap hetwelk reizen

per autocars inricht bij middel van in huur
genomeli voertuigen telkens voor een bepaalde reis en tegen een overeengekomen
prijs en van geleiders die de aangestelden
blijven van de autocaruitbaters welke
hun diensten samen met de voertuigen
verhuren, verricht geen bezoldigd vervoer
van personen in de zin van artikel 1 van
de besluitwet van 30 december 1946.
17 september 1956.
6

VERZEKERINGEN.
1. - Beding wellc de betaling van een
vergoeding 7titsluit wanneer de schade te
wijten is aan een oorzaalc wellce rechtstreelcs of onrechtst1·eelcs met de ooTlog
verband hmtdt. - Arrest dat de verzelce!'aar tot betaling van een vergoeding veroordeelt. - Arrest wellce vaststelt dat de
schade te wijten is aan een daad van
wraak van de bevollcing wegens de betrelclcinuen van de verzelcerde met de vijand
en de rnedewerlcing aan deze laatste verleend. - Schending van de bewijslcracht
van het verzelceringscontract. - Een ver-

zekeringscontract bedingende dat geen
vergoeding verschuldigd is voor een schade tijdens de oorlog geleden, wanneer ze
te wijten is aan een oorzaak welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de oorlog
verband houdt, schendt de bewijskracht
van dat beding het arrest dat de verzekeraar veroordeelt om de vergoeding te betalen alhoewel het vaststelt dat de schade
te wijten is aan een daad van wraak van
de bevolking, ingegeven door de vijandigheid van deze laatste jegens de verzekerde, omdat hij tijdens de oorlog woekerhandel dreef en in de beste betrekkingen stond met de vijand en, voor rekening van deze, op grote schaal aan var·
kenskweek heeft gedaan.
16 november 1956.
179
2. - Landverzelcering. ~ Prernie periodielc te betalen. Geheel van prernies
wellc, volgens het berling van het contract,
al dan niet een enige schuldvordering uitrnaalct. - Indien een contract van land-

verzekering de periodieke betaling van
een premie voorziet, moet men de bedingen van de overeenkomst nagaan om te
bepalen of ieder der premHln een afzonderlijke schuldvordering. tegen de verzekerde uitmaakt of slechts een gedeelte
van een enige schuldvordering is, welke
tot voorwerp heeft het geheel der vastgestelde premien.
22 november 1956.
194
3. - Beding waarbij rle verb1·elcing van
het contract aan bepaalde torrnaliteiten
ondergeschilct wordt. Vonnis hetwellc
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beslist d(Lt die j01·maliteiten niet vereist
zijn voor de geldigheid noah van een aanbod van verbrelcing, noah ·van de weigering een premieverhoging te betalen. Vonnis hetwellc de wetteUjke t~itwerking
tttssen partijen van dat beding niet miskent. - Miskent niet de wettelijke uit-

werking tussen partijen van een beding
van een verzekeringscontract, welk beding de verbreking van het contract onderschikt aan het vervullen van bel)aalde
formaliteiten, het vonnis hetwelk beslist
dat die formaliteiten niet vereist zijn
voor de geldigheid noch van een aanbod
van verbreking noch van een weigering
een premieverhoging te betalen. (Burgerlijk Wetboek, art. 1134.)
7 februari 1957.
444
4. - V erzelcedngen in het algemeen. ~
Nie#ghei.d van de verzekering wegens verzwijg·ing of valse vel"lclaring van de verzelwrde. - Verzwijg·ing. - Begrip. - De

verzekerde moet aan de verzekeraar een
juiste kennis verschaffen van de bestanddelen van het risico dat hij wil dekken,
zonder dat de verzekeraar die heeft na te
gaan; de onthouding een omstandigheid
te vermelden welke de waardering van
het risico kan verzwaren maakt een verzwijging nit, die de verzekering nietig
maakt in geval van dwaling van de verzekeraar, zelfs indien de verzekerde te
goeder trouw is en hij ten onrechte gemeend heeft dat hij niet gehouden was
die omstandigheid a an ·te geven. (Wet
van 11 juni 1874, art. H.)
21 maart 1957.
603
!5, - Verzekering te land. - Vrijstelling van verzekering. - Grove schuld van
de verzekerde. - Schttld die slechts een
gran(! van vdjstelling ttitmaalct indien de
schade door deze schttlll veroorzaakt werll.
- Opdat de verzekeraar, overeenkomstig
artikel 16 van de wet van 11 juni 1874,
niet de last dient te dragen van de schade
waarvan de verzekerde de dader is, Volstaat het niet dat de verzekerde een grove
schuld zou hebben beg·aan; bovendien
wordt ook geeist dat de schade door deze
schuld werd veroorzaakt. (Impliciete OlJlossing.)
2 mei 1957.
727
6. - Verzekerbaar belang. - Begrip.
- Ter zake verzekeringsovereenkomsten
is het verzekerbaar belang het belang dat
de verzekerde erbij heeft dat het schadegeval zich niet zou voordoen.
17 mei 1957.
782

7. - Be lang bij de instandhottding van
een zaalv. - TTerzekedng die deze zaalc als
voorwerp heeft. De verzekering van

het belang bij de instandhouding van een

VERZET.

zaak heeft noodzakelijkerwijze als voorwerp deze zaak.
17 mei 1957.
782

VER.ZEKEIUNG TEGEN DE GELDELIJKE GEVOLGEN VAN OUDEIWOM EN VROEGTIJDIGE
DOOD DER. BEDIENDEN.
Bedienden. - Werkgevet· die verzuim~
heett de werlcgeversbijdragen te storten
aan de verzekeringsinstelling. Verjaring der pttblieke en bttrgerlijlw vordering. - Vertrelcpunt. - De termijn van

de verjaring van de publieke vordering
en van de burgerlijke vordering, gegrond
op het misdrijf begaan.door de werkgever
die verzuimd heeft, binnen de reglementaire termijn en voorwaarden, de werkgeversbi.idragen voorgeschreven door d.e
wet van 18 juni 1930, aan de verzekeringsinstelling te storten, is van een jaar te
rekenen van de dag waarop het contract
van dienstverhuring ten einde loopt. (Wet
van 18 juni 1930, gewijzigd door de wet
van 2 augustus 1948, art. 6, 47, 1°, en 57.)
738
6 mei 1957.

VERZET.
1. - Bttrgerlijke zaken. - Gebrek aan
overlegging doiJr de opposant van een uitgifte of regelmatig afschrift van het bij
verstek gewezen vonnis. - TTonnis gewezen door dezelfde rechtbank. Gebrek
zonder invloed op de ontvanlcelijkheid van
het vet·zet. - Noell door artikel 143 van

het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering noch door een andere wetsbepaling
wordt de ontvankelijkheid van het verzet
tegen een verstekvonnis afhankelijk gemaakt van de overlegging van een uitgifte
of regelmatig afschrift van dit vonnis,
wanneer dit uitgaat van de burgerlijke
of handelsrechtbank die van het verzet
kennis heeft. (Koninklijk besluit nr 224
van 24 de~ember 1935, art. 1.)
18 october 1956.
105
2. -

Eiser in verzet die niet verschijnt.
Verzet als ongedaan beschottwa. - Het

verzet brengt van rechtswege dagvaarding mede voor de eerstkomende terechtzitting en wordt als ongedaan beschouwd,
indien de eiser in verzet daar niet verschijnt. (Wetb. van strafv., art. 208.)
14 januari 1957.
.3. - Stt·afzaken. - Verzet tegen een
arrest van het hot van beroep. - Eiser in
verzet die aan het hot van bet·oev een geneeslGttndig getttigschr·ift laat gewat·den
o·m· te bewijzen dat hij in cle onmogelijk-

VERZUIMSINTERESTEN. heid verlceert om te verschijnen. - Hot
van beroep dat geen ~-elcening houdt met
dit getuigschrift. - Voo1·waarde vereist
opdat het op dit p~mt een gemotiveerde
beslissing zou moeten wijzen. - Het hof

van beroep, in kennis gesteld van het verzet tegen een arrest van veroordeling bij
verstek gewezen, is niet gehouden de reden aan te geven om dewelke het geen
rekening houdt met een geneeskundig getuigschrift dat de eiser in verzet die niet
verschijnt hem heeft laten geworden,
wanneer dit getuigschrift niet ingeroepen
werd, om de niet-verschijning van de
eiser in verzet te rechtvaardigen, noch in
de akte van verzet, noch in de conclusies
door een pleitbezorger genomen.
24 juni 1957.
909

VE:QZUIMSINTERESTEN.
1. - Misdrijf of oneigenlijlc misdrijf.
- Door de rechter toegelcende schadevergoeding. Ve1·zuimsinteresten die niet
lc~mnen lopen voor de beslissing die de
schadeve1·goeding toelcent. - Ter zake van

aquiliaanse verantwoordelijkheid, mag
de rechter verzuimsinteresten op het bedrag van een schuldvordering, die bestaat in schadevergoeding, niet laten Iopen v66r de beslissing die deze laatste
toekent.
25 april 1957.
698
2. -

Misdrijf of oneigenlijlc misdrijf.
- Verzuimsinteresten door de rechter toegelcend op het bedrag van de schadevergoeding. - Uitgangsp~tnt van de interesten niet bepaald. - Inte1·esten die lopen
vanaf de beslissing wellce tot schadevergoedin,q veroordeelt. - Ter zake van aqui-

·uaanse verantwoordelijkheid, wanneer de
rechter verzuimsinteresten toekent op het
bedrag van de schadevergoeding, zonder
het uitgangspunt van de verzuimsinteresten te bepalen, lopen deze vanaf de beslissing.
25 april 1957.
698
3. - Uitvoering van overeenlcomsten.
- Verzelceringspolis die bedingt dat de
verzelceraar de verzelceringsvergoeding
moet betalen terstond na het doen blijlcen
van de verliezen door de verzelcerde. Berling dat niet ontslaat van een ingebrelcestelling .om de verzuimsinteresten te
doen lopen. - Doordat, volgens een be-

ding van de verzekeringsovereenkomst, de
verzekeraar de verschuldigde verzekeringsvergoeding contant moet betalen terstond na het doen blijken van de verliezen
door de verzekerde, volgt hieruit niet dat
de verzuimsinteresten zouden lopen zonder ingebrekestelling. (Burgerlijk Wethoek, art. 1146.)
17 rnei 1957.
782

VONNISSEN EN .ARRESTEN.
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4. - Oontract~teel gebied. - Inte1·esten
op de sam die het voorwerp uitmaalct van
de verbintenis van de sch1tldenaar. Vertrelcp7tnt. Op contractueel gebied

lopen de verzuirnsinteresten op de som die
de schuldenaar de verplichting had te betalen, sedert de eis in rechte, of, eventueel, sedert een voorafgaande aanmaning, behoudens de gevallen waarin een
wettelijke bepaling ze van rechtswege doet
lopen. (Burgerlijk Wetboek, art. 1153.)_
(Eerste en tweede arrest.)
20 juni 1957.
888
S. -

Oontrachteel gebied. - Verzuimsdie niet van rechtswege lopen.
- Rechter d·ie tot de wettelijlce interesten
veroordeelt. - Uitdntlclcing gelijlcwaardig
met deze van gel·echtelijlce interesten. intm·estel~

Op contractueel gebied, wanneer de verzuimsinteresten niet van rechtswege lopen
en de rechter de schuldenaar veroordeelt
tot de betaling van verzuimsinteresten die
hij « wettelijke interesten >> benoemt, hebben deze laatste woorden de betekenis
van « gerechtelijke verzuiif!Sinteresten >>.
(Eerste en tweede arrest.)
20 juni 1957.
888

VISSE:QIJ.
Ri'U"iervisserij. Verbeurdverlclaring
der vishtigen. - Voorwaarden. -Dever-

beurdverklaring der vistuigen is onderworpen aan de voorwaarde dat ze na aanmaning aan de verbalisant overhandigd
zijn geweest; indien aan die aanmaning
geen gevolg werd gegeven loopt de overtreder een boete op, welke de verbeurdverldaring vervangt.
25 juli 1957.
979

VONNISSEN EN A:Q:QESTEN.
1. - Vreemd vonnis. - Vonnis betrettende de staat van Belgische onderhorigen. - Vonnis strijdig met de Belgische
publieke 01·de. - Geen bewijslcracht betreffende de staat ·van de personen. -

Een vreemd vonnis hetwelk de echtscheiding tussen echtgenoten van Belgische
nationaliteit uitspreekt, is slechts als regelmatig gewezen te beschouwen zo het
namelijk niets behelst dat tegen de openbare orde of het Belgisch publiek recht
indruist. Een vreemd vonnis is strijdig
met de Belgische openbare orde wanneer
het de echtscheiding uitspreekt tussen
echtgenoten van Belgische nationaliteit
wegens een oorzaak naar luid der algernene termen waarvan niet mogelijk is na
te gaan of de echtscheiding uitgesproken
werd wegens een oorzaak welke ja dan
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niet door de Belgische wet wordt aanvaard.
4 october 1956.
55

was om voor het gerecht te getuigen.
(Wetb. van strafv., art. 155 en 176.)
148
5 november 1956.

2. - Strafzalcen. - Be1·oepen vonnis
vernietiga wegens onmogelijk onaerzoelc
naar ae regelmatigheia van ae samenstelling van ae zetel. - Verplichte evocatie
van de rechter in hager be1·oep. - Wan-

6. - Beslissing gesteuna op een ter
zitting geaane onderzoelc. Geen verplichting van lle rechter om aie zitting
te preciseren. - Geen wetsbepaling ver-

neer de eerste rechter bevoegd was en de
zaak v66r hem regelmatig aanhangig werd
gemaakt, heeft de rechter in hager b.eroep, die het beroepen vonnis vernietigt
om reden het niet mogelijk is de regelmatigheid van de samenstelling van de
zetel na te gaan, de verplichting over de
grand uitspraak te doen. (Wetboek van
strafvordering·, art. 215.)
8 october 1956.
62
;3. - Strafzalcen. - Voeging bij ae
bttndel, na het sluiten aer debatten, van
neergelegde stulclcen. - Datum van het
neerleggen niet ,;astgestela. Onmogelijlcheia om na te gaan of ae rechten am·
veraeaiging werden geeerbiediga. OnwetteUjlcheia van ae beslissing. - Wan-

neer geen vermelding van de bundel of
van de inventaris toelaat na te gaan of de
na het sluiten der debatten bij de bundel
gevoegde stukken v66r of na de uitspraak
van de beslissing werden neergelegd,
worut die beslissing verbroken wegens de
onmogelijkheid de regelmatigheid van de
procedure en het eerbiedigen der rechten
van de verdediging te controleren.
5 november 1956.
141
4. - Beslissing geste~tna op een beweegreaen welke een beweegreaen gegeven
aoor anae1·e rechters om een ander geaing
te beslechten weergeeft. - W ettelijlcheia.

- Geen wettelijke bepaling verbiedt aan
de rechters hunne beslissing betreffende
de betwisting voor hen aanhangig gemaakt te moti veren door een beweegreden
door andere rechters gegeven om een ander geding te beslechten weer te geven.
5 november 1956.
144
~5. --,-- Strafzalcen.
Eea.
Persoon
onderhoora voo1· een strafrechtbanlc. Wellce.enlcel de eea van aeslc~tnd,ige heeft
afgelega. - Niet gelast door het gerecht
met een taalc van desk·unaige noch onbelcwaam om ,;oo1· het gerecht te geMtigen.
- Nietigheid van ae get·nigenis en van
het vonnis. - Zijn nietig de getuigenis af-

gelegd voor een strafrechtbank en de erop
gesteunde beslissing, wanneer de onderhoorde persoon enkel de bij artikel 44
van het Wetboek van strafvordering voorziene eed heeft afgeleg'd terwijl hij door
het gerecht met geen taak van deskundige
gelast was geweest en hij niet onbevoegd

plicht de rechter om te bepalen on welke
zitting der zaak, door hem gehouden, de
elementen waarop hij zijn overtuiging
steunt ingewonnen zijn geweest.
5 november 1956.
148

7. -

Strafzalcen. - V ergissing bij het
van ae toegepaste wetsbepaling. - Wettelijlce verooraeling. - Geen
grana tot ve1·brelcing. - Wanneer de veraana~tiaen

oordeling door een strafrechtbank uitgesproken wettelijk is, levert de vergissing
bij het aanduiden van de wetsbepaling
waarvan toepassing werd gemaakt geen
grand tot verbreking op. (Wetboek van
strafvordering, art. 411 en 414.)
7 januari 1957,
314
S. - Strafzalcen, - Vergissing in het
aanhalen van de toegevaste wetsbepaling.
- Wettelijlce verooraeling. - Geen grana
tot verbrelcing. - Wanneer de door een

strafrechtbank uitgesproken veroordeling
overeenkomstig de wet is, levert de vergissing in het aanhalen van de toegepaste
wetsbepaling geen grand tot verbreking
op. (Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)
14 januari· 1957.
335
9. - Strafzalcen. - Nietigheia van het
beroepen vonnis. Beslissing van ae
rechter in hager beroep ~titsvraalc aoenae
bij nieuwe beschilclcing. - Nietigheia van
het beroepen vonnis zonaer invloea ov ae
wettelijlcheia van de beslissing in hager
be1·oep. - De nietigheid van het beroepen

vonnis is zonder invloed op de wettelijkheid van de beslissing van de rechter in
hager beroep, telkens deze door een nieuwe beschikking beslist, zonder 'naar de
motieven van het beroepen vonnis te verwijzen.
23 januari 1957.
387
10. - Sh·afzalcen. - Vonnis van ae
politierechter nietig. - Vonnis in hager
beroep van de conectionele rechtbanlc
steunenae op ae beweegreaenen van ae
eerste rechter. - NieUgheia van ae beslissing van ae rechter in hager beroep. -

Het vonnis in hager beroep van de correctionele rechtbank, hetwelk steunt op de
beweegredenen van het nietig vonnis van
de politierechtbank, neemt de nietigheid
over die dat vonnis aankleefde.
4 februari 1957.
427
11. - H of van beroep. - Onaervraagae belclaagae. - Zaalo in beraaa gehottaen.

l
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J.16!}
- Arrest waQrbij de heropening de1· debatten wordt bevolen. - Nieuw verslag
en niettwe vorderingen van het openbaar
ministerie in afwezigheid van de betiahte.
- A1·rest bij verstelc gewezen. - Het ar-

rest wordt ten opzicbte van de beklaagde
bij verstek gewezen, wanneer bet bof van
beroep, na beropening der debatten, in
afwezigbeid van de beklaagde, een nieuw
verslag en nieuwe vorderingen van bet
openbaar ministerie geboord beeft.
11 februari 1957.
453
12. - Strafzalven. - Qualifiaatie door
de reahter aan zijn beslissing gegeven. Zander invloed op de aard van de beslissi't!g·. - De door de recbter aan zijn bes~lSsmg

gegeven qualificatie, tegenstrijdig of bij verstek, wijzigt de aard van die
beslissing niet.
453
11 februari 1957.

1:3. - Stratzalven. - Proaes-verbaal
van de tereahtzitting. - Handtelveningen.

- In strafzaken moet bet proces-verbaal
van de terecbtzitting slecbts door de voorzitter en de griffier ondertekend worden.
(Wet van 1 mei 1849, art. 10.)
11 februari 1957.
458
14. -

Oorreationele- en politiezalven.
Openbaa1·heid en mondeling lvam,kter
van het onderzoelc. - Begrip. - Bewijsmiddelen. - De openbaarbeid en bet mon-

deling karakter van bet onderzoek v66r de
correctionele- en politierecbtbanken bestaan in de verplicbting bet publiek toe
te laten in de ruimte waar de zaak onderzocbt wordt, en bet onderzoek mondeling te voeren in de vormen welke in
de artikelen 153 en 190 van bet W etboek
van strafvordering omscbreven zijn. Die
regels sluiten niet uit dat de feitenrecbter zijn beslissing enkel steunt op de gescbriften ter zake, zonder on de terecbtzitting getuigen te onderboi·en. (Grandwet, art. 96; Wetboek van strafvordering
art. 153, 176, 190 en 211.)
'
18 februari 1957.
488

15. - Stmfzalcen. - llfaatsahappelijlce
zelcerheid. - Pttblielve vo1·dering athanlvelij lc van het indienen van een lvlaaht do01·
de bevoegde overheid. - Melding van de
lvlaaht in het vonnis. - Niet voorgesahreven melding. -De recbter over de grond

moet in zijn vonnis bet bestaan niet vaststellen van een klacbt van de bevoegde
overbeid, van bet indienen waarvan artikel 12, paragraaf 2, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid van de arbeiders
gewijzigd bij artikel 2 van de besluitwet
van 6 september 1946, bet instellen van de
publieke vordering afhankelijk maakt.
~et bestaan van die klacbt kan blijken
mt de stukken van de recbtspleging waarVERBR.,

1957. -

74

op bet bof van verbrek: i
te slaan.
::::..ng vermag acht
4 maa~t 1957.
536

16, -

Stratzalcen. __
rakter van de debatten
Mondeling leavan een nota, door een v~ - Neerlegging
van de debatten. N 0 ~4·tij; na sluiting
van de tegenpartij. ~
a tn antwoord
de heropening van de a:;=ohter die noah
ve1·werping van de stu~..,,_ ~atten noah de
Onwettelijlcheid. - De re >cen beveelt. -

gesteld tijdens de beraau~hter, in kennis
nota door een partij en
]aging met een
antwoord door de tegen1~~et een nota in
scbendt de regel van bet ~tij neergelegd
rakter van de debatten,
mondeling ka~
de zaak zelf uitspraak d~::ndien bij over
zij de beropening van de et, z;onder betlen te bebben, betzij de debatten bevolegde stukken uit de :r
aldus neergeweren.
~~htspleging te
4 maart 1957.
537

17. -

Burgerlijlce ZQlc
bank van eerste aanleg. _____ €n.
Reahtde verweerder. - Beteke'i't '}onalttsies van
1
UitzondeT'ing. - Indien i. 7-ng vereist. -

conclusies die een verwe're l::t principe, de
de recbtbank van eerste l:::tde partij voor
moeten betekend worden
aanleg neemt
tij~n niettemin elkaar
l::ttog~~ de pardelmg doen van baar conc:jtne_llJke mede7 maart 19G7.
"tisres.
·

rni

547
Strafzalcen. ~
de 1·eahter ee11· getuige nie~eslissing van
Aa1·d van die beslissing . .__t te horen.

18. -

waarbij de strafrecbter b ·De beslissing
tuige, waarvan bet verbool.' eslist een gedachte ·aangevraagd was
door een vern_a dienaangaande het ODe~iet te ~oren,
ne en de andere beklaagd baar mmistehebben, maakt een vonnis e:u geboord te
op tussengeschil uit en gee Of een arrest
onderzoeksmaatregel.
l:t ordening- of
11 maart 1957.
560
19. -

StTatzaken. ---.
plaatse. ~ Openbaarheid v 11egeving ter
zitting niet vastgesteld. ---.
d? ter:eaht-

r;."!.

Wanneer, de correctionele ~vwttghetd.
begeving ter plaatse bev 01 l.'echtbank de
het proces-:erbaal van diE!e:u bebbende,
maatregel met vaststelt dat onderzoeksregelen op de openbaarbeidde wettelijke
rechtzittingen werden nagel van de tetig het vonnis later dool" E!efd, zi.in niegewezen alsook het arrest 0 de rechtbank
b_eroep gewezen, indien bet "e~· bet boger
tlgherd van het vonnis beert Z1ch de niedoor zijn b~slissing te st toegeeigend
meer op de mtslagen van d eunen onder
wing.
e t>laatsschou18 maart 1957.
586
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20. - B·ur·r1erlijlce zalcen. Vonnis
van de vreller·echter. - Accoorll der partijen. - Vaststell'ing. Geldigheid. Authenticiteit. - Buiten het geval voor-

den ontslagen zijn door een wetsbepaling.
(Stilzwijgende or.ilossing.)
29 april 1957.
709

.zien bij artikel 7 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, stelt cle vrederechter in zijn vonnis een tussen partijen gesioten accoord geldig vast, zonder
dat er van dit accoord een door partijen
ondertekend speciaal proces-verbaal client
opgemaakt te worc1en; cleze vaststelling
heeft authentieke kracht. (Burg. Wetb.,
art. 1317; Wetb. van burgerlijke · rechtsvordering, art. 7 en 1S.)
G05
21 maart 1957.

2'5. - Strafzaken. - Getuige onder
eerL pehoor·d ter tm·echtzitting. - ' Opnimtw gehoord tijdens een latere terechtzitt-ihq. - Hedwling van rle eed door de
wet niet voor·geschreven. - De regelma-

21. - Strafzalcen. - Vonnis de belclaagde tot de hoofdstraf veroo·rdelend.
- De zaak ~titstellenrL om over· een bijlcomende straf uitspraalc te rloen. ---'- Onwettel·ijlcheirL. -De rechter over de g·rond
mag niet de beklaag·de tot de hoofclstraf
:veroordelen en cle zaak uitstellen om over
de toepassing van de bijkomencle straf
uitspraak te doen.
25 maart 1957.
614
22. - Strafzaken. - Zaken waarin
rLe gewezen besHss·ing 1viet moet ~titge
sprolr-en wonlen. Een enlcele zitt-ing
van onder·zoelc. - Ontstentenis van proces-verbaal van £l-ie ter·echtzitting. - Samenstell'ing van de zetel. ~ Ver·moerlen.

strafzaken wanneer cle g·ewezen beslissing niet moet uitgesproken word.en
en aan het onclerzoek van de zaak slechts
een terechtzitting besteecl werd waarvan
geen proces-verbaal wercl opgemaakt, zijn
de rechters die de beslissing gewezen
hebben vermoed, behalve inschrijving
van valsheid degenen te zijn die de zaak
behandeld h~bben.
61S
25 maart 1957.
~·In

23. -

St·ratzalcen. - Beslissing van
veroorrLeling. - Melding van de aanll~ti
ding, op de terechtzitt-ing, van de toegepaste wetsbepalingen. Niet voorgeschreven op strafje van n·ietigheirL. - De

tig ter terechtzitting onder eed gehoorde
getuige moet geen nieuwe eed afieggen
wanneer hij opnieuw gehooru wordt in
dezelfde zaak in de loop van een latere
terecl1 tzi tting, al werd deze ter plaa tse
van de feiten gehouden.
29 april 1957.
709
26. - Rechtbank van politic. - AanwezigheirL van het openbaar ministerie
gedurende het onderzoek en op al rLe debatten. ~ Aanwezigheia vastgesteld noah
<Zoot· het proces-verbaal van rle terechtzUtinq, noah rLoor het voimis. - Vonnis
nieUg. Is nietig het vonnis gewezen

door de politierechtbank wanneer de meldingen noch van het proces-verbaal van
de terechtzitting noch van het vonnis toelaten vast te stellen of het openbaar mi·
nisterie aanwezig is geweest geclurende
het onderzoek en op al de debatten.
(Wetb. van strafv., art. 153.)
6 mei 1957.
740
27. - Strafzalcen. - Militair· gerechtshof. Geheime stemming. Melding
van deze stemming in het arrest. - Niet
op straf van nietigheia voorgeschreven.
- De arresten. van het militair gerechtshof moeten niet op straf van nietigheid
vaststellen dat zij uitgesproken werden
na geheime stemming. (Besluitwet van
14 september 191S, art. S.)
20 mei 1957.
iSS
28. - Str·afzalcen. - EerL. ~ Persoon
onderhoord v66r cen strafrechtsmacht en
niet belast door het gerecht met een deslctmdig onrlerzoek. - Als rLeslcundige betitelrL in het zittingsblarL. - Moet niet rle
eed van deslcwndige afteggen. - De per-

melding, in de beslissingen van veroorueling, dat de toegepaste wetsbepalingen
door de voorzitter op de terechtzitting
aangeduid werden, is niet voorgeschreven
op straffe van nietigheid. (Wetboek van
strafv., art. 163 en 195.)
1 april 19f>7.
650

soon die onderhoord wordt v6-6r een
strafrechtsmacht zontler door het gerecht
met een deskundig onderzoek belast te
zijn; hoeft niet de eed voorzien. bij artikel 44 van het vVetboek van strafvordering af te leggen, al werd hij als deskundige betiteld in het zittingsblad.
27 mei 1957.
816

24. - St·mfzal,,en. - PlaMsbezoek. Verhoor van getu:igen te·r plaatse. - Eed.

29. Str·atzaken. Oon·ectionele
rechtbanlc. - Betichte die aan het openbaa?· m·inister·ie vraagt een get~tige te
doen rlagvaarden. - Openbaar· ministede
niet wetteUjl.; gehouden deze aanvraag in
te willigen. ~ Geen wettelijke bepaling

- Wanneer, tijdens een door cle rechtbank bevolen plaatsbezoek, getuigen gehoord worden, moeten deze op straffe
van nietigheid, tle eed voorzien door artikel 155 van het vVetboek van strafvordel;ing afieggen, ten ware zij ervan zou-

legt het openbaar ministerie de verplichting op cle aanvraag in te willigen van
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een betichte die hem verzoekt een getuige
te doen dagvaarden voor de correctionele
rechtbank.
24 juni 1957.
903
30. - Strafzalcen. - Aard. - Vonnis
bij verstelc gewezen doo1· de lwijgsraad.
- Hoger beroep. - Arrest door het militair gereohtshof gewezen, buiten de
tegenwoordighe·id van de beklaagde. Bij verstelc gewezen a1·rest. - vVanneer
op het hoger beroep ingesteld tegen een
vonnis bij verstek gewezen vonnis van
de krijgsraad, het militair gerechtshof
uitspraak doet zonder dat de beklaagde
v66r dit hof is verschenen, is het arrest
bij verstek gewezen.
5 september 1957.
982

VOOR.LOPIGE HECHTENIS.
Verzoelc tot voorlopige invrijheidsstelling. - Besohu.ldigde die van de tormaliteiten afgezien he eft, wellce bij artilcel 4
van de wet van 20 apriZ 1874 bf3paald zijn.
Arrest gewezen zonder dat aan de
1·aadsman van de besohuldigde het bij de
wet voorgesohreven berioht gegeven is. Wettelijlcheid. Wanneer de beschul-
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ding met vnste datttm doch niet overg'e"
sohreven. - Alcte die aan de huurder lean
tegengesteld worden. - De huurder van

een onroerend goed is, als zodanig, geen
derde in de zin van artikel 1 van de wet
van 16 december 1951 op de herziening
van het hypotheekstelsel. In het g·eval
waarin de verkrijger van het onroerend
goed hem mag uitzetten, kan hij zulks
op geldige wijze doen voor de overschrijving, ter bewaring der hypotheken v.an
de notariele akte van eigendom8overdracht.
8 april 1957.
670

VOOR.W AAR.DELIJKE
INVR.IJHEIDSTELLING EN VER.OOR.DELING.
Ontzettin,q van het l'ccht om een voertttig of een lttchtschip te besturen of een
rijdier te geleiden. Ontzetting uitgesprolcen wegens een inbreulc op de beslttitwet betrettende de beteu.geling van de
dronlcenschap. Uitstel niet toepasselijlc. - ·Wanneer de ontzetting van het

digde verklaard heeft af te zien van alle
pleegvormen voorzien bij artikel 4 van
de wet van 20 april 1874, worden noch
de artikelen 4 en 7 van die wet,. noch de
rechten van de verdediging geschonden
door het arrest waarbij over een verzoek
tot voorlopige invrijheidsstelling wordt
uitspraak gedaan zonder dat aan de
raadsman van de beschuldigde het bij die
wetsbepalingen voorgeschreven bericht gegeven is geworden.
14 januari 1957.
331

recht om een voertuig of een luchtschip
te besturen of een rijdier te geleiden we~
gens een inbreuk op de besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap uitgesproken wordt, hetzij de veroordeling tot vrijheidsstraf of tot geldboete op dit ellkel misdrijf gegrond is,
hetzij zij dergelijk misdrijf en een ander
misdrijf, nit een enkel feit bestaande,
tot grondslag heeft, mag de rechter de
schorsing niet toepassen op de straf van
ontzetting. (Besluitwet van 14 november
1939, art. 10.)
8 april 1957.
665

VOOR.R.ECHTEN EN HYPOTHEKEN.

V 0 0 R. Z I EN IN G I N V E R. B R. EKING.

1. - Overdraoht van onroerende zalceNiet tegenstelbaarheid
Ujlce reohten. aan de1·den, die zonder bedrog hebben geoontracteerd, van de niet overgesohrevene
alcten. - Regel v·reemd aan de openbare
orde. - De regel, volgens dewelke de ak-

HooFDSTUK

ten onder de levenden, waarbij zakelijke
onroerende rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, overgedragen of aangewezen worden, niet tegenstelbaar zijn
tot hun regelmatige . overschrijving aan
derden, die zonder 'bedrog hebben gecontracteerd, is niet van openbare orde.
(Wetten van 16 december 1851, art. 1, en
8 juli 1924, art. 4.)
30 november 1956.
?18
2. - Vervreemding van een verlHtttrd
onroerend goed. Alcte van vervreem-

I. - Beslissingen waartegen
voorz·iening mogeUjlc is.
II. - Door wie en tegen Wie
een voorziening mag worden ingesteld.

HooFDSTUK

HOOFDSTUK

III. _- Termijnen.

HOOFDSTUK

IV. -

HOOFDSTUK

V. -

Vormen.
Afstand.

HOOFDSTUK I.
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING
MOGELlJK IS.

1. - Termijn. - Stratzalcen. - Arrest van het hof van beroev. - Besl-issing
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over een betwistinu omtrent ae bevoe,qaheia. ~ Voorzieninu v661· ae eindbeslissing. - Ontvankelijlcheid. - Hoewel v66r

de eindbeslissing ingesteld, is de voorziening ontvankelijk, welke gericht is tegen
een in strafzaken gewezen arrest van het
hof van beroep over een betwisting omtrent de bevoegdheid. (Wetboek van strafvordering, art. 373 en 416, al. 2.) (Impliciete oplossing.)
306
7 januari 1957.

onderzoeksgerecht die hem buiten vervolging stelt.
20 mei 1957.
797
·6. - Stratzaken. Arrest hetwellc
een vraag tot voorlopige invrijheidstel1-ing verwerpt. Veraachte naaerhand
in vrijheid gesteld. - TT oorziening zonder
voorwerp geworden. Wordt zonder

voorwerp de voorziening ingesteld door
de verdachte tegen het arrest, hetwelk de
voorlopige invrijlleidstelling verwerpt,
2. - Beslissingen waarteuen voorzie- . indien naderhand aan de voorlopige hechnin.IJ mogelijlc is. - Strafzalcen. Betenis einde werd gesteld.
slissing waarbij de 1J~tblielce vot·dedng
1 juli 1957.
924

verjaard worat vet·lclaard. - TToorziening
van de betichte niet ontvanlcelijk. - is

niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
de voorziening door de betichte ingesteld
tegen een beslissing waarbij de publieke
vordering ingevolge de verjaring vervallen wordt verklaard.
28 januari 1957.
394
3. ~ Zaken van directe belastingen.
TToorziening gericht teuen een at-rest
.van een hof van beroep dat zich et·toe beperlct uitspraalc te aoen over ae ontvanlcelijlcheid van het beroep en de debatten
te heropenen om ten uronde te pleiten.
TToorziening die slechts na het eindarrest openstaat. - Ret arrest waarbij

het hof van beroep zich ertoe beperkt,
ttitspraak te doen over de ontvankelijk.heid van het beroep ingesteld tegen de
beslissing van de directeur der belastingen en de debatten te heropenen om ten
grande te pleiten, aan de bevoegdheid
vreemd .zijnde, stelt geen einde aan het
geschil en is dus niet definitief in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering.
De voorziening in verbreking tegen dergelijk arrest staat slechts open na het
eindarrest.
16 april 1957.
690
4. - Beslissingen waartegen men zich
lean voorzien. · - Strafzalcen. - TTet·effening en begroting van ae gerechtslcosten.
.- TToorziening niet ontvanlcelijlc. De
_beslissing, waarbij de gerechtskosten,
waartoe een partij veroordeeld w:ordt,
vereffend en begroot worden, kan het
voorwerp niet uitmaken van een eis tot
verbreking; zij kan aanleiding geven tot
verzet tegen de begroting. (Wetboek van
strafvordering, art. 408 en 413.)
29 april 1957.
·
711

7. ~ Strafzaken. - In eerste aanleg
gewezen vonnis van de Jc1·ijgsraaa. Niet ontvanlcelijlce voorz·iening. - Een in
eerste aanleg gewezen vonnis van de
krijgsraad geeft geen aanleiding tot voorziening inverbreking.
5 septelllber·1957.
982
HOOFDSTUK II.
DOOR WIE EN TEGEN WIE EEN VOORZIENING
lUN WORDEN INGESTELD.

8. - Hoeaanigheid om zich in verbrelcing te voorzien. - Stratzalcen. - TToorzienin,q van een belclaagde tegen ae beslissing· over ae publielce vordering jegens
Niet ontvanlceeen ander belclaagde. lijlc. - Een beklaagde heeft geen hoeda-

nigheid om zich tegen de beslissing op de
publieke vordering jegens een medebeklaagde gewezen, in verbreking te voorzien.
15 october 1956.
92
9. - Hoedanigheia om zich in verbrelcing te voorzien. - Strajzalcen. - TT oorziening gericht tegen het openbaa1· ministerie dOOr een b~trgerlijlce parUj. - Burgerlijlce pa·rtij niet veroordeela tot de
lcosten_ van de publielce vordering. - Niet
ontvanlcelijlc. Een burgerlijke partij

welke niet tot de kosten va:n de publieke
vordering veroordeeld werd is niet ontvankelijk in haar voorziening in verbreking gericht tegen het openbaar ininisterie.
15 october 1956.
92

5. - Beslissinuen waartegen voorziening mogelijlc is. - Stt·ajzalcen. - Bevel
van buitenvervolgingstelling. - TToorziening van betichte. - Onontvanlcelijlcheid.

110. - Stratzalcen. - Dejinitieve beslissing ovet· ae publielce vorclering en
niet aejin-itieve over de burgerlijlce vordering. - TToorziening van ae verdachte
en van ae b·ut·gerlijlc verantwoordelijlce
partij teuen ae eerste beslissing. - Memor·ie cloor ae b~wuerlijlce partij neergelega. - Ontvanlcelijlce memorie. - Kos-

- Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
helang, .. de voorziening door verdachte
ingesteld tegen een beschikking van het

ten. - Wanneer de verdachte en de burgerlijk verantwoordelijke partij, definitief veroordeeld op de publieke vordering
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e~ provisioneel ?P .de burgerlijke vordermg een voorz1enmg hebben ingesteld
tegen de eerste beslissing, is de burgerJijke partij ontvankelijk om een memorie
tot antwoord tegen de voorzieningen neer
te leggen. (Impliciete oplossing.)
In geval van verwerping van de voorzieningen vallen de kosten van die memorie ten laste van de aanleggers.
29 october 1956.
131

11. - Personen bevoega om zich, te
voorzien. - Burgerlijlce zalcen. - Arrest
aat een partij veroordeelt om titels aan
hun eigenaars ten;g te geven maar wellce
aie teruggave afhangig maalct van de
tent,qbetaling waartoe het een aerae verooraeelt. Voorziening van die derae.
~ Ontvanlcelijlcheid van de voorzieningen
ingestela door de partijen te wier voordele die teruggave werd bevolen. -Wan-

om

neer een arrest een partij veroordeelt
titels aan hun eigenaars terug te geven,
maar die teruggave afhangig maakt van
een terugbetaling tot dewelke het een
derde veroordeelt, zijn de personen aan
wie de titels dienen teruggegeven ontvankelijk om zich in verbreking te voorzien
tegen dit arrest samen met de partij die
de terugbetaling moet doen.
197
23 november 1956.
12.
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gesteld, niet heeft gedaagd ten einde het
arrest gemeen te horen verklaren.
8 december 1956.
246
14. - Personen tegen tlewellce men
z'ioh mag voorzien. ~ Btt.rgerlijlce zalcen.
- Niet ondeelbaar geding. - Voorziening
tegen een partij · zonder dat ee1b geaing
voor tle feitem·echter aanhangig werd gemaalct en ten voordele van aewellce het
bestretlen arrest geen beslissing ten laste
van de aanlegger bevat. - Niet ontvanlcelijlce voorz·iening. Bet geding niet

ondeelbaar zijnde, is niet ontvankelijk de
voorziening gericht tegen een partij met
dewelke geen geding voor de feitenrechter aanhangig werd gemaakt en ten voordele van dewelke het bestreden arrest
geen beslissing tegen de aanlegger bevat.
21 december 1956.
275

15. - Zalcen van rechtstreelcse belastingen. - Personen die hoedanigheid hobben om zich te voorzien. V erzoelcschrift ingediend door twee personen
wellce zich in de hoedanigheitl van erfgenamen van de v66r het hdf van beroep
betrolclcen belastingschultlige voorstellen.
Overlijden van tle belastingschtt.ldige
niet wettelijlc geblelcen. Voorziening
niet ontvanlceUjlc. - In zaken van rechtstreekse belastingen is de voorziening

~

Stratzalcen.
Aanlegger wellce niet ontvankelijk die ingediend wordt
niet partij was voor de rechter f,n beroep.
door twee personen welke zich in de hoe- Voorziening tegen de aoor deze laatste
danigheid van erfgenaam van de voor het
gewezen beslissing. ~ Niet-ontvanlcelijlc- hof van beroep betrokken belastingschulheid. - Is niet ontvankelijk de voorzie- . dige voorstellen, wanneer het overlijden

ning van een persoon welke niet partij
is geweest v66r de rechter in beroep en
tegen dewelke de beslissing van die rechter, door de voorziening bestreden, geen
beschikking inhoudt.
3 december 1956.
225
13. - Arrest van ae Raad van State.
- Arrest. dat een exceptie van onbevoegaheid verwenJt. - Exceptie aoor aanleggpr
in ve1·brelcing en een anae1·e pa1·tij voorgestela. Voorziening enlcel betelcend
aan een aerde partij, wellce de zaalc voor
ae Raaa van State aanhangig had gemaalct. - · Aanlegger aie v66r het h,of de
tweede partij niet heeft geaaagd ten
einde het arrest gerneen te' horen verlclaren. - Voorziening niet ontvanlcelijlc. -

Wanneer de Raad van State, een exceptie van onbevoegdheid door aanlegger in
verbreking . en door een andere partij
voorgesteld heeft verworpen, is de voorziening tot verbreking tegen dat arrest
ingesteld, alhoewel regelmatig aan de
derde partij, welke de zaak v66r de Raad
van State aanhangig had gemaakt, betekend, niet ontvankelijk indien aanlegger
voor het hof de partij welke, zoals hij,
de exceptie van onbevoegdheid had voor-

van deze laatste niet wettelijk gebleken
is.
16 januari 1957.
355
~ Zalcen van di-recte belastingen.
Sarnenwerlcentle
vennootschap.
Voorziening alleen door enlcele van de
beheerders getelcend. - Geen ttitgifte van
de statttten van de vennootschap noch
bijlage van het Staatsblad waarin zij belcend gernaalct werden en waaruit zott
blijlcen aat deze beheerders gernachtigd
waren om zich, namens de vennootschap
te voo1·zien. - Wanneer de door een sa-

16.

menwerkende vennootschap ingestelde
voorziening getekend werd, niet door alle
beheerders van de vennootschap, doch aileen door enkele van hen, en dat, tot staving van deze voorziening, de · aanleggende vennootschap geen uitgifte van de
statuten noch een exemplaar van de bijlage van het Belgisch Staatsblad, waarin
zij bekendgemaakt werden, overgelegd
heeft, waaruit zou blijken dat de beheerders die het verzoekschrift in verbreking
getekend hebben daartoe gemachtigd zijn,
noch een bijzondere volmacht de ondertekenaars van het verzoekschrift machtigende om de vennootschap te vertegen-

1174

VOORZIENING IN VERBREKING.

woordigen, is de voorziening niet ontvankelijk.
26 maart 1957.
629

17. - Per.sonen teg.en wie men zich
Jean voorzien. - Stratzalcen. - Voorziening van de beklaa.ocle tegen cle beslissing
gewezen ten aanzien van de pa1·tij in de
zaa7c yeroepen als bm·yerlijlc verantwoordelijlce voor die belclaagde. Voorziening niet ontvanlcelijlc. - Een beklaagde
is niet bevoegd om zich te voorzien tegen
een beslissing gewezen ten aanzien van
de partij die als burgerlijk verantwoordelijke voor die beklaagde in de zaak
geroepen werd.
15 april 1957.
685

18. -

Di1·ecte belast-ingen. - Aanlegger die geen partij bij de bestreden beslissing was of die het slechts was in een'
andere hoedanigheid dan deze ·wellce hij
in de vooTziening neemt. - TTom·ziening
niet ontvan7celijlc. - Is niet ontvankelijk

de voorziening ingesteld door een aanlegger die geen partij was bij de bestreden beslisslng of die hierbij slechts partij
was in een andere hoedanigheid dan
deze door hem in de voorziening genomen.
805
21 mei 1957.

19. - BnrgeTl'ijlce zaken. ---,- Voorziening ingesteld cloo1· een aanleoner die
geen paTtij bij cle bestreden beslissinn is.
- Niet ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld door
een aanlegger die geen partij bij de bestreden beslissing is.
31 mei 1957.
826
20. - Strafzalcen. - A1-rest van btt'itenvervolgingstelling. - F oorziening van
de b~trgeTlijlce vaTtij alleen. Uitgestrelctheid. De burgerlijke partij is
slechts ontvankelijk om zich te voorzien
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling ten opzichte van de beschikkingen van het arrest die haar tot schadevergoeding, tot de kosten van de publieke
vordering en die van de burgerlijke vordering veroordelen.
17 juni 1957.
877
HOOFDSTUK III.
'l'ERMIJNEN.

21.

Termijn.

-

St1·atzalcen.

F oorziening tegen een definitief en op
tegenspraalc gewezen vonnis. - Wordt te
laat lngesteld de voorziening in strafzaken tegen een definitief en op tegenspraak gewezen vonnis, welke meer dan
tien vrije dagen volgend op de uitspraak
van het vonnis gevormd wordt, wanneer

die voorziening niet werd voorafgegaan
door een eerste voorziening, die enkel
verworpen werd wegens een nietigheid
voortvloeiend nit de wet van 15 jnni 1935
op het gebruik van de talen in gerechtszaken. (Wetb. van strafvordering, artikel 373; wet van 8 maart 1948, art. 1).
28 januari 1957.
399

22. - TeTmijn. - Strajzaken. - Beslissing in laatste aanleg bij veTstel;; ten
opz·ichte van de belclaagde gewezen. Beslissing waarbij de belclaagde van een
betichting ontslagen en wegens een andere betichting veroordeelcl woTdt.
TTooTziening van het openbaar ministerie.
- Tennijn. - Wanneer in laatste aanleg
een beslissing, tegenover de beklaagde 'bij
verstek gewezen en over twee afzonderlijke betichtingen uitspraak doende, de
beklaagde van een van die betichtingen
ontslaat en hem wegens de andere veroordeelt, moet de voorziening door het
openbaar ministerie ingesteld worden, tegen het eerste disposi tief, binnen tien
vrije dagen na de uitspraak van de beslissing en, tegen het tweede dispositief,
binnen de tien vrije dagen die volgen op
het verstrijken van de gewone termijn
van verzet. (Wetb. van strafv., art. 373
en 413.)
453
11 februari 1957.

23. - Terrnijn. - Straf,<Jalcen. - Burgerlijlce vorderin.o. - Arrest ten opzichte
van de b·urgerlijlce vartij bij verstelc gewezen. - A1-rest vatbaar voo.r verzet vanwege die bnrgerlij7ce partij. Vodr·ziening van de belclaagde tegen cle bnrgerlij7ce par#j voor het ve1·strijlcen van de
termijn van verzet. - Niet ontvan7celij7c.
- Wanneer het arrest ten opzichte van
de burgerlijke partij bij verstek werd gewezen en vanwege die partij nog vatbaar
is voor verzet, is de voorziening gedurende de termijn van verzet door de beklaagde tegen de burgerlijke partij ingesteld niet ontvankelijk. (Wetboek van
strafv., art. 413; wet van 9 maart 1908,
art. 3.)
455
11 februarl 1957.

24. - Tennijn. - Stratzalcen. - Arbeidsongeval.
Tegenstrijdig ar·rest
waarbij cle belclaagde, de1·de ve1·antwoordelijlce pe1·soon, veroordeeld wordt een
bepaalcle sam te betalen aan het beclrijfshoofd, b7trge1·lijlce partij. - A1-rest hetwellc aan deze bnrgeTlijlce partij alcte
verleent van haar voorbehoua nag andere
sommen in voortzetting cle1· zaalc te vorderen en een door het slachtoffe1· van het
ongeval gevraagde onderzoe7csmaatregf}l
beveelt. - Strafrechter die zijn 1·eohtsmaoht niet ten einde toe aanyewend
heeft. VoorZ'iening niet onrnidclellijlc
ontvan7celijlc. - Door een arrest op te-
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28. Te1·mijn.
Tttchtzalcen. ~
Voo1·ziening tegen een voorbereidende beslissing. of een beslissing van- onderzoelc.
- Artilcel 416 van het Wetboelc van straf1Jordering toepasselijk. - Artikel 416 van

genspraak, hetwelk, na definitief over de
publieke vordering uitspraak gedaan te
hebben, de beklaagde als verantwoordelijk voor een arbeidsongeval veroordeelt
een bepaalde som aan het bedrijfshoofd,
·burgerlijke partij, te betalen, en aan die
burgerlijke partij akte verleent van .haar
voorbehoud aan de beklaagde nog andere
sommen in voortzetting van de zaak te
vorderen en hetwelk de door het slachtoffer van het ongeval gevraagde onderzoeksmaatregel beveelt, wanneer dat
slachtoffer eveneens burgerlijke partij is,
heeft de strafrechter zijn rechtsmacht
ten opzichte van de burgerlijke vorderingen niet ten einde toe aangewend en tegen dat arrest kan, zelfs van wege het
bedrijfshoofd, niet onmiddellijk een voorziening ingesteld worden.
18 februari 1957.
479

het Wetboek van strafvordering, luidens
hetwelk de voorziening tegen een voorbereidende beslissing of een beslissing
van onderzoek, slechts na de eindbeslissing toelaatbaar is, is toepasselijk in
tuchtzaken.
6 mei 1957.
742
29. - Termijn. ~ BttTge?'lijlce zalcen.
Aanlegger die in Belgii3 zijn woonplaats heett. T' oorziening ingesteld
mee1· dan drie valle maanden sedert de
Op tebetelcening van de beslissing. genspTaalc gewezen eindbeslissing.
JToorz·iening laattijd·ig. - In burgerlijke

zaken is laattijdig, behalve afwijkeiide
wetsbepaling·, de voorziening door een
aanlegger die in Belgie zijn woonplaats
heeft, ingesteld, die overgelegd wordt ter
griffie van het hof meer dan drie volle
maanden te rekenen van de dag waarop
de op tegenspraak gewezen eindbeslisschrift tot verbreking tegen een arrest sing, die bestreden is, aan de partij of
door het hof van beroep gewezen in za- · te harer woonplaats betekend werd. (Wet
ken van directe belastingen moet, op van 25 februari 1925, art. 1, 2, 3 en 8.)
straffe van verval, afgegeven worden ter
10 mei 1957.
760
griffie van het hof van beroep binnen de '
30. - Te1·m·ijn. - Stratzalcen. - ATtermijn van negentig vrije dagen te rekenen van de kennisgeving van het arrest rest van de lcame1· van inbeschu.ldigin.Qdoor de griffier van dit hof. (Wet van stelling een .beschilclc-ing van de raadlca23 juli 1953, art. 1, het artikel 14 van de me?' he1·vo-rmende en betichte perwijzende
wet van 6 september 1895 vervangende.) naa1· de co?·rectionele 1·echtbanlc. - Ar19 maart 1957.
594 ?'est flat niet beslist over een betwisting

25. -

Zaken van directe belastingen.
Afgifte. van het verzoelcschritt, op
stratfe van verval, ter grijfie van het hot
van beroep binnen de termijn van negentig vrije dagen te relcenen
van de lcen1
nisgeving va1i. het arrest. - Ret verzoek-

26.

omt1·ent rle bevoegrlheid van het onderT' oo1·ziening 'U·66r rle
einrlbeslissing. ~ Onontvanlcel-ijlcheid. -

zoel~sge?·echt.

~

Stmtzalcen.
Ve?·zoelcsclwift
tot staving van de voorziening nee?',IJClegd te1· g1·ijfie van het gerecht dat de
bestreden beslissing gewezen heeft. ~
Nederlegging meer dan tien dagen na de
voorziening gedaan. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk het verzoek-

Is niet ontvankelijk, de voorziening v6or
de eindbeslissing 1 ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder over een betwisting
omtrent de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht te beslissen, een beschikking
van de raaclkmner ·hervormt en betichte
naar de correctionele rechtbank verwijst
hoofdens een gecorrectionaliseerde misdaad en wanbedrijven. (Wetb. van strafYordering, art. 416.)
20. mei 1957.
797

schrift tot staving van de voorziening,
door de aanlegger in verbreking nedergelegd, ter griffie van het gerecht dat de
bestreden beslissing ·gewezen heeft, na
het verstrijken van de termijn Yan tien
dagen die 011 de verklaring van voorziening volgt. (Wetb. van strafY., art. 422.)
25 maart 1957.
618

31. - Tenn·ijn. - Stmfzaken. - Bnrgerl-ijl{e vonle?·ing. Geen betwisting
nopens rle bevoegdheirl. - Scharle aie ontle·rscheiclene bestanclrlelen omvat. ~ Ar?'est clat aileen o1:er zelcere aeze1· bestanuclelen clefinit-iet besl-ist. Vo01·ziening
v66r het rlefi.nitief a?'rest. - Voorziening
niet ontvanlcel-ijlc. - Is niet ontvankelijk

27. -

Tennijn.
Stratzalcen.
Arrest dat zich e1·toe bepe1·1ct u.itspmalc te
doen over de ontvanlcelijlcheid van de pttblielce vordering. ~ Voorzieninrf v•oor rle
eindbeslissing. Niet-ontvanlcelijlche·id.

- Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld, voor de eindbeslissing, tegen een
arrest dat zich er. toe beperkt uitspraak
te doen over de ontvankelijkheid van de
publieke vordering.
15 april 1957.
688
1

1

voor het definitief arrest, de voorziening
ingesteld tegen een arrest clat. zonder uitspraak te hebben gedaan ove1; een geschil
nopens de bevoegdheid, slechts beslist
over zekere bestanddelen van de schade
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ingeroepen door de burgerlijke partij, en,
voor bet overige, een onderzoeksmaatregel beveelt. (Wetb. van strafv., art. 416.)
876
17 juni 1957.
32. -

Bttrgerlijlce zaJcen. - Memorie
van antwoord. - Neerlegging ter griffie
bttiten de termijnen. - Het hot slaat er
geen acht op. In burgerlijke zaken

slaat bet bof geen acbt op de memorie
van antwoord ter griffie neergelegd buiten
de bij artikel 16 van de wet van 25 februari 1925 voorziene termijn.
11 jnli 1957.
972
33. - Termijn. - Arrest bij verstek
gewezen door het militair gerechtshot.
Voorziening doo1- de beklaa,qcle ingesteld . binnen de gewone verzetstermijn.
Niet-ontvankelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening in de loop van
de genomen verzetstermijn door de beklaagde ingesteld tegen een bij verstek
gewezen arrest van bet militair gerecbtsbof.
5 september 1957.
982
ROOFDSTUK IV.
VORMEN.

34. - Memorie. - Burgerlijlce zalcen.
- Nota aan de [lrif]ie toegezonden door
een advocaat bij de ~-echtbank van eerste
aanlert. - Notn wan1-op het hot geen acht
ve?-mng te slaan. - Ret bof vermag geen
acbt te slaan op een nota-memorie in bnrgerlijke zaki:m naar de griffie toegezonden
namens de verweerder door een advocaat
gebecbt aan een balie van een recbtbank
van eerste aanleg. (Wet van 25 februari
1925, art. 15, 18 en 20bis; wet van 20 juni
1953, art. 3.)
28 september 1956.
44

35. - Vonnen. - Bttrgerlijlce zaken.
- Aandttiding van de woonplaats vnn de
eiser. Onfuistheid of onvolledigheid
vnn de aandttiding moet aan verweerder
nndeel hebben beroklcend. - Zeltde aanduiding nls die van het exploot van hager
beroep. - Verweenler die voor het hot
van beroep niet heett betoo,qcl dat ae vermelding onvoldoende was. - Geen nadeel.
- Wanneer de vermeldingen betreffende
aanleggers woonplaats, welke in bet verzoekschrift tot verbreking vervat zijn,
juist dezelfde zijn als die van bet exploot
waardoor aanlegger de .zaak bij bet bof
van beroep aanhangig beeft gemaakt en
verweerder voor betzelfde zijn rechten
zonder voorbehoud heeft verdedigd, :is de
bewering· van deze laatste dat de onjuistheicl of · onvolledigheid van de vermeldin-

gen hem nadeel beeft berokkend niet gegrond.
4 october 1956.
55
· 36. - .Militie. - Verzoekschritt een
niettw ttitstel vragende. Maalct geen
voorziening ttit. Maakt geen voorziening uit het verzoekscbrift bij betwelke
een dienstplicbtige, als gescbikt voor de
dienst aangeduid, zich er toe bepaalt een
nieuw uitstel aan te vragen.
29 october 1956.
124

37. - Bij te voegen stulclcen. - Rechtst?-eelcse belastingen. Dispositiet van
het arrest, door de middelen gelcritisee?-d,
stettnende niet enlcel op eigen beweegredenen, maar oak op deze van de beslissing
van de directettr der belastingen. - Beweeg·redenen van d·ie beslissing in het nr?'est niet weer,qegeven. - Uitgitte van de
beslissing b-ij het verzoelcschritt tot verlwelcing niet _qevoegd. - Niet ontvankelijlce voorziening. - Wanneer de beweegredenen, tot staving· van een voorziening,
gericht tegen een arrest van het hof van
beroep,. wijzende inzake rechtstreekse belastingen, een dispositief bestrijdt welk
niet enkel steunt op de eigen motieven
van de rechter doch ook op de beweegredenen van de beslissing van de directeur
der belastingen, ·en die beweegredenen in
het arrest niet weergegeven zijn, moet
de aanlegger, op straf van niet ontvankelijkheid van de voorziening, bij zijn
verzoekschrift tot verbreking een uitgifte
van de beslissing van de directeur der belastingen voegen. (Wet van 6 september
1895, m·tikel 14 vervangen door artikel 1
van de ·wet van 23 juli 1953.)
176
13 november 1956.
38. - Zalcen t:an rechtstreelcse belastingen. Stttlcken dam- de aanlegger
nedergele_qd zoncler de vo-rnwn en te?-mijnen na te leven, wellce bepaald zijn bij
artilcel 14 van de wet van 6 september
1895, vervangen ingevolge artikel 1 van
de wet van 23 fuli 1953. - Stttklcen waarop het hot geen acht vermag te slaan. Ret Rof van verbreking ven_nag, in za~
ken van rechtstreekse belastmgen, geen
acht te slaan op stukken welke door de
aanlegger tQt stenn van de voorziening
werden overgelegd, cloch niet neergelegd
werden overee.nkomstig de voorscbriften
van artikel 14 van de wet van 6 september 1895, vervangen bij artikel 1 van de
wet van 23 jnli 1953. (Tweecle arrest.)
16 januari 1957.
351
39. ~ Zalcen van rechtst-reelcse belasc
tingen. Onsplitsbaa?- geschil. Hot
'Van beroep hetwellc ·1titspraak gedaan
heett zowel ten opzichte van de belastingsclwlclige die het be,roep had ingesteld, als ten ozJzichte van de Dienst van
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het sequester in ae zaa7c tussengelcomen
bij toepassing vun de beslttitwet va1~
17 januari 1945. - Voorziening van de
belastingschuldige aan de Staat alleen
bete7cend. - Aanlegger die de Dienst van
het seqitester v66r het hot niet gedagvaard heett ten einde het arrest voor al
de partijen bindend te horen ver7claren.
- Voorziening niet ontvan7celijk. -Wan-

neer het hof van beroep, bij het kennis
nenien van een beroep tegen een beslissing van de directeur der rechtstreekse
belastingeli, uitspraak gedaan heeft zowel ten opzichte van de belastingschuldige als ten opzichte van de Dienst van
het sequester, in de zaak tussengekomen
bij toepassing van de besluitwet van
17 januari 1945, wijl het geschil slechts
op eenzelfde- wijze ten opzichte van al
de partijen kan beslecht worden is de
belastingschuldige niet ontvankelijk in
zijn voorziening alleen aan de Staat betekend, zo hij de Dienst van het sequester voor het hof niet heeft opgeroepen
ten einde het tussen te komen arrest
voor al de partijen bindend te horen verklaren.
29 januari 1957.
402
40. - Zaken van rechtstreekse belastin.qen. - Aanduiding van de geschonden
wetten. · A_anduiding van een wetsbepaling die gesohonden we1·d, indien het
middel gegrond is .. Middel ontvankelijk otschoon het niet· alle geschonden
wetsbepalingen aandttidt. - In zaken van

rechtstreekse belastingen volstaat het dat
de voorziening een van de wetsbepalingen
aanduidt, die geschonden zouden zijn, indien de grief gegrond is. (Wet van 6 september 1895, artikel 14, vervangen bij artikel 1 van de wet van 23 juli 1953.)
31 januari 1957.
413
41. - Stratzalcen. - Voorz·iening van
het openbaar ministerie. Voorziening
niet bete7cend. Niet ontvankelij7c. -

Is, in strafzaken, niet ontvankelijk de
voorziening door het openbaar ministerie
ingesteld, die niet betekend werd aan de
partij tegen welke zij gericht is. (Wethoek van strafv., art. 418.)
4 februari 1957.
. 430
42. - Vormen. - Stratza7cen. - Memarie van de aanlegger. NeeTgelegd
ter griffi,e van het hot meer dan twee
maanden na de insohrijving van de zaa7c
op de algemene rol. - Memorie niet ontvan7celij7c behalve in geval ·van overmaoht. Is niet ontvankelijk, behalve

in geval van overmacht, de memorie, tot
staving van een voorziening in strafzaken, ter griffie van het hof neergelegd
meer dan twee maanden na de inschrijving van de zaak · op de algemene rol.
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(Besluit van 15 maart 1815, art. 53; wet
van 20 juni 1953, art. 6, par. 1.)
11 maart 1957.
559
43. - Vormen. - Stratzaken. - Memarie van de aanlegge1·. Nee?·gele_qd
ter gri_tfie van het hot meer dan twee
maanden na de inschrijving van de zaa7c
op de al_qemene rol. - Memorie niet ontvanlcelijk behalve in _qeval van overmaoht. Is niet ontvankelijk, behalve

in geval van overmacht, de memorie, tot
staving van een voorziening in strafzaken, neergelegd ter griffie van het hof
meer dan twee maanden na de inschrijving van de zaak ·op de algemene rol.
(Besluit van 15 maart 1815, art. 53; wet
van 20 juni 1953, art. 6, par. 1.)
11 maart 1957.
560
44. - Vorm. - StratzaJcen. - Voorzienin_q van de administratie van finanoien, vervolgende partij. - Geen betek,ening. - Voorziening niet ontvan7celij7c. -

Is niet ontvankelijk de voorziening van
de administratie van financien, vervolgende partij, die niet betekend werd aan
de partij waartegen zij gericht is. (Wethoek van strafv., art. 418.)
11 maart 1957.
563

45. - Za7cen van direote 'belastingen.
- N eerlegging van het verzoe7csohritt ter
griffie van het hot van beroep. - Vaststell.in.q door de _q?"iffier zonde1· aanduiding van de neerlegger. Vaststellin.q
die implioeert dat de neerlegging doo1· de
verzoe7cer is verricht. Vermeldi1i_q in
een latere inventaris dat de neerlegging
door een lasthebber verrioht werd. Meldin_q zonder nitwerking. - Wanneer
de griffier van het hof van beroep, zonder
enige aanduiding van de eenzelvigheid
van de aanlegger, de neerlegging ter griffie vaststelt van een verzoekschrift tot
verbreking ingedie.rid tegen een arrest,
dat uitspraak doet over een beroep tegen
een beslissing van de directeur der belastingen, impliceert deze vaststelling dat de
neerlegging door de verzoeker zelf is verricht; de vermelding door de griffier,
wanneer hij later de inventar:is opmaakt
van de stukken aan de griffie van het hof
van verbreking overgemaakt, dat de neerlegging door een lasthebber verricht
werd, bewijst de omstandigheden dier
neerlegging niet. (Wet van 23 juli 1953,
art. 1, artikel 14 van de wet van 6 september 1895 vervangende.)
11 april 1957.
680
4·6. - Za7cen van directe belastingen.
Voorzienin.q die nanwkettrig en met
juistheid moet aandniden op wellce van
de ingeroepen wetsbepalingen iede1· middel betrekking heett. - De voorzienirig

1178

VOORZIENING IN VERBREKING..

in zaken van directe belastingen moet
nauwkeurig en met juistheid aanduiden
op,welke van de ingeroepen wetsbepalingen ieder middel betrekking heeft, zonder
dat de navorsingen van het hof zulks
moeten aanvullen op een ogenblik, overigens, waarop de verwerende partij,
slecht ingelicht wegens de ontoereikendheid van het verzoekschrift, geen dienstig
gebruik meer zou kunnen maken van de
rechten, die haar door de wet verleend
worden. (Wet van 6 september 1895, artikel 14.)
16 april 1957.
693

heid van erfgenaam van een partij v66r
de rechter ten gronde, bewijst het overlijden van deze partij door een overlijclensakte van deze voor te leggen, en verantwoorclt zijn hoedaniglleicl van erfgenaam door een akte van bekendlleicl die
cleze lloedanigheid vaststelt.
7 mei 1957.
750
51. - Vormen. - St·ratzaken. ~Me
marie van de aanlegger. Overgelegd
ter g;·iffie van het hot meer dan twee
maanden sedert de insohrijving van de
zaalc op de algemene rol. - Memorie niet
ontvanlcelijk, behalve geval van overmaoht. Is niet ontvankelijk, behalve

47.- Vorm. ~ Militie.- Voorziening
ger·ioht aan de voorzitter en de raadshe- ' geval van overmacht, cle memorie tot staren van het Hot van verbl"elC'ing. - Nietving van een voorziening in strafzaken,
_ontvanlcelijlcheid. ~ Is niet ontvankelijk overgelegd ter griffie van het hof meer
de voorziening tegen een beslissing van
de hoge militieraad, bij aang·etekend
schrijven aan de voorzitter en de raadsheren gericht, en niet aan de griffie van
het Hof van verbreking. (Wet van 15 juni
1951, art. 52, par. 2 en 4.)
705
29 april 1957.
48. - Direote belast-in.gen. - Yerweerder di.e een rwond van niet-ontvanlcelijl!;heid opwe;'pt tegen de voorziening. ~
Ye;·mogen, voor cle aanlegger, een memarie van wederantwoord over te leggen.

- Wanneer de verweerder, ter zake van
directe belastingen, een grond van nietontvankelijkheid opwerpt tegen een voorziening, kan de aanlegger ten opzichte
van deze grond van niet-ontvankelijkheid
een memorie van wederantwoord overleggen.
7 mei 1957.
750

clan twee maanden sedert de inschrijving
van de zaak O!l cle algemene rol. (Besluit
van 15 maart 1815, art. 53; wet van
20 juni 1953, art. 6, par. 1.)
13 mei 1957.
762

52. - Vonnen. - Stratzaken . .- Mem.orie van de aanlegger overgelegd ter
grijfie van het hot. - Tennijn van overlegging. - Berelcening van deze tennijn.
- De termijn van twee maanclen gedurende dewelke, in strafzaken, ter griffie
van het hof, (le memorie moet ov~rgelegd
worden die de micldelen van de aanlegger
aanduidt wordt berekend van cle zoveelste tot daags v66r de zoveelste. (Besluit
van 15 maart 1815, art. 53; wet van
20 juni 1953, art. 6, par. 1; Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, art. 1033.) (Impliciete oplossing.)
13 mei 1957.
762

5'3. - Vormen. - Kennisnemvng van
49. - Direote belast-ingen. - Verweereen voorziening in voltallige tereohtzitder die een m·ona van niet-ontvanlcelijkting. - Yooratgaand bevelsoMitt van de
heid opwerpt teue11 de voorziening. eerste voorzitte;·. - De kamer van het
Vermogen, voor de aanlegger, st~tlclcen
hof aan dewelke de kennisneming van een
over te leggen· ten bewijze van de ontvanlcel-ijlcheid van de voorziening. Wan- · voorziening toebehoort, behandelt deze in
neer de verweerder ter zake van directe
belastingen een grond van niet-ontvankelijkheicl opwerpt tegen een voor.ziening,
kan de aanlegger naclerhand stukken ten
bewijze van de ontvankelijkheid van de
voorziening overleggen.
7 mei 1957.
750

50. - Direote belast-ingen.
Voorziening ingesteld dOOT een 1JeTsoon die bewee;·t m't.qenaam te zijn van een partij
voor de reohte;· ten rwoncle. - Aanlegger
clie een alcte van overlijden van de partij
en een alcte van bekendheid die zijn hoedanigheid van ertgenaam v'aststelt, voo;·brengt. - Bewijs van het overlijden en
van de hoedanigheid van ertgenaam. De aanlegger die, ter zake van clirecte
belastingen, een voorziening in verbreking beweert in te stellen, in hoedanig-

voltallige terechtzitting, wanneer aldus
werd beslist door een bevelschrift van de
eerste voorzitter. (Wet van 25 februari
1954, art. 4.)
17 mei 1957.
778

54. - Vonnen. - Kennisneming van
een voorziening in voltallige tereohtzitting. - YooTatgaand bevelsohdtt van de
ee;·ste voo;·zitter. - De kamer van het
hof aan dewelke de kennisneming van .een
voorziening toebehoort, behanclelt deze in
voltallige terechtzitting, wanneer aldus
werd beslist door een bevelschrift van de
eerste voorzitter. (Wet van 25 februari
1954, art. 4.)
780
17 mei 1957.
515. - St1·atzalcen. - Dejinitieve V01'oordeling OtJ de publie7ce vordering en niet

VRIJWILLIGE VERWONDINGEN EN DODING. aefiniUeve oJJ de burgerlijlee vordering. Voorziening van verdachte tegen de eerste
.beslissing. - Memorie neergelegd door de
burgerUjke par·tij. - Memorie ontvanlcelijlc.- Kosten. __:__ Wanneer de verdachte,

definitief veroordeeld op de publieke vordering en bij voorraad op de burgerlijke
vordering, een voorziening in verbreking
heeft ingesteld tegen de eerste beslissing,
is de burgerlijke partij ontvankelijk een
memorie van. antwoord op de voorziening
neer te leggen. (Impliciete oplossing.)
In geval van verwerping van de voorziening vallen de kosten van deze memorie
ten laste van verdachte.
27 mei 1957.
816

:56. -

V orm van de voorziening. - Bij
te voegen bescheiden. - Bur·gerlijke za7cen. - Bescheiden bij de voorziening gevoegd en . in de inventaris opgegeven als
zijnde conclusies v66r de rechter· over de
grond genpmen. Bescheiden betiteld
« uittr·e7csel der minuten berustend ter
grijJie van het hot van beroep ll. - Be.'icheiden die niet voorzien zijn van de door
de grijJier van het hot ondertelcende verrnelding de eensluidendheid vaststellende
van de overgelegde bescheiden met de
JJtulclcen wellce ter grijJie zouden berusten.
- Bescheiden ontbloot van bewijslcracht.

- Zijn van bewijskracht ontbloot de bescheiden bij de voorziening gevoegd en in
de inventaris opgegeven als zijnde conclusies v66r het hof van beroep genomen,
wanneer, alhoewel betiteld « Uittreksel
der minuten berustend ter griffie van het
Hof van beroep te Brussel ll, zij niet de
vermelding dragen, ondertekend door de
gri!ffier van het hof van beroep, de eensluidendheid vaststellende van de overgelegde bescheiden met de stukken welke
ter griffie van gezegd hof zouden berusten.
·
14 juni 1957.
864

57. - Rechtspleging. - Stmtzalcen.Burgerlijlce partij verweerster. Gehuwde vrotf.w door haar echtgenoot niet
gemachtigd om in rechte op te treden. Machtiging door het hof. - Wanneer de
burgerlijke partij tegen wie de voorziening is gericht een gehuwde vrouw is welke niet door haar echtgenoot gemachtigd .
werd om in rechte op te treden, verleent
het hof haar de machtiging om in rechte
DP te treden.
17 juni 1957.
874
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HOOFDSTUK V.
AFSTAND •

58. - Afstand. - Stratzalcen. - Douanen en accijnzen. - Advocaat van het beheer. - Noodza7celijkheid van een bijzondere volmacht. - Om geldig in naam van
de administratie van financHin, vervolgende partij, afstand van een voorziening
in verbreking te doen, moet de advocaat
van die administratie van een te dien
einde ontvangen bijzondere volmacht doen
blijken.
11 maart 1957.
563

59. - Afstand. - Voorziening van het
bestuur van douanen en accijnzen tegen
een an·est van veroor·deling. - Afstand
van de voorziening niet gelijlcstaand met
een atstand van de vordering. - Afstand
zonder uitwerlcing. - Het hof slaat geen
acht op een afstimd door het bestuur van
douarien en accijnzen, dat de vervolging
heeft ingesteld, van de voorziening gevormd door dit bestuur tegen een arrest
dat de betichte heeft veroordeeld, zulke
afstand niet gelijkstaande met een afstand van de vordering.
6 mei 1957.
749

VIUJWILLIGE VER.WONDINGEN
EN DODING.
Vrijwillige slagen of verwondingen. En-i_qe slag of ver·wonding. Het mis-

drijf van vrijwillige slagen of verwondingen vereist niet noodzakelijk verscheidene
slagen of verscheidene verwondingen en
kan door een enkele slag of door een enkele verwonding opgeleverd worden.
(Strafwetboek, art. 398.)
7 januari 1957.
305

VR.UCHTGEBR.UIK.
Lasten waarrnede het eigendom bezwaar·d is en waartoe de vnwhtgebruilcer
moet bijdmgen. - Begrip. - Lasten, in

de zin van artikel 609 van het Burgerlijk
Wetboek, zijn slechts lasten waarmede
het eigendom bezwaard is, en waartoe de
vruchtgebruiker gehouden is bij te dragen, in zover ze na het vestigen van het
vruchtgebruik moeten worden uitgevoerd.
4 juli 1957.
941
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WAARNEMING.- WETTEN EN BESLUITEN.

w
WAARNEMING.
Verschil tussen waarneming en lastgeving. De waarneming, beheerst door

artikel 1372 van het Burgerlijk Wetboek,
verschilt van de lastgeving door de afwezigheid van elke overeenkomst tussen de
waarnemer en degene wiens zaak waargenomen wordt, betreffende het beheer v66r
de inmenging van de waarnemer aangegaan.
8 november 1956.
159

WEGENIS.
1. - Aanplakkingen langs de openbare
weg. - Besl7titwet van 29 december 1945
houdende verborl tot het aanbrengen van
opschriften op de openbare weg.- Verboa
van algem~ne draagwijdte. - De besluit-

wet van 29 december 1945, houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften
op de openbare weg, is toepasselijk, zonder beperking noch voorbehoud, 'op "elk
aanbrengen van inschrijvingen, aanplakkingen, enz., welke ook de inhoud er van
weze, op de plaatsen en in de omstandigheden die: ze aanduidt.
26 november 1956.
204
:2. - Bouwvrije strook. - Gebouw niet
ovet·eensternmende met de door de gemeenteoverheia gegeven verg7tnning. - Herstel
van de overtreding ten verzoelce van de
Staat. - Wettigheid. - Wanneer een ge-

bouw, opgericht op de bouwvrije strook
van een Staatsbaan niet overeenstemt met
de bouwvergunning door de gemeenteoverheid gegeven mag het herstel van de overtreding ten verzoeke van de Staat worden
uitgesproken. (Wet van 1 februari 1844,
art. 10, 16 en 17, gewijzigd door de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 mei 1914.)
24 december 1956.
285
.3. - Bmtrtwegen. - Beplantingen aoor
een part-iculier op een openbare weg. Rechtsvoraering van een gemeente tot
ve1·wijd.ering van ae beplantingen.
Aara. - De rechtsvordering van een ge-

meente strekkende tot verwijdering van
bomenbeplantingen, door een particulier
gedaan op een openbare weg die tot de
buurtwegenis behoort, kan een vordering
zijn tot vergoeding van de schade veroorzaakt door het misdrijf ontstaan door het
planten van bomen op de openbare weg;
zij kan ook een vordering zijn strekkende
tot het wegruimen van een, met de be-

stemming van openbaar nut van de weg
onverenigbare, toestand.
29 maart 1957.
-641

WERKRECHTERSRAAD.
1. - Werkrechtersraaa van beroep. Getwigenverhoor. Artilcelen 270, 282,
283, 287 en 291 van het Wetboelc van burgerlijke rechtspleging niet toepasselijlc. -

De artikelen 270, 282, 283, 287 en 291 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging zijn niet toepasselijk op de betwistingen betreffende het bediendencontract- ge"
regeld door de bij besluit van 20 juli 1955
samengeordende wetten, daar de wet van
9 juli 1926 bijzondere bepalingen heeft
voorzien. aangaande het getuigenverhoor
v66r de werkrechtersraden.
'
14 juni 1957.
859
:2. - Werlcrechtersraaa van beroep. Verlcla1"ingen vermela in de processen-verbaal onderworpen aan ae beoordeling van
de raad. - Bewijslcracht. - Boevereine
beoordeling. - De werkrechtersraad van

beroep beoordeelt soeverein de bewijskracht van de verklaringen aangehaald in
de processen-verbaal die hem onderworpen worden.
14 juni 1957.
859

WETTEN EN BESLUITEN.
1. - Geen tentgwerlcende lcracht.
Artilcel 2 van het Burgerlijlc Wetboek. Een voor de wetgever van juridische sanet-ie ontblote rechtsregel. - Ret principe

van artili:el 2 van het Burgerlijk Wetboek
is voor de wetgever een van juridische
sanctie ontblote rechtsregel.
21 september 1956.
17
:2. - Tentgwerlcende lcracht.
Verplichting voor de rechter de wet met terugwerlcende lcracht toe te passen overeenlcomstig de beaoeling van de wetgever. -

De rechter is verplicht de wet met terugwerkende kracht toe te passen overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.
(Burg. Wetb., art. 2.)
21 septetilber 1956.
17
:3, - Verklarende bepaling.
Maalct
een geheeL uit met de verlclaarde wet. Ge·!nte1·preteerde bepaling. - Wordt geacht van den beginne af de zin te hebben
zoals in de vMlclarende wet bepaald. ____.:

Een verklarende wetsbepaling maakt een
geheel uit met de verklaarde wet en deze

WRAKING.
wordt geacht van den beginne af de zin
te hebben zoals in de verklarende wet bepaald.
21 september 1956.
17
4. -

Vreemde wet. - Sotwereine ver"Iclaring van de rechter over de grond. ~
H of van verbl"elcing zonder macht om de
juistheid van die verlclaring na te gaan. -

De verklaring van een buitenlandse wet
hoort aan de rechter over dP. grond. Ret
Rof van verbreking vermag niet de juistheid ervan na te gaan.
4 october 1956.
55

5. -

Geen ter·ugwerlcende lcracht van
de wet. - Plicht van de rechter om de
wet met terugwerlcende lcracht toe te passen wanneer de wil van de wetgever is
dat ze tot het verleden zou worden uitgebreid. - De rechter moet de wet op het

verleden toepassen, 't is te zeggen met terugwerkende kracht, indien zulks de wil
is geweest van de wetgever. (Burg. Wetb.,
art. 2.)
9 november 1956.
166
6. - Rijlcsdienst voor maatschappeHjke
zelcerheid. - Onderrichtingen afwijlcende
·van de bepalingen van de besluitwet van
28 december 1944. - Onderrichtingen zonder wettelijlc gevolg: - De Rijksdienst

voor maatschappelijke zekerheid vermag
:U.iet, door onderrichtingen, van de bepalingen der besluitwet van 28 december
1944 af te wijken. (Eerste en tweede arrest.)
16 november 1956.
177

7. - Besluit in de 1·aad der ministers
overgelegd en genomen lcrachtens een wet
op de bijzondere mach ten. - Besluit wellc
door een lconinlclijlc besluit of een besluit
van de Regent dat aan dezelfde voorwaarden niet beantwoordt niet lean ingetrolcken worden. - Een koninklijk besluit
of een besluit van de Regent mag een in
raad der ministers overgelegde en krachtens de wet op de bijzondere machten genomen besluit niet intrekken.
21 december 1956.
279
18. -

Besluit van 31 mei 1933 betreffende de verlclaringen te doen in verband
met de sttbsidiiin, vergoedingen en toelagen ten laste van de Staat. - Beslttit wellc
door het beslttit van de Regent van 26 mei
1945 niet leon ingetrolclcen worden. - Ret

besluit van de Regent van 26 mei 1945,
welk het voorlopig steunfonds van de onvrijwillige werklozen instelt, heeft het
besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaring te doen in verband met de subsidH~n, vergoedingen en toelagen ten laste
van de Staat, genomen krachtens de wet
DP de bijzondere machten van 17 mei 1933
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en in de :Raad van de ministers overgelegd, niet kunnen intrekken.
21 december 1956.
279
9. - Toepassing in de tijd. - Wet van
16 maa1·t 1954, artilcel 3. - Bepaling wellce
·de vordering toelaat tot tentgbetalin,q van
het lcapitaal, de 1·ente vertegenwom·digend
die wegens een a1·be·irlsongeval verschttldigd is, die door de erlcende verzelceraar
gevestigd en in eigen handen behmtden
wordt. - Ongeval v66r het inwerlcingtreden van de wet gebmwd. - Bepaling toepasselijlc. - Artikel 3 van de wet van

16 maart 1954 betreffende de arbeidsongevallen is toepasselijk zelfs indien het
ongeval v66r het inwerkingtreden van
evengemelde wet gebeurd is, mits na dat
inwerkingtreden de verzekeraar het rentevestigend kapitaal « in eigen handen behoudt ''·
8 februari 1957.
447
10. - Interpretat-ie. - Maat waarin de
1·echter de 1'0orbereidende werlczaamheden van de wet in aamnerlcing mag nemen. - Indien de voorbereidende werk-

zaamheden van een wet niet mogen ingeroepen worden tegen een heldere en nauwkeurige wettekst, mogen zij in aanmerking genomen worden om de draagwijdte
van de wettekst te bevestigen, zoals zij
uit zijn termen blijkt.
·
4 april 1957.
656
11. - Politiewetten. - Internationaal
p1·ivaat recht. - Politiewettenconfiict. 'L'oepasselijke wet. - Luidens artikel 3,

alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek,
voor zoveel het een regel van internationaal privaat recht huldigt, zijn de politiewetten van een Staat toepasselijk op de
feiten gepleegd op het gebied van deze
Staat, welke qe nationaliteit van de daders ervan moge wezen.
17 mei 1957.
778

WRAKING.
1. - Bm·gerlijlce zalcen. - lVel·lcrechtersraad. - WralC'ing van een werlcrechter
door een partij. - We1·1crechtersraad zonder macht om de wralcing geg1·ond te verlclaren. De werkrechtersraad en de

werkrechtersraad van beroep zijn zonder
macht om de wraking van een werkrechter door een partij gegrond te verklaren.
(Wet van 9 juli 1926, art. 37 en 38.)
1 maart 1957.
528
2. - Bttrgerlijlce zalcen. - Werlwechtel·sraad. - Beslissing van de werlcl·echtersraad die de wralcing van een werlcrechter doo1· een part-ij gegrond verlclaa1·t.
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burgerlijke rechtspleging,
tel XXI.)
6 mei Ul57.

- W erlcrechter die aan de beslissing heeft
deelgenomen. - Deelneming die geen berttsUng in de wraking ~titmaakt. De

door een partij gewraakte werkrechter
berust niet in de wraking door deel te
nemen aan een beslissing van de werkrechtersraad die haar gegrond verklaart.
1 maart 1957.

boek II,

.u.
742

4. -

Tuchtzalcen .. - Rechtsmacht van
eerste aanleg die de wralcing van een of
meet·dere van haar leden niet toelaatbaar
heett verlclaard, en die ten gronfle heeft
~titgesproken. - Beroep tegen de twee beslissingen. - Rechtsmacht van beroep niet
verplicht ~titspraalc te doen op de ee1·ste
beslissing alvorens tot het onderzoelc ten
grande over te gaan. - De beroepsrechts-

528

:3. - Algemene bepalingen van het
TVetboelc van burgerlijlce rechtsvordering
aangaande de wralcing van de rechter. Bepalingen in beginsel toepasselijlc op al
de rechtsmachten. - Bepalingen toepasselijlc op de wraking van de leden van de
tuchtraad van de balie. - De algemene

macht gelijktijdig gelast zowel met het
l1eroep tegen de beslissing van de rechtsmacht van eerste aan'leg waarbij de wraking van een of meerdere van haar leden
niet toelaatbaar werd verklaard, ·als met
het beroep tegen de beslissing ·nadien ten
gronde gewezen, is Iiiet verplicht eerst
uitspraak te doen op het beroep tegen de
eerste beslissing, alvorens tot het onderzoek van de grond der zaak over te gaan.
6 mei 1957.
742

bepalingen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de wraking van de rechters, zijn, behoudens afwijkende bepaling, toepasselijk op al de
rechtsmachten, namelijk op de wraking
van de leden van de tuchtraad, tuchtrechtsmacht van de balie. (Wetboek van

z
ZAAKW AA~NEMING.
Vermits
de zaakwaarneming een akte ten bezwarende titel is, beslist de rechter over de
Alcte ten bezwarende titel. -

grond die het bestaan van een schenking
tussen partijen vaststelt, dat er ter zake
geen zaakwaarneming is ontstaan.
13 december 1956.
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