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heid van rechthebbende als een feitelijk
punt beschouwt, niettemin aan de commissies de last opdraagt over die hoedanigheid zelf uitspraak te doen ;
Overwegende overigens, dat onder de
punten die door artikel ~5 feitelijke punten worden genoemd, ook : " d) de oorzaak
van de invaliditeit in de zin van paragrafen 1 en 2 van artikel10 » voorkomt;
dat, daar deze laatste bepaling naar artikel ~ verwijst, de commissies noodzakelijk gelast zijn wettelijke begrippen zoals
die van oorlogsverwondingen en van
traumatismen ingevolge mishandelingen
door de vijand, toe te passen en bijgevolg
in voorkomend geval ze te interpreteren;
Overwegende dat de commissie van
beroep dus aileen de macht had om in
laatste aanleg over de hoedanigheid van
rechthebbende op het pensioen in hoofde
van aanlegger uitspraak te doen en bijgevolg, om dit te doen, na te gaan of de
wettelijke voorwaarde van de Belgische
nationaliteit vervuld was wanneer het
schadelijk feit zich voordeed; dat, daar
deze beslissing door de Raad van State
niet vernietigd werd, zij te dien opzichte
de hoven en rechtbanken bindt;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door er anders over te beslissen, de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
3 juni 1960. - 1 e kamer. - Voorzitte1·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Moriame.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleite1·s, HH. Pirson en Van
Leynseele.
(1) Wat betreft het begrip van niet onderscheiden dispositief ten aanzien van de omvang van de cassatie, vaste rechtspraak.
Raadpl. o. m. verbr., 18 en 25 september,
12 november, 15 en 17 december 1959,
14 januari en 12 april 1960 (A1T. Vm·b1·., 1960,
blz. 60, 86, 219, 339, 347, 430 en 759; Bull.
en PAsiC., 1960, I, 77, 113, 308, 449, 459,
542 en 975).
(2) Anderzijds en bijaldien ook het arrest
van verwijzing de cassatie niet heeft beperkt,
mag de rechter geen kennis nemen van
vraagpunten welke door de vernietigde
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VERWIJZING

7 juni 1960
NA

CASSATIE.

MACHTEN VAN DE OP VERWlJZING
UITSPRAAK DOENDE RECHTER. VERNIETIGDE BESLlSSING DIE EEN DISPOSITIEF INHOUDT DAT, TEN AANZIEN VAN
DE
OlVIVANG
VAN
DE
CASSATIE,
NIET ONDERSCHEIDEN IS VAN RET
BESTREDEN DISPOSITIEF. ARREST
WAARBIJ IN UITDRUKKELIJKE TERMEN
SLECHTS DE VERNIETIGING VAN HET
BESTREDEN DISPOSITIEF UITGESPROKEN WORDT. PARTIJ WELKE VOOR
DE RECHTER OP VERWIJZING DE BETWISTING, DIE HET VOORWERP VAN HET
ANDER DISPOSITIEF UITlVIAAKT, OPNIEUW TER SPRAKE BRENGT. RECHTER OP VERWIJZING BEVOEGD
OM
DAAROVER UITSPRAAK TE DOEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIFTE. RECHTSPERSONEN.
VASTE TERlVIIJN. OVERlVIACHT.
VERLENGING VAN DE TERlVIIJNEN.

1° Wanneer de vernietigde 1'echte1·lijke beslissing een dispositief bevatte dat, daar
het het voo1'We1'p niet kon zijn van een
ontvankelijl£e voo1'ziening van geen van
de gedingvoerende partijen v66r het hof
omdat het aan aanlegge1' geen nadeel
berokkende en aan ve1·wee1·der slechts nadeel kon be1'oklwnen ingeval het besireden
dispositief zou wo1·den vemietigd, niet
onde1·scheiden was van dit laatste dispositief, ten aanzien van de omvang van de
cassatie (1), en wanneer het hof in
uitdrukkelijke termen slechts het bestreden dispositief vemietigd heeft (2), heeft
de 1'echte?' op verwijzing de macht uitspmak te doen over de betwisting, die het
voorwe1·p van het ander dispositief uitmaakt en v661· hem opnieuw ter sprake
wo1'dt gebmcht (3).
2° Ove1·macht heeft de ve1·lenging ten gevolge
van de vaste termijn bepaald door m·tikel54 van de gecoiirdineerde wetten betre(-beslissing werden opgelost en welke bij het
hof niet aanhangig werden gemaakt, de eerste
beslissing hebbende dienaangaande kracht van
gewijsde. Raadpl. verbr., 5 juni 1924, tweede
zaak (Bull. en PAsiC., 1924, I, 382); 16 juli
1925 (ibid., 1925, I, 302); 11 maart 1926
(ibid., 1926; I, 288) en 26 juni 1930 (ibid.,
1930, I, 257).
(3) Raadpl. verbr., 24 december 1928 (Bull.
en PAsiC,, 1929, I, 47) en 20 januari 1959
(.A1•r. Verb1·., 1959, biz. 407; Bull. en PASIC.,
1959, I, 513).
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indienen van de aangifte door de rechtspersonen {1).
{N. V. « COMPAGNIE CONTINENTALE DU
PEGAMO!D ll, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest,
door het Hof op 22 mei 1956 in de zaak
gewezen {2);
Gelet op het bestreden arrest, op
13 januari 1958 gewezen door het Hof
van beroep te Luik, als hof op verwijzing;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1350 tot
1352 van het Burgerlijk Wetboek, en 66
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat
het bestreden arrest beslist heeft dat, wijl
de aangifte van aanlegster over het
dienstjaar 1947 te laat ingediend was, de
administratie de aanslag op de uit deze
aangifte blijkende elementen terecht in
de buitengewone termijn van artikel 74
van de samengeschakelde wetten op het
kohier gebracht had; dan wanneer het
in de zaak gewezen arrest van het Hof van
beroep te Brussel van 29 december 1954
beslist had, zonder in dit opzicht vernietigd te worden, dat de aangifte regelmatig en niet te laat ingediend was, en
dat het Hof bijgevolg het gezag van het
gewijsde van bedoeld dispositief moest
inachtnemen en het geschil in de grenzen van zijn kennisneming onderzoeken :
Overwegende dat het Hof van beroep
te Brussel, bij arrest van 29 december
1954, niet gegrond verklaard had het beroep van aanlegster dat strekte tot vernietiging, wegens forclusie, van de aanslagen in de gewone belastingen welke te
haren bezware gevestigd waren over het
dienstjaar 1950,. bij navordering van
rechten over het dienstjaar 1947, onder
'meer op de som van 4.569.840 frank, die
door haar in 1946 als belasting op het
kapitaal betaald was en afgetrokken was
van haar belastbare winsten over het op
31 december 1946 afgesloten boekj aar;

(1) Raadpl. verbr., 28 april 1950 (A1·r.
Ve1·b1·., 1959, blz. 673; Btlll. en PAsrc., 1059,

.I, 872).
(2) Bull. en PAsrc., 1956, I, 1013.

dat dit arrest besliste dat de te late indiening van de aangifte van aanlegster,
namelijk meer dan zes maanden na de
afsluiting van het boekj aar 1946, in
strijd met de conclusies van de administratie, niet aan aanlegster te wijten was,
omdat zij het gevolg was hiervan, dat de
administratie het voor het dienstjaar 1947
vereiste formulier niet op tijd te harer
beschikking had gesteld; dat het ten slotte
besliste dat de litigieuze aanslagen op
geldige wijze in de buitengewone aanslagtermijn ingekohierd waren, wijl de aangifte en haar bijlagen, al bleek daaruit
duidelijk aan de administratie dat de
4.569.840 frank belasting op het kapitaal
als een bedrijfslast waren beschouwd en
door aanlegster van haar belastbare winsten waren afgetrokken, daarentegen andere onjuistheden inhielden, wat de administratie in staat stelde tot het wijzigen
van de belastbare grondslag in al zijn
elementen, ook al waren deze volledig en
juist aangegeven ;
Overwegende dat het hof, onder inwilliging van de voorziening van aanlegster,
bij arrest van 22 mei 1956 het arrest van
het Hof van beroep te Brussel van 29 december 1954 verbroken heeft, « doch
enkel in zover het beslist heeft, hierbij het
beroep in zijn geheel niet gegrond verklarende, dat de administratie aanlegster
wettelijk op de som van 4.569.840 frank
aangeslagen had, door rechtzetting van
de belastbare grondslag in de buitengewone termijn van artikel 74 van de
samengeschakelde wetten, en in zover het
aanlegster tot de totaliteit der kosten veroordeeld heeft '' ;
Dat het hof mitsdien aangeduid heeft
dat de uitgesproken verbreking niet sloeg
op de andere beslissingen van het arrest
welke, hoewel aanlegster een nadeel
berokkenende, door haar niet waren aangevallen, onder meer de vaststelling dat
aanlegster niet meer betwistte dat de
belasting op het kapitaal geen aftrekbare
bedrijfslast uitmaakt en de beslissingen
betreffende andere sommen dan die van
4.569.840 frank;
Overwegende dat het dispositief van
het arrest van 29 december 1954, hetwelk
besliste dat de indiening van de aangifte
over het dienstjaar 1947 na de verstrijking van de termijnen, bepaald bij artikel 54, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen niet aan aanlegster te wijten
was, deze geen nadeel berokkende en
evenmin, bij gebrek aan belang, het voorwerp kon zijn van een ontvankelijke voorziening vanwege verweerder die door de
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en van het beroep in feitelijk opzicht volledig in het gelijk was gesteld ; dat bedoeld dispositief, ten aanzien van de omvang 'der verbreking, niet onderscheiden
was van datgene waartegen aanlegster
opgekomen was en waarvan zij de vernietiging l1eeft bekomen ;
Dat eruit volgt dat, gezien de inwilIiging van de voorziening van aanlegster
en hoewel het verbrekend arrest dit niet
in uitdrukkelijke termen gezegd heeft,
verweerder v66r het hof op verwijzing,
wat het aanslaan van de som van
t..569.840 frank betreft, opnieuw mocht
ter sprake brengen de beslissing betreffende de regelmatigheid, ten aanzien van
de termijn, van de aangifte van aanlegster, zonder dat hem kan tegengeworpen
worden dat het arrest van 29 december
1954 in dit opzicht het gezag van het
gewijsde had ;
Dat, door te beslissen dat de aangifte
van aanlegster te laat ingediend was, het
Hof van beroep te Luik, als hof op verwijzing uitspraak doende, dienvolgens
gebleven is in de grenzen van het bij
hetzelve aanhangige geschil en het gezag
van het door evengemeld arrest gewijsde
niet miskend heeft ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, tot afwijzing van de exceptie
van gewijsde zaak, welke door aanlegster
afgeleid werd uit het arrest van het Hof
van beroep te Brussel van 29 december
195t., hetwelk beslist had, zonder in dit
opzicht aangevallen te zijn, dat het middel, hetwelk door de administratie afgeleid werd uit de te late indiening van de
aangifte en voor de eerste maal v66r het
hof op verwijzing werd opgeworpen, desniettemin ontvankelijk was, wijl het van
openbare orde was, en mitsdien op elk
tijdstip van de procedure mocht voorgebracht worden, dan wanneer : 1° het uit
de te late indiening afgeleide middel niet
voor de eerste maal v66r het Hof van
beroep te Luik door de administratie
voorgesteld was, maar opgeworpen werd
in de beslissing van de directeur en in de
door de administratie v66r het Hof van
beroep te Brussel genomen conclusies, en
door het arrest van dit hof afgewezen
werd (schending van de bewijskracht van
deze stukken der procedure, schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek); en dan wanneer
2° het hof van beroep zich derhalve ver-

gist heeft omtrent de draagwijdte van de
conclusies van aanlegster (schending van
dezelfde wetsbepalingen) en geen passend
antwoord verstrekt heeft op de door die
conclusies opgeworpen exceptie van gewijsde zaak (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede middel blijkt dat het dispositief van het bestreden arrest, waarbij de
door aanlegster bij conclusies opgeworpen
exceptie van g·ewijsde zaak afgewezen
werd, wettelijk gerechtvaardigd is;
Dat eruit vo1gt dat het eerste middel,
al ware het gegrond, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen St. en 74 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943, van dezelfde bepalingen,
samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 2 van de wet
van 15 mei 1846 houdende inrichting van
's Rijks comptabiliteit, gewijzigd door
artikel 5 van de wet van 9 april1935, en,
voor het dienstj aar 194 7, door artikel 2
van de wet van 26 maart 1948, 1H7, 11t.8,
2219 en 2251 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest beslist heeft dat, zo de
oorsprong van de vertraging· bij het neerleggen van de aangifte ten deze kon verweten worden aan de administratie, die
niet over de nodig·e formulieren beschikte,
aanlegster, die het aangifteformulier op
8 januari 1948 ontvangen had, de strikte
verplichting had het, behoorlijk ingevuld,
neer te leggen binnen de tijdsruimte van
vijftien dagen vanaf die datum, en dat
derhalve de administratie terecht de aanslagen op de elementen die gebleken waren door dena die datum ingediende aangifte op het kohier gebracht had in de
buitengewone aanslagtermijn; dan wanneer dergelijke termijn van vijftien dagen
met ingang van de ontvangst van het
formulier door de wet niet bepaald is en
de overmacht de termijn tot aangifte verlengt maar hem niet opschorst, zodat de
rechter in feite diende na te vorsen op
welke datum de overmacht een einde had
genomen en een termijn die door de wet
niet bepaald is niet als een rechtsregel
mocht aanmerken :
Overwegende dat het arrest erop wijst :
1 o dat de algemene vergadering van de
aanleggende vennootschap de balans over
het dienstj aar op 9 juli 19t. 7 goedgekeurd
heeft; 2° dat de wettelijke termijn van
vijftien dagen vanaf deze goedkeuring,
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waarover aanlegster beschikte om haar
aangifte in te dienen niet is kunnen nageleefd worden omdat de administratie op
dat tijdstip niet over de door de wet voorgeschreven formulieren beschikte, zodat
de oorsprong van de vastgestelde vertraging aan de administratie te wijten is ;
3° dat aanlegster op 8 januari 1948 het
voorgeschreven formulier ontvangen en
haar aangifte pas op 24 februari 1948 ingediend heeft; 4° dat aanlegster, op 9 juli
1947 reeds, aile elementen welke nodig
waren om haar aangifte in te vullen in
haar bezit moest hebben, en dat er niet
in te zien is waarom zij over een lang·ere
termijn had dienen te beschikken ;
Overwegende dat uit deze vaststellingen en beoordelingen, die van feitelijke
aard en dienvolgens soeverein zijn, en
waaruit blijkt dat een termijn van vijftien dagen met ingang van 8 januari 1948,
het tijdstip waarop de overmacht opgehouden had, volstond om aanlegster in
staat te stellen haar aangifte in te vullen
en neer te leggen, het arrest, zonder te
miskennen dat de overmacht een verlenging en geen schorsing van de vaste termijn tot aangifte tot gevolg gehad had,
en zonder te overwegen dat deze termijn
wettelijk de ontvangst van het formulier
als aanvangspunt had, daaruit heeft afgeleid dat ter zake bewuste termijn reeds
geruime tijd verstreken was toen de aangifte op 24 februari 1948 afgegeven werd ;
Dat het middel derhalve niet kan ingewilligd worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

7 juni 1960. - 2 6 kamer. - Voo1·zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Polet. Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Delhaye en de Mey (heiden van de balie van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
DOOR WIE EEN VOORZIENING MAG
WORDEN INGESTELD. DIRECTE BELASTINGEN. VENNOOTSCHAP VAN
BUITENLANDS RECHT EISERES. - VENNOOTSCHAP VOOR RET HOF VERTEGENWOORDIGD, ZOALS VOOR DE RECHTER
DIE OVER DE ZAAK ZELF UITSPRAAK
DEED, DOOR DRIE BEHEERDERS-BE-

STUURDERS AANGEDUID ALS HEBBENDE
VOLLE BEHEERSlv!ACHT. - .STATUTEN
NIET GEWIJZIGD SEDERT DE BESTREDEN
8Alv!ENSTELLING VAN
BESLISSING. DE RAAD VAN BEHEER GEWIJZIGD; DOCH
ZONDER WEERSLAG OP DE MACHTEN
VAN EVENBEDOELDE PERSONEN,
VOORZIENING ONTVANKELIJK.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
RA!VIING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - UITTREKSELS UIT EEN STRAFDOSSIER DOOR DE ADMINISTRATIE OVERGELEGD. - BELASTINGPLICHTIGE ZICH
BEROEPENDE OP HET GEBREK AAN TOELATING VANWEGE DE BEVOEGDE MAGISTRAAT EN CONCLUDERENDE TOT DE
VERWERPING VAN DIE STUKKEN UIT
HET DEBAT. ARREST DAT AAN DE
BELASTINGPLICHTIGE HET BEWIJS VAN
HET GEBREK AAN TOELATING OPLEGT.
- 0NWETTELIJIUIEID.

1° Is ontvankelijk de voorziening van een
buitenlandse vennootschap ve1·tegenwoo1·digd, zoals zij het zonde1' opwerping was
v6 61· de rechter die over de zaak zelf
uitspraak deed, door d·rie beheerdersbestuurders aangeduid als hebbende valle
behee1·smacht, wanneer het niet bewezen
is dat de statuten werden gewijzigd
sede1·t de bestreden beslissing noch dat
de wijziging, welke zich in de samenstelling van de raad van beheer /weft voorgedaan, aan bedoelde drie beheerdersbestuurde~·s de macht heeft ontnomen om
de vennootschap v66r de rechtbanken te
vertegenwoordigen (1).
2° W anneer de administratie, ten einde
het bedrag van de belastbare grondslag
vast te stellen, uittreksels uit een st1·ar
dossie~· overlegt en de belastingplichtige
tegenwerpt dat de mededeling ervan door
de bevoegde procureur-generaal of auditeu1' generaal niet werd toegestaan en tot
venve~·ping van die stukken uit het de bat
concludee~·t, schendt m·tikel 57bis van de
gecoo1·dineerde wetten betre ffende de inkomstenbelastingen het arrest dat dit
verwee?' afwijst om reden dat de belastingplichtige het bewijs van het geb1·ek aan
wettelijk vereiste toelating niet bij brengt.

(1) Raadpl. verbr., 26 november 1953 (Arr.
1954,
1955,
991);
533;
B~tll. en PAsiC., 1956, I, 683); en 19 september 1957 (Ar1·. Ve1'b1·., 1958, biz. 9;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 10).
Ve1·br., 1954, biz. 204; Bull. en PAsrc.,
I, 240); 10 mei 1955 (A1'1'. Verb1·.,
biz. 754; Bull. en PAsiC., 1955, I,
1 maart 1956 (A1'1', Verbr., 1956, biz.
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{N. V. « RUHRSTAHL », T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.}
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die verweerder tegen de voorziening
opwerpt en die hij afleidt uit het ontbreken van bewijs van de wijziging welke
zich zou voorgedaan hebben in de samenstelling van de raad van beheer van de
aanleggende vennootschap, welke raad,
benevens acht personen die in de procedure v66r het hof van beroep aangeduid
waren als deel ervan uitmakende, insgelijks volgens de akte van voorziening de
heren Linz, Merker en Schoeneberg omvat, terwijl daarin niet meer voorkomen
de heren Balster, Eichholz en Schmeolders welke het bestreden arrest onder de
leden van die raad van beheer vermeldde,
en hieruit dat aanlegster bijgevolg v66r
het hof niet geldig verteg·enwoordigd is :
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van de akte van voorziening, het
beroep ingesteld wordt door de bijzondere
lasthebber van de aanleggende vennootschap, op vervolging en ten verzoeke van
de drie beheerders-bestuurders die in de
voorziening aangeduid zijn, zoals zij het
reeds waren door het arrest, als hebbende
volle beheersmacht alsook de macht om
de vennootschap v66r de rechtbanken te
vertegenwoordigen ;
Overwegende dat verweerder niet aanvoert dat de statuten van aanlegster
sedert de uitspraak van het bestreden
arrest zouden gewijzigd zijn, noch dat,
gezien de wijziging welke zich in de
samenstelling van de raad van beheer zou
voorgedaan hebben, het stuk dat gevoegd
is bij de met de voorziening gaande
machtiging niet zou volstaan om te bewijzen dat de drie aldus aangeduide
natuurlijke personen hoedanigheid hadden om aan M. Paul de Beco last te
geven het beroep in naam van de vennootschap in te stellen, noch dat deze
personen niet meer, overeenkomstig wat
reeds zonder tegenwerping v66r het hof
van beroep verklaard was, de vennootschap in rechten zouden mogen vertegenwoordigen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dus stuit tegen vermeldingen van
de stukken der procedure welke niet
gecritiseerd zijn en waaruit blijkt dat in
ieder geval aanlegster v66r het hof geldig
vertegenwoordigd is ;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid derhalve niet kan ingewilligd worden·
O~er het derde middel, eerste onderdee!, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 57 bis van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen en 13 van de
wet van 15 october 1%5, doordat het
arrest aanneemt dat de stukken van een
strafdossier door de administratie der
belasting·en zouden kunnen worden gebezigd zonder dat er vastgesteld is dat het
voorschrift van artikel 57 bis, paragraaf 1,
lid 3, in fine, nageleefd is, en dan wanneer
hij die zich van een stuk bedient het
bewijs moet leveren van zijn recht op
het bezigen van dit stuk, en van een
belastingplichtige het bewijs van het niet
bestaan van een door de wet voorgeschreven toelating- een negatief bewijs
dus - niet mag geeist worden :
Overwegende dat artikel 57 bis, paragraaf 1, lid 3, van de samengeschakelde
wetten bepaalt: "Van de akten, stukken,
registers en bescheiden of inlichtingen in
verband met gerechtelijke procedures,
mag evenwel geen inzage worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van
de procureur-generaal of de auditeurgeneraal »;
Dat uit deze bepaling blijkt dat de
wetgever slechts bedoeld heeft van het
beginsel van de geheimhouding der gerechtelijke procedures in criminele, correctionele of politiezaken af te wijken
strikt in de mate dat dit door een behoorlijk gebleken openbaar belang geboden
wordt en onder de controle en op de
verantwoordelijkheid van de magistraat
wiens toelating wettelijk vereist is, overeenkomstig trouwens de bepaling van
algemene draagwijdte welke in artikel 125, voorheen 118, het crimineel
tarief vervat is ;
Overwegende dat aanlegster v66r het
hof van beroep regelmatig geconcludeerd
heeft dat uit de debatten zouden verworpen worden « de trouwens van geen
handtekening voorziene stukken die uittreksels opleveren uit een strafdossier
waarvan het inzage nemen door de
krijgsauditeur aan de administratie niet
uitdrukkelijk werd toegestaan >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te verklaren, tot afwijzing van deze
eis, « dat er geen gronden zijn om te
nemen dat deze door een beedigd ambtenaar overgelegde stukken op onregelmatige wijze verkregen werden, dat verzoekster, die een twijfel uit, behoort het
bewijs van de onregelmatigheid der stuk-
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ken te leveren, wat zij niet poogt te
doen "• de wettelijke orde der bewijslevering miskent en het in het middel
aangeduide artikel 57 bis van de samengeschakelde wetten schendt, door aan
deze bepaling niet de uitwerking te geven
die zij wettelijk moet hebben ;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 61, 173
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 544, 1317, 1319, 1320, 1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, onder bevestiging van
het beroepen vonnis, de vordering van
verweerders, eisers ten gronde, ontvankelijk verklaard heeft om de redenen dat
« de in de dagvaarding ingevoegde uiteenzetting der feiten voldoende duidelijk en
expliciet was voor de gedaagde om daaruit te kunnen afleiden dat aanleggers
hem een tekortkoming verweten, gelegen
in het bouwen of laten bouwen, op zijn
huis, van een nieuwe verdieping die op
de gemene muur rustte, en in het verbouwen van zijn kelder tot een grote
koelruimte door welke werken volgens
hen aanzienlijke beschadigingen aan hun
onroerend goed berokkend zijn "• en dat
« verweerder, hier aanlegger, des te minder een beweerde onwetendheid van de
grondslag der vordering kon doen gelden
daar het geschil... voorheen geleid had
tot een procedure met aanstelling van
een deskundige v66r de vrederechter ll ... ,
en dat « verweerder zijn aannemer tot
vrijwaring· opriep " ; dan wanneer het
exploot van rechtsingang, op straf van
nietigheid, de korte uiteenzetting van de
middelen moet inhouden, en daaronder
client verstaan te worden niet aileen de
uiteenzetting van de feiten, doch de
onontbeerlijke aanduiding van de juridische grondslag van de eis; de grandslag van een vordering op de voet van
een delictuele of quasi-delictuele verantwoordelijkheid de, tekortkoming is van
de gedaagde perso'on of die van een persoon waarvoor hij burgerlijk verantwoordelijk is; ten deze de beweerde en aangevoerde tekortkoming aangeduid werd,
noch in het exploot van rechtsingang
noch trouwens in de conclusies van verweerders, eisers en gei'n timeerden ten
grande; het exploot van rechtsingang
van verweerders slechts zegt « dat ten
gevolge van door gedaagde opgerichte
bouwwerken, stoornissen zich in hun
onroerend goed voorgedaan hebben " ;
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest vaststelt dat de uiteenzet-

(1) Raadpl. GARSONNET en 0EZAR-BRU,
d. II, nr. 190 ; DALLoz, Repertoi1·e de procedtwe
civile et comrne1·ciale, 1955, V 0 Ajmwnement,
nr. 7 ; Rep. pmt. d1·oit belge, v 0 Exploit, nr. 299.
Wat betreft de macht van de rechter om na
te gaan of de uiteenzetting van de middeien,

in de dagvaarding, voidoende is om de verweerder toe te Iaten zich te verdedigen :
verbr., 13 maart 1958 (A1·r. Vm·br., 1958,
biz. 510; Bull. en PAsrc., 1958, I, 767);
Fr. verbr., 22 october 1934 (Dalloz hebd., 1934,
biz. 524).

7 juni 1960. - 2e kamer . .,----- Voorzitte1·,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Fally
(van de balie van beroep te Brussel).

1 e KAMER. -

9 juni 1960

DAGVAARDING. - BuRGERLIJKE zAKEN. - UITEENZETTING VAN DE MIDDELEN. - VEREISTE VAN ARTIKEL 61
VAN RET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.
De uiteenzetting van de middelen, in een
dagvam·ding v66r de l'echtbank van eerste
aanleg, moet slechts een km·te uiteenzetting zijn; de eiser, die dagvaart tot
vergoeding van een bepaalde schade,
welke hij aan de teko1·tkorning van de
verweerste1· toeschrijft, is niet ertoe ve~·
plicht in zijn dagvaarding die tekortkorning nader aan te duiden {1). (Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
art. 61.)

(CORTOOS, T. ROELANDT.)
ARREST.
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ting van de feiten die de dagvaarding
inhoudt een buurtschapsstoornis impliceert die blijkt ernstig te zijn en te kunnen worden toegeschreven aan de tekortkoming van gedaagde, hier aanlegger;
Overwegende, anderzijds, dat volgens
artikel 61 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de dagvaarding een
« korte " uiteenzetting van de middelen
moet inhouden ; dat deze tekst, in strijd
met wat het middel verklaart, verweerders niet ertoe verplichtte in hun dagvaarding de tekortkoming die zij aanlegger aanwreven nader aan te duiden;
Dat het middel niet gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 544, 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
voor zoveel als nodig 1314, 1319, 1322
van hetzelfde wetboek, 61, 175 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
en 97 van de Grondwet, eerste onderdeel,
doordat het bestreden arrest de tegen
aanlegger ingestelde vordering tot verantwoordelijkverklaring gegrond verklaard heeft, na aangenomen te hebben
dat de schade dient toegeschreven te
worden « aan een tekortkoming die ten
deze bestaat in een vergissing of een verzuim bij het ontwerpen van het werk
en de uitvoering daarvan "• dan wanneer
het arrest niet betwist dat noch het ontwerpen, noch de uitvoering van het werk
door aanleg·ger geschiedden en dat generlei persoonlijke font bewezen of aangevoerd was te zijnen laste of ten laste van
een persoon waarvoor hij burgerlijk verantwoordelijk zou zijn geweest, wat hij
bij conclusies deed g·elden ; tweede onderdee!, doordat het bestreden arrest tegen
aanlegger het feit in aanmerking neemt
dat hij over de uitvoering het toezicht
voerde en dat hij « blijkt op het verschijnen van die stoornissen geen acht
geslagen te hebben om ze te verhelpen
en vooral om een bevoegd man, zoals
een architect, te raadplegen om een einde
eraan te maken "• hetgeen « een nalatigheid uitmaakt waarvoor hij persoonlijk
verantwoordelijk is en welke in oorzakelijk verband staat met de door de deskundige opgegeven beschadigingen "• dan
wanneer bet feit stoornissen welke zich
voorgedaan hebben « niet te verhelpen "
en geen bevoegd man te raadplegen « om
een einde daaraan te maken JJ, daar zulks
het voortbestaan van de door de daad
van een derde veroorzaakte schade onderstelt, noch de oorzaak ervan kan zijn,
noch daarmede in oorzakelijk verband
kan staan :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest niet zegt
dat de schade een dwaling of een onvoorzichtigheid, door de architect of de aannemer begaan, als enige oorzaak heeft;
dat het ten laste ·van aanlegger wijst op
drie persoonlijke tekortkomingen, welke
insgelijks de schade veroorzaakt hebben,
te we ten : 1° de aannemer en de architect
gekozen te hebben zonder bijzondere
voorzorgen te nemen om te vermijden
dat de buren door hem nadelen zouden
ondergaan welke de gewone maat der
buurtschapsverplich tingen overschrij den ;
2° in het toezicht houden over de werken
hetwelk hij persoonlijk waarnam de aannemer nalatigheden te hebben laten begaan waaruit de schade is voortgevloeid ;
3° wanneer de beschadigingen aan het
onroerend goed gebleken zijn, verzuimd
te hebben de maatregelen te treffen om
ze te verhelpen ;
Dat dit onderdeel op een onjuiste nitlegging van de bestreden beslissing
steunt;
Over het tweede onderdeel
Overwegende dat de vaststellingen van
het arrest waartegen dit onderdeel opkomt geenszins impliceren dat, toen aanlegger de vastgestelde gebreken had dienen te verhelpen, het nadeel waarvan
verweerders de vergoeding vorderen reeds
tot stand gekomen was; dat integendeel
uit die vaststellingen blijkt dat aanlegger
dat nadeel nog had kunnen voorkomen;
Dat beide onderdelen van bet middel
feitelijke grondslag missen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 544, 1382,
1383, 1384, 1779, 1787, 1788, 1792, 1797
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden
arrest beslist dat « in bouwzaken, de
besteller van het werk die de bouw
onderneemt de verplichting heeft in het
kiezen van de aannemer en de architect
de nodige bijzondere voorzorgen te nemen
om te beletten dat de buren door hem
nadelen ondergaan welke de maat van
de buurtschapsverplichtingen te hoven
gaan J) en « dat het niet zal volstaan voor
hem, om zich van elke verantwoordelijkheid te bevrijden, de uitvoering van de
werken aan een aannemer te hebbeu toevertrouwd, dan wanneer deze uitvoering
diens onbekwaamheid aan het licht
brengt J), dan wanneer de aannemers en
architecten noch de lasthebbers, noch de
aangestelden van de besteller van het
werk zijn, deze jegens de derden slechts
verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke

-908
daad of die van zijn aangestelden ; het
niet de keuze van de aannemer of de
architect is 'die de schade veroorzaakt
welke zij door hun persoonlijke tekortkomingen kunnen teweegbrengen ; het
bestreden arrest ten laste van de besteller
van het werk een verantwoordelijkheid
voor andermans daad in het leven roept
waarin de wet nie t he eft voorzien ;
Overwegende dat nit het op het tweede
middel gegeven antwoord blijkt dat het
arrest de verantwoordelijkheid van aanlegger niet op de hoedanigheid van besteller van het werk gesteund heeft, noch
een in de wet niet bepaalde oorzaak van
verantwoordelijkheid voor eens anders
daad in het leven geroepen heeft, doch
beslist heeft dat de verantwoordelijkheid
van aanlegger bleek uit tekortkomingen
of nalatigheden welke hij persoonlijk
begaan had en welke zelf ook de schade
veroorzaakt hadden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
9 juni 1960. - 1 e kamer; - Voorzitter,
H. de Clippele, voorzitter. Verslaggever, H. Moriame. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.- Pleiters, HH. della
Faille d'Huysse en Simont.

1 e KAMER. -

9 juni 1960

1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.WRAKING VAN EEN GETUIGE.- WRAKING NA HET VERHOOR VAN DIE GETUIGE.- NoODZAKELIJKHEID VAN EEN
SCHRIFTELIJK BEWIJS. - PROCES-VERBAAL VAN HET GETUIGENVERHOOR
KUNNENDE ZODANIG BEWIJS OPLEVEREN.- VOORWAARDEN.
2°
CASSATIE.
UITGESTREKTHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST WAARBIJ DE TEGEN EEN GETUIGE VOORGEBRACHTE WRAKING VER(1) DALLoz, Repertoire de procedu1·e civile
et eommm·eiale, 1956, V 0 T6moin, nr. 53;
Repe1·t. prat. d1·oit belge, vo Enquete, nr. 310 ;
Fr. verbr., 28 maart 1957 (Dalloz per., 1957,
I, 467).
Daarentegen mag een geschrift van voor
het verhoor na het verhoor van de getuige

WORPEN WORDT EN OP DE VERKLARING
VAN DIE GETUIGE GESTEUND WORDT
OM IIET DISPOSITIEF BETREFFENDE DE
GEGRONDHEID VAN DE EIS TE RECHTVAARDIGEN.- VERNIETIGING VAN HET
EERSTE DISPOSITIEF BRENGT DIE VAN
HET TWEEDE MEDE.
1° Bijaldien ook, in bu1·gel'lijke zaken, geen
wraking van getuige na de getuigenis
mag voorgesteld wo1·den, tenzij ze met
schriftelijk bewij s gerechtvaardigd wo1'dt,
kan zodanige rechtvaa1·diging blijken uit
het proces-ve1'baal van het getuigenverhoo1', wannee1· degene die de wraking
voordraagt van de oo1·zaak van die wmking slechts na het Ve!'hoor kennis heeft
gekregen (1). (Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, art. 282.) (Impliciete
beslissing.)
2° Wannee1' een a1'1'est, eensdeels, de tegen
een getuige voo1'gedragen wmking verworpen heeft en, anderdeels, op de ve1'klaring van die getuige gesteund heeft
om het dispositief betre ffende de gegrondheid van de eis te rechtvaa1·digen, brengt
de vemietiging van het eerste dispositief
deze van het tweede mede.

(ANSAY, T. COONEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 april 1959 g·ewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 77, 78, 273
tot 275, 282, 283, 291, 462 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
1134, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, onder
inroeping tot staving van zijn beslissing
dat het wangedrag van aanlegster bewezen is, beslist dat er geen termen zijn
tot het ter zijde schuiven van de getuigenis van getuige Dodet (zevende getuige
in het rechtstreekse getuigenverhoor) in
weerwil van de wraking, die door aanlegster tegen deze getuige werd voorgebracht en die hierop gesteund was dat
hij, volgens zijn getuigenis, een prive
worden voorgebracht, zelfs indien degene die
het inroept reeds voor het verhoor kennis
ervan had (Fr. verbr., 16 februari 1931, Dall.
pe1·., 1932, I, 128). Raadpl. ook noot 1 onder
verbr., 4 october 1957 (A1'1'. Verb1·., 1958,
blz. 53; Bttll. en PASIC., 1958, I, 92),
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over feiten waargenomen bij een schaduwing van aanlegster, welke hij v~_r
richt had bij het verstrekken van ZlJn
diensten aan verweerder, en die bijgevolg
een belang bij het geschil had, en doordat
het arrest, hoewel verklarende dat getuigenissen van prive detectives dienen verworpen te worden " wanneer het bij een
schaduwing waargenomen feiten geldt en
wanneer rechtmatige bezwaren het mogelijk maken hen geldig te wraken, daar
het belang niet aileen gelegen is in de
werkelijke bezoldiging, maar ook in de
morele belangstelling welke, zoals ten
deze, opgebracht wordt in ruil voor e~m
dienst die hij zelf ontvangen had », beshst
dat de tegen getuige Dodet ingebrachte
wraking evenwel niet kan ingewilligd
worden, daar artikel 282 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt dat geen wraking na de getuigenis
mag voorgesteld worden, tenzij ze met
schriftelijk bewijs gerechtvaardigd worden; dan wanneer, derde onderdeel, het
arrest niet gemotiveerd wordt door de
enige, in het middel gecritiseerde grond,
daar het geen antwoord verstrekt op de
conclusies waarbij aanlegster door het
proces-verbaa~ van rechtstreeks getuig~n
verhoor, dit w1l zeggen door een geschr1ft,
het bewijs wilde leveren van de erkenning, door getuige Dodet in zijn getuigenis dat hij bezoldigde schaduwingen
ve~richtte en hij verweerder zijn diensten
had verstrekt door het uitvoeren van een
schaduwing van aanlegster omtrent de
feiten waarover hij getuigd had, om eruit
af te leiden dat hij bij het geschil een
belang had en als zodanig wraakb.~ar
was en doordat het arrest geen mogehJkheid hied t in te zien of de feitenrechters,
om deze conclusies af te wijzen, overwog·en hebben dat in feite en zonder de
redenen daartoe op te geven, bewuste
getuigenis dergelijke erkenniJ_lJ5e.n - d~e
zij evenwel door een tegens~nJdlge mohvering elders releveren, daarm een belang
van de getuige bij de betwisti.I_lg vindende
- niet bevatte, dan wel of ZlJ naar recht
onwettig overwogen hebben dat voormeld proces-verbaal geen geschrift in de
zin van artikel 282 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering uitmaakte (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat aanlegster bij v66r
het hof van beroep regelmatig genomen
conclusies de wraking herhaalde, welke
zij reeds v66r de eerste rechter tegen
getuige Dodet voorgebracht had, en
welke door haar hierop gesteund was

dat deze, in zijn in het proces-verbaal
van het getuigenverhoor opgenomen getuigenis, erkend had schaduwingen voor
de rekening van een agentschap uit te
voeren, dat hij getuigenis afgelegd had
omtrent feiten die hij beweerde vastgesteld te hebben in de loop van een schaduwing van aanlegster, welke schaduwing
hij, naar hij vergeefs verklaarde, kosteloos voor verweerder uitgevoerd had, een
omstandigheid die de eerste rechter in
aanmerking had genomen om ten onrechte eruit af te leiden dat de wraking
niet gegrond was ; dat zij bijgevolg het
hof van beroep verzocht de getuigenis
van meergemelde getuige te verwerpen ;
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben << dat getuige Dodet erkend heeft
bezoldigde schaduwingen uit te voeren en
voor de rekening van een agentschap te
werken, doch ten deze persoonlijk, zonder
bezoldiging en slechts tot vergelding van
bewezen diensten gehandeld te hebben,
dat luidens een vaststaande rechtspraak
er geen sprake van is de detectives als
algemeen onbekwaam om te getuigen aan
te zien, maar enkel hun getuigenissen
te verwerpen, wanneer het bij een schaduwing waargenomen feiten geldt en
wanneer rechtmatige bezwaren het mogelijk maken hen geldig te wraken, daar
het belang niet aileen gelegen is in de
werkelijke bezoldiging, maar ook in de
morele belangstelling welke, zoals ten
deze, opgebracht wordt in ruil voor een
dienst die hij zelf ontvangen had, dat
bij de overwegingen die de eerste rechter
in dit opzicht gegeven heeft deze blijkt
uitgegaan te zijn van een te strikte zin
van het begrip bezoldiging waardoor de
deur opengezet word t voor listigheden,
die het mogelijk zouden maken een ten
voile gerechtvaardigde rechtspraak te
omgaan », het aangevallen arrest beslist
« dat, gelet op deze overwegingen, er
blijkt dat de tegen getuige Dodet voorgebrachte wraking evenwel niet kan ingewilligd worden, naardien artikel 282
van het \V etboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt dat geen wraking na
de getuigenis mag voorgesteld worden,
tenzij ze met schriftelijk bewijs gerechtvaardigd wordt », en dat de getuigenis
van de getuige dienvolgens niet ter zijde
kan geschoven worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus in het onzekere laat of het hof van
beroep naar recht heeft laten gelden dat
het proces-verbaal van het getuigenverhoor het geschrift niet kon opleveren,
dat door voormeld artikel 282 geeist is om
een na de getuigenis voorgestelde wraking
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te rechtvaardigen, zelfs zo aan~egster
voorheen van de oorzaak van die wraking
geen kennis droeg, dan wei of het geoordeeld heeft dat dit geschrift in feite de
door aanlegster voorgebrachte wraking
niet wettigde ; dat het hof mitsdien verkeert in de onmogelijkheid de wettigheid
van de gecritiseerde beslissing nate gaan
en dat het arrest het in het middel aangeduide artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Overwegende dat de uit te spreken
verbreking mede dient te slaan op de
beslissing van het bestreden arrest welke,
bij beslissing van het beroepen vonnis,
de echtscheiding tussen de partijen toestaat wegens het wangedrag van aanlegster, vermits het arrest bij overneming
van de redenen van de eerste rechter
onder meer op de getuigenis van Dodet
steunt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
9 juni 1960. - 1 e kamer. - Voo1·zitte~·,
H. de Clippele, voorzitter. VeTslaggeveT, H. Moriame. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleite1·,
H. Pirson.

1 e KAMER. -

10 juni 1960

1° ARBEIDSONGEVAL.- WEG NAAR
DE ARBEID. - BEGRIP.
2° ARBEIDSONGEVAL. DIENSTBODEN. BASISLOON. BESLUITWET VAN 20 SEPTEMBER 1%5, ARTIKEL 2, LID 1. - BEGRIP.
so ARBEIDSONGEVAL. - DIENSTBODEN. BASISLOON. WERKVROUW DIE SLECHTS MET TUSSENPOZEN
WERKT.- TOEPASSING VAN ARTIKEL 6,
LID 2, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE VERGOEDING

(1) Verbr., 3 december 1959 en 25 maart
1960 (supm, blz. 298 en 693; Bull. en PAsrc.,
1960, I, 399 en 866).
(2) Tekst van het Belgisch Staatsblad van
16 december 1945, blz. 8626.

DER SCHADE VOORTSPRUITEND UI1'
ARBEIDSONGEVALLEN.
~°
CASSATIE.
RECHTSPLEGING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - GEHUWDE
VERWEERSTER
WIER
IIUWELIJKSVOORWAARDEN NIET GEKEND ZIJN
EN DIE DOOR HAAR ECHTGENOOT NIET
GEMACHTIGD IS OM IN RECHTE OP TE
TREDEN. -MACHTIGING DOOR HET HOF.
1° De weg naaT de aTbeid, bedoeld door de
besluitwet van 18 decembeT 1945 bet1'effende de vergoeding der schade. voortsp1·uitende uit de ongevallen vooTgekomen op de weg naa1' de arbeid, is niet
noodzakelijk de 1'echtste weg of de niet
onderb1·oken weg; de weg houdt niet op
1W1'maal te zijn wanneer de we1·knemer
hem onderbreekt of ervan afwijkt om
gewettigde Tedenen (1).
2o Artikel 2, lid 1, van de besluitwet van
20 septembeT 1945, waaTbij de wet betTeffende de veTgoeding der schade voortspruitend uit arbeidsongevallen op de
dienstboden toepasselijk wo1·dt gemaakt,
nam· luid waarvan de aan het slachtoffer van een arbeidsongeval toekomende
vergoedingen berekend dienen te worden
op grand van" het loon in geld gebeurlijk
ve1'mee1·derd met de ten tijde van het ongeval aan het slachtoffer toegekende voordelen in natura )), (2) wijkt enkel af van
de bepalingen van lid 1 van aTtikel 6 van
die wet, naa!' luid waarvan de veTgoedingen be1·ekend woTden op grand van het
werkelijk krachtens de overeenkomst aan
de m·beider toegekend loon gedurende het
jaar dat aan het ongeval voorafgaat, in
de ondememing waar dit zich !weft voo1'gedaan; het sluit de toepassing niet uit
van de ande1·e bepalingen van bedoeld
artikel 6 die het lid 1 eTvan aanvullen,
en namelijk van de bepalingen van lid
5 van dit aTtikel (S).
so W annee1· een weTkvTouw door ham· werkgeve~· slechts beperkt was te werk gesteld,
dient het basisloon voor het vaststellen
van de ingevolge een arbeidsongeval ve1'schuldigde vergoedingen berekend te W01'den overeenkomstig artikel 6, lid 5, van
de gecoordinee~·de wetten betreffende de
vergoeding der schade voo1·tspruitend uit
arbeidsongevallen (~). (Gecoiirdineerde
(3) Verbr., 27 juni 1955 (A1'1', Verbr., 1955,
blz. 872; B1tll. en PAsrc., 1955, I, 1156).
(4) Verbr., 25 juni 1956 (Ar1·. Verbr., 1956,
blz. 903; B1tll. en PAsiC., 1956, I, 1174) en
31 januari 1958 (A1·r. Vm·b,.,, 1958, blz. 903;
B1tll. en PAsrc., 1958, I, 585).

-911wetten van 28 september 1931 art. 6
lid 5; besluitwet van 20 septembe~
1945, art. 1 en 2.)
4° Wannem:, in bur~e1·lijke zaken, de verweerste?' tn cassatte een gehuwde m·ouw
is, wier huwelijksvoorwaa1·den niet
?'egelmatig ter. kennis van het hof zijn
gebmcht, en dw door ham· echtgenoot niet
gemac~tigd is om in ?"echte op te t?·eden,
mac.httgt het hof ze, voo?' zover als nodig,
om tn rechte op te t?'eden (5). {Burgerlijk
W etboek, art. 226te?' ; wet van 30 april
1958, art. 8, 2o.)
{N. V. « ALGEMENE VERZEKERINGEN VAN
PARIJS "• T. VERMEULEN EN VAN DE
VOORDE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 18 februari 1959 in hoger
beroep g·ewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent;
Over het eerste middel, afg·eleid uit de
schending· van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het BurO'erlijk Wetboek, 1 en 2 van de besluit~et
van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
de ongevallen voorgekomen op de weg
n.aar de a_~beid 1 waarvan de toepassmg eerst biJ artrkel 1 van de besluitwet
van 17 december 1946 en daarna bij artikel 12 van de wet van 10 juli 1951 verlengd werd, en 1 van de besluitwet van
20 september 1945 die de wetten op de
arbeidsongevallen toepasselijk maakt op
de dienstboden, doordat - op de conclusies van eiseres die deed gelden dat het
slachtoff~r zich niet van de plaats van
h~ar hu~~ gelegen Hemelrijkstraat te
Smt-DemJs-Westrem begaf, maar integendeel een omweg deed om, volgens haar
eigen bekentenis in de strafprocedure,
naar de groentenhandelaar wonende
rechtover de kerk te Sint-Denijs te g·aan
- het bestreden vonnis de draagkracht
dier conclusies, die van geen « inzicht ''
m~ar van een b~gonnen omweg spreken,
miSkent (schendmg· vah de artikelen 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) en
daarop niet adequaat antwoordt met te
zeggen « dat het zonder belang is of het
slachtoffer het inzicht zou gehad hebben
om in de onmiddellijke buurt een bood-

(1) Raadpl. verbr., 17 juni 1957 (A1'1',
Vm·b1•., 1957, blz. 874; Bull. en PAsiC., 1957,
I, 1243) en noot 3,

schap te doen, dan wanneer die beweegredenen geen antwoord uitmaken op de
bewering van eiseres volgens dewelke het
slachtoffer bekend had om persoonlijke
reden een omweg te hebben gedaan
{schending van de artikelen 97 van de
q-,rondwet, 1319 en 1320 van het Burgerhjk Wetboek), terwijl de te beslechten
kwestie niet deze was of de werknemer een
volledig strikt bepaalde weg tussen de
p~aats van de arbeid en zijn woonplaats
diende te volgen, maar of er mocht aangenomen worden dat hij zich op die weg
bevond toen hij een omweg deed hoe
gering ook, die niet gerechtvaardigd was
door de noodwendigheid om zich van de
plaats van zijn werk naar zijn woonplaats te begeven {schending van de artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 13 december 1945) :
Overwegende dat uit het verslag aan de
Regent, hetwelk aan de besluitwet van
13 december 1945 voorafgaat blijkt dat
de door die besluitwet bedoelde weg naar
~e arbeid niet noodzakelijk de rechte weg
IS tussen de verblijfplaats van de werknemer of de plaats waar hij zijn maaltijden houdt en de plaats waar hij zijn
werk -yerricht, of omgekeerd, en dat de
weg met ophoudt normaal te zijn wanneer hij door de werknemer wordt onderbroken of wanneer de werknemer om
gewettigde redenen ervan afwijkt ·
Overwegende dat het bestreden' vonnis vaststelt dat, op het ogenblik en op de
plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan waarvan verweerster het slachtoffer is geweest, deze « de steenweg Gent
op Kortrijk overstak op 50 meter van de
plaats waar appellante wil vermoeden dat
zij dagelijks de steenweg overstak, ... dat
het m.aar een verschil van dertig- seconden mtmaakte, dat, naar de configuratie
van de plaats ... ter plaats een soort zandweg is die de grote baan volgt en door
velen gebruikt wordt om de baan aldaar
over te steken "; dat het vonnis er bijvoegt « dat het zonder belang is of de
~er?te g·ei:ntimeerde(hier verweerster) het
mzicht zou gehad hebben om in de
onmiddellijke buurt een boodschap te
~oen; dat de rechtspraak immers het eens
IS o~ geen volledig strikt bepaalde weg
te eisen '';
Overwegende dat uit die vaststelling·en
e~ overwegingen blijkt dat, op het ogenbhk en op de plaats van het ongeval, verweerster de haar door aanlegster verweten omweg nog niet had begonnen en dat
indien zij werkelijk het inzicht gehad
heeft zulks te do en om in de onmiddellijke
buurt een boodschap te doen, deze om-
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normaal karakter van de weg die zij van
het huis van haar werkgever naar haar
eigen woonst moest afleggen ;
Overwegende dienvolgens dat het
bestreden vonnis, zonder de bewijskracht
van aanlegsters conclusies te schenden, en
zonder het wettelijk begrip van de weg
naar de arbeid, zoals het door de besluitwet van 13 december 1945 wordt omschreven, te miskennen, uit die vaststellingen en overwegingen heeft kunnen
afleiden dat verweerster cc niet van haar
normale weg van het werk naar huis was
afgeweken " ;
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en, meer
bepaaldelijk, 2 van de besluitwet van
20 september 1945, waarbij de wet betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen op de
dienstboden toepasselijk wordt gemaakt,
en, meer bepaaldelijk lid 5, van de bij
koninklijk besluit van 28 september 1931,
samengeordende wetten op de arbeidsongevallen ; doordat het bestreden vonnis,
zonder de conclusies van eiseres tegen te
spreken, volgens welke verweerster 15 fr
per uur verdiende en 20 uur 1/2 per week
werkte,- zodat zij per week 307,50 frank
en voor twaalf maanden 15.989 frank verdiende, dit loon volgens de bepalingen van
artikel 6, lid 5, van de samengeordende
wetten op de arbeidsong·evallen aanpast
en, voor de berekeningen van hetgeen
haar toekomt, 37.440 frank als jaarlijks
loon aanneemt, terwijl artikel 2 van de
besluitwet van 20 september 1945 het
loon van dienstboden dat in aanmerking
dient g·enomen te worden op een bepaalde
wijze regelt, die de toepassing van artikel 6, lid 5, van de samengeordende wetten op de arbeidsongevallen uitsluit, destemeer daar er voor een werkvreouw,
zoals verweerster, geen sprake kan zijn
van een aantal werkuren die in een onderneming normaal zouden zijn :
Overwegende, enerzijds, dat, waar het
voorschrijft de aan het slachtoffer van een
arbeidsongeval toekomende vergoedingen
te berekenen op gTond van << het loon in
geld gebeurlijk vermeerderd met de ten
tijde van het ongeval aan het slachtoffer
toegekende voordelen in natura ,, het
artikel 2 van de besluitwet van 20 september 1945, waarbij de wet betreffende
de vergoeding der schade voortspruitend
uit arbeidsongevallen op de dienstboden
toepasselijk wordt gemaakt, enkel afwijkt
van de bepalingen van lid 1 van het arti-

kel 6 van de samengeordende wetten
betreffende de arbeidsongevallen, naar
luid waarvan de vergoedingen berekend
worden op grond van het werkelijk krachtens de overeenkomst aan de arbeider
toegekend loon gedurende het jaar dat
aan het ongeval voorafgaat, in de onderneming waar dit zich heeft voorgedaan ;
dat het de toepassing niet uitsluit van de
andere bepalingen van het artikel 6 van
de samengeordende wetten die het lid 1
ervan aanvullen, en namelijk van de
bepalingen van lid 5 van dit artikel ;
Overwegende, anderzijds, dat, waar het
vaststelt dat verweerster << slechts 's namiddags werkte ,, en waar het de berekening der vergoeding·en aanneemt zoals zij
door de eerste rechter werd gedaan en
door deze gegrond werd op de overweging
dat verweerster door haar werkgever
<< slechts beperkt was te werk gesteld ,,
het bestreden vonnis ten deze de toepassing van lid 5 van het artikel 6 van de
samengeordende wetten gerechtvaardigd
heeft;
Overwegende dienvolgens dat het middel niet gegrond is ;
Om die redenen, machtigt, voor zover
als nodig, verweerster om in rechte op te
treden ; verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
10 juni 1960.- 1e kamer.- Voorzitte1' en Verslaggeve1·, H. Vandermersch,

raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Van
Leynseele.

1e KAMER. -

10 juni 1960

1° REGHTERLIJKE INRICHTING.BURGERLIJKE ZAKEN. VERPLICHTING VAN DE RECHTER DE JURIDISCHE
AARD VAN DE FElTEN, DIE HEM VOORGELEGD WORDEN, NA TE GAAN, WELKE
BENAMING HIERAAN DOOR DE PARTIJEN
OOK WERD GEGEVEN.

2°

MIDDELEN

TOT

GASSATIE.

BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
AFGELEID UIT DE STRIJD!GHEID VAN
ZEKERE REDENEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. STRIJDIGIIEID ZONDER
UITWERKING OP HET ENIG BESTREDEN
DISPOSITIEF.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

3° SGHIP-SGHEEPVAART. -

ZEECOGNOSSE!v!ENT.- MANCO OF AVERIJ.
VOORBEHOUD DIENENDE GEMAAKT
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TE WORDEN OP RET OGENBLIK VAN DE
AFLEVERING EN NIET OP RET OGENBLIK
VAN DE LOSSING.

CASSATIE.
0PDRACRT
VAN
RET HOF. BURGERLIJKE ZAKEN. BESTREDEN BESLISSING DIE NAAR DISPOSITIEF GRONDT OP EEN DOOR DE
VOORZIENING GECRITISEERDE REDEN.
MACHT VAN RET ROF EEN RECRTSGROND IN DE PLAATS TE STELLEN
WELKE RET DISPOSITIEF RECHTVAARDIGT.

een rechtsg1·ond in de plaats stelle:n, welke
het dispositief 1'echtvaardigt (4). (Impliciete beslissing.)

4°

1° De rechter, bij de beoordeling van de
bij hem aanhangig gemaakte eis, is verplicht de jul'idische aard van de feiten,
die hem voorgelegd worden, na te gaan,
welke ook de benaming weze die de
pa1·tijen hieraan hebben gegeven (1).

(Impliciete beslissing.)
2° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, het middel afgeleid uit de strijdigheid van zeke1·e 1·edenen van de bestreden beslissing, wannee1' die strijdigheid zonder uitwerking is op het enig
best1·eden dispositief {2).
3° In geval van manco of averij, dient
het voorbehoud voo1·zien bij artikel91, A,
paragmaf I I I, 6°, van de zeevaartwet
gemaakt te worden op het ogenblik van
de aflevering van de koopwaar en niet
op het ogenblik van de lossing (3).

4° Wannee1· de bestreden beslissing haa~·
dispositief g1·ondt op een door de voo1'ziening gecritiseerde reden, mag het hof

(1) Verbr., 27 november 1959 (supm,
biz. 277; B1tll. en PASIC., 1960, I, 371 en
noot 3, biz. 372). - Wat betreft het « doorvoercognossement » in de eigeniijke zin
van het woord en het « doorvoercognossement » afgeieverd door zekere commissionnairs-expediteurs, raadpl. SMEESTERS en WINKELMOLEN, D1·oit maritime et d1·oit fluvial,
d. I, nr. 462; RIPERT, D1•oit mw·itime, 4• uitg.,
d. II, nr. 2015; HEENEN, Vente et commm·ce
mw·itime, nrs. 81 en voig.; Brussei, 6. januari
1905 (Pand. ph., 1905, biz. 142); verbr.,
20 december 1928 (Bull. en PASIO., 1929,
I, 44); Brussei, 16 mei 1934 (Belg. jud., 1935,
koi. 585); verbr., 5 november 1936 · (Bull.
en PASIC., 1936, I, 407).
(2) Verbr., 19 juni 1953 (A1'1', Vm·b1·., 1953,
biz. 717; B1tll. en PAsio., 1953, I, 826) en
28 janual'i 1957 (A1'1', Ve1·br., 1957, biz. 397;
Bull. en PAsiO., 1957, I, 624), en de ar1·esten
in noot vermeid onder die twee arresten.
(3) SMEESTERS en WINKELMOLEN, D1•oit
ma1·itime et d1·oit fhwial, d. II, nr. 612 ; VAN
VERBR., 1960. -
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(«

OTRACO "• T. N. V. « BELGAMAR"
EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 30 januari 1959 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
61 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, en 97 van de Grondwet;
doordat het bestreden vonnis de tegen
eiser in verbreking ingestelde vordering
ontvankelijk en gegrond verklaart om
reden " dat Otraco beweert dat hij slechts
op grand van het vervoercontract aangesproken werd, hetgeen klaarblijkelijk
verkeerd is, vermits aanlegsters (verweersters in verbreking) uitdrukkelijk in de
dagvaarding vermeld hebben dat zij een
rechtstreekse eis tegen derde verweerder
(eiser in verbreking) kunnen do en geld en
uit hoofde van het doorvoercognossement
en dat hier juist in voorzien wordt dat
" Transintra" zal moeten zorgen voor de
aanstelling van degenen die met het
vervoer, de inontvangstneming en de
herverzending waar het paste zouden
gelast worden, wat juist op dit punt de
aanstelling van ondermandatarissen verBLADEL, Connaissements et 1·egles de La Haye,
nr. 722; HEENEN, Vente et comrnm·ce 11W1'itime,
nr. 86; verbr., 27 november 1959 (sup1·a,
biz. 277; Bull. en PAsiO., 1960, I, 371).
(4) Verbr., 10 april1959 (A1·r. Vm·b1·., 1959,
biz. 612; Bull. en PAsiO., 1959, I, 802).- Wat
betreft de vraag of de bestemmeling van eel't
koopwaar vervoerd onder een « doorvoercognossement », tegen de Iaatste vervoerder
of tegen een tussenvervoerder een rechtstreekse vordering he eft, gegrond op een onderIastgeving (Burgeri. Wetb., art. 1994) of op
een beding van Iastgeving ten behoeve van
een derde (Bmgerl. Wetb., art. 1121), raadpi.
in verschillende zin, SMEESTERS en WINKELMOLEN, D1·oit mw·itime et d1·oit fhtvial, d. I,
nrs. 465 en 466; FREDERIOQ, Tmite de d1·oit
commm·cial beige, d. III, nr. 436; JossERAND,
Les tmnspm·ts, nr. 748; RIPERT, D1·oit mw·itirne, 4• uitg., nr. 2020; HEENEN, Vente et
com11M1'Ce mw·itime, nr. 83; zie ook verbr.,
17 juli 1873 (Bull. en PASIO., 1873, I, 302).
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onderstelt; dat het niet noodzakelijk was
dt> rechtsgrond van de vordering op meer
uitdrukkelijke wijze in de inleidende dagvaarding aan te duiden; dat hieruit dient
afgeleid te worden dat de drager van het
doorvoercognossement de eis tegen zijn
ondermandataris op grond van artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek
mag uitoefenen "; al vaststellend elders
'' dat bet document dat doorvoercognossement wordt betiteld en als dusdanig
door aanlegsters (verweersters in verbreking) wordt voorgesteld, geen doorvoercognossement is in de eigenlijke zin van
het woord "• dan wanneer het gedinginleidend exploot de rechtsgrond van de
vordering moet aanduiden en bet litigit>uze exploot geen toespeling maakt op
een mandaat noch op het artikel 1994
van het Burgerlijk Wetboek maar er zich
toe beperkt, tot staving van de vordering,
het door de maatschappij « Transintra "
opgesteld " doorvot>rcognossement >> aan
te halen, deze uitdrukking in haar gewoonlijke zin nemend, het is te zeggen
als titel ener vervoerovereenkomst, zoals
het bestreden vonnis het zelf erkent,
doordat, derhalve, het bestreden vonnis
een nieuwe vordering ontvangen heeft
en het aan het gedinginleidend exploot
te hechten geloof, geschonden heeft door
eraan een draagwijdte te geven die met
zijn bewoordingen onverenigbaar is
(schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 61 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging), doordat, in ieder geval,
het bestreden vonnis, door eerst te verklaren dat de oorspronkelijke aanlegsters
(verweersters in verbreking) in hun
exploot het doorvoercognossement aangeduid hadden als een document welk
aan de voorschriften van artikel 85 van
de zeewet beantwoordde en door een
vervoerder uitgegeven werd, en daarna
te zeggen dat hetzelfde document niet
als een waarachtig doorvoercognossement
maar als titel van een mandaat in het
exploot ingeroepen werd, zijn beslissing
op tegenstrijdige motieven steunt, hetgeen met een gebrek aan motivering
gelijkstaat (schending· van het artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat, in strijd met de
beweringen van het middel, verweersters
geenszins hun eis uitsluitend op het vervoercontract gesteund hebben, doch op
de rechten voortvloeiende nit het ter zake
bestaand doorvoercognossement g·enoemd
document, en namelijk nit het recht op
grond daarvan een rechtstreekse vordering tegen aanlegger uit te oefenen;

Dat het bestreden vonnis nit die bewoordingen heeft kunnen afleiden dat de
eis op een aanstelling van onderlasthebber
en desgevallend op een beding ten behoeve van een derde gesteund was ; en
dat het dienvolgens de bewijskracht van
het inleidend exploot geenszins geschonden heeft door aanlegger wegens een op
hierboven vermeld document gesteunde
aanstelling van een onderlasthebber op
gTond van artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek te veroordelen;
Overwegende dat de rechtbank zich
niet tegenspreekt door tevens vast te
stellen dat het, door de verwerende verzekeringsmaatschappij en " doorvoercognossement >> genoemd document, in de
eigenlijke zin van het woord geen doorvoercognossement is ;
Dat beide onderdelen van het eerste
mid del feitelijke grondslag missen;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
beurtelings verklaart : 1°" dat Transintra
handelde als mandataris van de rederij
voor wei bepaalde taken, welke aan deze
laatste opgedragen waren, maar niet voor
het uitgeven van het zogenaamde doorvoercognossement als dusdanig >>; 2° « dat
in strijd met de bewering van tweede
verweerder (kapitein Jorgensen, vertegenwoordigende de rederij), deze door de
bepalingen van het zogenaamde doorvoercognossement gebonden is ; dat ...
eerste verweerster (« Transintra >>) zich als
mandataris van tweede verweerder uitgaf
en onder meer uitdrukkelijk verklaarde
dat zij het doorvoercognossement voor
rekening van de vervoerders uitgaf >>, dat
aldus de motivering van het bestreden
vonnis tegenstrijdig is, hetgeen met een
gebrek aan motivering gelijkstaat :
Overwegende dat het middel hierop
steunt dat het bestreden vonnis, na verklaard te hebben dat de naamloze vennootschap " Transintra "• wat betreft het
uitgeven van het zogenoemd doorvoercognossement als dusdanig, niet als lasthebber van de rederij gehandeld heeft,
verder aanneemt dat bedoelde vennootschap zich uitgaf als lasthebber van kapitein Jorgensen (die de rederlj vertegenwoordigt) en uitdrukkelijk verklaarde het
doorvoercognossement voor rekening van
de vervoerders nit te geven ;
Overwegende dat de aangehaalde beschouwingen slechts op de bevoegdheid
van de rechtbank betrekking hebben,
welke in de voorziening niet betwist
wordt; dat zij zonder uitwerking zijn op
- en zonder verband met aanleggers
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gegeven opdracht, afgezien van om ~~t
even welk mandaat vanwege de rederrJ ;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 113~ van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt om aan de verzekeringsmaatschappijen, verweersters in verbreking, de som van 11.7?3 fr. 8~ te bet~len
en, dienovereenkomstrg, het door erser
uit het artikel 20 van zijn reglement
afgeleid middel verwerpt, om reden " dat
de bepalingen van artikel 20 (outlasting
van verantwoordelijkheid ingeval van
verlies, averij of manco van in magazijn
of in open lucht geplaatste goederen)
gedeeltelijk besproken werden wanneer
de toepassing van artikel 1923 van het
Burgerlijk Wetboek verworpen werd; d~t
verder moet opgemerkt worden dat artrkel 20 moet uitgelegd worden in het licht
van artikel 16, dat aanstipt dat" Otraco »
aileen voor zijn fouten en deze van zijn
agenten verantwoordelijk is (zie desaangaande bovenvermeld arrest) >>, dan wanneer, de rechter over de grond, waar hij
de toepasselijkheid van artikel 1923 van
het Burgerlijk W etboek onderzocht heeft,
niet de minste toespeling op het artikel 20
van het reglement van« Otraco >> heeft gemaakt en de enige verwijzing naar de
motieven van een in een andere zaak uitgesproken arrest niet aan het voorschrift
van het artikel 97 van de Grondwet voldoet daar ieder vonnis zij.n eigen motieven 'moet bevatten; dat bijgevolg het
vonnis de afwijzing van het door eiser
aangehaalde middel niet wettelijk gemotiveerd heeft (schending van artikel 97
van de Grondwet), en dan wanneer het
bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat eiser van de verantwoordelijkheid voor averij, verlies en manco
, ontlast was, doch voor zijn fouten en
deze van zijn agenten aansprakelijk kon
gesteld worden, eiser niet v.~or het litigieuze manco verantwoordelrJk kon stellen zonder vast te steilen dat dit manco
een gevolg van een bepaalde fout van
eiser of van zijn agenten was; waaruit
volgt dat de rechter over de grond de
bindende kracht der overeenkomsten geschonden heeft (schending van artikel 113~ van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het middel afgeleid door aanlegger uit
artikel 20 van zijn reglement hetwelk

een outlasting van verantwoordelijkheid
in geval van verlies, averij en manco
vermeldt, beantwoord heeft door, aan de
ene kant te verwijzen naar artikel 16
van dit reglement, waarbij de aansprakelijkheid van aanlegger voor zijn eigen
fouten en die van zijn agenten voorzien
wordt, en door, aan de andere kant te
wijzen op de fout welke aanlegger bij de
afllevering begaan heeft door niet tijdig
het nodige voorbehoud te hebben gemaakt;
Dat het middel bijgevolg te dien opzichte feitelijke grondslag mist;
Dat het voor het overige tegen overtollige beweegredenen gericht is en dienvolgens, desaangaande, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 91 van het
hoek II, titel II, van het Handelswetboek,
en meer in het bijzonder van paragraaf III, 6° van dit artikel, 266 van het
hoek II, titel II van hetzelfde wetboek,
en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis eiser veroordeelt om
aan de verzekeringsmaatschappijen (verweersters in verbreking) de som van
11.773 frank te betalen, om reden "dat
de zeevervoerder vermoed wordt de koopwaar volledig en in goede staat afgeleverd
te hebben zo hem op het ogenblik van
de aflevering der koopwaar geen bericht
van manco of averij wordt afgegeven;
dat partijen akkoord gaan over het feit
dat het zeecognossement voorbehoud
draagt aangaande het aantal en het
gewicht der ontvangen plaatijzers, doch
dat ook door « Otraco >> toegegeven wordt
dat de telling slechts weken na de lossing
gebeurde en dat hieruit dient afgeleid
dat het voorbehoud niet rechtsgeldig is,
en dat de kapitein van het voordeel van
bovenvermeld wettelijk vermoeden geniet >>, dan wanneer voorbehoud geldig
kan gemaakt worden tot het ogenblik
van de wegneming der koopwaar en haar
overhandiging in de hoede van de persoon
die luidens het vervoercontract op de
aflevering recht heeft en dat, bijgevolg,
het voorbehoud dat weken na de lossing
gemaakt wordt niet noodzakelijk laattijdig is (schending van de artikelen 91
en 266 van het boek II, titel II, van het
Handelswetboek), doordat in ieder geval
de motivering van het bestreden vonnis
niet toelaat te onderscheiden of de rechter
over de grond geacht heeft dat het voorbehoud laattijdig is omdat het na het
wegnemen der koopwaar door eiser gemaakt werd of aileen omdat een lange
termijn sinds de lossing van de lading
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ontvangst van genomen had, waaruit
volgt dat het bestreden vonnis niet wettelijk gemotiveerd is (schending van artikel 9? van de Grondwet) :
Overwegende dat zo, volgens het bestreden vonnis, de telling van de ontvangen plaatijzers, en bijgevolg het gedane voorbehoud, slechts weken na de
« lossing » geschiedde, uit het tekstverband blijkt dat de rechtbank aldus heeft
willen aantonen dat gezegd voorbehoud
niet bij de aflevering gedaan werd ; dat
het vonnis er inderdaad op wijst dat,
behoudens een uitzondering waarvan ter
zake geen sprake zijn kan, de zeevervoerder vermoed wordt de koopwaar volledig
en in goede staat afgeleverd te hebben
zo hem geen bericht van manco of averij
op het ogenblik van de aflevering van
de koopwaar afgegeven wordt, en verder
dat de vaststelling onder de takel slechts
gedeeltelijk geschiedde en dat het voordeel hetwelk door de zeevervoerder uit
artikel 91 voortvloeit niet door "laattijdig voorbehoud » aangetast werd;
Overwegende dat de beweegredenen
aldus niet dubbelzinnig zijn en het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1994 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt om de som van 11.? ?3 frank
aan de verzekeringsmaatschappijen (verweersters in verbreking) te betalen, om
reden " dat " Otraco » tevergeefs in haar
conclusies laat gelden dat " Transintra »
uitsluitend haar opdrachtgever was, vermits aangenomen wordt dat« Transintra»,
wat betreft de onclerrichtingen aan
« Otraco '' als mandataris van de bestemmeling handelde en dat" Otraco '' dus g·esubstitueerde mandataris was ; dat de
bestemmeling dus gerechtigd is op grond
van artikel1994 van het Burgerlijk Wethoek te handelen », alhoewel het vaststelt
dat" de verplichtingen van" Transintra »
zich beperken tot het overmaken van de
koopwaar in handen van de eerste vervoerder en het geven van de nodige onderrichtingen opdat de koopwaar ter bestemming zou komen ... dat zij de rol van een
commissionaris-verzender vervulde; ...
dat de verplichtingen die uit het zogenaamd doorvoercognossement voortspruiten zich wel in de tijd en in de ruimte
onderscheiden; dat er juridisch een scheiding bestaat tussen de verplichtingen
aang'egaan zowel door de commissionarisverzender als door de opeenvolgende vervoerders en dat het inontvangstnemen

en de herverzending der goederen te Matadi aan << Otraco » werd opgedragen door
" Transintra », mandataris van de eindbestemmeling; dat" Otraco » aldus de ondermandataris werd van de houder van
het doorvoercognossement », dan wanneer de in artikel 1994 van het Burgerlijk
W etboek voorziene rechtstreekse eis aileen denkbaar is wanneer de mandataris
een derde persoon belast heeft met de
vervulling van taken met dewelke hij
zelf belast was, en dan wanneer uit de
vaststellingen zelf van het bestreden vonnis voortvloeit dat de maatschappij
" Transintra » niet de verbintenis op zich
had genomen de koopwaar te Matadi in
ontvangst te nemen en te verzenden :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, de
naamloze vennootschap" Transintra » zich
er toe verbonden had in hoedanigheid
van lasthebber van de houders van het
doorvoercognossement de nodige vervoercontracten met de opeenvolgende vervoerders af te sluiten, en dat zij de nodige
onderrichtingen tot inontvangstneming
en herverzending van de koopwaar gegeven heeft ;
Dat zelfs indien de rechtbank ten onrechte aanlegger, die met het in ontvangstnemen en het herverzenden der
goederen, te Matadi, gelast werd als
onderlasthebber van de bestemmeling
beschouwd heeft, het ten deze zonder
belang is of de door aanlegger aangegane
verbintenissen op hem rusten ten gevolge
van een door de naamloze vennootschap
'' Transintra » opgelegde onderlastgeving
of van een door die maatschappij bepaald
beding van lastgeving ten behoeve van
een derde, de bestemmeling ;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
10 juni 1960.-1 8 kamer.- Voo1·zitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Rutsaert.
Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Ryn en Demeur.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
BuRGERLIJKE ZAARRESTEN. KEN. - CONCLUSIES. - MIDDEL DAT
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RECHTER NIET VERPLJCHT DAAROP
ANTWOORD TE VERSTREKKEN.

De 1'echte1· heeft niet de verplichting antwoord te verstrekken op een middel van
de conclusies, dat op st1·ijdige aanvoeringen steunt en, derhalve, onnauwkeurig
is (1). (Grondwet, art. 97.)
{MISSEMER, T. HINNEKENS.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikelen 97 van de Grondwet,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest aanlegger zijn tegen de verweerder ingestelde eis tot schadevergoeding ontzegt,
die strekte tot het bekomen van vergoeding wegens schade welke hij geleden
heeft ten gevolge van het ongeval dat
zich op 15 april 1955 op de weg DeinzeGent te Sint-Marte'ls-Latem heeft voorgedaau, zulks om de red en, dat, to en aanlegger zich op de rijbaan begaf, hij
de wagen van verweerder moest en
kon zien komen en dat hij, door plotseling van links als niet verlichte hindernis te voorschijn te komen, aldus de
elemen tairste voorzichtigheidsverplichtingen heeft miskend en voor verweerder
een hindernis uitgemaakt heeft welke
deze niet kon voorzien, dan warmeer
noch deze redenen, noclr enige andere
reden een passend antwoord uitmaken
op de namens aanlegger neergelegde conclusies die, onder betwisting ervan dat
hij een hindernis opgeleverd had die niet
kon voorzien worden, deed gelden, enerzijds, dat volgens de vaststellingen van
de rijkswacht het linker kruisingslicht
van de wagen van verweerder niet
brandde en dat dienvolgens niet kon
verklaard worden dat aanlegger zich
rekenschap kon geven van het feit dat
hij de normale gang van die weggebruiker had kunnen hinderen, en, ander(1) Verbr., 24 februari 1955 (A?'?', Vm·b?'.,
1955, blz. 541; Bttll. en PASIC., 1955, I, 701)
en noot 3 ; vergel. verbr., 30 maart 1954
(ibid., 1954, I, 675) en noot; 21 september 1959
(snpra, blz. 71; Bttll. en PAsiC., 1960, I, 93)
en noot; 9 november 1959 (snpra, blz. 197;
Bttll. en PASIC., 1960, I, 285).

zijds, dat, gezien dit defect, de snelheid
van de weggebruiker overdreven was,
te meer daar zijn reactietijd om te
remmen zeer hoog was ; waaruit volgt
dat, aangezien de bestreden beslissing
deze middelen niet beantwoord heeft, zij
niet wettelijk met redenen omkleed is :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande gehouden had, eensdeels,
dat het linker kruislicht van de autowagen van verweerder niet brandde,
waaruit hij afleidde dat hij zich geen
rekenschap kon geven dat hij bij het
oversteken van de rijbaan de normale
gang van de wagen van verweerder zou
hinderen, anderdeels, dat de snelheid
van deze laatste niet in verhouding met
het lichtvermogen van zijn schijnwerpers was, alsook dat deze, rekening gehouden met het lichtvermogen van zijn
schijnwerpers, met een te hoge snelheid
reed;
Dat annlegger aldus tegelijk aanvoerde dat de wagen van verweerder
slechts met een licht reed en dat hij meer
lichten had;
Overwegende dat de rechter de verplichting niet had antwoord te verstrekken op een middel dat op strijdige aanvoeringen steunde en, derhalve, onnauwkeurig was;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·g·er tot de kosten.
10 juni 1960. -1e kamer.- Voorzitter,

H. Vandermersch,

raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Neven. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Ansiaux en Van Leynseele.

13 juni 1960
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1°

BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. VERKLARING VAN EEN PROCES-VERBAAL VAN DE POLITIE DOOR
DE RECHTER. VERKLARING NIET
ONVERENIGBAAR MET DE VERMELDINGEN VAN HET PROCES-VERBAAL. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

2o VERKEER. -

AcHTERUITKIJKSPIEGEL. WIJZE WAAROP HIJ DIENT
OPGESTELD TE ZIJN.

3° VERKEER.

-

BESTUURDER

DIE

-918NAAR LINKS WIL AFSLAAN. BESTUURDER DIE ZICH GEDRAAGT NAAR
DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 25-2,
a EN c, VAN DE WEGCODE. - NIET GEHOUDEN BOVENDIEN RET VOORSCHRIFT
VAN ARTIKEL 17 VAN DEZELFDE CODE
NATE LEVEN.

1° Schendt de bewijslcracht van de alcten
niet, de rechtet' die van een proces-ver baal
van de politie een verlclm·ing geeft die
met de vermeldingen ervan niet onverenigbaar is (1).
2° De achteruitkijkspiegel, waarmede de
autovoertuigen uitgerust moeten zijn,
moet niet zo opgesteld zijn dat de bestuurder in staat zou zijn van zijn ritplaats een voe1·tuig waar te nemen, dat
een manmuvre om linlcs in te halen niet
begonnen is. (Wegcode van 10 december 1958, art. 84.)
3° De bestuurder, die naar linlcs wil afslaan en zich gedraagt naar de voorschriften van artilcel 25-2, a en c, van
de Wegcode van 10 december 1958, is
niet gehouden tot de algemene verplichting de andere bestuurders te laten voorgaan, nee1·gescMeven in artilcel 17 van
dezelfde code (2).
(PETIT, C. LESCOUHIER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 maart 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest om aanlegger wegens inbreuken op de artikelen 21-1 en 26-1 van
de Wegcode van 10 december 1958 te
veroordelen, om Noel Lescouhier niet
aansprakelijk voor de aanrijding te verklaren en om, dienvolgens, de vordering
van Gaston Lescouhier tegen aanlegger
gegrond te verklaren en deze van aanlegger tegen Noel Lescouhier en Gaston
Lescouhier af te wijzen, steunt hierop
dat aanlegger « bekent dat hij de wagen
van Lescouhier op 7 meter afstand volgde
en dit 's nachts en op een baan van druk
(1) Verbr., 9 november 1959 (Bull. en
PAsiC., 1960, I, 296).
(2) Verbr., 18 november 1957 (A1'1·. Verb1•.,
1958, blz. 151; Bull. en PAsiC., 1958, I, 278);
16 februari 1959 (Arr. Vm·b1·., 1959, blz. 468;
Bull. en PASIC., ] 959, I, 609).

verkeer »en dat beide wagens met standlichten reden, dan wanneer het arrest
zodoende de bewijskracht van de stukken van de strafrechtelijke informatie
en van het proces-verbaal van de terechtzitting van de eerste rechter schendt vermits aanlegger nergens de hem toegeschreven bekentenis gedaan heeft, het
uit de verklaringen van beide partijen
blijkt dat er geen andere weggebruiker
aanwezig was en het uit geen enkel stuk
blijkt dat beide wagens met standlichten
reden :
Overwegende dat het blijkt uit het
aanvankelijk door de politiekommissaris
te Oostkamp opgemaakt proces-verbaal
dat aanlegger verklaard heeft dat hij
zich, alvorens de vrachtwagen van Noel
Lescouhier begon te remmen om zij)l
indraaimanceuvre te beginnen, op ongeveer 7 meter van die wagen bevond ;
Dat het eveneens uit dit proces-verbaal blijkt dat de aanrijding tussen de
door aanlegger en door Noel Lescouhier
bestuurde wagens plaats gehad he eft op de
steenweg Brugge-Kortrijk, in een agglomeratie voorzien van een doelmatige
openbare verlichting;
Dat de vaststellingen van het arrest
met die vermeldingen niet onverenigbaar zijn;
Overwegende dat waar in het procesverbaal van de terechtzitting van de
eerste rechter geen verklaringen van aanlegger noch van getuigen opgenomen
zijn het arrest de bewijskracht van dat
stuk niet heeft kunnen miskennen ;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 84 van de Wegcode van 10 december 1958, doordat het
bestreden arrest, tot staving van de in
het eerste middel aangehaalde beslissingen, verklaart dat « gezien de zeer
korte afstand tussen de beide wagens
die met standlichten reden, moet aangenomen worden dat Lescouhier de wagen
van Petit niet kon zien vooraleer te
draaien », dan wanneer, volgens voormeld artikel, het autovoertuig van Lescouhier moest uitgerust zijn met een
achteruitkijkspiegel, zo opgesteld dat de
bestuurder in staat is van zijn zitplaats
de weg achter en links van het voertuig
gade te slaan en een ander voertuig dat
een man amvre om links in te hal en
begonnen is, waar te nemen, en dat,
indien de bestuurder in staat moet zijn
een ander voertuig te nemen, dat een
manceuvre om links in te halen begonnen
is, hij des te meer in staat moet zijn een
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van hem verwijderd is :
Overwegende dat artikel 84 van de
Wegcode ertoe strekt de bestuurder van
een voertuig, waarop die bepaling van
toepassing is, in staat te stellen een
achter hem rijdend voertuig waar te
nemen dat een manoeuvre om links in te
halen begonnen is en zich te dien einde
naar links gewend heeft ;
Dat dit artikel derhalve niet vereist
dat de achteruitkijkspiegel zo opgesteld
is dat die bestuurder in staat is van zijn
zitplaats een ander voertuig dat dergelijke manoeuvre niet begonnen is, waar
te nemen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt op de conclusies
waarbij aanlegger deed gel den : 1° dat
« het remspoor door de personenwagen
van de rechtstreeks gedaagde (aanlegger)
achtergelaten toelaat de juiste plaats
van het impact te situeren en dat het
feit dat de camionnette van beklaagde
(Lescouhier) aldaar op het linkerachtergedeelte werd aangereden meteen aantoont dat deze camionnette van de rechterzijde van de baan is gekomen om
links af te slaan »; 2° dat " er moet aangenomen worden dat op het ogenblik van
de botsing het voertuig van deze (Lescouhier) zich slechts in licht schuine stand
op de rijbaan bevond, vermits het niet
in de flank werd aangereden maar wel op
de linkerachterhoek » en « dat het dan
ook meteen bewezen is dat beklaagde
(Lescouhier) in deze positie onmogelijk
nog de inrit kon nemen indien hij zich
op het ogenblik van het impact nog in
het midden van de rijbaan zou bevonden
hebben » en " het niet anders kan zijn
of hij moet van op zijn rechterzijde in
een brede bocht naar links afgeslagen
zijn ''; 3° dat verweerder Noel Lescouhier " niet aileen artikel 25 doch tevens
artikel 17 van de W egcode overtreden
heeft en daadwerkelijk een ander weggebruiker, die normaal zijn weg vervolgde, gehinderd heeft »;
Overwegende dat het arrest, aan de
ene zijde, na vastgesteld te hebben dat
het niet bewezen is dat Noel Lescouhier
geen teken gegeven heeft dat hij naar
links wou draaien, releveert dat de door
aanlegger in zijn conclusies ingeroepen
argumenten niet van die aard zijn het
hof van beroep te overtuigen dat Lescouhier enige fout zou gepleegd hebben,
daar het inderdaad niet bewezen is dat

deze in ext?·emis zijn linker richtingslicht
deed branden ;
Dat het arrest, aan de andere zijde,
erop wijst dat het uit de gegevens van
het dossier duidelijk blijkt dat aanlegger,
welke te dicht de wagen van Lescouhier
volgde, die wagen begon in te halen precies op het ogenblik dat Lescouhier
begon te draaien, hetgeen uitlegt dat de
wagen van deze laatste op het linkerachtergedeelte door de wagen van aanlegger getroffen werd en dit ter hoogte
van de inrit van Lescouhier ;
Dat het arrest aldus, met betrekking
tot de onder 1 en 2 van het middel
bedoelde punten, aan het vormvereiste
van artikel 97 van de Grondwet voldaan
heeft;
Overwegende dat het arrest, zoals het
beroepen vonnis gedaan had, beslist dat
Noel Lescouhier zich naar de voorschriften van artikel 25-2, a en c van
de Wegcode van 10 december 1958 gedragen heeft ;
Dat het arrest, waar aldus elke inbrenk op artikel 17 van gemelde code
uitgesloten wordt, het onder 3 van het
middel bedoeld punt niet meer hoefde te
beantwoorden;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat, wat betreft de
beslissing· over de tegen aanlegger uitgeoefende publieke vordering, de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is ;
Dat, wat betreft de beslissingen over
de tegen aanlegger en door hem ingestelde vorderingen, geen bijzonder middel voorgesteld wordt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 juni 1960. - 2e kamer. - Vool'zittel' en Vel'slaggevel', H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidend'e conclttsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOJIIIST
ONTSTAAN).
-

ONVRIJWILLIGE DODING. -

SCHADE

-920DOOR DE RECHTHEBBENDEN VAN RET
SLACHTOFFER
GELEDEN
INGEVOLGE
RET VERDWIJNEN VAN DE BEDRIJFSINKOMSTEN
VAN
HETZELVE.
ARREST WAARBIJ DIE SCHADE BEPAALD WORDT OP GROND VAN DE BRUTOWEDDE VAN RET SLACHTOFFER, ZONDER AFTREK VAN DE BEDRAGEN BESTEMD VOOR FISCALE EN SOCIALE
LAS TEN.

De schade, welke voo1· de rechthebbenden
van het slachto ffer van een onm·~jwillige
doding voortvloeien uit het verdwijnen
van de bedrijfsinkomsten van hetzelve,
bestaande in het derven van het gedeelte
van die inkomsten waaruit zij een persoonlijk voo1·deel t1·okken, is onwettelijk
het arrest dat die schade bepaalt op grond
van de bruto-wedde van het slachtoffer,
onverschillig de eraan gegeven bestemming en, namelijk, zonder a{t1·ek van de
fisc ale en sociale lasten (1). (Burg. Wet.
art. 1382.)
(JACOBS, T. CAMMERMANS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 januari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat aanlegger, als verweerder tegen de burgerlijke partij Maria
Cammermans, weduwe Alfons De Beule,
<< optredend in eigen naam en als moedervoogdes over de goederen harer minderjarige dochter, Magda De Beule "• verklaard heeft zich tegen gemeld arrest te
voorzien « aileen voor zoveel dit arrest
beslist dat, voor het berekenen der schade
toegekend aan voormelde burgerlijke partij, de bruto-wedde moet worden genomen ";
I. In zover de voorziening tegen verweerster in eigen naam gericht is :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeeld heeft aan verweerster een schadevergoeding te betalen berekend op grond
van de bruto-wedde die het slachtoffer
van het kwestieus auto-ongeval genoot,

(1) Verbr., 23 februari 1959 (A1·r. Vm·b1·.,
1959, biz. 481; Bttll, en PAsrc., 1959, I, 634);
22 juli 1959 (Bttll. en PAsrc., 1959, I, 1142).

zijnde 63.240 frank, en geweigerd heeft
deze bruto-wedde te verminderen met de
belastingen en andere wettelijke of administratieve lasten die op deze wedde wogen, zulks zonder te ontkennen dat, zoals
de eerste rechter het vastgesteld had, het
netto-inkomen slechts 55.230 frank bedroeg, zulks ten onrechte, omdat de dader
van een fout alleenlijk verplicht is de
werkelijke schade te hersteilen die door
zijn fout veroorzaakt werd, omdat verweerster aileen beroofd werd van de
netto-wedde die haar echtgenoot zou genoten hebben, omdat het bestreden
arrest, door haar een vergoeding toe te
kennen berekend op de bruto-wedde, haar
meer toegekend heeft dan hetgeen het
slachtoffer werkelijk zou genoten hebben
en, bijgevolg, meer dan hetgeen waarop
verweerster recht had, omdat de toegekende vergoeding niet overeenstemt met
eeTJ door verweerster ondergane verlies,
doch er op neerkomt haar zonder oorzaak ten nadele van eiser te verrijken :
Overwegende dat de schade, door de
rechthebbende van het slachtoffer geleden
ingevolge het verdwijnen van de bedrijfsinkomsten van hetzelve, bestaat in het
derven van het deel van die inkomsten
waaruit die rechthebbende een persoonlijk voordeel trok;
Overwegende dat het arrest derhalve
niet wettig kon beslissen dat de brutowedde in aanmerking komt, onverschilig
de eraan gegeven bestemming ;
Overwegende dat het arrest weliswaar
erop wijst dat aile afhoudingen ten voordele van het slachtoffer geschiedden en
dat zulks zelfs het geval is voor de belastingen die als tegenprestatie de voordelen
geven die door de gemeenschap aan de
belastingsplichtige worden verzekerd,
maar dat het aldus slechts vaststelt dat
die afhoudingen en belastingen het slachtoffer persoonlijk ten goede kwamen, doch
geenszins, dat zij aan de rechthebbende
van het slachtoffer enig voordeel bezorgden waarvan, derhalve, het derven een
schade zou betekenen ;
Dat het aldus door het arrest ingeroepen motieven de beslissing niet wettig
kunnen rechtvaardigen waarbij de brutowedde in aanmerking komt;
Overwegende dat het middel gegrond
is ;
II. In zover de voorziening tegen verweerster als moeder-voogdes gericht is :
Overwegende dat het arrest aan Magda
De Beule, vertegenwoordigd door verweerster, haar moeder-voogdes, geen ver-
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goeding t?ekent wegens scha~e -yoortvloeiend mt het derven, door die mmderjarige, van de bedrijfsinkomsten van het
slachtoffer, haar vader;
Overwegende dat de vo9rziening gericht tegen verweerster quahtate qua geen
voorwerp heeft en dus niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch slechts in zover het beslist
dat, voor het berekenen van de door verweerster in eigen naam wegens het derven
van de bedrijfsinkomsten van het slachtoffer geleden schade, de bruto-wedde van
hetzelve in aanmerking komt; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat melding van het onderhav1g arrest
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing zal gemaakt worden ; . ver~wr
deelt aanlegger en verweerster m mgen
naam elk tot de helft van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
13 juni 1960. - 2 6 kamer. - Vool'zitter en Ve1·slaggeve1', H. Belpaire,, ~aa~sheer
waarnemend voorzitter. - GehJklutdende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Struye.

2e KAMER. -

13 juni 1,960

10 EERHERSTEL. - STRAFZAKEN.
ARREST VASTSTELLENDE DAT DE OBJECTIEVE VOORWAARDEN TOT EERHERSTEL
VERVULD ZIJN, MAAR DAT DE VEROORDEELDE NIET VAN GOED GEDRAG IS
GEWEEST GEDURENDE DE PROEFTIJD.
- GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
2o EERHERSTEL. - STRAFZAKEN. GOED GEDRAG VAN DE VEROORDEELDE.
SOEVEREIN BEOORDELINGSRECHT
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
1o Is niet door tegenst1·ijdigheid aangetast
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, uitsp1·aak doende ovet' een
vmag tot eerhe1·stel, dat vaststelt dat de
o bj ectieve voo1·wam·den tot eerherstel ve_rvuld zijn, maar dat de veroo1·deelde met
van goed gedrag is geweest gedu1·ende de
door de wet bepaalde proeftijd. (Wet van

25 april1896, art. 1, 4°.}
2o De kamer van inbeschuldigingstelling,
uitspraak doende ove1' een vraag tot ee1·-

herstel, oordeelt soeverein of de veroordeelde van goed gedrag is geweest gedurende de door de wet bepaalde termijn (1).

(DE BOECK.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Gent, Kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het middel afg·eleid uit de scherrding van de artikelen 1, speciaal 4°, en 2
van de wet van 25 april 1896, gewijzigd
door de wet van 8 februari 1954, en 97
van de Grondwet, eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest enerzijds vaststelt datal de objectieve voorwaarden om
eerherstel te bekomen vervuld zijn en
anderzijds verklaart dat aanlegger rnoet
aangezien worden als niet van goed gedrag daar hij gedurende de proeftijd geen
voldoende blijken van verbetering heeft
gegeven, wat tegenstrijdig is met de
bovenaangehaalde vaststelling; tweede
onderdeel, doordat het bestreden arrest,
om aan te nemen dat aanlegger niet van
goed gedrag zou zijn geweest, de feitelijke gegevens verkeerdelijk interpreteert
daar waar het verklaart dat aanlegger nog
steeds voorhoudt, in weerwil van zijn veroordeling, dat hij de door hem verklikte
personen niet heeft doen aanhouden en
daarenboven weigert deze personen schadeloos te stellen, dan wanneer in de verklaring van vertoner, opgenomen in
stuk 19, aileen bedoeld worden die personen welke thans zouden kunnen aanspraak maken op schadevergoeding; dan
wanneer uit het arrest van het Krijgshof
dd. 27 april 1948 niet blijkt dat een van
die personen aangehouden is ; dat zij ook
niet "aangehouden werden >>; dan wanneer zulks speciaal het geval is voor wijlen Theofiel Van de Velde : de betichting
voorzag geen vrijheidsberoving, en de
rechtsopvolgers (stuk 17) spreken van
9 maanden, enz ... ; dan wanneer het
bestreden arrest zelfs niet zegt dat de
zogezegde « vrijheidsberoving >> van wijlen Theoflel Van de Velde, in verband
dient of kan gebracht worden met de feiten waarvoor vertoner is gestraft; dan
wanneer het niet blijkt dat er schade is
geweest in hoofde van hen die daarop
(1) Verbr., 19 februari 1951 (A1·1·. Vm·br.,
1951, blz. 336; Bull. en PAsrc., 1951, I, 400);
2 februari 1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 554).

-922
zouden aanspraak maken of van hun
rechtsvoorgangers, zodat de beoordeling
van het gedrag van aanlegger tegen de
feiten in gedaan werd en het bestreden
arrest van de bovenvermelde wetsbepalingen een verkeerde in terpretatie gegeven heeft en niet ten genoege van recht
gemotiveerd is :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, enerzijds, vast te stellen dat al de
objectieve voorwaarden tot eerherstel
vervuld zijn en, anderzijds, te verklaren
dat aanlegger niet van goed gedrag is
geweest, wat een vereiste is waarvan het
bestaan aan de beoordeling van de feitenrechter overgelaten wordt;
Dat dit onderdeel van bet middel feitelijke grondslag mist;
Over bet tweede onderdeel :
Overwegende dat bet middel, in zover
bet feitelijke beoordelingen en vaststellingen van het arrest critiseert, niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de feitenrechter soeverein beoordeelt of de vereiste gesteld
door artikel1, 4o 0 , van de wet van 25 april
1896 gewijzigd door de wet van 8 februari
1954o, betreffende het goed gedrag van de
veroordeelde gedurende de door de wet
bepaalde termijn, al dan niet vervuld is ;
Overwegende dat de kamer van inbescbuldigings telling wettig he eft kunnen
afleiden dat die vereiste niet vervuld was
door te overwegen dat aanlegger, " in
weerwil van zijn veroordeling door het
Krijgsbof te Gent, nag steeds voorhoudt
dat bij de door hem verklikte personen
niet heeft doen aanhouden, en daarenboven weigert deze personen schadeloos te
stellen " en " dat het weigeren van schadevergoeding de verbetering uitsluit " ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening.
13 juni 1960.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Delahaye, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wauters.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

2e

KAMER. -

13 juni 1960

1° VERZET. STRAFZAKEN. VooRWERP. ALGEHELE OF GEDEELTELIJKE ONTLASTING TE VERKRIJGEN VAN
DE TEN LASTE VAN DE VEROORDEELDE
UITGESPROKEN VEROORDELINGEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN.
MIDDEL
DAT
SLECHTS EEN VERBREKING ZOU KUNNEN
MEDEBRENGEN DIE ZONDER BELANG IS
VOOR ElSER. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

1° Het verzet van de veroordeelde st!'ekt
er a!leen toe algehele of gedeeltelijke ontlasttng te verk!·ij gen van de te zij nen
laste uitgesproken veroordelingen; het
dmagt dus niet opnieuw aan de rechter
de kennisneming op van die beschikkingen van het verstekvonnis die de eiser
in verzet geen nadeel kunnen berokkenen (1).
2° Is niet ontvankelijk bij geb1·ek aan
belang, het middel dat een verbreking
zou medebrengen ingevolge welke 'de
rechter op venvijzing dezelfde beslissing
zou moeten nemen als de bestreden beslissing (2).
(SAM. VENN. « SONOBEL " EN PERIDAENS,
T. ROYER EN N. V. « LES PROVINCES
REUNIES >>.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 31 october 1959 en 16 januari 1960 gewezen door het Hof van
beroep te Luik;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn ;
I. Wat betreft de voorziening van de
vennootschap " Sonobel >> tegen het arrest
van 31 october 1959 :
. Overwegende dat aanlegster verklaard
heeft van die voorziening afstand te
doen;
II. Wat betreft de voorziening van de
(1) Verbr., 23 september 1940 (A1'1·. Vm·br.,
1940, biz. 81; Bull. en PASIC., 1940, I, 223);
verge!. inzake hoger beroep, verbr., 3 juni
1947 (Ar1·. Ve1·br., 1947, biz. 182; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 233).
(2) Verbr., 27 juni 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 296); 22 aprii1955 (An·. Vm·b1•., 1955,
biz. 694; Bull. en PAsrc., 1955, I, 907);
8 april 1957 (A1·r. Vm·b1·., 1957, biz. 669;
Bull. en PAsrc., 1957, I, 968).
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van 16 januari 1960 :
Overwegende dat het uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat aanlegster, burgerlijke
partij, haar eis tot verbreking zou hebben
betekend aan Royer en aan de vennootschap « Les Provinces Reunies " enige
partijen tegen welke hij gericht is;
Dat hij derhalve onontvankelijk is;
III. Wat betreft de voorziening van
Peridaens tegen het arrest van 16 januari 1960 :
A. In zover de voorziening tegen
Royer gericht is
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 3 van de wet van 17 april
1878, doordat het bestreden arrest, dat
beslist dat aile burgerlijke beschikkingen
van het bij verstek gewezen arrest van
31 october 1959 hun volledige uitwerksels
zullen behouden, het toekennen van elke
schadeloosstelling aan aanlegster echtgenote van het slachtoffer van het verkeersongeval, weigert om onvoldoende
en onwettige redenen :
Overwegende dat bij een arrest van
31 october 1959, ten aanzien van verweerder Royer bij verstek gewezen en
waarbij deze o.m. strafrechtelijk, alsmede
op de vorderingen van andere burgerlijke partijen veroordeeld werd, de eis
van aanlegster tegen die verweerder afgewezen werd en aanlegster tot de kosten
ervan veroordeeld werd ;
Dat het bestreden arrest, na het door
voornoemde verweerder tegen aile beschikkingen van het verstekarrest gerichte verzet te hebben ontvangen, beslist
dat al de burgerlijke beschikkingen ervan
hun volledige uitwerksels zullen behouden;
Overwegende dat het verzet van de
veroordeelde een rechtsmiddel is dat
ertoe strekt algehele of gedeeltelijke outlasting te verkrijgen van de te zijnen
laste uitgesproken veroordelingen ;
Dat het dus aan de rechter niet op-nieuw de kennisneming van die beschikkingen van het verstekvonnis kan opdragen die de eiser in verzet geen nadeel
kunnen berokkenen ;
Overwegende dienvolgens dat het be·streden arrest, daar verweerder Royer
geen belang erbij hebben kon de beschik·king van het verstekarrest te bestrijden
·Waarbij de tegen ·hem door aanlegster
ingestelde eis afgewezen werd, het verzet

tegen die beschikking onontvankelijk had
dienen te verklaren ;
Overwegende dat, ware zelf het verzet
ontvankelijk, dan nog zou in geen geval,
ingevolge het aanwenden van dat rechtsmiddel, de toestand van de eiser in verzet,
zoals die uit het verstekvonnis blijkt,
zonder machtsoverschrijding ten nadele
van die eiser kunnen gewijzigd worden;
Overwegende, bijgevolg, dat het in het
onderhavig geval het hof van beroep
geboden was, zoals trouwens in feite
geschied is, te verklaren dat de beschikking van het verstekarrest, waarbij de
eis van aanlegster afgewezen werd, zijn
uitwerking behoudt;
Dat om dezelfde reden het hof van
beroep, naar hetwelk ingeval van verbreking de zaak zou verwezen worden,
een zelfde beslissing zou moeten nemen ;
Dat derhalve het middel, waarbij
staande gehouden wordt dat de eis van
aanlegster ten onrechte afgewezen werd
op grond van onvoldoende of onwettige
redenen, niet ontvankelijk is wegens
gebrek aan belang ;

B. In zover de voorziening tegen de
vennootschap « Les Provinces Reunies "
gericht is :
Overwegende dat aanlegster geen middel voorstelt;
Om die redenen, voegt de voorzieningen samen ; decreteert de afstand van de
voorziening· door de vennootschap « Sonobel "gericht tegen het arrest van 31 october 1959 en verwerpt deze door die vennootschap gericht tegen het arrest van
16 januari 1960; veroordeelt die aanlegster tot de op die voorzieningen gevallen
kosten; verwerpt de voorziening van
Peridaens ; veroordeelt die aanlegster tot
de op de voorziening gevallen kosten.
13 juni 1960.- 2e kamer.- Voorzitter
en ve1·slaggever, H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

13 juni 1960

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
-:- STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ DE BETICHTE
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VERWEZEN WORDT. -'- ARREST VAN
ONREVOEGDVERKLARING, DAAR DE BE-

-924TICHTE OP HET OGENBLIK VAN DE
FElTEN DIENSTPLICHTIGE MET WERKELIJKE DIENST WAS. - BESLISSINGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GETREDEN.
ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING GEGROND BLIJKEND IN DE STAAT
VAN DE RECHTSPLEGING. - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE KRI.TGSAUDITEUR.
Wan nee~· de TaadlwmeT de betichte naaT
de coTTectionele Techt bank !weft veTwezen
uit ooTzaak van een wanbedTijf, het hof
van beToep zich onbevoegd !weft veT~
klaard, daar de betichte op het ogenblik
van de feiten dienstplichtige met werkelijke dienst was, en beide beslissingen
in lc1·acht van gewijsde zijn get1·eden,
regelt het hof het rechtsgebied, ingeval
de beslissing van onbevoegdverklaring
geg1'and blijkt in de staat van de rechtspleging op het ogenblik van die beslissing, vemietigt de beschikking van de
raadkame1' en venvijst de zaak naar de
k1·ijgsauditeur (1) (2).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT, T. TAVERNIER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied ingediend door de procureur-generaal bij
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat, bij beschikking van
9 februari 1959, de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent
Marc Tavernier naar de correctionele
rechtbank aldaar verzonden heeft om,
te Gent, op 8 december 1958, bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder
inzicht om de persoon van een ander
aan te randen, onvrijwillig, de dood te
hebbeu veroorzaakt van Adolf-Leonard
De Boeg en slagen of verwondingen te
hebben veroorzaakt aan Christiane De
Muynck;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Gent, wijzende op het tegen het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Gent
ingesteld hoger beroep, bij arrest van
(1) Verbr., 1 april 1957 (.Arr. Vm·b1·., 1957,
blz. 649; Bull. en PAsrc., 1957, I, 941).
(2) De krijgsauditeur te Gent, aan wie de
stukken werden overgemaakt ingevolge het
vonnis van onbevoegdverklaring, had de
betichte voor de krijgsraad gedagvaard. Akten

15 juni 1959 zich onbevoegd verklaard
heeft en de bundel opnieuw naar het
openbaar ministerie verwezen heeft om
reden dat uit het onderzoek en bij de
behandeling van de zaak voor het hof
gebleken was dat Marc Tavernier op het
ogenblik van de feiten, als dienstplichtige
van de klasse 1957, met werkelijke dienst
was sedert 2 januari 1958;
Overwegende dat voormelde beschikking en arrest in kracht van gewijsde
zijn getreden ; dat de tegenstrijdigheid
tussen deze beslissingen een geschil van
rechtsgebied heeft doen ontstaan waardoor de loop van de rechtsbedeling belemmerd wordt;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging, in de staat waarin deze
door het verzoekschrift tot regeling van
rechtsgebied aan het hof onderworpen
werd, dit is v66r de overmaking van de
stukken van deze rechtspleging, op 2 juli
1959, aan de Krijgsauditeur te Gent,
schijnt te blijken datMarc Tavernier op
het ogenblik van het plegen van de hem
ten laste gelegde feiten militair was, met
werkelijke dienst; dat geen samenhangende inbreuk die de gewone rechtsmacht
te zijnen opzichte bevoegd zou maken,
te zijnen laste werd gelegd;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent van 9 februari 1959;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; verzendt
de zaak naar de Krijgsauditeur te Gent.
13 juni 1960.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Hallemans. Gelijkluidende conclusie, H. Roger J anssens de Bisthovlln, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

14 juni 1960

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. - BELASTINGPLICHTIGE DIE
STUKKEN AAN HET HOF VAN BEROEP
van de rechtspleging van na het geschil van
rechtsgebied mogen niet in aanmerking worden genomen : verbr., 6 maart 1899 (Bull.
en PAsrc., 1899, I, 139; 22 april 1901 (ibid.,
1901, I, 212).
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OVERLEGT EN BIJ CONCLUSIES AANVOERT DAT ZIJ SLECHTS DE DRAAGWIJDTE VAN DE STUKKEN VAN HET
DOSSIER VERDUIDELIJKEN. HOF
VAN BEROEP NIET VERPLICHT VAST TE
STELLEN DAT HET OP DE ALDUS OVERGELEGDE STUKKEN ACHT HEEFT GESLAGEN. SLECHTS GEHOUDEN TE
MOTJVEREN INDIEN HET DIE STUKKEN
UIT HET DEBAT WEERT.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 55,
PARAGRAAF 1, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN. BANKDEPOSITO'S
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. SOMMEN WELKE TEKENEN EN INDICIEN
KUNNEN
UITMAKEN
WAARUIT
EEN
HOGERE
GRAAD
VAN
GEGOEDHEID
BLIJKT DAN UIT DE AANGEGEVEN
INKOMSTEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 55,
PARAGRAAF 1, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN. TEKENEN EN
INDICIEN WAARUlT EEN HOGERE GRAAD
VAN GEGOEDHEID BLIJKT DAN UIT DE
AANGEGEVEN INKOMSTEN. BEWIJSWAARDE VAN DIE VERMOEDENS.

~y

INKOMSTENBELASTINGEN.
FAMILIELEDEN BESCHOUWD ALS ZIJNDE
TEN
LASTE
VAN
DE
BELASTINGPLICHTIGE. GECOORDINEERDE WETTEN, ARTIKEL t.9bis, PARAGRAAF t..
BEDRAG VAN DE PERSOONLIJKE
INKOMSTEN VAN DE LEDEN VAN HET
GEZIN, BOVEN HETWELK DEZE NIET
MEER BESCHOUWD WORDEN ALS ZIJNDE
TEN LASTE. NIET BEGREPEN DE
BEDRIJFSINKOMSTEN VOOR DEGENEN
DIE HUN MILITAIRE DIENST VERVULLEN.
MILITAIRE DIENST. - BEGRIP.

1° Wanneer de belastingplichtige stukken
overlegt aan het hof van beroep, dat uitsp?·aak doet over een be1·oep tegen de
beslissing van de di1·ecteur der directe
belastingen, en bij conclusies aanvoe~·t
dat die stuklcen bij het dossier dienen gevoegd te wo1·den omdat zij slechts de
draagwijdte van de ?'eeds overgelegde
stuldcen verduidelijken, heeft het hof van
beroep niet de verplichting in zijn beslissing vast te stellen dat het op de aldus
ove1·gelegde stukken acht heeft geslagen.
Indien het daa?'entegen die stukken uit
het debat weert, is het gehouden zijn
beslissing te motive~·en.
2° 'De sommen welke door een belastingplichtige in een bank zijn gedeponeerd

kunnen tekenen en indicien uitmaken,
waa1'Uit een hoge1'e graad van gegoedheid
bijkt dan uit de aangegeven inkomsten {1). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55,
par. 1.)
3° vVannee~· bankdeposito's van een belastingplichtige tekenen en indicien uitmaken, waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten, worden de daaraan bestede
sommen, onde1' voorbehoud van het doo1·
de belastingplichtige te leveren tegenbewijs, vermoed voort te komen van belastba?'e inkomsten {2).
t.o De « militai1·e dienst " doo1' een lid van
het gezin van de belastingplichtige vervuld
« op 1 januari van het belastingjaar "•
welke, volgens artikel 49bis, paragraaf 4,
van de gecoordineerde wetten betre ffende
de inkomstenbelastingen, toelaat zijn
bedrijfsinkomsten niet in aanmerking te
nemen ·om vast te stellen of de algeheelheid van zijn persoonlijke inkomsten al
dan niet het doo1· de wet bepaald bedrag
overschrijdt opdat hij nag al zijnde ten
laste van de belastingplichtige zou lcunnen worden beschouwd, is de militaire
dienst in de eigenlijke zin van het woord
en niet een gewone of mobilisatiewede?'op?·oeping, een wederoproeping bij wijze
van tuchtmaatregel of een jaarlijkse
monstering van de getalsterkten.
{VAN PARYS EN CONSORTEN, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, ten
aanzien van het bedrag aan liggend geld
dat bij het begin van het belastbaar tijdperk bestond, zich ertoe beperkt te verklaren dat, « bij ontstentenis van concrete
elementen betreffende een aanzienlijk
bedrag liggend en onrenderend geld, de
administratie terecht een bedrag van
100.000 frank in liggend en rollend kapitaal op 1 januari 19t.O heeft aangenomen "• dan wanneer het bestreden arrest

(1) en (2) Verbr., 20 februari 1958 (A?'r,

Vm·br., 1958, biz. 432; Bull. en PAsrc., 1958,
I, 674).
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conclusies waarbij aanleggers betoogden
dat (( de v66r het hof aangebrachte elementen, ... doen uitschijnen dat de bezittingen in 194~ niet voortspruiten van
belastbare inkomsten doch van spaargelden die reeds in het bezit waren van
v66r de oorlog », en in dit opzicht de bepaalde omstandigheden deden gelden dat
(( uit de door verzoekers voorg·elegde
getuigschriften (zie bijzonder stukken ~'
5 en 9), afgeleverd door personen waarvan
de eerbaarheid en bevoegdheid niet in
twijfel kunnen getrokken worden, blijkt
dat het ging om een modelhoeve, 13 ha
groot, volledig gemechaniseerd, intens en
op een rationele marrier geexploiteerd,
hebbende een uitgelezen veestapel, bekend staande als de modernste in de
gemeente; de exploitatiekosten tot· het
minimum konden gebracht worden, vermits de moeder die de hulp van haar
zonen en van haar dochter ontving, geen
beroep op vreemde werkkrachten moest
doen; dat zij slechts een meid in dienst
had met een maandelijks loon van 300 fr.
(zie attest .nr 1); men bijgevolg mag
zeggen dat de normale winsten van zo
een exploitatie in feite verhoogd waren
met de uitgespaarde lonen; de zoon Vital,
verzekeringsbediende sedert 7 september
1933, steeds bij zijn moeder bleef inwonen, aan wie hij zijn salaris afgaf,
dat de op die wijze bijeengebrachte
sommen mogen geschat worden op
7 x 18.000 frank = 126.000 frank (zie
stuk nr 7) ; er nog dient rekening gehouden met het feit dat de verkoop, in 1935,
van een stuk grond 10.000 frank had
opgebracht (attest nr 6); om die redenen
het klaarblijkelijk is dat de spaargelden
van Mevrouw Van Parijs zeer belangrijk
moesten zijn, dat deze spaargelden in hun
geheelliggend zijn gebleven vermits geen
enkele bankrekening bestond in 19~0 ;
deze spaargelden tezamen met de exploitatie, de vrucht vertegenwoordigende van
een gans leven van arbeid, bewaard werden in twee brandkoffers ; dat, in tempore
non suspecto, aan het dienstmeisje N eyns
verklaard werd dat ieder dezer koffers
100.000 frank bevatte (attest nr 8); dat
men die getuigenis niet in twijfel hoeft te
trekken vermits zij bevestigd wordt door
aile elementen van de zaak; bijgevolg de
schatting van het gause bezit van
Mevrouw Van Parys op 1 januari 1940
op 75.000 frank
25.000 frank in Oll1loop
·zijnde geld klaarblijkelijk als onvoldoende
voorkomt J>; dan wanneer aanleggers
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aldus elk van hun stellingen op een
bewijselement gesteund hadden, zodat de
feitenrechter hun beweringen niet mocht
verwerpen zonder de grondslag van de
beslissing ten aanzien van de ingeroepen
elementen te verduidelijken; dan wanneer het bestreden arrest geen antwoord
geeft op de conclusies van aanleggers
betreffende de last van het bewijs, welke
conclusies een gedetailleerde bewijsvoering inhielden die eindigde met deze woorden : (( het er op aankomt te weten of de
administratie bewezen heeft dat het liggend geld van wijlen Mevrouw Van Parys
op 1 januari 19~0 niet kon gelijk zijn aan
het bedrag van de beschikbare gelden in
19~0)) :
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende dat aanleggers, om aan te
tonen dat de weduwe Van Parys-Timmermans reeds v66r de oorlog in bezit was
van aanzienlijke spaargelden, steunden
op een reeks in het middel aangeduide
feitelijke omstandigheden ; dat het hof
van beroep vaststelt dat het om geen concrete elementen gaat van aard een bedrag,
hoger dan 100.000 frank te bewijzen en
tegenover de door aanleggers ingeroepen
omstandigheden andere feitelijke elementen stelt, namelijk (( dat de weduwe Van
Parys-Timmermans v66r 19~0 over geringe inkomsten beschikte en acht kinderen heeft moeten opvoeden ... », die het
door de administratie aangenomen bedrag
rechtvaardigen; dat het aldus de conclusies beantwoordt in de mate waarin zij
een vraag, een verweer of een exceptie
opwierpen, de reden opgeeft waarom het
de door aanleggers ingeroepen omstandigheden niet als afdoende aanziet en vaststelt dat de administratie het op haar
rustend bewijs heeft geleverd ;
Dat het middel feitelijke grondslagmist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest het
beroep en de conclusies van aanleggers
verwerpt zonder deze verwerping te motiveren ten aanzien van het gedeelte van
hun conclusies die betrekking hadden op
de ter terechtzitting neergelegde stukken
en deden gelden dat (( deze stukken bij de
bundel dienen gevoegd, dat inderdaad ~
1° zij slechts de draagwijdte van de reeds
voorgelegde stukken verduidelijken en
namelijk van de stukken betreffende de
belangrijkheid van de onderneming en
meer in het bijzonder het stuk 6/9;
2° deze stukken, klaarblijkelijk nuttig
zijnde voor het aan het licht brengen van
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de waarheid, het hof behoort zijn recht
Dat het middel niet kan aangenomen
te gebruiken om de voorlegging ervan te worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
bevelen " ; dan wanneer het aldus onmogelijk is te weten of het hof van beroep schending van de artikelen 97 van de
al dan niet op bedoelde stukken acht Grondwet, 1315, 1350, 1352 en 1353 van
heeft geslagen, wat het bestreden arrest het Burgerlijk Wetboek, 2, en inzonderdubbelzinnig en het toezicht van het hof heid 2, paragraaf 3, 15, 16 en 19 van de
onmogelijk maakt; dan wanneer in ieder wet van 16 october 1945 tot invoering van
geval, het arrest geen an twoord verstrekt een extrabelasting, 55, 56 en 62 van de
op de conclusies van aanleggers in dit wetten betreffende de inkomstenbelastinopzicht en op de door die conclusies inge- gen, samengeschakeld bij het koninklijk
roepen middelen :
besluit van 12 september 1936 en, voor
Overwegende dat de rechter de ver- zoveel als nodig, bij de besluiten van
plichting niet heeft in zijn beslissing vast 16 juni 1941 en 15 januari 1948, doordat
te stellen dat hij op elk van de hem over- het bestreden arrest, na vastgesteld te
hebben dat het bestuur pas na 31 decemgelegde stukken acht geslagen heeft;
Overwegende dat hij slechts de conclu- ber 1949 de vermoedens heeft kenbaar
sies van aanleggers op dit stuk uitdruk- gemaakt waarop het de aanslag steunde,
kelijk hoefde te beantwoorden ingeval namelijk de bankdeposito's, het gedepohij de overgelegde getuigschriften uit de neerd geld en de tijdens het belastbaar
debatten weerde ; dat het niet blijkt dat tijdperk gedane uitgaven, beslist dat bet
hij de bescheiden, die volgens aanleggers bestuur die elementen terecht heeft bezelf « slechts de draagwijdte van de reeds schouwd als « indicii'm van een hogere
van gegoedheid " ; dan wanneer de
voorgelegde stukken verduidelijken " zou graad
op de bank op 9 october 1944 bestaande
geweerd hebben ;
deposito's en het op die datum omgewisDat het middel niet kan aangenomen selde geld geen uitgaven voor de levensworden;
wijze zijn en dus niet als grondslag kunOver het derde middel, afgeleid uit de nen dienen voor het wettelijk vermoeden
schending van artikel 97 van de Grand- van oorsprong dat de wet verbindt aan
wet, doordat het bestreden arrest beslist, de tekenen of indicien waaruit een hogere
tot rechtvaardiging van de onaanzienlijk- . graad van gegoedheid blijkt dan uit de
heid van de aan Mevrouw weduwe Van aangegeven inkomsten ; dan wanneer de
Parys op 1 j anuari 1940 toegeschreven redenen van het arrest niet toelaten in te
liquide middelen dat zij « voor 1940 over zien of de feitenrechter ten deze gesteund
geringe inkomsten beschikte "• dan wan- heeft op een wettelijk vermoeden waarneer het bestreden arrest aldus geen ant- door hij gebonden was, ofwel op een feitewoord verstrekt op de conclusies van lijk vermoeden waarvan hij vrijelijk de
aanleggers die deden gelden dat het be- bewijswaarde beoordeeld heeft :
drag van de voor de oorlog aangegeven
Overwegende dat het bestreden arrest,
inkomsten niet dienend was omdat << de na erop te hebben gewezen dat de wettedirecteur zich beperkt te laten gelden dat lijke vermoedens voorzien bij artikel 2,
v66r het jaar 1939 slechts 16.200 frank paragraaf 3, van de wet van 16 october
inkomsten aangegeven worden ; dat deze 1945 ter zake niet meer van toepassing
beschouwing van aile gepastheid ontbloot zijn doch dat de administratie het bedrag
is ; dat, inderdaad. v66r de oorlog van de belastbare basis mag berekenen
Mevrouw Van Parys haar aangifte deed steunende op feitelijke vermoedens en op
op basis van de forfaitaire landbouwba- tekenen of indicien van hogere gegoedrern'a's, zoals deze aanvaard werden door heid, zonder dubbelzinnigheid vaststelt
de administratie ; dat deze barema's, die dat de administratie, in onderhavig geval,
in de meeste gevallen reeds voordelig zijn tevens als feitelijke vermoedens en als
voor de landbouwers, bijzonder voorde- indicien van een hogere graad van gegoedlig waren voor een ultra-moderne en heid, dit is volgens het wettelijk vermoegemechaniseerde onderneming zoals deze den van oorsprong voorzien bij artikel 55,
van Mevrouw Van Parijs >> (conclusies, paragraaf 1, van de samengeschakelde
biz. 4) :
wetten, heeft beschouwd : 1° de bank
Overwegende dat het bestreden arrest deposito's ten belope van 260.000 frank
op dit punt de beweegredenen van de en het gedeponeerd geld, 2° de uitgaven
directoriale beslissing niet overneemt; dat gedaan gedurende de belastbare periode ;
het derhalve de kritiek, gericht tegen niet
Overwegende dat de tekenen of indibijgetreden gronden, niet hoefde tegen te cien waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomkomen;
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Welke een hogere levenswijze aanduiden;
dat de in bankinrichtingen gedeponeerde
gelden tekenen of indicien kunnen uitmaken die van aard zijn de graad van
gegoedheid van de belastingplichtige te
doen uitschijnen ;
Overwegende, derhalve, dat het arrest,
na in feite soeverein te hebben beschouwd
dat de deposito's en gedeponeerde gelden,
ten deze, een hogere graad van gegoedheid dan uit de aangegeven inkomsten
deden blijken, bij toepassing van artikel 55, paragraaf 1 voornoemd, wettig
heeft kunnen beslissen dat de bedoelde
sommen als belastbare inkomsten, onder
voorbehoud van het tegenbewijs door de
belastingschuldige te leveren, dienden te
worden aangezien ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfde middel, afg·eleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 27, 31 en inzonderheid 31, paragraaf 1, 32 en inzonderheid 32, paragraaf 1, 35 en inzonderheid 35, paragraaf 1 en 42 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastirrgen,
samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 12 september 1936, en, voor
zoveel als nodig, bij de besluiten van
3 juni 1941 en 15 januari 1948, 1, 2 en 10
van het besluit van 16 juni 1941 betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest het verwerpen
van de conclusies en van het beroep van
aanleggers met betrekking tot de aanslagen in de inkomstenbelastingen over het
dienstjaar 1941 gevestigd, op onwettige
redenen gesteund heeft : a) door te verklaren dat "het bestuur ten deze steunt
op de deposito's in bank, op gedeponeerde
gelden en op uitgaven gedaan gedurende
de belastbare periode ,, dan wanneer de
directeur in zijn beslissing en het bestuur
in zijn conclusies de bankactiva en het
bedrag van het gedeponeerd geld aangevoerd hadden zoals zij bestonden op
9 october 1944, dus buiten het belastbaar
tijdperk, zodat de bewijskracht van de
beslissing van de directeur en van de conclusies van het bestuur is geschonden
(schending van de artikelen 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek); b) door
zich ertoe te beperken vast te stellen dat
het bestuur het bedrag der " behaalde of
verkregen inkomsten "bepaald heeft, dan
wanneer de inkomstenbelastingen niet
mogen gevestigd worden dan op de werkelijk « behaalde " inkomsten van de
belastingschuldige en niet op de inkom-

sten die hij eenvoudig heeft" verkregen >>
(schending van de artikelen 25, 27, 31 en
42 van de samengeschakelde wetten, 1 en
2 van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting) ; c) door uitdrukkelijk
vast te stellen dat het niet bewezen is dat
de inkomsten enkel tijdens het jaar 1940
behaald zijn, dan wanneer de bedrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en de
aanvullende personele belasting enkel
mogen gevestigd worden op de inkomsten
behaald gedurende het jaar dat het
dienstjaar voorafgaat (schending van de
artikelen 32, 35 en 42 van de samengeschakelde wetten, 1 en 2 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting) :
Overwegende dat door vast te stellen
dat de administratie steunt op de bankdeposito's, de aangegeven gelden en de
uitgaven gedurende de belastbare periode
gedaan, het arrest, op grond van de door
de directeur gedane vaststellingen, de
deposito's en aangiften gedaan op 9 october 1944 bedoelt, alsook de uitgaven tussen 1 januari 1940 en 9 october 1944; dat
het aldus de belastbare periode beoogt
die voor de extrabelasting in aanmerking
diende genomen te worden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de rechtsvoorgangster van aanleggers haar bedrijf in het begin 1941 overgelaten heeft en nadien van het gezin van
de nieuwe exploitant deel uitgemaakt
heeft;
Overwegende dat het arrest, door z!ch
ertoe te beperken vast te stellen dat de
ingeroepen tekenen of indicien van gegoedheid het bewijs leveren van belastbare inkomsten verkregen gedurende een
belastbare periode die zich uitstrekt van
1 januari 1940 tot 9 october 1944, zijn
dispositief niet wettig gerechtvaardigd
heeft waarbij beslist wordt dat al die
inkomsten dienden onderworpen te worden aan de gewone belastingen van het
dienstjaar 1941 ; dat de laatste twee
onderdelen van het middel gegrond zijn ;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 49 bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van
12 september 1936, en, voor zoveel als.
nodig, bij de besluiten van 3 juni 1941
en 15 januari 1948, 5, en inzonderheid 5,
paragraaf 6, van de wet van 16 october·
1945 tot invoering van een extrabelasting,
52 en 53 van de dienstplichtwetten,
samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 15 februari 1937, doordat het.
bestreden arrest verklaart dat « wat de
extrabelasting betreft, artikel 49bis van.
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de samengeschakelde wetten niet van toepassing is daar de mobilisatie van militairen die 28 en 30 jaar oud zijn niet mag 1° POLDERS EN WATERINGEN.
gelijkgesteld worden met kinderen die
BELASTINGEN GEVESTIGD DOOR DE
hun militaire dienst vervullen », dan wanPOLDERBESTUREN EN DOOR DE WATEneer de wederoproeping bij mobilisatie
RINGEN. NATIONALE MAATSCHAPPIJI
een van de verplichtingen van de IegerDER SPOORWEGEN. TERREINEN El'f
dienst uitmaakt, en dan wanneer de kinAANHORIGHEDEN, EIGENDOM VAN DE
deren die daaraan onderworpen zijn moeSTAAT, GEBRUIKT VOOR DE SPOORWE·
ten worden beschouwd als kinderen ten
GEN EN HUN AANHORIGHEDEN. Iaste, wat hun leeftijd ook zij, voor zoveel
TERREINEN AAN DIE BELASTINGEN
de andere wettelijke voorwaarden verNIET ONDERWORPEN.
vuld zijn :
2o POLDERS EN WATERINGEN. Overwegende dat artikel 49bis, paraBELASTINGEN GEVESTIGD DOOR DE POLgraaf 4, van de samengeschakelde wetten
DERBESTUREN EN DOOR DE WATERIN•
betreffen de de inkomstenbelastingen, tot
GEN. BETALING VAN DE BELASTING
V;erklaring van artikel 5, paragraaf 6,
MOGENDE VERVOLGD WORDEN SOLIDAIR
alinea 2, van de wet van 16 october 1945
TEN LASTE VAN DE EIGENAAR, VAN DE;
van toepassing is luidens artikel 19 van
ERFPACHTER, VAN DE OPSTALHOUDER,
laatstgenoemde wet ;
VAN DE VRUCHTGEBRUIKER EN VAN
Overwegende dat de dienstplichtwetDE HODDER VAN EEN RECHT VAN
ten een onderscheid maken tussen, enerGEBRUIK VAN EEN ZELFDE GOED. ----,
zijds, de militaire dienst, en, anderzijds,
WETTEN VAN 5 JULI 1956 EN 3 JUNI
de gewone of mobilisatiewederoproepin1957, ARTIKEL 66. TERREINEN,
gen bij wijze van tuchtmaatregel en de
EIGENDOM VAN DE STAAT, GEBRUIKT
jaarlijkse monsteringen der getalsterkVOOR DE SPOORWEGEN EN HUN AAN1
ten ·
HORIGHEDEN. NATIONALE MAATc
o'verwegende dat artikel 49 bis, paraSCHAPPIJ DER SPOORWEGEN DIE EEN
graaf 4, van de samengeschakelde wetten
RECHT VAN GEBRUIK OVER DEZE TER-.
uitsluitend de << militaire dienst » beoogt;
REINEN UITOEFENT. WETSBEPADat het middel naar recht faalt;
LINGEN ZONDER TOEPASSING.
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch slechts in zover het 1° De terreinen, eigendom van de Staat;
we lice doo1· deze laatste bij de N ationale
beslist dat de vastgestelde inkomsten bemaatschappij det spam·wegen in het
lastbaar zijn in de gewone belastingen van
genat ingeb1·acht zijn geweest en welke
het dienstjaar 1941, en het uitspraak doet
voa1· de spaarwegen en hun aanhatighe·
over de kosten ; verwerpt de voorziening
den gebruikt watden, zijn aan de door de
voor het overige ; zegt dat melding van
polderbestU?·en en dam· de wateringen
onderhavig arrest op de kant van de
gevestigde belastingen niet anderwot•
gedeeltelijk vernietigde beslissing zal
pen (1).
gemaakt worden ; veroordeelt aanleggers
tot de vijf zesden van de kosten, en de 2o De bepalingen van de m·tikelen 66 van
Staat tot het overige ; verklaart het arrest
de wetten van 5 juli 1956 en 3 juni 1957
gemeen a an Joseph Van P arijs ; verwijst
bet1·e ffende, tespectievelijk, de watetinde aldus beperkte zaak naar het Hof van
gen en de polders, luidens welke de beta•
beroep te Gent.
ling van de dam· de palde?'besturen en de
watetingen gevestigde belasting salidair
ve1·volgd mag warden ten laste van de
14 juni 1960. - 2 8 kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, voorzitter. - Verslageigenaa1·, van de e~·fpachter, van de
opstalhoude1·, van de vruchtgebtuiker en
gever, H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
van de hauder van een techt van geb1•uik
van een zelfde goed, zijn zander taepas- Pleiters, HH. Baltus (van de Balie van
sing jegens de Natianale maatschaJ!pij
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
der spaarwegen wat betreft de tetrewen

(1) Over het feit dat de goederen, welke
dee! uitmaken van het openbaar staatsdomein
of welke, afhangende van het privaat domein
van deze, geheel voor een openbare dienst
VERBR.,
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of voor een dienst van algemeen nut gebruikt
worden, niet aan de belasting onderworpen
zijn, raadpl. verbr., 9 december 1946 (Arrl
Verbr., 1946, 431; Bull. en PAsw., 1946;
I, 466) en de noot.
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gebruik !weft en welke, eigendom van de
Staat en voo1· de spoorwegen of hun aanhorigheden gebruikt, aan gezegde belasting ontt1·okken WOI'den.
{NATIONALE
MAATSCHAP.\'IJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN,
T.
POLDER
<<VLIET EN MOLENBEEK >>.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit, op 17 juli 1959, gewezen door de
Bestendige Deputatie van de provinciale
raad van Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 113 van de
Grondwet, 1, 65, 66, 80, 82, 83 van de
wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, 14 van de wet van 23 juli 1926 die
de Nationale maatschappij der Belgische
spoorwegen instelt, 4, paragraaf 2, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, doordat het
bestreden besluit beslist dat eiseres gehouden is tot de betaling van de belastingen
geheven door verweerster, om reden dat,
onder de belastingen opgesomd in het
artikel14 van de wet van 23 juli 1926, en
ten aanzien van welke eiseres de zelfde
immuniteit geniet als de Staat, de belastingen geheven voor de polders niet voorkomen, vermits die bepaling enkel de
belastingen bedoelt, g·eheven, ofwel ten
voordele van de Staat, ofwel ten voordele
van de provincien en gemeenten, dan
wanneer artikel 14 van de wet van 23 juli
1926 eiseres gelijkstelt ·met de Staat, wat
betreft de toepassing van de wetten op
aile directe of indirecte belastingen, in
deze zin, dat, wanneer de Staat de belasting niet schuldig is, eiseres ze evenmin
moet betalen, en dat dit zo is, onder andere wat betreft de belastingen geheven
door de polders :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het bestreden besluit, kwestieuze belasting onroerende goederen van
de N ationale maatschappij der Belgische
spoorwegen treft ;
· Overwegende dat krachtens artikel 7,
lid 1, van het koninklijk besluit van
7 augustus 1926 waarbij de statuten van
aanlegster gevestigd werden, de Staat aan
deze laatste, als inbreng, het recht geeft
;djn spoorwegnet te exploiteren, de inpreng het genot omvattend, in de meest
uitgebreide zin, van al de terreinen ten
gebruike van de. spoorwegen met hun
aanhorigheden, van de werkhuizen, van

al het materieel. .. in een woord, van al
de roerende en onroerende goederen,
die voor de exploitatie der spoorwegen
nodig zijn ;
Dat die terreinen en hun aanhorigheden, door het feit van hun inbreng in het
genot, aldus niet opgehouden hebben
eigendom van de Staat te zijn, zoals bepaald door artikel 4 van de wet van
23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, noch voor het geheel voor een
openbare dienst of voor een dienst van
algemeen nut gebruikt te zijn;
Overwegende dat de onroerende goederen van bet openbaar Staatsdomein en
die van het privaat Staatsdomein die
geheel voor een openbare dienst of voor
een dienst van algemeen nut gebruikt
worden, aan de belasting niet onderworpen zijn ; dat derhalve de omstandigheid
dat aanlegster een recht van gebruik van
die goederen bezit, aan verweerder het
recht niet kan verlenen ten laste van
voornoemde aanlegster, de betaling van
een onverschuldigd gevestigde belasting
te vervolgen ;
Overwegende dat het bestreden besluit,
door te beslissen dat de exploitatieterreinen van de Nationale maatschappij der
Belgische spoorwegen altijd aan de door
een polderbestuur gevestigde belasting
onderworpen zijn, zonder onderscheid
tussen de onroerende goederen, eigendom
van de Staat, die voor een openbare
dienst of voor een dienst van algemeen
nut gebruikt worden en de andere, zijn
dispositief niet wettig· gerechtvaardigd
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden besluit; beveelt dat melding van
onderbavig arrest op de kant van de vernietigde beslissing zal gemaakt worden;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Bestendige
Deputatie van de provinciale raad van
Brabant.
14 juni 1960. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wauters.
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon,
advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

ROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR. TERMIJN WELKE AAN-
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VAN DE BESLISSING VAN DE DlRECTEUR.
BETEKENING. BEGRIP.

De termijn van veertig vrije dagen binnen
welke het rekwest, dat het beroep tegen de
beslissing van de directeur der rechtst!·eekse belastingen uitmaakt, en het
origineel van de aanzegging van dit
1'ekwest nedergelegd moeten worden ter
gl'itfie van het hof van be1·oep, neemt
aanvang vanaf de betekening van deze
beslissing, dit wil zeggen vanaf de
aanbieding doo1· de post, aan de woonplaats van de belastingschuldige, van het
bij de post aangetekend stuk dat de beslissing inhoudt ofwel vanaf het afgeven
van dit stuk aan een derde die gemachtigd is het te ontvangen ingevolge een
lastgeving welke stilzwij gend kan zij n (1).
(Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 65 ; wet van
23 juli 1953, art. 1}.
(KINDT, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 november 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 65 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948, en 8 van de
wet van 6 september 1895, dat door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 werd
vervangen, doordat het bestreden arrest,
oordelende over de stelling van eiser als
zou de administratie moeten bewijzen dat
ze de beslissing betekend heeft en wanneer, en waar eiser als antwoord op het
aanvoeren door de administratie van stuk
9 (de verklaring van 11 juni 1955 door de
poston tv anger te Bissegem als zou eiser
zelf outlasting hebben gegeven) replikeert
met een verklaring van dezelfde postontvanger van 30 october 1958 waaruit blijkt
dat eiser zelf geen outlasting heeft gegeven, zodat hij meende dat hierover een
verder onderzoek moest plaats hebben,

(1) Verbr., 3 juni 1958 (An·. Vm·b1·., 1958,
biz. 793: Bull. en PAsro., 1958, I, 1096),

verklaart dat er geen reden bestaat om de
geloofwaardigheid van die verklaring te
betwijfelen en de verklaring op 30 october 1958 afgeleverd door de postontvanger te Bissegem tegen voormelde verldaring niet kan opwegen, en het aangevraagde aanvullend onderzoek als ongegrond verwerpt, dan wanneer het feit dat
diezelfde postontvanger dezelfde vraag
op twee tijdstippen op diametraal tegengestelde wijze beantwoordt niet kan
gei:nterpreteerd worden in de zin dat de
geloofwaardigheid van de eerste verklaring niet zou kunnen betwijfeld worden,
of dat de tweede verklaring niet zou
opwegen tegen de eerste, vooral wanneer
geen enkel andere beschouwing of feit
wordt aangehaald om dit te staven, en
wanneer die twee zinsneden niet voldoen~e zijn OJ? te antwo~rden op de op":erpi_ng van e1ser welke mt .de tegenstrijdighmd van de twee verklarmgen afleidde
dat een verder onderzoek geboden was,
zodat : eerste onderdeel, artikel 97 van
de Grondwet geschonden werd, tweede
onderdeel, de bewijskracht van de verklaring van 11 juni 1955 (stuk 9} en van
de verklaring van dezelfde postontvanger van 30 october 1958 geschonden werd
(artikelen 1312 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek) :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat de administratie v66r
het hof van beroep had doen gelden dat
daar de beslissing van de directeur va~
de belastingen, door bij de post aangetekende brief, ter woonplaats van aanlegger aangeboden werd op 9 april 1955 en
daar het beroep en het origineel van de
aanzegging ervan ter griffie van h et hof
van beroep slechts op 23 mei 1955 neergeleg:d werden, dit beroep niet tijdig was
en d1envolgens niet ontvankelijk;
Overwegende dat aanlegger als enig
verweer t~gen dit middel had doen gelden
dat het biJ de post aangetekend stuk niet
aan hem persoonlijk maar wei aan een
derde afgegeven werd, zodat de termijn
van beroep slechts begon te !open vanaf
de betekening die aan zijn persoon zou
gedaan geweest zijn ;
Overwegende dat, overeenkomstig de
artikelen 65 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 8 van de wet van 6 september
1895, vervang·en door artikel 1 van de
wet van 23 juli 1953, de kennisgeving
van de beslissing van de directeur van de
belastingen gebeurt door de aanbieding
door de post, aan de woonplaats van de
belastingschuldige, van het bij de post
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aangetekend' stuk dat die beslissing inhoud·t ofwel door het afgeven van dit
stuk aan een derde die gemachtigd is het
te ontvang·en ingevolge een zelfs stilzwijgende lastgeving;
Overwegende dienvolgens dat, welke
,ook de beslissing van het arrest weze nopens de betwisting of het bij de post aangetekend stuk op 9 april1955 aldan niet
aan aanlegger persoonlijk werd overhandigd, het dispositief wettig gerechtvaardigd is waardoor beslist wordt dat, daar
dit stuk op gezegde datum ter woonplaats van aanlegger werd aang·eboden,
het beroep, slechts op 23 mei 1955 ingesteld, niet tijdig is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 juni 1960. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve?', H. Hallemans.
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon,
advocaat-generaal.

16

KAMER. -

16 juni 1960

BORG. -

SLUITING VAN HET CONTRACT
ONDER NIET AANWEZIGE PARTIJEN. NOODZAKELIJKHEID VAN DE SAMENTREFFING VAN DE WILSUITINGEN VAN
DE PARTIJEN.

De bm·gstelling, zoals elk contract, vereist
voor !war totstandkoming niet alleen het
eenvoudig sarnenbestaan van de wilsuitingen van de partiJ'en, mam· hun samentreffing, dit wil zeggen het bewustzijn
van hun akkoord ove?' het voorwerp van
het contract, die voo!'waanle is slechts
ve1·vuld, ingeval het contract onde1· niet
aanwezige partijen gesloten wordt, wanneer de partij die ham· borg aangeboden
heeft kennis heeft gehad of heeft kunnen
krij gen van de uitd1·ukkelijke of stilzwijgende aanvaarding door de schuldeiser
van haar aanbod.
(CONGOLESE ACTIENMAATSCHAPPIJ MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « TABACONGO », T. XENOPHONTOS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 19 57 gewezen door het
Hof van beroep te Leopoldstad ;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 3, 8, 33 van
titel I, 552, 554, 560 tot 566 en 577 van
titel I~_van hoek III van het Congolees
BurgerhJk Wetboek, alsook van de artikelen 19, 21 en 63 van titel I, bork III,
van dit wetboek, doordat het bestreden
arrest zijn dispositief uitsluitend op de
regel steunt volgens welke het contract
van borg·stelling slechts voltrokken zou
zijn, met als gevolg dat de borg vanaf dit
ogenblik eenzijdig zijn verbintenis van
waarborg niet meer zou kunnen intrekken, vanaf het ogenblik waarop het akkoord van de gewaarborgde schuldeiser
deze verbintenis aan te nemen aan de
kennis van de borg zou gekomen zijn
dan wanneer die regel, die geen enkel~
wettekst noch uitdrukt noch impliceert,
en die ongetwijfeld voortvloeit uit een
willekeurige toepassing op het stuk van
borgstelling van de rechtsprakelijke theorie van de ontvang·st, ten aanzien van het
tot stand brengen der bij briefwisseling
gesloten wederkerige con tracten aangenomen, strijdig is zo met het eenzijdig
karakter van het contract van borgstelling, als met de economie van de wetsbepalingen betreffende dit contract en in
onderhavig middel aangeduid, bepalingen
ten opzichte waarvan, in onderhavig litigieuze geval, de rechterlijke verrichting
zich in een onderroepelijk beding ten
behoeve van een ander ontleedt, vermits de beneficiant (dit wil zeggen de
schuldeiser) de wil uitgedrukt heeft het
voordeel ervan aan te nemen, dat de belover, dit wil zeggen de borg, van het bestaan van die wilsoverreenstemming ja
dan neen kennis gekregen heeft;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegsters stelling
hierin bestaat te beweren dat, wegens
zijn eenzijdig karakter, het contract van
borgstelling, ingeval de schuldeiser het
aanbod aanvaardt van de gebeurlijke
borg, gesloten wordt onder afwezigen,
zodra de schuldeiser uitarukkelijk of
stilzwijgend zijn wil veropenbaart dit
aanbod aan te nemen, zonder dat bovendien nodig is dat de pollicitator van die
aanvaarding kennis heeft kunnen krijgen;
Overwegende dat dergelijke leer niet
kan aangenomen worden ; dat de borgstelling, zoals elk contract, hoewel ze slechts
verbintenissen voor de borg medebrengt,
inderdaad voor haar totstandkoming, niet
alleen het eenvoudig samenbestaan van
wilsuitingen vereist, die van hun overeenstemming geen kennis hebben, maar hun
werkelijke samentreffing op een gegeven
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ogenblik dit wil zeggen het bewustzijn
van hun gemeen akkoord over het voorwerp van het contract;
Overwegende dat die voorwaarde in
het beschouwde geval slechts vervuld is
wanneer de pollicitator kennis heeft gehad
of, in ieder geval, heeft kunnen krijgen
van de uitdrukkelijke of stilzwijgende
aanvaarding van zijn aanbod;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;

1 e RAMER. -

17 juni 1960

1° OVEREENKOfflST.- ARTIKEL 1165
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 0VEREENKOMST WELKE ALLEEN GEVOLGEN TEWEEG BRENGT TUSSEN DE
CONTRACTERENDE PARTIJEN EN AAN
DERDEN GEEN NADEEL TOEBRENGT.
DRAAGWlJDTE VAN DIE BEPALING.
2° ONEERLIJKE MEDEDINGING. -

DAAD WELKE MET DE EERLIJKE GEOver het tweede onderdeel :
BRUIKEN lNZAKE KOOPHANDEL STRIJOverwegende dat, wat dit onderdeel
DIG IS. l\10NOPOLIE VAN INVOER
betreft, het middel op de bewering steunt
EN VERKOOP AAN EEN HANDELAAR
dat in onderhavig geval, de borgstelling
DOOR ZlJN MEDECONTRACTANT TOEGEuit een belofte blijkt welke verweerder
KEND. DERDE, NIET ONWETEND
gedaan heeft ten antwoord op een beding
VAN HET BESTAAN VAN DIT MONOPOLIE
van de schuldenaar ten voordele van
DIE NIETTEMIN PRODUCTEN WELKE HET
aanlegster, schuldeiseres, die vreemd ge- ·
VOORWERP ERVAN UITMAKEN INVOERT.
bleven is aan het contract waarin de
VOORWAARDE OPDAT DEZE GEDRAschuldenaar en de verweerder aileen parGING EEN HANDELlNG UITMAAKT DIE
tijen zijn geweest;
MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN INZAKE
Maar overwegende dat noch uit het
KOOPHANDEL STRIJDIG IS.
bestreden arrest noch uit de stukken van
de rechtspleging waarop het Hof vermag 1° Zo a1'tikel 1165 van het Burgel'lijk wetacht te slaan blijkt dat aanlegster v66r
bock niet ve1'hinde1·t dat aan de1'den tehet hof een contract zou ingeroepen hebgenstelbaar is een overeenkornst waarbij
ben dat uitsluitend tussen de schuldenaar
een handelaar een rnonopolie van invoe1·
en de verweerder gesloten werd, welk
en verkoop van zelcere producten van
contract, beding van borgstelling ten
zijn rnedecontractant ve1'kregen heeft (1),
voordele van aanlegster inhoudt of als
schendt daarentegen deze wetsbepaling
dusdanig geldt ;
de 1'echte1· die beslist dat de~· gelijke overeenkornst voo1· gevolg !weft de derden in
Dat het middel, dat in dit onderdeel
hierin bestaat te beweren dat de enkele
alle ornstandigheden te ve1·binden en hun
vrijheid te bepe~·ken orn rnet orn het even
aanvaarding door aanlegster van de door
wie handel te drijven.
de verweerder aan de schuldenaar beloofde borgstelling op beding door deze
2o
Rechtvaardigt niet wettelijk zijn beslisten voordele van voornoemde aanlegster
sing de rechter die, vaststellende dat een
geformuleerd, de verbintenis van de borg
handelaar van zijn rnedecontractant een
onherroepelijk maakte, zonder dat die
rnonopolie van invoer en verkoop van
aanvaarding ter kennis van de bedinger
zekere p1·oducten verlc1·egen heeft, beslist
of van de belover moest gebracht worden,
dat een dBTde zich schuldig heeft gemaakt
op een door het bestreden arrest niet aanaan een handeling die rnet de eerlijke
geduid contract steunt, en bijgevolg, niet
gebruiken inzake lcoophandel st1·ijdig is,
ontvankelijk is, daar het feitelijkheden
door het enkel feit dat hij, het bestaan
en recht vermengt;
van dit rnonopolie kennend, niettemin
Om die redenen, verwerpt de voorziedergelijke p1·oducten ingevoerd en verning ; veroordeelt aanlegster tot de koskocht heeft, zonder na te gaan onde1' meer
ten.
of die de1'de een derde-medeplichtige is
geweest aan een cont1·actuele (out die door
hern van welke hij de p1·oducten kocht
16 juni 1960.- 1e kamer.- Voorzitbegaan werd, ofwel, wegens zijn gedrater, H. de Clippele, voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Gelijkluidende
ging in de omstandigheden eigen aan de
conclusie, H. R. Janssens de Bisthoven,
zaak, zich aan bedrog, onee1'lijlcheid
eerste advocaat-generaal.

(1) Raadpl. verbr., 23 mei 1960 (supra,
blz. 850; Bull. en PAsrc., 1960, I, 1094) en
de noot 2.
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schuldig gemaakt had ( Koninklijk besluit nr 55 van 23 december 1934.)
(DICK EN SNOECK, T. HOLVOET.)

De Heer advocaal-generaal Dumon
heeft in de volgende zin geconcludeerd :
Luidens de vaststelling van het bestreden arrest had de Deense vennootschap
«Scandinavian Packing Cy >> aan huidige
verweerder het recht toegekend haar
enige vertegenwoordiger te zijn voor de
invoer en de verdeling· (verkoop) in Belgie van haar eierverpakkingen.
Een brief van 13 augustus 1953 bepaalt dat geen andere firma's het recht
hebben nieuwe of tweedehandse verpakkingen van hun merk in Belgie in
te voeren of te verkopen.
Aanleggers hadden zich, zoals zij voor
de feitenrechter beweerden, die eierverpakkingen in Duitsland aangeschaft en
hadden ze in Belgie verkocht.
Op verzoek van huidige verweerder
had de voorzitter van de Rechtbank van
koophandel te Gen.t, op grond van de
bepalingen van het ~koninklijk besluit
van 23 december 1934, bevolen dat aanlegg·ers onmiddellijk elke tentoonstelling,
invoer, verkoop of afstand van bedoelde
eierverpakkingen zouden stopzetten daar
hij oordeelde dat de invoer en verkoop
door aanleg·g·ers van die koopwaren
waarvan verweerder het monopolie van
invoer en verkoop ontvangen had, daden
uitmaakten die strij dig zijn met de eerlijke gebruiken in zake koophandel.
Deze beslissing van de voorzitter van
de Rechtbank van koophandel wordt
door het bestreden arrest bevestigd op
grond van de volgende redenen :
« Overwegende dat een handelaar die,
wetend dat een andere handelaar het
monopolie van invoer en verkoop in
Belgie van een bepaald produkt bezit,
niettemin zelf dit produkt in Belg·ie invoert en verkoopt, een onrechtmatige
aanslag pleegt op dit monopolierecht en
zodoende een daad stelt die in strijd is
met de eerlijke gebruiken in zake koophandel;
dat de rechten en de houding van de
Duitse firma bij wie appellanten zich de
litigieuze produkten aanschaften, ter
zake onverschillig zijn; dat de vraag
niet is of deze firma de li tigieuze produkten naar Belgie mocht exporteren,
maar alleen of appellanten ze mochten
invoeren en verkopen met miskenning

van gei:ntimeerdes invoer- en verkoopmonopolie voor Belgie >> ;
Het bestreden arrest had ook twee
andere en voorafgaande beslissingen genomen betreffende excepties van onbevoegdheid van het Hof en van litispendentie.
Huidige aanleggers hadden immers
opgeworpen dat de voorzitter van de
rechtbank van koophandel onbevoegd
was om ter zake het koninklijk besluit
van 23 december 1934 toe te passen
daar de daden die hun ten laste gelegd
werden het kenmerk hebben van een
namaking van octrooi waarvan de bestrafllng· uitsluitend ressorteert onder de
bevoeg·dheid van de rechtbank van
eertste aanleg.
Aanleggers hadden ook de litispendentie ingeroepen daar een vordering
gesteund op de schending van het octrooirecht v66r de rechtbank van eerste
aanleg hangende was.
Het Hof van beroep beslist dat :
1o de voorzitter van de rechtbank van
koophandel wei bevoegd was daar de
daden die aangeklaagd worden, afg·ezien
van het privatief recht van Mn der partijen op haar octrooi of op haar handelsmerk, op zich zelf strijdig zijn met de
eerlijke gebruiken van handel en nijverheid ; dat het huidig geding geenszins
" enkel en alleen >> tot voorwerp heeft
handelingen te do en ophouden die slechts
strijdig zijn met de octrooiwet;
2° de oorzaak van beide vorderingen,
de v66r de rechtbank van eerste aanleg
ingestelde en de thans v66r het Hof van
beroep hangende, zijn niet dezelfde.
Deze beslissingen worden aangevallen.
Het enig voorgesteld middel wordt
afgeleid nit de schending van de artikelen 1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk W etboek en van de artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 23 december 1934, daar aanleggers op geheel
regelmatige wij ze zich de kwestieuze
produkten aangeschaft en ze ingevoerd
hebben, zij binnen de perken van hun
handelsvrijheid gehandeld hebben, · vrijheid welke verweerder door een met
een derde gesloten contract niet vermocht
te beperken ; daar overeenkomsten tegen
derden alieen kunnen ingeroepen worden
indien dezen door hun eigen vorderingen
een toestand willen scheppen die met
de contractuele toestand onverenigbaar
is ... zodat aanlegg·ers g·een font hebben
begaan, geen aanslag·- gepleegd hebben
op de rechten waarop verweerder zich
tegenover derden kon beroepen en der-
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koninklijk besluit van 1934o gesteld
hebben.
Verweerder werpt ten eerste op dat
het middel niet ontvankelijk zou zijn
omdat artikel 97 van de Grondwet niet
vermeld werd.
Volgens verweerder zouden aanleggers
aan bet bestreden arrest verwijten hun
conclusies niet beantwoord te hebben.
Maar dat is geenszins de door het
middel voorgebrachte grief. Aanleggers
hebben de wetsbepalingen aangeduid
welke moesten vermeld worden.
Verweerder betoogt ten tweede dat
de feitenrechter soeverein oordeelt of
de aangevoerde feiten, aangenomen dat
zij op zichzelf rechtmatig zijn, toch geen
daden uitmaken die met de eerlijke
gebruiken in zake koophandel strijdig
zouden zijn. Om deze bewering te sta, ven roept hij uw arrest in van 4o november 1954o (1).
Maar dit is niet de leer van dit arrest.
Het Hof heeft in dit arrest slechts eraan
herinnerd dat de feitenrechter soeverein
de feiten vaststelt waarover hij dient
uitspraak te doen ten einde eruit af te
leiden of een partij al dan niet een daad
strijdig met de eerlijke gebruiken in
zake handel en nijverheid gesteld heeft.
Het Hof van cassatie zal, vanzelfsprekend, niet in abst1'acto beslissen wat
een handeling is die met dergelijke
gebruiken strijdig is. Maar het zal ten
eerste nagaan of de beslissing steunt
op een passende motivering (Grondwet
art. 97) en ten tweede of de feitenrechter
bet wettelijk begrip "handeling strijdig
met de eerlijke gebruiken in zake handel
en nijverheid » geschonden heeft wanneer hij uit de door hem soeverein
vastgestelde feiten afgeleid heeft dat de
bepalingen van het koninklijk besluit
van 1934o al dan niet, ter zake, van toepassing waren. Het Hof zal dus toezicht
uitoefenen op de deductie door de feitenrechter in een bepaald geval gedaan om
een wettelijk begrip toe te passen. Het
zal heslissen of de rechter de aangevallen
beslissing wettig ve1·mocht of niet vermocht te nemen.
Somtijds zal het toezicht verder gaan.
Indien b.v. de feitenrechter een bepaalde
gedraging, die door de strafwet verboden
is als een eerlijke praktijk van de handel
zou bestempelen of omgekeerd beslissen
zou dat een door de wet veroorloofde
gedraging oneerlijk is, zonder opgave
(1) .Arr. V erbr., 1955, biz. 133.

van om bet even welk feit of welke omstandigheid eigen aan de zaak die als
oneerlijk zouden kunnen aangezien worden, dan zou het Hof dienen vast te
ste1len dat de. aangevallen beslissing
onwettig was. In zulke gevallen zou de
feitenrechter immers op een onwettig
principe gesteund hebben om zijn beslissing te nemen en zou hij van geen
recht tot beoordeling van de feiten
gebruik gemaakt hebben.
Aanleggers en verweerder maken, m.i.,
nutteloos, ter zake, gewag van de theorie
van de derde medeplichtigheid. Opdat
deze zou kunnen ingeroepen worden
dient er vastgesteld te worden dat een
door een overeenkomst gebonden rechtsubject de bep8Jingen van die overeenkomst geschonden zou hebben met de
medeplichtigheid van een derde. Ter
z~.ke had er moeten vastgesteld geweest
ZIJn dat .. aanleggers ?.v. medeplichtigen
waren biJ de schendmg, door de Duitse
firma die hun de eierverpakkingen verkocht had, van een overeenkomst die
zij met de Deense vennootschap aangegaan had.
Maar uit geen enkele vermelding van
het bestreden arrest blijkt dat dit het
geval zou geweest zijn.
Het arrest weigert zelfs dergelijke
feitelijke toestanden te onderzoeken.
Het verklaart uitdrukkelijk dat zulk
onderzoek overbodig blijkt daar in de
opvatting van de feitenrechter het door
hem ingeroepen algemeen beginsel volstaat om het geschil te beslechten!
Het rechtsvraagstuk dat aan bet Hof
thans onderworpen wordt is dus uitsluitend het volgende : word t het recht
van een handelaar om bepaalde koopwaren in Eelgie in te voeren en te verkopen beperkt of zelfs opgeheven door
het feit aileen dat een andere hande-·
laar een monopolie van invoer en verkoop in ons land van die koopwaren
van een derde ontvangen hceft, en dat
eerstgenoemde handelaar het bestaan
van dit monopolie kent? Mag door de
feitenrechter beslist worden dst een
handelaar, die in weerwil van bet bestaan
van het monopolie bedoelde koopwaren
invoert en verkoopt, zich steeds schuldig maakt aan een handeling welke
strijdig is met de eerlijke gebruiken in
zake handel en nijverheid?
Dit probleem werd door sommige
auteurs onderzocht.
Dalcq in de Novelles (2) geeft blijk
(2) Les Novelles, Droit civil, deel V/1.
n" 421-422.
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scheen {3) aan te nemen dat de rechten
van de derden steeds beperkt waren
ten gevolge van het bestaan van een
monopolie.
De professoren Van Ryn en Limpens
in de Revue critique de jurisprudence
belge schijnen het principe goed te
keuren volgens hetwelk '' .. . les usages
honnetes en matiere commerciale obligent a ne point accomplir d'actes dont on
sait qu'ils sont interdits par une convention valable et licite, meme si l'on
n'est point partie soi-meme a cette
convention. La simple connaissance d'un
monopole est consideree comme sumsante par la. Cour (d'appel de Bruxelles)
pour priver le tiers de son « droit >>
{disons plutot de sa faculte) d'acheter
ou de vendre n (4).
Maar deze auteurs steunen hun zienswijze op het ar-rest van het Hof van
beroep te Brussel van 22 october 1947 (5)
{wij komen op dit arrest verder terug)
dat wei bepaalde omstandigheden ingeroepen had waaruit wellicht kan afgeleid worden dat de eerlijke handelingen
in zake koophandel niet geeerbiedigd
werden.
Prof. Van Ryn in zijn T1·aite de droit
commercial is uiterst voorzichtig :. « ...
mais la responsabilite des tiers qui,
tout en ayant connaissance d'un monopole, se procurent les produits chez
d'autres distributeurs est moins certaine
que dans le cas precedent (tierce complicite) ,, (6).
De drie hoven van beroep en sommige
rechtbanken van eerste aanleg of van
koophandel hebben in meerdere arresten en vonnissen uitspraak g·edaan
nopens de rechten of plichten van een
handelaar ten opzichte van het bestaan
van een aan een andere verleend monopolie.
Deze beslissingen kunnen in drie kategorien gerangschikt worden.
In een ee?'ste wordt een algemeen
(3) Les Novelles, ibid., n° 392.
(4) Revtw critiqtw de ju?·isp?•udence belge,
1951, p. 95 et 96.
(5) Pas., 1948, II, 74.
(6) Tmite de d1·oit commercial, deel I, p. 171,
nr 241, en p. 165, nr 229 in fine.
(7) Hof van beroep te Gent, 18 november 1955, L'IngenieU?'-Conseil, 1955, 1851.
(8) «Concurrents
marrons"
(Brussel,
22 october 1947, Pas., 1948, II, 74, arrest
aangehaald door Prof. VanRyn en Limpens).

principe gelijkaardig aan dat van het
bestreden arrest gehuldigd : « La seule
connaissance d'un monopole de vente
oblige les concurrents du titulaire du
monopole a le respecter, de maniere a
ne pas commettre d'agissements contraires aux usages honnetes en matiere
commerciale. Ce respect implique !'interdiction d'acheter des produits en dehors
de la zone du monopole pour les livrer
dans celle-ci... >> ( 7).
De arresten en vonnissen gerangschikt
in een tweede lcategorie roepen ook een
dergelijk algemeen principe in, maar
beslissen alle dat de handelaar zich
sclmldig gemaakt heeft aan een handeling
die niet eerlijk is na bijzondere omstandigheden vastgesteld te hebben waaruit
de toepasselijkheid van het koninklijk
besluit van 1934 afg·eleid wordt.
Zij stellen vast det de handelaar zich
de koopwaren bij oneerlijke verkopers (8)
of op sluikse wijze 19) aangeschaft heeft,
dat hij de koopwaren aangekocht had
bij handelaars aan wie contractueel verboden was, zoals hij wist (theorie van
de derde medeplichtigheid) in Belgie
te verkopen (10). In twee beslissingen
wordt de vordering afgewezen omdat
de feitenrechter vaststelt (( le concurrent qui achete un produit a un tiers et
le revend, alors qu'aucune convention
n'interdit au premier d'acheter et au
second de vendre, ne lese pas le droit
du concessionnaire du monopole de ce
produit >> (11).
De voorzitter van de Rechtbank van
koophandel te Brussel beslist dat schuldig is aan oneerlijke handelingen de
exploitant die films vertoond heeft
waarop een aan anderen toebehorend
monopolie bestaat, omdat er in deze
bepaalde handelssektor, een gewoonte
bestaat, zoals iedereen weet, volgens
welke er niets mag gedaan worden
zonder de toestemming van de producer (12).
Talrijke arresten en vonnissen beslis(9) Hof van beroep · te Luik, 31 mei 1952,
L'Ingenieur-Conseil, 1952, p. 130.
(10) Brussel, 29 februari 1956, en het bevelschrift van de voorzitter van de rechtbank
van koophandel, Jurisprudence commerciale
de Brtucelles, 1956, p. 152.
(11) Verviers, 27 november 1953, Jur. de
Liege, 1953-1954, p. 190, en Brussel, 4 juni
1958, Jurisp1·udence commerciale de Bruxelles, ·
1958, p. 270.
(12) Bevelschrift van 20 maart 1952,
L'Ingenieur-Conseil, 1952, p. 91.
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dat een algemeen principe, zoals
het door het bestreden arrest aangenomene, strijdig is met de wet : " Eriger
en principe que toute vente faite par un
tiers concurrent d'une marchandise, dont
un autre concurrent possede l'exclusivite serait par elle-meme un acte contraire aux moyens honnetes en matiere
de commerce, est en contradiction avec
le principe de droit consacre par les
articles 1119 et 1165 du code civiL Il
est necessaire, pour qu'un tel acte de
commerce acquiere le caractere d'un
acte de concurrence illicite ou deloyal,
qu'il s' accompagne de ci1·constances qui
lui conferent ce caractere d'agissement
illicite ou deloyal, circonstances eminemment variables selon les especes » (13).
De voorzitter van de rechtbank van
koophandel stipte op 13 juli 1953 zeer
terecht aan : « les tiers ne peuvent
malicieusement s'attacher a detruire
une convention d'exclusivite, mais peuvent pretendre ne pas y etre soumis ».
De bepalingen van artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek zijn natuurJijkerwijze niet van zulke aard dat zij kunnen
beletten dat een overeenkomst aan derden tegenstelbaar zou zijn. Daarover
bestaat er geen ernstige betwisting
meer. Maar een overeenkomst kan geen
derde binden. De derden kunnen schuldeisers worden ingevolge een overeenkomst (beding ten gunste van derden),
maar zij kunnen niet tegen hun wil
schuldenaars worden op grond van een
overeenkomst waaraan zij vreemd gebleven zijn (H).
De derde-medeplichtigheid doet aan
deze principes geen afbreuk. De derdemedeplichtige treedt vrijwillig in een
juridisch gebied dat door de overeenkomst bepaald en gewijzigd wordt; hij
streeft naar het bekomen van een recht
dat een van de partijen hem slechts
kan toestaan indien zij, met zijn weten,
de bepalingen, van de overeenkomst
overtreedt. Hij neemt deel aan de con:tractuele overtreding.
Savatier onderzoekt een gelijkaardige
juridische toestand en hij betoogt dat

de feitelijke stoornis door een derde in
de tenuitvoerlegging van een contract
veroorzaakt, de aansprakelijkheid van
die derde teweegbrengt... indien bedoelde
stoornis foutief is. De stoornis zonder
meer volstaat niet. Een fout dient waarneembaar te zijn in de omstandigheden
van de stoornis (15).
Wat is de werkelijke draagwijdte van
de bepalingen van artikel 1165 van het
Burgerlijk Wetboek? Meerdere arresten
werden dienaangaande reeds door het
Hof geveld.
Zij werden op merkwaardige wijze
door de h. Simont ontleed (16) : 1° een
derde mag niet, buiten het geval van
het beding te zijnen gunste, de tenuitvoerlegging in zijn voordeel, van een
overeenkomst eisen ; 2° een derde mag
het bestaan van een overeenkomst alsook haar uitwerkselen tussen partijen
inroepen om een rechtsvordering tegen
een dier partijen te rechtvaardigen of
ook om zich tegen een aanspraak van
die partijen te verdedigen; 3° een partij
heeft het recht, noch de tenuitvoerlegging van de overeenkomst aan een derde
op te leggen, noch haar aanspraak
jegens een derde op die overeenkomst
te steunen.
L. Simont schrijft overigens gans
terecht dat een partij haar overeenkomst
aan een derde niet vermag teg·en te
stellen ten einde hem een recht te ontzeggen. De bijzondere toestand spruitende uit de derde medeplichtigheid
die reeds hierboven vermeld werd dient
natuurlijk voorbehouden te worden om
de redenen welke reeds aangeduid werden.
Beslissen, zoals het bestreden arrest
doet, dat een handelaar steeds het monopolie van invoer en verkoop in Belgie,
aan een andere door een derde contractueel verleend, dient te eerbiedigen en
dat hij derhalve zelf niet meer bet recht
heeft in te voeren en te verkopen, is
m.i. noodzakelijk strijdig met de in
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek
vastgelegde heginselen.

(13) .Arrest Brussel, 18 november Hl53,
Jurisp1·udence commerciale de B1·uxelles, 1954,

p. 7, en van 19 december 1957, ibid., 1958,
p. 193; Brussel, 18 november 1953, ibid.,
1954, p. 3.
(14) Men raadplege o.a. MAZEAUD, Le9ons
de droit civil, deel II, p. 673 en volgende.
(15) SAVATIER, T1·aite de 1'esponsabilite
civile, deel I, nr 147bis.
(16) Revue critique de jurisprttdence belge,
1959, p. 164 en volgende.

p. 7. In dezelfde zin, Rechtbank van koophandel Brussel, 3 februari 1949, ibid., 1949,
p. 132, en 1952, p. 32 ; bevelschriften van
de voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Brussel van 13 juli 1953, L'Inyenieur-Conseil, 1953, p. 116, van 4 februari 1954,
Jurisp1·udence commm·ciale de B1·uxelles, 1954,

De beginselen van de gerechtigheid,
de billijkheid en ook van het gezond
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een goedkeuring van een dergelijke
beslissing. In de volgende voorbeelden
zou immers de algemene en onbeperkte
verplichting, aan al de handelaars door
het bestreden arrest opgelegd, bezwaarlijk kunnen goedgekeurd worden :
1° Een producent heeft in aile landen
de invoer en de verkoop van zijn produkten vrijgelaten. Een handelaar bekomt daarna, op zijn verzoek, het monopolie van invoer en verkoop in Belgie.
Een andere handelaar koopt nochtans
later dergelijke produkten in Frankrijk
en verkoopt ze in Belgie.
Zou men aan deze laatste mogen verbieden de koopwaren welke hij misschien
voor miljoenen in voorraad heeft en
welke hij regelmatig gekocht heeft voort
te verkopen?
2° Een producent heeft het monopolie
van invoer en verkoop aan X in Belgie
toegestaan. Hij heeft hetzelfde ten gunste
van Y en Z in Duitsland en in Frankrijk. Hij heeft nochtans nagelaten aan
Y en Z op te leggen de produkten uit
Duitsland en Frankrijk niet uit te voeren.
Een Belgische handelaar koopt de
produkten van Y of Z en verkoopt ze
in Belgie. Welk is zijn fout? Er is een
fout, misschien een contractuele fout,
van de producent ten opzichte van X.
3o Een producent levert zijn produkten
aan twee groothandelaars; zonder hun
om het even welke beperking op te leggen. De groothandelaar die in Frankrijk
verblijft staat een monopolie van verkoop toe aan een Belgische handelaar.
Een andere Belgische handelaar koopt
de produkten van een groothandelaar
die in Duitsland verblijft. W aarom zou
deze laatste Belgische handelaar die
koopwaren niet mogen verkopen?
Men zou kunnen geneigd zijn de principes in te roepen die doorgaans aangenomen worden nopens de « prijshandhaving buiten contract >>, om eruit af
te leiden dat de noodzakelijke interpretatie van de bepalingen van artikel 1165
van het Burgerlijk W etboek waaraan
ik hierboven herinnerde, niet steeds
behoeft goedgekeurd en gevolgd te worden en dat derhalve ook in zake monopolie er een uitzondering zou dienen
aangenomen te worden.
Ik meen nochtans niet dat buiten
een contract de « prijshandhaving >> aan
derden kan opgefegd worden in omstandigheden welke indruisen tegen of niet
verenigbaar zijn met de hierboven ver-

melde principes van artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek.
Meerdere theorieen werden voorgesteld teh einde een verplichting tot
naleving van de aan die derden opgelegde prijsbepalingen (maximum of minimum) te rechtvaardigen (17).
De enige die, meen ik, kunnen goedgekeurd worden zijn die waarbij uitgegaan wordt van de derde-medeplichtigheid (18) en in dit geval worden de principes van artikel 1165 van het Burgerlijk W etboek niet tegengesproken of
die welke bedoelde verplichting aan de
derden slechts opleggen in het geval
van merkartikelen.
In zijn merkwaardige thesis tot het
bekomen van de graad van geaggregeerde van het hoger onderwijs, heeft
professor J. Lim pens bewezen dat de
derden verplicht waren de prijs van
merkartikelen die door de producent
betaald werden in acht te nemen. Waarom? De producent verkoopt aan de
detaillant zijn merkartikelen, een derde
koopt deze artikelen van de detaillant.
De artikelen behelzen twee verschillende
onderdelen : enerzijds bet voorwerp,
anderzijds het merk.
Het naamloze voorwerp gaat onvoorwaardelijk en zonder de minste restrictie op de koper over. Maar de producent
behoudt het merk.
Hij is en blijft de eigenaar ervan. De
detaillant beschikt voorzeker over een
detentierecht op het merk hetwelk wordt
overgedragen aan de derde-verkrijger,
maar dit recht gaat gepaard met het
wederkerig beding tot prijshandhaving.
De producent die eigenaar van het merk
gebleven is beschikt over de revindicatie
die hem in staat stelt elk wederrechtelijk gebruik te doen staken (19).
Deze theorie rechtvaardigt de verplichtingen, aan een derde opgelegd,
door omstandigheden welke buiten het
toepassingsgebied van artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek liggen. Zij beperkt derhalve geenszins de toepassing
van dit artikel en brengt dus geen uitzondering· op het principe ervan met
zich.
Ter zake gaat het niet over de vraag
(17) Men raadplege namelijk J. LIMPENS,
Prijshandhaving buiten contract; RIPERT,
DURAND en ROBLOT, Traite elementaire de
droit commercial, deel II, p. llS.
(18) RIPERT, DURAND en ROBLOT, op. cit.
(19) J. LIMPENS, op. cit. p. 149 en volgende,
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een bepaalde prijs in acht te nemen.
Ret Rof van beroep te Gent diende
te beslissen of zij hun vrijheid om de
kwestieuze artikelen te kopen en te
verkopen verloren hadden ten gevolge
van een aan verweerder verleend monopolie.
Ret stelt overigens niet vast of die
artikelen werkelijk of niet merkartikelen waren ; het onderzoekt ook niet en
weigert zelfs het te doen, of de pr~du
cent aan de Duitse firma, van welke
aanleggers de eierverpakkingen gekocht
hebben, verboden had ze in Belgie in
te voeren.
Ret Rof van beroep te Gent heeft
op 20 ~uni 1877 besli~t (20) dat de persoon die een geoctrooteerd voorwerp van
een rechthebbende van de uitvinder
gekocht had, in het gebied alwaar de
rechthebbende mocht verkopen en het
daarna elders ingevoerd en verkocht
had, zich schuldig gemaakt had aan
een '' namaking >> in de zin van de octrooiwet. Deze beslissing werd door
ANDRE (21) afgekeurd omdat volgens
deze auteur op geoctrooieerde voorwerpen geen recht van zaaksgevolg kan
hestaan, en om de reden dat een contract
van octrooivergunning de derde niet
mag binden.
De auteur van de verhandeling " Contrefagons >>, in de Novelles verschenen
rechtvaardigt nochtans het arrest va~
het Rof van beroep door beschouwingen
die een zekere verwantschap vertonen
met die van de thesis van prof. Limpens.
Terzake onderzoekt het bestreden
arrest noch of de eierverpakkingen
werkelijk door een geldig octrooi gedekt
waren, noch of de uitvoerder of zijn
rechthebbende enige beperking gesteld
hadden op de rechten van verkoop van
de Duitse firma.
Overigens, indien het Rof van beroep
de bestreden beslissingen op het bestaan
van een octrooi of een merk gesteund
zou hebben, dan zouden de beginselen ·
van uw arrest van 16 maart 1939 (22)
dienen in aanmerking genomen te worden. Vermits dit niet het geval is, blijkt
het overbodig dit probleem hier te onderzoeken.
Ret spreekt vanzelf dat de derden
(20) Pasicrisie, 1878, II, 129.
(21) Les Novelles, yo Contreja9ons, nre ll9121bis.
(22) Bulletin 1939, 50. Zie ook Les Novelles,
yo Concurrence deloyale, nrs 463 tot 465.

nooit zouden kunnen verplicht worden
een monopolie in acht te nemen indien
het met de wet strijdig zou wezen.
Doorgaans werd er nochtans beslist
dat de overeenkomsten waarbij een monopolie van verkoop toegestaan werd
niet met de wet strijdig waren op voorwaar~~ nochtans dat het niet onbeperkt
ZOU ZIJn.
Reeft het door onze wet van 2 december. 19.57 goedgekeurde verdrag, tot
opnchtmg van de Europese Economische
Gemeenschap, deze juridische toestand
gewijzigd?
Artikel 85 van dit verdrag luidt :
". ~nverenigbaar met de gemeenschap pehJke markt en verboden zijn alle overeenkc:msten tussen ondernemingen, alle
beslmten van ondernemingsverenigingen en alle underling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen
Lid-Staten ongunstig kunnen beYnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge
hebben dat de mededinging binnen de
gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met
name die welke bestaan in a) ... ; b) het
b.eperken of controler~n van de produktie, de afzet, de techmsche ontwikkeling
of de investeringen ; c) het verdelen van
de markten of van de voorzieningsbronnen ... >>.
Retzelfde artikel bepaalt nochtans
verder : " De bepalingen van lid 1 ...
kunnen echter buiten toepassing worden
verklaard .. . voor elke onderling afgestemde fei~elijke .ged~~ging of groep
van ~edragmgen die biJdragen tot verbetermg van de produktie of van de
verdeling der produktie of tot verbetering van de technische of economische
vooruitgang, mits een billijk aandeel
in de daaruit voortvloeiende voordelen
de gebruikers ten goede komt, en zonder
nochtans aan de betrokken ondernemingen a) ... b) de mogelijkheid te
geven voor een wezenlijk dee! van de
betrokken produkten de mededinging
uit te schakelen >>.
Ret is de plaats niet om hier te onderzoeken of deze bepalingen van nu
af reeds door de Belgische rechtscolleges
kunne1_1 toeg~I?ast worden 1 of zij " self
executmg >> ZIJn (of ze direkt werking
hebben) zelfs bij afwezigheid van de
verordeningen of richtlijnen door artikel 87 van het verdrag bedoeld en die
de " beginselen >> neergelegd in de artikelen 85 en 86 verder zullen dienen
te preciseren en bij afwezigheid ook
van de bijzondere nationale wet waarvan gewag in artikel 88 van het verdrag.
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dat in ieder geval een algemeen en onbeperkt verbod van een monopolie van
invoer en verkoop door het verdrag
niet bepaald wordt {23).
Dit zal ook niet voortvloeien uit de
bepalingen van onze nationale wet wanneer het ontwerp van wet tot bescherming tegen het misbruik van economische machtspositie zal aangenomen
zijn (24).
Maar wij moeten vaststellen dat door
de goedkeuring van het verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap althans een algemeen beginsel moet in acht genomen worden
bij de interpretatie van de wetten en
in het onderzoek naar de wettelijkheid
van de arresten en vonnissen. Dit algemeen beginsel is noodzakelijk de bescherming· van de mededinging.
Een algemene beslissing zoals die
van het thans aangevallen arrest is
bezwaarlijk met dit beginsel verenigbaar.
Het bestreden arrest beslist dus dat
het een handelaar steeds verboden is
om het even welke voorwerpen te kopen
en te verkopen wanneer om het even
welke persoon aan een andere handelaar
een exclusiviteit van invoer en van verlwop van die voorwerpen toegekend
heeft.
Dit principe is kennelijk strijdig met
wat door artikel 1165 van het Burgerlijk W etboek bepaald is.
Het bestreden arrest beslist dat hetgeen wettelijk is onwettelijk wordt.
En het is nochtans op grond van dit
enig verkeerd en onwettelijk beginsel
dat het arrest beslist dat de bepalingen
van het koninklijk besluit terzake van
toepassing zijn. Voor de feitenrechter
is dus hetgeen artikel 1165 van het
Burgerlijk W etboek veroorlooft « in se "
strijdig met de eerlijke praktijken in
zake koophandel.
Een dergelijke beslissing moet noodzakelijkerwijze verbroken worden.
N erg ens wordt door de feitenrechter

gewezen op een feit of een omstandigheid eigen aan de handelingen van aanlegger waaruit een oneerlijke praktijk
zou kunnen afgeleid worden.
,.
Het feit een aan een handelaar contractueel toegestaan monopolie niet te
eerbiedigen kan natuurlijk bestraft worden op de voet van de bepalingen van
het koninklijk besluit van december 1934.
Indien dit niet eerbiedigen plaats had
in omstandigheden die een oneerlijkheid,
o.a. een bedrog, een miskenning van de
plichten door de plichtenleer van het
beroep opgelegd, impliceren. Maar geen
enkele dergelijke omstandigheid wordt
door het arrest ingeroepen.
Zouden o.a. dergelijke omstandigheden
zijn waarop de feitenrechter zou mogen
steunen om eruit af te leiden dat « een
handeling strijdig met de eerlijke gebruiken inzake handel of. nijverheid "
aanwezig is :
Het feit dat een handelaar, in Belgie,
koopwaren invoert en verkoopt niettegenstaande het bestaan van een monopolie daarop ten gunste van een ander,
en dit
a) door een medeplichtigheid in de
contractuele fout, gepleegd door de persoon die hem de koopwaren verkocht
heeft;
b) door de misleiding of een bedrog
van de handelaar die hem de koopwaren
verkocht heeft;
c) in strijd met de gewoonten die in
een bepaalde handelswerkzaamheid opleggen steeds de toestemming van de
producent te bekomen (zie namelijk
het geval dat het voorwerp uitmaakte
van het bevelschrift van 20 maart 1952
van de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel) ;
d) om het voordeel te genieten, en
werkelijk te genieten, ·van de handelsreputatie der ingevoerde producten, verkregen, naar zijn weten, uitsluitend
dank zij de uitgaven gedaan en de handelswerkzaamheid
ontwikkeld
sinds
maanden of jaren door de monopolie-

(23) In Frankrijk beslist een decreet van
24 juni 1958, waarschijnlijk genomen namelijk ingevolge de bapalingen van de artikelen 85, 86, 88 van het Verdrag houdende
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, dat de overeenkomsten van
exclusiviteit strijdig zijn met de wet : « le
fait de refuser, de satisfaire, dans la mesure
de ses disponibilites et dans les conditions
conformes aux usages commerciaux, aux

demandes des acheteurs, lorsque ces demandes
ne presentent aucun caractere anormal et
qu'elles emanent de demandeurs de bonne
foi "· Ministeriele onderrichtingen hadden
weliswaar voorgeschreven die bepalingen
met matigheid toe te passen. Doch er is
aangekondigd dat de exclusiviteiten voortaan slechts voor welbepaalde luxe-artikelen
zouden toegelaten worden.
(24) Senaat, Zitting 1958-1959, Doc. 216,
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verbruikers hoog te doen waarderen.
Enz ...
Nogmaals, niets gelijkaardigs wordt
door het bestreden arrest ingeroepen.
Ik besluit tot de verbreking.
ARREST,

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest op 4 juni 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1165, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van
het koninklijk besluit n.r 55 van 23 december 1934, doordat het bestreden arrest,
-om aan te nemen dat eisers zich hebben
plichtig gemaakt aan praktijken die in
strijd zijn met de eerlijke g·ebruiken in
zake koophandel, - zich steunt op het
feit dat zij wisten dat verweerder van de
fabrikant van de onder het merk << Harman Baker» verkochte eierenverpakking
het exclusief recht had bekomen die inpakking in BelgH\ in te voeren en te verkopen, zodat het feit dat eisers zich die
producten in Duitsland konden aanschaffen onverschillig was en hen niet toeliet
een onrechtmatige aanslag op verweerders monopolierecht te plegen, dan wanneer, door zich op geheel regelmatige
wijze de kwestieuze producten aan te
schaffen en in te voeren, eiseres gehandeld
hebben binnen de perken van hun handelsbedrijvigheid, dewelke verweerder
door een contract dat hij gesloten had
niet vermocht te beperken, en dan wanneer de overeenkomsten aileen tegen derden kunnen ingeroepen worden indien
deze, door hun eigen vordering, een toestand willen scheppen die met de contractuele toestand onverenigbaar is, zodat, .vermits eisers binnen de perken
van hun eigen handelsvrijheid gehandeld
hebben, zij geen fout hebben begaan,
geen aanslag hebben gepleegd op rechten
waarop verweerder zich tegenover derden kon beroepen, en derhalve ook geen
daad hebben gesteld die met de eerlijke
gebruiken in handelszaken strijdig is :
Nopens de grond van niet-ontvankelijkheid, gesteund op artikel 9 van de wet
van 25 februari 1925 en hieruit afgeleid
dat het middel het artikel 9? van de
Grondwet niet vermeldt, dan wanneer
het in feite het bestreden arrest verwijt
de conclusies niet passend te hebben
beantwoord, waar aanleggers aanvoerden
dat indien de Duitse firma, die de litigieuze producten aan aanleggers verkocht

heef.t, gerechtigd was deze producten in 1
BelgHi te verkopen, aanleggers ipso facto·
ook het recht hadden dezelfde « Eggs
Frays » in Belgie te verkopen en te ver-'
handelen na ze van deze verkopers te.
hebben gekocht;
Overwegende dat het middel geenszins
op een gebrek aan antvvoord op de conclusies gegrond is doch op de bewering
dat aanleggers niet aan de eerlijke gebrui-'
ken inzake koophandel zijn te kort gekomen, daar zij zouden gehandeld hebben
binnen de perken van hun handelsvrijheid welke verweerder niet vermocht te
beperken door een overeenkomst die hem
een rnonopolie toestond waarbij aanleggers geen partij zijn geweest;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dienvolgens feitelijke grondslag
mist;
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beslissing op de beweegreden steunt
dat « een handelaar die, wetend dat een
andere han.delaar het monopolie van invoer en verkoop van een bepaald product
in Belgie bezit, nietternin dit product zelf
in Belgie invoert en verkoopt, een onrechtmatig·e aanslag op dit monopolierecht pleegt en zodoende een daad stelt
die met de eerlijke gebruiken inzake
koophandel strijdig is, dat de rechten en
de 'gedraging van de Duitse firma bij wie
appeilanten zich de litigieuze producten
hebben aangeschaft ter zake onverschillig zijn >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door aldus op absolute wijze het principe
te stellen dat de derden er toe gehouden
zijn zich ervan te onthouden producten
in te voeren en te verkopen waarvan het
hun bekend staat dat een handelaar het
invoer- en verkoopmonopolie ervan van
een medecontractant verkregen heeft,
niet enkel beslist dat een overeenkornst
aan derden tegenstelbaar is, maar ook, en
zulks in weerwil van de bepaling van
artikel1165 van het Burgerlijk Wetboek,
dat een overeenkomst voor gevolg beefde derden in aile ornstandigheden te verbinden en in onderhavig geval hun vrijt
heid te beperken om met om het even
wie handel te drijven >>;
Overwegende dat het bestreden arrest
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft door uitslnitend op
dergelijk in rechte verkeerd algerneen
principe te steunen om eruit af te leiden
dat aanleggers zich schuldig hebben gernaakt aan een handeling die met de eer-
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lijke gebruiken inzake koophandel strijdig is, zonder na te gaan onder meer of
aanleggers derde-medeplichtigen zijn
geweest aan een contractuele fout die door
de firma waarvan zij de producten kochten begaan werd, ofwel, wegens hun
gedraging in de omstandigheden eigen
aan de zaak, zich aan bedrog, oneerlijkheid of ook aan een professionele
tekortkoming schuldig gemaakt hadden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zoverre het over de
excepties van onbevoegdheid en litispendentie uitspraak gedaan heeft; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
17 juni 1960. - 1 e kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. J.
Rutsaert. Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Faures.

1e KAMER. -

17 juni 1960

1° ARBEIDSONGEVAL.- WEG NAAR
OF VAN RET WERK. - WIJZIGING VAN
RET VERVOERMIDDEL WELKE EEN VERSCHILLENDE WEG AL DAN NlET MEDEBRENGT. 0MSTANDIGREID WELKE
DE WEG NIET << ABNORMAAL " MAAKT
NAAR DE ZIN VAN DE BESLUITWET VAN
13 DECEMBER 1945.
2° ARBEIDSONGEVAL. - WEG NAAR
OF VAN RET WERIC - BEGRIP.
1° De weg naar of van het werk houdt niet
op de no1·male weg te zijn, naar de zin
van de besluitwet van 13 december 1945
door het enkel feit dat de arbeider, on:,
hem af te leggen, een vervoermiddel
gebruikt heeft ander dan datgene hij
geregeld gebruikte en dat hij aldus
genoodzaakt werd een verschillende weg
te volgen.
2° De weg welke een arbeide?' volgt om zich
van zijn Ve?'blijf of van de plaats waar
hij gaat eten naa1' de plaats waar hij zijn
werk Ve?'1'icht te begeven, en omgekeerd,
houdt nie.t op de normale weg te zijn,
naar de zm van de besluitwet van 18 december 1945, door het enkel feit dat de

arbeider zich van de weg die hij gewoon·
lijk volgde verwijde1·d heeft {1).

{N. V. « BELGISCRE MAATSCRAPPIJ VOOR
ALGEMENE VERZEKERINGEN OP RET
LEVEN, DE DOTALE FONDSEN EN DE
OVERLEVINGEN "• T. VAN SANTVOORT
EN N. V. « LA NATIONALE SUISSE l>.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
von11is, op 3 ju11i 1959 in hoger beroep
gewezeu door de Rechtbauk van eerste
aauleg te An twerp en ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 3 err 9 van de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsonge·
vallen, samengeschakeld bij korrinklijk
besluit dd. 28 september 1931, gewijzigd
namelijk door de wetten van 1 juni 1949
en 10 juli 1951, 1 en 2 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naar of van
het werk voordoen, welke voor een onbepaalde duur verlengd werd door artikel12
van de wet van 10 juli 1951, en, voor
zoveel als nodig, 12 van gezegde wet van
10 juli 1951, tot wijziging van de wet be·
treffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, doordat, na te hebben vastgesteld dat verweerder Van Santvoort zich gewoonlijk
per trein en tram naar zijn werk begaf
en ervan terugkeerde, en dat hij, de dag
van het ongeval, om naar zijn woonplaats
terug te keren uitzonderlijk in de door
Wechsler bestuurde auto plaats had genomen, de rechters beslissen dat verweerder Van Santvoort slachtoffer is geweest
van een ongeval dat zich op de weg van
het werk heeft voorgedaan en uit dien
hoofde recht heeft op de wettelijke vergoedingen, om de reden dat hij zich, op
het ogcnblik van het ongeval, op de normale weg bevond welke hij moet afleggen
om terug naar huis te gaan, dan wanneer
de normale weg, in de zin van artikel 1
van de besluitwet van 13 december 1945,
de weg is welke door de arbeider gewoonlijk gevolgd wordt, het begrip normale
weg een niet gewone zonder geldige reden gemaakte omweg uitsluitende, waar(1) Raadpl. verbr., 3 december 1959,
25 maart en 10 juni 1960 (suwa, blz. 298,
693 en 910; Bull. en PAsrc., 1960, I, 399,
866 en 1164).
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uit volgt dat de rechters, door te oordelen dat toen het betwiste ongeval zich
voordeed verweerder Van Santvoort de
" normale weg » aflegde om zich van de
plaats van zijn werk naar deze van zijn
verblijf te begeven, zonder rekening te
houden met het feit dat hij, vrijwillig en
zonder geldige reden, een niet gewone
weg had gevolgd, het wettelijk begrip
« normale weg » hebben miskend en, door
de vordering in te willigen, de aangeduide bepalingen hebben :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat verweerder op grond van de
besluitwet van 13 december 1945, van de
aanleggende vennootschap, verzekeraarwet de wettelijke vergoedingen vorderde
wegens een auto-o)lgeval dat zich op de
weg van het werk voordeed en dat verweerster, verzekeraar van de bestuurder
van het autovoertuig, in het geding tussengekomen is ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt : eensdeels, dat verweerder zich
gewoonlijk per tram tot Antwerpen, per
trein van Antwerpen naar Brussel en per
tram te Brussel van zijn verblijfplaats te
Deurne naar zijn werk te Brussel begaf
en dat hij ook gewoonlijk op dezelfde
wijze de terugreis aflegde, en anderdeels,
dat op de dag van het ongeval, hij van
zijn werk te Brussel terugkomende,
plaatsgenomen had in de auto van een
werkgezel die ook naar Antwerpen terugkeerde, dat de auto op de Jan Van Rijswijcklaan te Antwerpen tegen een boom
reed en verweerder gekwetst werd ;
Overwegende dat naar luid van artikel1 van de besluitwet van 13 december
1945, als weg naar en van het werk dient
verstaan de door de arbeider normaal af
te leggen weg om zich van zijn verblijf of
van de plaats waar hij gaat eten naar de
plaats waar hij zijn werk verricht te begeven, en omgekeerd;
Overwegende eensdeels, dat die wetsbepaling het normaal karakter van de af
te leggen weg niet van het aanwenden van
een bepaald vervoermiddel afhankelijk
maakt; dat de werlmemer, om de weg
naar en van het werk af te leggen, vrijelijk zijn toevlucht mag nemen tot elk
vervoermiddel; dat, anderdeels, die wetsbepaling niet vereist dat de weg steeds op
identieke wijze wordt afgelegd, dat indien
de wijziging van het vervoermiddel, die
dus wettig is, een wijzig·ing van de weg
insluit, deze wijziging niet van de aard is
dat zij op zichzelf aan de weg zijn karakter van normale weg ontneemt;

Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanleggende vennootschap tot de kosten.
17 juni 1960.- 1e learner.- Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarne~
mend voorzi~.ter .. - Verslaggever, H. Ne-'
ven. - GeltJklu~dende conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. Pleitei·s
HH. Simont, Van Ryn en Demeur. · 1

1 e KAMER. -

17 juni 1960

1° KINDERBIJSLAGEN. - WERKGE·
VERS EN NIET-LOONTREKKENDEN. LETTERKUNDIGE. - PDBLICATIE. VoORWAARDE VAN ONDERWERPING AAN
HET REGIME VAN DE KINDERBIJSLA~
GEN.
2° KINDERBIJSLAGEN. - WERKGE~
VERS EN NIET-LOONTREKKENDEN. SPORADISCHE LETTERKUNDIGE WERK·
ZAAMHEID. - PUBLJCATlE. - BEWIJS
VAN EEN JAARLIJKSE WERKZAAMHEID
VAN MINSTENS ACHTTIEN DAGEN NIET
GELEVERD. NIET ONDERWERPING
AAN RET REGIME VAN .DE KINDERBIJSLAGEN.
1° De .letterkundige. is on1~1·worpen aan het
!'eg~me van de ktnde!·b~Jslagen ingevoerd
door de wet van 10 j'!kni J 937 en aangevuld door het komnkltJk besluit van
22 december 1938 .?nde1· de tweevoudige
voorwaar~e dat h~J, als .dusdanig, een
beroep uttoefent en dat h~j het minstens
achttien dagen pe1· jaar doet.
2° Beslist wettelijk dat een dagbladschrijver, als dusdanig aan het !'egime van de
kinde1·bijslagen aan loontrekkenden on0erwo!'pen, niet bovendien onderworpen
~s aan datgene dat voo!'zien is voor de
werkgevers en de niet-loontrekkenden
wegens zijn werkzaamheid van letterk'l!'ndige, de !'echte!' die vaststelt dat hij
z~ch er toe beperkt heeft spomdisch enkele
romans gedurende m·ije U!'en te schrijven
dat deze we1·ken, zo ze geplubliceerd wer~
den, slechts een zeer ge1'1:nge som opgebmcht hebben en dat het daa1·enboven
noch doo!' deze publicaties noch door
andere omstandigheden bewezen is dat
die lette_rkundige werkzaamheid gedurende mtnstens 18 dagen per jam· uitgeoefend werd.
·

-944(DE ONDERLINGE HULPKAS VOOR KINDERTOESLAGEN,
T.
GERMONPREZ.)
ARREST.

BET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis op 19 december 1958 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te V eurne ;
Over beide middelen sam en, het eerste:
afgeleid uit de schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
2, 5 en 9 van de wet van 10 juni 1937
waarbij de kindertoeslagen tot de werkgevers en niet-loontrekkende uitgebreid
worden, 3 van het door hoger vernoemde
wet voorzien organiek koninklijk besluit
van 22 december 1938, 9? van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
voor recht gezegd heeft dat de bijkomende bedrijvigheid van verweerder als
letterkundige hem er niet toe brengen
moest als niet-loontrekkenden in de
gezinsvergoedingen bij te dragen, en derhalve eiseres haar eis heeft ontzegd om
de redenen, zo eigen aan het bestreden
vonnis als aan de eerste rechter, dat ...
eiseres « niet bewijst dat de bedrijvigheid
van verweerder, als wordt zij bijkomend
uitgeoefend, toch een « beroep >> uitmaakt ... », « dat al de feitelijke gegevens
der zaak aanwijzen dat het voor verweerder slechts over een << violon d'lngres >>
gaat, en dat overigens niet uitgemaakt is
tijdens welk tijdstip of well{ dienstjaar
het werk van inspiratie en compositie ontstaan is >>, dan wanneer het bestreden
vonnis anderzijds als vaststaand houdt
dat << deze bedrijvigheid (van verweerster
als letterkundige) er in bestaan heeft
gedurende de 6 jaren voor dewelke bijdragen gevorderd zijn, als auteur enkele
boeken uitgegeven te hebben ... >> ; waaruit noodzakelijkerwijze volgt dat voor
de rechter over de grond dus wel bewezen was dat verweerder, gedurende de
bewuste periode, het beroep van auteur
uitgeoefend had en, bijgevolg·, als nietIoontrekkende aan de verplichting tot
bijdrage in de kindervergoedingen onderworpen was : het tweede : afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 5 en 9
van de wet van 10 juni 193?, waarbij de
kindertoeslagen tot de werkgevers en
niet-loontrekkende uitgebreid werden,
3 van het door voornoemde wet voorziene
organiek koninklijk besluit van 22 december 1938, 6?, 9? en 10? van de Grondwet ; doordat het bestreden vonnis, om
de door eiseres ingestelde eis bij bevestiging van het beroepen vonnis te verwer-

pen, en aldus tot de niet-toepassing van
het artikel 3 van het voormeld organiek
koninklijk besluit te besluiten, vaststelt
dat << ... vanaf januari 1940 tot december
1956 een totaal van 13.000 frank aan ver·
weerder door de << Sabam >> uitgekeerd
werd ... >> en er uit afleidt dat << ... alsdan
bezwaarlijk van commercialisatie (van
het beroep als auteur) kan spraak zijn ... >>;
dan wanneer tot toepassing van artikel 3
van het organiek koninklijk besluit enkel
vereist wordt dat 1° iemand zelfs ten bij·
komstige titel een zelfstandige bedrijvig·
heid zou uitoefenen ; 2° dat deze activiteit
normaal in Belgie zou uitgeoefend worden; en 3° dat deze uitoefening van het
beroep zich over minstens 18 .dagen per
jaar zou uitstrekken, en noch de wet van
10 juni 1937 noch het in uitvoering dezer
wet genomen organiek koninklijk besluit
vereisen dat de zelfstandige of niet loon·
trekkende arbeider verplichtend naar
aanleiding van de uitoefening zijner be·
drijvigheid een commercieel doe! zou
beogen, dan wanneer door dit in de wet
niet voorziene vereiste te stellen, het
bestreden vonnis de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat verweerder, door een bedien·
dencontract aan het bestuur van een dag·
blad verbonden dagbladschrijver, als dus·
danig aan het regime van de kindertoe·
slagen vbor loontrekkende arbeiders on·
derworpen is ;
Dat aanlegster, aanvoerend dat ver·
weerder, letterkundige werken, inzonder·
heid romans, gepubliceerd had en aldus,
bovendien een zelfstandig arbeider was
die een bijberoep uitoefent, en als dusda·
nig de bijdragen voor het wettelijk regi·
me van de kindertoeslagen voor werkge·
vers en niet-loontrekkenden verschuldigd
was, van verweerder de bijdragen vor·
derde voor de jaren 1952 tot 195? ipbegrepen;
Overwegende dat de letterkundige aan
het regime van de kindertoeslagen inge·
voerd door de wet van 1 juni 1937, aangevuld door het koninklijk besluit van
22 december 1938, onderworpen is onder
de tweevoudige voorwaarde : 1 °) dat hij
het tot een beroep maakt en 2° hij dit
beroep minstens 18 dagen per jaar uitoefent;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de eis van aanlegster niet gegrond verklaart en deze beslissing steunt zowel op
eigen redenen als op die van de eerste
rechter waaruit blijkt, enerzijds, dat verweerder gedurende de jaren 1952 tot 1957
geen beroep uitgeoefend heeft, daar hij

-945zich ertoe beperkt heeft sporadisch te
schrijven gedurende de enkele vrije uren
waarover hij sedert januari 1940 tot
einde december 1956 beschikt heeft, dat
deze werkzaamheid hem in de loop van
16 jaar slechts 13.000 frank opgebracht
heeft, dat het in werkelijkheid, zoals voor
menig ambtenaar of lid van het onderwijzend personeel over een « violon
d'Ingres )) ging, hetgeen geenszins de uitoefening van het beroep uitmaakt;
Dat de rechter over de grond aan de
andere kant vaststelt dat niet bewezen is
op wellr tijdstip en in de loop van welk
dienstjaar verweerder door de « inspiratie )) begunstigd werd en zijn werken
geschreven heeft, en dat de data van
verschijning van de werken niet volstaan
Dm te bewijzen dat de wettelijke vereisten
voor het verschuldigd zijn van de gevorderde bijdragen verenigd zijn;
Overwegende dat, aangezien het bestreden vonnis aldus wettelijk vastgesteld
heeft dat verweerder geen beroep had uitgeoefend en dat in ieder geval niet bewezen was dat hij het minstens 18 dagen per
jaar in de loop van de dienstj aren 1952 tot
1957 zou gedaan hebben, het wettelijk
de vordering van aanlegster niet gegrond
verklaard heeft ;
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het eerste middel, uit het
!outer feit dat verweerder werken zou
uitgegeven en verspreid hebben in de loop
van de litigieuze dienstjaren niet blijkt
dat hij een beroep uitgeoefend heeft of dat
hij zulks minstens 18 dagen per jaar zou
gedaan hebben ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door in de door het tweede middel
bestreden reden te verklaren « dat vanaf
januari 1940 tot december 1956 een totaal
van ongeveer 13.000 frank aan ge!ntimeerde (verweerder) uitgekeerd werd en
dat alsdan bezwaarlijk van commercialisatie kan sprake zijn ))' geenszins beslist
1l8eft dat hij een commerciele werkzaamheid diende te hebben om aan het regime
van kindertoeslag·en voor niet-loontrekkende onderworpen te zijn ;
Dat hij aldus enkel er op heeft gewezen dat, uit de geringheid van de door
verweerder in de loop van een zo lange
periode behaalde inkomsten tevens bleek
d.at hij geen beroep uitgeoefend had ;
Dat de middelen niet kunnen ingewilligd worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
17 juni 1960.- 1 6 kamer.- Voo1'zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarVERBR., 1960. 60

nemend voorzitter. Verslaggever,
H. Vroonen. Gelijkluidende conclusie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, HH. VanRyn en Van Leynseele,

2 6 KAMER, -

20 juni 1960

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
TEGENBEROEP. BURGERLIJKE
PARTIJ VAN WIE DE VORDERING TEGEN
EEN BEKLAAGDE NIET VOOR DE RECHTER IN BEROEP GEBRACHT WORDT. TEGENBEROEP TER TERECHTZITTING
DOOR DEZE PARTIJ TEGEN DIE BEKLAAGDE INGESTELD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - IN HOGER BEROEP GEWEZEN
VONNIS VERNIETIGD OMDAT DE RECHTER IN BEROEP KENNIS GENOMEN
HEEFT VAN EEN BURGERLIJKE VORDE·
RING DIE NIET VOOR HEM GEBRACHT
WAS. - DEFINITIEF GEVONNISTE VORDERING. - CASSATIE ZONDER VERWIJZING.
1° De burge~·lijke partij die zich tegen twee
beklaagden aangesteld heeft van welke een
enkel tegen haar hager be1·oep heeft aangetekend, ve~·mag niet, doo1' het middel
van het tegenbe1·oep, de door haw· voor de
eerste 1'echte1' tegen de andere beklaagde
ingestelde burge1·lijke vo1·dering bij de
rechter in beroep aanhangig te maken (1).
(Wetboek van strafv., art. 174 en 203
vervangen door de artikelen 1 en 2 van
de wet van 31 mei 1955.)
2° Wanneer een in hoge1' be1·oep gewezen
vonnis ve1'nietigd is in zover de rechter
in beroep kennis heeft genomen var. een
burgerlijke vo1·dering welke voor hem niet
gebracht was, wordt de cassatie ove1' dit
punt zonder verwijzing uitgespToken (2).

{KELLNER, T.
N. V. « CHOCOLAT SUCHARD l>.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 december 1959 in hoger
(1) en (2) Verbr., 6 october 1958 (Arr.
Verbr., 1959, 100; Bull. en PAsrc., 1959,
I, 123).
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beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dinant;
Overwegende dat aanlegger zijn voorziening beperkt heeft tot de beslissing
gewezen over de burgerlijke vordering
welke door de verwerende vennootschap
oorspronkelijk tegen hem ingesteld werd ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7 van de wet van
1 mei 1849, 174 en 203 van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreden
vonnis aanlegger hoofdelijk met een
medebeklaagde veroordeeld heeft tot het
betalen van schadevergoeding aan verweerster, dan wanneer aanlegger vrijgesproken was door de eerste rechter die
gevolglijk de burgerlijke vordering van
verweerster niet ontvankelijk verklaard
had in zover deze vordering tegen aanlegger gericht was, en dan wanneer verweerster van deze beslissing niet in hoger
beroep was gekomen :
Overwegende voorzeker dat zowel uit
het proces-verbaal der op 29 september
1959 gehouden terechtzitting als uit het
bestreden vonnis blijkt dat verweerster
tussenberoep ingesteld heeft;
Overwegende echter dat aileen de
medebeklaagde van aanlegger en het
openbaar ministerie van de beslissing van
de eerste rechter in hoger beroep gekomen
waren ; dat deze hogere beroepen niet tot
gevolg gehad hebben de burgerlijke vordering van verweerster tegen aanlegger
v66r het rechtscolleg·e in hoger beroep te
brengen;
Waaruit volgt dat het tussenberoep
van verweerster de rechter in hoger beroep niet in staat stelde tot het veroordelen van aanlegger j egens verweerster ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het aanlegger hoofdelijk met een medebeklaagde veroordeelt
tot betaling aan verweerster van de som
van 4.350 frank, van de gerechtelijke
interest en de kosten; beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerster tot de
kosten ; zegt dat er geen termen zijn tot
verwijzing.
20 juni 1960. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve~·, H. Louveaux.
- Gelijlduidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.

2°
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20 juni 1960

MIDDELEN TOT CASSATIE. -STRAF·
ZAKEN. ARREST DAT DE AANLEGGER
VEROORDEELT TOT EEN ENKELE STRAF
UIT HOOFDE VAN VALSHEDEN IN GE;
SCHRIFTEN EN GEBRUIK VAN DIE VALS·
HEDEN, VAN OPLlCHTING EN VAN EEN·
VOUDIGE BANKBREUK BESTAANDE UIT
TWEE FElTEN. GELASTENDE DAT
HET GEDEELTE VAN HET ARREST HET•
WELK OP DE BANKBREUK BETREKKING
HEEFT, BEKEND ZAL GEMAAKT WORDEN.
MIDDEL DAT SLECHTS BETREKKING
HEEFT OP EEN VAN DE FElTEN VAN
BANKBREUK. STRAF WETTELIJK
GERECHTVAARDIGD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF. BEKENDMAKING WETTE·
LIJK GERECHTVAARDIGD
DOOR HET
ANDER FElT VAN BANKBREUK.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

Wanneer de aanlegge!' tot een enkele straf
veroo1·deeld werd utt hoofde van valsheden in geschriften en gebruik van die
valsheden, van oplichting en van eenvoudige bankbreuk bestaande uit twee
feiten en wannee1· de rechte1· de bekendmaking van het gedeelte van het arrest
hetwelk op de bankbreuk betrekking heeft
gelast heeft, is niet ontvankelijk het verzoek tot cassatie dat slechts betrekking
heeft op een van de twee feiten welke een
bestanddeel van de staat van bankbreuk
uitmaken, terwijl de uitgesproken straf
doo1· een ander misdrijf wettelijk gerechtvaardigd is en de bekendmaking door het
doo1· het middel niet bedoeld (eit van
bankbreuk wettelijk gerechtvaa1·digd is {1)
(BRIGMAN EN DE WIT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, tot staving van
de door de eerste drie aanleggers ingestelde voorziening, afgeleid uit de schendiT;lg van artikel 97 van de Grondwet, en,
gevolglijk, van de artikelen 193, 196 en
197 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest, bij bevestiging van het
beroepen vonnis tegen aanleggers bewe(1) Over de aard van de bekendmaking
voorzien bij artikel 583 van de wet van
18 april 1851 op de faill:Lssementen, zie verbr.,
6 december 1954 (A1'1', Verbr., 1955, 236;
Bull. en P.A.siC., 1955, I, 328).
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bestaande hierin « op wisselbrieven die
door de firma «de Wit & C0 " op de
P. V. B. A. « Etablissements H. Bricman "
getro:k:ken en door deze firma .geaccepteerd werden, de vermelding « waarde
opgegeven ter belichaming van een verkoop van stoffen te hebben aangebracht
of doen aanbrengen, dan wanneer deze
wisselbrieven in werkelijkheid niet op
verkopen van stoffen, doch op door de
firma '' de Wit >> toegestane voorschotten
betrekking hadden "• en, om aldus te
beslissen, hierop gesteund heeft dat « die
brieven (en onder meer die welke een
valse vermelding droeg, waardoor hij tot
een levering van goederen betrekkelijk
gemaakt werd) « wissels uit inschikkelijkheid " zouden geweest zijn "• wat noodzakelijkerwijze impliceert dat in de gedachte van het hof van beroep slechts
een van bedoelde wisselbrieven, namelijk die welke speciaal in de tekst der
telastlegging opgegeven is (effect ten
bedrage van 132.403 frank, getrokken op
29 augustus 1952 en betaalbaar op 25 december 1952), een valse vermelding droeg
waardoor hij wederrechtelijk tot een levering van goederen betrekkelijk gemaakt
werd; doordat er mitsdien tussen voormelde redenen van het arrest en deszelfs
dispositief, waardoor aanleggers veroordeeld worden ter zake van het aangebracht hebben, op de gezamenlijke, in de
telastlegging A/3 aangehaalde brieven,
van een beweerdelijk valse vermelding,
een onoverkomelijke tegenstrijdigheid
heerst, die in feite met een ontbreken van
redenen gelijkstaat :
Overwegende dat, onder de qualificatie van valsheid en gebruik van valse
stukken, de door de feitenrechter bewezen verklaarde telastlegging A/3, zoals
zij door hem gewijzigd was, aan aanleggers verwijt, als mededaders, « op de wisselbrieven die door de firma « de Wit
& C0 " op de P. V. B. A. « Etablissements
H. Bricman "• getrokken en door deze
firma geaccepteerd werden, de vermelding
« waarde opgegeven ter belichaming van
een verkoop van stoffen " te hebben
aangebracht of doen aanbrengen, hoewei die wisselbrieven in werkelijkheid
niet op verkopen van stoffen, doch
op door de firma « de Wit " toegestane voorschotten betrekking hadden,
ter zake onder meer op een wisselbrief ten
bedrage van 132.403 frank, getrokken op
29 augustus 1952, betaalbaar op de vervaldag 25 december 1952 ";
Overwegende dat het arrest verklaart
« dat de eerste rechter steunende op de

onderzoekingen van de gerechtelijke deskundigen, zich terecht bij hun overeenstemmende conclusies aangesloten en
beslist heeft dat die brieven (onder meer
de brief welke een valse vermelding droeg,
waardoor hij tot een levering van goederen betrekkelijk werd gemaakt) uit
inschikkelijkheid opgemaakte effecten
waren, die de firma « de Wit " in staat
gesteld hebben aan de P. V. B. A. «Ericman " voorschotten te doen, waarbij de
trekker de Wit aan de betrokkene Ericman het disconto afgaf dat hij door die
wisselbrieven van de Bank van Brussel
bekomen had " ;
Dat uit deze reden volgt dat het arrest
dient te worden ge!nterpreteerd aan de
hand van het beroepen vonnis waarnaar
het uitdrukkelijk verwijst ; dat naar luid
van dit vonnis, « er uit de overeenstemmende nasporingen en conclusies van de
gerechtelijke deskundigen Bollen en GilHot blijkt dat de beldaagden Bricman de
door de firma « de Wit » getrokken wisselbrieven, die leveringen van goederen
als oorzaak vermeldden, geaccepteerd
hebben, hoewel deze wissels uit inschikkelijkheid tot stand kwamen en in werkelijkheid betrekking hadden op door de
firma« de Wit» aan de P. V. B. A. «Ericman»' toegestane voorschotten » ; dat het
vonnis, bij het onderzoeken van de gegrondheid van de telastlegging F, zegt
« dat per slot van rekening, het afgeven
van die gelden dus bekomen werd voor
het gebruiken van documenten welke
voorzien waren van een valse vermelding
die de Bank misleidde » ;
Dat deze motivering van de eerste rechter overigens een antwoord is op de conclusies waardoor de eerste drie aanleggers
zelve verklaarden « dat de litigieuze wissels geen wissels uit inschikkelijkheid zijn
geweest, maar dat zij wei degelijk ter
belichaming van een verkoop van stoffen
getrokken werden » ;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
middel op een onjuiste interpretatie van
het bestreden arrest berust;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede en het derde middel,
afgeleid, door de eerste drie aanleggers,
het tweede, uit de schending van artikel 496 van het Strafwetboek, alsmede
van de artikelen 1318, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, betreffende
de bewijskracht van de akten, en 97 van
de Grondwet : I. doordat het bestreden
arrest, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, tegen aanleggers als bewezen heeft
aangezien, als een beweerde oplichting
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van de Bank van Brussel "gepleegd werd,
het feit zich door haar de opbrengst van
de discontering van vier wissels voor een
totaal bedrag van 562.445 frank
{171.402 frank + 132.403 frank +
139.394 frank
119.246 frank) te hebben doen afgeven, en, om aldus te beslissen, hierop steunt dat uit de overeenstemmende conclusies van de onderzoekingen der gerechtelijke deskundigen
blijkt dat de kwestieuze wissels (en onder
meer die welke voorzien was van een
valse vermelding waardoor hij tot een
levering van goederen betrekkelijk was
gemaakt) « uit inschikkelijkheid tot stand
gekomen effecten waren, die de firma
« de Wit >> in staat gesteld hebben aan de
P. V. B. A. « Bricman » voorschotten te
doen, waarbij de trekker de Wit aan de
betrokkene Bricman bet disconto afgaf dat
hij door die wisselbrieven van de Bank
van Brussel bekomen had », dan wanneer
er uit de duidelijke, bepaalde en niet voor
interpretatie vatbare vermeldingen van
het in de zaak door de gerechtelijke deskundige Guillot neergelegde verslag blijkt
dat, op de vier in bedoelde telastlegging
aangehaalde wissels er slechts Mn, namelijk de wissel van 132.403 frank, bij de
bank van Brussel gedisconteerd werd, de
andere drie bij het « Comptoir du Centre»
ter drscontering zijnde aangeboden, in
dier voege dat het arrest niet zonder miskenning van de bewijskracht van de tekst
van voormeld verslag heeft kunnen beslissen dat er ter zake een oplichting ten
nadele van de bank van Brussel voor het
totaal bedrag van de vier in de telastlegging aangehaalde effecten had plaats
gehad; II. doordat althans er tussen de
redenen van het arrest waarin uitdrukkelijk naar de conclusies van de expertiseverslagen verwezen is, en het dispositief
waardoor aanleggers veroordeeld zijn uit
hoofde van een ten nadele van de bank
van Brussel gepleegde oplichting, wijl zij
zich door haar de opbrengt van de discontering van de vier in de telastlegging
aangehaalde wissels hebben doen overhandigen, een onoverkomelijke, met een
totaal ontbreken van redenen gelijkstaande tegenstrijdigheid heerst, vermits
uit de vermeldingen zelve van het verslag van deskundige Guillot, naar wiens
conclusies het arrest verwijst, blijkt dat,
op de vier in de telastlegging aangehaalde
wissels, er althans drie gedisconteerd werden, niet bij de Bank van Brussel, doch
bij het Comptoir du Centre; het derde,
uit de schending van de artikelen 43 7,
438, 440, 573 en 574 van de wet van
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18 april1851 op de failliBsementen, bankbreuken en het uitstel van betaling, die
boek III van het Wetboek van koophandel uitmaakt, 489 van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest aanleggers schuldig aan
eenvoudige bankbreuk verklaart wijl zij
niet binnen de door yoormeld artikel 440
van de wet van 18 april1851 voorgeschreven termijn de aangifte van de ophouding
van de betalingen der P. V. B. A. « Etablissements H. Bricman ,, waarvan zij
beheerders-zaakvoerders waren, gedaan
hebben, en om aldus te beslissen hierop
gesteund heeft dat er, ten deze, « een
gedeeltelijke ophouding van de betalingen » zou plaats gehad hebben en zullcs op
ee)l tijdstip lang v66r 18 februari 1954,
de datum van de neerlegging van een
verzoek om een concordaat dat met de
aangifte van de ophouding· der betalingen
gelijkstond, dan wanneer, om te verklaren
dat een handelaar in staat van faillissement verkeert met, als gevolg, de verplicht!ng voor hem dit binnen de bij de
wet vastgestelde termijn aan te geven, e:r
noodzakelijk ve:reist is dat de ophouding
van zijn betalingen zoniet een volstrekte
zij, in deze zin dat de schuldenaar verkeert in de onmogelijkheid al zijn verbintenissen tezamen en elke afzonderlijk
na te komen, zij dan toch zo algemeen
dient te wezen dat zij tot gevolg kan hebben onherroepelijk het handelskrediet van
de betrokkene aa)l het wankelen te brengen; waa:ruit volgt dat de gewone vaststelling, als ten deze, van 'het bestaan van
een « gedeeltelijke ophouding van de
betalingen » niet volstaat om naa:r recht
de staat faillissement te vera)ltwoorden
en dienvolg·ens om het hof van cassatie in
de mogelijkheid te stellen zijn toezicht op
de wettigheid van de veroordelingen die
eventueel uit hoofde van eenvoudige
bankbreuk uitgesproken werden uit te
oefenen :
Overwegende dat de eerste drie aanleggers veroordeeld werden uit hoofde van
valsheden in geschriften en gebruik van
die valsheden (telastlegging A), van oplichtingen (telastlegging F) en van door
twee feiten opgeleverde eenvoudige bankbrenk (telastlegging D 1 en 2), tot Mn
enkele straf van vier maanden gevangenis, met vij f j aar schorsing, en 300 frank
geldboete; dat het arrest, overeenkomstig artikel 583 van de wet van 18 april
1851 op de faillissementen, gelast dat het
gedeelte van bet arrest hetwelk op de
bankbreuk betrekking heeft, bekend zal
gemaakt worden ;
Overwegende dat de middelen slechts
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betrekking hebben : het tweede op sommige van de wanbedrijven van oplichting, het derde op een van de twee feiten
die het arrest in aanmerking genomen
heeft als de staat van eenvondige bankbrenk opleverende ;
Overwegende dat de nitgesproken straf
wettig gerechtvaardigd is door de valsheden in geschriften ; dat de bekendmaking
wettig gerechtvaardigd is door het bankbrenk opleverende feit, dat in het derde
middel niet aangehaald is ;
Overwegende dat de middelen derhalve
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
zijn;
En overwegende wat de vier aanleggers
betreft, dat de snbstantiele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
20 jnni 1960.- 2e kamer. - Voorzitter, H. Giroul, voorzitter.- Ve1·slaggever,
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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KAMER. -

20 juni 1960

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN.
0PENBAARHEID VAN HET ONDERZOEK
OP DE TERECHTZITTING. VASTSTELLING.
2o VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. INZICHT DE
BELASTING TE ONTDUIKEN OF EEN
DERDE DAARAAN TE DOEN ONTSNAPPEN. AANPLAKKING OF INLASSING
VAN DE BESLISSING.

Door vast te stellen dat het onde1·zoek
geschied is op een te1·echtzitting, in
voo1·tzetting van een terechtzitting waw·van de openbaarheid in het proces-verbaal ervan en overeenlwmsti g de vool'schl'iften van artikel 190 van het Wetboek
van strafvordel'ing vastgesteld werd, stelt
de correctionele rechtbanlc vast dat het
onderzoek welke in voo1·tzetting plaats had
openbaar is geweest (1).
2° De beslissing houdende ve1·oordeling tot
een gevangenisst1·a{ uitgesp1·oken we gens

1°

(1) Raadpl. verbr., 14 juni 1948 (sttp1'a,
blz. 323; Bttll. en PAsrc., 1948, I, 374);
15 februari 1960 (supra, blz. 563; Bull. en
PAsrc., 1960, I, 693).

valsheden in geschl'iften of ge bruilc van
valse stukken, bedreven met het inzicht
de belasting te ontduiken of een de1·de
daaraan te doen ontsnappen, rnoet worden qangeplalct of bij uittrelcsel in de
dagbladen ingelast overeenkomstig artilcel 78bis van de samengeschakelde wet. ten betreffende de inkornstenbelastingen.
(DUPONT, POSTYNS, LEGRAND, LECOMPTE,
L'OLIVIER EN VAN DE MOSSELAER, T.
DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FIN ANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 29 jnli 1959 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Over het enig middel, van de door
aanleggers Dupont en Van de Mosselaer
neergelegde memories, en over het eerste
middel van de memories van aanleggers
Lecompte, Postyns en Legrand, afgeleid
uit de schending van de artikelen 190 en
211 van het Wetboek van strafvordering,
96 en 97 van de Grondwet, doordat bij het
bestreden arrest over een nietige procedure uitspraak gedaan is, daar in de processen-verbaal van de terechtzittingen
welke door de eerste rechter in de zaak gehouden werden op 6, ? , 12, 13, 14, 19, 20,
21, 22, 27, 27 ('s namiddags), 28 en 30 me,
1958 en op .2, 3, 4, 5, 6 en 18 juni 1958i
niet vastgesteld is dat die terechtzittingen
in het openbaar plaats hadden door het
toelaten van het publiek in de ruimte
waar Q.e zaak ge'instrueerd wordt, en
evenmin dat bet sluiten van de deuren zou zijn gelast, en doordat het
arrest deze nietigheden overgenomen
heeft daar het de onderzoekselementen
welke in de loop van die terechtzittingen
ingewonnen werden niet uit de debatten
verworpen heeft, doordat het bestreden
arrest dienvolgens de in het middel aangeduide bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat de zaak opgeroepen
en onderzocht werd op de terechtzitting
van 5 mei 1958 van de Correctionele
Rechtbank te Brussel; dat zij verdaagd
en achtereenvolgens ge'instrueerd werd op
de terechtzittingen van 6, 7, 12, 13, 14, 19,
20, 21, 22, 27 en 27 ('s namidags), 28 en
30 mei 1958, 2, 3, 4, 5, 6 en 18 juni 1958;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de eerste terechtzitting van 5 mei
1958 nitdrnkkelijk vermeldt dat de
terechtzitting openbaar is; dat, in het
proces-verbaal van iedere der daarop
gevolgde terechtzittingen gereleveerd is
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word in de Franse taal gevolgd en het
onderzoek geschiedt overeenkomstig de
voorschriften van artikel 190 van het
Wetboek van strafvorderi11g >>;
Overwegende dat, aangezien de wet
geen enkele formule voorgeschreven heeft
om vast te stellen dat de debatten openbaar zijn, deze openbaarheid kan blijken
uit gelijk welke vermelding van het zittingsblad die geen twijfel laat heersen
nopens het werkelijk inachtnemen van
die openbaarheid ;
Overwegende dat de vermeldingen van
elk der in het middel aangeduide zittingsprocessen-verbaal waarin vastgesteld is
dat het onderzoek geschied is « bij voortzetting » van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 5 mei 1958, en die
zich voegen bij de vermelding dat dit
onderzoek plaats gehad heeft overeenkomstig de voorschriften van artikel 190
van het Wetboek van strafvordering, hetwelk luidt : « het onderzoek is openbaar
op straf van nietigheid », bewijzen dat
voormelde terechtzittingen in het openbaar plaats hadden ;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
W at de voorziening van aanlegger
Georges Lecomte betreft :
II. Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21, 22, 24
en 26 van de wet van 1? april 18?8, de
inleidende titel van het Wetboek van
strafvordering inhoudende, 2 (gewijzigd
door de wetten van 23· augustus 1919,
artikel 3, en 19 maart 1956, enig artikel)
en 3 (gewijzigd door de wet van 23 augustus 1919) van de wet van 4 october 186?
op de verzachtende omstandigheden, opnieuw gedrukt krachtens het koninklijk
besluit van 22 februari 1892, 196, 19?,
213 en 214 van het Strafwetboek en 9?
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest het middel afwijst dat door aanlegger afgeleid is uit de verj aring van de
publieke vordering in verband met de
gecorrectionaliseerde misdaden welke in
de dagvaarding sub B IX en C X beschreven en tegen hem als bewezen beschouwd
zijn, door de overweging dat, daar die
overtredingen uit eenzelfde bedrieglijk
oogmerk zijn gesproten, de verjaring voor
de gezamenlijke feiten pas ingegaan is
vanaf het laatste feit, hetwelk, naar het
hof van beroep zegt, eeTJ gebruik van een
vals stuk is dat gepleegd werd op 28 november 1955, de datum waarop aanlegger
volgens het bestreden arrest « bij het hof
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tegen de beslissing van het bestuur der
directe belastingen van 23 november 1955
waardoor zijn reclamatie betreffende de
van ambtswege gevestigde aanslag van
de naamloze vennootschap « Etablissements G. Lecomte» verworpen werd »,
en door de overweging dat zo, om strafbaar te wezen, zowel de valsheid als het
gebruik van het vals stuk onder meer het
bestaan of de mogelijkheid van een nadeel impliceren, eraan dient te worden
herinnerd dat, om te oordelen of het nadeel al dan niet mogelijk was, er dient te
worden uitgegaan van het tijdstip waarop
de valsheid gepleegd is ; dat het volstaat
dat op het tijdstip van het plegen van de
valsheid het valse stuk door het gebruik
dat eventueel ervan zou worden gemaakt
een openbaar of privaat helang kan
krenken », dan wanneer het gebruik van
een vals stuk - en inzonderheid het op
28 november 1955 geschiede gebruik van
een vals stuk, dat als zodanig in het
bestreden arrest beschreven is - als
bestanddeel onderstelt de mogelijkheid
van een nadeel hetwelk op het tijdstip
van bet gebruik zelve van het vals stuk
dient beoordeeld te worden, welk gebruik
een van de valsheid onderscheiden misdrijf uitmaakt, en dan wanneer het arrest
de aanwezigheid van dit door heklaagde
betwiste element, voor het gebruiken, op
28 november 1955 van een vals stuk niet
vaststelt (inzonderheid schending van de
artikelen 194, 196, 19?, 213 en 214 van
het Strafwetboek) ; dan wanneer het
arrest niet of althans niet passend beantwoordt de door aanlegger v66r het hof
regelmatig genomen conclusies, waardoor
hij deed geldeTJ dat de hem ten laste gelegde misdrijven verjaard waren, daar de
alde van 28 november 1955 niet het
karakter van een gebruik van een vals
stuk kon hebben om de reden dat « zowel
het gebruik van het vals stuk als de valsheid zelve, om strafbaar te wezen, het
bestaan of de mogelijkheid van een nadeel
impliceren; dat ten deze, aangezien in de
vervolging gepreciseerd was dat de geincrimineerde valsheden g'epleegd waren ten
einde de belasting te ontduiken, de benadeelde bij die valsheden zeker het bestuur
der directe belastingen was ; dat, vermits
het bestuur geweigerd had de van valsheid heschuldigde akten als echt te beschouwen en, onder verwerping ervan, de
naamloze vennootschap van ambtswege
had aangeslagen, geen nadeel hetzelve
nog kon worden berokkend ; dat vanaf
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nadeel gevrijwaard was, een van de bestanddelen van de misdaad van valsheid
of gebruik van een vals stuk kwam te
verdwijnen, daar de ge'incrimeerde akten
opgehouden hadden de gevolgen voort te
brengen of te kunnen voortbrengen met
het oog waarop zij ten aanzien van de
telastlegging, tot stand zouden zijn gebracht; dat, daar aile van na 31 december 1951 dagtekenende akten niet Ianger
vielen aan te zien als een misdrijf opleverende, hieruit blijkt dat de verjaring
uiterlijk op 31 december 1951 ingegaan
is; dat het beroep van 29 november 1955
v66r het hof van beroep derhalve niet kan
beschouwd worden als een strafbare daad
van gebruik van valse stukken » {scherrding van aile in het middel aangehaalde
bepalingen) ; dan wanneer in ieder geval
de redenen van het hof van beroep de
vraag in het onzekere laten of het althans
impliciet de door aanlegger opgeworpen
exceptie van verjaring verwerpt, omdat
het overweegt dat het nadeel, hetwelk het
misdrijf van gebruik van een vals stuk
van 28 november 1955 oplevert in feite
op deze datum bestond, in strijd met de
stelling van beklaagde, dan wei omdat het
laat gelden dat het gebruik van een vals
stuk de mogelijkheid van een nadeel niet
onderstelt, dan wei nog omdat het acht
dat de mogelijkheid van een nadeel, ten
aanzien van het gebruik van het vals stuk,
dient te worden beoordeeld niet op het
tijdstip van het misdrijf van gebruik,
doch wei op het tijdstip van het aanvankelijk misdrijf van valsheid, in strijd ook
met wat aanlegger bij conclusies uiteenzette (inzonderheid schending van artikel 97 van de Grondwet) ; dan wanneer
het arrest derhalve geen wettige rechtvaardiging geeft voor bet bestaan van het
misdrijf van gebruik van een vals stuk op
28 november 1955, vanaf hetwelk het verklaart dat de verjaring voor de gezamenlijke sub B IX en C X beschreven misdrijven ingegaan is, zodat de voor die gezamenlijke misdrijven uitgesproken veroordeling niet op een wettige grondslag berust daar geen vaststelling gedaan is van
de elementen aan de hand waarvan er
kan geoordeeld worden of, overeenkomstig de stelling van aanlegger, de verjaring
niet ingetreden was :
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat aanlegger op 28 november 1955 bij
het hof van beroep een beroep ingediend
heeft, hetwelke gesteund was, onder meer,
op d.e in de dagvaarding sub B IX genoemde documenten, tegen de beslissing

·van de directeur der directe belastingen
.van 23 november 1955 waarbij verworpen
werd zijn reclamatie aangaande de aaaslag van ambstwege van de naamloze
vennootschap " Etablissements G. Lecomte » uit hoofde van de in de overeenkomst genoemde 2.000.000 frank, het
arrest impliciet doch noodzakelijk en
zonder dubbelzinnigheid vaststelt dat het
op 28 november 1955 verrichte gebruik
van het vals stuk aan de Staat een nadeel
kon berokkenen, en op de conclusies van
aanlegger een. passend antwoord verstrekt;
Dat toch, zelfs bij een aanslag van
ambtswege in de zin van artikel 56 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, aangezien de
documenten welke de belastingplichtige
tot staving van zijn beroep v66r het hof
van beroep overlegt strekken tot gehele
of gedeeltelijke vernietiging van de aanslag, zij een bewijs tegen de Staat kunnen
opleveren en hem gevolglijk kunnen schaden;
Dat het middel in feite niet opgaat;
III. Aangaande de voorzieningen van
aanleggers Postyns en Legrand :
Over het tweede middel, dat in beide
voorzieningen voorgesteld is, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 196 en 197 van het Strafwetboek, 26, 77, 77bis en 78bis van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, doordat het bestreden arrest de tegen aanlegger ingebrachte telastleg·gingen bewezen
en de door het bestuur van Financien
tegen hem gerichte rechtstreekse dagvaarding ontvankelijk en gegrond verklaart,
na gezinspeeld te hebben op " de onwerkelijkheid van wat in het geschrift is vastgesteld >> en hierop dat << de inkomstenbelastingen uitsluitend op werkelijke toestanden geheven worden >>, om vervolgens
erop te wijzen dat, " indien deze lening
waarlijk had plaats gehad, beklaagden
hadden moeten,, >> en " indien deze operatie werkelijk was verricht ... >> en verder
« zogenaamde intekenaars die zich zouden aangemeld hebben en die zouden zijn
geworden », hiertoe onder meer steunende
op de overweging dat de vennootschap
« S. 0. E. >> de in de dagvaarding genoemde obligatieleningen niet uitgeschreven heeft; dat het bedrag van die beweerde leningen niet in de kas van de
S. 0. E. als volstorting van de beweerde
intekeningen gekomen is; ... dat bijge-

-952volg deze uitgifte van een obligatielening
slechts een schijnakte is ... », dan wanneer,
oorste onderdeel, deze tegenstrijdige of
dubbelzinnige overwegingen geen mogelijkheid bieden na te gaan of het hof van
beroep Iaten gelden heeft dat de in de
telastlegging genoemde operaties, waarover de documenten opgemaakt werden
die van valsheid beschuldigd zijn in zoverre zij het intekenen op de lening en het
binnenkomen van het bedrag ervan in de
kas van de S. 0. E. vaststelden, ofwel
fictieve ofwel schijnoperaties waren ; dan
wanneer, tweede onderdeel, zo het. bestreden arrest dient te worden begrepen als
overwogen hebbende dat de lening niet
uitgegeven werd en dat het bedrag ervan
niet in de kas van de S. 0. E. gekomen is,
het arrest in deze uitlegging geen antwoord zou gegeven hebben op de in de
zaak door beklaagde Stephan Legrand
genomen conclusies, in zover deze conclusies deden gelden dat de werkelijkheid
van de operaties die vastgesteld waren
door de in de telastleggingen genoemde
geschriften bewezen was door de verklaring van de deskundige van het parket,
de vorderingen van het parket, de houding van de dagvaardende partij, de
geschriften en verklaringen van de « Brubank » en de << Banque Internationale du
Luxembourg >> en de door de holdingmaatschappij « Fortrade » ge!nde obligatie!nteresten; en dan wanneer, derde
onderdeel, zo het bestreden arrest dient
te worden begrepen als beslist hebbende
dat de litigieuze obligatielening inderdaad uitgegeven en het bedrag ervan in
de kas van de S. 0. E. gekomen is, maar
dat deze operaties schijnoperaties waren,
het arrest in deze uitlegging evenwel,
1 o het voor het hof van cassatie onmogelijk zou gemaakt hebben nate gaan of de
regelen der simulatie ten deze door de
feitenrechter juist werden toegepast, nu
het arrest niet verduidelijkt heeft welke
de werkelijke operaties waren die, in de
opvatting van het hof van beroep, zouden
zijn verborgen door het uitgeven van de
Jitigieuze obligatielening en het binnenkomen van het bedrag daarvan in de
kas van de vennootschap S. 0. S., en
2o zou verzuimd hebben te antwoorden
op de in de zaak door beklaagde Stephan
Legrand genomen conclusies, in zover
deze conclusies nadrukkelijk erop wezen
dat de bedrieglijke simulatie welke het
openbaar ministerie deed gelden slechts
kon bewezen worden door aan te tonen
dat de volstrekt openlijke opera ties, waarbij beweerdelijk gesimuleerd werd, tot
doel hadden het vermommen of verbergen

van de werkelijke operaties welke aan een
zwaarder belastingregime onderworpen
waren;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest na erop
gewezen te hebben dat de houding die
aanleggers in dB loop van het voorbereidend onderzoek aangenomen hebben nopens de obligatielening niet zou te verklaren zijn « zo deze operatie echt was »,
uit de beschouwingen die het geeft
afleidt « ••• dat de vennootschap S.O.E.
in werkelijkheid de in de dagvaarding genoemde obligatieleningen niet uitgegeven
heeft; dat het bedrag van die beweerde
leningen niet in de kas van de S. 0. E.
gekomen is als volstorting van de beweerde intekeningen; dat de beweerde
interesten (die de lening te niet deden
aangezien zij na een jaar het bedrag van
de lening overtroffen) geen huurprijs van
het beweerdelijk in lening opgenomen
geld uitmaken >> ; dat het arrest, door deze
uitgifte van een obligatielening een gesimuleerde alcte te heten, zonder tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid beslist dat de
kwestieuze lening niet aangegaan werd ;
dat het eerste onderdeel van het middel
in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, om te verklaren dat de leningen fictief zijn, steunt
op feitelijke elementen welke de in de
conclusies van aanlegger Legrand gegeven feitelijke overwegingen tegenspreken ; dat het derhalve niet behoefde uitdrukkelijk die overwegingen, gezamenlijk en afzonderlijk genomen, te onderzoeken ; dat dit onderdeel van het middel
niet kan ingewilligd worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, nu het arrest beslist
heeft dat de obligatielening fictief was en
dat het bedrag ervan niet in de kas van de
S. 0. E. gekomen was, het derde onderdee! van het middel doelloos is ;
Over het derde middel, dat in beide
voorzieningen voorgesteld is, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 11311, 1892, 1905, 1315 en 1321
van het Burgerlijk Wetboek, 196 en 197
van het Strafwetboek, 26, 77, 77bis en
78bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
het besluit van de Regent van 15 januati
19118, doordat het bestreden arrest de
tegen aanlegger ingebrachte telastleggingen bewezen en de door het bestuur
van Financien tegen hem gerichte recht-
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gegrond verklaart, hiertoe steunde onder
meer ben evens op de in het tweede mid del
aangehaalde overwegingen, hierop dat
« de beweerde interesten ... niet de huurprijs van het beweerdelijk in lening opgenomen geld uitmaken » en << dat de verdraaiing van de waarheid tot doel had
aan de S. 0. E. een onrechtmatig voordeel te verschaffen door de verdeling van
onrechtmatige winsten aan de aandeelhouders in de S. 0. E. te bergen onder
aan de beweerde obligatie en hierop
dat de balansen die opgemaakt zijn
met inachtneming van de betaling van
die fictieve interesten insgelijks vals
zijn; dan wanneer, eerste onderdeel, deze
overwegingen, op dezelfde grouden als de
in bet tweede middel bedoelde, geen
mogelijkheid bieden, gezien hun tegenstrijdig en althans duhbelzinnig karakter,
te onderscheiden of het hof van beroep
laten gelden heeft, dat de obligatie 'interesten die de S. 0. E. ingevolge de litigieuze lening betaald heeft fictief of gesimuleerd waren; dan wanneer, tweede
onderdeel, zo het bestreden arrest dient
te worden begrepen als overwogen hebbende dat bedoelde obligatie'interesten
niet betaald werden, het in deze uitlegging de in de zaak door beklaagde
Stephan Legrand genomen conclusies
niet zou beantwoord hebben in zover die
conclusies deden gelden dat de werkelijkheid van de operaties die vastgesteld
waren door de in de telastleggingen genoemde geschriften bewezen was door de
verklaringen van de deskundige van het
parket, de vorderingE'm van het parket, de
houding van de dagvaardende partij, de
geschriften en verklaringen van de « Brubank >> en de « Banque Internationale de
Luxembourg » en de door de holdingmaatschappij « Fortrade >> ge'inde obligatie'interesten; en dan wanneer, derde
onderdeel, zo het bestreden arrest dient
te worden begrepen als beslist hebbende
dat de obligatie'interesten door deS. 0. E.
werkelijk zijn betaald, doch « met verberging ... van de verdeling van onrechtmatige winsten aan de aandeelhouders in
de S. 0. E. », het arrest in deze uitlegging
zou verzuimd hebben op bovenbedoelde
conclusies te antwoorden in zover daarbij
betoogd werd dat dergelijke verdeling van
winsten materieel onmogelijk was, daar
bewezen is dat voor twee van de tien
kwestieuze obligaties ingeschreven en de
volstorting verricht werd door een derde
die geen aandeelhouder in de S. 0. E.
was, de vennootschap « Fortrade », in
welker handen zij inderdaad gevonden

werden, wiskundig onmogelijk was gezien
de verdeling van de aandelen en het aantal obligaties, - en tenslotte wettig onmogelijk was, bij ontstentenis van een
beslissing van de algemene vergadering
der aandeelhouders houdende een extraverdeling van winsten, - en buitendien
ondenkbaar was, gezien de door het bestuur toegepaste wijze van belasten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, volgens dat in het
middel weergegeven vermelding·en van
het arrest, « de beweerde interesten geen
huurprijs van het beweerdelijk in lening
opgenomen g·eld uitmaken », daar de verdraaiing· van de waarheid bestaat in het
verbergen van de occulte verdeling van
winsten onder een betaling van interesten
aan beweerde obligatieleners ;
Dat het arrest mitsdien zonder tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid beslist
heeft dat de sommen inderdaad betaaJd
werden onder de valse benaming van
interesten aan personen die, daar zij nooit
iets uitgeleend hadden, de hoedanigheid
van obligatieleners niet hadden ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit het op eerste
onderdeel verstrekte antwoord blijkt dat
het tweede onderdeel van het mid del doelloos is;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest op de stelling volgens welke de vennootschap
« Fortrade >> een van de obligatieleners
was, een passend antwoord verstrekt
door erop te wijzen dat aanleggers in de
loop van het onderzoek niets gedaan
hebben om de identiteit van de obligatieleners te zoeken omdat dezen feitelijk
niet konden ontdekt worden;
Dat, daar het beslist had dat de obligatielening fictief was en dat de door
de vennootschap S. 0. E. beweerlijk
als interesten betaalde sommen in werkelijkheid onrechtmatige, dit wil zeggen
occulte winsten voor de aandeelhouders
belichaamden, het niet behoefde te antwoorden op de beweringen die onderstelden dat bedoelde sommen normale dividenden uitmaakten ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan ingewilligd worden ;
Over het vierde middel, dat in beide
onderdelen voorgesteld is, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grond"
wet, alsmede van de artikelen 196, 19? en
494 van het Strafwetboek, 26, ??, ??bis
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inko mstenbelastingen, samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 15 ja,
nuari 1948, doordat het bestreden arrest
de tegen aanlegger ingebrachte telastleg,
gingen bewezen ·en de door het bestuur
van Financien tegen hem gerichte rechtstreekse dagvaarding ontvankelijk en
gegrond verklaart, hiertoe onder meer
steunende hierop dat de litigieuze obligatielening niet als " normaal '' valt aan te
zien vermits" zelfs met inachtneming van
de vermindering van de interestvoet in
1953 (5 t. h. in plaats van 10 t. h. van de
omzet toen de lening nominaal verdubbeld werd), het bedrag van die interesten
voor 1952 125 t. h. van het in lening opgenomen kapitaal en in 1953 130 t. h. daarvan belichaamt ,,, dan wanneer, eerste
onderdeel, de vereniging in hoofde van
aanlegger van de gezamenlijk en afzonderlijk genomen elementen van de misdrijven van valsheid in geschriften, het
voorwerp van de tegen hem als bewezen
aangeziene telastleggingen, moest bestaan op het tijdstip zelve van het aangaan van de lening welke in de van valsheid beschuldigde geschriften vastgesteld
is, en dan wanneer het bestreden arrest
derhalve het bestaan van bedoelde misdrijven niet heeft kunnen afleiden uit de
vaststelling van de omzet en dienvolgens
uit de bepaling van de interestenvoet na
de uitgifte vim de lening (schending van
de in het middel aangeduide bepalingen,
op artikel 494 van het Strafwetboek na) ;
dan wanneer, tweede onderdeel; noch
deze overweging, noch enige andere een
passend antwoord uitmaakt op de in de
zaak door beklaag·de Stephan Legrand
genomen conclusies, in zover deze conclusies deden gelden dat, ten aanzien van
de beoordeling van het bestaan van de
tegen hem ingebrachte telastleggingen, de
hoge voet van de bedongen interest onverschillig is om de reden dat " de litigieuze
veranderlijke interest slechts belangrijk
was bij stijging van de omzet, welke stijging een stijging van de winsten impliceerde die het mogelijk maakte deze last
gemakkelijk te dragen, ten slotte van de
mogelijkheid bij verbetering van de toestand der vennootschap de lening met
15 dagen opzegging terug te betalen ,,, en
ook wijl, zoals uit artikel 494 van het
Strafwetboek blijkt, zelfs een hoge interest {al was het woeker) " zijn aard van
interest behoudt en de aard van de lening
niet veranderd '' (schending van de gezamenlijke in het middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van de artikelen 194 van het Strafwethoek en 97 van

de Grondwet) ; en dan wanneer, derde
onderdeel, er in het bestreden arrest
. tegenstrijdigheid heerst in zover het het
, bestaan van de tegen aanlegger ingebrachte telastleggingen afleidt uit omstan' digheden die zich voordeden na het plegen van de te zijnen laste bewezen bevonden misdrijven, dan wanneer het anderzijds erop wijst, onder meer ten aanzien
van de mog·elijkheid van het nadeel, dat
de aanwezigheid van de onderscheiden
elementen die de valsheid opleveren dient
te worden beoordeeld" op het tijdstip van
het plegen van de valsheid '' (schending
van aile in het middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest op de stelling volgens welke de interestvoet onverschillig was, een passend antwoord verstrekt door erop te wijzen dat er dient
onderzocht te worden " of een obligatielening die dergelijke interest opbreng't als
normaal kan beschouwd worden" en door
het opgeven van verscheidene elementen
waaruit het afleidt dat die lening niet normaal is'';
Dat het tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat ;
Overwegende, voor het overige, dat uit
de redenen van het arrest blijkt dat het
hof van beroep laten gelden heeft dat aanleggers op het ogenblik van het totstand
brengen van de valse akten wisten dat de
omzet hoog genoeg zou wezen, zodat het
bij de vaste interest van 6 t. h. gevoegde
percentage van 10 t. h. een som
belichaamde die belangrijk genoeg was
om met voordeel aan de belasting onttrokken te worden ;
Dat het eerste en het derde onderdeel
van het middel op een onjuiste interpretatie van het arrest rusten ;
Over het vijfde middel, dat in beide
voorzieningen voorgesteld is, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest niet
wettig met redenen omkleed is : 1° daar
het geen passend antwoord verstrekt heeft
op het middel waardoor beklaagde
Stephan Legrand in zijn conclusies in
hoger beroep deed gelden, dat, vermits de
vervolgende partij de voorwaarden en
inzonderheid het percentage van de interesten van de litigieuze obligatielening
kende, zij bijgevolg uit hoofde van de
uitgifte van de lening of van de vermeldingen van de daartoe betrekkelijke akten
geen nadeel kon lijden; 2° doordat het
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S. 0. E. een onrechtmatig voordeel te aanlegger, dan wanneer dergelijke aanverschaffen », en, anderzijds, « dat deze plakking slechts mag worden gelast in
valsheid de S. 0. E. kon schaden >>, dan geval van gevangenisstraf, uitgesproken
wanneer deze vaststellingen ee'n met een krachtens de artikelen 77, 77bis en 78,
ontbreken van redenen gelijkstaande die in het middel aangeduid zijn, dan
wanneer de tegen aanlegger gevelde getegenstrijdigheid opleveren :
vangenisstraf uitgesproken is bij toepasOver het eerste onderdeel :
sing van de bepalingen van hoek II,
Overwegende dat het arrest laat gelden titel III, hoofdstuk IV, van het Strafdat de fictieve obligatielening waarover wetboek, waarnaar het in het middel aande telastlegging B II liep tot doel had het geduide artikel 77, paragraaf t., verwijst,
verbergen van de verdeling van winsten dan wanneer bijgevolg aanlegger niet
die onderworpen waren aan een zwaarder veroordeeld is tot een speciaal door
belastingregime dan het op de interesten voormelde artikelen 77, 7 7 bis en 78 beuit een obligatielening toepasselijke, on- dreigde gevange11isstraf, dan wanneer het
der een betaling van aan de beweerde hof van beroep derhalve, door te gelasten
obligatieleners betaalde interesten, en. dat zijn arrest, onder meer wat aanlegger
daaruit afleidt dat meergemelde lening betreft, bij uittreksel aan de deur van het
de Staat kon benadelen ; dat het arrest paleis van Justitie aangeplakt zou woraldus een passend antwoord gegeven heeft den, aan aanlegger een door de wet niet
op de conclusies waardoor aangevoerd bepaalde straf opgelegd heeft :
was dat de vervolgende partij van het perOverwegende dat aanleggers veroorcentage van de obligatielening ke11nis
deeld zijn ter zake van het gepleegd hebhad;
be)l van valsheden in geschriften en van
Over het tweede onderdeel :
deze valse stukken gebruik gemaakt te
Overwegende dat het arrest, ZO!lder zich hebben met het inzicht de belasting te
tegen te spreken, l1eeft kunnen verklaren, ontduiken of een derde daaraan te doen
enerzijds, aangaande de fictieve obligatie- ontsnappen;
lening· waarover de telastlegging B II liep,
Overwegende dat deze feiten omschredat de verdraaiing van de waarheid tot ven en strafbaar gesteld zijn door artidoel had het verschaffen van een onrecht- kel 77, paragraaf t., van de samengeschamatig voordeel aan de S. 0. E., door het kelde wetten betreffende de inkomstenverbergen van de verdeling, van winsten belastingen, welke bepaling naar het
aan de aandeelhouders in de S. 0. E. on- Strafwetboek slechts verwijst om de toe
der aan de beweerde obligatieleners be- te passen straf te bepalen ;
taalde interesten, daar bedoelde winsten
Overwegende dat de ten laste van aanonderworpe!l waren aan een zwaarder
belastingregime dan het op de interesten leggers uitgesproken gevangenisstraf dus
uit een obligatielening toepasselijke, en, krachtens dit artikel geveld werd ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
anderzijds, dat de valse balansen waarover de telastlegging C III liep, die opgeDat het middel naar recht faalt;
maakt waren « met inachtneming van de
IV. En overwegende, wat betreft de
betaling van die fictieve interesten >> en
waarin de maatschappelijke winst ver- beslissingen die gewezen werden over de
laagd werd ten einde de belasting te ont- tegen de zes aanleggers ingestelde puduiken, een nadeel konden berokkenen blieke vordering, dat de substantiele of
aan de S. 0. E. of aan haar schuldeisers; op straf van nietigheid voorgeschre:ven
formaliteiten nageleefd werden en dat de
Dat geen van de onderdelen van het beslissingen overeenkomstig de wet zijn ;
middel kan ingewilligd worden ;
V. Overwegende dat aarigaande de
Over het zesde middel, dat in de twee
voorzieningen voorgesteld is, afgeleid uit beslissingen over de burgerlijke vorderinde schending van de artikelen 77, inzon- gen geen bijzonder middel opgeworpen
derheid paragrafen 3 en t., 7 7 bis en 78 bis is;
(paragraaf 1) van de wetten betreffende
Om die redenen, verwerpt de voorziede inkomstenbelastingen, samengescha- ningen ; veroordeelt aanleggers tot de
keld bij het besluit van de Regent van kosten.
15 januari 19t.8, 196 en 197 van het Straf, wetboek, 9 en 97 van de Grondwet, door20,juni 1960.- 2 8 kamer.- Voo?·zitdat het hof van beroep de aanplakking , te1·, H. Giroul, voorzitter. - Venlagge-
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ver, H. de Waersegger. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

20 juni 1960

1 o VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 12.- BESTUURDER DIE
DE VERHUURSVOORRANG VAN RECHTS
GENIET. NIET ONTSLAAN VAN DE
VERPLICHTING ZO DICHT MOGELIJK BIJ
DE RECHTERRAND VAN DE RIJBAAN TE
BLIJVEN.
2o VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. - STRAFZAKEN. - VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIENING NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN
DE RECHTBANK DIE DE BESTREDEN
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. - VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD VOOR DE
BEKLAAGDE EN VOOR DE BURGERLIJK
AANSPRAKELIJKE
PARTIJ,
DOCH
SLECHTS << VOOR DE BEKLAAGDE " ONDERTEKEND. HET HOF SLAAT ER
GEEN ACHT OP WAT BETREFT DE BURGERLIJK
AANSPRAKELIJKE
PARTIJ.
3o VOORZIENING IN CASSATIE. 8TRAFZAKEN.- DEFINlTIEVE VEROORDELING OVER DE PUBLIEKE VORDERING EN NIET DEFINITIEVE VEROORDELING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE EERSTE BESLISSING. - MEMORIE NEERGELEGD DOOR
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - 0NTVANKELIJKE MEMORIE. KOSTEN.

1° Al st!·ekt zich de verkeer·svoor·r·ang,
door· artikel 15 van de Wegcode van
8 apr·il 1954 edwnd aan de rechtsaankomende bestuurder·, tot de gehele breedte
van de weg uit waarop die bestuurder
reed (1), was deze niet ontslaan van de
verplichting zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rij baan te blijven (2). (Wegcode van 8 april 1954,
art. 12.)
2o Wanneer een verzoekschi'ift door een
pleitbezorger neergelegd wordt ter gr·iffie
van de rechtbank die de bestreden
beslissing heeft gewezen, << voor " de
beklaagde en de bur·gerlijk aansprakelijke par·tij, eiser·s in cassatie, doch
(1)
1957,
(2)
1960,

Verbr., 11 februari 1957 (Bull. en PAsrc.,
I, 694).
Verbr., 30 mei 1960 (Bull. en PAsiO.,
I, 1116).

dit verzoekschrift door de pleitbezorger
slechts << voor de beklaagde >> ondertekend
is, slaat het hof er· geen acht op wat betreft
de
burgerlijk
aanspmkelijke
partij.
3° Wanneer· de beklaagde, definitief over
de publieke vordering en provisioneel
over de bur·gerlijke vor·dering ver·oor·deeld,
zich in cassatie tegen de eer·ste beslissing
voorzien heeft, is de burgerlijke partij
ontvankelijk een rnemor·ie in antwoord
op de voorziening neer te leggen. (Impliciete oplossing.)
Ingeval van ver·wer·ping van de voorziening, vallen de kosten van die memorie
ten laste van de beklaagde (3).
{DESCHACHT EN CASlER, IN TEGENWOORDIGHEID VAN OTTAVIANO EN <<UNION
NATIONALE DES MUTUALITES SOCIA·
LISTES >>.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 october 1959 in boger beroep gewezen door de Correctionele rechtbank te Luik;

I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing, gewezen over de
door het openbaar ministerie ingestelde
vordering :
Overwegende dat de voorzieningen
niet ontvankelijk zijn hij gebrek aan
belang, in zover zij gericht zijn tegen de
beslissing waarbij door verj aring vervallen verklaard is de publieke vordering tegen eerste aanlegger uit hoofde
van onvrijwillige slagen of verwondingen
ingesteld :
A. Over de voorziening van Deschacht,
beklaagde :
Over het middel, afgeleid hieruit dat
het vonnis aanlegger uit hoofde van overtreding van artikel 12 van het verkeersreglement van 8 april 1954 veroordeelt,
hoeveel hij de verkeersvoorrang van
rechts genoot en deze voorrang over gans
de breedte van de rijbaan geldt :
Overwegende dat, al hangt de verkeersvoorrang van de rechtsaankomende bestuurder niet af van de door hem op de
rijbaan ingenomen plaats, die voorrang
hem evenwel niet ontslaat van de verplichting de bepalingen van het verkeersreglement na te leven, en, inzonderheid
(3) Verbr., 20 februari 1960 (Bull. enPAsrc.,
1960, I, 754); vergel. verbr., 28 september
1959 (Bull. en PAsrc., 1960, I, 126),
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de verplichting zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan te blijven,
zoals door het verkeersreglement geeist
was;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Over de voorziening van Casier,
burgerlijk veran twoordelijke partij :
Overwegende dat aanlegger in zijn
verklaring tot voorziening geen middel
doet gelden en dat het hof, wat hem betreft, geen acht kan slaan op het verzoekschrift dat voor hem ter griffie van
de rechtbank die de· aangevallen heslissing heeft gewezen neerg·elegd werd door
een pleitbezorger, daar bewust verzoekschrift, dat tevens voor eerste aanlegger
neergelegd was, door evengemelde pleitbezorger slechts « voor de beklaagde »
ondertekend is ;
II. In Zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de vorderingen der
burgerlijke partijen gewezen beslissingen :
Overwegende dat aanleggers van hun
voorzieningen afstand gedaan hebben ;
Overwegende echter dat de verbreking
van de beslissing, gewezen over de ten
laste van eerste aanlegger ingestelde publieke vordering, de verbreking met zich
zou gebracht hebben van de niet definitieve beslissingen die over de vorderingen
der burgerlijke partijen gewezen werden;

Om die redenen, decreteerd de afstand
van de voorzieningen in zover zij tegen
de over de burgerlijke vorderingen gewezen beslissingen gericht waren; verwerpt de voorzieningen voor het overige ;
veroordeelt aanleggers tot de kosten,
daarinbegrepen de kosten van de door
de burgerlijke partijen neergelegde memorie.
20 juni 1960. - 2e kamer. - Vool'·
zittel', H. Giroul, voorzitter. - VerslagGelijlcluigever, H. de Waersegger. dende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

20 juni 1960

VREEMDELING. - VREEMDELINGENPOLITIE. - VREEMDELING DIE OP HET

GRONDGEBIED VAN HET RIJK ZONDER
DE VEREISTE BESCHEIDEN BINNENKOMT, DIE VERKLAART VLUCHTELING
TE ZIJN EN DIE ZICH IN DE REGISTERS VAN HET GEMEENTEBESTUUR LAAT
INSCHRIJVEN. BEWIJS VAN INSCHRIJVING. - GEVOLGEN.
Het bewijs van inschl'ijving, in uitvoel'ing
van a1·tikel 7 van het koninklijk besluit
van 3 december 1953 betl'effende de voorwaarden waaronder v1·eemdelingen in
Belgie kunnen binnenkomen, e1· vel'·
blijven en e1· zich vestigen afgegeven aan
de v1·eemdeling die op het gTOndgebied
van het rijk is binnengekomen zondm·
voldaan te hebben aan de bepalingen van
a1·tikel 1 van dit koninklijk besluit, maar
die verklam·d he eft vluchteling te zij n en
voldaan heeft aan de bij het eerste lid
van artikel 2 voo1·gesch!'even verplichting, dekt het verblijf van die vreemdeling totdat over zij n verzoek om een vel'·
blijfsvergunning beslist is, maar belet
noch de opening van een onde1·zoek ten
zijnen laste hoofdens inb1·euk op m·tikel 12, 1°, van de wet van 28 mam·t 1952
op de vreemdelingenpolitie, noch maatregelen van vool'lopige hechtenis.

(ZAOUCHE TAHAR.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 mei 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, eerste en
tweede lid, van de wet van 20 april1874
betreffende voorlopige hechtenis, 2, A,
van de wet van 28 maart 1952 op de
vreemdelingenpolitie, 1, 2 en inzonderheid 7 van het koninklijk besluit van
3 december 1953 betreffende de voorwaarden waaronder vreemdelingen in
Belgie kunnen binnenkomen, er verblijven en er zich vestigen, doordat het bestreden arrest het door de onderzoeksrechter te Doornik op 23 april verleende
bevel tot aanhouding geldig verklaart of
althans weigert de invrijheidstelling van
de beklaagde te gelasten, hoewel vaststellende dat deze in de bij artikel 7 van
het koninklijk besluit van 3 december
1953 bepaalde voorwaarden verkeerde,
om de reden dat deze bepaling het bin~
nenkomen en het verblijven van de beklaagde in het land voorlopig dekt, doch
dat deze toestand het instellen van de

-958
vervolging niet bele~te, ..dan w~nneer
artikel 7 van het komnkhJk beslmt van
3 december 1953, genomen uit kracht
van artikel 2, A, van de wet van
28 maart 1952, van de voorwaarden voor
het binnenkomen in het land welke door
artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit
ten aanzien van de vreemdelingen die
zulks wensen te doen bepaald zijn,
afwijkt ten behoeve van degenen die
verklaren vluchteling te zijn en die zich
binnen acht dagen nadat zij het rijk zijn
binnengekomen bij het gemeentebestuur
aanmelden, en dan wanneer de beklaagde mitsdien niet valt aan te zien
als het land zonder de vereiste vergunning te zijn binneng~~omen .~angezien
zijn binnenkomen en ZIJn verbhJVen door
een bij toepassing van de wet van
28 maart 1952 genomen reglementsbepaling g·edekt is, wat het instellen of het
voortzetten van een vervolging ten laste
van beklaagde onmogelijk maakt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegger het onwettig binnenkomen
in Belgie ten laste gelegd is ;
Overwegende dat artikel 7 van het
koninklijk besluit van 3 december 1953
aileen tot voorwerp en uitwerking heeft
het verblijf in het rijk van de vreemdeling die er binnenkomt zonder voldaan
te hebben aan het bepaalde van artikel 1
van dit besluit maar die verklaart vluchteling te zijn, te dekke.~ totdat o:rer zijn
verzoek om een verbhJfsvergunnmg beslist is, dit wil zeggen voorlopig;
Overwegende derhalve dat, .ook. al kan
het erkennen van de hoedamgheid van
vluchteling een veroordeling uit hoofde
van overtreding van artikel 12, 1°, van
de wet van 28 maart 1952 beletten,
hieruit echter niet blijkt dat artikel 7
van voormeld koninklijk besluit tot gevolg heeft de maatregelen tot onderzoek
en voorlopige hechtenis in verband met
het aanlegger ten Iaste gelegde misdrijf
te verbieden ;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en d!l-t
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 juni ~960. - 2e .kamer. Voo1'zitter H. G1roul, voorzitter. - Verslaggever: H. Perrichon .. Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchm, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

20 juni 1960

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. ARREST DAT, OP
HET VERZET VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN
BUITENVERVOLGlNGSTELLING, BESLIST
DE ZAAK TE VERDAGEN. - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvankelijk de voo1·ziening ingesteld, v661· de eindbeslissing, tegen een
ar1·est van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, op het vm·zet van de
burge1·lijke partij tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling, beslist de
zaak te verdagen (1).

(DE BUCK, T. ZURSTRASSEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 1960 door de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel gewezen, en waarbij beslist is de zaak thans te verdagen
en ze sine die te verwijzen ;
Overwegende dat bij het bestreden
arrest geen uitspraak over een betwisting omtrent de bevoegdheid wordt gegeven en dat het geen beslissing tot voorbereiding of tot onderzoek uitmaakt;
Overwegende derhalve dat krachtens
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 juni 1960. - 2e kamer. - Voorzitter H. Giroul, voorzitter. - Verslaggeve1': H. Richard. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

21 juni 1960

BELASTINGEN EN TAXES.
INKOMSTENBELASTINGEN. RECLA(1) Vergel. verbr., 8 juni· 1959 (Bull. en
PAsiC., 1959, I, 1023).
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AANSLAG VERBETERT DIE HET VOORWERP VAN DE ONTVANKELIJKE RECLAMATIE
UITMAAKT.
BESLISSING
WELKE GEEN NIEUWE AANSLAG TOT
STAND
BRENGT.
TEN KOHIERE
BRENGEN
VAN
DE
BEVOLEN
AANVULLENDE BELASTING. UITVOERINGSMAATREGEL VAN DE BESLISSING.
BETWISTING BIJ MIDDEL VAN BEROEP V66R HET HOF VAN BEROEP
EN NIET BIJ lVIIDDEL VAN RECLAMATIE.

De ditecteur de1' di1·ecte belastingen bij
wie het geheel van de aanslag door
de ontvankelijke teclamatie van de
belastingplichtige aanhangig is gemaakt,
b1·engt geen nieuwe aanslag tot stand
doot deze te verbete1·en; het ten kohiete
brengen van de aanvullende belasting
welke hij beveelt is slecht een uitvoe!·ingsmaattegel van zijn beslissing,
vatbaat voo1· een beroep v66r het hof
van beroep maa1· geen aanleiding kunnende geven tot nieuwe 1·eclamatie (1).
(LIMERE-SLUSE, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER

VAN

FINANCIEN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het enig middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 111 van
de Grondwet,. en 61, paragrafen 3, 7
en 8 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het arrest het bezwaarschrift
van aanlegster niet ontvankelijk heeft
verklaard om reden dat het een aanvullende aanslag trof bevolen door een
beslissing van de directeur der belastingen die kracht van gewijsde verkregen
had en dat er geen dubbele belasting
tussen de oorspronkelijke aanslag en
de aanvullende aanslag bestond, dan
wanneer, eerste onderdeel, ter gelegenheid van elke taxatie, zonder dat de
wet enig onderscheid invoert, de belas(1) Verbr., 4 november 1958 (A?·r. Vm·br.,
1959, 199; Bull. en PAsiC., 1959, I, 240) en
7 april 1960 (supra, blz. 729; Bull. en PAsrc.,
1960, I, 936).

tingschuldige bet recht heeft een bezwaarschrift v66r de directeur der belastingen in te dienen, zoals zulks op het
desbetreffend aanslagbiljet vermeld staat,
zelfs wanneer het om een aanvullende
taxatie gaat die door een beslissing
van deze directeur gedecreteerd wordt;
en dan wanneer, tweede onderdeel, de
aanvullende belasting de termijn tot
reclamatie tegen de eerste aanslag heropende, daar de dubbele belastin~ hieruit
blijkt dat bet aanslagbiljet betreffende
de aanvullende taxatie over 1955, navordering· van 1%2, als belaste inkomsten
vermeldt zowel die van de eerste taxatie
over 1944, navordering van 1%2, als
die welke door de directeur in aanmerking genomen werden in zijn beslissing waardoor hij de bijkomende belasting aankondigde :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de niet gecritiseerde vaststellingen van bet bestreden
arrest blijkt dat de betwiste bijkomende
aanslag door de directeur der belastingen
in zijn beslissing van 2 juni 1955 bevolen
werd, beslissing waarbij hij de aanslag
verbeterde die het voorwerp van aanlegsters reclamatie van 12 januari 1944
uitmaakte en waartegen geen enkel
beroep v66r het hof van beroep ingediend is geweest ;
Overwegende dat, daar die aanvullende
aanslag aldus een integrerend deel van
de verbeterde aanslag is, het ten kohiere
brengen van die aanvullende belasting
geen nieuwe aanslag tot stand bracht
maar een uitvoeringsmaatregel van de
beslissing van de directeur uitmaakte;
Dat, geen enkele wanluidendheid aangevoerd zijnde tussen de door de directeur der belastingen besliste aanvullende
aanslag en de in uitvoering van die
beslissing gedane ten kohiere brenging,
daaruit volgt dat de betwisting betreffende het vestigen van die aanvulling
tegen de beslissing van de directeur
gericht was en, bijgevolg, aan deze bij
middel van reclamatie niet kon onderworpen zijn maar het voorwerp had
moeten uitmaken van een beroep tegen
deze beslissing v66r het hof van beroep
ingesteld;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, ten gevolge van
een stoffelijke vergissing het middel de
belastingen over 1944, bij navordering
van 1942, en over 1955 bij navordering
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van 1%2 bedoelt, dan wanneer volgens
de vaststellingen van het bestreden
arrest het beroep de dienstsjaren 1943
bij navordering van 1941 en 1955 bij
navordering van 1941 trof;
Overwegende dat het bestreden arrest
in feite vaststelt << dat de oorspronkelijke aanslag wei van het geheel bedrag
van de belasting afgetrokken werd om
de gevorderde aanvulling te vestigen » ;
Dat bijgevolg, naar luid van die
vaststelling, de belastingen door de
oorspronkelijke aanslag en zijn aanvulling gevorderd g·een enkele dubbele
belastingen uitmaakten ;
Dat dit onderdeel van het middel,
bijgevolg, feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
21 juni 1960. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Delange,
advocaat-generaal.

1 e KAMER. -

23 juni 1960

HUUR VAN GOEDEREN. -

LAND-

PACHT. 0PZEGGING BETEKEND DOOR
DE VERPACHTER. PACHTER DIE
GEEN VERZET GEDAAN HEEFT BIN·
NEN DE WETTELIJKE TERMIJN. VERVAL VAN HET RECHT DE NIETIGHEID VAN DE OPZEGGING IN TE ROEPEN.

De pachte1· van een landei17en~om die, binnen de door artikel 1775, ltd 4, van het
Burgerlijk Wetboek voorziene termijn
geen verzet heeft gedaan tegen de hem
door de verpachter betekende op~eg_ginq,
is vervallen van het ?'echt de mettghetd
van deze opzegging in te roepen, zonder
onderscheid tussen de gevallen waarin de
opzegging niet met redenen omkleed was
ofwel geen opgave inhield hetzij van de
te1·mijn, hetzij van de vormen van het
verzet, ofwel gedaan werd minder dan
drie jaar na de betekening van een vroeger niet geldig verklaard verzet (1).
(1) Raadpl. verbr., 12 december 1957 (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 389), zie ook noot 2 onder
verbr., 20 maart 1959 (.Arr. Verb1·., 1959,
blz. 567; Bull. en PASIC., 1959, I, 742).

(HAS'fiR, T. NELISSE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 september 1959 in hoger>
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te N amen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 17 48 (gewijzigd
door de artikelen 2 en 3 van de wet van
7 maart 1929 op de Iandpacht en door>
artikel 4, paragraaf 1, van de wet van
7 juli 1951 tot wijziging van de wetgeving
betreffende de landpacht), 17 74, paragraaf 2, II (gewijzigd door artikel 11 van
de wet van 7 juli 1951 tot wijziging van
de wetgeving betreffende de landpacht),
1775 van het Burgerlijk Wetboek (dit
artikel gewijzigd door de artikelen 14 van
de wet van 7 juli 1951 en 1 van de wet van
15 juni 1955 tot wijziging van de wetgeving betreffende de landpacht), inzonderheid van het 1 e, se, 4e, 5e en 6e lid van
artikel1775 van het aldus gewijzigde Burgerlijk Wetboek, en van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, hoewel vaststellende dat de litigieuze
opzegging niet, zoals de door de wet van
15 juni 1955 aan artikel 177 5 van het
Burgerlijk Wetboek toegevoegde bepaling
voorschrijft, de vormen vermeldt waarin
de pachter daartegen verzet kan doen en
dat dit verzuim nietigheid van de opzegging ten gevolge heeft, bij bevestiging
van het beroepen vonnis bewuste opzegging, welke aan aanleggers door verweerder gedaan werd om de door hem verworven en aan aanleggers verpachte grond
zelf in bedrijf te nemen, geldig verklaart
en dienvolgens aanleggers veroordeelt om
dat goed ter vrije beschikking van verweerder te stellen, op de gronden dat, volgens paragraaf 4, van artikel 17 7 5 van
het Burgerlijk Wetboek, de pachter die
zich op de nietigheid van de opzegging
beroept, daartegen verzet moet doen, op
straf van verval, binnen drie maanden
van de betekening ervan, dat ten deze
appellanten (hier aanleggers) tegen de·
opzegging geen verzet gedaan hebben en
zich op de nietigheid daarvan dus niet.
meer kunnen beroepen, dat het vaststaande doel van de wet van 15 juni 1955
ongetwijfeld is de pachters van landeigendommen te beveiligen tegen de gevolgen van hun onwetendheid van de
wetteksten, doch dat dit doel genoegzaam
bereikt is door de gestelde nietigheid, die
tot gevolg heeft dat de verpachters bij het
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achtnemen, dan wanneer de pacht van
een landgoed wettelijk slechts mits een
regelmatige opzegging een einde neemt,
de opzegging, gedaan door de verpachter
die de pachter niet in kennis ervan stelt
dat hij daartegen in de termijnen en volgens de door de !eden 4 en 5 van artikel 1775 van het Burgerlijk Wetboek
voorgeschreven vormen verzet kan doen,
door nietigheid getroffen is en dus geen
geldige uitwerking kan hebben, de rechter bij betwisting dergelijke opzegging
niet geldig kan verklaren, de pachter die
daartegen geen verzet doet in de voorgeschreven termijnen en vormen geen verval van het recht zich op de nietigheid
ervan te beroepen oploopt en het vonnis
hetwelk deze beginselen miskent dus niet
wettig met redenen omkleed is :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de feitenrechter blijkt dat verweerder, eigenaar van een aan aanlegger:s in
pacht gegeven landeig·endom, dezen op
29 october 1957 een opzegging betekend
heeft, dat in de opzegging aangeduid waren de reden waarom zij gedaan werd, de
mogelijkheid voor aanleggers daartegen
verzet te doen en de termijn hiervoor, dat
de opzegging echter, in strijd met de voorschriften van artikel1775, lid 2, gewijzigd
door artikel 1 van de wet van 15 juni
1955, de vormen van het verzet niet vermeldde, zelfs door verwijzing naar lid 5
van voormeld artikel 1775 en dat ten
slotte aanleggers niet binnen de wettelijke termijn tegen de opzegging verzet
gedaan hebben ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, na erop gewezen te hebben dat het
ver-melden van de vormen voor het verz.et op straf van nietigheid van de opzegging voorgeschreven was, beslist dat aanleggers " de nietigheid niet meer kunnen
doen gelden " daar zij in de wettelijke
termijn geen verzet gedaan hebben ;
Overwegende dat artikel 17 75, lid 4,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat,
binnen drie maanden na de betekening
van de opzegging, de pachter << op straf
van verval " daartegen verzet kan doen,
<< hetzij hij zich · op de nietigheid ervan
beroept "• hetzij hij de geldigheid of de
gegrondheid van de aangevoerde reden
of redenen betwist ;
Dat deze tekst in algemene termen opgesteld is; dat hij een verval invoert, zonder onderscheid tussen de oorzaken van
nietigheid, dit wil zeggen zonder onderscheid tussen de gevallen waarin de opzegging niet met redenen omkleed is
ofwel geen opgave inhoudt hetzij van de
YERBR., 1960. - 61

termijn, hetzij van de vo.I'II).en van het
verzet, ofwel nog gedaan wordt minder
dan drie jaar na de betekening van eeH
vroeger verzet dat niet geldig verklaard
werd;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
23 juni 1960.- 1e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Bayot. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat-generaal.

1 e KAMER. -

23 juni 1960

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIES WELKE EEN
INCIDENTELE BESCHOUWING INHOUDEN •.
RECHTER NIET VERPLICHT DEZE
TE BEANTWOORDEN.
2° BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING HIEROP GESTEUND DAT EEN
FElT DOOR DE PARTIJEN NIET BETWIST WORDT. CONCLUSIES VAN
EEN PARTIJ WELKE DIT FElT BETWISTEN. SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE CONCLUSIES.
1°

De rechter behoeft geen antwootd te
vMstreklcen op een in conclusies incidenteel geuite beschouwing (1).

2°

Schendt de bewijskracht van de conclusies van een partij, we lice een feit betwisten, de beslissing hieTop gesteund dat dit
feit door de pa1·tijen in het geding niet
betwist wordt (2).
(N.

V. << ETABLISSE.MENTS GEORGES
DAUTREBANDE », T. UMMELS.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op de bestreden

(1) Verbr., 28 november 1958 (A1'1', Vm·b1•,,
1959, blz. 272; Bull. en PAsrc., 1959,. I, 322)
en de noot.
(2) Verbr., 25 april 1960 (Bull. en PASIC,,
1960, I, 989).
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de Werkrechtersraad van beroep te Luik,
kamer voor bedienden ;
Overwegende dat de bestreden sententie, over de vordering van verweerder
uitspraak doende, de beslissing van de
eerste rechter bevestig·t .waarbij aan verweerder uit hoofde van commissielonen
op door hem afgesloten zaken toegekend
wordt : 1° 60.000 frank op de zaken
« Chemins de fer et Entreprises » te Brussel; 2° 5.000 frank op de zaak « Dolomies
de Marche-les-Dames >>; 3° 20.000 frank
op de zaken in het Groothertogdom
Luxemburg; 4° de gerechtelijke in teresten e):l de kosten ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat de aangevallen sententie
aa):llegster veroordeeld heeft tot betaliog
aan verweerder van een som van
85.000 frank wegens commissielonen, zonder te antwoorden op de conclusies waarbij aanlegster de schuld van die commissielonen betwistte in deze voege : « dat
verweerder pas voor de eerste maal op
23 aug·ustus 1956, toen de betrekkingen
tussen partijen sedert verscheidene maande):l opgehouden hadden, een commissieloon vorderde, zowel op de verkopen gedaan aan « Chemins de fer et Entreprises >> waarmee zijn contactname plaats
had in 1954 terwijl de verkopen in 1955
werden gesloten, als op de verrichtingen
in Luxemburg die bij begin van 1955
plaats hadden ; dat, zo hem op die zaken
waarlijk commissielonen toekwamen, hij
zeker niet zou nagelaten hebben ze spoediger na de tijd toen hij in dienst van
aanlegster was te vorderen », dan wanneer de rechterlijke beslissingen, om wettig met redenen omkleed te zijn, moeten
antwoorden op aile middelen en excepties, ingeroepen in de door de partijen
regelmatig oeergelegde conclusies ; dan
wanneer althans de termen van de sententie het niet mogelijk maken te bepalen of de feitenrechters bedoeld hebben
in feite te betwisten dat de vorderingen
van verweerder voorgebracht Werden op
zulke late tijdstipper:t als door aanlegster
aangeduid, ofwel naar recht te beslissen
dat het te late indienen van de vordering
niet het bewijs ervan kon opleveren dat
verweerder erkend had dat de litigieuze
sommen hem niet verschuldig·d waren ;
dan wanneer de dubbelzinnigheid van
deze redenen het hof niet in staat stelt tot
het uitoefenen van zijn toezicht op de
wettigheid van de bestreden beslissing
en met het ontbreken van de door arti-

kel 97 van de Grondwet geeiste gronden
gelijkstaat :
Overwegende dat aanlegster v66r de
rechter in hoger beroep aangevoerd heeft
dat aan verweerder niet toegestaan was
zaken af te sluiten met klanten in andere
streken dan de provincie Luik, Limburg,
Luxemburg en Namen;
Overwegende dat de rechter dit verweer door een met redenen omklede beslissing afgewezen heeft ;
Overwegende, weliswaar, dat aanlegster in haar conclusies eraan toevoegde
« dat het niet van belang ontbloot is op
te merken dat ge'intimeerde (hier verweerder) pas voor de eerste maal op
23 augustus 1956, toen de betrekkingen
tussen partijen sedert verscheidene maanden opgehouden hadden, een eommissieloon vorderde, zowel op de aan « Chemins de fer et Entreprises >> gedaoe verkopen als op de verrichtingen in Luxemburg die bij het begin van 1955 plaats
hadden »;
Overwegende dat deze opmerking geen
eis, verweer of exceptie was, doch slechts
een incidentele beschouwing waarop de
rechter geen antwoord behoefde te verstrekken; dat hij derhalve artikel 97 van
de Grondwet niet g·eschonden heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
van de bewijskracht van de door aanlegster neergeleg·de conclusies en van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden sententie beslist heeft « dat een
betwisting opgeworpen is, noch omtrent
de werkelijkheid van het optreden van
Ummels, hier verweerder, zoals deze dit
beschrijft, noch omtrent het percentage
van de gevorderde commissielonen, doch
uitsluitend omtrent het recht op de commissielonen voor de drie groepen van
litigieuze zaken », en aanlegster veroordeeld heeft tot betaling aan verweerder
van de commissielonen, naar rata van
10.000 frank per tuig dat buiten zijn
sector aan « Chemins de fer et Entreprises » en in het Groothertogdom Luxemburg verkocht werd, en van een bijbedrag
van 5.000 frank, waardoor zijn commissie
op een verkoop aan de « Carrieres des
Dolomies >> op 10.000 frank in het geheel
werd gebracht, dan wanneer aanlegster
ten aanzien van het percentage der commissielonen bij conclusies verklaard had
dat verweerder slechts recht had op een
commissieloon van 10.000 frank op elke
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verkoop van een voertuig die door zijn
toedoen in een bepaalde sector gesloten
werd en dat « hem een comrnissieloon van
5.000 frank op de onrechtstreekse verkopen werd toegekend " ; zij insgelijks verklaard had dat verweerder in de zaak
<< Carrieres des Dolomies " slechts recht
had << op een met de helft verminderd
cornmissieloon, dit is 5.000 frank ,, en
dan wanneer zij bovendien bij conclusies
gevraagd had om door aile rechtsrniddelen, met inbegrip van getuigen, te mogen
bewijzen dat << het commissieloon van
haar vertegenwoordigers 5.000 fr. was op
aile aan de << Carrieres >> geleverde Speciale
tuigen, zoals het in 1956 aan << Dolomie >>
geleverde >> ; dan wanneer aanlegster ten
aanzien van de werkelijkheid van het optreden van verweerder bij conclusies verklaard en gevraagd had om te bewijzen
dat evengemelde verweerder << geen persoonlijke stap bij de naarnloze vennootschap << Chemins de fer et Entreprises "
gedaan had en dat de H. De Pelsmacker
van deze vennootschap zijn bezoek in
1954 nooit ontvangen heeft "; dan wanneer d.e sententie het gerechtelijk contract
en de conclusies van aanlegster dus uitgelegd heeft op een wijze die onverenigbaar is met de normale en gebruikelijke
zin van de termen ervan :

Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie, in zover daarbij uitspraak gedaan is over de commissielonen die door
verweerder gevorderd werden voor leveringen aan << Chemins de fer et Entreprises >> en << Dolomies de Marche-les-Dames ,, en over de gerechtelijke interesten
op die commissielonen en over de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest .zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot twee derden van de
kosten, het overblijvende derde aanlegster ten laste zijnde; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Werkrechtersraad
van beroep te Namen, kamer voor bedienden.
23 juni 1960.- 1e kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, 1 e voorzitter. - Verslaggever, H. Ridder Anciaux Henry de
Faveaux. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.
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Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat de rechter 1° BEWIJS. - BURGERLiifKE ZAKEN.
erop gewezen heeft dat aanlegster betwist
- WRAAKBARE GETUIGE. - GETUIGE
had dat commissielonen verschuldigd
DIE EEN GETUIGSCRRIFT OVER FElTEN
waren op buiten een bepaalde sect'or geBETREFFENDE RET CEDING GEGEVEN
sloten verkopen en .dat hij dit verweer
REEFT. - BETEKENIS VAN DE TERM
door een met redenen omklede beslissing
GETUIGSCRRIFT.
verworpen heeft ;
2° CASSATIE. UrTGESTREKTREID.
Overwegende, voor het overige van het
- BURGERLIJKE ZAKim. - ARREST
middel, dat uit de door aanlegster v66r de .
DAT DE WRAKING VAN EEN GETUlGE
rechter in hoger beroep genom en en in het
VERWERPT EN EEN VEROORDELING
middel herhaalde conclusies blijkt dat
TEGEN DEGENE DIE DE WRAKING
aanlegster, in strijd met de stelling van
DOET, OP DE GETUIGENIS VAN DIE
de aangevallen sententie, een betwisting
GETUIGE STEUNT. CASSATIE VAN
opgeworpen heeft van het percentage van
RET EERSTE DlSPOSITIEF DIE VAN RET
de gevorderde commissielonen, althans
TWEEDE MEDEBRENGENDE.
wat de zaak << Dolomies de Marche-lesDames " betreft en van de werkelijkheid 1° Artikel 283 van het wetboek van burvan het optreden van verweerder in de
gerlijke rechtsvordering, dat verom·looft
zaken << Chemins de fer et Entreprises >>;
de getuige die een getuigschrift over
Dat derhalve, door te beslissen << dat
feiten ·bet1·e ffende het geding gegeven
noch de werkelijkheid van het optreden
heeft te wmken, bedoelt bij de term
van Urnmels, zoals hij dit beschrijft, noch
<< getuigschtift >> een attest dat,
buiten
het percentage van de gevorderde comde . nakoming van een wettelijke , v,ermissielonen betwist zijn ,, de bestreden
plichting of een beroepsverbintenis of
sententie, wat voormelde zaken aangaat,
de tenuitvoerlegging van een. 1'echterde bewijskracht van de conclusies van
lijk bevel, aan een pa1·tij afgeleverd
aanlegster geschonden heeft ;
werd en waardoor hij die het opgesteld
heeft kan gebonden zijn nog v661· hij
Dat het middel in dit opzicht gegrond
zijn getuigenis in r.echte dient af t.e
is;

-964leggen {1); het is. niet vereist dat het
,attest afgeleverd zou geweest zijn uit
inschiklwlijkheid e.n om de eisen van
de pa1·tij te begttnstigen {2).
2° De cassatie van het dispositief van
een anest, dat de tegen een getuige
voorgestelde wraking VM'Werpt, brengt
de cassatie mede van het dispositief
dat, gesteund op de getuigenis van die
getuige, een vero01·deling tegen de partij die de wraking voorgesteld heeft
uitspreekt {3).
(N. V. NAAR FRANS RECHT <<LA PRESERVATRICE », T. N. V. << MANUVIL.)

ARREST.

'\YeLboek van burgerlijke rechtsvordermg te ontzeggen, uitsluitend hierop
steunt dat dit geschrift << ••• niet is
kunnen g·evraagd worden en niet gevraagd is om uit inschikkelijkheid de
alstoen door verweerster nog niet voorgebrachte eisen te begunstigen ... , en
derhalve niet << het intrinsiek verdacht
karakter heeft dat het moet hebben
om het getuigenis van degene die het
gegeven heeft partijdig te maken o dan
wanneer artikel 283 van het Wetboek
van bur~erlijke rechtsvordering geen
ondersche1d maakt naargelang het daarin
bedoelde getuigschrift al dan niet uit
inschikkelijkheid gegeven is, doch integendeel op alg·emene en volstrekte wijze
een verdenking legt op iedere persoon
die, buiten een wettelijke verplichting
of een rechterlijk bevel, over de feiten
der zaak een getuigschrift afgeleverd
heeft en, a {o1·tiori, op de persoon die,
zoals ten deze, een getuigschrift ondertekend heeft hetwelk opgesteld werd
door de persoon die bij de overlegging
daarvan belang had :

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Gelet op het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 270, 271,
283, 291 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest als
niet gegrond de wraking afgewezen heeft
welke door aanlegster tegen getuige
Brys werd aangevoerd om de reden dat
hij aan verweerster over de feiten der
zaak een getuigschrift gegeven had, en
zich vervolgens op de verklaring van
-evengemelde getuige beroepen heeft om
te besluiten dat << de enige persoon die
in het ongeval van 11 mei 1944 omgekomen is - commandant Cappuyns plaats genomen had in de cabine van
de vrachtwagen waaruit hij kort v66r
de botsing· en om deze te ontgaan weggesprongen is ... », en om bijgevolg aanlegster te veroordelen tot vrijwaring
van verweerster tegen aile schadelijke
gevolgen van het litigieuze ongeval,
hoewel erkennende dat voormelde getuige op 8 februari 1952 een attest over
de feiten der zaak ondertekend en aan
verweerster overhandigd had, doordat
het arrest, om aan het gei:ncrimineerde
geschrift het karakter van een getuigschrift in de zin van artikel 283 van het

Overwegende dat, al laat het arrest
. dat andere getuigenissen de
feiten m de hoogste mate waarschijnlijk maken, het evenwel op bet << omstandige getuigenis van Brys , steunt om te
beslissen dat << deze waarschijnlijkheid
tot een zekerheid wordt , ;
Dat de grond van niet-ontvankelij!':heid derhalve feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat de in lid 2 van
artikel 283 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bedoelde getuigschriften attesten zijn die, buiten de
nakoming van een wettelijke verplichting of een beroepsverbintenis of de
tenuitvoerlegging van een rechterlijk
bevel aan een partij afgeleverd werden

(1) Verbr., 12 december 1952 (A1'1". Verbr.,
1953, 223; Bull. en PAsiC., 1953, I, 249)
en de noot 1.
(2) De wraking van getuige is voorzeker
een verklaring van verdenking, maar, zoals
het arrest van het hof van 7 mei 1880 (Bull.
.en PAsiC., 1880, I, 137) er op wijst, « het is

het feit zelf van de a:flevering van het getuigschrift, de getuige in een zekere wijze aan zijn
schriftelijke verklaring bindende, dat de getuige verdacht maakt " (zie oak BRAAs, P1·ecis
de procedure civile, bd. II, blz. 560, noot 5).
(3) Verbr., 9 juni 1960 (supra, blz. 908;
Bull. en PAsrc., 1960, I, 1162).

Over de grond van niet-ontvankedoDr ~erweerster opgeworpen
en h1ermt afgele1d dat het middel tegen
een ten overvloede gegeven reden opk~mt, daar het arrest de aangevoerde
feiten bewezen verklaart, buiten het
getuigenis van Brys om :

lijkh~id,.

g~lden
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en waardoor zij die ze opgesteld hebben
kunnen gebonden zijn, nog v66r zij
hun getuigenis in rechte dienen af te
Jeggen;
Overwegende dat het aangevallen
arrest als vaststaand aanneemt dat
getuige Brys v66r de betekening van
de dagvaarding van verweerster e.en
door deze opgemaakte en tot de feiten
der zaak betrekkelijke verklaring ondertekend heeft ;
Overwegende dat uit geen enkele
beschouwing van het arrest blijkt dat
dit attest gegeven is tot nakoming van
een wettelijke verplichting of een beroepsverbintenis of tot tenuitvoerlegging van
een rechterlijk bevel ; dat het arrest
daarentegen vaststelt dat de opsteller
van het attest « zich zodoende ten aanzien van zijn nog af te leggen getuigenis gebonden heeft » ;
Overwegende dat het arrest, door
desniettemin te beslissen dat de wraking
van getuige Brys niet gegrond was, om
de reden « dat het gei:ncrimineerde
geschrift niet is kunnen gevraagd worden en niet gevraagd is om uit inschikkelijkheid de alstoen door appelante
(hier verweerster) nog niet voorgebrachte eisen te begunstigen », artikel 283 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering geschonden heeft;
Overwegende dat het arrest laat
gelden dat de waarschijnlijkheid van de
door verweerster aangevoerde feiten
aan de hand van het omstandige getuigenis van Brys tot zekerheid wordt » ;
Dat eruit volgt dat, aangezien de
beslissing over de feiten haar rechtvaardiging in het gewraakte getuigenis
vindt, zij insgelijks dient verbroken te
worden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
23 juni 1960. - 1 e kamer. - Voorzitte1·, H. de Clippele, eerste voorzitter.Verslaggever, Ridder Anciaux Henry de
Faveaux. Gelijkluidende conclusie,

1 e KAMER. -
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MIDDELEN TOT CASSATIE. -BuRGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT ONDERSTELT DAT DE BESTREDEN BESLISSING EEN WETSBEPALING TOEGEPAST
HEEFT WELKE ZIJ. NIET TOEGEPAST
HEEFT. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

Mist feitelijke grondslag het middel dat
onde1·stelt diJ:t de bestreden beslissing een
wetsbepaling toegepast heeft welke zij
niet toegepast heeft (1).
(COMPENSATIEKAS VAN DE CHRISTELIJKE
PATROONS, T. DE PUTTER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 22 juli 1958 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te
Brugge;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 51, voornamelijk lid 1, van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen
aan loontrekkenden, doordat de bestreden beslissing aanneemt dat verweerster
de Belgische wetgeving inzake kindertoeslagen aan loontrekkenden kan inroepen,
en dat de betaling van deze kindertoeslagen meer bepaaldelijk ten laste van
eiseres valt en derhalve deze laatste tot
betaling van de achterstallige wezentoeslagen voor de kinderen van verweerster
veroordeelt, dan wanneer het vaststaat
dat Jules Deprez, wiens arbeid het recht
op de betaling van de kindertoeslagen
zou openen, op het ogenblik van zijn
overlijden werkzaam was in Frankrijk
voor een Frans werkgever, en artikel 51
van de wet van 4 augustus 1930 uitdrukkelijk voorziet dat de Belgische wetgeving op de kindertoeslagen slechts toepasselijk is op een arbeider die in Belgie
voor een in Belgie gevestigde werkgever
werkzaam is, ofwel op een arbeider die
in het buitenland doch in dienst van een
in Belgie gevestigde werkgever werkzaam is :
Overwegende dat het middel onderstelt dat de bestreden beslissing het arti-

H. R. Hayoit de Termicourt, procureurgeneraal.
(1) Verbr., 14 juni 1951 (Arr. Vm·br., 1951,
blz. 616; Bull. en PAsro., 1951, I, 714);
9 juni 1952 (Arr. Verbr., 1952, blz. 559;
Bull. en PAsro., 1952, I, 640),
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kel 51 van de wet van 4 augustus 1930
toegepast heeft, dan wanneer de rechterover de grond hun beslissing aileen ge
steund hebben op het artikel 21 van bet
aanvullend akkoord bij de door de wet
van 2 juni 1949 goedgekeurde algemene
overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk
van 17 januari 1%8;
Dat bet middel, bijgevolg, feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 21 van het
Aanvullend akkoord bij de algemene
overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk
betreffende de maatschappelijke zekerheid (regime van de maatschappelijke
zekerbeid toepasselijk op de grens- en
seizoenarbeiders) getekend te Brussel op
17 januari 1948 en goedgekeurd door de
wet van 2 juni 1949, doordat de bestreden
beslissing, na bepaald te hebben dat de
echtgenoot van verweerster als seizoenarbeider in Frankrijk in dienst was geweest, het vonnis a quo heeft bevestigd
in zover het voor recht zegde dat verweerster de samengeordende wetgeving
inzake kindertoeslagen aan loontrekkenden kan inroepen, en dat de betaling
van deze kindertoeslagen ten laste van
eiseres valt, en derhalve deze laatste tot
betaling van de achterstallige kindertoeslagen uit hoof de van het werk van wijlen
de beer Deprez, veroordeelt, dan wanneer artikel 21 van het Aanvullend
akkoord bij de algemene overeenkomst
tussen Belgie en Frankrijk betreffende
de sociale zekerheid (regime toepasselijk
op grens- en seizoenarbeiders) uitdrukkelijk voorziet « dat de seizoenarbeiders in
Frankrijk recht hebben op de prestaties
van het stelsel der kindertoeslagen van
de Belgische wetgeving betreffende de
loonarbeiders n, en dat « deze toeslagen
door de N ationale compensatiekas voor
gezinsvergoedingen worden uitgekeerd n,
zodat eiseres niet kan gehouden zijn persoonlijk de achterstallige kindertoeslagen
voor een gewezen seizoenarbeider in
Frankrijk te betalen :
Overwegende dat de bestreden sententie slechts door het middel gecritiseerd wordt in zoverre zij beslist dat
gezegd artikel 21 enkel de regels bedoelt
die met betrekking tot de afrekening
·onder compensatiekassen dienen gevolgd
te worden;
Overwegende dat de bestreden sententie, bovendien op een andere reden
steunt die niet gecritiseerd wordt;
Dat het middel dat slechts een overtollige reden bestrijdt, niet ontvankelijk is ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
24 juni 1960.
1e kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Rijn en Struye.

2"

KAMER. -

VOORZIENING

27 juni 1960
IN

CASSATIE.

TERMIJN. MILITIE. BESLISSING
VAN DE HOGE MILITIERAAD. VoORZIENING VAN DE DIENSTPLICHTIGE. MEER DAN VIJFTIEN DAGEN NA HET
KENNIS KRIJGEN VAN DE BESLISSING.
TE LAAT INGESTELDE VOORZIENING.

Is te laat ingesteld, en derhalve niet ontvankelijk, de voorziening van de dienstplichtige, tegen een beslissing van de
hoge militieraad, welke aan de griffie
van het hof van verbreking meer dan
vijftien dagen na het kennis krijgen van
de beslissing gezonden werd (1). (Dienstplichtwetten gecoordineerd op 2 september 1957, art. 51, par. 2.)
(WIJCKMANS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 29 december 1959 gewezen
door de hoge militieraad;
Overwegende dat de voorziening op
13 mei 1960 aan de griffie van het hof
door de dienstplichtige gezonden werd,
hetzij meer dan vijftien dagen na 13 januari 1960, datum waarop aanlegger
van de bestreden beslissing kennis heeft
gekregen;
Dat de voorziening te laat ingediend
werd en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
ning.

voorzie~

27 juni 1960. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
(1) Verbr., 19 mei 1958 (Bull. en PAsro.,
1958, I, 1039),

-967voorzitter. - Verslaggevm·, H. Wauters.
Gelijkluidende conclusies, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.

28 KAMER. -

27 juni 1960

1° WETTEN EN BESLUITEN.- NIET
BEPAALDE TERM. - GEBRUIKELIJKE
BETEKENIS.
2°VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 16-2-c. - PAD. -BEGRIP.
1° W annee1· de wet of een besluit een te1·m
aanwendt zondm· deze te bepalen, dient
deze term in zijn gebruikelijke betekenis
verstaan te worden (1}.
2° Naar de zin van artikel 16-2-c van de
Wegcode van 8 ap1·il 1954, is het pad
een smalle weg die enkel het verkee~· van
voetgangers toelaat en van rijtuigen die
geen brede1·e 1·uimte dan voetgangers
vereisen, zoals fietsen en k1·uiwagens (2}.
(DE SCHRIJVER.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 januari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 15 en 16-2-c van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, vervangen door
artikel 5 van het koninklijk besluit van
4 juni 1958, waar het vermeld staat
onder artikel 16-1-b, doordat het bestreden arrest aanlegger heeft veroordeeld
omdat hij Clotilde Janssens, die van
links kwam, niet heeft Iaten doorgaan,
om reden ze, volgens artikel 16-1-b van
de Wegcode, de prioriteit genoot, daar
ze een weg met rijbaan volgde terwijl
aanlegger uit een pad gereden kwam,
dan wanneer de door aanlegger bereden
weg geen pad was, het arrest trouwens
die weg niet als pad heeft gequalificeerd,
(1) Verbr., 12 juni 1952 (Arr. Verbr., 1952,
580; Bull. en PAsrc., 1952, I, 664); en 5 januari 1960, redenen (supm, biz. 388 ; Bull.
en PAsiC., 1960, I, 498).
(2) Raadpl. VAN RoYE, Code de la circulation, nr. 694.

en de beschrijving die het geeft met het
begrip van pad niet strookt :
Overwegende dat het arrest releveert
dat aanlegger '' per rijwiel uit een pad
gereden kwam >>, zodat het aan de door
hem gevolgde weg wel de qualificatie
van pad heeft gegeve'l;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het gaat om " een smalle weg bestaande in het midden uit betonnen
dallen van ongeveer 0, 90 meter breed,
met aan de ene zijde een graskant van
0,90 meter en aan de andere zijde een
aarden berm van 1 meter, welke enkel
door voetgangers en wielrijders kan gebruikt worden >> ;
Overwegende dat de Wegcode het begrip van pad niet preciseert en het dus
volgens de gebruikelijke betekenis van
dat woord dient te worden verklaart;
Overwegende dat door pad gewoonlijk wordt verstaan een smalle weg die
enkel het verkeer van voetgangers toelaat en van rijtuigen die geen bredere
ruimte dan voetgangers vereisen, zoals
fietsen en kruiwagens ;
Overwegende dat het arrest dus artikel 16-1-b van de Wegcode niet heeft
geschonden door als pad te beschouwen
een weg die, volgens zijn soevereine vaststelling, enkel door voetgangers en fietsers kan worden gebruikt ;
Dat het middel niet gegrond is;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
27 juni 1960. - 2 8 kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. De
Gelijkluidende conclusies,
Bersaques. B. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

28 KAMER. -

27 juni 1960

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 15. BESTUURDER
DIE VAN DE VOORRANG VAN RECHTS
GENIET, - VOORRANG WELKE ALLE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DIE BESTUURDER NIET UITSLUIT.
De omstandigheid dat een bestuu1·der de
voorrang van 1'echts geniet sluit aile
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1954, art. 15.)
(SWENNEN EN CONSORTEN, T. CLAES EN
N. V. « BROUWERIJ VAN ALKEN ».)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
418 en 420 van het Strafwetboek, 15, voor
zoveel als nodig 16, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 houdende het
algemeen reglement op het wegverkeer,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, - na zo
niet uitdrukkelijk dan toch op impliciete
en zekere wijze, te hebben aangenomen
dat Henri Swennen, wiens rechthebbenden de aanleggers in verbreking zijn, over
de prioriteit van doorgang beschikte - ,
vaststelt dat het dodelijk ongeval, waarvan hij het slachtoffer was, onvermijdelijk was om reden dat de bestuurder
Claes, weg·ens de aanwezigheid van een
hoge muur aan zijn rechterkant, geen
zicht had op de Pastorijstraat waar het
slachtoffer reed, en dus verplicht was een
begin van overstekingsmanceuvre uit te
voeren om een zicht op die straat te verkrijgen, zodat hij het slachtoffer enkel
bijtijds had kunnen ontwaren, voor zoveel het de rechterkant der Pastorijstraat
zou hebben gevolgd - wat niet het geval
was, vermits het slachtoffer g·eheel links
reed - en derhalve beslist dat het ongeval onvermijdelijk was zonder dat de oorzaak ervan kan worden gevonden in een
onvoorzichtigheid door beklaagde begaan : 1° zonder de conclusies van aanleggers te beantwoorden, waarbij zij deden gelden dat het voertuig door beklaagde bestuurd een remspoor van
3,50 meter nagelaten had, wat, gelet op
de feitelijke geg·evens van de zaak, een
overdreven
snelheid
veronderstelt,
(schending van artikel 97 van de Grondwet) ; 2° zonder evenmin het middel te
beantwoorden ontleend aan het feit, dat
het wei het onverwachts opdagen van de
vrachtwagen was dat het slachtoffer had
verplicht plots te remmen en links uit te
wijken, metals gevolg dat zijn hoofd door

(1) Verbr., 10 mei 1957 (Bull. en PAsw.,
1957, I, 1087).

het achterwiel van de vrachtwagen verpletterd werd (schending van artikel 97
van de Grondwet) ; 3° zonder na te gaan
of de wijze, waarop beklaagde zijn begin
van overstekingsmanceuvre uitgevoerd
heeft, wel met alle nodige voorzorgen
gepaard ging, vermits in het misdrijf van
onvrijwillige doding de minste font in
aanmerking komt, (schending van de
artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet);
4° zonder rekening te houden met de
omstandigheid dat het slachtoffer, krachtens zijn prioriteit, over de voorrang beschikte over de gebele breedte van de
door hem gevolgde straat, zodat beklaagde noodzakelijk met het feit, dat het
gebeurlijk niet op zijn. reglementaire
plaats zou bebben gereden, rekening
diende te houden (schending van de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954, 418 en 420 van het
Strafwetboek) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanleggers in hun
conclusies aanvoerden '' dat beticbte, die
een remspoor van 3,50 meter nagelaten
heeft, in feite het van zijn rechterkant
aankomend slachtoffer verplicht heeft
plots te remmen en uit te wijken, aldus
zijn val veroorzakend op de plaats, waar
dan tevens en onmiddellijk bet achterwiel van de camion het hoofd van bet
slachtoffer verpletterde » ;
Overwegende dat, uit het incidenteel
vermelden dat de vrachtwagen een remspoor van 3,50 meter had achtergelaten,
aanleggers in hun conclusies niet bebben
afgeleid dat beklaagde met een overdreven snelheid reed, weshalve de feitenrechter die bewering, waaruit aanleggers
geen bepaalde gevolgtrekking maakten,
niet boefde tegen te spreken ;
Dat het eerste onderdeel niet kan ingewillig·d worden ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in de in het eerste
onderdeel aangehaalde conclusies aanleggers gewaagden noch van een « onverwachts opdagen van de camion », noch
van een verplicbting van bet slachtoffer
« links uit te wijken » ; dat deze conclusies zich ertoe beperkten te beweren dat
beklaagde het slachtoffer verplicht had
plots te remmen en uit te wijken, aldus
zijn val veroorzakend ;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen « dat de oorzaak van het ongeval niet kon gevonden wol'den ·in een
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aannemen, die enkel met een bewering
in tegenovergestelde zin van aanleggers
strijdig was;
Dat het tweede onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest eensdeels
vaststelt dat de aanwezigheid van een
hoge muur aan zijn rechterkant verweerder belette zich ervan te vergewissen of
er geen van rechts komende weggebruiker in de Pastorijstraat in aantocht was,
tenzij hij een begin van overstekingsmanceuvre van de aansluiting van de
Engelsehofstraat en Pastorijstraat reeds
zou uitgevoerd hebben, en dat, in deze
omstandigheden, hij het slachtoffer enkel
bijtijds had kunnen ontwaren, voor zover
het de rechterkant van de Pastorijstraat
had gevolgd ;
Overwegende dat het arrest anderdeels
releveert dat de op de weg door de fiets
van het slachtoffer achtergelaten schuifsporen integendeel aantonen dat dit helemaal links reed en dat het werkelijk de
plaats van het ongeval genaderd is,
gescholen zijnde achter de muur;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen « dat, in de beschreven omstandigheden, het ongeval onvermijdelijk
was, zonder dat de oorzaak ervan kan gevonden worden in een onvoorzichtigheid
die zou begaan geweest zijn door beklaagde », aanneemt dat de manceuvre
van verweerder niet foutief was, althans
dat er geen oorzakelijk verband tussen
het ongeval en een gebeurlijke onvoorzichtigheid van verweerder bestaat;
Overwegende dat deze beschouwingen
op de conclusies van aanleggers een gepast antwoord geven en tevens het
beschikkend gedeelte van het arrest wettig rechtvaardigen;
Dat het derde onderdeel niet kan aangenomen worden ;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat de voorrang toegekend aan de van rechts komende bestuurder de verantwoordelijkheid van deze
bestuurder niet uitsluit;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de fietser, die de verkeersvoorrang genoot, helemaal links reed en werkelijk de plaats van het ongeval genaderd
is, gescholen zijnde achter een hoge muur,
terwijl de bestuurder van de vrachtwagen die de voorrang schuldig was, door

de aanwezigheid van deze muur genoodzaakt was een overstekingsmanoeuvre
aan te vangen, om zich ervan te vergewissen of er geen weggebruiker in aantocht was en de fietser bijtijds slechts zou
hebben kunnen ontwaren voor zover deze
de rechterkant van de door hem gevolgde
weg zou hebben bereden, het arrest, in
feite, soeverein heeft beslist dat verweerder geen fout heeft begaan althans dat
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een gebeurlijke onvoorzichtigheid van
verweerder enerzijds en het ongeval en
de schade anderzijds;
Dat het arrest mitsdien geen enkel van
de in dit onderdeel aangeduide bepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
27 juni 1960. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Naulaerts.
Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.

2° KAMER. -

27 juni 1960

1° DIEFSTAL.- BEDRIEGLIJK INZICHT.
- BEGRIP.
2° STRAF. - VASTSTELLING VAN DE
STRAF EVENREDIG MET DE ZWAARWICHTIGHEID VAN HET MISDRIJF. - SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE RECHTER.
- BEPERKINGEN.
3° DIEFSTAL. - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - 0NTZETTING VAN
RECHTEN. - WETTELIJKHEID.
1° H et bedrieglijk inzicht vereist opdat er
diefstal weze, bestaat van zodra diegene
die het voorwe1·p wegneemt tegen de wil
in van de eigenaa1·, handelt met het voornemen de zaak niet terug te geven (1).
(Strafwetboek, art. ~61.)
2° De rechte1· stelt soeverein vast, binnen
de door de wet voorziene pe1·ken, de straf
die evenredig is met de zwam·wichtigheid
(1) Verbr., 8 januari 1940 en conclusie van
het openbaar ministerie (Arr. Verb?·., 1940,
blz. 2); 23 juli 1941 (ibid., 1941, blz. 179);
17 november 1954 (ibid., 1955, blz. 180).
Verge). verbr., 16 november 1959, s1~pm,
biz. 234.

-970van het voor vaststaande verklaarde misd1·ijf (1); hij mag onder mee1· rekening
houden met de zwaa1·wichtigheid der
feiten en met het v1·oeger ged1'ag van de
verdachte.
3° De ?'echter, die wegens diefstal veroordeelt, mag de ontzetting van zekere rechten uitsp1·elcen, zelfs indien hij ve!'zachtende omstandigheden aanneemt en slechts
een boete van 26 f1'ank als hoofdstraf
uitspreekt. (Strafwetboek, art. 85 en
465.)

(D'HONT.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maart 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 461 en 463
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat het bedrieglijk opzet, vereist bij artikel 461
van het Strafwetboek, zou bestaan in
het inzicht van de dader om het weggenomen voorwerp te willen behouden,
dan wanneer zulks het bij die bepaling
vereist bijzonder opzet niet uitmaakt :
Overwegende dat, luidens het bestreden arrest cc het bedrieglijk inzicht, door
artikel 461 van het Strafwetboek voorzien, bestaat van zodra de persoon die
het voorwerp wegneemt tegen de wil in
van de eigenaar, handelt, met het voornemen de zaak niet terug te geven " ;
dat die bepaling van het bedrieglijk
inzicht inzake diefstal aan de wil van
de wetgever beantwoordt; dat het middel
naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, 30,
31 en 97 van de Grondwet, 33, 463 en 465
van het Strafwetboek, 72 van de Gemeentewet, doordat het bestreden arrest aanlegger gedurende vijf jaar ontzet heeft
van het recht om verkozen te worden,
dan wanneer het aldus de scheiding der
staatsmachten heeft geschonden, het verder die bijkomende straf niet op de artikelen 463 en 465 van gezegd wetboek
gesteund heeft en het minstens die maatregel op tegenstrijdige en met de wet
strijdige gronden doet rusten :
Overwegende dat het arrest door een
(1) Verbr., 15 october 1956 en 18 februari
1957 (A1•r. Ve1·b1·., 1957, blz. 92 en 485).

bijkomende straf toe te passen, die door
de artikelen 31, 33 en 465 van het Strafwetboek voorzien is, de scheiding der
staatsmachten niet heeft miskend ;
Overwegende dat het arrest vermeldt
dat de ontzetting uitgesproken werd bij
toepassing van artikel 465 van het Strafwetboek;
Dat het weliswaar eraan toevoegt dat
die maatregel gerechtvaardigd is door
« de handelingen-feiten en strafrechtelijk
verleden - van de verdachte "• maar
dat de feitenrechter die, principieel, binnen de perken van de wet soeverein
oordeelt of de toegepaste straf evenredig
is met de zwaarwichtigheid van het beteugeld misdrijf, aldus geenszins rekening
heeft gehouden met omstandigheden die
de wet niet zou toelaten in aanmerking
te nemen;
Overwegende dat de ontzetting gedurende vijf jaar van het recht om verkozen
te worden verder niet strijdig is met het
aannemen van verzachtende omstandigheden en met het opleggen van een enkele
boete van 26 frank als hoofdstraf;
Dat het middel dus niet g·egrond is;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
27 juni 1960. - 2e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggever, H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.

2 6 KAMER. -
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VEROORDELING OM EEN VOERTUIG MET
EIGEN BEWEEGKRACHT BESTUURD TE
HEBBEN DAT OP ABNORMALE WIJZE
ROOK ONTWIKKELT. - WEGCODE VAN
10 DECEMBER 1958.- AAN TE DUIDEN
BEPALINGEN
2° VERBREKING. OMVANG. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
DE VEROORDELlNG VAN DE VERDACHTE.
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ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKE PARTIJ. GEVOLGEN
VAN DE VEHNIETIGING TEN OPZICHTE
VAN DIE PARTIJ.

so VOORZIENING IN VERBREKING.
VORMEN. STRAFZAKEN.- VERZOEKSCHR!FT TOT STAVING VAN DE
VOORZIENING.
VERZOEKSCHRIFT
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTSMACHT DIE DE BESTREDENE
BESLISSING HEEFT GEWEZEN MEER DAN
TIEN DAGEN NA DE VOORZIENING. N IET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De beslissing die een verdachte veroordeelt bij toepassing van de Wegcode van
10 december 1958, uit hoofde van een
voertuig met eigen beweegkracht te hebben
bestuurd, dat op abno1·male wijze 1'ook
ontwikkelt, is in 1'echte niet gemotivee1'd
indien ze slechts aanduidt, als vaststellende de bestanddelen van dit misdrijf,
artikel 86 van gezegde code zonde1' artikel 89 te VM'melden (1).
2° Wanneer de beslissing van veroordeling
vernietigd is op voorziening van de ve1'dachte en dat de burgerlijk aanspmkelijke pm·tij zich niet heeft voorzien of
zich onregelmatig heeft voorzien, wo1·dt
de beslissing die deze partij aansprakelijlc
voor de veroordeling van de verdachte
verklaart, zonder voorwe1·p {2).
S 0 Is niet ontvankelijk in stmfzaken het
verzoekschrift tot staving van een voorziening neergelegd door de eiser tot
verbreking ter g1'iffie van de 1'echtsmacht
die de best?·edene beslissing heeft gewezen,
meer dan tien dagen na de verklaring
van voorziening {S). (Wetboek van
strafvordering, art. 422.)
{VERBERT, T. PERSONEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« TRANSPORT VERBERT "·)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Vergel. verbr., 10 februari 1960, supra,
biz. 540.
(2) Verbr., 30 mei 1960 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 1121).
(3) Verbr., 22 december 1958 (Bull. en
PAsiC., 1959, I, 419); 13 juni 1960 (ibid.,
1960, 1179).

vonnis, op 8 maart 1960 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
1. W at de voorziening van Verbert
betreft:
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van a,rtikel 97 van de
Grondwet;
Overwegende dat aanlegger v66r de
politierechtbank vervolgd werd om « bij
inbreuk op artikel 2 van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd op 27 mei 1957
en 15 april 1958, en op artikel 86, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van
8 april 1954, op de openbare weg een
voertuig met eigen beweegkracht bestuurd of in het verkeer te hebben gebracht, dat op abnormale wijze, behalve
bij het aanzetten van de motor, rook
on twikkelt >> ;
Dat een vonnis van die rechtbank aanlegger uit dien hoofde, bij toepassing van
artikel 86-1° van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 tot een geldboete van
26 frank beeft veroordeeld ;
Dat bet bestreden vonnis die beslissing, bij toepassing van artikel 86-1 van
het koninklijk besluit van 10 december
1958 heeft bevestigd;
Overwegende dat artikel 86-1 van bet
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, bijlage tot het koninklijk besluit van 10 december 1958, ten
deze toepasselijk, onder meer bepaalt dat
de voertuigen met eigen beweegkracht
zodanig moeten afgewerkt zijn dat zij,
behalve bij het aanzetten van de motor,
geen rook ontwikkelen;
Dat enkel artikel 89 van dit reglement
bepaalt dat geen enkel voertuig in het
verkeer op de openbare weg mag worden
gebracht of gehouden indien het niet
beantwoordt aan de bepalingen van
titel II van dit reglement, die namelijk
voormeld artikel 86 begrijpt;
Overwegende dat het ten laste van
aanlegger bewezen verklaard misdrijf aldus een inbreuk op gezegd artikel 89
uitmaakt;
Dat, vermits de bestanddelen van dit
misdrijf insgelijks door dit laatste artikel
vermeld zijn, het bestreden vonnis gemeld artikel onder de toegepaste wetsbepalingen diende aan te duiden, ten
einde de uitgesproken veroordeling wettig te recbtvaardigen ;
Dat, door zulks te verzuimen, het
vonnis artikel 97 van de Grondwet heeft
geschonden ;
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II. Wat de voorziening van de vennootschap Verbert betreft :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het _Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de ers tot verbreking van de partij tegen
welke hij gericht is werd betekend ·
Dat hij derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende echter dat, gelet op de
verbreking .van de tegen aanlegger uitgesproken veroordeling de beslissing van
het vonnis waarbij aanlegster burgerlijk
verantwoordelijk wordt verklaard voor
de geldboete en de kosten zonder voorwerp wordt;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie door aanleggers ter griffie
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen ingediend na het verstrijken van
de bij artikel 422 van het Wetboek van
strafvordering gestelde termijn, verbreekt
het bestreden vonnis, behalve in zover
het aanlegster burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor de boete en de kosten,
die verklaring echter zonder voorwerp
wordend ; verwerpt de voorziening· van
aanlegster en veroordeelt deze tot de
kosten van haar voorziening; laat de
andere kosten ten laste van de Staat ·
verwijst de aldus beperkte zaak naar d~
Correctionele Rechtbank te Mechelen
'
zetelende in hager beroep.
27 juni 1960. - 2e kamer. Voorzitter, H. Belpaire, raad,sheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.
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VREEMDELINGEN. - VREE:MDELINGENPOLITIE. - WET VAN 28 :MAART
1952. - VREE:MDELING GEHUWD :MET
EEN BELGISCHE VROUW EN SEDERT
VIJF JAAR IN HET KONINKRIJK VERBLIJVENDE ZONDER VERGUNNING O:M
ER ZICH TE VESTIGEN. - VREE:MDELING DIE KAN VERPLICHT WORDEN,
BIJ BESLISSING VAN DE MINISTER VAN
JUSTITIE, IN EEN BEPAALDE PLAATS
TE VERBLIJVEN.
De vreemdeling, gehuwd met een Belgische v1·ouw, die vijf jaa1· lang 01Wnderbroken in het Rijk ve1·bleven heeft,
maar aan wie niet toegelaten werd er te
verblijven, mag, bij beslissing van de

!'Jinister van Justitie, verplicht worden
tn een bepaalde plaats te verblijven.
(Wet van 28 maart 1952, art. 2
tot 5.) (1).

(BENAKILA ALI)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1960 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3-2°, 4, 5, 12 van
de wet van 28 maart 1952 op de vreemdelingenpolitie en 107 van de Grandwet ; doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelde op grand van artikel 12-2o
van de wet van 28 maart 1952 om de
hem op grand van artikel 3-2o opgelegde
verblijfplaats verlaten te hebben · dan
wanneer eiser, gehuwd met een' Belgisch~. vrouw en sede~t 1947 in Belgie
verbhJvend, gerangschild dient te worden onder de vreemdelingen bedoeld
door artikel 5-3° van gemelde wet, en
er aan dergelijke vreemdeling bij gebrek
aan een wettelijke tekst geen verplichte
verblijfplaats kan opgelegd worden
(schending van artikel 5 van de wet
van 28 maart 1952) ; dan wanneer het
arrest, om de veroordeling te rechtv~a~dig~n niet Jl!-Ocht steunen op een
mrmsterreel beslmt dat geen wettelijke
grondslag bezit, in casu het ministerieel
besluit van 6 april 1959 dat aan eiser
een verplichte verblijfplaats te Eisden
oplegt met verbod de provincie Limburg
te verlaten, (schending van artikel 107
van de Grondwet) :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld werd om de beslissing door de
Minister van Justitie getroffen ingevolge
artikel 3, 2°, lid 2, van de wet van
28 maart 1952 niet te hebben opgevolgd,
namelijk de maatregel zijn verblijf
verplichtend te vestigen te Eisden met
verbod de provincie Limburg te verlaten zonder toelating;
Overwegende dat het niet betwist
wordt dat aanlegger niet in het bezit
is van een vergunning om zich in het
Rijk te vestigen ;
Overwegende dat de wet van 28 maart
1952 de vreemdelingen, wat betreft de
voorwaarden waaronder zij in Belgie
(1) Raadpl. verbr., 15 juni 1959 (Arr. V erbr.,
1959, blz. 853).
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kunnen verblijven en er zich vestigen,
in twee categorien indeelt; de eerste,
de vreemdelingen aan wie de Minister
van Justitie de toelating verleend heeft
om in bet Rijk te verblijven, de tweede,
die vanwege dezelfde ~inister de vergunning om zich in het Rijk te vestigen
gekregen hebben ;
Overwegende dat de Minister van
Justitie de vreemdelingen van de eerste
categorie, wiens aanwezigheid hij voor
de open bare orde, de veiligheid .?f de
economie van het land gevaarhJk of
nadelig acht, bij toepassing van artikel 3, 2°, lid 2, van gezegde wet, kan
dwingen bepaalde plaatsen of gebieden
te verlaten en er van verwijderd te
blijven, ofwel in een bepaalde plaats te
verblijven ;
Overwegende dat, waar artikel 5,
namelijk aan de vreemdelingen die
vijf jaar lang onafgebroken in het Rijk
verbleven hebben en met een Belgische
vrouw gehuwd zijn, bijzondere waarborgen verleent, dit slechts voor de
vreemdelingen van de tweede categorie
geldt, zodat het verblijven in Belgie
van de vreemdelingen welke, overeenkomstig artikel 2, A, daartoe toelating
hebben bekomen, in geen geval belet
dat tegen deze laatsten een maatregel
van verplichtend verblijf zou kunnen
genomen worden;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest wettig beslist heeft dat aanlegger vergeefs de hoedanigheid van
bevoorrechte vreemdeling inroept, dat
het feit dat hij, met een Belgische vrouw
gehuwd zijnde, meer dan vijf jaar
onafgebroken in het land verbleven
heeft, in zijn geval niet dienend is, en
dat de tegen hem getroffen maatregel,
om reden hij voor de openbare orde
gevaarlijk geacht werd, rechtsgeldig is;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

2e
1°

KAMER. -

27 juni 1960

VERJARING. STRAFZAKEN.
PUBLIEKE VORDERING. --'- lNBREUK
OP HE'f POLITIEREGLEMENT VOOR DE
EXPLOITATIE VAN
TRAMWEGEN.
TOEPASSING VAN EEN POLI'riESTRAF.
TERMIJN VAN DE VERJARING.

2o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE OMDAT DE
RECHTER EEN POLITIESTRAF HEEF'f
TOEGEPAST OP EEN
MlSDRIJF ALS
OVERTREDING VERJAARD.
VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING
NIET BEREIKT IN DE STAAT VAN DE
PROCEDURE NA CASSATIE. VERWIJZING.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE VERDACHTE. VONNlS VERNIETIGD OMDAT DE RECHTER EEN POLITIESTRAF
HEEFT TOEGEPAST OP EEN FElT ALS
OVERTREDING VERJAARD. VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING
NIET BEREIK'f IN DE STAAT VAN DE
PROCEDURE NA CASSATIE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE PUBLIEKE VORDERING.

1 o lVannee1' de 1'echte1' oo1'deelt dat een

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de
kosten.

inb1'eulc op het Koninlclijlc Besluit van
27 januaTi 1931, houdende politie1'eglement voo?' de exploitatie van de
doo1' de 1'ege1·ing ve1·gunde of te ve1'gunnen t1·amwegen, moet, gelet op
ve1'zachtende omstandigheden, slechts met
een politiest1'af WM'den beteugeld, zijn
de 1'egelen bet1·e{fende de ve1:ja1'ing van
de publielce vo1·de1'ing inzalce ove1't1'edingen toepasselijlc {1). IWet van
1? april18?8, art. 21,23 en 26, Koninklijk Besluit van 2? januari 1931,
art. 13 en 6 juli 1936, enig artikel.)
2° Wannee1' de beslissing ove1' de publielce
vorde1·ing ve1'nietigd wordt orndat de
1'echte1· een politiestmf heeft toegepast
om een feit, wanbed1·ijf genoemd, en
als ove?'tTeding ve1'jaard en dat in de
staat van de p1·ocedu1'e na de uitgesprolcene v,ernietiging1 de ve1jr;rin.g
van de pubhelce vordenng nog met M
be1'eilct, zijn e1· te1'rnen tot venvijzing (2).
3° De vernietiging, op voo1·ziening van

2? juni 1960. - 2e kamer.- Voo1'zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. Wauters.
Gelijlcluidende conclusie, H. Mahaux.
- Pleite1', H. De Kock.

(A1·r. Ve1'b1•., 1957, blz. 557) en 9 juni 1958
(ibid., 1958, blz. 807). Vergel. verbr., 16 november 1959, supra, blz. 235.

(1) Verbr., 11 maart 1957, beweegredenen

(2) Verbr., 11 maart 1957, 9 juni 1958 en
16 november 1959, hierboven vermeld.
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een politiestraf toepast op een feit
wanbedrijf genoemd en als overtreding
verjaard, strekt zich uit tot de beslissing op de vordering van de burgerlijke partij gewezen, die het gevolg is
van de eerste, indien, in de staat van
de procedure na de vernietiging, de
verjm·ing van de publieke vordering
no g niet is bereikt (1).
(DE JVIEULDER EN N. V. « ELECTRISCHE
TRAJVIWEGEN VAN GENT,, T. EVERAERT;
PROCUREUR DES KONINGS TE GENT,
T. DE MULDER EN N. V. « ELECTRISCHE
TRAJVIWEGEN VAN GENT ll,)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 februari 1960 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;
I. Wat betreft de voorziening van
De Mulder, betichte :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, 23, 26 en 28
van de wet van 17 april1878 bevattende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken, doordat
het bestreden vonnis aanlegger tot een
geldboete van 15 frank, zijnde een
geldboete wegens overtreding, veroordeeld heeft, dan wanneer de uit bet
aldus gecontraventionaliseerd wanbedrijf
volgende publieke vordering verjaard
was op de dag van het vonnis, uitgesproken meer dan een jaar te rekenen
van de dag waarop bet misdrijf gepleegd
werd:
Overwegende dat aanlegger v66r de
politierechtbank gedaagd werd om, op
2~ december 1958, als bestuurder van
een tramrijtuig, verzuimd te hebben
te vertragen of zelfs te stoppen wanneer
het, ten gevolge van stremming in het
verkeer, gevaarlijk kon zijn de snelheid
te behouden of zelfs verder te rijden,
zomede op de plaatsen waar, voor bet
openbaar verkeer, voorzorgsmaatregelen
nodig waren ;
Dat dit misdrijf omscbreven door
artikel 6, li<1 6, van het koninklijk
besluit van 27 januari 1931 houdrnde
politiereglement voor de exploitatie van
de door de regering vergunde of te
(1) Verbr., 11 maart 1957, 9 juni 1958 en
16 november 1959, bierboven vermeld.

vergunnen tramwegen, zoals dit artikel bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
26 augustus 1938 vervangen werd,
gestraft wordt, krachtens artikel 13
van het eerstgemeld koninklijk besluit
zoals die bepaling bij het enig artikel
van het koninklijk besluit van 6 juli
1936 vervangen werd, met gevangenisstraf van acht dagen tot veertien dagen
en met geldboete van 26 tot 200 frank,
of met een van die straffen aileen,
onverminderd de toepassing van artikel 85 van bet Wetboek van strafrecht;
Overwegende dat het vonnis aanlegger
veroordeelt, met inachtneming van verzachtende omstandigheden, tot een geldboete van 15 frank en tot de kosten
van de publieke vordering, aan1egster
burgrrlijk aansprakelijk voor die kosten
verklaart en ten laste van die beide
aanleggende partijen veroordelingen ten
bate van de burgerlijke partij uitspreekt;
Overwegende dat vermits, aan de ene
zijde, naar de vaststelling van het
vonnis, het misdrijf op 2~ december
1958 gepleegd werd en, aan de andere
zijde, volgens artikel 38 van het Wethoek van strafrecht, de uitgesproken
geldboete een straf wegens overtreding
is, de publieke vordering volgende uit
dit misdrijf, bij ontstentenis van schorsingsgrond en van een door een bijzondere wet ingestelde bijzondere verjaringstermijn, op 2 februari 1960,
datum van het vonnis, verjaard was;
Dat de uitgesproken straf derhalve
onwettig is ;
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
deze van de beslissing over de burgerlijke vordering, die het gevolg ervan is,
medebrengt ;
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
immers tot gevolg zal hebben dat de
rechter, naar welke de zaak verwezen
wordt, de gegrondheid zelf van die
vordering zal dienen na te gaan en dat
de gebeurlijke vrijspraak van aanlegger,
om reden dat het te zijnen laste gelegd
feit niet zou bewezen zijn, de onwettigheid van de in voordeel van de burgerlijke partij uitgesproken veroordeling
zou medebrengen ;
II. Wat betreft de voorziening van
de aanleggende venn ootschap, burgerlijk aansprakelijke partij ;
Overwegende dat het uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat aanlegster haar eis tot
verbreking zou betekend hebben aan
dP partijen tegen welke bij gericht is;
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Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende echter dat de beslissing, waarbij aanlegster burgerlijk aansprakelijk voor de ten laste van aanlegger
uitgesproken veroordelingen verklaard
wordt, van voorwerp ontbloot wordt
ingevolge de op de voorziening van
aanlegger te bevelen verbreking;
III. Wat betreft de voorziening van
het openbaar ministerie :
Overwegende dat de voorziening van
het openbaar ministerie, in zover zij de
veroordeling van de betichte bestrijdt,
van voorwerp ontbloot wordt ingevolge
de op de voorziening van aanleggE>r te
bevelen verbreking;
Dat, in zover zij de veroordeling van
de burgerlijke aansprakelijke partij
bestrijdt, zij, om eensluidende redenen
als deze op de voorziening van de
betichte aangevoerd, gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van aanlegster ; verbreekt het
bestreden vonnis, behalve in zover het
de vennootschap " Electrische Tramwegen
van Gent '' burgerlijk aansprakelijk voor
De Mulder heeft verklaard jegens de
burgerlijke partij Everaert; zegt dat
die verklaring zon~er voorwerp wordt;
beveelt dat meldmg van het onderhavig arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal gemaakt
worden ; laat de kosten ten laste van
de Staat, met uitzondering van deze
gevallen op de voorziening van aanlegster die door die partij zullen gedragen
worden; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde, zetelende in hoger
beroep.
27 juni 1960. - 2e kamer. - Voorzitte1' en Vel'laggever, H. Belpaire, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

27 juni 1960

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - MISDRlJF
DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE
UITVOERING VAN EEN CONTRACT. REGELEN VAN HET BURGERLIJK RECHT
NIET TOEPASSELIJK.
Ar!ikel 16 van de w_et van 17 april 1878
ts zonder toepasstng wanneer het mis-

drijf geen verband houdt met de uitvoering van een contract waa1·van de verdachte het bestaan ontkent of de inte1'pretatie betwist, mam· in het aangaan
van het contract bestaat (1).

{VIAENE EN VAN DAMME.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 april 1960 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. W at betreft de voorziening van
Viaene :
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 15t. en 189 van het Wetboek
van Strafvordering, doordat bet bestreden arrest aanlegger veroordeelt uit
hoofde van valsheid in geschriften, valse
vermeldingen nopens bouwjaar en chassisnummer van een auto Fiat te hebben
aangebracht in de aanvraag om inschrijving van een motorvoertuig en om in
dezelfde aanvraag het handteken van de
koper J oannes Pareyn op de fisc ale zegels
te hebben nagebootst om de verklaring
ondertekend door J. Pareyn, no pens de
aankoop van een auto Fiat, te hebben
vervalst bij middel van onjuiste vermeldingen nopens bouwjaar en nummers van
motor en chassis, en om een valse faktuur
nopens de verkoop van een auto Fiat,
bouwjaar 1955, aan Pareyn te hebben
opgesteld, dan wanneer, eerste onderdeel;
aanlegger in zijn conclusies deed gelden
dat hijzelf bedoelde stukken noch ingevuld, noch getekend had en evenmin de
handtekening van Pareyn op d;e fiscale
zegels had aangebracht noch onderrichtingen aan zijn personneel had gegeven
om de vervalsingen te plegen, en het
arrest die conclusies niet bean twoordt,
tweede onderdeel : het arrest, in strij d
met de regelen van de bewijslevering in
strafzaken, zonder meer, aanneemt, op
grond van de verklaringen onder eed van
de echtgenoten Pareyn, dat bedoelde
stukken achteraf, na ondertekening in
blanco, werden ingevuld en, zonder aanduiding van feitelijke omstandigheden of
documenten, aanneemt dat aanlegger de
(1) Verbr., 2 december 1935 (Bull. en
PAsrc., 1936, I, 72); 7 februari 1944 (Arr.
Vm·br., 1944, blz. 92). Vergel. verbr., 20 juni
1939 (A1·r. Vm·b1·., 1939, biz. 186); 20 maart
1950 (ibid., 1950, blz. 475).
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plegen:
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat bet arrest verklaart
« dat de beschouwingen in feite, breedvoerig uiteengezet door eerste betichte
- hier aanlegger - bij middel van zittingbesluiten v66r het hof, slechts gesteund zijn op stukken die vals beweerd
en bevonden werden » en « dat . deze
beschouwingen rechtstreeks tegengesproken worden niet aileen door de verklaringen onder eed van de getuigen Pareyn en
Savelkoel, maar ook door de verklaring
onder eed van getuige De Backer ter zit:ting van de correctionele rechtbank en de
verklaringen der getuigen Dubuisson en
De Dobbeleer tijdens bet onderzoek >>;
Overwegende dat het arrest uit deze
verklaringen afleidt dat, in strijd met hetgeeTJ. vermeld iD de conclusies van aanlegger, « deze steeds tussengekomen is in al
.de onderhandelingen met de kopers ; dat
namelijk, onder andere het gele formulier
voor aanvraag van autoplaat hem terug
in blanco overhandigd werd, alsook de
contracten van financiering; dat hijzelf
de nodige onderrichtingen aan zijn personeel gegeven heeft om de vervalsingen
te plegen »;
Dat het middel derbalve feitelijke
grondslag· mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16 van de wet
van 17 april1878 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek; doordat het bestreden
arrest aanlegger veroordeelt uit hoofde
van valsheid in geschriften, om een overeenkomst van verkoop op afbetaling van
een auto Fiat aan Joannes Pareyn te
hebben vervalst, en beslist dat de bepalingen van de artikelen 16 van de wet van
17 april1878 en 1341 van het Burgerlijk
Wetboek niet van toepassing zijn, wanneer de ingeroepen overeenkomst zich
met het misdrijf identificeert, met andere
woorden, wanneer het misdrijf in het
sluiten van de overeenkomst ligt, dan
wanneer, zoals aanlegger het had aangevoerd, vermits v66r de burgerlijke rechter
de echtgenoten Pareyn-Savelkoel niet
toegelaten waren tegen hun eigen verklaring « gelezen en goedgekeurd », waarbij
zij de inhoud van de alde volJedig tot de
hunne maakten, te bewijzen dat, in feite,
het contract «in blanco » werd ondertekend, zodanig bewijs krachtens voormelde wetsbepalingen ook v66r de strafrechter niet toelaatbaar was :
Overwegende dat het arrest vaststelt

« dat de bedrieglijke handelingen door
de betichten aangewend, alsook de door
hen gepleegde vervalsingen, tot enig doel
hadden een personenwagen van een mindere waarde {30.000 frank) te verkopen
voor een andere van een meerdere waarde
{40.000 frank) en alzo een extra-winst
van 10.000 frank op te strijken » en « dat,
om dit bedrog mogelijk te maken, ... aile
contracten en formulieren in blanco dienden getekend door de aankopers » ;
Overwegende dat het arrest, na aldus
te hebben vastgesteld dat de in het middel aangebaalde telastlegging een vervalsing uitmaakte door misbruik van een in
blanco getekend stuk, te reebt heeft beslist dat, in strijd met de bewering van
aanlegger, artikel 16 van de wet van
17 april 1878 ten deze niet toepasselijk
was, omdat bet bedoelde misdrijf geen
verband hield met de uitvoering van de
overeenkomst, doch in het sluiten zelf
van de overeenkomst bestond ;
Dat het middel derhalve naar recht
faalt;
Over het derde en het vierde middel,
afgeleid uit de schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest : 1° aanlegger veroordeelt wegens
gebruik van vervalste stukken, wetend
dat zij vervalst waren, zonder te bepalen
weilr gebruik van deze stukken werd gemaakt, noch enig element aan te duiden
waaruit zou blijken, dat aanlegger kennis van de valsheid had ; 2° aanlegger
veroordeelt uit hoofde van oplichting,
enerzijds om reden " de bedrieglijke handelingen door betichten aangewend alsook de door hen gepleegde vervalsingen
tot enig doel hadden een personenwagen
van een mindere waarde {30.000 frank)
te verkopen voor een andere van een
meerdere waarde {40.000 frank) en alzo
een extra-winst van 10.000 frank op te
strijken », wat het misdrijf uitmaakt
voorzien bij artikel 498 van het Strafwetboek, en anderzijds de telastlegging op
grond van artikel 496 van het Strafwetboek als bewezen aanziet, omdat een
afkorting van 7.000 frank op de verkoop
werd betaald, en deze strijdigheid van
motieven met een gebrek aan motieven
gelijkstaat;
Overwegende dat aanlegger tot een
enkele straf werd veroordeeld wegens
valsheid in geschriften, gebruik van vervalste stukken en oplichting;
Overwegende dat, mochten zelfs de
middelen gegrond zijn, de uitgesproken
straf gerechtvaardigd zou blijven door de
feiten van valsheid in geschriften aileen ;
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Dat derhalve de· middelen, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of
QP straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en_ dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat betreft de voorziening van
Van Damme:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 193 en 196 van bet Strafwetboek,
doordat bet bestreden arrest aanlegger
veroordeelt uit hoofde van valsbeid in
geschriften, door in de · aanvraag om
inschrijving van een oud motorvoertuig
bet bandteken van Pareyn op de fiscale
zegels te hebben nagebootst, dan wanneer,
eerste onderdeel : bet scbrijven van een
naam tot vernietiging van een zegel geen
materiele valsbeid in gescbriften kan uitmaken, tweede onderdeel, bet arrest niet
antwoordt op de conclusies van aanlegger, voorboudende dat bet essentiele vereiste tot scbriftvervalsing, namelijk de
verdraaiing van de waarbeid, niet bestaat
wanneer een stuk, ondertekend door een
persoon, door een andere wordt gezegeld
en de zegel door deze wordt vernietigd,
derde onderdeel, de wijzigingen of bijvoegingen de substantiele beschikkingen
van de akte werkelijk moeten veranderen :
Overwegende dat bet middel eukel de
motieven van het arrest bestrijdt, die
be trekking hebben op de nabootsing van
de handtekening van Pareyn op de fiscale
zegels van de aanvraag om inscbrijving ;
Overwegende dat aanlegger niet aileen
werd veroordeeld wegens valsheid in geschriften gepleegd door de in bet middel
bedoelde nabootsing van bandtekening,
maar tevens wegens betzelfde misdrijf gepleegd : 1° door valse vermeldingen nopens bouwjaar en cbassisnummer van
auto Fiat aan te brengen in de aanvraag
Qm inscbrijving van een oud motorvoertuig, 2° door het opstellen van een valse
faktuur nopens de verkoop van een auto
Fiat, bouwjaar 1955, aan J oannes Pareyn ; 3° door het vervalsen van de overeenkomst van verkoop op afbetaling betreffende een auto Fiat aan J oannes
Pareyn;
Dat wegens al die feiten een enkele
straf toegepast werd ;
(1) Raadpl. verbr., 8 maart 1960,
biz. 648. Wat de voorziening betreft
rechtstreekse belastingen tegen een
van het hof van
beroep zie
VERBR.,

1960. - 62

sttpra,
inzake
arrest
verbr.,

Overwegende derbalve dat, rnocbt
zelfs het middel gegrond zijn, de uitgesproken straf gerechtvaardigd zou blijven door de andere bewezen verklaarde
vervalsingen ;
Dat mitsdien het middel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgescbreven
recbtsvorrnen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; verwijst aanleggers in de kosten.
27 juni 1960. - 2 8 kamer. - Voorzitter, H. Belpaire, raadsbeer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, H.
Mabaux, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

1°

28 juni 1960

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

VORM. GEMEENTE TAXEN. VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
DE PROVINCIALE RAAD. 0VERLEGGING VAN STUKKEN DOOR DE ElSER.
VooRwAARDEN.

2°

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH TE
VOORZIEN. GEMEENTE TAXEN. GEMEENTE EISERES. VOORZIENING
INGESTELD DOOR HET COLLEGE. GEEN BEWIJS VAN MACHTIGING DOOR
. DE GEMEENTERAAD. NIET ONTV ANKELIJKHEID.

1° Ingeval van voorziening tegen een
beslissing gewezen, inzake gemeentetaxen, doo1' de Bestendige Deputatie van
de P1·ovinciale raad, mag de eiser geen
stukken mee1' ove1·leggen, ande1·e dan
afstanden, akten van he1'vatting van het
geding of akten waaruit zou blijken dat
de voorziening zonde1' voorwerp is, nadat
mee~· dan twee maanden verst1'eken zijn
sede1't de dag waarop de zaak door de
griffie!' op de algemene rol we1'd gebracht (1). (Besluit van de Soevereine

7 mei 1957 (Arr. Vm·br., 1957, biz. 750 en
noot 1); 24 october 1957 (Bull. en PAsiC.,
1958, I, 169) ; 12 januari 1960, supra, blz, 422.

...,... 978
Vorst van 15 maart 1815, art. 53, vervangen door artikel 6, par. 1 van de
wet van 20 juni 1g53.)
2° Indien het college van burgemeester en
schepenen, namens de gemeente, een
voorziening mag instellen, ten bewarende
titel, moet die voorziening niet ontvankelijk worden verklaard indien voor het
hof geen machtiging van de Gemeenteraad regelmatig overgelegd wordt (1).
(Gemeentewet art. go, go en 10° en
H8.)

Dat bijgevolg de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
28 juni 1g6o.- 2° kamer.- Voorzitter en Ve~·slaggever, H. Van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleiters, HH. DeBruyn
en De Wolf.

{GEMEENTE SCHOTEN, T. VAN CAMP.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 20 juni 1g58 gewezen
door de Bestendige Deputatie van de
provincials Raad van Antwerpen;
Over de Grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening bij toepassing
van artikel 53 van het besluit van de
Soevereine Vorst van 15 maart 1815
van ambtswege afgeleid uit de schending
van de artikelen go, go en 10°, en 148
van de gemeentewet :
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 53 van het besluit van de Soevereine Vorst, zoals het door artikel 6,
paragraaf 1, van de wet van 20 juni
1g53 vervangen werd, het hof geen
acht vermag te slaari op een bescheid,
andere dan een afstand van de
instantie, een akte van hervatting van
het geding of een stuk waaruit zou
blijken dat de voorziening doelloos is
geworden - dat slechts op 3 december
1g58 ter griffie werd overgelegd, nadat
meer dan twee maanden verstreken
waren sedert de 5 augustus 1g58, dag
waarop de zaak door de griffier op de
algemene rol werd gebracht;
Overwegende dat uit geen stuk van
de procedure, waarop het Hof acht
vermag te slaan, blijkt dat het college
van burgemeester en schepenen, welk
verklaart aanlegster, gemeente Schoten,
te vertegenwoordigen, gemachtigd werd
door de gemeenteraad een eis tot verbreking namens voormelde gemeente in
te stellen of deze voort te zetten, zo
hij ter bewaring van de rechten van
de gemeente werd ingesteld ;

2e

28 juni 1960

{TWEE ARRESTEN.)

1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. MEERWAARDE VAN IN HET BEDRIJF
GESTOKEN ACTIVA. ARREST DAT
BESLIST DAT DIE MEERWAARDE NIET
BELASTBAAR IS OMDAT ZE NIET VOORT·
VLOEIT UIT EEN BEDRIJFSACTIVITEIT.
ONWETTELIJKHEID.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
CONCLUSIES GENOMEN DOOR EEN
PERSOON DIE VERKLAART ERFGENAAM
TE ZIJN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE,
NA HET BEROEP ZOGEZEGD OVERLEDEN
EN WELKE VERKLAART HET GEDING TE
HERNEMEN. 0VERLIJDEN NIET WET·
TELIJK BEWEZEN.- ARREST GEWEZEN
INZAKE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE.
- WETTELIJKHEID.

3o BEWIJS. -

BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. NOTARIELE AKTE DIE EEN
KOOPWAARDE «PRO FISCO" AANDUIDT
VAN ONROERENDE GOEDEREN DOOR EEN
VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAP·
PELIJKE NAAM AAN VENNOTEN VERKOCHT. VERBETERENDE AKTE DIE
VASTSTELT DAT DE IMMOBILIEN NIET
VERI{QCHT ZIJN GEWEEST MAAR UIT-,
GEDEELD ALS RESERVES IN NATURA. ARREST DAT DE KOOPWAARDE VAN DE
IMMOBILIEN SCHAT OP HET IN DE VER·
BETERENDE AKTE VERMELD BEDRAG.
GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE VERBETERENDE AKTE.

4o
(1) Verbr., 10 juli 1958 (Bull. en PAsrc., \
1958, I, 1227).

KAMER. /

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VENNOOTSCHAP
ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM.BELASTBARE WINSTEN. WINSTEN
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TOEGEKEND AAN lJE VENNOTEN BELASTBAAR IN HOOFDE VAN DEZE LAATSTEN.

1 o Rechtvaardigt niet wettelijk zijn dispo-

sitief het arrest, dat om te beslissen dat
de meerwaarde van activa gestoken in
een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf niet onder toepassing valt van
de bedrijfsbelasting, om de enige ?'eden
dat die meerwaarde niet uit een beroepsactiviteit voo1·tvloeit.
2° Wanneer een persoon, vom· het hof van
beroep, zich ertoe bepe?·kt te beweren dat
ze erfgenaam is van een belastingplichtige, ove?'leden na het door hem ingestelde
beroep en verklaart het geding te hernemen, zonder wettelijk het overlijden te
bewijzen, mag het arrest gewezen worden
inzake van de zogezegd overleden belastingplichtige.
3° W anneer een notariele akte een koopwaarde " pro fisco » van immo bilien dom·
een vennootschap onder gemeenschappelijke naam aan ham· vennoten vedwcht,
vermeldt en dat een verbeterende akte
vaststelt dat die immo bilien niet verkocht
zijn geweest doch uitgedeeld als 1'ese1·ves
in natu1·a, schendt de bewijskracht van
die ve1·bete1·ende akte niet het m'?'est dat
de koopwaarde van die goederen schat
op het erin aangeduid bedmg.
4° Wat de vennootschappen onder gemeenschappelijke naam bet?'eft, zijn de winsten behaald doo1' de vennootschap en
onderhevig aan de ext1·abelasting, voor
het deel aan de vennoten toegekend, in
hun hoofde belast (1). (Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 4.}
Eerste zaak.
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T. VAN SIMAEY EN CONSORTEN,
EN VAN SIMAEY EN CONSORTEN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.}
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 november 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de voorzieningen in
de onder nummers F. 3145 en F. 3152
van de algemene rol ingeschreven zaken
tegen hetzelfde arrest zijn gericht;
(1) Verge!. verbr., 9 october 1956 (A1'1',

Verbr., 1957, biz. 80),

I. Ten aanzien van de voorziening van
de Belgische Staat :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 112 van
de Grondwet, 25, paragraaf 1, 1 o, 27,
paragraaf 1, 35, paragraaf 4, en 42 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 12 september 1936 en bij de
besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943,
en 2, paragraaf 1, van de bij besluiten
van 16 juni 1941 en 31 juli 1943 samengeschakelde besluiten inzake nationale
crisisbelasting, doordat bet bestreden
arrest beslist dat de meerwaarde welke
aan verweerders in hun hoedanigheid van
werkend vennoot van de vennootschap
onder gemeenschappelijke naam «Van
Simaey, broeders en zusters » werd toegekend in verband met de in 1941 door
deze vennootschap aan haar vennoten
afgestane onroerende goederen voor de
aanslag in de gewone inkomstenbelastingen ten laste van die vennoten niet in
aanmerking mag komen, om reden dat
het niet bewezen is dat zij de incorporatie
van een bedrijfsactiviteit in hunnen hoofde verbeeldt ; dan wanneer het gaat om
een meerwaarde welke tijdens de exploitatie der vennootschap door deze laatste
werd behaald op haar onroerend activa
en welke effectief werd toegekend aan
haar vennoten en derhalve normaal onder
de toepassing valt van artikel 35, paragraaf 4, van bedoelde samengeschakelde
wetten :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, bij notarHile akte van 3 april 1941,
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam <<Van Simaey, Broeders en
Zusters », afstand heeft gedaan aan haar
vennoten, zijnde de eerste vier verweerders en wijlen Maurice Van Simaey, van
zekere onroerende goederen ten belope
van 1.333.150 frank en dat zij het maatschappelijke kapitaal tot een lagere boekwaarde heeft verminderd ; dat het verschil tussen gezegde boekwaarde en de
koopwaarde in voormelde notariele akte
aangeduid terecht als een vermogensaccres, waarop geen enkele wettelijke
bepaling tot vrijstelling toepasselijk is,
door de administratie beschouwd wordt,
en dat dit verschil tussen boekwaarde en
vastgestelde afstands- of verdelingswaarde ten bate van verweerders een meerwaarde vertegenwoordigt die hun effectief toegekend werd ;
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat die meerwaarde van de
belegde immobilien niet in aanmerking
komt voor de aanslag in de gewone
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belasting, zich er toe beperkt te verklaren
dat het in genen dele bewezen is dat
gezegde meerwaarde de incorporatie van
een bedrijfsactiviteit in hoofde van verweerders uitmaakt;
Overwegende dat om belastbaar te
zijn, het niet vereist is dat een dergelijke
meerwaarde van in het bedrijf gestoken
activa uit de bedrijfsactiviteit zou voortvloeien, van 't ogenblik dat zij in de loop
van de exploitatie ontstaan is;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afg·eleid uit
de schending van de artikelen 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°,
en 35, paragraaf 4, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936, en bij de besluiten van 3 juli
1941 en 31 juli 1943, 2, paragraaf 1,
van de bij besluiten van 16 juni 1941
en 31 juli 1943 samengeschakelde besluiten betreffende de nationale crisisbelasting en 2, paragraaf 1, lettera a, en
4, paragraaf 4, van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting; doordat het bestreden arrest,
in verband met de tijdens de belastbare
periode aan de verweerders in hun hoedanigheid van vennoten van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
"Van Simaey, Broeders en Zusters n uitgekeerde reserves, voor ieder beveelt een
bedrag van 66.000 frank te beschouwen
als een vooroorlogs bezit en derl1alve in
mindering te brengen van de belastbare
grondslagen inzake inkomstenbelastinge.n
en extrabelasting, dan wanneer, voor
ieder vennoot bedoelde som van 66.000 fr.
reeds in mindering van de aanslagbasissen
werd gebracht door de beslissingen van
de directeur van 10 november 1955, waarbij uitspraak werd gedaan over de reclamaties van verweerders :
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat de eerste vier verweerders en wijlen Maurice Van Simaey
ieder een som van 232.302 frank, voortkomende uit reserves, tijdens de belastbare periode genoten hebben, beveelt een
bedrag van 66.000 frank, in 1939 tot
stand gebracht, in mindering van deze
som te brengen ;
Dat het echter blijkt uit de regelmatig
overgelegde stukken dat de beslissingen
van de directeur van 10 november 1955
dit bedrag van 66.000 frank als terugbetaling van kapitaal reeds afgetrokken
hebben van de belastbare inkomsten,
waarin de som van 232.302 frank begrepen was;

Dat het arrest aldus de bewijskracht
van die beslissingen .miskend heeft;
Dat het middel gegrond is;
II. Ten aanzien van de voorziening van
Rene Van Simaey en consorten :
Gelet op het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 92, 93, 94
en 97 van de Grondwet, 7 van de wet
van 20 april 1810 over de rechterlijke
inrichting, 36, van het decreet van
30 maart 1808 houdende regeling van
de politie en de tucht bij de hoven en
rechtbanken, 141 en 142 (artikel 1 van
het koninklijk besluit nr. 224 van 24 december 1935), 342, 343, 470 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
doordat het bestreden arrest, niet tegenstaande de regelmatige conclusies waaruit
bleek dat Maurice Van Simaey overleden
was en zijn erfgenamen het geding hervatten, gewezen werd met aanduiding
van de overledene als partij, dan wanneer
het bij hervatting van geding ofwel de
behandeling moest schorsen tot volledige
opheldering·, ofwel de hervatting· moest
akteren, en alleszins de identiteit van de
pleitende partijen aanduiden :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, ten aanzien van de
eerste vier aanleggers, hieruit afgeleid dat
het middel aileen door de erfgenamen
van wijlen Maurice Van Simaey kan ingeroepen worden :
Overwegende dat het middel, in zover
het door de eerste vier aanleggers aangevoerd wordt, niet ontvankelijk is; dat
de consorten Van Simaey inderdaad afzonderlijk werden aangeslagen, dat op
hun reclamaties door afzonderlijke beslissingen uitspraak werd gedaan en hun
zaken d6or het hof van beroep werden
samengevoegd en als verknocht beschouwd om reden dat al de aanleggers
in dezelfde voorwaarden verkeerden ;
Over het middel, ten aanzien van de
laatste drie aanleggers, erfgenamen van
wijlen Maurice Van Simaey :
Overwegende dat het uit geen stuk van
de procedure blijkt dat aanleggers v66r
het hof van beroep het bewijs van het
overlijden van Maurice Van Simaey bijgebracht hebben, of dat zij een uitstel
gevraagd hebben om dit bewijs bij te
brengen;
Dat het. middel niet kan aangenomen
worden;
Over· het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk
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wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2, paragraaf 1, letter b, van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting, en 17 van de wetten
op de handelsvennootschappen samengeschakeld bij koninklijk besluit van
30 november 1935, doordat het bestreden
arrest, eerste onderdeel, de regelmatige
· neergelegde conclusies van aanleggers niet
beantwoordt waarin werd voorgehouden
dat de loutere teruggave van vroegere
inbrengsten aan vennoten niet belastbaar
was, en het aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt; tweede onderdeel, de
bewijskracht miskent van de verbeterende akte van notaris Van Innis van
10 januari 1945 en alleen rekening houdt
met de akte van 3 april 1941, dan wanneer de akte van 3 april 1941 v66r het
verschijnen van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting
door de alde van 10 januari 1945 verbeterd werd en uit deze verbetering bleek
dat de verkoopwaarde p1'o fisco in de akte
van 1941 vermeld en welke als basis van
het vermogenaccres aangenomen werd,
niet met de werkelijkheid overeenkwam,
wat een schending uitmaakt van de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek; derde onderdeel, de meerwaarde van de afgestane immobilien als
belastbaar in de extrabelasting beschouwt, dan wanneer artikel 2, paragraaf 1, letter b, van de wet van 16 october 1945 tot invoering· van een extrabelasting niet van toepassing is op een
verdeling van goederen in gemeenschap
bezeten tussen solidaire vennoten, welke
persoonlijk belast zijn, daar zulke verdeling geen « bate·n » kan opleveren, vermits elke verrijking of verarming van de
vennootschap gepaard moet gaan met de
correlatieve verrijking of verarming van
de solidaire vennoten, en het bestreden
arrest aldus artikelen 27 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2, paragraaf 1, letter b, van de wet van 16 october 1945
ter invoering van een extrabelasting, en
17 van de samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen geschonden
heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, waar het arrest er
op wijst dat die meerwaarde dient aangezien als een winst of baat behaald door
aanleggers uit een toevallige operatie met
nijverheids-, handels- of landbouwkarak- .
ter, het op passende wijze beantwoordt
de conclusies van aanleggers waarbij
dezen lieten gelden dat de loutere terug-

gave v;m vroegere inbrengsten aan ven-.
noten niet belastbaar was ;
.
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de akte van 10 januari 1945 de notariele akten van 3 april
1941 verbetert door .vast te stellen dat
de op die datum gedane voordrachten
geen verkoop uitmaakten doch een uitdeling van reserves in natura; dat het hof
van beroep, door niettemin rekening te
houden met de koopwaarde in die alden
p1'o fisco aangeduid, de bewijskracht van
de verbeterende akte niet geschonden
heeft;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, enerzijds, krachtens
artikel 2, paragraaf 1, letter a, van de
wet van 16 october 1945, onder de toepassing van de extrabelasting vallen,
« ... de inkomsten onder welke vorm en
uit welken hoofde ook, zelfs krachtens
een bediendencon tract, toegekend in de
vennootschappen onder gemeenschappelijke naam, ... aan de vennoten en aan de
vennoten-zaakvoerders ... »;
Overwegende, anderzijds, dat het uit
artikel 4, paragraaf 4, van dezelfde wet,
blijkt dat, met betrekking tot de vennootschappen
onder
gemeenschappelijke
naam, de winsten belast worden in hoof de
van de vennoten in de mate waarin zij
hun toegekend werden ;
Dat derhalve het dispositief, al roept
het arrest artikel 2, paragraaf 1, letter b,
in zijn motieven in, wettig gerechtvaardigd is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9? van de
Grondwet, 1320 van het Burgerlijk Wethoek, 1, 2, paragraaf 3, en 3, paragraaf 1,
van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, doordat het
bestreden arrest, eerste onderdeel, op een
zogezegd voorstel van aanleggers, waaraan geen geloof mag geschonken worden
om reden dat het niet getekend is, steunt
om het bezit aan gerede gelden per 1 januari 1940 te bepalen, dan wanneer geen
enkel bewijs van een voorstel van aanleggers in de bundel berustte, en, tweede
onderdeel, verkeerdelijk beweert dat een
geldbezit in Amerika niet in mindering
inoet gebracht worden in de balans van
de accressen, dan wanneer de w'et tot
invoering van een extrabelasting oo~ ,de
kapitalen in het buitenland aftr~Jkbaar.
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Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep
met het in het middel bedoeld stuk als
vermoeden rekening heeft kunnen houden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, in tegenstrijd met de bewering van aanleggers,
niet staande houdt dat een geldbezit in
Amerika niet aftrekbaar is voor het berekenen van de accressen, doch vaststelt
dat aanleggers « geen enkel bescheid voorbrengen van aard om hun bewering te
staven, als zouden ze een gedeelte van
hun kapitalen naar Amerikaanse banken
hebben overgebracht >> ;
Dat, wanneer het arrest daaraan toevoegt dat « zelfs in deze stelling, zij dientengevolge noodzakelijkerwijze over minder liggend geld in Belgie zouden hebben
beschikt >>, dit een overtollige beschouwing geldt;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, onder
hoofding IV << Dubbele belasting voor
29.988 frank >> op onbeg·rijpelijke wijze
gemotiveerd is, wat gelijk staat met afwezigheid van motieven, en het hof niet
toelaat zijn controle uit te oefenen, en
doordat geen antwoord verstrekt wordt
op de nauwkeurige redenering door aanleggers in hun conclusies uiteengezet :
Overwegende dat, al schijnt een feitelijke vergissing in de bewoordingen van
de eerste considerans geslopen te zijn, de
betekenis en de draagkracht van het
arrest duidelijk blijven; dat het arrest,
waar het besluit dat « de bestreden beslissing gezegd be drag (van 29.988 frank)
van de winst tijdens de belastbare periode
door de vennootschap onder gemeenschappelijke naam uitgekeerd, afgetrokken heeft, en dat dit bedrag derhalve niet
meer begrepen is in het berekend bedrag
der niet aangegeven inkomsten zodat
dubbele belasting uitgesloten is >>, het
stelsel van de dubbele belasting door
aanleggers opgeworpen tegenspreekt en
hun conclusies op passende wijze beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, voegt samen de zaken
ingeschreven onder nummers F. 3145 en

F. 3152 van de algemene rol; uitspraak
doende over de voorziening van de Belgische Staat : verbreekt het bestreden
arrest doch e)1kel voor zoveel het beveelt
dat de litigieuze aanslagen zullen herberekend worden met inachtneming
1° van de aftrek, uit de aanslagvoet van
de gewone inkomstenbelastingen, van het
verschil tussen de aangetekende boekwaarde pro fisco van de in 1941 door verweerders verdeelde immobilien, en 2° van
het in rekening brengen voor ieder verweerder als activa per 1 jan uari 1940 van
eell uitgekeerd bedrag van 66.000 frank
herkomstig van vooroorlogse reserve; verwerpt de door Rene Van Simaey en
consorten ingestelde voorziening; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de partijen Rene Van Simaey
tot de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
28 juni 1960.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. van Beirs, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wauters.
- GeliJkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

Tweede zaak.
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. PENNEMAN
EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97, 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, 32, paragraaf 1, en 56 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1%8, en
voor zoveel als nodig, 1, 2, paragraaf 1,
en 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting samengeschakeld bij
het besluit van de Regent van 16 januari
1948, doordat het hof van beroep beslist
dat de bij notariele aide van 29 januari
1950, door wijlen Maria De Pauw,
weduwe Penneman, aan haar kinderen
gedane gift van een handelsfonds met

clientele buiten het raam der inkomsten- ' yen heeft na het overlijden van haar
belastingen valt en de aanslag op de door echtgenoot; trouwens de verweerders dit
deze gift aan het Iicht gebrachte opge- vermoeden niet als willekeurig hebben
hoopte winst, groot 1.670.000 frank, niet bestempeld en evenmin het bewijs van
gegrond verklaart om reden dat, daar het juiste cijfer der belastbare inkomsten
het ten deze in werkelijkheid gaat om een hebben geleverd door middel van convervroegde regeling van een nalaten- crete en controleerbare elementen zodat
schap en niet om een eigenlijke cessie, het hof van beroep niet gerechtigd was
Maria De Pauw haar handelsfonds heeft de aanslag ongegrond te verklaren :
weggeschonken zonder de tegenwaarde
Over het eerste onderdeel :
ervan te ontvangen, zodat er terzake
Overwegende dat het bestreden arrest,
van geen verwezenlijking van in het
bedrijf gestokep activa sprake kan zijn, na erop gewezen te hebben dat bij notadaar elke verwezenlijking noodzakelijk riele akte van 29 januari 1950, de rechtseen tegeldemaki!lg of omzetting in andere voorgangster van verweerders ten behoewaarden vereist ten bate van de ver- ve van twee van haar dochters rechtkoper, afstanddoener of overlater van streeks en onherroepelijk afstand heeft
het verwezenlijkt element; en doordat gedaan van al de roerende en door behet hof van beroep beslist dat het weg- stemming onroerende goederen haar toegeschonken handelsfonds met clientele behorende, die het woonhuis, winkelhuis
niet naar de intrinsieke waarde geraamd en magazijn stofferen, alsook van het
werd, maar om een evenwicht en een eigenlijke handelsfonds met clientele dat
billijke verdeling tussen al de kinderen zij exploiteerde, vaststelt « dat het in
te bekomen; dan wanneer, a) eerste werkelijkheid gaat over de vervroegde
onderdeel, de omstandigheden, waarin de regeling van een nalatenschap en niet
·
overdracht van bedoeld handelsfonds en over een eigenlijke cessie " ;
Overwegende dat de vaststelling dat
clientele geschiedde, zonder invloed zijn
op de belastbaarheid van de vroeger in de rechtshandeling, waarbij aldus over
de loop van de exploitatie verwezenlijkte gemelde goederen beschikt werd, maar
winsten, welke als onstoffelijke elementen welke, zelfs voor een dee!, niet kan gelijk
van het bedrijf aan het Iicht kwamen gesteld worden met een overeenkomst
ter gelegenheid Yan de overdracht; het onder bezwarende titel waarvan het voorfeit dat wijlen weduwe Penneman haar werp de overdracht is van een handelshandelsfonds kosteloos overliet of afstond zaak mits betaling door overnemer aan
aan haar kinderen, welke ook haar in- overdrager van een bedongen prijs, geen
zichten waren, de belastbaarheid van de eigenlijke cessie van deze handelszaak
voorheen verwezenlijkte, doch niet ge- uitmaakt, niet uitsluit dat bedoelde
boekte en nog niet belaste meerwaarden, rechtsvoorgangster bij deze handeling
aan het Iicht gekomen door de akte van vrijwillig een eind heeft gesteld aan haa;
overdracht, geenszins kan beletten ; bet eigen handelsbedrijvigheid en de goedebestreden arrest, door de belastbaarheid ren, die gerekend waren onder deze die
van de verwezenlijkte meerwaarde van van haar tot dan toe bestaande handels1.670.000 frank afhankelijk te maken van bedrijf afhingen, als beschikbare zaken
een tegeldemaking of omzetting in een van haar privaat vermogen heeft behanandere waarde, aan de wet een voor- deld om het eigendomsrecht over deze
waarde toevoegt en alleszins een ver- goederen, welke in de notariele aide opkeerde interpretatie geeft aan de bepa- gesomd en begroot zijn, aan de begiftiglingen van de artikelen 25, paragraaf 1, den over te dragen ;
Overwegende dat zelfs indien deze
27, paragraaf 1, en 32, paragraaf 1, van
de samengeschakelde wetten betreffende goederen, nadat zij eigendom van de
de inkomstenbelastingen; b) tweede on- begiftigden zijn geworden, die erover vrij
derdeel, de administratie, krachtens arti- hebben kunnen beschikken, tot het voortkel 56 van de samengeschakelde wetten zetten van het handelsbedrijf, dat deze
op de inkomstenbelastingen, gerechtigd laatsten daarna zouden hebben uitgeis de raming door de schenkster en de oefend, aangewend gebleven zijn, zodabegiftigden van de waarde van het han- nige toestand te wijten zou zijn aan de
delsfonds met clientele, als vermoedelijke eigen wil van hun nieuwe eigenares, welke
in de loop der exploitatie verwezenlijkte deze goederen in hun handelsbedrijf zoumeerwaarde in aanmerking te nemen, den hebben gestoken, rekening gehouden
temeer daar in de notariele akte van met de wezenlijke waarde ervan, ondanks
29 januari 1950 werd verklaard dat wijlen de voorwaarden waarin zij ze verkregen
weduwe Penneman deze waarde verwor- hebben;
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door de wil van de rechtsvoorgangster
van verweerders, die erover beschikt
heeft, aldus als voorwerpen van rechten
een wezenlijk bestaan hebben verworven,
ingevolge de rechtshandeling waarbij de
waardeverhouding gevestigd werd tussen
hen en de andere bestanddelen van hetzelfde vermogen, namelijk gebouwen,
koopwaren en een geldsom ;
Overwegende dat, evenmin als ingeval
van eigenlijke overdracht van een handelszaak, het feit dat aanleidiug tot
belasting op de inkomsten geeft de eigendomsoverdracht niet is, maar wei het
eruit voortvloeiend aan het Iicht brengen
van het bestaan van vermeerderingen
van in het bedrijf gestoken activa of van
meerwaarden ervan, welke ontstaan zijn
gedurende de exploitatie van het handelsbedrijf en welke, als winsten van dit
bedrijf in de zin van artikel 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, de
belasting nog niet ondergaan hebben;
Dat het bijgevolg niet beslissend is,
om de aan het Iicht gebrachte vermeerderingen van activa aan de belasting te
onttrekken, vast te stellen dat het over
de vervroegde regeling van een nalatenschap gaat en niet over een eigenlijke
cessie en dat er geen tegeldemaking of
omzetting van goederen in andere waarden plaats heeft gehad ten bate van de
verkoper, afstanddoener of overlater,
daar waar een daad van beschikking
vanwege de eigenaar de zelfstandige werkelijkheid doet uitkomen van ieder van
de goederen die het voorwerp ervan zijn
en terzelfdertijd het bestaan aan het
licht brengt van een vermeerdering van
activa ontstaan gedurende de exploitatie
van het handelsbedrijf ;
Dat het eerste onderdeel van het middel dus gegrond is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit de bewoordingen
van het arrest blijkt dat de rechter, waar
hij erop wijst dat, in de notarHile akte
van 29 januari 1950, « het handelsfonds
met clientele geraamd is geweest niet
naar de intrinsieke waarde van die elementen, maar om een evenwicht en een
billijke verdeling tussen al de kinderen
te bekomen », niet beweerde aan te tonen
dat de door de administratie in acht genomen waarde een willekeurige raming
van een vermeerdering van activa uitmaakte, om, op grond van die vaststelling, wegens de willekeurige wijze waarop
de administratie de belasting van de

belastingplichtige zou gevestigd hebben,
de vernietiging van de aanslag te rechtvaardigen, maar die vaststelling uitsluitend als bewijs deed gelden dat, bij
gebrek aan « een tegeldemaking of omzetting in andere waarden '' van in het
bedrijf gestoken activa, de meldingen van
de notariele akte niet voldoende waren
om hieruit tot het bestaan van een vermeerdering van activa te besluiten ;
Waaruit volgt dat het tweede onderdee! van het middel gegrond op een
onjuiste verklariug van het arrest, feitelijke grohdslag mist ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luilc
28 juni 1960.- 2e kamer.- Voorzitter
en verslaggever, H. van Beirs, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VRlJE BE·
ROEPEN, AMBTEN OF POSTEN. VER·
PLIGHTING OM ONTVANGSTBEWIJZEN TE
VERSTREKKEN EN EEN DAGBOEK TE
HOUDEN. UITGESTREKTHEID VAN
DIE VERPLICHTING.

De personen die een vrij beroep, een
ambt of een post uitoefenen zijn niet
gehouden het bij artikel 30, 3° lid van
de samengeschakelde wetten bet1'effende
de inkomstenbelastingen, voorziene ontvangstbewijs te verstrekken voor de
door hen voor rekening van derden
ontvangen geldsommen, noch de aldus
ontvangen sommen in het bij lid 4
van dit artikel voorziene dagboek aan
te wijzen.
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. GHYSSAERT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 29 april 1958 gewezen
door het Hof van beroep te Gent;
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de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 28, 56, 66, 67 en 74bis
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948 en, voor zoveel als nodig, 6 van
de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting samengeschakeld ~ij he~
besluit van de Regent van 16 Januan
1948 ; doordat het bestreden arrest, na
vooraf te hebben vastgesteld dat verweerder nagelaten had zijn aangiften in
de i;nkomstenbelastingen in te dienen
en van ambtswege werd belast, maar
dat de overeenkomstig artikel 28 der
samengeschakelde wetten tot ?.tfl:ving·
der taxaties voorgebrachte vergehJkmgspunten noch passend _noch . oorde~l
kundig werden gekozen, mettemm beshst
dat de belastbare bedrijfsinkomsten over
de betwiste dienstjaren in hoofde van
verweerder zullen herberekend worden
naar de door hem bewezen inkomstencijfers; dan wanneer, eensdeels, zo de
administratie arbitraire aanslagen van
ambtswege heeft gevestigd, het hof van
beroep zich ertoe moest beperken die
aanslagen totaal nietig te verklaren,
aldus aan de administratie de zorg
overlatend nieuwe aanslagen te vestigen
krachtens artikel 74bis van de voormelde
belastingwetten; anderdeels, de feitenrechter wanneer hij, zoals ten deze, op
niet bewijskrachtige en onvolledige bescheiden steunt om nieuwe belastbare
grondslagen in de plaats te stellen van
deze welke op arbitraire wijze door de
administratie werden bepaald, noodzakelijk op zijn beurt willekeurig te
werk gaat :
Overwegende dat het arrest, d.oor er
op te wijzen dat ten deze " met de
minste aanduiding over de gekozene
vergelijkingstypes wordt gegeven zodat
niet kan gezegd worden dat ze passend
zijn en oordeelkundig uitgelezen ))' niet
vaststelt, zoals het middel veronderstelt,
dat de administratie arbitraire aanslagen
gevestigd heeft, maar dat de aangenomen vergelijkingstypes onduidelijk
zijn;
Dat het middel, dat op een onjuiste
interpretatie van het arrest steunt,
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 1319 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 30, 35, paragraaf 1, 56, 57te1', 66 en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen
samengeschakeld bij het besluit van de

Regent van 15 januari 19!.8 en, voor
zoveel als nodig, 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 16 januari 1948; doordat het arrest
beslist dat verweerder voldaan heeft
aan de op hem rustende bewijslast van
het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten en daartoe inroept :
- dat het dagboek, bedoeld in artikel 30 van de voormelde wetten, niet
van bewijskracht beroofd is, wanneer
de ontvangsten en uitgaven voor orde
en de derdengelden daarin niet voorkomen;
- dat, vermits langs de postcheckrekening eveneens private geldverplaatsingen geschieden, de verweerder terecht
geweigerd heeft zekere uittreksels uit
deze rekening voor te legg·en ; dan
wanneer de belasting·plichtige niet aan
de hem opgelegde bewijslast van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten kan voldoen, wanneer hij, tot
staving van het als juist aangevoerd
inkomstencijfer, een dagboek voorlegt
dat niet al de bedrijfsontvangsten en
-uitgaven, bedoeld in artikel 30 van de
meervermelde samengeschakelde wetten,
aanwijst, wanneer hij weigert zekere
uittreksels uit een teg·elijkertijd voor
private en bedrijfsdoeleinden gebruikte
postcheckrekening voor te leggen :
Overwegende dat de wijze waarop
artikel 30, lid 3 en 4, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen opgesteld is niet toelaat
te veronderstellen dat de term " bedrijfsontvangsten )) erin een andere betekenis
zou hebben dan het woord " ontvangsten )) in het eerste lid van hetzelfde
artikel;
Dat dit eerste lid, dat slechts de algemene regel van artikel 26, paragraaf 1,
op bepaalde inkomsten toepast, ten
aanzien van die inkomsten, door de
uitdrukking '' het geheel bedrag der
ontvangsten )) het zelfde aanwijst als
hetgeen artikel 26, paragraaf 1, onder
de woorden " bruto-bedrag van de inkomsten )) bedoelt in verband met de bedrijfsinkomsten in 't algemeen, even als de
woorden " uitgaven die aan het uitoefenen van het bedrijf eigen zijn >> -uitgaven
die, bij toepassing van lid 2 van artikel 30, forfaitair kunnen vastgesteld
worden, met de uitdrukking " de uitgaven welke gedurende de belastbare
tijd werden gedaan om de inkomsten
te verkrijgen of te behouden >> gelijkstaan;
Overwegende bijgevolg dat uit lid 3

~
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en lid 4 van artikel 30 niet kan afgeleid
worden dat de personen, die vrije
beroepen uitoefenen, gehouden zouden
zijn het in lid 3 bedoeld ontvangstbewijs te verstrekken ingeval van
ontvangst van geldsommen voor rekening van derden, of van zulkdanige
ontvangst in het door lid 4 voorgeschreven dagboek melding te m aken ;
Overwegende, immers, dat het niet
vervullen van de door lid 3 en 4 opgelegde verplichtingen een strafrechtelijk
misdrijf uitmaakt en dat bijgevolg het
uitbreiden van de betekenis van de
bewoordingen van die bepalingen buiten
de perken, welke uit het geheel van het
artikel voortvloeien, aanleiding zou kunnen geven tot een uitbreidende toepassing van een strafrechtelijke bepaling,
hetgeen verboden is ;
Overwegende dientengevolge dat de
rechter, die vaststelt dat de grote
sommen, waarvan de ontvangst in het
dagboek niet vermeld is, « ontvangsten
voor derden verbeelden, ten bate van
confraters of van klanten ''• in feite heeft
kunnen beslissen zonder bedoeld artikel 30 te schenden, dat alhoewel « het
wenselijk ware dat al die « orde '' ontvangsten en uitgaven in het dagboek
terug te vinden waren, de niet-inschrijving ervan toch onvoldoende is om dit
dagboek van bewijskracht te beroven '';
Overwegende dat, op grond van een
feitelijke beoordeling, de rechter ook
heeft kunnen beslissen dat aan verweerder " geen verwijt kan worden
gemaakt al de dagelijkse uittreksels
zijner postcheckrekening niet te hebben
medegedeeld '' ;
Overwegende dat aap.legger niet aanvoert dat verweerder geweigerd zou
hebben bescheiden ter inzage mede
te delen die betrekking wuden hebben
op de bedrijfsontvangsten die door
artikel 30, lid 3 en 4 van de samengeschakelde wetten voorzien zijn ;
Overwegende dat aldus blijkt dat de
rechter de feitelijke elementen van de
zaak beoordeeld heeft om te beslissen
dat verweerder het bewijs van het
juiste bedrag van zijn inkomsten geleverd heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
28 juni 1960. - 2e kamer. - Voo?·zitter en verslaggever, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijk-

luidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter. H. Van Leynseele.
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1°

WERKRECHTERSRADEN.- SENTENTIE IN HOGER BEROEP. GEEN
BEKNOPTE SAMENVATTING VAN DE DOOR
DE APPELLANTE VOORGEBRACHTE GRIEVEN. ONWETTELIJKE SENTENTIE.

2°

CASSATIE.
BEVOEGDHEID
VAN HET HOF. VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING DIE UITGEVOERD IS
GEWEEST. ARREST DAT EEN TITEL
UITMAAKT WELKE TOELAAT DE TERUGGAVE TE VERVOLGEN VAN WAT BETAALD IS GEWEEST IN UITVOERING VAN
DE VERNIETIGDE BESLISSING. -EVENTUELE SCHADE SPRUITENDE UIT DIE
UITVOERING. 0NBEVOEGDHEID VAN
HET HOF OM ZE TE RAMEN.

3° BERUSTING. -

BURGERLIJKE ZAKEN. EERUSTING ENKEL VOORTVLOEIENDE UIT DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN BESLISSING IN LAATSTE
AANLEG. VOORWAARDELIJKE BERUSTING. EERUSTING ZONDER GEVOLG INDIEN DE PARTIJ DE BESLISSING
SLECHTS UITGEVOERD HEEFT ONDER
UITDRUKKELIJKE VOORBEHOUD
VAN
HAAR RECHT OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN, EN DAT RECHT UITOEFENT.

4°

VOORZIENING IN
CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH TE
VOORZIEN. BURGERLIJKE ZAKEN. EISER DIE IN EEN IN LAATSTE AANLEG
GEWEZEN BESLISSING HEEFT BERUST
IN ZOVER DE TEGENPARTIJ DE BESCHIKKINGEN VAN DIE BESLISSING DIE VOOR
HAAR ONGUNSTIG ZIJN AANVAARDT. VOORZIENING VAN DE TEGENPARTIJ. ElSER ONTVANKELIJK OM ZICH INSGELIJKS TE VOORZIEN.

1° Is onwettelijk de sententie van de werkrechtersraad in hoger be?'oep die geen
beknopte uiteenzetting van de tegen de
beroepen sententie ingeroepen grieven
van de appellant behelst {1).
(1) Verbr., 22 april 1960 (Bull. en PAsro.,
1960, I, 977). Dit middel afgeleid uit zulke
onwettelijkheid kan, in zekere gevallen, niet
ontvankelijk zijn, bij gemis van belang
(verbr., 19 februari 1960, supra biz. 572).
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2° Het arrest dat een beslissing vernietigt
die reeds uitgevoerd is geweest maakt
een titel uit, die toelaat de teruggave te
vervolgen van wat betaald is geweest in
uitvoering van de vernietigde beslissing (1) ; het hof van cassatie is niet
bevoegd om na te gaan of de uitvoering
aan de eiser een schade heeft toegebracht en, in voorkomend geval, op
welke !'entevoet en van welke datum af
de interesten aan deze laatste ve!'schuldigd zijn (2).
3° Indien de tenuitvoe1·legging van een in
laatste aanleg gewezen beslissing als berusting geldt vanwege de partij bekwaam
om ten opzichte van de wederpartij
te berusten, is zulks slechts een voorwaardelijke berusting, waarvan de eerste
ontlast is ingeval de tweede, welke de
beslissing onrle1· uitdrukkelijke voo!·behoud van zijn !'echt om zich in cassatie te voorzien !weft uitgevoerd, dit
beroep tegen de beschikkingen die voo!'
ham· ongunstig zijn uitoefent (3) (Impli-

HET HOF; - Gezien de bestreden
sententie op 14 maart 1957 door de
Werkrechtersraad van beroep te Luik
g-ewezen, kamer voor bedienden ;
Overweg-ende dat krachtens artikel 2
van het besluit van 15 maart 1815,
de samenvoeg-ing- van de twee zaken van
rechtsweg-e dient plaats te hebben;

In de zaak nr 2725 :
Over. het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 77, inzonderheid lid 2, 123, inzonderheid het voorlaatste lid, van de wet van 9 juli 1926
op de werkrechtersraden, 97 van de
Gondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat de bestreden sententie de aanleggende partijen
niet gerechtigd verklaart om de toepassing van de contractuele correctieven te
vorderen tot rechtzetting van de berekeningen van commissielonen van verweerder, zowel voor de berekening van
de vergoeding voor opzeg-ging en van
het saldo van de verdiende commissielonen als voor de tegenvordering- ervan,
beslist dat de vergoeding- voor zes maanden opzegging moet berekend worden
rekening houdende met de bezoldiging
welke verweerder in het jaar v66r zijn
afdanking verdiend heeft, en dienvolgens, aanlegsters hun tegenvordering
ontzegt en hen bij voorraad veroordeelt
tot het betalen van een som van
198.363 frank als vergoeding voor opzegging en van een andere som van
19.588 frank wegens saldo van commissielonen, beide beweerdelijk toegekend
voor het geval gezegde correctieven niet
van toepassing zouden zijn, en doordat
zij aanlegsters veroordeelt tot het betalen van een som van 5.470 frank voor
verscheidene kosten, dit allemaal zonder
uiteenzetting ten aanzien van enig punt
van de beslissing- van het voorwerp en
de grondslag van de tegenvordering van
aaplegsters of van de verweren tegen de
vordering van verweerder en de bezwaren tegen het beroepen vonnis welke zij
in hun conclusies in beroep opgeworpen
hadden op ieder van deze punten, dan
wanneer de werkrechtersraad van beroep ertoe verplicht is in zijn beslissing
het voorwerp en de grondslag van aile
punten en elk van de punten van de eis
en de verdediging uiteen te zetten en
dan wanneer de feitenrechters, door deze
vormverplichting te miskennen, het voor
het hof niet mogelijk maken de wettigheid van hun beslissing na te gaan :
Overwegende dat, luidens artikel 77

(1) Verbr., 10 augustus 1849 (Bull. en
PASIC., 1849, I, 384).
(2) Raadpl. SOHEYVEN, Tmite des· pourvois
en cassation, nr. 187, blz. 383.
(3) en (4) Raadpl. inzake boger beroep
verbr., 14 juni 1956 (.A?T. Vm·br., 1956,
blz. 865). Artikel 443 van het Wetboek van
.burgerlijke rechtsvordering is slechts de toe-

passing van een meer algemene regel : raadpl.
Fr. verbr., 5 mei 1874 (D. P., 1876, I, 304)
en 1 juli 1901 (ibid., 1901, I, 304), Encycl.
Dalloz, Pmcedu?·e civile, bd. I, v 0 Acquiescement, nr. 148; GARSONNET en 0EZAR-BRU1
P?•ocedU?'e civile, bd. III, nr. 916, blz. 79
en volg.; MoREL, P?·ocr!du?'e civile, nr. 609,
blz. 476.

ciete oplossing-.)
4° De omstandigheid dat de eise!' in een in
laatste aanleg gewezen beslissing heeft
bentst op voorwam·de dat de tegenpartij
de beschikkingen van die beslissing aanvaardt welke voo1· haar ongunstig zijn,
laat hem toe zich in ve1·breking te voo!'zien indien de tegenpartij een voorziening heeft ingesteld (4). (Impliciete

oplossing-.)
{N. V. « CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DU
NORD DE LA BELGIQUE- ELNOR )) 1 EN
N. V. << CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES
SUPER )) 1 T. HEMMER, EN HEMMER,
T. DIE VENNOOTSCHAPPEN.)
ARREST.
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van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden, welke bepaling door arti~tel123 van dezelfde wet op de sententies
m ~e~oep toepasselijk gemaakt is, de
beshssmg de bek)lopte samenvatting van
de eis en van de verdediging moet behelzen;
Overwegende dat de beroepen sententie aanlegsters hoofdelijk veroordeelde
tot het betalen aan verweerder van :
1? de som van 228.374 fr. 40 als vergoedmg overeenkomende met de opzegging
krachtens overeenkomst van zes maanden; 2° de som van 45.577 frank wegens
commissielonen die verschuldigd bijven;
3° de som van 25.325 frank voor de jaarlijkse vacantiegelden voor de boekjaren 1954 en 1955; 4° de wettelijke interesten op deze sommen alsook de kosten
en aanlegsters hun tegenvordering ont:
zegde;
Overwegende dat, evenals de beslissing van de eerste rechter de bestreden
sentent~e de aanleggende' partijen niet
gerechhg·d verklaart om de toepassing
van de contractuele correctieven te vorderen om de berekeningen van commissielonen van verweerder recht te zetten
zowel om het bedrag te bepalen van d~
vergoeding wegens opzegging en van de
commissielonen, die verschuldigd blijven,
als om de waarde van de tegenvordering
ervan te schatten ; dat zij beslist dat de
vergoeding voor zes maanden opzegging
moet berekend worden rekening houdende met de bezoldiging welke verweer~er in het jaar v?.6r .zijn afdanking
verd1end heeft; dat ZlJ d1envolgens niet
aileen aanlegsters hun tegenvordering
ontzegt maar hen bij voorraad veroordeelt tot het betalen aan verweerder van
e~n som van 198.36? frank als vergoedmg wegens opzeggmg en een andere
van 19.588 frank wegens saldo van commissielonen, sommen waarvan de bestreden beslissing beweert dat zij door
::tanlegsters als verschuldigd erkend zijn
m het geval de contractuele correctieven
niet toepasselijk mochten zijn · dat zij
ten slotte, uitspraak doende ~ver het
tegenberoep van verweerder, aanlegsters veroordeelt tot het betalen aan
haar van een som van 5.470 frank wegens verscheidene kosten ;
Overwegende dat de bestreden beslissing geen woord rept van het voorwerp
van de tegenvordering van aanlegsters
en van de juridische g-rondslag waarop
dezen haar hebben gesteund ·
Dat anderzijds, de bestred~n sententie
noch door haar eigen redenen noch door
verwijzing naar de redenen van de eerste

recliter, betreffende de toepassing van de
?o~t~aduele correctieven, de feitelijke en
JUrldlsche redenen uiteenzet welke aanlegster~ .inriepen tot staving van hun
verded1gmg tegen de vorderingen strekke~de tot het ~etalen van een vergoeding
wegens opzeggmg en van de commissielonen ~ie ver~chuldigd blijven, en die
ook gneven mtmaakten, welke zij, ter
zake, tegen de beroepen beslissing
uitten;
Dat de bestreden sententie evenmin
de verdediging behelst, die door aanlegsters ing.eroepen is tegen de beslissing,
de vergoedmg wegens opzegging te bereken~n aan de hand van de maandelijkse
gem1ddelde bezoldiging tijdens het jaar
v66r de afdanking, noch hun stelling
integendeel als basis te doen nemen het
bedrag van de in augustus 1954 de
lfl:atste maan~ -:oor de afdanking, 'verdlende comm1sslelonen, en dit bedrag
door zes. _te vermenigvuldigen ;
Dat ZlJ ook geen uiteenzetting inhoudt van de bezwaren welke, subsidiair,
voor het geval de contractuele correctieven niet zouden toegepast worden en
er zou rekening gehouden worden met
d.~ maandel~jkse g;e,middelde bezoldiging
hJdens het Jaar voor de afdanking, aanlegsters tegen de berekeningen van de
eerste rechter uitten;
. Dat, ten slotte, voor zoveel zij een
mtspraak geeft over het tegenberoep
van verweerder, betreffende verscheidene kosten welke hij terugvorderde, de
bestreden sententie niet wijst op het feit
dat aanlegsters deden gelden dat verweerder, te dien opzichte geen enkel
rechtvaardigend element v~orlegde ·
Dat zodoende voor geen enkel v~n de
P.unten waarover zij in strijd met de
e1sen van aanlegsters uitspraak doet de
bestreden beslissing de vormverplichhng
nakomt·die door de artikelen 77 en 123
yan de wet van 9 juli 1926 in het middel
mgeroepen, opgelegd is en het voor het
hof niet ~ogel.ijk maakt zijn toezicht op
de wettehJkheld van de beslissing uit te
oefenen;
Dat het middel dus gegrond is;
Overwegende dat aanlegsters in hun
verzoekschrift besluiten tot de veroordeling van verweerder tot de teruggave van
de som, welke zij, onder uitdrukkelijk
voorbehoud van hun recht zich in verbreking te voorzien, hem op 8 mei 1957
b~tfl:ald hebben i!l uitvoering van de vermehgde sententle, alsook tot de interesten tegen 5 1/2 t.h. op deze som vanaf
deze datum;
Overwegende dat het arrest van ver-
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terug in dezelfde toestand te brengen als
die waarin zij zich v66r de vernietigde
beslissing bevonden ;
Dat dienvolgens dit arrest een titel uitmaakt krachtens welke aanlegsters de
teruggave van de in uitvoering van de
vernietigde sententie betaalde sommen
kunnen vervolgen ; dat er voor het hof
geen grand is om deze teruggave te bevelen;
Overwegende dat de vraag of aanlegsters een nadeel hebben ondergaan, en
eventueel tot welk bedrag en vanaf welke
datum interesten hun verschuldigd zijn,
enerzijds, het onderzoeken van feitelijke
elementen onderstelt en, anderzijds van
de beslissing, die ten slotte over de grand
van de betwisting zal gewezen worden
afhangt; dat het dienvolgens aan het
hof niet toekomt te dien opzichte uitspraak te doen ;
In de zaak nr 2812 :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 77, inzonderheid
lid 2, 123, inzonderheid voorlaatste lid,
van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden en 97 van de Grondwet,
doordat de bestreden sententie de zelfs
beknopte samenvatting niet behelst van
de middelen en eisen van aanlegger tot
staving van zijn tegenberoep tegen de
beschikkingen van de beroepen sententie
betreffende de vergoeding wegens afdanking zonder opzeggingstermijn en de eis
tot uitvoering van de wettelijke verplichtingen voor de uitkering van het
pensioen en de sociale zekerheid ; dat de
redactie van de bestreden sententie dus
niet aan de voorschriften van gezegd
artikel 77 voldoet en het hof in de onmogelijkheid stelt zijn controle uit te oefenen :
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat aanlegger tegenberoep tegen
de sententie van de eerste rechter ingesteld heeft, inzonderheid in zover deze
beslist heeft dat aanlegger, wegens afdanking zonder opzeggingstermijn en
zonder gewichtige reden, op een met
slechts zes maanden bezoldiging gelijkstaande vergoeding, recht had, en verweersters, dienvolgens, uit hoofde hiervan, slechts tot betaling van 228.374 fr. 40
veroordeeld heeft, en in zover zij aanlegger zijn eis betreffende de nakoming
van verplichtingen, voortvloeiend uit de
wetgeving inzake pensioen en sociale
zekerheid, ontzegd heeft;
Overwegende dat de bestreden sententie die over geen enkel van deze pun-

ten van het tegenberoep van aanlegger
recht doet, de zelfs beknopte samenvatting noch van de doeleinden van deze eis
noch van de middelen in conclusies tot
staving ervan ingeroepen, behelst ;
Dat zij zodoende de in het middel aangeduide artikelen 77 en 123 van de wet
van 9 juli 1926 schendt en het hof niet
in staat stelt zijn controle op de wettelijkheid van de beslissing uit te oefenen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om deze redenen, voegt de in de algemene rol onder de nrs 2725 en 2812 ingeschreven zaken samen ; uitspraak doende
over de beide voorzieningen, vernietigt
de bestreden sententie behalve in zover
zij het hoofdberoep en het tegenberoep
ontvangt en in zover zij beslist dat de
afdanking van C. Hemmer niet gerechtvaardigd was door een gewichtige reden;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Hemmer, enerzijds, en de vennootschappen " Constructions electriques
du nord de Ia Belgique- Einar>> en" Constructions eiectriques Super» anderzijds,
tot de kosten betreffende de zaak waarin
zij verweerders zijn ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Werkrechtersraad van beroep te Namen, kamer voor
bedienden.
30 juni 1960. - 1 e kamer. - Voorzitter, Ridder Anciaux Henry de Faveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Verslaggevm·, H. Moriame. - Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Pirson en
Simont.

1e KAMER. -

30 juni 1960

1° ONDERNEMINGSRAAD.- ARBEIDERS VERTEGENWOORDIGERS IN DE
ONDERNEMINGSRAAD OF BIJ DE VER·
KIEZING ERVAN OP EEN GANDIDATEN·
LIJST VOORGEDRAGEN. - AFDANIUNG
OM REDENEN VAN EGONOMISGHE OF
TEGHNISGHE AARD. - EIS TOT HERSTEL
IN HUN REGHTEN. - PARITAIRE COM·
MISSIE TEVERGEEFS VERZOGHT VOOR·
AFGAANDELIJK DE DOOR DE WERKGE·
VER INGEROEPEN REDENEN TE ERKEN·
NEN. - BEVOEGDHEID VAN DE WERK·
REGHTERSRAAD OM NA TE GAAN OF
DEZE REDENEN BESTAAN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
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EN ARRESTEN. - BESLISSING DIE
EEN EIS AANNEEMT. REGELMATIG
OPGEWORPEN VERWEER. - VERWEER
NIET BEANTWOORD. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
so ONDERNEMINGSRAAD. ~ WET
HOUDENDE ORGANISATIE VAN HET BEBRIJFSLEVEN. AFDANKING VAN DE
ARBEIDER. 0GENBLIK WAAROP ZIJ
VERWEZENLIJKT WORDT.
4° ONDERNEMINGSRAAD. WET
HOUDENDE ORGANISATIE VAN HET BEVERBREKING, MET
DRIJFSLEVEN. OPZEGGING, VAN HET CONTRACT VAN
IIUUR VAN DIENSTEN. - VERBREKING
SLECHTS EFFECTIEF BIJ HET VERSTRIJKEN VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN.
S0
MIDDELEN
TOT
CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
DAT VAN EEN ONJUISTE INTERPRETATIE
VAN DE BESTREDEN BESLISSING UITGAAT. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

1° De wel'krechtersl'aad, die kennis neemt
van een eis tot he1·stel in hun rechten
van arbeide1·s ve?'tegenwool·digers in de
ondernemingsraad of bij de ve1·kiezingen
ervan op een candidatenlijst voorgedmgen en om l'edenen van economische of
technische aard afgedankt, is bevoegd om
het bestaan van deze redenen na te gaan,
wanneer de we1·kgever voorafgaandelijk
maar tevergeefs de pm·itai1·e commissie
verzocht heeft ze te erlcennen, en deze
commissie, bij ge brek aan akko01·d,
slechts p1·ocessen-ver baal van niet bevinding he eft kunnen opstellen (1). (Wet
van 20 september 1948, art. 21, gewijzigd door de wetten van 18 maart 19SO
en 1S juni 19SS.)
2° Is niet gemotiveerd de beslissing die een
eis aanneemt zonder een doo1' de tegenpa?·tij regelmatig in conclusies opgeworpen vei'Weel' te beantwoorden (2).
(Grondwet, art. 97.)
so De bij a1·tikel 21 van de wet houdende
organisatie van het bedl·ijfsleven bedoelde

(1) Raadpl. Pa1·lem. Besch., Senaat, zittijd
1949-1950, nr. 195 ; Hand. der Kamers,
Senaat, zitting van 9 maart 1950, biz. 587
en voig. De bevoegdheid van de werkrechtersraden is in dergelijk gevai uitdrukkeiijk voorzien, wat betreft de leden van de Comite's
voor veiligheid, gezondheid en verfraaing ·der
werkpiaatsen, bij artikel 1, paragraaf 4 e,
van de wet van 10 juni 1952, vervangen door
.artikei 3 van de wet van 17 juli 1957 en bij

afdanking wordt slechts verwezenlijkt op
de dag van de effectieve verbreking van
het contract van huu?' van diensten (S).
4° Ingeval van verbreking, met opzegging,
van een door de wet houdende organisatie
van het bedrijfsleven voorziene contract
van huur van diensten, wordt de vm·breking daarvan slechts e ffectief bij het verstl·ijken van de opzeggingstermijn (4).
S0 Mist feitelijlce grondslag het middel dat
van een onjuiste interpretatie van de
bestreden beslissing uitgaat (S).
(HAUTECOURT, KEPENNE,
MOTTE EN
THIRY, T. N. V. " SOCillTE NOUVELLE
DES PRODUITS EMAILLES ET ETAMES DE
SAINT-SERVAIS "• EN OMGEKEERD.)
ARREST.
HET HOF; Gezien de bestreden
sententie, op 7 maart 19S8 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te
Namen;
Overwegende dat de zaken in de algemene rol ingeschreven onder het nummer 27/iS en het nummer 2784 verknocht
zijn; dat, bij toepassing van artikel 2
van het besluit van 1S maart 181S, de
zaak nr. 2879 met deze zaken moet
samengevoegd worden ;

I. Over de voorzieningen, door Hautecourt en Kepenne (zaak nr. 27/iS) en door
Motte en Thiry (zaak nr. 2784) ingesteld;
Over het middel afgeleid, in de zaak
nr. 274S, uit de schending van artikel 21, paragraaf 1, lid S, van de
wet van 20 september 1948, gewijzigd door de wet van 18 maart 19SO,
houdende organisatie van het bedrijfsleven, doordat de werkrechtersraad van
beroep zich door de bestreden beslissing
bevoeg·d verklaard heeft om, bij gebrek
aan voorafgaand advies van de paritaire
commissie, te oordelen of er in hoofde van
verweerster redenen van economische en
technische aard bestonden welke de af-

artikei 76ter, paragraaf 3, a, der samengeordende wetten op de mijnen, groeven en
graverijen (wet van 15 juli 1957, art. 1).
(2) Verbr., 30 october 1958 (Bttll. en
PASIC., 1959, I, 295).
(3) en (4) Verbr., 2o april1957 (A?"J'. Vm·b1·.,
1957, I, 697) en noten 1 en 2, biz. 697.
(5) Verbr., 2 april 1959 (Ar?', Verbr., 1959,
blz. 579).

-991danking van aanleggers recl1tvaardigden,
dan wanneer artikel 21, paragraaf 1,
lid 5, van de wet van 20 september 1948
uitdrukkelijk bepaalt dat de vertegenwoordiger in de ondernemingsraad tot de
volgende verkiezingen slechts mag afgedankt worden om een ernstige reden die
wegzending op staande voet recbtvaardigt" of wegens redenen van economiscbe
en technische aard voorafgaandelijk erkend door de bevoegde paritaire commissie n : en over het middel, afgeleid, in
de zaak nr. 2784, uit de schending' van
de artikelen 21 (gewijzigd door artikel 1
van de wet van 18 maart 1950) in bet
bijzonder paragrafen 1, 2, 5 en 6 van de
wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, 1, 43
van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden en 11 van de besluitwet van
9 juni 1945 tot vaststelling van bet
statuut der paritaire comite's, doordat de
bestreden sententie de werkrechtersraad
van beroep bevoegd verklaart om na te
gaan of er werkelijk redenen van economische en technische aard bestonden tot
rechtvaardiging van de afdanking van
aanleggers, die bij de verkiezingen van
de vertegenwoordigers in de ondernemingsraad van verweerster op een candidatenlijst voorgedragen waren, om de
reden dat verweerster tevergeefs bij het
paritair comite een verzoek om advies
heeft aanhangig gemaakt en dat gezegd
comite slechts processen-verbaal van niet
bevinding heeft kunnen opstellen, en
dienvolgens een expertise beveelt met het
oog op dit onderzoek, dan wanneer de
vertegenwoordiger in de ondernemingsraad tot de volgende verkiezingen en de
arbeider, die op een candidatenlijst als
vertegenwoordiger werd voorgedragen,
totdat twee jaar ingaande met de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen verstreken zijn, slechts om een
ernstige reden die wegzending op staande
voet rechtvaardigt of wegens rekenen van
economische en technische aard, voorafgaandelijk erkend door de bevoegde paritaire commissie mogen afgedankt worden,
dat de afwezigheid van de voor zulke
erkenning vereiste eenparigbeid bij de
leden van deze commissie, een weigering
uitmaakt en in ieder geval een gemis aan
zodanige erkenning en dat de werkrechtersraad, waarbij, zoals in onderhavig
geval, eisen aanhangig worden gemaakt
tot het bekomen van de vergoedingen
bepaald door bet bovengemeld artikel 21
van de wet van 20 september 1948 voor
de weigering de vertegenwoordiger of de
candidaat, die afgedankt is, opnieuw op

te nemen, niet bevoegd is om zich in de
plaats te stellen van de paritaire commissie in de toekenning of de weigering
van een erkenning van de redenen van
economische en technische aard van de
afdanking, welke erkenning ten andere
door de wet vereist is v66r de afdanking,
als een voorwaarde bij gemis waarvan de
afgedankte vertegenwoordiger of candidaat op de bijzondere bovenvermelde
vergoeding ingeval van weigering van
zijn eis om opnieuw opgenomen te worden
recht zal hebben, en dat de feitenrechter
dienvolgens de eis tot vergoeding moest
inwilligen, de andere wettelijke voorwaarden verenigd zijnde, indien hij, zoals in
onderhavig geval, vaststelde dat de vertegenwoordiger of de candidaat niet om
voorafgaandelijk erkende redenen van
gezegde aard, door de bevoegde paritaire
commissie, afgedankt is :
Overwegende dat de bestreden beslissing, nagaande of de voorwaarden gesteld
door artikel 21, paragraaf 1, lid 5, van
de wet van 20 september 1948 voor de
wettigheid van de afdanking van aanleggers vervuld waren, vaststelt dat verweerster tevergeefs bij de paritaire commissie een verzoek om advies heeft aanhangig gemaakt, dat deze slechts processen-verbaal van niet bevinding heeft
kunnen opstellen en dat dienvolgens de
werkrechtersraad van beroep bevoegd is
om na te gaan of deze redenen werkelijk
bestoriden ;
.
Overwegende dat de rechten waarvan
aanleggers de erkenning door de rechter
vorderen burgerlijke rechten zijn, die
naar luid van artikel 92 van de Grondwet,
bij uitsluiting tot de kennisneming van
de rechter behoren;
Dat, ongetwijfeld, artikel 21, paragraaf 1, lid 5, van de wet van 20 september 1948, gewijzigd door de wet van
18 maart 1950, de rechten van de werkgever doet afhangen van bepaalde feitelijke omstandigheden over welker bestaan, krachtens het voorschrift van de
wetgever, de paritaire cornmissie zich
dient uit te spreken;
Dat, evenwel, in ·onderhavig geval,
gezegde commissie het bestaan van deze
omstandigheden noch aangenornen noch
ontkend heeft; dat zij zich beperkt heeft
tot het vaststellen van de onmogelijkheid, waarin zij verkeerde, haar opdracht
te vervullen ;
Overwegende dat men, dienvolgens, en
tenzij men rnocht veronderstellen dat de
wetgever bedoeld heeft een recbtsweigering tegen te werpen aan de partijen die
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in een soortgelijke toestand verkeren,
moet besluiten dat hun eisen waarvan de
kennisneming grondwettelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort,
opnieuw onder dezer rechtsmacht komt;
Overwegende dat dit besluit, overigens,
bevestigd wordt door de voorbereidende
werkzaamheden van de wet van 20 september 1948 ;
Dat hieruit blijkt dat, enerzijds, de
minister van arbeid en sociale voorzorg
aan de met het tot stand brengen van de
wet belaste commissie verklaard beeft dat
bij niet-overeenstemming in de paritaire
commissie, het geschil aan de werkrechtersraad mocht overgemaakt worden ;
Dat, anderzijds, tijdens de besprekingen in de Senaat, een amendement neergelegd werd dat tot doel had de betwistingen van dien aard aan de werkrechtersraad te onderwerpen, de voorstander
ervan inroepende dat indien de eenparigheid in de paritaire commissie " niet
bekomen wordt- zoals het in de meeste
gevallen gebeurt de g·eschillen onopgelost zullen blijven >>; dat Senator
Struye de verwerping van dit · amendement als overbodig· voorstelde, dat hij
de aandacht van zijn collega's vestigde
op de bovengemelde ministeriele verklaring, hierbij het feit beklemtonende dat
deze afgeleg·d was >> op de meest stellige
wijze en van aard is de meest volledige
verzekeringen te geven >> ;
Dat de middelen naar recht falen;
IL Over de voorziening ingesteld door
de naamloze vennootschap << Societe nouvelle des produits emailles et etames de
Saint-Servais >> (zaak nr. 2879) :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat, wat betreft de vorderingen
van verweerders Motte, Thiry en Kepenne, de bestreden sententie niet wettig
gemotiveerd is bij gebreke van antwoord
op de conclusies waardoor aanlegster betoogde dat deze vorderingen niet ontvankelijk waren om de reden dat, daar evengemelde verweerders hun candidatuur
voor de verkiezingen van de ondernemingsraad van 30 november 195t. gesteld
hadden op 5 november 195t., op een ogenblik toen ieder van hen sinds 29 mei 1954
onder wettelijke vooropzegging verkeerde, zij « nooit de voorwaarden door de
wet vereist om beschermingsmaatregelen
door de wet ingevoerd ten gunste van de
vertegenwoordigers in de ondernemingsraad of candidaten-vertegenwoordigers
in de ondernemingsraad te g·enieten verenigd hadden >> ;

Overwegende dat de bestreden sententie het in het middel ingeroepen verweer
niet beantwoordt;
Dat het middel dienvolgens gegrond
is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel21, meer bepaald
paragrafen 5 en 8 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven, gezegd artikel 21 door
artikel 1 van de wet van 18 maart 1950
vervangen, doordat, ofschoon verweerders meer dan dertig dagen na de betekening van de opzeggingen welke een
einde maakten aan hun bediening hadden
gevraagd opnieuw opgenomen te worden,
de bestreden sententie beslist dat de
vragen om opnieuw opg·enomen te worden
niet te laat gedaan werden om de reden
dat de bij artikel 21, paragraaf 5, bepaalde termijn van dertig dagen ingaat bij
het verstrijken van de termijn van opzegging, terwijl krachtens deze wetsbepaling
de vraag om opnieuw opgenomen te
worden binnen dertig· dag·en, die op de
afdanking volgen, moet gedaan worden
en dat er onder afdanking moet verstaan
worden de alcte waarbij een partij in een
dienstcontract aan de andere h3ar wil te
kennen geeft het contract niet voor te
zetten :
Overwegende dat artikel 21, paragraaf 8, van de wet van 20 september
1948, zoals het gewijzigd werd door artikel 1 van de wet van 18 maart 1950
bepaalt dat « wordt als afdanking beschouwd ... elke verbreking van het
contract vanwege de werkgever, gedaan ..
hetzij zonder opzegging of met een opzegging die werd betekend >> ... ;
Dat uit deze tekst blijkt dat de afdanking slechts verricht wordt bij de verbreking van het contract;
Dat indien, door de afdanking, de
werkgever zijn wil te kennen geeft aan
het contract een einde te maken, de verbreking daarvan slechts effectief wordt
bij het verstrijken van de opzegging ;
Dat dit onderscheid door de wetgever
niet aileen in paragraaf 8, maar ook in
de paragrafen 3 en r. van artikel 21
gemaakt is;
Dat het middel naar recht faalt;
Over ·bet derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat de
hestreden sententie een deskundige gelast " te bepalen of de overdracht van de
effecten van ge!ntimeerde aan de naam-
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loze vennootschap "Phenix \Vorlcs" een
winstgevende verrichting was in hoofde
van ge'intimeerde of, integendeel, het
laatste redmiddel om het faillissement
te voorkomen "; dan wanneer, in de in
haar naam tegen ieder van de verweerders genomen conclusies, aanlegster de
aandacht gevestigd had op bet feit " dat
ge'intimeerde aan wie de instandhouding
van haar krediet door haar bank was
geweigerd, het risico liep haar betalingen
op korte termijn te moeten staken; dat
een groep aandeelhouders van de ge'intimeerde vennootschap, terecht ong·erust
om zulke toestand en niet ·de raad van
beheer zoals appellant schrijft, zocht zijn
aandelen over te dragen en een overnemer
vond in de persoon van de naamloze
vennootschap "Phenix vVorks" waaruit
volgt dat de feitenrechters: 1° de bewijskracht van de conclusies van aan legster
miskend hebben door te overwegen dat
deze haar eigen effecten aan de naamloze
vennootschap "Phenix Works" zou overgedragen hebben (schending van de artikelen 131?, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) ; 2° in elk geval hun
beslissing niet wettelijk gemotiveerd hebben wegens niet beantwoording van het
feitelijk middel dat door aanlegster hieruit afg·eleid was dat de door de naamloze
vennootschap "Phenix vVorks "verkregen
effecten haar door een groep aandeelhouders overgedragen waren (schending
van artikel 9? van de Grondwet) :
Overwegende, enerzijds, dat de bewoordingen waarin de opdracht van de deskundige omschreven is niet impliceren
dat de overdracht van de effecten " van
ge'intimeerde "• ~ hier aanlegster ~,
door haar zelf en niet door sommigen van
haar aandeelhouders zou uitgevoerd zijn ;
Dat het nagaan van het winstoogmerk
van deze verrichting dit evenmin impliceert, daar aanlegster zelf in conclusies
aangevoerd heeft dat zij er voordeel uit
gehaald had ;
Overvvegende, anderzijds, dat daar
aanlegster geen juridische gevolgtrekking
afleidde uit het feit dat haar efiecten niet
door haar raad van beheer, maar door
een groep van haar aandeelhouders overgedragen waren de feitenrechter deze
overweging niet behoefde te beantwoorden;
Dat het middel niet mag aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending vm1 artikel 21, meer bepaald
paragrafen 1 en 2 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
VERBR.,
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het bedrijfsleven, gezegd artikel 21 vervangen en aangevuld door de artikelen 1
en 2 van de wet van 18 maart 1950 en
door artikel 2 van de wet van 15 juni
1953, tot aanvulling en wijziging van
gezegde wet van 20 september 1948, doordat de bestreden sententie een deskundige gelast" te bepalen of de economische
of technische toestand van ge'intimeerde
zodanig was dat het haar onmogelijk was
haar activiteit voort te zetten; te bepalen
of de overdracht van de effecten van
ge'intimeerde aan de naamloze vennootschap "Phenix \Vorks >> voor ge'intimeerde
een winstgevende verrichting was of, integendeel, het l\].atste redmiddel om het
faillissement te voorkomen "• dan wanneer, naar luid van paragraaf 1 van gezegd artikel 21, de vertegenwoordiger in
de ondernemingsraad, en van paragraaf 2 van hetzelfde artikel, de arbeider,
die op de candidatenlijst werd voorgedragen om redenen van economische of technische aard mogen afgedankt worden en
dat deze redenen niet in zulke mate
dwingend moeten zijn dat de afdanking
het laatste redmiddel zou uitmaken om
het faillissement te voorkomen of dat bij
niet-afdanking de activiteit van de onderneming onmogelijk zou gemaakt worden, de '"'etgever alleenlijk op het oog
gehad hebbende de vertegemvoordiger of
de candidaat tegen een onrechtmatigo afdanking te vrijvvaren ;
Overwegende dat aanlegster bij conclusies, de redenen van economische en
technische aard uitoenzettende die, naar
haar mening, de afdanking van verwoerders rechtvaardigden, aanvoerde dat haar
financiele toestand, die zeer moeilijk was
sinds meerdere jaren, vanaf einde 19511
wanhopig was geworden door het feit dat
bijna drie vierden van het maatschappelijk kapitaal verloren was, dat zij nadat
de instandhouding van haar krediet haar
door haar bank geweigerd was, het risico
liep haar betalingen op korte termijn te
moeten staken en dat zij ten slotte haar
industriele activiteit moest stopzetten en
haar fabrieken sluiten;
Overwegende dat de aldus aangovoerdo
feiten door verweerders betwist waren ;
Dat daaruit volgt dat, door aan de
deskundige de gelaakte opdracht toe te
vertrouwen, de feitenrechter niet beslist
heeft naar recht dat de afdanking van
verweerders alleen kon gerechtvaardigcl
worden inclien zij het laatste redmiddel
van aanlegster uitmaakte om haar activiteit voort te zetten en het faillissement
te voorkomen, maar zich ertoe beperkt
heeft na te gaan in feite of de ter zake
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en technische aard die de afdanking van
verweerders rechtvaardigden, met de
werkelijkheid strookten;
Dat het middel, dat van een onjuiste
interpretatie van de bestreden beslissing
uitgaat, feitelijke gTondslag mist;
Om die redenen, voegt de zaken
nummers 2743, 2784 en 2879 samen ·
uitspraak doende over de zaken num~
mers 2743 en 2784 : verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggE'rs tot de
kosten ; uitspraak doende over de zaak
nummer 2879 : verbreekt de bestreden
sententie in zover daarbij uitspraak geda~n is inzake van de aanleggers Motte,
Th1ry en Kepenne; verwerpt de voorziening in zover zij gericht is tegen Hautecourt; beveelt dat melding van dit arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing·; veroordeelt de partijen Motte, Thiry en
Kepenne tot de kosten van de voorziening· in zover zij tegen hen gericht is ;
veroordeelt aanlegster tot de kosten van
de voorziening in zover zij tegen Hautecourt gericht is; verwijst de aldus beperkte zaak naar de vVerkrechtersraad
van beroep te Luik, kamer voor bedienden.
30 juni 1960.- 1 8 learner.- VooTzitteT
Ridder Anciaux Henry de Faveaux:
raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggeve'l', H. Valentin. Gelijlclttidende conclusie, H. R. Delange, advocaatgeneraal.
PleitePs, HH. Ansiaux,
Simont en Pirson.

1 e KAMER. -

VOORZIENING

30 juni 1960

IN

CASSATIE.

PERSONEN DIE HOEJJANIGHEID HEBBEN
Cn! ZICII TE VOORZTEN.- BURGERLIJT<E
ZAKEN. VOOI\ZJENING JNGESTELD
NAMENS EEN OVERLEDEN PERSOON.
NIET-ONTVANKELTJKHEID.

Is niet
steld
was
wenl

ontvankelijlc de voorz£ening ingenamens een peTsoon die ove?'leden
toen zijn voorziening betelcencl
(1).

(1) Verbr., 10 april1959 (A1'1', YC'I'bJ·., 1959,
blz. 609),

(HARDY EN CONSORTEN, T. N. V. « SOCIETE
NOUVELLE DES PRODUITS EMAILLES ET
ETAJV!ES DE SAINT-SERVAIS "; N. V.
«SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS
EMAILLES ET ETAMES DE SAINT-SERVAIS,, T. HARDY EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gezien de bestreden
sententie, op 7 maart 1958 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te
Namen, learner voor werklieden;
Overwegende dat bij toepassing van
artikel 2 van het besluit van 15 maart
1815, de zaken in de algemene rol ingeschreven onder de nummers 2785 en 2898
moeten samengevoeg·d worden ;
I. Over de voorziening· door Hardy,
Dussart, Charlet en litisconsorten ingesteld (zaak nr. 2785) :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen tegen
de voorziening van Joseph Aidans :
Overwegende dat het uit het door
verweerster overgelegde uittreksel uit de
overlijdensakte blijkt dat deze aanlegger
overleden was toen zijn voorziening bete~{end werd; dat deze niet ontvankelijk
lS ·

'over het micldel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2'1 (gewijzigd door
artikol1 van de wet van 18 maart 1950)
in hot bijzonder paragrafen '1, 2, 5 en 6
van de wet van 20 september 1948 houdoncle organisatie van het bedrijfsleven,
1, 43, van de wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden en 1'1 van de besluitwet van 9 juni ·1945 tot vasLstelling van
het statuut cler paritaire comite's, doordat de bestreden sententie de werkrechtersraacl van beroep hevoegd verklaart
om na te gaan of er werkelijk redenen
van economische en technische aard bestonden tot rechtvaardiging van de afdanking van vertegenwoordigers in de
onclerneming·sraacl van verweerster om de
reden dat verweerster tevergeefs bij het
paritair comite een verzoek om aclvies
heeft aanhangig gemaalet en dat gezegd
comite slechts processen-verbaal van niet
bevinding· heeft kunnen opstellen, en
dienvolgens een expertise beveelt met het
oog op dit onderzoek, dan wanneer de
verteg·enwoordiger. in de ondernemingsraad, tot de volgende verkiezingen, slechts
om een ernstige reclen die wegzending· op
staande voet rechtvaardigt of wegens
redenen van economische en teclmische
aard, voorafgaanclelijk erkend door de
bevoegde paritaire commissie, mogen af-
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gedankt worden, dat de afwezigheid van
de voor zulke erkenning vereiste eenparigheid bij de leden van deze cornmissie,
een weigering uitrnaakt en in ieder geval
een g·emis aan zodanige erkenning en
dat de werkrechtersraad, waarbij, zoals
in onderhavig geval, eisen aanhangig
worden gemaakt tot het bekomen van
de vergoedingen bepaald door het bovengemelde artikel 21 van de wet van 20 september 1948 voor de weigering de vertegenwoordiger die afgedankt is, opnieuw op te nemen, niet bevoegd is om
zich in de plaats te stellen van de paritaire commissie in de toekenning of de
weigering van een erkenning van de
redenen van economische en technische
aard van de afdanking, welke erkenning
ten andere door de wet vereist is v66r
de afdanking, als een voorwaarde bij
gemis waarvan de afgedankte vertegenwoordiger op de bij zondere bovenverrnelde vergoeding ingeval van weigering
van zijn eis om opnieuw opgenomen te
vvorden recht zal hebben en dat de feitenrechter dienvolgens de eis tot vergoeding
moest inwilligen, de andere wettelijke
voorwaarden verenigd zijnde, indien hij,
zoals in onderhavig geval, vaststelde dat
de verteg·enwoordiger niet om voorafgaandelijk erkende redenen van gezegde
aard door de bevoegde paritaire commissie, afgedankt is :
Overwegende dat de bestreden beslissing, nagaande of de voorwaarden gesteld
door artikel 21, paragraaf 1, lid 5, van
de wet van 20 september 1948 voor de
wettigheid van de afdanking van aanleggers vervuld waren, vaststelt dat verweerster tevergeefs bij de paritaire commissie een verzoek om advies heeft aanhangig gemaakt, dat deze slechts processen-verbaal van niet bevinding heeft
kunnen opstellen en dat dienvolgens de
werkrechtersraad van beroep bevoegd is
om na te gaan of deze redenen werkelijk
bestonden;
Overwegende dat de rechten waarvan
aanleggers de erkenning door de rechter
vorderen burgerlijke rechten zijn, die
naar luid van artikel 92 van de Grondwet, bij uitsluiting tot de kennisneming
van de rechter behoren;
Dat, ong·etwijfeld, artikel 21, paragraaf 1, lid 5, van de 1vet van 20 september 1948, gewijzigd door de wet van
18 maart 1950, de rechten van de werkgever doet afhangen van bepaalde feitelij ke omstandigheden over welker bestaan, luachtens het voorschrift van de
wetgever, de paritaire commissie zich
client uit te spreken;

Dat, evenwel, in onderhavig geval,
gezegde commissie het bestaan van deze
omstandigheden noch aangenomen noch
ontkend heeft; dat zij zich beperkt heeft
tot het vaststellen van de onmogelijkheid, waarin zij verkeerde, haar opdracht
te vervullen ;
Overwegende dat men, dienvolgens, en
tenzij men mocht veronderstellen dat de
wetgever bedoeld heeft een rechtsweigering tegen te werpen aan de partijen die
in een soortgelijke toestand verkeren,
moet besluiten dat hun eisen waarvan de
kennisneming grondwettelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort,
opnieuw onder dezer rechtsmacht komt;
Overwegende dat dit besluit, overigens,
bevestigd wordt door de voorbereidende
werkzaamheden van de wet van 20 september 1948 ;
Dat hieruit blijkt dat, enerzijcls, de
minister van arbeid en sociale voorzorg
aan de met het tot stand brengen van de
wet belaste comrnissie verklaard heeft dat
bij niet-overeensternming in de paritaire
cornrnissie, het geschil aan de werkrechtersraad rnocht overgemaakt worden;
Dat, anderzijds, tijdens de besprekingen in de Senaat, een amendement neergelegd werd dat tot doel had de betwistingen van dien aard aan de werkrechtersraad te onderwerpen, de voorstander ervan inroepende dat indien de eenparigheid in de paritaire comrnissie " niet
bekomen wordt- zoals het in de meeste
gevallen gebeurt- de geschillen onopgelost zullen blijven "; dat Senator Struye
de verwerping van dit amendement als
overboclig voorstelde, dat hij de aanclacht
van zijn collega's vestigde op de bovengemelde ministeriele verklaring, hierbij
het feit beklemtonende dat deze afgelegd
was " op de meest stellige wijze en van
aard is de meest volleclige verzekeringen
te geven ";
Dat het micldel naar recht faalt;
II. Over de voorziening door de naamloze vennootscl'tap "Societe Nouvelle des
produits emailles et etames de SaintServais n (zaak nr. 2898) ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 21, meer bepaald
paragraaf 5 en 8 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
h et bedrijfsleven, gezegcl artikel 21 door
artikel 1 van de wet van 18 maart 1950
vervangen, doordat, ofschoon venveerders meer clan clertig dagen na de beteke.ning van de opzegg·ingen welke een einde
rnaakten aan hun arbeidscontract hadden
gevraagd opnieuw opgenomen te worden,
de bestreden sententie beslist dat de
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niet te laat gedaan werden om de reden
dat de bij artikel 2'1, paragraaf 5, bepaalde termijn van dertig dagen ingaat bij
het verstrijken van de termijn van opzegging·, terwijl krachtens deze wetsbepaling
de vraag· om opnieuw opgenomen te
worden binnen dertig dagen, die op de
afdanking volgen, moet gedaan worden
en dat er onder afdanking moet verstaan
worden de akte waarbij een partij in een
dienstcontract aan de andere haar wil te
kennen g·eeft het contract niet voor te
zetten :
Overwegende dat artikel 2'1, paragraaf 8, van de wet van 20 september
'1948, zoals het gewijzigd werd door artikel 1 van de wet van 18 maart 1950
bepaalt dat " wordt als afdanking· beschouwd ... elke verbreking van het contract vanwege de werkgever, g·edaan ...
hetzij zonder opzegging of met een opzegging die werd betekend "· .. ;
·
Dat uit deze tekst blijkt dat de afdanking slechts verricht wordt bij de verbreking van het contract;
Dat indien, door de afdanking, de
werkgever zijn wil te kennen geeft aan
het contract een einde te maken, de
verbreking daarvan slechts effectief vvordt
hij het verstrijken van de opzeg·ging;
Dat dit onderscheid door de wetgever
niet aileen in paragraaf 8, maar ook in
de paragrafen 3 en 4 van artikel 2'1
gemaakt is;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afg·eleid uit de
schending· van de artikelen '1317, 13'19,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek
en 9? van de Grondwet, cloordat de
bestreden sententie een deskunclig·e gelast " te bepalen of de overclracht van de
effecten van ge!ntimeerde aan de naamloze vennootschap "Phenix Works" een
winstgevende verrichting was in hoofde
van ge!ntimeerde of, integendeel, l1et
laatste redmiddel om het faillissement
te voorkomen >>; dan wanneer, in de in
haar naam tegen ieder van de appellanten
genomen conclusies, aanlogster de aandacht gevestigd had op het feit " dat
ge!ntimeerde aan wie de instandhouding
van haar krediet door haar bank was
geweigerd, het risico liep haar betalingen
op korte termijn te doen staken; dat een
groep aandeelhouders van de ge!ntimeerde vennootschap, terecht ongerust
om zulke toestand en niet de raad van
heheer zoals appellant schrijft, zocht zijn
aandelen over te dragen en een overnemer
voncl in de persoon van de naamloze
vennootschap "Phenix Works" waaruit

volgt dat de feitenrechters : 1° de bewijskracht van de conclusies van aanlegster
miskend hebben door te overwegen dat
deze haar eigen effecten aan de naamloze
vennootschap "Phenix Works" zou overgedragen hebben (schending van de artikelen 1317, '13'19, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) ; 2° in elk geval hun
beslissing niet wettelijk gemotiveerd
hehben weg·ens niet beantwoorcling· van
het feitelijk middel dat door aanlegster
hieruit afgeleid was dat de door de naamloze vennootschap "Phenix Works" verkregen effecten haar door een groep aandeelhouders overgedragen waren (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende, enerzijds, dat de bewoordingen waarin de opdracht van de deskundige omschreven is niet impliceren
dat de overdracht van de effecten " van
ge!ntimeerde », ~ hier aanlegster ~,
door haar zelf en niet door sommigen van
haar aandeelhouders zou uitgevoerd zijn ;
Dat het nagaan van het winstoogmerk
van deze verrichting dit evenmin impliceert, daar aanlegster zelf in conclusies
aangevoerd heeft dat zij er voordeel uit
gehaald had ;
Overwegende, anderzijds, dat daar aanleg·ster geen juridische gevolgtrekking afleidde uit het feit dat haar effecten niet
door haar raad van beheer, maar door
een groep van haar aandeelhouders overgedragen waren de feitenrechter deze
overweging niet behoefde te beantwoorden ·
D~t het middel niet mag aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgoleid uit de
sohencling van artikel 21, meer bepaald
paragrafen 1 en 2 van de wet van 20 september 1%.8 houdende organisatie van
het beclrijfsleven, gezegd artikel 2'1 vervangen en aangevuld door de artikelen '1
en 2 van de wet van 18 maart 1950 en
door artikel 2 van de wet van 15 juni
'1953, doordat de bestreden sententie een
deskunclige gelast " te bepalen of de economische of technische toestand van
ge!ntimeerde zodanig was dat het haar
onmogelijk was haar activiteit voort te
zetten ; te bepalen of de overdracht van
de effecten van ge!ntimeerde aan de
naamloze vennootschap "Phenix \;y orks"
voor ge!ntimeerde een winstgevende verrichting was of, integendeel, het laatste
redmiddel om het faillissement te voorkomen », dan wanneer, naar luid van
paragraaf 1 van gezegd artikel 21, de
vertegenwoordiger in de ondernemingsraad, en van paragraaf 2 van hetzelfde
artikel, de arbeider, die op de candidaten-
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lijst werd voorgedragen om redenen van
economische of technische aard mogen
afgedankt worden en dat deze redenen
niet in zulke mate dwingend moeten zijn
dat de afdanking het laatste redmiddel
zou uitmaken om het faillissement te
voorkomen of dat bij niet-afdanking de
activiteit van de onderneming· onmogelijk
zou gemaakt worden, de wetgever alleenlijk op het oog gehad hebbende de vertegenwoordiger of de candidaat tegen een
onrechtmatige afdanking te vrijwaren ;
Overwegende dat aanlegster bij conclusies, de redenen van economische en
technische aard uiteenzettende die, naar
haar mening, de afdanking van ven-veerders rechtvaardigden, aanvoerde dat haar
financiele toestand, die zeer moeilijk was
sinds meerdere jaren, vanaf einde 1954
wanhopig was geworden door het feit Ciat
bijna drie vierden van het maatschappelijk kapitaal verloren vvas, dat zij nadat de
instandhouding van haar krediet haar
door haar bank geweigerd was, het risico
liep haar betalingen op korte termijn te
moeten staken en dat zij ten slotte haar
industriele activiteit moest stopzetten en
haar fabrieken sluiten;
Overwegende dat de aldus aangevoerde
feiten door verweerders betwist waren ;
Dat daaruit volgt dat, door aan de
deskundige de gelaakte opdracht toe te
vertrouwen, de feitenrechter niet beslist
heeft naar recht dat de afdanking van
verweerders aileen kon gerechtvaardigd
worden indien zij het laatste redmiddel
van aanlegster uitmaakte om haar activiteit voort te zetten en het faillissement
te voorkomen, maar zich ertoe heperkt
heeft na te gaan in feite of de ter zake
door aanlegster zelf ingeroepen omstandigheden, als redenen van economische
en technische aard die de afdanking van
verweerders rechtvaardigden, met de
werkelijkheid strookten;
Dat het middel, dat van een onjuiste
interpretatie van de bestreden heslissing
uitgaat, feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, voegt de zaken nummers 2785 en 2898 samen; verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt ieder van de
aanleggende partijen tot de kosten van
haar voorziening.

VACANTIEKAMER. -

22 juli 1960

~
STRAFZAKEN. ~ 0PENBAARHEID VAN
DE TERECHTZITTING NIET VASTGESTELD.
~ NIETIGHEID.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.

~
STRAFZAKEN. ~ VONNIS WAARTEGEN
HOGER BEROEP NIETIG. ~ BESLISSING
IN HOGER BEROEP STEUNENDE OP DE
MOTIEVEN VAN DE EERSTE RECHTER.
~ NIETIGHEID VAN DE BESLISSING IN
HOGER BEROEP.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.

1° TVanneer, in stmfzaken, het procesverbaal van de terechtzitting, waarop de
zaak onderzocht we1·d, noch uitdrulckelijk
noch bij ve1·wijzing nam· de voorscMiften
van artikel 190 van het Wetboelc van
stra{vo1·dering (1) vaststelt dat de regels
betre ffende de openbaarheid der te1'echtzitting nageleefd we1'Clen of dat het sluiten
van de dwren regelmatig ttitgesproken
werd, en wannee1' de naleving van deze
1'egels evenmin 1tit het vonnis blijkt, is
dit vonnis nietig (2).
2° De beslissing in hager beroep, wellce op
de motieven van de eerste rechte1· steunt,
neemt de nietigheid ove1' die in eerste
aanleg opgelopen werd (3).
(V ANSTALLE, BOUTON EN VAN DE VORST,
T. Mer DANIIIER, CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «SPECTACLES DE L'ALHAAh
BRA" EN VAN« SPECTACO "' EN T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 24 november 1959 gewezen door
het Hof van heroep te Brussel;
In zover de voorzieningen g·ericht zijn
tegen de heslissing gewezen over de vorderingen door het openbaar ministerie
en de vervolgende partij ingesteld ;
Over het middel van de voorzieningen
door eerste en tweede aanleggers ingesteld, van ambtswege opgeworpen ten
voordele van derde aanlegger, afgeleid

30 juni 1960. ~ 1 e kamer. ~ Voorzitte·r, Ridder Anciaux Henry de Faveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever, H. Valentin. ~ Gelijklttidende conclusie, H. R. Delange, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Pirson en
Simont.

(1) Vergei. verbr., 20 juni 1960, supm, biz.
942.
(2) Yerbr., 21 maart 1955 (A1'1', Ym·b1·.,
1955, biz. 616).
(3) Yerbr., 21 september 1959 (Bull. en
PAsrc., 1960, I, 92).
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uit de schending van de artikelen 96 van
de Grondwet, 190 en 2'1'1 van het Wethoek van strafvordering, doordat het
arrest, uitdrukkelijk ten verscheidene opzichten, namelijk aangaande hot bestaan
van eenheid van strafbaar opzet naar
de motieven verwijzend van hot vonnis
waartegen hoger beroep, de nietigheid
heeft overgenomen welke die beslissing
aantastte om op een onregelmatige procedure uitgesproken te zijn geweest, daar
het proces-verbaal der terechtzitting van
'1'1 maart 1959 door de correctionele
rechtbank gehouden niet vaststelt dat
die terechtzitting openbaar is geweest of
dat bet sluiten der deuren regelmatig
bevolen werd :
Overwegende dat het proces-verbaal
der openbare terechtzitting van 11 maart
1959 van de Correctionele Rechtbank te
Brussel vermeldt dat deze de debatten in
voortzetting op de namiddagse terechtzitting van 1'1 maart 1959 te 14 u. 15,
uitstelt;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de namiddagse terechtzitting van
1'1 maart 1959, waarop de raadslieden
van aanleggers gepleit hebben en hun
dossiers neerlegden, een van hen, bovendien conclusies neergelegd heeft, de debatten gesloten ·werden en de zaak in
beraad werd gehouden, vermeldt dat de
zaak in voortzetting· onderzocht word t,
maar stelt noch uitdrukkelijk noch bij
verwijzing naar de voorschriften van
artikel 190 van het Wetboek van strafvorclering vast, clat de regels betreffende
de openbaarheid der terechtzittingen nageleefd werden of dat hot sluiten van de
deuren regelmatig uitgesproken werd;
Overwegende dat die substantiele formaliteit, waarvan de naleving evenmin
uit het vonnis waartegen hoger beroep
blijkt, dienvolgens i:tls nict nagevuld moet
aangezien worden ;
Dat het vonnis ten gevolge van die
rechtspleging gewezen dus nietig is;
Overwegende clat het hof van beroep,
dit vonnis ten deze bevestigende, hoven
eigen motieven, op die van de eerste
rechter g·esteund heeft, namelijk voor
wat de eenheid van strafbaar opzet betreft ; dat hot zich d us de nietigheid toegeeigend heeft welke in eerste aanleg opgelopen werd en de in het middel aangeduide bepalingen heeft geschondon;
Dat het dionvolgens gegrond is ;
II. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de burgerlijke vordering
gericht is;

Overwegende dat de verbreking van
de beslissing van veroordeling over de
publieke vordering de verbreking met
zich brengt van de beslissing die gewezen
werd over de burgerlijke vordering, die
ervan het gevolg is ;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat de andere middelen te
onderzoeken door eerste en tweede aanleggers voorgesteld en welke geen verbreking zonder verwijzing kunnen medebrengen; verbreekt het bestreden arrest
in zover het ten opzichte van aanleggers
uitspraak doet, behalve in zover het ze
vrijspreekt, de eerste, van de telastlegging D-1, de tweede van de telastleggingen D-1 en G en de derde van de
telastleggingen D-II en H, en dat het zich
onbevoegd verklaart om uitspraak te
doen over de vraag van de burgerlijke
partij strekkencle tot de solidaire veroordeling van tweede aanlegger tot de betaling van een miljoen frank als schadevergoeding vvegens het feit van de telastlegging D-1 ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de kosten de Staat ten
laste; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
22 juli 1960. -

Vacantiekamer. -

Voorzitter en verslaggever, H. de Clippele,
voorzitter. Gelijkl'uidende concl1tsie,

H. R. Delange, advocaat-genoraal.

V ACANTIEKAMEH. -

22 juli 1960

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
DESKUNDIGE DOOH DE PHOCUHEUR
DES KONINGS BUITEN DE DOOH ARTIKELEN 32 TOT 46 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDEHING VOORZIENE GEVALLEN GEVOHDERD. GEEN EEDAFLEGGING.

2°

MIDDELEN

TOT

CASSATIE.

STHAFZAKEN. 0NJUIST WOORDnEBf\UIK IN DE BESTREDEN BESLISSING. 0NJUIST GEBRUIK DAT NIET
VOLSTAAT, OP ZICHZELF, OM TOT CASSATIE AANLEIDING TE GEVEN.

1° Bniten de door artikelen 32 tot 46 van
het 1-Vetboek van slraf'vordering bepaalde
gevallen, hoef't de deslmndige die door de
procure1M' des I\onings gelast wordt tot
onderzoeksmaatregelen over le gaan, geen

-999eed af te leggen in de handen van deze
ma gistraat (1).

2° Een onjuist woo1·dgeb1·uik in de best1'eden beslissing volstaat niet, op zichzelf,
om aanleiding te geven tot cassatie (2).
(Impliciete oplossing.)
(CAPPELLETTI, NATIONAAL VERBOND YAN
SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN
EN
NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP « LA BRUXELLOISE D' AUTO-TRANSPORTS », T. M.
EN R. CONREUR.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 februari 1960 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 44, inzonderheid 44, lid 2, van het Wetboek van
strafvordering, zoals het door het enig
artikel van de wet van 3 juli 1957 gewijzigd werd, 153, 154, 189 en 190 van het
IV etboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden
arrest uitdrukkelijk zijn beschikkend gedeelte op het verslag van deskundige
Thiele (biz. 3 van het strafdossier) steunt,
dan wanneer uit geen enkel stuk van de
rechtspleging nochtans blijkt dat die
deskundige de wettelijke eed van deskundige afgelegd heeft voor het vervullen
van zijn taak, dat daaruit volgt dat zijn
verslag nietig is en dat, door er zich
uitdrukkelijk naar te verwijzen, de rechters in hager beroep zich ervan de nietigheid hebben toegeeigend, wat de verbreking van het bestreden arrest met zich
moet brengen :
Overwegende dat de artikelen 32 tot 46
van het Strafvorderingswetboek slech ts
uitzonderlijk aan de Procureur des
Konings, en dit, ingeval van heterdaad,
de macht verlenen onderzoeksdaclen te
verrichten en namelijk zich ter plaatse
te beg-even, vergezeld van de deskundigen
aan wie hij de door artikel 44 voorziene
eed doet afleggen alvorens dat zij tot de
uitvoering van hun taak overgaan ;
Overwegende dat uit de stukken van

(1) Verbr., 18 februari 1957 (A1'1'. Verbr.,
1957, blz. 483) en 30 juni 1958 (ibid., 1958,
blz. 884).
(2) Raadpl., in burgerlijke zaken, verbr.,
10 october 1957 (Arr. Ve1'b1·., 1958, blz. 71).

de rechtspleging blijkt dat dit ten deze
h~t gev:ai niet w~~ en dat het tijdens de
mtvoermg van ZIJn gewone functies van
ambtenaar van het openbaar ministerie
is dat de procureur des Konings Thiele
gevorderd heeft tot onderzoeksplichten
over te gaan namelijk tot zekere vaststellingen, kennis te nemen van de stukken van het onderzoek, en van al dat een
geschreven en gemotiveerd verslag op te
stellen; dat aldus, daar hij met geen
expertise gelast was die een onderzoeksmaatregel uitmaakte, hoefde voornoemde
Thiele de door artikel44 van het Wetboek
van strafvordering voorziene eed niet af
te leggen v66r het uitvoeren van de taak
die hem door de procureur des Konings
toevertrouwd was;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending· van de artikelen 2 en inzonderheid 2-1°, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, gewijzigd door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 15 juni 1954
en door artikel 5 van het koninklijk
besluit van 4 juni 1958, 418 en 420 van
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van
1_7 april1878 bevattende de voorafgaande
btel van het IV etboek van rechtspleging
in strafzaken, 1382 en 1383 van het Burgerlijk IVetboek en 97 van de Grond·wet,
doordat het bestreden arrest het vonnis
a quo bevestigd heeft, in zover het eerste
verweerder vrijgesproken en de rechtbank
onbevoegd had verklaard om kennis te
nemen van de burgerlijke vorderingen
van aanleggers, om reden, namelijk, dat
eerste verweerder, op een weg rijdend die
moest aangezien worden als verscheidene
rijbanen inhoudend, de voorrang regels
niet geschonden heeft door de doorgang
niet vrij te laten voor de van rechts
komende weggebruiker uit een rijbaan
die geen enkele van de kenmerken vertoont die in artikel16 van het reglement
op de IV egcode vermeld zijn, dan wanneer
het bestreden arrest, anclerzijds, vaststelt
dat de door eerste verweerder gevolgde
weg een breedte van 10m58 heeft, dat
moet bepaald worden of die weg verscheidene rijbanen heeft en dat, voor de weggebruiker die uit " de Romeinse steenweg » komt, de door gezegcle verweerder
gevolgde weg twee evenwijclige rijbanen
had die een twintigtal meter vlm elkaar
verwijderd zijn, die dezelfde kernmerken
hebben, welke zich op de hele afstand
uitstrekken welke die weggebruiker kon
nagaan en welke voor deze een enkele
rijweg in zijn geheel uitmaken, dan wan-
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neer het strijdig is staande te houden dat
de door een weggebruiker gevolgde weg
een breedte van 10m58 heeft, maar twee
evenwijdige rijbanen heeft, van elkaar
een twintigtal meter verwijderd, dan
wanneer bijgevolg, door te statueren
zoals ze het doen, de rechters in hoger
beroep hun arrest met tegenstrijdige
beweegredenen motiveren, die met een
gebrek aan redenen gelijkstaan en welke
aan het hof niet toelaten de wettelijkheid
van de beslissing die aan het hof onderworpen is na te gaan :
'
Overwegende dat het arrest vaststelt
"dat de "Romeinsesteenweg·" 1~m10
breed door een enkele rijbaan uitgemaakt
is, dat de door Conreur- eerste verweerder gevolgde rijvveg 1Om 58 breed is »,
dat het arrest er onmiddellijk aan toevoegt " dat moet bepaald worden of die
weg verscheiclene rijbanen heeft n;
Dat reeds uit deze laatste zin blijkt
en clat vanzelfsprekend uit het geheel
van de motieven van het arrest volgt dat
voornoemd arrest ongeschikt de rijbaan
van een breedte van 10m58 waarop eerste
verweorder reed "weg n noemt, en dat
ltet hof van beroep wou bepalen of die
rijbaan kon beschouwd worden als onafscheidelijk deel uitmakend van een weg
met verscheidene rijbanen die aan eerste
verweerder de voorrang van doorgang
verleende op artikel16-1-a van het algemeen reglement op de verkeerspolitie
gesteund;
Dat het arrest te dien opzichte releveert " clat uit het geheel van de elementen ter beschikking van het hof gesteld
hlijkt dat voor de weggebruiker die uit
de " Romeinsesteenweg " komt, de door
beklaagcle (eerste verweerder) gevolgde
weg twee rijbanen had nogal evenwijdig
van elkaar een twintigtal meter verwijclerd, van zelfde kenmerken, welke zich
op de hele afstand uitstrekken, welke die
weggebruiker kon nag·aan en welke voor
deze een enkele weg in zijn geheel uitmaakte "; dat ltet arrest daaruit afleiclt
dat "de beklaagde die op een weg rijdt
die aangezien !weft te worden als verschillende rijhanen hebhend, dus de
regels van de voorrang niet geschonden
heeft door de doorgang niet af te staan
aan een bestuurder die van rechts kwam
uit een rijhaan die geen enkel van de in
artikel 16 van het reglement op het verkeer verrnelde kenmerken vertoonde »;
Overwegende dat clio motieven noch
strijdig· noch dubbelzinnig zijn;
Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;

Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
22 juli 1960. -

Vacantiekamer. -

Voorzitter, H. de Clippele, voorzitter. Verslaggever, H. Perrichon. GeliJkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, H. Van Ryn

en Pirson.

VACANTIEKAMER. -

22 juli 1960

1° RECHTERLIJKE INRICHTING.SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. POLITIERECHTBANK BIJGESTAAN DOOR
EEN PERSOON TOEGEVOEGD ALS GRIFFIER. VONNIS EN PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING VASTSTELLENDE DAT DEZE PERSOON DE EED AFGELEGD HEEFT DIE AAN DE OPENBARE
AiVIBTENAREN OPGELEGD WORD'!', MAAR
NIET lJAT IIIJ BELG EN TENiVIINSTE
21 JAAR OUD IS OF DAT HIJ OPSTELLER
OF BEDIENDE VAN DE GRIFFIE IS. NIETIGilEID VAN RET TER TERECIITZITTING GEDAAN ONDERZOEK EN VAN
IJET VONNJS.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. ONDERZOEK EN VONNIS GEWEZEN DOOR DE EERSTE RECHTER NIETIG WEGENS ONREGELMATIGE
SAiYIENSTELLING VAN lJE RECllTBANK.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE
NIETIGIIEID WELKE DE PROCEDURE EN
llET VONNIS « A QUO » AANTASTTE OVERGENOiVIEN I-IEEFT. NIETTGHEID VAN
DE BESLISSING VAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP,

3°

MIDDELEN
TOT
CASSATIE.
STRAFZAKEN. VOORZ!ENING VAN
DE VEROORDEELDE BEKLAAGDE.
AMBT:>ITALVE OPGEWORPEN i\!IDDEL DAT
EEN
CASSATIE
ii!ET
VERWIJZING
i\IEDEBRENGT. JVIIDDELEN INGEROEPEN TOT STAVING VAN DE VOORZIENING
EN DIE NIET VAN AARD ZIJN Oil'! EEN
C:ASSATIE
ZONDER VERWIJZING MEDE TE BRENGEN, lVIIDDELEN WELKE
NIET DIENEN ONDERZOC:HT.

1° ZiJn nietig het ter terechtz'itting gedaan
onderzoek en het vonnis gewezen door een
politierechtbank lriJgestaan door een persoon " toegevoegd als griffier », wanneer
noch het vonnis noch het proces-verbaal
'Van de terechtz'itting, ri'ie vaststellen dat
cleze persoon de eecl die aan de openbare
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ambtenaars opgelegd wo1·dt afgelegd
!weft, een vermelding inho1tden die toelaat na te gaan of hij regelmatig als
griffier toegevoegd we1·d, hetzij omdat hij
Belg en temninste 21 ,iaar and is, hetzij
omdat hi.i opstelle~· of bediende van de
griffie is (1). (Wet van 18 juni 1869,
art. 207, gewijzigd door art. 9 van de
wet van 20 juni 1957.)
2° vVanneer het onderzoek gedaan en het
vonnis gewezen do01· de eerste 1'echter
nietig zi,in wegens onregelmatige samenstelling van de zetel, is de beslissing in
hager beroep, welke op het door de eerste
rechter gedaan onderzoek steunt, zelf
nietig (2).
3° vVannee1·, op voorziening van de veroordeelde beklaagde, een middel dat de verb1•eking met verwi.izing medebrengt
ambtshalve mag opgeworpen wo1·den, is
het hof niet ve1·plicht voomf' de middelen
te onderzoeken welke doo1· de aanlegge1·
tot staving van zi.in voorziening voorgesteld zijn en die niet van aard zijn
om een verbreking zonder verwi,izing
mede te b1·engen (3).

(CHABOT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 maart 1960 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
in hoger beroep uitspraak doende;
Over het middel van ambtswege,
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 153, 155 van het Wetboek van
strafvordering, 158, 206 en 207 van de
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
inrichting door de artikelen 8 en 9 van,
de wet van 20 december 1957 gewijzigd :
Overwegende dat, volgens de overeenstemmende vermeldingen van het vonnis
waartegen beroep en het proces-verbaal
van de terechtzitting waarop de zaak
v66r de eerste rechter behandeld werd,
een getuige gehoord en die beslissing
gewezen, de heer Anicet Godefroid deel
van de zetel uitmaakte in hoedanigheid
van " toegevoegd griffier >l, die de eed
(1) Raadpl. in strafzaken, verbr., 5 october 1953 (A1·1·. Verb1·., 1954, blz. 65) en in
burgerlijke zaken, verbr., 30 januari 1959
(Bttll. en PAsiC., 1959, I, 55,0) en de noten 2,
blz. 550, en 1 tot 3, blz. 551, en verbr.,
15 mei 1959 (A1'1·. Ve1'b1·., 1959, blz. 736).

afgelegd had die aan de openbare ambtenaars opgelegd word t ;
Overwegende dat uit die vermeldingen
niet blijkt dat voormelde persoon Belg
en ten minste 21 jaar oud is, opsteller
of bediende van de griffie is; dat ze
dienvolgens niet toelaten nate gaan of de
heer Godefroid door de politierechtbank
als griffier toegevoegd werd overeenkomstig artikel 207 voornoemd ;
Overwegende dat de samenstelling van
de rechtscolleges van openbare orde is ;
Dat haar regelmatigheid uit de vaststellingen moet blijken van het vonnis
zelf, eventueel door die van het procesverbaal der terechtzitting aangevuld ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de feiten die in eerste aanleg
vaststaand verklaard werden door het ter
terechtzitting v66r die rechtbank gedaan
onderzoek bewezen zijn gebleven, en
aanlegster bij bevestiging van het vonnis
waartegen hoger beroep veroordeelt, zonder uit de elementen van zijn overtuiging
de verklaring van een getuige onregelmatig door de eerste rechter ontvangen
te verwijderen; dat het dus de nietigheid
overgenomen heeft, welke het onderzoek
v66r de eerste rechter, en dezes beslissing
aantastte;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de door aanlegster voorgestelde
middelen die niet van aard zijn om een
verbreking zonder verwijzing met zich
te brengen; verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig·
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; laat de
kosten de Staat ten laste; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Brussel, in hoger beroep zetelende.
22 juli 1960. - Vacantiekamer. Voorzitter en verslaggever, H. de Clippele,
Geli.iklnidende conclnsie,
voorzitter. H. R. Delange, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

22 juli 1960

1° LANDWETBOEK. TELASTLEGGING VAN BESCIIADIGING OF SCHENDING VAN EEN OPENBARE WEG. (2) Verbr., 26 october 1959 (A1'1', Ve1'b1·.,
1959, blz. 399 ).
(3) Verbr., 7 september 1959 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 13).
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BEKLAAGDE DIE AAN DE ADMINISTRATIE ELK ZAKELIJK ONROEREND RECHT
OP DE GRONDSLAG VAN DE WEG BETWIST. MACHT VAN DE STRAFRECHTER.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL. -

TE-

LASTLEGGING VAN BESCHADIGING OF
SCI!ENDING VAN EEN OPENBARE WEG.
BEKLAAGDE DIE AAN DE ADMINISTRATIE
ELK
ONROEREND
ZAKELIJK
RECHT OP DE GRONDSLAG VAN DE WEG
BETWIST. PREJUDICIEEL GESCIIIL
BEITORENDE TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE BURGERLIJKE RECI!TER. VoonWAARDE.

1° TVanneer de beklaagde, vervolgd uit
hoofde van, op welke w~jze ook, een openbm·e weg beschadigd of geschonden te
hebben, aan de belrokken Administmtie
elk zakelijk onroerend recht op de g1·ondslag van de weg betwist, mag de stmfrecl!ter zelf over de betwisting niet beslissen (1). (Landwetboek, art. 88, 9°;

wet van 17 april '18?8, art. 17 en '18.)
2° TVanneer de beklaagde, vervolgd uit
hoofde van, op welke wijze oak, een openba1·e weg beschadigd of geschonden te
hebben, beweert dat hij het val en geheel
eigendomsrecht bezit op de grondslag van
de weg en aan de betrokken administmtie
elk zakelijk onroerend recht op bedoelde
grondslag betwist, moet de stmf1'echte1'
bij wie dit prejudicieel geschil aanhangig
wordt gemaakt, hetz~j het venveermiddel
verwerpen indien het blijlct dat het noch
op een schijnbare titel noch op bepaalde
feiten van bezit steunt, hetz~j het venveermiddel aannemen en pa1·tijen naar de
burgerlijke rechteT venvijzen; hij zelf
mag over de betwisting niet beslissen {2).

(Wet van 17 april '1878, art. 17 en '18.)
{IIALUT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 december 19 58 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Verviers, in hoger beroep uitspraak doende;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 17 van de wet van
17 april1878, doordat het bestreden von-

· (1) en (2) Verbr., 19 januari 1959 (A1·r.

Ve1•br., 1959, biz. 399) en de conclusie van
de heer advocaat-generaal Mahaux in B1tll.
en PASIC., 1959, I, 500,

nis beslist dat de exceptie van eigendom,
door aanlegger opgeworpen niet prejudicieel is en, indien ze prejudicieel ware,
niet zou kunnen aangenomen worden,
daar de beweringen van aanlegger op geen
schijnbare titel of op bepaalde feiten van
bezit steunen, en hem dan veroordeelt
wegens inbreuk op artikel 88-9°, van het
Landelijk Wetboek, dan wanneer aanlegger pp titels steunde die toelieten aan het
ernstig karakter van het aangevoerd onroerend recht te geloven, ten deze op de
verkoopakte van de grond waar de inbreuk zou gepleegd zijn geweest, de legger
van de buurtwegen en de vaststellingen
van de eerste rechter, derwijze dat de
strafrechtsmacht onbevoegd was o:m over
dit prejudicieel geschil uitspraak te doen :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
was om, in overtreding van artikel 88-9°,
van het Landelijk vVetboek, te La Reid,
op welke wijze ook, een baan of een openbare weg beschadigd of geschonden te
hebben, ten deze door een holte in de
gemeenteweg nummer 'l'lli te graven;
Overwegende dat aanlegger deed gelden dat de werken uitgevoerd waren
geweest op een aan hem toebehorende
grond en dat niet bewezen was dat zijn
goed gesplitst zou geweest zijn noch dat
de gemeente van La Reid door verjaring
hetzij een erfdienstbaarheid van doorgang hetzij een recht van eigendom op
dit perceel zou verkregen hebben; dat,
dit doende, hij een vol en geheel eigendomsrecht deed gelden en aan de gemeente al zakelijk onroerend recht op
het litigieus gedeelte van de grondslag
van de weg betwistte; dat hij, dienvolgens in strijd met wat het vonnis ten
onrechte beslist het door artikel 17 van
de wet van 17 april '1878 voorzien prejudicieel verweermiddel opwierp ;
Overwegende dat aanlegger tot staving
an zijn eigendomsrecht namelijk de
verkoopakte van de grond en de legger
van de buurtwegen aanvoerde die, volgens hem toelieten tot het ernstig karakter van zijn bewering te besluiten ; dat
hij aldus van die akten als schijnbare
titels gewag maakte;
Overwegende dat de rechtbank die
verdediging van de hand wijst - ware
de exceptie zelf prejudicieel - oordelend " dat de beweringen van beklaagde
op geen schijnbare titel of op bepaalde
feiten van bezit gesteund zijn ";
Maar overwegende dat de rechter in
hoger beroep die beslissing steunt op de
motieven, enerzijds, dat de titel van
eigendom, in een authentieke akte be-
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staande, door aanlegger ingeroepen " volstrekt geen woord rept aangaande de
grenzen van de verkochte grond, dat
de aangrenzende erven niet aangeduid
zijn ; dat de oppervlakte niet gewaarborgd is en dat de verwijzing naar het
kadaster de enkele aanduiding is betreffende de ligging en de vorm van het verkochte terrein " en, anderzijds, " dat de
omstandigheid dat de plaats waar beklaagde de baan beschadigd heeft zich
op het plan van die weg niet bevindt
zoals dit plan op de legg·er van de buurtwegen voorkomt, het openbaar karakter
niet belet van de doorg·ang op die plaats " ;
Overwegende dat die beweegredenen
de werkelijke kracht van de overgelegde
titels en niet hun schijnbare macht betreffen;
\Vaaruit volgt, dat de rechter, door op
dergelijke motieven te steunen niet wettelijk mocht beslissen dat de exceptie op
een schijnbare titel niet gegrond was;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat de andere middelen te
onderzoeken die geen verbreking zonder
verwijzing met zich zouden kunnen brengen ; verbreekt het bestreden vonnis ;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; laat de
kosten de Staat ten laste ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Luik, in hog·er beroep zetelende.
22 juli '1960. -

Vacantiekamer.

Voo1·zitter en verslaggeveT, H. de Clippele,
voorzitter. Gelijkl1tidende conclusie,

H. R. Delange, advocaat-generaal.

VACANTIEKAlVIER. -

MIDDELEN

TOT

22 juli 1960

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VERVOLGINGEN NIET
ONTVANKELIJK VERKLAARD.- BESLISSING DIE OOK DE NIET-GEGRONDIIEID
VAN DE VERVOLGINGEN RECHTVAARDIGT. MIDDEL DAT DE BESLISSING
CRITISEERT WAT BETREFT DE NIETONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGINGEN. l\1IDDEL NiET ONTVANKELIJIL

Is niet ontvankelijk, bij gebTek aan belang,
het middel dat het best1·eden aTTest vwrwijt vervolgingen niet ontvankelijk veT-

klaaTd te hebben, wanneer het a1Test oak
de niet-gegrondheid ervan geTechtvaardigd heef't.
(PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL, T. FRIDT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 october '1959 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, '18, § 6, van de wet van '16 october
'1945 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, doordat
het bestreden arrest, vaststellend dat
verweerder, v66r de bekendmaking· van
de wet van '16 october '1945, de hoedanigheid verloren had van beheerder van de
vennootschappen die de onbetaalde belastingen verschuldigd zijn, er verkeerdelijk uit afgeleid heeft dat artikel 18, § 6,
van de wet van 16 october 1945 op verweerder niet mocht toegepast worden en
de tegen hem ingestelde vervolgingen
niet ontvankelijk heeft verklaard, dan
wanneer, eerste onderdeel, die bepaling
toepasselijk is op de persoon die feitelijk
de functies bekleedt van beheerder of
zaakvoerder van de vennootschap die de
belasting verschuldigd is en die de dader
is van het strafbaar feit en niet alleenlijk
op de persoon die met die hoedanigheid
in de akten en hescheiden schijnt bekleed
te zijn en dan wanneer, tweede onderdeel,
de motieven van het arrest geenszins de
beslissing van niet-ontvankelijkheid van
de vervolgingen rechtvaardigen, deze
regelmatig ingesteld zijnde geweest en
geen enkele oorzaak van nietigheid vermeld zijnde :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest hierop
wijst dat de aan verweerder ten laste
gelegde inhreuk hierin bestaat in gebreke
van betaling te zijn gebleven, hinnen een
termijn die op 30 april 1948 verstreken
was, van de aanslagen in de extrahelasting definitief geworden en gevestigd ten
laste van twee naamloze vennootschappen respectievelijk op 4 en 18 september
'1945 ontbonden en waarvan de vereffenaars de heren S .. en P ... waren;
Dat het vaststelt dat die omstandigheid
aan de machten van de beheerders een
einde gesteld had en, dienvolgens, aan
die van verweerder die na de belasthare
periode en v66r de bekendmaking 'Van
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de wet van 16 october 1945, de hoedanigheid van beheerder van voornoemde vennootschappen verloren had ;
Overwegende dat uit die motieven niet
blijkt dat de rechter over de gTond een
onderscheid zou gemaakt hebben tussen
de machten in rechte of in feite van verweerder om te beslissen dat hij, als
beheerder, de dader of de medeplichtige
niet was van de inbreuken gepleegd door
de twee in vereffening· zijnde vennootschappen;
Overwegende dat het middel, op een
onjuiste interpretatie van het bestreden
arrest steunende, in zijn eerste onderdeel
feitelijke grondslag mist;
Over het twecde onderdeel :
Ovcrwegende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel van het middel,
blijkt dat voornoemd mid del . in zijn
tweede onderdeel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
En overweg·ende dat de substantiiile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechlsvormen werdcn nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten de Staat ten laste.
22 juli 1960. Vacantiekamer. VooTzitteT en veTslaggeveT, H. de Clippele,
voorzitter. Gel~jkluidende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
PleiteT, H. Pirson.

(RIGA.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni '1960 gevvezen door het
Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling, waarbij het beroep niet ontvankelijk werd verklaard
dat door aanlegg·er ingesteld werd tegen
het bevelschrift op '12 mei 1960 door de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik gewezen, en waarbij aanlegger naar het hof van assisen der
provincie Luik verwezen werd ;
Overwegende dat het bestreden arrest
geen enkele der schendingen van de wet
inhoudt en met geen enkele der nietigheden is aangetast waarvan het onderzoek, in de stand van zaken, aan het hof
is onderworpen ;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot de
kosten.
22 juli '1960. Vacantiekamer. VooTzitte1' en verslaggever, H. de Clippele,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. iO

VACANTIEKAMER. -

22 juli 1960

HOF VAN ASSISEN. ARREST VAN
VERWIJZING. VOORZIENING INGESTELD BINNEN TIEN VRIJE DAGEN VANAF DE BETEKENING VAN HET ARREST.
- 0NDERZOEK DOOR HET HOF.

Het hof venveTpt de v661· het ve1·str~jken
van de tiende v1·ije dag vanaf de betekening van het arrest ingestelde vooTziening
van de besclmldigde tegen het aJTest dat
hem naar het hof van assisen venvijst,
wannee1· bedoeld M1'est geen enkele deT
schendingen van de wet inhoudt en met
geen enkele de1· nietigheden is aangetast
waaTvan het ondeTzoek, in de stand van
zaken, a an het hof is ondenvoTpen (1).

(1) Cass., 14 januari 1957 (A1·1·.
1957, blz. 331).

Ym·b1·.,

22 juli 1960

UITLEVERING. BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER DIE EEN DOOR
EEN VREEMDE ONDERZOEKSRECHTER
UITGEVAARDIGD BEVEL TOT AANHOUDING WEIGERT UITVOERBAAR TE VERKLAREN. BESCHIKKING IN EERSTE
AANLEG GEWEZEN.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - UITLEVERING. - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING DAT EEN
DOOR EEN VREEl'IIDE OVERUEID UITGEVAARDIGD BEVEL TOT AANHOUDING
UITVOERBAAR lV!AAKT. VREEl'IIDELING IN CONCL USIES INROEPENDE DAT
HET DOSSIER OP DE GRIFFIE VAN HET
!!OF VAN BEROEP NIET TE ZIJNER BESCHIKKING GESTELD WERD. - ARREST
VASTSTELLENDE DAT DE VREEMDELING
EEN VOORSTEL TOT OPSCHORTING VAN
DE HAND GEWEZEN l!EEFT DAT V66R
HET SLUITEN DER DEBATTEN GEDAAN
WERD, EN DAT ERTOE STREKTE IIEl'II
TOE TE LATEN ZIJN VERDEDIGING AA"l

-

i005

TE VULLE~. GEEN SCIIENDING VAN
DE RECHTE:"< VAN DE VERDEDIGING.

3° UITLEVERING. -

VOORWAARDE
VAN WEDERKERIGHEID. YASTSTELLING DOOR VERWIJZJNG NAAR DE UITLEVERINGSOVEREENKOJ\'IST WELKE DE
TEN LAS'I'E VAN DE VREEMDELING GELEGDE iVliSDAAD OF WANBEDRIJF VOORZIET.- YASTSTELLING VOLDOENDE OM
HET DOOR DE VREElV!DE OVERHEID UITGEVAARDIGD BEVEL TOT AANHOUDING
UITVOERBAAR TE 1\'lAKEN.

4° UITLEVERING. -BEVEL TOT AANHOUDING DOOR DE VREEMDE OVERHEID
UITGEVAARDIGD. EXEQUATUR. YOORWAARDEN.

1° Is slechts in eerste aanleg gewezen de
beschikking van de raadkamer, welke in
een procedure tot uitlevering een doo1· een
vreemde onde1·zoeksrechter uitgevaanligd
bevel tot aanhouding weigert 1titvoerbaa1'
te verklaren (1). (\'Vet van 15 maart
1874, art. 3; Wetboek van strafvordering·, art. -135.) (Impliciete oplossing.)
2° Schendt niet de rechten van de verdediging, het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling welke een door
de vi·eemde over/wid met het oog op uitlevering uitgevaardigd bevel tot aanhouding 1titvoe1·baar verklaart en welke vaststelt dat de vreemdeling, die in conclusies
inroept dat het dossier niet op de griffie

(1) Raadpl. verbr., 23 april en 28 mei 1900

(Bull. en PAsrc., 1900, I, 214 en 280); 3 mei
1926 (ibid., 1926, I, 358); 4 december 1939
(A1·1·. Vetbr., 1939, biz. 230); 16 mei 1949
(ibid., 1949, biz. 329); 11 april 1960, sup1·a,
biz. 746 en noot 1, biz. 747. -De ontvankeIijkheid van het hoger beroep, tegen de
beschikking van de raadkamer door de wet
van 15 maart 187 4 niet uitdrukkelijk voorzien,
vindt haar rechtvaardiging in artikel 135 van
het Wetboek val~ strafvordering. Voor wat
betreft de voor de kamer van inbeschuldigingstelling te volgen rechtspleging dient er bijgevolg verwezen te worden naar artikelen 217
en volgende van hetzelfde wetboek en nameIijk naar artikel 223, vervangen door het enig
artikel van de wet van 19 augustus 1920,
naar luid waa.rvan de beklaagde en zijn raadsman gehoord worden, en daartoe moet het
dossier tenminste tien dagen voor de verschijning te hunner beschikking gesteld worden op de griffie. De bepalingen van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis
zijn ter zake niet van toepassing. Voor wat
aangaat artikel 6-3, b, van de overeenkomst
tot bescberming van de l'echten van de Mens

van het hof van be1·oep te zijner beschikking of ter beschikking van zijn madsman gesteld werd, het voorstel tot opschorting van de hand gewezen !weft,
welke hem v66r het sl1titen der debatten
gedaan werd en ertoe strekte hem toe te
laten zijn verdediging aan te vullen (2).
3° 1-Vanneer het venvijst nam· de uitleveringsovereenkomst welke de ten laste van
de m·eemdeling gelegde misdaad of wanbedrijf voorziet, stelt het cuTest - welke
het doo·r de m·eemde overheid uit deze
hoofde 1titgevaardigd bevel tot aanhouding uitvoerbaar maakt- wettelijk vast,
in de stand van zaken, dat de doO'I' artikel1
van de wet van 15 maart 1874 vereiste
voonvaa1·de van wederkerigheid, voorhanden is (3).
4°

Rechtvaardigt 1vettelijk zijn beslissing
welke de doo1' de vreemde over/wid met
het oog op uitlevering uitgevaardigd
bevel tot aanhouding uitvoerbam· maakt,
het arrest van de kame1· van inbesclmldigingstelling dat releveert dat het ham·
niet behoort, bij gebrek aan zware en
duideli,jke redenen, de rechtspleging tot
uitlevering van den beginne af te stuiten,
en dat vaststelt dat, in de staat van de
rechtspleging, de mogelijkheid van een
uitleve1·ing niet uitgesloten is om reden
dat het niet bewezen is rlat de misdaden
van gemeen recht wegens dewelke het
bevel tot aanhouding 1titgevaardigd werd,

en de fundamentele vrijheden, door de wet
van 13 mei 1955 goedgekeurd, eveneens ingeroepen door de aanleggers in de zaak welke
het voorwerp van het genoteerd arrest uitmaakt, het betreft de rechten van de verdediging voor de rechter van wijzen en niet de
aanhouding of de voorlopige hechtenis.
Omtrent het feit dat de wet aan de vreemdeling, tegen wie een bevel tot aanbouding door
de vreemde overheid met het oog op uitlevering uitgevaardigd wordt, het recht niet erkent
te verschijnen voor de raadkamer die gelast
is te beslissen' of ertoe aanleiding bestaat
gezegd bevel tot aanhouding in Belgie uitvoerbaar te maken, raadpl. verbr., 16 mei 1949
(Au. Vm·b1·., 1949, biz. 329).
(2) Ret hof heeft impliciet overwogen clat
de neerlegging van het dossier, ter griffie van
het hof van beroep, ter beschikking van de
vreemdeling en van zijn raadsman, een pleegvorm daarstelt welke voorzien is ten einclc
de rechten van de verdediging te vrijwaren
en aan de gunst waarvan de belanghebbenden
mogen verzaken.
(3) Raadpl. verbr., 11 april 1960 (sttp1·a,
biz. 74_6).
·
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met een politiek misdrijf sarnenhangend
ziJ'n, of dat, clit zijnde, de beoordeling
van hun misdacligheicl van het ka1·akter
van dit laatste afhangt (1).
'
(ZAOUCHE, ABDI EN OUAKLI.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1960 gewezen door de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, inzonderheid lid 2, van het decreet van 20 juli
1831 op de pers, 5, inzonderlteid lid 3,
van de wet van 20 april1874 betreffende
de voorlopige hechtenis, dit artikel zoals
het door artikel1 van de wet van 23 augustus 1919 aang·evuld werd, 6, inzonderheid lid 3, littera b, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de Mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, te Rome, en
van het additioneel Protocol bij dit Verdrag, ondertekend op 20 maart 1952, te
Parijs, door de wet van 13 mei 1955
goedgekeurd, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, alhoewel aannemend dat de dossiers van de
vervolgingen ter griffie van het hof van
heroep niet ter heschikking van aanleggers gesteld werden, beslist dat die omstandigheid geen schending der rechten
van de verdediging uitmaakt, om reden
dat geen enkele wetsbepaling· van Belgisch recht dergelijke nederlegg·ing oplegt,

dat daaruit voor de aanleggers geen enkel
nadeel g·esproten is, dat dezen ter terechtzitting van 31 mei 1960 verklaard hebben
dat zij van de dossiers kennis genomen
hadden vooraleer v66r de eerste rechter
te verschijnen, dat de dossiers waarvan
sprake geen enkel ander element inhouden dan die welke aan de eerste rechter
onderworpen waren, en, v66r het sluiten
der debatten v66r het hof van beroep
uitgenodigd om een eventuele eis tot opschorsing te stellen om hun verdediging
te kunnen aanvullen indien zij het nuttig
achtten, aanleggers verklaard hebben aan
die uitnodiging· geen enkel gevolg te willen
geven, dan vvanneer : 1° de wet op de
voorlopige hechtenis, de eerbiediging der
rechten van de verdediging en, in aile
geval, het Verdrag tot bescherming der
recltten van de Mens, uitdrukkelijk door
aanleggers bij hun conclusies van beroep
ingeroepen, oplegden dat de dossiers van
de vervolgingen hun zouden medegedeeld
worden (schending van de artikelen 2,
lid 2, van: het decreet van 20 juli 1831
op de pers, 5, lid 3, der wet van 30 april
1874 betreffende de voorlopige hechtenis,
aang·evuld door die van 23 aug·ustus 1919
en 6, lid 3, littera b, van het Verdrag tot
bescherming der rechten van de Mens,
door de wet van 13 mei 1955 goedgekeurd,
2° het bestreden arrest het punt onzeker
laat te weten of de rechters in hoger
heroep oordelen dat artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de Mens geen wetshepaling van
Belgisch recht is, of, integendeel, een
wetsbepaling van Belgisch recht is maar
de mededeling niet oplegt van de dossiers
aan de heklaagden, hetgeen het hof belet
de wettelijkheid na.te gaan van de heslis-

{1) Omtrent het verschillend begrip van
« politiek misdrijf " in de zin van artikel 98

van de Grondwet en in de zin van artikel 6
van de wet van 1 october 1833 op de uitleveringen, raadpl. do conclusie van hot openbaar ministerie v66r verbr., 21 april 1947
(Btrll. en PASIC., 1947, I, 168).
In zijn arrest van 12 maart 1855 (Bttll.
en PAsrc., 1855, I, 113), heeft het hof beslist
dat, in de zin van artikel 6 van de wet van
1 october 1833 op de uitleveringen "politieke
misdrijven " uitmaken de feiten waarvan het
uitsluitend karakter is inbreuk te maken op
de politieke vorm of orde van een bepaalde
natie, en met dergelijke misdrijven san'lenhangende foiten, deze waarvan de beoordeling
ten aanzien van hun misdadigheid kan afhangen van het politick karakter van het
hoofdfeit met hetwelk zij in verband staan ;
deze bepaling mag niet toegepast worden op

feiten die, afgezien van het doel van de dader
en van do politieke organisatie van het land,
door de strafwet overal en ten allen tijde
beteugeld worden.
De wet van 22 maart 1856, wclke een aanvullcnde bepaling aan gezegd a1•tikel 6 inhoudt, heeft deze intcrpretatie ervan gehuldigd, wijl zij uit het politiek misdrijf en uit
het met dergelijk misdrijf samenhangend feit
uitsluit de aans!ag tegen de persoon van het
hoofd van een vreemdc regering of tegen die
van zijn familic!eden, wanneer deze aanslag,
het feit hetzij van doodslag, hetzij van moord,
hetzij van gevangenzetting uitmaakt. De wetgever heeft aldus niet van de regel willen afwijken, maar een einde stellen aan de aarzelingen die, ten aanzien van de hoedanigheid
van het slachtoffer, omtrent de aard van dergc!ijke misdaden vastgesteld geweest waren.
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sing die aan het hof onderworpen is
(schending van artikel 97 van de Grondwet), 3° het bestreden arrest niet gepast
aanleggers conclusies van beroep beantwoordt, welke aanleggers erin staande
hielden, namelijk dat, de dossiers van de
zaak ter griffie van het hof van beroep
niet neergelegd geweest zijnde, het aan
hun raadslieden onmogelijk was geweest
zekere stukken na te zien met het oog
op de uiteenzetting van nieuwe middelen
tot staving van hun verdediging, dat het
ten onrechte is dat het openbaar ministerie de mededeling van de dossiers aan
hun raadslieden weigert en dat zij zich
ten gronde verdedigden onder voorbehoud van nieuwe middelen te doen gelden
na inzage van de dossiers van de zaak
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk \Vetboek en
97 van de Grondwet), 4° de bewering
van de rechters in hoger beroep, volgens
welke de heklaagden v66r het sluiten van
de debatten uitgenodigd werden een eventuele eis tot opschorting in te stellen en
aan die uitnodiging geen enkel gevolg
hebbon gegeven, strijdig is met de tekst
van de door aanleggers v66r het hof van
beroep neergelegde conclusies, welke aanleggers er in namelijk schreven : " onder
voorbehoud van nieuwe middelen die
beklaagden eventueel zouden kunnen ontwikkelen na inzag'e van de dossiers van
de zaak », en met het proces-verbaal van
de enkele terechtzitting door het hof van
heroep aan het onderzoek van die zaak
besteed, proces-verbaal dat noch van die
uitnodiging noch van die weigering melding maakt, wat uw Hof belet nate gaan
of, zelfs in de stelling van de rechters
in hoger beroep, de rechten van de verdediging nageleefd werden (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet):
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de dossiers van de vervolgingen ter
griffie van het hof van beroep niet neergelegd werden, doch dat, op interpellatie
die hun daarom op de terechtzitting van
31 mei 1960 gedaan werd, aanleggers verklaard hebben dat zij van die dossiers
kennis gekregen hadden voor hun verschijning v66r de eerste rechter, dat de
dossiers waarover het gaat geen enkel
ander element inhouden dan die welke
aan de eerste rechter onderworpen werden ; dat, voor het sluiten der debatten
uitgenodigd om een eventuele eis tot
opschorting te stellen om hun verdediging
te kunnen aanvullen, indien zij het dienstig achtten, aanleggers verklaard hebben

aan die uitnodiging gee n enkel gevolg te
willen geven ;
Overwegende dat de ~ uthenticiteit van
die va:;tstelli~gen in he t arrest opgenomen met vererst dat ze terzelfder tijd in
het proces-verbaal van de terechtzitting
zouden opgenomen woroen; dat zij hoegenaamd door de verm eldingen van dit
proces-verbaal nie~ t~gengesproken worden; dat ze evenmm m ~Strijd zijn met de
tekst van aanleggers C011_clusies daar het
voorstel !ot op~chorti ng, vo'lgens de
rechtsplegmg, voor het sluiten der debatten gescl~iedde, dit Wil zeggen na de
nederleggmg van de COflclusies en na de
pleidooien ;
Overwegende dat uit de aldus door
het arrest gedane vas tstellingen blijkt
dat aanleggers h_un verctediging hebben
kunnen voorbererden wanneer zij kennis
kregen van de bestanddelen van het aan
de raadkamer onderwo rpen dossier en
een voorstel tot opschorting van de hand
gewezen hebben, dat ertoe strekte hun
toe te laten, indien zij het nuttig achtten
hun verdediging aan te vullen · dat dit
aanbod tot opschorting de mog:elijkheid
impliceerde kennis te nenren van het aan
het hof va.n beroep onderworpen dossier;
dat daarmt volgt dat de rechten van de
verdediging volstrekt g·evrijwaard werden ·
O~erwegende d~t de beslissing dat geen
enkele wetsbepalmg· de mededeling· van
het dossier aan de aanlegO'ers en aan hun
ra~dslied.en oplegt, ware ~e onwettig, het
mrddel, m zover het. deze critiseert, bij
gebrek aan belang me~ ontvankelijk is;
Over he! tweede mr~del, afgeleid uit
de schendmg van arhkel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
uitvoer?aar he eft verklaard wegens moord
en pog·mg tot moord Van twee bevelen
tot aanhouding, op 22 april 1960, door
de onderzoeksrechter te Valenciennes ten
laste van Zaouc.he uitgevaardigd, wegens
moord en pogmg tot 1lloord de drie
bevelen tot aanhouding· ten laste van
Abdi, en wegens poging tot moord uitgevaardigd het b.eve.l tot aanhouding ten
laste van Ouakh m.~gevaardigd, zonder
de door aanleggers hiJ hun conclusies van
beroep opgeworpen middelen te beantwoorden, conclusies naar luid waarvan
eerste onderdeel, "het niet mogelijk i~
aan het beroep van het openbaar ministerie een g~mstig g.ev_olg te geven zolang
geen geldrge beshssmg over de eis van
beklaagden tot het bekomen van het
statuut van politieke vluchteling zal getroffen worden " ; tweede onderdeel naar
luid waarvan bovendien : " zelfs indien
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twijfel zou bestaan nopens de samenhang
van de feiten waarvoor beklaagden vervolgd zijn en het hoofdelijk misdrijf van
aanslag op de uitwendige veiligheid van
de Franse Staat- quod non- nochtans
wel client bewezen te worden rekening
g·ehouden met de gewapende politieke
strijd die op het Frans grondgebied plaats
heeft, dat het feit aan politieke meningen
of gebeurtenissen. vreemd is ,, derde onclerdeel, naar lmd waarvan ten slotte
" het bevel tot aanhoucling van de Franse
onderzoeksrechter niet uitvoerbaar kan
gemaakt worden, claar de uitleveringen
slechts kunnen gebeuren dan wanneer er
wederkerigheid bestaat, wat het geval
niet is ";
Over het eerste ondercleel :
Overwegencle dat het arrest, door ten
gronde uitspraak te doen zonder dubbelzinnigheid aanleggers bewering van de
hand wijst dat er aanleiding bestaat tot
de uitspraak uit te stellen en aldus reg·elmatig zijn beslissing motiveert · dat het
micldel feitelijke grondslag mist';
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegende dat het arrest hierop
wijst dat het onderzoeksrechtscollege de
uitvoerbaarverklaring van het door de
vreemcle rechtsmacht afgeleverd bevel
tot aanhouding slechts mag weigeren om
ernstige en cluidelijke motieven en dat
het aan voornoemcl rechtscollege niet
b.ehoort, bij gebreke aan dergelijke mobeven, de uitlevering bij zijn begin te
stuiten; dat het arrest daarna vaststelt
clat tot nogtoe geenszins duidelijk is dat
de misdaclen van gemeen recht waarvoor
de bevelen tot aanhoucling afgelevercl
werclen en waarvan de uitvoerbaarverk.larin~ aangevraagd worclt met een polit~~ke mb~.euk samenhangencl zijn of, dit
ZlJncle, ZlJ hun karakter van miscladen
van gemeen recht verloren hehben · clat
die motivering gepast en zonder duhbelzinnigheid de conclusies van aanleggers
beantwoorden, welke conclusies staande
houden dat het hewijs diende gelevercl te
worden clat het feit vreemd is aan politieke mening·en of gebeurtenissen; dat
het midclel feitelijke grondslag mist;
Over het dercle onclercleel :
Overwegende dat het bestreden arrest
op g·epaste wijze de verdediging tegenspreekt, hieruit afgeleid dat de Franse
overheden, bij toepassing van hun nationale wet, de uitlevering niet zouclen kunnen toest.aan van heklaagden vervolgcl
wegens fmten van clezelfde aard in identieke omstandigheden g·epleegd, door te

releveren dat, in die veronderstelling, het
gehrek aan wederkerigheid slechts invloed
zou kunnen hebben op de beslissing die
ten slotte moet g·etroffen worden door de
Belgische regering over de eis tot nitlevering die bij haar aanhangig is;
Dat het middel in clat onderdeel feitelijke grondslag· mist;
Over het clerde middel, schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
~urgerlijk Wetboek en 9? van de Grandwet, doordat het bestreden arrest verklaart, enerzijds, clat de beklaagclen regelmatig verwittigcl werden dat de procureur generaal verslag· zou doen op de
terechtzitting van 31 mei 1960 anclerzij ds, dat de beklaagden niet 'staande
houden dat de hun verweten feiten louter
politiek zijn, en ten slotte dat de omstandigheid dat de aan Zaouche, Tahar verweten feiten, na het tot stand komen
v~n de beweging F. L. N. gebeurden,
met toelaat af te leiden dat die feiten
met de opstand F. L. N. verband zouden
houden, dan wanneer bovenal in de toestand van de zaak, zelfs niet blijkt dat
Mahcli, Henaoud en Hassouna door
Zaouche zouden bedoeld geweest zijn uit
hoofde van hun toebehoren aan om het
even welke politieke partij, dan wanneer,
eerste onderdeel, daar geen enkel in het
dossier voorkomend element doet blijken
dat aanleggers verwittigd werden dat de
procureur-generaal ter terechtzitting van
31 mei 1960 verslag zou doen (schending
van de aan de stukken van het dossier
verschuldigde bewijskracht), tweede onderdeel, aanleg·g·ers bij hun conclusies van
beroep hielden staan, dat de eerste rechter terecht hierop gewezen heeft dat de
door de eis tot uitlevering· bedoelde handelingen, politieke :misdrijven of feiten
uitmaken die met dergelijke misdrijven
sa.menhangend zijn en, nog, dat al de
fmten van de zaak zich in de strijd
plaatsen door de" Front de Liberation N ationale" ingesteld om door onderhandeli!lg·en, tenzij door de macht, het juridlsch statuut van Algerie te veranderen
(schending van de aan de conclusies van
beroep verschuldig·de bewijskracht) derde ondercleel, in de op 25 april1960 door
cle onderzoeksrechter te Valenciennes aan
de procureur des Koning·s te Doornik
gezonden brief (dossier Ouakli, bundel
"Voorlopig bevel tot aanhouding ,, bl. 4),
staat namelijk, ten aanzien van Zaouche,
Tahar g·eschreven: "op 24 october 1959,
legden hij en zijn kozijn Zaouche, Ahmed,
een hinclerlaag aan de genaamde Hassauna, Mohamed Areski, die zich de
vijandigheid van de plaatselijke !eiders
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van de F. L. N. aangetrokken had. Zij
sneden de keel van de genaamde Mehdi,
Messaoud af, die door de leden van de
. F. L. N. ervan verdacht was sympathie
voor de M. N. A. te hebben" (miskenning
van de aan die brief verschuldigde bevvijskracht) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, de aanlegg·ers, aangehouden, voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschenen zijn en er vrij
hun verdediging voorgesteld hebben bijgestaan door hun raadslieden behoorlijk
van die vaststelling verwittigd ;
Dat het middel van belang ontbloot is
en, dienvolgens, n\et ontvankelijk;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, waar het vaststelt
dat aanleg·gers niet beweren dat de hun
ten 1aste gelegde feiten "!outer politiek
zijn », het arrest geenszins de inhoud van
aanleggers conclusies miskent welke
staande houden dat de eerste rechter
terecht gereleveerd heeft dat de in de
aanvraag tot uitlevering aangectuide feiten (dit wil zeggen dad en van moord en
van pogingen tot moord) politieke misdrijven of met dergelijke misdrijven samenhangende feiten uitmaken ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, zonder aan de brief
van 25 april 1960 een andere betekenis
te geven dan die welke uit zijn bewoordingen vloeit, de rechter over de grond,
die niet gebonden was door hetgeen erin
gesignaleerd was, heeft kunnen oordelen
dat in de staat van de zaak, niet bewezen
was dat de slachtoffers van de moorden
en pogingen tot moord aan de aanleggers
verweten uit hoofde van hun toebehoren
aan in het even welke politieke partij
aangeduid waren geweest;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de wet van
15 maart 1874 op de uitleveringen, zoals
het door enig artikel van de wet van
22 februari 1956 gewijzigd werd, en van
artikel 97 van de Grondwet, cloorclat het
bestreden arrest uitvoerbaar heeft verklaard wegens moorden enjof pogingen
tot moord de verscheidene bevelen tot
aanhouding op 22 april 1960 door de onderzoeksrechter te Valenciennes ten laste

van aanleggers uitgevaardigd, dan wanneer, zoals dezen het b ij hun conclusies
van beroep staande hielden de uitleveringen slechts mogen gebeu;en indien er
wederkerigheid bestaat, en dan wanneer
in onderhavig geval, de Franse overheden, bij toepassing van hun nationale
wet, aan de Belgische overheden de uitlevering niet zouden mogen toestaan van
beklaagden verv.olgd wegens feiten van
dezelfd~ aar.d, m o~s tandigheden gepleegd rdentrek aan dre welke thans in
Frankrijk bestaan, artikel 5 2o van de
Franse wet van 10 maart 192/ betreffende. de uitlevering der vreemdelingen
voorzrenende dat de uitlevering niet
wordt toegestaan wanneer de misdaad
of het wanbedrijf een politiek karakter
he.~ft, of wann~er uit. de omstandigheden
bhjkt dat de mtlevermg met een politiek
doel aangevraagd wordt, en eraan toevoegend : " wat de daden betreft die
tijdens een opstan~ of burgeroorlog, door
de een of de andere Ill de strijd gewikkelde
partijen en in het belang van haar zaak
g·epleegd werden, zij slechts tot uitlevering zullen aanleiding kunnen geven indien ze afschuwelijke daden van onmenselijkheid en vandaalsdaden uitmaken die
volgens de oorlogswetten verboclen zijn
en dan ook maar wanneer de burgeroorlog een einde genomen heeft , :
Overwegende dat, om zijn beslissing
te rech.~vaardigen het. arrest op de met
FrankriJ~~ gesloten. mtleveringsovereenI~omst WIJS~; dat drt verdrag de uitlevermg voorzret wegens moord en poging
tot moord; dat aldus wettelijk vastgesteld wordt, in de staat van de zaak de
door artikel 1 van de wet van 15 m~art
1874 vereiste voorwaarde van wederkerigheid;
Dat het middel naar recht faalt ·
Over het vijfde middel, schending 'van
de artikelen 6 van de wet van 1 october
1833 op de uitleveringen, aangevuld door
de wet van 22 maart 1856, 1 en 12 van
de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen, gewijzigd door het enig artikel
van de wet van 22 februari 1956, 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arre_st geweigerd heeft de moorden en/of
pogmgen tot moord aan aanleggers door
het Frans gerecht verweten als politieke
misdaden of als met politieke misdaden
samenhangende daden aan te zien om
reden, dat door het onderzoek v66~ het
hof van beroep gevoerd niet bewezen is
dat de fei~en die door Abdi te Escaupont
en te Anzm gepleegd werden, welke misdaden van gemeen recht uitmaken, in
verband staan met het toebehoren van
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die verdachte tot de beweging F. L. N.,
dat daaruit volgt dat de schietpartij door
hem te Raismes tegen de rijkswachters
begonnen en de deelneming van Ouakli
aan die schietpartij zowel kunnen voorkomen als een poging om de eerste aan
de bestraffing van de misdaden van gemeen recht door hem gepleegd te onttrekken dan als daden in verband met de
opstand F. L. N. dat met duidelijkheid
niet hlijkt dat artikel 6 van de wet van
'1 october '1833 de uitlevering wegens
moord of poging tot moord verbiedt
wanneor de bestanddelen van dergelijke
misdrijven door opstandelingen worden
gepleegd die zonder kenmerkend teken
strijden en die hun wapens verhergen,
en dat geenszins hewezen is dat de misdaden van gemeen recht, waarvoor de
uitvoerhaarverklaring· van de bevelen tot
aanhouding· aang·evraagd wordt met een
politiek misdrijf samenhangend zijn of
dat, het zijnde, zij hun karakter van
misdaden van gemeen recht verloren
hehben, dan wanneer, eerste onderdeel,
het arrest zelf vaststelt dat Ouakli en
Abdi heiden verdacht ·waren van poging
tot moord en aanval op de veiligheid
van de Staat om, te Raismes, het vuur
op de rijkswacht geopend te hehben, dat
de aanval op de uitwendige veilig·heid van
de Staat een essentieel politiek misdrijf
is en dat, dienvolgens, de poging tot
moord die de Franse onderzoeksrechter
aan Ouakli en aan Abdi verwijt, terzelfder tijd als de inbreuk van aanval op de
uitwendige veiligheid van de Staat, en
voor dezelfde feiten, vanzelfsprekend met
deze samenhangend is, derwijze dat die
aanleggers voor de pog·ing· tot moord te
Raismes gepleeg·d niet zouden kunnen
uitgeleverd worden (schending van de
artikelen 6 van de wet van '1 october '1833
en '12 van die van '15 maart '187t. op de
uitlevering·en, 97 van de Grondwet,
tweede onderdeel, artikel 6 van de wet
van '1 october '1833 verbiedt de uitlevering voor elk met een politiek misdrijf
samenhangend feit, dat het door opstandelingen die zonder kenmerkend teken
strijden of door alle andere personen
gepleegd weze, .dat bet al dan niet een
misdaad van gemeen recht uitmaakt, en
dat, dienvolg·ens, door uitspraak te doen
zoals het deed, het hestreden arrest clit
artikel geschonden heeft; dat het althans
het punt onzeker laat te weten of het
statueert zoals het doet omdat het van
oordeel is dat de moorden en/of pogingen
tot moord door de Franse overheden aan
de aanleg·gers verweten met een politiek
misdrijf niet samenhang·encl zijn dan wel

omclat het oorcleelt dat die misdaden,
alhoewel met dergelijke inbreuk samenhangencl, hun karakter van misclaad van
gemeen recht niet verloren hebben, wat
uw hof niet toelaat de wettelijkheid van
de beslissing· die aan het onclerworpen is
na te gaan (schencling van de artikelen 6
van de wet van '1 october '1833 en '12 van
die van '15 maart '1874 op de uitleveringen
en 97 van de Gronclwet) ; clercle onderdeel, daar de Franse wet van 10 maart
192 7 op de uitleveringen de subjectieve
bepaling van het politiek misdrijf aang·enomen heeft, moesten de rechters in
hoger beroep de reclen die aanlegger ertoe
gebracht had of het doel opzoeken dat
ze wilcle bereiken, hij het plegen van de
feiten waarvoor de uitvoerbaarverklaring
van de hevelen tot aanhoucling aangevraagd was, om te beslissen of die feiten
ja clan neen politieke misdrijven uitmaken (schending van al de in het mid del
aangeduide wetsbepalingen) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle clat het arrest eerst hierop wijst dat uit de feiten zoals ze in de
bestreden bevelen tot aanhoucling vermeld staan, blijkt clat Ouakli en Abdi
heiden verclacht werden van poging tot
moorcl en aanval op de veiligheicl van de
Staat om, te Raismes, het vuur op de
rijks-vvacht geopend te hebben maar dat
het arrest claarna heslist dat door het
onderzoek v66r het hof van beroep niet
bewezen is dat de door Abdi Areski te
Escaupont en te Anzin gepleegde feiten,
welke misdaden van gemeen recht uitmaken, in verhand staat met bet toebehoren van die verdachte tot de F. L. N.,
dat daaruit volgt dat de schietpartij door
Abdi Areski te Raismes begonnen en de
deelneming· van Ouakli aan die schietpartij zowel als een pog·ing kunnen voorkomen die door de belanghebbenden
g·edaan werd om Abcli Areski te onttrekken aan de bestraffing van de misdaden
van gemeen recht door cleze laatste g·epleegd, als daden die met de opstand
F. L. N. in verband staan;
Overwegende dat het dus het onderzoek is dat v66r het hof van beroep
gevoerd werd dat zonder enige strijcligheicl van de motieven die soevereine
beoordeling· van het arrest hepaald heeft;
dat het middel op een onjuiste interpretatie van het arrest steunt en feitelijke
gronclslag mist ;
Over het tweede onclercleel :
Overweg·encle dat het arrest hierop
wijst dat uit de voorbereidende _werkzaamheden van de wet van 22 :maart '1856
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bevattende aanvullende bepalingen bij
artikel 6 van de wet van 1 october 1833
blijkt dat het in de bedoeling van de
wetgever niet valt bloedachtige misdaden
van gemeen recht met een hoofdfeit !outer politiek samenhangend als politieke
misdaden aan te zien, tenzij het om feiten
gaat die op een van die slagvelden gebeurt welke de burgeroorlog zoals de
vreemde oorlog met zich brengt ; dat
"dienvolgens met duidelijkheid niet blijkt
dat artikel 6 van de wet van 1 oetober
de uitlevering verbiedt wegens moorden
en pogingen tot moord aan de aanleggers
verweten >> ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest, na hierop gewezen te hebben dat
de raadkamer de uitvoerbaarverklaring
slechts wegens zware en duidelijke redenen mag weigeren en dat het haar niet
behoort bij gebreke aan dergelijke motieven, de rechtspleging tot uitlevering van
den beginne af te stuiten vaststelt dat
tot nogtoe geenszins duidelijk is dat de
misdaden van gemeen recht waarvoor de
bevelen tot aanhouding· uitgevaardigd
werden, waarvan de uitvoerbaarverklaring aangevraagd wordt samenhangend
zijn met een politiek misdrijf of, het
zijnde, ze hun karakter van misdaad van
gemeen recht verloren hebben;
Overwegende dat die motivering gepast
is en dat het arrest wettelijk heeft kunnen beslissen dat in de staat van de
rechtspleging de mogelijkheid van een
door de aan aanleggers verweten feiten
verantwoordelijke uitlevering niet uitgesloten was ; dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit het aan het vierde
middel gegeven antwoord blijkt dat het
middel naar recht faalt;
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·gers tot de
kosten.
22 juli 1960. - Vacantiekamer. Voo1'zitter, H. de Clippele, voorzitter. Verslaggever, H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Ryn.

V ACANTIEKAME R. -

19 augustus 1960

VERKEER. VERPLICHTING DE GEPLAATSTE TEKENS IN ACHT TE NEMEN.
TEKEN VOLDOENDE ZICHTBAAR.
BEGRIP.

Rechtvaardigt niet wettelijk zijn beslissend gedeelte, het an·est dat, orn te
beslissen dat een bestum·de1· niet ve?'plicht was een ?'egelmatig naar de
vm·m en rnet het oog op de 1'egeling
van het vedceer geplaatste teken in
acht te nemen, zich bepe1·kt te 1'eleve1·en
dat dit teken « moeilijk » zichtbaar was
voo1· iemand die het bestaan e1·van
niet kende. CWegcode van 8 april
1954, art. 7-2.)
(THOMAS, T. CRABBE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel op 24 november 1959 ;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 7-2 van het Koninklijk besluit
van 8 april 1954 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, en 1382 tot 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het Hof
de betichte vrijspreekt van de betichting
een verbodsteken miskend te hebben
op de overweging dat het verbodsteken
" als moeilijk zichtbaar voorkomt », en
zich derhalve onbevoeg·d verklaart om
van de burgerlijke vordering kennis te
nemen ; dan wanneer het algemeen
reglement in zijn artikel 7-2 voor de
bindende kracht van de tekens slechts
eist dat zij voldoende zichtbaar zijn en
daarbij niet het vereiste voegt dat zij
" gemakkelijk » zichtbaar zouden moeten zijn :
Overwegende dat verweerder vervolgd
vverd wegens het toebrengen van onvrijwillige slagen of verwondingen en wegens
het niet in acht nemen van een verbodsteken nummer 25, op de openbare
weg met het oog op de regeling van
het verkeer geplaatst, dat regelmatig
naar de vorm en voldoende zichtbaar
was ; dat het arrest, na g·ereleveerd te
hebben dat de publieke vordering, wat
de tweede belastlegging betreft, verjaard is, maar dat het feit van deze
telastlegging een bestanddeel van het
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg

-

1012

uitmaakt, beslist dat de feiten niet met
de nodige zekerheid bewezen zijn geworden door het onderzoek voor het hof
gedaan, en dat het deze beslissing
hierop steunt dat een verbodsteken
nummer 25, door verweerder niet in
acht genomen, " moeilijk zichtbaar ''
was voor iemand die op voorhand het
bestaan ervan niet kende en die, zoals
verweerder het deed en mocht doen,
met standlichten reed ;
Overwegende dat daar het algemeen
reglement op de politie van het weg·verkeer, in zijn artikel 7-2, voor de
bindencle kracht van de tekens slechts
eist dat ze voldoende zichtbaar zijn, en
daar een verkeersteken moeilijk zichtbaar kan zijn zonder dat deze omstandigheid belet dat het voldoende zichtbaar
is, de beslissing· over de burg-erlijke
vordering van aanlegger niet wettig
gerechtvaardigd is;
Om die redenen, verbreekt het arrest
in zover het uitspraak heeft g·edaan
over de vordering van aanlegger; beveelt
dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk
vernietig·de
beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten,
met uitzondering van de kosten van
betekening van de voorziening· aan het
openbaar ministerie, die ten laste van
aanlegger blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
19 augustus 1960. ~ Vacantiekamer.
- Voo1·zitte1', H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Hallemans. Gelijkluidende concl1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
~ Pleite1·, H. Demeur.

VACANTIEKAMER. -

19 augustus 1960

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN.
~ BEKLAAGDE
DIE VERSCHEIDENE
ELEJ\'IENTEN INROEPT OM EEN FElT
TE BEWIJZEN. ~ RECHTER HET BESTAAN VAN HET FElT AANNENIENDE.
NIET VERPLICIIT IN TE GAAN OP
DE INGEROEPEN BEWIJSELEl>IENTEN.
W annee1· de 1'echle1' het bestaan van een
feit, wam·op beklaagde zijn ve1·wee1'
stwnt, aanneemt, hoeft bij niet venler

in te gaan op de ve1'scheidene elementen
die doo1' beklaagde inge!'oepen wo1·den
om het bestaan van dit feit te bewijzen.

(VERGAUWEN, T. DECOSTER.}
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest op 2 december 1959 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikelen 97 van de Grondwet,
71, 418, 420 van het Strafwetboek en
'1382 van het Burgerlijk Wetboek, doorclat, om aanlegger wegens de hem verweten inbreuk te veroordelen en om
g·edeeltelijk zijn eis gericht tegen rechtstreeks gedagvaarde beklaagde te verwerpen, het bestreclen arrest er zich toe
beperkt te beslissen dat " de gegevens
van het strafrechterlijk onclerzoek op
afdoende wijze doen uitschijnen dat
betichte, die met een snelheid van
ongeveer 70 km per uur recht doorreed,
onoplettend is geweest daar hij over de
nodige plaats en de nodige tijd (10 seconden) beschikt heeft om het voertuig
van De Coster te bemerken en te ontwijken ,, dan wanneer aanlegger, bij
conclusies, niet aileen aangevoerd had
dat het voertuig van beklaagde De
Coster voor hem een hindernis uitgemaakt had die niet kon voorzien
worden, maar bovenal dat De Coster
plots achteruit gereden was bij het
naderen van zijn voertuig·, aldus de
aanrijding onvermijdelijk makend; dan
wanneer aanlegger zijn eis en zijn verdecliging gesteund had op de verklaringen
van de g·etuigen Van Bondt en De
Coster, de vaststellingen van een deskundige en op de aanwijzingen getrokken
uit sporen van aarde, derwijze, enerzijds,
dat het bestreden arrest, aanleggers
conclusies niet op gepaste wijze beantwoord heeft en, anderzijds, de gegrondheid van zijn beslissing niet nauwkeurig hepaald heeft ten opzichte van
de aangevoerde hewijselementen noch
wettelijk het hestaan · der bestanddelen
van de inbreuk vasgesteld heeft :
Overwegende, dat in conclusies, aanlegg·er had doen gelden, in hoofdorde,
dat, vvanneer hij op korte afstand van
het voertuig van verweerder De Coster
was gekomen, " deze achteruit gereden
heeft en niet « plots " aang·ereden was,
zoals in het middel vermeld, zodanig
dat de aanrijding onvermijdelijk werd
niettegenstaande een wanhopige uit-
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wijkingsmanmuvre naar links " en dat
hij deze stelling· steunde op vaststellingen van de deskundige, op verklaringen
van getuigen, en op aanwijzingen getrokken uit sporen van aarde, elementen die
hij enkel aanhaalde om te trachten te
bewijzen dat verweerder De Coster wel
degelijk achterwaarts gereden had· dat,
in bijkomende orde, voor het gev~l dat
aangenomen moest worden dat deze
verweerder niet achterwaarts gereden
had toen aanlegger op korte afstand
was, hij staande hield dat verweerder
nochtans de g·anse verantwoordelijkheid
van het ongeval moest dragen daar hij
op onregelmatige wijze een manmuvre
uitgevoerd had en aldus de normale
gang van aanlegger belemmerde, door
zijn wagen niet volledig van de grote
baan te verwijderen;
Overwegende dat het arrest releveert
dat verweerder De Coster « die uit een
privaat eigendom achteruit kwam gereden, en bijgevolg een manmuvre uitvoerde in de zin van artikel 1?, de
personenwagen van Vergauwen heeft
zien aankomen; dat hij dus verzuimd
heeft de rijbaan volledig te ontruimen
en de doorgang aan de andere weggebruiker af te staan '' ;
Overwegende dat aldus het hof van
beroep de stelling van aanlegger betreffende het achterwaarts rijden van verweerder De Coster aanneemt en niet
verder hoefde in te gaan op de aangehaalde vaststellingen en verklaringen
desaangaande afgelegd, noch op de
beschouwingen van aanlegger aangaande
deze bewijselementen; dat het Hof
juist op die elementen steunt om De
Coster gedeeltelijk aansprakelijk voor
de aanrijding te verklaren; dat het
anderzijds, beslist « dat de gegevens
van het strafrechterlijk onderzoek op
afdoende wijze doen uitschijnen dat
betichte, die met een snelheid van
ongeveer ?0 kilometer per uur recht
doorreed, onoplettend is geweest daar
hij over de nodige plaats en de nodige
tijd {10 seconden) beschikt heeft om
het voertuig van De Coster te bemerken
en te ontwijken ,,, aldus beslissende dat
het voertuig van verweerder De Coster
voor aanlegger geen onvoorzienbare hindernis was, en het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg van aanlegger releverende; dat het verder de feiten van
de betichting ten laste van aanlegger
bewezen verklaart ;
Overwegende, dat het middel niet
kan aangenomen worden;
En overwegende, in zover de voor-

ziening gericht is tegen de beslissing
over de openbare vordering tegen aanlegger, dat de substantiele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen:, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger tot de kosten.
19 augustus 1960. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Bayot, raaclsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Hallemans. Gelijkluidende conclusie, .H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Ple~ter, H. E. Houtart (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
-

VACANTIEKAMER. -

19 augustus 1960

VERKEER. - VOORRANGEN. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 16-1-D. ARRES'r IN FEI'l'E
VASTSTELLEND DAT DE BESTUURDER
DIE DE VOORRANG GENOOT NIET ZICHTBAAR WAS.- ARREST DE BESTUURDER
WELKE OP DE ANDERE WEG RIJDT
VRIJSPREKENDE VAN DE BETICHTING
VAN INBREUK OP VOORMELD ARTIKEL 16-1-D. - WETTELIJKE BESLISSING.
Rechtvaardigt wettelijk zijn beslissing,
een bestuu1·der vrijsprelcende die een
ande1'e bestuw·de1' niet heeft laten vooTgaan, welke kmchtens aTtikel 16-1-d
van de wegcode van 8 ap1·il 1954,
gewijzigd doo1· het Koninklijk besluit
van 4 juni 1958, van de verkee1'SvooTrang genoot, het arTest dat in feite '
vaststelt dat, op het ogenblik dat de
eeTste bestuurde1· de weg waa1·op de
tweede rijdt, genade1·d !weft, deze niet
zichtbaa1' was (1).

{VAN DE VELDE EN P. V. B. A. « DE
CONDOR,, T. VAN BENEDEN EN
P. V. B. A. « WILLEBROEKSE AUTOBUSVERENIGING ''·)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestre-

(1) Vet·br., 13 mei 1957 (Bttll. en PAsrc.,
1957, I, 1097).
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den arrest op 9 december '1959 g·ewezen
door het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleld uit de scherrding van de artikelen '16-f• en '1? van
het koninklijk besluit van 8 april '1954
houdende het Algemeen Reglement op
het verkeer, '1382, 1383 van het Burgerlijke W etboek, doordat het bestreden
arrest beslist dat verweerder, bij het oversteken van de hoofdvveg· Brussel-Antwerpen, om in de richting Brussel te
rijden, enkel rekening kon en moest
houden met de weggebruikers van de
hoofdweg die voor hem in het zicht
waren bij de aanvang van zijn manCBuvre en, daar het autovoertuig door eiser
Van de Velde bestuurd niet zichtbaar
was toen hij dat manCBuvre begon,
hij dit manCBuvre zonder hinder of
belemmering kon voortzetten en beeindigen, en, anderzijds, vaststelt dat Van
de Velde vanaf een afstand van minstens
•160 meter de door verweerder bestuurde
autobus heeft kunnen zien, ~ wat
noodzakelijk veronderstelt dat ook verweercl er eisers wag en heeft kunnen
zien ~ zodat ten slotte het bestreden
arrest aanneemt dat een weggebruiker
die de voorrang· verschuldigd is en een
manCBuvre uitvoert, zijn manCBuvre kan
voortzetten alhoewel een prioriteit autovoerder gedurende dit manCBuvre in
het zicht komt, - hetgeen strijdig is
met het voorschrift van de artikelen 16
en 17 van de Wegcode, zodat het bestreden arrest ook ten onrechte de burgerlijke vorderingen van eisers heeft afgewezen :
Overwegende dat het arrest eerste
verweerder vrijsprak van de betichtingen van onvrijwillige slagen of verwondingen en inbreuk op artikel 16-1,
d, van het koninklijk besluit van 8 april
1954 gewijzigd door artikel 5 van het
koninklijk besluit van 4 april 1958,
om reden dat de feiten van de telastleggingen niet bewezen waren en dit, onder
meer, daar, toen eerste verweerder de
hoofdweg opreed, het autovoertuig van
eerste aanlegger, dat over deze hoofdweg
reed, nog niet zichtbaar was; dat bet
arrest aldus een juiste toepassing maakte
van gezegd artikel 16-'1-d, zoals dit
nader hepaald word t door artikel '1? bis
van hetzelfde koninklijk hesluit;
Overwegende, dat aanleggers v66r
het Hof van heroep niet aanvoerden
dat het feit ten laste van eerste verweerder gelogd, en in de dagvaarding
gekwalificeerd met de bewoordingen van
artikel '16-1-d, van de vVegcode van
8 april 1954, gewijzig·d door het konin-

klijk hesluit van 4 juni 1958, hetzij
eerder, hetzij ook een inbreuk dtmaakte op artikel '1? van deze code,
en dat het arrest geen uitspraak deed
over een eventuele inbreuk op die
bepaling;
Overweg·ende voor het overige dat
artikel '1? bis van deze wegcode (en niet
artikel '16-1, zoals in he t mid del vermeld) slechts toepasselijk is op de
bestuurder die, krachtens een hepaling
van de artikelen 15, 16 en 1?, een andere
moet laten voorgaan, en dat artikel '16-1
slechts toepasselijk is op de hestuurder
die een openbare weg nadert, en niet
diegene die op de vroeger genaderde
weg reeds rijdt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
19 augustus 1960. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Hallemans. ~ Gelijkluidende conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Leynseele en
Demeur.

-

VACANTIEKAMER. -

19 augustus 1960

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VONNIS VERKLARENDE DAT DE FElTEN
DJm VERSCITEIDENE TEN LASTE VAN
DE BEKLAAGDE BEWEZEN BETICIITINGEN ZICII VERiV!ENGEN EN DAT ER
SLECHTS EEN STRAF DIENT TOEGEPAST.
- VONNIS NIETTEIVIIN TWEE STRAFFEN
UITSPREKENDE.
TEGENSTRIJDIGHEID.
Is met tegenstrij digheid behept, het vonnis
dat, enerzijds, verklaart dat de feiten
van de verscheiclene ten laste van de
beklaagde bewezen betichtingen zich
vermengen en clat e'l' slechts een stmf
client toegepast, en, ande?·zijds, twee
stm ffen 1titspreekt {1).

(1) Verbr., 30 januari 1956 (A?'1'. Verb?'.,
1956, blz. 432).

1015 {PEETERS, T. VAES, VAN ASCII
EN DE GROOF.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op '19 februari '1960 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank van Mechelen ;

A. In zover de voorziening gericht
is teg·en de beslissing· over de publieke
vordering :
Over het middel, van ambtswege
afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 65 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd om 1° zijn snelheid niet geregeld
te hebben zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid en de belemmering van het
verkeer, opdat deze snelheid geen ongevallen zou kunnen veroorzaken noch het
verkeer hinderen, en om in aile omstan-"
digheden niet te hebben kunnen stoppen
voor een hindernis die kon worden
voorzien (telastleggingen a en b) ;
2° vluchtmisdrijf (telastlegging c; 3° met
de omstandigheid dat de feiten gebeurd
waren bij nacht (letter d) ;
Overwegende dat het vonnis releveert " dat de feiten a, b, c en d bewezen
zijn gebleven ten laste van beklaagdeberoeper; dat de feiten a, b, c en d
zich vermengen als voortspruitende uit
eenzelfde gebrek aan vooruitzicht, voorzorg of achtzaamheid en er derhalve
slechts Mn straf dient toegepast, de
zwaarste ";
Overwegende dat het vonnis nochtans
aanlegger veroordeelt " voor de feiten a,
b en d vermengd tot een geldboete
van 200 frank en voor het feit c tot een
geldboete van 500 frank ";
Overwegende dat deze beschikking
tegenstrij dig is met hogeraangehaalde
reden; dat, zo de "feiten" a, b, c en d
slechts een enkel strafbaar feit uitmaakten, aileen de zwaarste straf mocht
uitgesproken worden, conform de bepalingen van artikel 65 van het strafwetboek; dat de rechtbank aldus de
wettelijke bepalingen, in het middel
aangehaald, geschonden heeft;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen tegen aanlegger ing·esteld :
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering,
deze medebrengt van de beslissing over

de burgerlijke vorderingen die het gevolg
ervan is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar de correctionele
Rechtbank van Turnhout, zetelende in
hoger beroep.
19 augustus 1960. - Vacantiekamer.
- Voo1'zitte1', H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1',
H. Hailemans. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

VAi3ANTIEKAMER. ~

VONNISSEN

EN

19 augustus 1960

ARRESTEN.

STRAFZAKEN.
AFWEZIGIIEID VAN
EEN REGELMATIG PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING WAAROP DE ZAAK
DOOR llET HOF VAN BEROEP ONDERZOCHT WERD. ARREST NIET ALLE
VEREISTE VASTSTELLINGEN INHOUDENDE OM DE WETTIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING VOOR DE RECHTER IN FEITELIJKE AANLEG TE BEWIJZEN. NIETIGHEID.

De afwezigheid in stmfzaken van een 1'egelmatig p1'oces-Ve1'baal van de tetechtzitting
waa1'op de zaak doo1· het hof van be1'oep
we1'd onde1'zocht, b1'engt de nietigheid
mede van het a1'1'est, wanneet dit niet
alle ve1·eiste vaststellingen inhoudt om
de wettigheid van de 1'echtspleging te
bewijzen (1).
{VANDENBRUWAENE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari '1960 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 36 van het keizerlijk decreet van 30 maart '1808, doordat
geen enkel stuk van de bundel toelaat na
te gaan of de raadsheren Lefebvre, waarnemend voorzitter, De Clercq en Moerenhout, die het bestreden arrest hebben
(1) Verbr., 20 juli 1956 (Bttll. en PASIC,,
1956, I, 1289) en noot 2.
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geveld, im een gTiffier aanwezig waren op
de terechtzitting waarop de zaak werd
onderzocht en behandeld :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting· van 15 februari 1960 blijkt dat het hof van beroep
zich op deze terechtzitting ertoe beperkte
het bestreden arrest te vellen ; dat uit
het visum door de voorzitter van de
learner en door de griffier op de conclusies
van aanlegger aangebracht blijkt dat
deze conclusies op 25 januari 1960 neergelegd werden ;
Overwegende, dat de alden van de
rechtspleging evenwel geen proces-verbaal van de terechtzitting van 25 januari
1960 inhouden;
Overwegende dat noch uit het bestreden arrest, noch uit enig ander bescheid,
waarop het hof acht verrnag te slaan,
blijkt dat de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
op deze terechtzitting werden nageleefd
en dat de leden van het hof van beroep,
welke op deze terechtzitting aanwezig
waren, dezelfde zijn als deze welke het
arrest hebben uitgesproken;
Dat het hof derhalve in de onrnogelijkheid verkeert de regehnatigheid van de
rechtspleging en de wettigheid van het
bestreden arrest na te gaan ;
Orn die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gernaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat·
verwijst de zaak naar het Hof van beroe1;
te Brussel.
'19 augustus 1960. - Vacantiekarner.
Voo1'zitte1', H. Bayot, raadsheer waarnernend voorzitter. Ve1'slaggeve1',
H. Naulaerts. Gelijkluidende conclu-

-

sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1', H. Van Leynseele.

V ACANTIEKAiVIER. -

'1°

MIDDELEN

19 augustus 1960

TOT

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN DOOR HET HOF VAN ASSISEN
UITGESPHOKEN ARREST VAN VEROORDELING. :MIDDEL SLECHTS DE VRAAG
TOT NIETIG!IEID VAN HET ARREST VAN
VERWIJZING, VOORZIEN DOOR ARTIKELEN 296 TOT 30'1 VAN ITET WETBOEK
VAN STHAFVORDERING, BETREFFENDE.
:MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2°

MIDDELEN

TOT

CASSATIE.

STRAFZAKEN. MIDDEL INROEPENDE DAT EEN GETUIGE ONTZET WAS
UIT HET RECHT Oll'l IN RECHTEN GETUIGENIS AF TE LEGGEN. MIDDEL ZONDER STAVING IN HET ARREST OF IN EEN
STUK VAN DE RECHTSPLEGING. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG iV!IST.

1° Is niet ontvankelijk, tot staving van een
voo1·ziening tegen een doo1' het hof van
assisen uitgesp1'oken a1'1'est van ve·I'001'deling, het middel dat slechts de v1·aag
tot nietigheid van het a1'1'est van venviizing, voo1'zien doo1' a1·tikelen 296 tot 301
van het ·wetboek van strafvordering,
bet!' eft (1).
2° Mist feitelijke grondslag, hel rniddel
inroepende dat een onde1· eed ve1·hoorde
getuige ontzet was uit het recht om in
rechten getuigenis af te leggen, wanneer
deze bewe1·ing noch in het bestreden
at·rest, noch in de stukken van de rechtspleging wam·op het hof vennag acht te
slaan, stettn vindt 12).
(BOGAERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op '10 juni 1960 gewezen door het
Hof van assisen van West-Vlaanderen;
Over het eerste rniddel, afgeleid uit de
schending van artikel 296 van het Wethoek van strafvordering, doordat, toen
aanlegger door de voorzitter van het hof
van assisen vverd ondervraagd, hij door
deze werd verwittigd dat, indien hij
grond rneende te hebben orn een vraag
tot nietig·heid in te stellen teg·en het
arrest, waarbij hij naar het hof van
assisen werd verwezen, hij zijn verklaring
binnen de tien dagen diende te doen, dan
wanneer deze termijn slechts vijf dagen
bedraagt voor gewone assisenzaken, die
niet rneer dan vijftien zittingen in beslag
nemen;
Overweg·ende dat de voorziening enkel
gericht is tegen het arrest van veroordeling g·ewezen over de publieke vordering;
Overwegende dat het middel slechts
een voorziening· betreft tegen het arrest
van verwijzing naar het hof van assisen;
dat het derhalve niet ontvankelijk is;
(1) Verbr., 28 september 1959, sttp1'a, blz. 94
(2} Verbr., 11 februari 1952 (An·. Ve1'b1'.,
1952, blz. 293).
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Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de getuige Paula Denijs, v66r
het hof van assisen onder eed werd verhoord, dan wanneer deze getuige, bij
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk van 23 maart 1960, wegens
openbare zedenschennis een correctionele
veroordeling had opgelopen en van de
uitoefening van de rechten voorzien bij
artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5° van het Strafwetboek werd ontzet;
Overwegende dat aanlegger, die voor
de eerste maal v66r het hof van verbreking inroept dat een onder eed verhoorde
getuige ontzet was uit het recht om in
rechten getuigenis af te leggen, het bewijs
van die bewering ontleent aan een document dat aan het hof van assisen niet
werd overgelegd ;
Overwegende dat het middel, dat sta~
ving vindt noch in het bestreden arrest,
noch in enig ander stuk van de rechtspleging, waarop het hof acht vermag te
slaan, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantii~le
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
19 augustus 1960. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Naulaerts. - Gei'!:jklttidende conclusie,
I-I. Depelchin, advocaat-generaal.

-

V ACANTIEKAMEIL -

MIDDELEN

TOT

19 augustus 1960

CASSATIE.

JliliLITJE. MIDDEL DAT AAN DE BESLISSING VAN DE IIERKEUHINGSRAAD
VERWIJ'l' GEEN REKENING GEHOUDEN
TE IIEBBEN MET EEN ATTEST.- ATTEST

AAN DE HERKEURINGSRAAD NIET VOORGELEGD. JliliDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG i\IIST.

Mist feitelijke grondslag het middel dat
aan de beslissing van de hedceuringsmad
verwijt geen 1·ekening gehouden te hebben
met een attest, wanneer niet ttit de stukken
waa1·op het hof ve1·mag acht te slaan
blijkt dat dit attest aan de herkeurings1'aad voorgelegd werd.
(1\IACOY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 27 april1960 door de Herkeuringsraad van de provincie Limburg
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending· van artikel 14 van de bij koninklijk
besluit van 2 september 1957 gecoiirdineerde dienstplichtwetten doordat de bestreden beslissing geen rekening gehouden
heeft met het attest van 10 december
1958 van de vrederechter van Tongeren
waarbij vastgesteld werd dat aanlegger
volledig werkonbekwaai11 is;
Overwegende dat de herkeuringsraad
zijn beslissing genomen heeft, gelet op
het deskundig verslag opgesteld ingevolge
de inobservatiestelling van aanlegger;
Dat uit geen stuk waarop het hof vermag· acht te slaan blijkt dat het attest
van 10 december 1958 van de vrederechter van Tongeren hem voorgelegcl
wercl ·
Dat het midclel feitelijke gronclslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
19 augustus 1960. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Bayot, raaclsheer waarnemencl voorzitter.
Verslaggever,
H. Wauters. - Gelijkluidende conclt<sie,
H. Depelchin, aclvocaat-generaal.

-

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZA!VIELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING

JAARGANG 1960

Alfabetische Iijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).

Aanklacht wegcns valsheid.
Aansprakclijkheid (buiten overeenkomst).
Ar beidsongeval.
Auteursrecht.

Dagvaarding.
Desertie.
Diefstal en afpersing.
Douanen en accijnzen.
Dronkenschap.
Drukpersmisdrijf.

B

E

Belastingen en taxes.
Belgisch Congo.
Beroepsgeheim.
Berusting.
Bescherming van de maatschappij tegen de abnorma]en (Wet tot).
Beslag.
Betaalde feestdagcn.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.
Bindende beoordeling door de
rechter over de grand.
Borg.
Burgerlijke vordering.

Echtscheiding en scheiding
van tafel en bed.
Eerherstel.
Eet- en koopwaren (Misbruik
in de handel van).
Electrici tei tsvoorzicnin g.
Erfdienstbaarheden.

c
Cassatie.
Contentious rechtscollege.

H

D

A

Handclsregister.
Heling.
Her haling.
Herz~ening.

Hof van assisen.
Hoger beroep.
Huur van goederen.
Huur van werk.
Huurovereenkomst.
Huwelijk.
I

Inschrijving van valshcid.
Internationale verdragen.
J

F

Jacht.

Faillissemen t.
I{

G

Gemeente.
Geneeskunde.
Gerechtelijke interesten.
Gerech tskosten.
Gewijsde.
Gezinsvergoeclingen.
Goederen.

Kinderbijslagen.
Koophandel.
L

Landwetbock.
Leger.

(1) N. B. Onder elke korte inlwudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar het
in de verzameling gedrukt staat, verme!d.

ALFABETISCHE LIJST VAN DE TITELWOORDEN.
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OvereP.nkomst.
Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast.

Lening.
Lijfsdwang.

M
Maatschappelijke zokerheid.
Middelen tot cassatie.
Militaire opeisingcn.
Militie.
Misbrnik van vertronwen.
Misdadige deelneming.
Misdrijf.
Misdrijf ter terechtzitting.
Munt en bankbiljetten.
N

N ala tenscha p.
Natuurlijk kind.
Nijverhe1dstekeningen en -modellen.

0
Omkoping van ambtenarcn.
Ondeelbaarheid.
Ondernemingsraad.
Onderzoek (in strafzaken).
Oneerlijkheid.
Onteigening ten algen1enen
nutte.
Onvrijwillige kwetsuren en doding.
Oorlog.
Oo1·logsschade.
Onpenbare instelling.
Openbare orde.
Oplichting.

Tran1s, autobussen,
en taxiwagens.
Tussenkomst.

u

p
Pensioonen.
Persmisdrijf.
Polders en wateringen.
Prejudicieel geschil.
Puhlieke vordering.

Raad van State.
Rechtbanken.
Recht en van de verdediging.
Rechterlijke inrichting.
Rechtspleging in strafzaken.
Redenen van de vonnissen en
an·esten.
Regeling van rechtsgebied.
Rcgistratio.
Request civiel.

s
Samenhang tussen misdrijven.
Schip-Scheepvaart.
Sequester van goederen van
vijandelijke onderdanen.
Stedebouw.
Straf.

T
Tal en (Gobruik van de).
Telegrafen en telefonen.

aut.ocars

Uitlevering.

v
Valse getuigenis.
Valsheid en gehruik ervan.
V ennootscha ppen.
Verbintenis.
Verjaring.
Verkeer.
Verkoop.
Verlating van familie.
V ernieling van titels.
Verwijzing na cassatie.
V erzekeringon.
Verzet.
Vonnissen en arresten.
Voorlopige hechtenis.
V oorwaardelijke veroordeling
en invrijheidstclling.
Voorziening in cassatie.
Vrecmdelingen.

w
\Yateren.
vVcgenis.
Werkrechtersraad.
Wetten en hesluiten.
Wisselbrief.
vVoeker.
Woonplaats.
Wraking.

AANKLAOHT WEGENS VALSHEID.- AANSPRAKELIJKHEID.

1021

A
AANKLACHT
HElD.

WEGENS

VALS-

Strafznlcen. Verzoek tot betichting
'Gan 'Galsheitl tot staving vnn de voorziening. - Jli'idllel niet ontvnnlcelijlc. - Verzoelc niet ontvnnlcelijlc. - Is niet ontvan-

kelijk het verzoekschrift tot betichting
van valsheid tegen de vermeldingen van
de beschikking van verwijzing naar de
correctionele rechtbank, wam1eer het middel tot cassatie tot staving van hetwelke
de eiser het heeft ingeleid niet ontvankelijk is.
28 maart 1960.
700

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
1. - Strnfznlcen. - Burgerlijlce vorlle1'in[!. Fout ·wn betichte. Oo{zaalc
·t:an tle schade. - Pout van een. denle. Betichte niettemin gehourlen .ie[!ens het
slnchtotte1· tot de uehele sclwfleloosstellinrJ. - Ji'out vnn het slachtoj]er. - Gefleelteli)ke sclwdeloosstelling. - Wanneer

cle font door hem llegaan de schade geleclen door de bnrgerlijke partij veroorzaakt heeft, is de betichte jegens het
slachtoffer gehonden, tot de gehele schadeloosstelling zelfs indien de schade ook
als oorzaak heeft de samenlopemle font
van een derde, die niet het slachtoffer
zelf is.
121
12 october 1959.
2. - Strajznlcen. - Bnruerli)lce 'Gorfle1'ing. ~ Betichte veroonleel1l wegens een
misrlri)f llnt de scharle veroor.zanlct heeft.
- Sclwfle on1lergan1~ aoor een goea van
een echtelijlce rJemeenschap. - Sa·menlopenfle fou.t van het hooftl· vwn de rJemeensclwp. - Gecleeltelijke vera.ntwoortlez.ijklwifl van fle betichte. Wanneer een

schade berokkend wenl nan een .e;oed, dat
aau een echtelijke gemeenschap toellehoort, door de samenlovencle font van het
hoofd van deze gemeenschap en Yan de
dader van een misdrijf, is de verantwoor-

delijkheid van deze laatste slechts gedeeltelijk.
12 october 1959.
121
3. -

Stra.tznlcen. - BurgerUjke voj·cZeRa.ming van ile sclwile ex aequo
et bonD gedaa.n. - Voorwnanlen. - De
rechter mnakt Yan een raming em aeqno
et bono YHn de door een ongeoorloofde

1'inrJ. -

daad veroorzaakte schade geen wettig· gebruik wanneer hij de reden niet opgeeft
waarom de door een partij voorgestelde
grondslag van raming niet kan aangenomen worden en de raming van dt' schadc
slechts em a.eqno et bono gedaan kan worden. (Impliciete oplossing.)
9 november 19i39.
19G
4. - Beklaa.glle 'ue1·oonleelil wegens een
misllri:if dnt scluule 'ce·roo1·zaakt heeft. ~
Snmenlopencle font van het slachtoffer. Bnrge1'lij ke vera.ntwoonleUi kheiil slechts
rfelleeltelijk zijncle. - Waniwer een sella-

de door de samenlopewle fouten van het
slachtoffer en Yan de beklaagde veroorzaakt is geweest, mag dcze jegens het
slachtoffer niet tot de gehele vergoeding
van die schade yeroonleeld worden. (Impliciete oplossing.)
30 november 19i39.

28i3

5. -

'l'oelcomsti(fe schacle. - TTeroorileling 'VILn ile llailer vnn de scluule tot rle
onmiililelli)lce bctnling van een lcnpitaal.
- Aftrelcki·ng van cle interesten. - Wan-

neer, om een toekomstige schade te vergoeden, de rechter de dader van cUe
schade veroordeelt tot de O!lllliddellijke
lletaling van een kapitaal, moet hij van
bet bedrag waarop hij de schade schat de
actnele waarde van de interesten aftrekken die oYereenstemt met de tijdruimte
welke moet verlopen tussen de datum
waarop het kapitaal geacht wordt verleend te zijn en de verwezenlUking van de
schade.
21 december 1959.
36:3
6. - Belclangrle vemorrleeld voo·r een
o·vertreding 1Zie schnde heett ve1·oorznnlct.
Snmenlopenrle overt-reeling van het
slachtotter. - Yerantwoonlelijlcheid 'Gan
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de lieldnagrle sleehts gecleelteUjk. ~ ·wanneer lle schade werd veroorzaakt door de
samenlopemle overtredingen van het
:-;lachtoffer en van de lleklaagde, kan lleze
jegens het slachtoffer niet veroordepld
worden tot de gehele vergoeding van die
schatle. (Implicietc bPslissing.)
18 januari 19GO.
-±39

zijn niet ontvoogde, mimlerjarige zoon,
die bij hem inwoont, om reden clat de vader nan zijn zoon geen Lehoorlijke opvoeding heeft gegeven, hoewel hij zich van
zijn plicht van toezicht behoorlijk heeft
gekweten. (Burg. Wetll., art. 138-±, al. 2
en 5.)
iJ1(j
8 febrnari 1960.

7. - FJehcule -~eroorznaJct cloor rle q·espeetiere tou.ten rnn onrlerscheirlen personen. - l'ersonen elJ,; ajzonrle·rlijk tot fJCliele ·cergoeding ran rle schatle uehouflen
jegens het slnchtoffer. - Gebe·nrl·i:ike 'UC1'llnlen teuen ell"anr. - vVanneer de schade

10. - FJoharle -~emorzankt aoor een
tout vnn cle rla.der 'Uan een onge·~:al. Samenlopenrle tout rnn ee-n derae. - Dalle-r niettem.In tot de gehele sclwrleloosste!Ung uehouaen ten opzichte vwn het
slcwhtoffe-r. - vVanneer een fout de door

veroorzaakt wen1 door de rcspecticve
fouhm van omlerscheiden nerRoncn, is l~lk
van hen ·in soU(Wm tot de gehele Yergoeding van de schade jegens het slachtoffer
gclwuden, onvermindenl hun gelleurlijke
verhalen tegen elkaar. (Burg. Wetll., artikel 1382.)
462
22 januari 1960.
8. -

FJchnde 'UCroor.znal>-t door de ?"CStJectiere tonten van personen. - FJchade
voortsprwitenrle uU cen onuevnl cla.t ten
OlJZichte 'Unn het slachtoffer het krwnl.;ter
·Dnn een wrbeirlsonoevnl heett. - Omstanrliuheirl zonrler ·im;loerl otJ rle verpliehting
tot uehele ve·rgoe(l-ing -unn de schnrl.e,
1va.wrtoe jegens het slrwhtoj]e-r r1eho·nden
·is rleze 'Unn cle personen clie nooh het liedri:itshootrl, nooh ae cumuestelrle t:nn het
lierlri:itshootrl ·is. vVanneer cle Schade

veroorzaakt werd cloor de respectieve fouten van twee pcrsonen, is de omstandigheid dat de schade voortspruit nit een ongcval, dat ten opzichte van het slachtoffer
het karakter van een arbeitlsongeval
heeft, zonder invloed op de verplichting
tot gehele vergoeding van de schacle,
waartoe jegens het slaehtoffer, gehonden
is cleze van de personen, die noch het bedrij:t1wofd noch de aang·estelde van clit
bedrijfshoofcl is, zelfs inclien deze persoon
zich in de wettelijke olllllogclijklwid bevindt om met betrekking tot het geheel
of ecn gedeelte van de schnde tcgen het
beclrijfshoofcl op te treden. (Samengeschakelde wettcn op lle vergoeding der schmle
yoortspruitende nit de arlleillsongentllen,
art. 19, al. 3.)
-±G2
22 januari 19GO.
9. - Ve-rantwoorrleliikheia 'W-n rle ·uarler ·weuens ae soh rule · ·~:emorz·nnkt rloor
zi.in milulerftLriyo, niet ont·~oo.(/de zoon,
die liii hem ·in-woont. -Vader cUe niet be·w[jst 'arLn zijn zoon een belwol'lijke opvoerlinlf IJCIJC'Cen te he1Jben. BesUssinr!
1.oaa.r1Ji.j hi.i liurgcrli.jk ·verantwoonleltJl"
·~erklcwnl ·wonlt.- 1Yettiue 1Jeslissinu.-

Js wettig de llcslis~ing waarbij de vallcr
lmrgerlijk verantwoonlelijk vel'klaarcl
wordt voor de schade veroorzaakt door

het slachtoffer van een ongeval gelellen
schacle veroorzaakt heeft, is de dueler ten
opzichte van <lit slachtofl'er tot de gehele
schmleloosstelling gehonclen, zelfs wanneer de scllnde ook door de samenlopende
fout van een derde veroorzaakt wenl.
26 fellruari 19GO.
612
11. - Bu·renstoornissen.
FJtoorn:issen aan een ert 'veroo·nxwlct lloo·r -werken
uitgevoenl op een nnli1wig e·rf. AwnSJJ•mkeU:ikheirl vwn ae eigenna.r van rlit
la.ntste ert. - Yoo·r-wcwnlen en lieperkingen. De eigenaar van een onroerenll

goed die zoncler een fouticve llaad te plegen, het evenwicht tussen nalmrige erven
verbreekt rekening houdende met de normale lasten voortspruitende uit cle natuurschap, en nan de nallurigc c>igenaar
een stoornis oplc>gt die de gewone Lurenstoornissen overschrijdt, onder mel'r door
werken op zijn erf nit te voeren, is hem
pen rechtmatige en passende compensatie
vcrschulcligd, waardoor het verllroken
evenwicht zal worden herstelcl. (Burg.
vVetll., art. 5±-±, Gromlwet, art. 11.) (Eerste en tweecle zaak.)
G avril 1960.
722
12. - Gepensioncerrl.e berliencle, slaclltoj}'er van een onvn:jwilUue rlorling. - Nadoel '~oortsprwitena nit het 'Ucrsch-il liestaanrle tussen lwt ·rustpensioen van het
slaohtoffe·r en het o-uerlc·~inpspensioen 'Ua.n
de ·wedwwe.
Solzcr.rleloosstelUnu.
Voonvaanle. vVanneer een rustpcn-

sioc•n genieteml lJe<liemle !let slachtoffer
is nm een onnijwillig·e doollslag·, n1ag·
<1e rechter, onder aftrek van de oll<lerllomlskosten nm ltct slachtoffer, ann de
wednwc, tot hPrstel van cle cloor haar on<lergane d<'l'ving van inkomsten, een vergoelling· toekenm•n die het verschil vertegenwoonligt, Ll'staanc1 tusscn lwt rustvensioen dut het slnchtoffer gcnoot en
het ovc>rlel'ing;;]wnsioen dat ingevolge het
overlijllen ann de wellnwe wordt uitLetaalll. (Burg. Wetb., art. 1382; wet van
U juli 1957, art. 10 en 15.)
2 mei l9GO.
780
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13. - Slachtotte1· van een onvrijwUUge
aod'ing, dat geniet vnn contmct·uele lijf1"enten. Nndeel voo1·tspntitend uit de
totale of gedeeltelijlce niet-overdraagbnnrlwid van deze 1·enten op het hoof(l
vnn (le wedmoe. - SchadeloosstelUng. Voorwnarde. W anneer een gelmwd

man, slaclltoffer van een onvrijwillig·e docling, contractuele lijfrenten genoot die
geheel of gedeeltelijk niet overdraag'lmar
waren op het hoofd van de weduwe, mag
de rechter wettelijk aan de weduwe, tot
herstel van de door haar ondergane derving van inkomsten, een vergoeding toekennen die het verschil vertegenwoordigt,
bestaand tussen de aan het slachtoffer betaalde renten en de aan de weduwe betaalde renten. (Burg. Wetb., art. 1389.)
2 mei 1960.

780

14. - Eis tot 1Jergoeding '/Jnn het stotfelijlc nncleel welke uU de door een onge~:al veroorznnkte nrbeidsonbekW(Wmheirl
ontstnnn ·is. - Betnling nnn het slnchtoffe1' vnn het onf!e'/Jnl gedu1·ende de we1·Jconbel.nvnnmhei(l vwn (Ze contmct·nele ot
stat·utn1re be.zoldirting. Om.stnn(Hghei.!l
wellce .~:onder in1Jloed is op het cloor de
cinder van het sohnde'/Jerwekken(l feU versch·ul!Ugrle lwrstel. - Ret herstel dat aan

het slnchtoft'er van een ongeval verschultligd is door de dacler van het schndeverwekkend feit, ten einde het slachtoffer te
vergoeden voor llet stofflijk nadeel welke
nit t1e door het ongeval veroorzaakte arbeidsonbekwaamheid ontstaan is, wonlt
noch opgeheven, noch vermim1erd doorclat
het slachtoffer voortging gedurende die
werlwnbekwaamheid, zijn contractuele
of statntaire bezolt1iging te ontvangen.
21l mei 1960.

8[)0

15. - On·1:rijwillif!e rlorling. - Schnrle
door rle rechthelibenden •ult'JL het slaohtoj'jer geleclen ·ingeuolf!e het ve'/'(lwijnen ·cnn
tie beclrijfsinlwmsten ·van hetzel·ce. - Ar1'est waarbi,j clie schalle beJJanlrl worllt op
f!I'Oncl ·can de lwutowedde 'IXIiiL het slachtotfer, zonder aftre k 'IXt:n de liecl1'a.[Jen bestemd ·coor jiscale en sociale lnsten. -De

schacle, welke voor Llc rcchthebbenllen
nm het slachtoffer nm e•en onvrijwillige
dolling Yoortvloeien uit het ven1wijnen
van de !Jedrijfsinkomstcn van hetzelYe,
be;;taande in het derven van het gedeelte
van die inkomsten waaruit zij een lWl'soonlijk voordeel trokken, is onwettelijk
h0t arrest dat die schade l1evaalt op
grond nm de llruto-wetltle van llet slachtoffer, onverschillig de eraan gegeYen beHtemming en, nume!ijk, zomler aftrek van
de fiscale en sociale lasten. (Burg. Wetb.,
art. 1382.)
13 juni 1960.

919
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1. - Ongeval voo1·gelcornen Ujdens de
d'll1l'1' en weyens rle ·witvoeriny vnn het wrlieidscontnwt. Begrip. De rechter
over de grond cUe vaststelt dat een werkman het slachtoffer is geweest van een
verkeersongeval na gebruik te hebben gemaakt van de auto van zijn werkgever
voor persoonlijke doeleinden, doch wanneer hij zich opnieuw op de weg bevond
die hij moest volgen op bevel van deze
laatste, en op het tijdstip door deze vastgesteld om een tank nit te voeren die hij
hem had toevertrouwd, beslist wettelijk
dat dit ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de duur en wegens de uitvoering; van
het arbeidscontract.
11 september 19[)9.
23
2. - Beuriz;. - Ge1Jal. - De recl1ter
kan wettig de !Jeslissing dat een ongeval
een arbeidsongeval is, naar de zin van de
samengeschakelde wetten op de vergoeding van c1e nit arbeidsongevallen voortspruitende schade. a:f!eiden hieruit dat het
ongeval zich heeft voorgedaan tijdens een
werk uitgevoerd in een open ruimte die
tegen de natuurelementen onbeschermd
was, c1at, de natnurelementen losgebroken
zijnde, het slnchtoffer da t door de bliksem getroffen werd genoodzaakt was geweest wegens de aard van zijn arbeid en
de gelegenheid van de plaats waar deze
arbeid nitgevoel'l1 werd een sclmilplaats
te zoeken in een windmolen die l1em voorkwam tegelijk als de Yoor hem dichtsbijgelegen schullplaats en die zich ten aanzien van de hevigheid van de stortregen
opdrong, en dat het die schuilnlaats niet
verkozen had tengevol:.?;e van een persoonlijke gril en zonder enige verantwoording
en alleen, doch vergezeld van de ploegbaas
en van verscheidene werkkrachten.
27 november 1959.
281

3. - Ongez:al. flat zich op de weq naar
of ·van het werJ.; ·z;oo}'(loet. Normale
weg. - Beurip. - De normale weg, naar

de zin van de termen in de !Jesluitwet van
13 december 19±[) betreffende de vergoe-

ding der schade voortsprnitende uit ongevallen die zich O!) de weg naar of van het
werk voordoen, is niet noodzakeli.ik de
weg die rechtstreeks of zonder onderbreking- afgelegt1 wordt, doch tle weg is niet
meer normaal wanneer cle ar!Jeiller deze
onder!Jreekt zonder van ovPrmacht of nm
een gewettigde oorzaak te doen blijken.
3 december 1959.
298
4. - Onuernl rlat .'i!ich op de wef! ncwr
of van het werk ·coorcloet. Arbeider
zijn werk voor 11 et ge,wone mw op de llaf!
va·n het onfje·z:al gecinlligcl hebbenlle. ~
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onae-rbTe1~ing van de weg aoo1· rle a1·be·i!ler. - Onrlerbrelcing niet vom· gevolg hebbenrle rlrtt rle rLrbeiaer zich op rle weg vrm
of narM· het ~ve1'Jv zo·n be·vonrlen hebben nrt
het gewone ·u.ur. Omstanrlighe·id niet
bewifzende rlnt het onge·val z·ich ov ae
noTm.ale 1.veg voo·rgedaan heeft. - 1Jit c1e

enkele omstanc1igheid dat de arbeider, op
de dag· van het ongeval waarvan hij het
slachtoffer wert1, zich niet bevont1 op c1e
weg van de plaats van het werk naar die
Yan zijn woonplaats op een latere uur
dan dat waarop hlj op die weg zon geweest zijn inc1ien zijn werk, die dag, niet
\'erscheidene uren v66r het gewone uur
had geeinc1igd, mag de rechter niet wettig
nfleitlen cla t, al he eft de arbeider zijn weg
onderbroken, het ongeval zich op de normale weg, nnar de zin Yan die termen in
de besluitwet van 13 december 19J5, v0orc1eed.
3 decembel' 1939.
298

5. - Onrlerwij.ze·res, rloor rle Stna.t bez·o/.rli!frl, slrwhtojJer ·van een onge·vnl. Vonnis beslisscnrle, ener.zi;irl.s, rlnt, het
ongevnl zich ·voorpcrlann hcbbende ti:irlcns
de 1tih;oerinrJ ·1;an (le p·rcstaties opgelegrl
rloor het contract van na/lttocr'Ulng va11
hct s/.aohtoffer in hocrlani.ghcia vwn onaerwi.jzcrcs, de srL·rnenucschalcclde wetten betreffcnrle de •vergoerling ·vnn de sclw.ae
·coorspruitenrle ·uit de arbei.rlsonrwvnl/.1}.11
niet toepnsseli:iJ..: zijn. Vonnis besz.issenrle, rmaerz:ifcls, rlat het sla.chtoffer
·rccht hceft op de forfaitairc ver!fOCrz.ill.[/
door rlie ·wet/en ·voorr<:Ien en op brLs·is •vwn
rle wcarle ·van onrlcnvijzeres berckenrl. OJlJ·rl.rLt l!Ct OII[JC'VfLl 2'iCh heeft VOO'i'{JCilawn tijflens rle uit·uoerin.u uut prestnties rUe normrwl op een ·i.verlvvrouw ·rnsten. - Teuenstrijrliulieid. - Is door tegenstrijdigheicl
aangetast het Ymmis dat besliHt, enerzijlls, dat wnnneer een ongentl ziell voorlloet tij(lens tle uit\·oering, door het
slaelltotrt•r, van pr<:"staties tloor haar eontract ntn aanwerving in hoedanigheid van
c1oor cle Staat bezoldigde omlerwijz,~res
opgeleg·d, de wetten hetreffende de vergoecling van de schade voortspruiten<le
nit lle arbeiclsongevall<'n niet toepasselijk
zijn, en aml<erzijds, dnt het ongeval nochtans aanleilling geeft tot de door die wetten he<loellle forfaitaire yergoeding en op
basis van de o·ehele wedde Yan mll1erwijzercs, mmlat tle tank welkc het slachtoffer
op het ogenblik Yan llet ongeYal uitxoenle
een taalz waR t1ie normaa 1 op een werk\TOUW rust.
4 december 19:i9.
303
6. - Verliorl clc sclwrle·ceruoerlinu en
ac j'orfaita.irc ·vcruoerlim.ucn te cum uleren.
~ Dnwrtwijrlte ·va.n rUt ·verborl. Arti-

kl'l 19, alinea ·l, van de samengt~sclwkelae
wetten op de yergoeding der schade Yoort-

spruitencle uit de arbeidsongevallen, blijkens hetwclk de schadevergoeding en de
forfaitaire vergoedingen niet worden samengevoegcl, verbiedt voor eenzelfde nadeel of een zelfde deel van het nacleel de
schadevergoeding volgens het gemeen
recht en de forfnitaire vergoedingen voorzien bij bedoelde wetten toe te kennen;
het verhindert niet dat de derde verantwoonlelijke wonlt verplicht overeenkomstig het gemeen recht, een zedelijke of
een stoffelijke schacle te vergoeden, zelfs
wanneer het beclrag van die schadevergoelling gevoegd bij de forfaitaire vergoedingen, het bellrag zou te boven gaan, waarop
llet slachtoffer overeenkomstig het gemeen recht aanspraak zou knnnen maken.
22 januari 1960.

462

7. - Onuwea.l otJ lle weu vrm het wcrh:.
- Fout van het slachtojfe·r zonrler ·verbwnrl met rle normnle 1.veg. - Voor'l.va.a.nle
wa.arin r/.eze j'o·u.t rle toekennin!f ·van de
wctte/.ijke •vergoerl'ingen ·uitsln-it. De
fout t1ie met lle nf te leggen weg geen enkel verbancl honc1t en tlie wen1 l1egaan
lloor het slachtoffer Ytm een zich op de
weg van het werk voorgeclaan hebbem1
ongeyal, in de zin van cUe woorclen in de
hesluitwet van 13 december 1945, sluit de
toekenning van lle wettelijke vergoellingen ::Jlechts nit, inc1ien zi.i cle oorzaak is
ntn het ongeval. (Besluitwet van 1:3 december 1945, art. 1 en 2.)
4 februari 1960.

509

S. - Forj'nita.irc ·uCI'f!OCrlinuen. - YeriJOerliniJcn ope·isba.wr ·voo·r rle rlngvnarrlin.g
van 11 et slaclltoffer. - V.eJ·oonle/.ill.ff va.n
11 ct l!erlrijfslwo:frl of ·van rle •perzckcmar
tot het betalen van m.oratoire ge·rechte1Vetteli.jl.:lieill. Is
lijJ.:e interesten. -

wettig het yonnis waarbij het be!ll'ijfslloofcl of tlezes verzekeraar veroorcleeld
wonlt om nan het slachtoffer yan een arbeith;ongeval de forfaitaire vergoellingen
\'oorzien bij de bij koninklijk besluit van
28 september 1931 samengeorc1enc1e wetten
te betall'n, en llaarenboven de moratoire
gerechtelijke interesten, sedert tle tlag
van de dugvaarding tloor het slachtoffer,
op het lledrag vnn de voor die t1agyaar<1ing· oveishare vergoedingen.
60J
23 fellruari 1900.

9. - ll'eu •JHWI' of
Yer1Jlijfp1aats HU~ rle
lilijfpl.ants we/.l"e nict
m.oet zifn. - Yoor de

nm liet ·werJ,:. werlGuwn. - Yernoorl.znlcelijl.: cnirJ

toepassing· Ynn t1e
wetgeving lJetreffende de vergoeding der
schmle voortsurnitendt~ nit ongevallen die
r.ich op de weg nnur- of van het werk
•·oordoen. Nlniten <le woonlen « verhlijfplaa ts van de werkman 11 niet in cla t de
werkmun slechts een verhlijfplaats knn
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llebben. (Besluitwet Yan 13 december 1945,
art. 1.) (Impliciete beslissing.)
2() februari 1960.
G07
10. ~ 1Jleg naar of 1;an het werk. Verblijjplauts ·van de ·1.ve·rkmwn. Beurip. -'-- Uit de loutere omstandiglleid dnt
de werkman zich in een bepnnhle plaats
ophoudt volgt niet nooc1zakelijk dat, voor
de toevassing van de beslnitwet van
13 december 1945 betreffemle de vergoeding der schmle voortspruitemlf' nit ongevnllen die zich op de weg naar -of van
l1et werk voordocn, die vlants de verblijfplaa ts van de werkman is; daarenboven
is Yereist dat de werkman het inzicht
lleeft om, minstens tijdclijk, zijn woonstede op die plants te vestigen.
()()7
2() ft>brnnri 19GO.
11.- We[! nrwr hct werk. ~ F'out ·uan
het sluclltojJer rlie het rech t op de j'orfnitwire vergoe1li.ngen uit~l·uit. ~ Ji'out welke
zonder enig ·ucrbnnd moet :zijn ·met rle
norma.le weg. - De font van llet slacht-

offer van een ongeval gebeunl ov de weg
naar het werk, welke, lni<lens artikel 2,
tweecle lid, van de beslnitwt>t van 13 <lecember l9Jli, het recht op de forfaitnire
vergoedingen uitslnit, is de font welke,
alhoewel ze yerband lwudt met llet ongeval, zomler n'rband is met de normalt>
\';reg.

G7G

18 maart J9GO.
12. weg.

~

1Vcrt ncwr het werk. - Nonna.l.e
Beyrip. ~ Is wettig de !Jeslissing

dat een fietser, allwewel hij op de openbare weg welke op de normale weg gelegen is, in de zin van de besluitwet Yan
13 december 194o, de rijbaan en niet het
rijwielpad volgde clnt hij reglementair
<1iem1e te gebruilren, niettemin de normale
weg !Jennttigt.
18 maurt 1960.
G7G
13. - Weg ·1war het werk. - F'out rlie
•reruand ho·ndt met de nonna.le weu. ~
BegJ'ip. - Het slaclltoffer van een ougentl
g-ebeurd op de weg naar het werk die, een
fiets berijdencle, OIJ de ovenlmre weg, zijn
normale weg, niet het fiietspacl doch de
rijweg- volgt en die zich Yastklampt aan
een camion, pleegt aldus geen font wt>lke
geen verbam1 hondt met· de norm ale weg.
18 maart 19()0.
G76
14. - Wey naa.r liet wcrh'. ~ Yerbli)f
ntn de werkman. ~ Ferblijf dat niet
nooclznkeli)k cni{! moet Z'ijn. ~ In artikel 1 yan de lleslnitwet van 18 december
194'li betreffemle de Yergoecling van de
schacle voortspruitende nit ongevallen die
zich 011 de weg uaar l1et werk voordoen,
VERBR.,

1D60. -

65

102li

impliceren de woonlen << verblijf Yan de
arl1eider Jl niet dat de arbeider slecllt;; e0u
verblijfplaats mag hcblJen.
2li maart 1960.
()0:3
ll5.

~ lVeu ·mwr het werk. ~ Be[!rip. -De weg door

Normale

de arbPider afge1egd hondt niet op de normale
weg te zijn, naar de zin Yan de beslnitwPt
van 13 december 194li, om de reden dat de
ar!Jeiaer een omweg lleeft geclaan, die een
wettige oorzaak heeft.
2li maart 1960.
693
weg.

16.- Dienst/)()r/en. - Yoorwrwrlle •wn
onrle·rwerping ·va;n de ·J.verli[Je·rer aan tie
r;ecoUrrli.neenle metten. ~ 1lleester moctende gewoonUjlv
of mee1· rl·ienstlJOden, leden ··ran het huispersoneel of loontrekkenrle me'iden en knechten gerlurenrle
ten m'inste twce mrwnrlen pe1· jnar 1n
rlienst heb1Jen. - De meester is slechts

een

verpllcht tot forfaitaire vergoediug ynn
lle schade, yoortsprnitt>mle uit de ongc'Yttllen welke dienstboden, leden Yan het lmi/3personeel of loontrekkende melden en
knecllten in <1e loop Yan en door het met
hen gesloten contract getroffen hebbPn, indien hij er gewoonlijk een of mcer geclnrende ten minste twee manmlen ver jaur
in llienst llecft. (Gecoordineenle "·0tten
IJetrelfende vergoeding <ler schade Yoortspruitende nit de arl>eillsongeyallt>n, artikel 1; besluitwet van 20, september 194li,
artikel1.)
o mei 1960.
798

17. - Dienstboden. -Meester r;ewoonUjk een of 1/I.Ce'/' dienst/Jorlen, leden 1'((,/l
llct huispersoneel of loontrekkcnrle mcirlen en knechten gedurende ten minste
twee maanrlen per jaar ·in dienst llebbenlle. ~ Betekenis •unn de.~e te·nnen. ~
Om te b0sliss0n of ecn meester gewoonlijk een of meer llienst!Joden' led en Yllll
het lluisversont>el of loontrekkende mei<len
en knecllten gec1urell(1e ten minste twee
maanclen of zestig llagen per jaar in
dienst heeft, mocten de werk<lagen in de
loop van een jaar die door dezelfde "·erkzaamlleid van de werkgeYer ondereen yerbonden zijn snmengeyoegd worclen; allc-en
kunnen llaarbij de zon- en feest<lagpn gevoegd worden tijtlens clewelke de Wt'rkn<'mers vverkelijk te werk gestelc1 zijn of
die in een onon<lerbroken veriode Yan tewerkstelling !Jegreven zijn.
o nwi 19(]0.
798

18. - Weu ltrutr de arl!eid. ~ Beurip.
- De weg nuar de arbeid, becloelcl <lour
de besluitwet van 1il decem!Jer 194o betreffell(le de Yt>rgoeding cler schade YtlOrtspruitende uit <le ongevallen yoorgekonwn
op de weg uaar de arbeill, is niet noo<lza-
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kelijk de rechtste weg of de niet onderbroken weg; de weg homlt niet op normanl te zijn wanneer de werknemer hem
omlcrbreekt of t'l"mn ufwijkt om gewettigde redenen.
910
10 jnni 1960.

19. - Dieustboclen.
BftsL~loon. Bcslnitwet ·vun 20 september 1945, . m·ti/,;e),
Ucl 1. - Beg·rip. - Artikel 2, lid1,

z:

van ile beslnitwet van 20 september 194:3,
wnarbij <le wet betreffemle de verg·oeding
tler sehade voortsprnitencle uit urbeiclsongevallen 011 de clienstboclen toepasselijk
wonlt gemaakt, nuar luicl wnnrvan de ann
het slachtoffer v;m een arbeidsongeval
toekomentle vergoeclin?;en berekend dienen
te \\'Orden op groml van « het loon in geld
gehenrlijk ve1·meerdercl met de ten tijcle
van het' ongeval aau het slachtoffer toegekende voorclelen in natura ll, wijkt enkel af van c1e hepalingen van licl 1 van
artikel G van die wet, nuar luid waarvan
cle vergoeclingen berekencl worden op
grond van het wer)relijk krnchtens de
overeenkomst nun tlc ·arbeitler toegekeml
loon gedurencle Jwt j anr dn t uun het ongevnl voorafgnnt, in de onderneming waar
11it zich heeft voorgedaan; het slnit tle
toepassing niet uit van de andere llepaliugen van· becloeld artikel 6 clie het licl 1 ervan aanYnllen, en nnmelijk van de bepalingen y an lid 5 \'an clit artikel.
10 juni 1960.
910
20. - Dienstl!orlen.
Bnsisioon. TYerk'l:ro·uw die slechts ·met hrssenpozen
werkt. - 'l'oepnssinu ·van artikel 6, lia 2,
vnn ae uecoi!nlilneenle wetten bet·reffencle
ae ve1·uoe1Ung aer sehacle voortsp·nvite~ul
1rit a1·be,iclsonuevaUon. Wanneer een

werkvrouw door haar werkgever slechts
betJerkt was te werk g-esteld, client het
basisloon yoor het vuststellen vnn de ingevolge een arbeiclsongeval versclmlcligcle
vergoedingen berekencl te worden oYereenkomstig artikel 6, lid 5, yan de gecoordi:
neercle wetten betreffenclc de yergoecling·
der schacle voortspruitend nit arbeiclsongevallen. (Gecoorc1ineerde wetten van
28 september 1931, art. 6, lid 5; besluitwet van 20 september 19J5, art. 1 en 2.)
10 juni 1960.
910

21. - IVeg ncuw of 1xm het tve1·J,;. ~
lVijZ'i[Jht{f ·ran het ver,voermiclclel tvelkc
een vcrsc7d7lencle ~veu al awn niet rneclcb1·enut. OmstancHghei1l wellce cle weo

nict << al!normaa.l Jl maa.kt nacw cle zin 1:an
cle l!csluitwet van 13 aecemlie'r 1945. - De

weg nnar of yan het werk houllt niet op
de normule weg te zijn, naar de zin van
rle !Jesluitwct van 1B december 1945, door
!let enkel feit cla t cle arbeider, om hem
af te leg·gen, een vervoermicldel gebruikt
lleeft nuder dan lla tgene hij geregelll gebruikte en clat hi:i alllu;; genoodznakt
wel'll ecn Yerschillcmle weg te Yolgen.
17 juni 1960.
22. -

TVe!! na.ar oj' •uan het

~vorl,,.

-

De weg welke een arbeidcr
volgt om zich Yan zijn YCl'blijf of van de
plants waar hij gaat eten nnnr de plants
waar hij zijn wcrk verricht te begeyen, en
omgekeercl, houdt niet op cle normule weg
te zijn, nnar de zin Yan de besluitwet van
13 december 19!5, cloor het enkel feit dat
cle nrbeiller zicll yan tle weg die llij gL~
woonlijk Yolglle vel·wijc1el'l1 lweft.
17 juni 1960.
9±2
Beul'ip. -

AUTEUR.SR.ECHT.
1. ~ 1l1nzikanl wc'l'/,:. - Opcnl!n·re. nUvoering of 1:e1·ton'in[!. - 'l'oestemminu van
ae lwte·u·r ve1·eist. Onvermindercl de

toepassing van de wet van 11 maart 1958,
heeft de auteur van een letterlnmdig werk
of yan een lnmstwerk, becloel<l in de wet
YHll 22 maart 188(), alleen het recht om het
op om llet even welkc wijze of YOl'ill opnicnw uit tc geYen of nu te beelden of
machtiging tc Yerlenen om zulks te llocn;
geen n1nzikaul werk mag hetzij gcheel,
lletzij gecleeltelijk, in het openbaar uitgevoercl of vertoond worden, zonder toestemming YUn tle auteur. (vVet Van
22 manrt 186, art. 1 en 1G.)
26 felmmri 1960.
608
2. - JJI,uzil.;aal wcrk. - Openbwre ·nit'uOcring of ve1·ton·inu. - Geen w'instbe:iau.
- 'l'ocstemm'inu vnn ae nnte,m' ve1·e1st. -

De nooclzakelijklleill van de toestemming
nm de auteur van een muzikaal werk tot
de uitvoering of de vertoning Yan het
werk in het open!Jnur wordt door geen
enkele wetsbepaling afhankelijk gemaakt
van de yoorwuarde clat degene die het
werk in het onenbaar uitvoert of vertoont
nit winstllejag· handelen zou.
26 februari 1960.
G08
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BELASTINGEN EN TAXES.

ll\TR:Ol\fS'l'ENBELASTlNGEN.

IIooFDSTUK

1.
2.
3.
4.
G.
G.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
1G.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
2G.
27.
28.

I. -

Inkomstenbelastinoen.

Begrip, algemene regels.
Termijnen in llet algemeen.
1langifte.
Aanslag en inkohiering.
Bnitengewone termijn.
'.Vijziging tloor tle administratie van
een aangifte.
Fiscale commissie.
Aanslag van ambtswcge.
Raming van de belastlmre grondslag.
Raming; van <le belustbare grondslag
volgens tekenen of indicH~n.
Raming van de belastbare gronc1slag
tloor vergelijking met soortgelijke
belastingpliclltige.
Vrijstellingen.
Aftrekbare bedrijfslasten.
1Hrekking van bedrijfsverliezen van
vorige dienstj aren.
Outlasting wegens overbelasting.
Familielasten.
Verhogingen uls sanctie.
Reclamutie.
Deroep voor llet hof van beroep.
Gerechtelijke procedures.
Internationule overeenkomsten.
Delastingen op de inkomsten nit
grondeigendommen.
Bela sting op de ·inkomsten van de roerencle lmpitalen.
Bedrijfsbelasting.
Speciale belasting.
Extrabelasting.
Fiscale amnestie.
Algemeenhcden.

IIOOFDSTUK

II. -

Belastin[J op llet lcapi-

taa.l.

III. - Zegelrecht en met het
Z!![JCl gelijkgesteltle taxes.

IIooFDSTUK

HOOFDSTUK

IV.

Pro·rinciale

en

oe-

meentc taxes.

V. - TTerkeersbcla.sting op de
·at(tO'UOert·U:i[JC'it.

HooFDSTUK

VI. - Taxc op sUjterijen 1:an
oertiste clranken.

HommsTUK

1. - Begrip. - Samengesclwkclile wetten, rtrtikel 2, 2°. Voorwerp 1:wn 1z.ie
liepaUng. - De llevaling van artikel 2, 2",

van de samengeschakellle wetten op de
inkomstenbelastingen heeft tot voorwerp
het territoriaul karakter van de belasting
te vestigen voor de personen, en niet het
llepalen van lle bclastingschulc1igen.
23 februari 1960.
G03
1. Beorip, algemene '!'egels.
2. 'l'ermijnen ·in het algem een.

2. - Bellrijfsbelnst-ing. ~ Besl·uit 1:an
ile Reaent ·crm 15 october 1917. - Termijnen. - Doel 'l'nn ileze termijn. - De eis
van artikel 4 nm lwt llesluit van de Regent van 15 octoller 19±7, ten aanzien van
de termijncn, is in hoofdzaak het uitsluiten van de mogelijkheid de herschatting
van de investerings- of kostwaarde slechts
te verl'ichten in lle loop van de lloekjaren
die ten noegste op 1 januari 1948 ing·aan.
11 fellruari 19GO.
550
3. Aanoifte.
3.

~

stan. -

Aanoifte. JJelastiJiwe ·inkomJJe.r;rip. - In artikel G3, § 1, van

cle samengeschakelcle wetten betreffem1e
de inkomstenbelastingen, hetwelk voorscluijft elk jaar aan de administratie een
aangifte van de llelastllare inkomsten over
te leggen, bec1uidende woorden << belastbare inkomsten )), niet het netto-lleclrag
van de inkomsten, waarop de aanslag gevestigd zal worden, maar de inkomsten
llie uiteraard in hoofde van de aangcver
aan de belasting kunnen om1erworpen
worden.
17 november 1959.
243
4. - Aano'ifte. ~ Awnui.fte 1:a·n 'i'Cchtspersonen. - 'l'ermi}n. - Aard ·rwn rlie termijn. - Geuolaen. - De termijn hinnen

dewelke de rechtspersonen, alsmec1e de
verenigingen, groepen en gemeenscllappen
zonder recl1tsbestaan gehouden zijn de
aangiftc yan hunne ink oms ten te c1oen is
een fatale termijn van openbare ordc,
waarvan de administratie wettig niet kan
afzien. (Samengeschakelde wetten lletreffende de inkomstenllelastingen, art. 51,
par. 1.)
1 ma art 19130.
1323
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5. - AanrJifte. - Aangiftc ·van ·recllts'[JCI'sonen. Aanrtiftc ueanan bll'iten de
bi:i artUcel 51, JHu·a.ff'/'!Wf 1, rler samcnuesclwkelrle wetten ·voor?:iene termifn. Ret imlienen van een aangifte lmiten de
bij artikel GJ, paragraaf 1, van de sumengeschakelae wetten bepaalc1e termijn, dient
bellalve geval van overmacht, gelijkgesteltl te worden met llet gemis ann nangift<'. (Smnengescllakelde wctten betreffemle ae inkomstenbelastingen, art. 5!,
par, 1.)
1 maart 19GO.
6. - Aanrtifte. - Annuij'te ·t:wn ·reehtspersonen. - Aanuifte buiten rle wettelijke
tcrmi)n uedtwn. - Aanslag binncn ile 1!'ltitenucwone tcrmi)n, -Ret gemis vanwegP
een reclltspersoon, een Yereniging·, een
groep ·of een gemeenschap zonder rechtsbestaan om de aangifte van de belastbare
inkumsten in te dicnen llinnen de wettelijke termijn laat de mlministrutie toe,
llniten het geval van overmacht, de nanslag te vcstigen, zelf in geval de aangifte
juist en vollctlig is, binnen de llnitengewmw termijn bepaalcl bij artikel 74 van
de samengeschakelde wetten, zowel onder
het regime van <le bij besluit van de Regent van 15 janunri 1948 smnengeschakelcle wetten als ten gevolge van de wijzigingen aan gezegde artikel gcllraeht door
tle wet van 8 maart 1951.
1 maart 19GO.

7 . - Annuifte.- Belastinupli.chti.rJC die
yeen anngifteform·uUer 71 eeft ontvnnrJen.
- VerpUclltinrJ cr een rum te ·vragcn en
hct, behoo'l'l'ijlc ·ingrwnltl en onclertekend,
tc'l'ltfl te zenden binnen tle wettelijke tcrmiJ n. De belastingplichtige die geen
anngiftcformulier heeft ontvangen moet
er een aa.nvragen bij de belastingsclienst
yoor zi.in gebied, en, !Jehoudcns overmacllt, het terngzenden, behoorlijk ingevultl en ondertekencl, uiterlijk tegcm 1juni
;-an het jaar nnar hetwelk het !Jelastingjar wortlt aangednid. (Samengeschakelde
wctten betreffentlc de inkomstenbelasting·en, art. 58, l)ar. 1, lid 3.)
24 mei 19GO.
8i:i8
8. - Aan.!Jifte.
Rechtspersonen. ~
Vnste termi,in. - O·rcrmaeht. - Ferlenginu van (le tennijnen. Overmacht
heeft de verlenging ten gevolge van de
vaste termijn bcpaald door artikel 54 van
de gecoonlineenle wetten lletreffende de
inkomstenbelastingen 100r het indienPn
van de nangifte door de rechtspersonen.
7 jnni 19GO.
901
4. AtLnslarJ en inkohieriny.

9. - Nieuwe aa.nslau. - Aanslag moetcntle wonlen ge·vestigtl ten 7aste ·~:an « de-

czelfrle belastinuplichtiue Jl. Belnstinu
betnalbaa·r tloo1· nfhourli.nrJ bi) de bran. A(LnSla.g (lczelfcle •uerlcrij(fel' 'Uan ae ·in7.-omsten treffenrle, maar OJlfJestcltl, ten
name va.n een anrle'J' schnltlenrw.r ·van cle
inkomsten. ~ A.nnslag ue-resft!ftl ten lnste
t·a.n tlezelfde belnstingplichtige. - Wan-

neer tle llelasting door afhouding bij cle
bron betaalllaar h:, blijft <le nieuwe aanslag welke dezelfde 1erkrijger van de inkomsten, ware belastingschultlige, treft,
gevestigcl ten lnste van << dezclfde !JelastingDliclltige J> naar tle zin nm artikel 74/Jis van de samen:seschakelde wetten bctreffende de inkomstenbelastingen,
zelfs imlien de schuldenaar Yun clc inkomsten, clenle belnstingsclmltlige, ten name
van wie de aanslag opgesteld is, yerschillend is.
10 december 19;:)9.

320

10. Aansln,rt kunncnrlc ue·~:esti[/rl
'Worden ten laste ·vnn « de erfllena.mcn •vtm
de belastingp/i.chtiuc )). - Betekenis t:wn
tl i e lantste term en. - De lJeschikkingen
n1n <le alinea's 1 en 8 Yan artikel 7-liJis
van tlc sumengeschakr•ltle wctten o]l de inkomstenbelastingen, welke, onder zekere
voorwaanlen. de 1el:ltiging Ynn een nieuwe
aanslag ten laste van de « erfgenamen ll
yan de oorspronkelijk aangeslngen « belastingplichtige ll toelaten, zijn toepasseli;ik,
niPt alleen wnnneer de te belasten elementen inkomsten van <le oorsl)ronkeli.ik nangeslagen en in cle loo11 van de taxatieprocedure overle<len belastingvlichtige zijn,
doch teYens wanneer deze elementen inkomsten uitmnken, cUe persoonlijk door
de erfgenaam Yan de overledene in die
hoeclanigheid yerkregen zijn.
5 januari 19GO.

390

lll. Eerste nans7au rfC'vestiurl ten
nnme ·vwn een overleclen belnstingpliehtige. Omstnntliuheicl ·wen'e n·iet ·in tle
weu stnat vnn de uelij kstellinu ·met cleze
belnstin[JlJliehtiue 1:an zi.jn eehtgenote
voor het •vestiuen ·van een n·ieu.we nanslnrJ
op tlezclftle 7Jelnstinuelcmenten. - Wan-

neer een aanslag, gevestigd ten name van
een overleden belastingplichtige, vernietigd werd omdat hij niet werd gevestigd
overeenkomstig Ct'll wettel!jke regel, met
uitzon<lering van een regel betreffemle de
vcrjaring, staat de omstandigheid, llat cle
belastingplichtige overleden was op het
ogenblik van die aanslag, niet in tle weg
1·an cle gelijkstelling 1an zijn echtgenote
met hem voor hct vestigen, ten name van
die echtgenote, van een nieuwe aanslag
op grond van dezelfcle helastingelementen
of op een gedeelte er van. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenhclastingen,
art. 74/Jis, al. 1 en 3.)
1G februnri 19GO.
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3. B nitengewone tennijn.
12. - Lrwttijcl'iy in.~·enclen 1:an de aanuifte ·ran belnstbwre i1~lcomsten o1:e1· een
bepa.nlil jiscanl rl'ienstJrut·r. Inz·eMlen
dat qee·n toercUcenile ·recht·Dcw.nz.igi.ny ·uitmnalct om de ail·m'inistmtie te doen yenieten van de 1ntUcnyewone tenni.jnen 1:oorzien bi:i artikel 74 1:an ile samenyeschnkelrle wetten, ·wat betreft ile annslnrJ betrejjende een cuule·r rlienstjww. - Uit het
te laat inzemlen, door een belastingplichtio·e van zijn aangifte van belastlmre ink~m'sten voor een !Jepaalll fiscaal llienstjaar kan niet afgeleid worden dut de nc~
ministratie het recht genoot nm de Jnntengewone termijnen voorzien hij artikel 7± Ynn de samengeschakehle wetten
!Jetreffemle de inkomstenhelastingen te
genieten om een aanslug hetre:ffemle een
ander fisl'aal dienstjaar tc Yestigen.
20 october 1939.

13. - lnlco·mstcn ·rnn ile jaren 1940 tot
194-1. - lnkomsten berloelrl bij artikel ie5,
tJCtnt{ll'rMI,f 1, ·~:nn rle sa.uwnuesolwke1.rle
u;otten. - 'l'erm·ijnen ·~:erlenyrl tot 31 december 1954. - De buitengewone termij-

nen Yoor de vordering of na vorclering van
onttloken rechten, voorzien bij artikel 7J
nm lle samengeschakellle wetten betreffenc1e tle inkomsten!Jelastingen, zijn yerlengll geweest tot :31 december 193! voor
zoveel zij inkomsten ]Jetre1'fen !Jecloeld bij
artikel 2;), Dnragraaf 1, van gezegcle 1\'etten, get1nrem1e de j nn'n 1940 tot 19!J verkregen. (Wet van 30 juli 19!7, art. l.)
2-1 november 1959.
2G5
14. - Ontstentcnis ·wn aa.ngijte ·met
het ·voorncm.en lle 1Jelastiny te ontcln-i/,:en.
- Bcoon1el-inu -in j'e-ite iloor de jcitenreohte·r. - Soe·ve-reine bcoordelinu. - De be-

oonleling in feite, door de feitenrechter,
dat de !Jelnstingplichtige er zich nm onthomlen heeft zijn aangifte over tc leggen
met het voornemen de helasting te ontduiken is soeverein. (Samengeschakelde
wetten betreffcnde de inkomstenbelastingen, art. 74.)
322
10 december 1939.

15. - 'l'e lu.at ·ingeclicnlle cwnuiftc. ~
Aanslay ·Jvellce -in de bu i.tenyc-wone term.ijnen ·nw.y ye·~:est-iuc~ ·wonlen. - Gezien het
karakter van openbare orde \'an de termijn waarin de aangifte in de inkomstenbelastingen ingedieml moet worden, wordt
ten aanzien van de toepassing van artikel 7J Yan de samengeschakelde wetten
betreffemle de inkomstcnbelnstingen, het
te laat im1ienen van de aangifte, !Jehontlens overmacht, gelijkgestela nwt llt't niet
Lloen Yan aangifte.
2! mei 19UO.

838

lU:!Il

11.6. - Swmengescha.kelile wetten, arti·
kel 74. - Termijnen 1Xtn openbare orde.
- Yerznk-iny zonder u:it-werlcsel -in ·rechte.
- De buitengewone termijnen van nanslag, voorzien bij artikel 74 van de samen·
geschakelde wl'tten !Jetreffende de inkomgtenhelastingen, zijn tcrmijnen van openhare on1e waarnm de administratie niet
gelllig zou kunnen afzien.
24 mei 1960.

838

17. - Belnstinr; pl-icll tiye cli.e ueen annyiftefonnu.lier heejt ont·~:an{fen en cUe zijn
nwn{fifte 11-inncn rle -wettel-i:iJ,:e term·ijn niet
heeft inyerliencl. Ferzcnrlinu cloo·r rle
a.rrmin-istnttie, nn het •J:erstri.jken 1:an cl-ic
termi.jn ·~:an een aanu-ij'tej'ormu1ier en tc·rn.r;:ze-ncUnu, cloor de belnstinyplichtiye,
van rl-it j'ormulier, ·inye1:ulrl en onrlertekencl, binnen rlc c'l'in ·vennel!le term·ijn. Omstnnrliuheid ·welke .'l:onde·r ·ui.t-werksel
blijft op het recht ·~:an de rulmin-istmtie
de aa.ns1.a,r; in cle bn-itenuewone termi.]ne-n
te vestiucn . .~ Wanneer 1le belastingpliclltige, die geen aangiftefo-rmnlier heeft
ontnmgen, de aangifte van zijn inkomsten niet lleeft · ingedieml niterlijk tegcn
1 juni van ht't. jaar naar lwtwelk het belastingjnar wordt aangednill, hlijft het
\'erzenden, nmlerhanll, door Lle mlministratie en hct terugzemlen van een formulier nm aangifte, ~ngeYuld en onclertekend, door Lle belastingplichtige, hinnen
de erin vermelde termijn, zomler uitwerksel op llet recht Yan de mlministratie de
aanslag in Lle lmitengewone termijnen te
vestigen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikPll'n uiJ, [Jnl'. 1, en 74.)
24 mei 19()0.
858
(i.

Wij.~'irJil1rJ·

floor de aclministmti.e
nm cen aanuifte.

18. -

lVij:::'i,r;i.-n{f door cle arlministmtie
een. onjuist bevonden nwnyij'te. -;dntlvoonl opyelegcl a.an de belnstin{fpliohtiue. - Be!frip. Geeft een antwoord,
in Lle zin van artikelen 33, paragraaf 1,
~:an

laatste lid, en 36 van de samengeschakelcle wetten op de inlmmstenbelastingen,
de belastingplichtige, ann wie de aclministratie Pen herieht Yan wijziging van
zijn nangifte heeft toegestuunl en die zich
er toe beverkt te antwoonlen dat llij niet
akkoonl is met Lle alllus voorgestelcle wijziging.
20 j nnunri 19GO.
480
7. Fiscrtle commissic.

1·9. - Solwttinu 1:an rle belnstba.re
uronrlslau. ~ Fisca.le commissie. Belrtstbarc r;ronrlslng o·rercenkomsti.u het all-
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1Aes 'Ua.n cle fi.scnle comm'iss·i.e bC'JJctnlll. Oonclu.s·ies fle cloo1· fle com·missie nnngenomen schatUng '!:an de culministratie c·ritiseJ·enclc. ~ Ar·rest zich e·rtoe bepe1·1cencle
te wnt'Woonlen clctt de bclnsUngpUohUgc
het :i ll'iste bed1'(t[f 'Uctn z·ijn inkomsten n·iet
heeft kunnen bewijzen. ~ An·est ·reuelmatig r1emotiveenl. De rechter, wan-

neer hij Yaststelt tlat tle aclministratie de
belastlmre gronclslag bepaalcl heeft overcenkomstig het advies van de fiscale commissie, mag zich erllij bepalen te releyeren clat de belastingplichtig·e erkeml heeft
niet in staat te zijn het juiste beclrag van
zijn inkomsten te bewijzen, zoncler clezes
conclusles te benntwoorclen in zover zij de
cloor de commissic en door de adilllinistratie gedam~ scllntting critiseenlen, naarc1ien bevvnste conclusics nlc1us niet meer
11ertinent waren.
1 tlecernller 1959.
291

20. - Oomnl'iss·ie bela.st ·t:ao'l' ecn bepaald clienstjnar~ clooh lwnr cLCl·vies ·n-itbrengen(le betreffende cle lielastba·re inkomsten o·ve·r een ancler clienstjaa'l'. Ad.vies zonder wettirJ gevolrJ. - \Vanneer
de fiscale conimi::;t;ie, llelast met de scllntting van de !Jelastb.are inkomsten van een
llelastingplichtige over cen bepaalcle
dienstjaar, hnar advies uitllrengt lJetreffemle <le inkomsten over ecn ancler t1ienstjaar, cUe !Jij haar niet aangebracht zijn,
kan clit laatste ac1vie!l, uitgebracht door
een commissie welke daartoe gecm lloeclanigheicl llezat, g!"nerlei wettig gevolg hellben.
1 dccemlJer 1959.
291

21. -

P rooes-·uerbaa.l ·van de bcraaclslcrginy ·uan de eommissie. -Melding •unn
de ·woonplaats en van het beroezJ van cle
leclen niet ·voorgesehre·ven. - Hot van lie'I'Oefl nict 'V(rststellencle clat ~vegens aan
het onclerha·virJ f!C'ucrl eigen o·mstam1l(r;heclen de melclinyen ·van het p1·oces-·uerbaa.l
in fc'ite cle belastin,qplioht-iye cle mogeUjkhe·ia yeboclen hebben te oontroleren of cle
leflen cle hoeda.niylieia haflclen om zitUng
te liebiJen. - Vernietiyihg ·vwn het tJrooes·verbafrl n·iet wetNu gereoht·vawrcU,qcL ~

Daar geen wetsllepaling voorschrijft dat
het proecs-verbaal van cle lleraadslaging
van de fiscale commissie, !Juiten clc iclentiteit en de hoedanigheicl van cle lellen
clie zitting gohad hellben, hun woonplaats
en beroep moet vennelden, mag het hof
van beroep, !Jij hetwelk het lleroep van de
belastingpliclltige tegen de llcslissing van
de clirccteur der belastingen aanhangig is
gemnakt, clergelijk proces-verbaal niet
vernietigc'n incUen het niet vaststelt dat
cle onstontenis nm die yermelclingen de
llelastingpliclltige, wegens nan het onclerhaYig gentl oigPn omstaudighPclen, in feite
.lJelet hoeft te controleren of die leden de

hoPclanigheicl hadden om zitting te heb!Jen.
15 december 1959.
339
22.
Prooes-1:er1Jacrl ·~:ermelclenrlc
nnnm en ·voornnme'ii· van cle leden 'UCtn de
oommissie en de hoeclnn,iyheill ·i.vcHwin Z'ij
aa.nuestelfl zijn. Hot van beroep in
feite 1;aststellende dnt cleze ·vennelcz.ingen
de belasti.nypliohti.ye ueen moyeUjlche,icl
liiellen (/e identUei.t ·uctn clie leclen te bepalen en nn te gcwn of Zi.i wetteUjlc nanyestelcl 2·ijn. - Beslissing '!:an het hof 'l:wn
be·roep ·wanrbij het aclvies vwn cle jisoale
oom.missie •voor nieti.g en ongedann wonlt
rJehouclen. - Wettiuheicl. - Ret hof van

beroep clat, lleslisscmle over een bcroep teg·en cle bPs lis sing· \'an de clirccteur der elirecte lJelastingen, vaststclt clat het procesverbaal, houc1Pmle het adviPs van cle fiscale commissie, slcchts cle naam en de
voornampn van de ledPn van de commissie yermelclen oncler de annduilling- van de
hoellanigheid, waarin zij aangestelcl zijn,
en clat cleze vermeldingen, gezien de aanzienlijkheicl en clc aarcl van de agglomcratic, de bclastingplichtige geen mogelijkheicl bieclen cle iclentiteit van die leclen te
bepalpn Pll na te gaan of zij wettelijk
anngPstelll zijn, knn wettelijk uit deze
vaststPllingen afieiclen clat llct t1llvies van
cle fiscale commissie voor nictig en ongeclaan client gehouclen tc worden. (Samengeschakelcle wetten ov cle inkomstenbelnstingen, art. 55, par. 3.)
iJ januari 1960.
393

23. - Gemotiveenl a.clvies. - IIet advie;; Yan ae fiscale commissie, voorzien
hij nrtikel 53, paragraaf 3, van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenhPlastingen moet worden gemoti Yeercl.
22 maart 1960.
GS±
8. ,;ianslag van mnbtswege.

24. -

Belnstbnre uronclslau gevest-igcl
op het 'lliet be/wist beclrag van cle brntowinsfell ·verminrle}'(l met cle clOO'I' d-e wet
bepaalcle forff~itaire befki:ifslasten. - Belastbare ummlslar; cl'ie niet willelcenJ'ig
bepualclwercl. -De rechter over de grond

vermag niet wettelijk te beslissen dat de
belastbare grondslag van een regelmatig
van ambtswege gevestigcle aans1ag willeln~urig bepaalcl wenl door cle aclmiuistratie, wanncer cleze aanslag gevestigcl is op
het niet bPtwist beclrag van cle bruto-inkomsten van lle belastingplichtige, verminclercl nwt de bedrijfslastpn zoals deze
bij t1c wet forfaitair bcpaald werclen.
1i'i ~evtember 1959.
46
215. - Belnstingpliohtigc fl'ie het rloor
cle aclministndie vcrstgcstelfl bedrag cloor
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nmlere ei;ijers 1:erlnngt te doen ver·vangen. VerplichUn,q ho1n opgeTe{J(l het
iniste beclnto ·van zijn 'inlcomsten te be'wijzen.
Inclien de regelmatig van

29. Belastbare uronrlslag zonrlol'
mchtsclwaUnp en bi:i ·wit ju'iste teiten
gel£l'irt afuelC'iae ge,volutrelclcing bepnal£7.
BepnUnu n'h;;t willekem·iu. - De be-

ambtswege aangeslagen belastingplichtige
het beclrag van de door de aclministratie
vermoede winsten door andere cijfers verJangt te cloen vervangen moct hij het
juistc beclrag van zijn inkomsten bewijzen.
46
15 Eeptember 1059.

lm;tbare gronclslng van een van ambtswege
gevestigcle aanslag is niet willekeurig bepaalcl wanneer ·de administratie geen
rechtsdwaling lJegaan heeft, wanneer zij
op juiste feiten gestenncl heeft en wanneer zij -claaruit geen gevolgtrekkingen
afgeleicl heeft welke niet konclen gerechtvaarcligcl worden.
r:J december 1!Hi0.
331

2·6. - Hot ·ran berocp dat bcslist clat
de belnstbare gronclslho willelceurio bepaalrl wenl. Afrest rlfit een nie1i'We
aanslao gegronrl op' anrlere vermoerlens h~
de plaats stelt. - iliachtsoverschrijcliJi(J.

- IY rmncer het hof van bcroep beslist
heeft dat de belastbare grondslag van een
van ambtswege gevestigde aanslag, l\rillckeurig gevestigrl wercl, vermng het nict,
zoncler zijn machten te oversclirij'llen, een
nieuwe aanslag vestigengegroml narilelijk
op andere vermocclens clan cleze.· op welke
cle aclministratie zich hacl gestemu1.
13 sep~cmbcr 1050.
47

27. - Vennogen en nict verpliohf'i·nrt
·voor £le allmini.straNe. - Belttstinf!lJlichtige .'iiijn aanrtifte lnt.iten ae rloo'/'. de ·wet
uestelcle te1·nvijnen ·inpellienll hebben!le. ArlmiJiist·ratie een V]'(W{f om inliohtinuen
toest·zwende. Omstandighehl waandt
de atstaml door clc (Ulministratie van het
·recht om van am.btsweue afl'n te slaoen
niet afgeleicl wonlt. - Uit de loutere omstandigheid dat de mlministratie, ecn
Yl'aag· om inlichtingen toegestuurd heeft
aan een belastingplichtige die zijn aangifte buiten de door de wet gestelde termijnen ingedienfl heeft, mag niet wettig
afgeleicl worden dat de aclministratie van
het recht om de .annslag van mnlltswege
te vestigen nfstt'mcl gedaan heeft.
8 december 1939.
313
28. -

Bela~tbare

pronclsla{f uestewnrl
op het bedra{f van rle 1oinst blijlceml ·ll'it
rle bnlans vnn cle belnsUnotJUchti[!C, verhoopcl met het liecl'}'(t(J van cle uUurwen (UC
naar cle bwwerin[f van rle belasUn[!plichti,qe rlOOI' het berl'l'i:it uenooclzrwl;;t wa1·en
maar wanrvwn ldf noch rle 1.oe·rlceli.ikhehl
noch het /Jodrart Techt·va(tTcliot. - Belastbare rJronclslau wiet willelcou·riu vast[!estelrl. - Is niet willekeurig cle belnstbare

gronclslng van een annslag, van nmbtswege gevestigcl en gesteuml op het bedrag
van de winsten clat uit de balans van de
belustingpliclltige blijkt, verhoogclmet het
beclrag van de uitgaven die naar de beweriiig van deze laatste genooclznnkt werden
door de uitoefening van zijn beclrijf maar
waarvan hij noch de werkelijkheid noch
het beclrag rechtvanrcUgt.
8 december 1059.
313

30. - Belastinyz;Uchtiuc niet botwist
liobbenrle zich In
cler uevnllen te be'l.:inrlcn, 1mwrin rle aclmin:istrnt'ie de aa.nsla{f ambtshal·ve mag vesUrten. -Hot vwn
lJeroep beslisscnrle clnt rle aansla[f V(l'n
nmlJtlowo!JC '1 1e(Jelma.Uu is. ~ Hot van bemop niet 'Verplicht ,cle omstanrlioheaen
·Hader ann te llu:irlen, 1.oelke cle.'i!e taw(~Ue
twucerlnrc ·reclJt·raarlli{!Cn. - \Vanneer de

een

!Jelustingplicl!tigt) v66r het hof van bcroep
niet l!eeft betwist dat hij zich bevoncl in
een der gevalleu, waarin de atlministratie
de aanslag van an11Jts,vege 1nag vestigen,
is het hof Yan beroep niet ·gehouden de
omstancUghetlen natler aan te 'duiden,
welke het overgaan tot die taxatieprocedure rechtvaardigclen, om te beslissen dat
zij regelmatlg was. (Samengeschakelae
wetten op cle inkomstenbelastingen, artikel u6, a!. 1; Grondwet, art. 97.)
14 januari 19li0.
425
31. Ontstentenis vnn annui,tte. Aclmin:i stn~tie o:jziencle van het ·rccht de
aanslau ambtshalve te vestiuen en eon
be1·icht van 1.oijziu·inu awn rle belastinuJilidhtiuc toestu:rencle. - Bela.sti:nopHchtiue
in rtebreke bUjvencle biuncn cle wettelijko
termi:in op (lit bel'icht te wntwoorrlen. Arlmiwistn&tie hebbencle otm:iemo hot •roeht
ambtshal·ue ann te slaan. - vVanneer de

aclministratie, uiettegenstnande de ontstentenis van aangifte, afgezien !weft van
hanr reeht de aanslag van ambtswege te
vestigen door het zenden van een bericht
van wijziging aan de belastingplichtige,
verkrijgt zij opnienw dit recht, inclien cle
belastingplichtige in gebreke blijft binnen
de wettelijke termijn op dit bericht te
antwoorclen. (Samengeschakelcle wetten
op de inkomstenbelastingen, art. G3, par. 1,
laatste lid, en Grt. 56.)
,
14 januari 1960.
425
32. - Aanslau gevesUp(l na toezen(Ung
•Jjan een bericht van w·ijziginu nwn· de beBelasti:nutJUchUoe e1·
last1nuplichti-oe. belanfl b'ij hebbencle te beweren flat hij
n:iet wettiu amlJtshalve leon nanpesla.uen
wonlen, onulat ldj het bericht va;n wi:iziginu reuclmat1o harl bewntwoonl. - Bij-

altlien ook de aanslag ambtshalve wercl
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gevestigll na toezencling van een regelmatig )Jericht vnn wijziging ann de belastingplichtige, heeft deze er belang bi.i
staam1e te houllen dat, wijl hij clit bericht
Tegelmatig had beantwoord, hij niet wettig van ambtswege kon worden aangeslagen, nn dergelijke taxatie hem slechts
toelant een verminllering van de belastbare grondslag te bekomen, voor 7iOver hij
het bewijs van het juiste lledrng Vtlll zijn
belastbare inkomsten bijbrengt.
26 jannari 1960.
480
33. - Niet-a.an[Jijte. - "'iaii[Jij'tc n-iet
VC1'll'inrlerrl rloor overm.rwht. .d:m.btsha1ve aanslart ·wcttel:ijJ.; [!Crechtvaarcli[fcl.
- De belastingplichtige die, zonder door
overmach t verhim1erc1 te zijn geweest, de
nangifte van zijn bc>lastbare inkomsten
binnen de wettelijke termijn niet heeft
inget1iencl, kun wettelijk van ambtswege
nangeslngen worden. (Samengeschnkelde
wetten op de lnkomstenbelnstingen, artikel 56.)
2 februnri Ul60.
499

pen zal worden nan de directeur cler belastingen en, vervolgens, aan het llof van
beroep.
17 spptember 1939.
49
36. - Bedrijfs1Jelastinp.
Bepalinu
van de l!elastbarc lfi'O·nrlslart. - T'ennootsclwp aallllelen van ee-n anclere vcnnootschap 1'erkrij[Jenrle. - La.te1·e ·wa.((nlevermJ·;uZCrinr; 'l'nn die aw11delen. Recht,
'I!OOI' de veunootsclwp rlie (le aanrlelen verk·re,~~en heej't, met rlie -wrw.rrlevennintle!'inu
rekeu i11,11 te lw·urlen om het l!erlrart 1xm
hanr 1u7.-omsten te 1Jepnle11. Wanneer
e'en Yennootschap uandelen van een andere vennootsehap verkregen heeft en
wanncer tlie nandelen, naderhand, 0en
waan1evermindering ondc~rgaan hebben,
client het ernit ontstane verlies in fLUUmPl'king genomen te worden om het be<lrag te bepnlen van de inkomsten van de
vennootschap clie de effecten verkregen
heeft, welke de retlen ook weze waurom
zij ze Yl'l'kregen heeft.
17 nowml>er 1H5H.

246

34. -

Aanslau rcuelmativ ·van amlitstve[fe uevestiurl. Belastbare p·ro!tdslaf!
11:iet 1Dille7ceu.'l'iu bet)(talrl. -- Belasthl[JJilichtiue rlie slecllis llet bewijs van zelcere
liedrijfsu.Uuaven lcve1·t. - Be-wijs rlat hot
.iu:ist lwrl-rap vwn zijn 1Jelastba.re -inJ.;omsten niet levert. - vVnnneer een aanslag

regelmatig van ambtswege gevestigcl is
geweest en dat niet worclt vastgesteld dat
zijn grondslag willekeurig !Jepnald werd,
weigert het llof, wettelijk bij toepassing
van nrtikel 26 van cle smnengeorclende
wetten, van rlie gronllslag af te trekken
zekere bedrijf;;nitgr:ven; !let bewijs door
de bclastingpliclltige gele'Yer<l van de werkelijklleid en lwt beclrag van die uitgaven
volstaat immers niet om dit bij te brengen
van llet juist lJedrag van zijn belastbare
inkomsten.
7 april 1ll60.
727
H. Ralllillf! ·van de lielastlw.rc f!I'Ondslau.

3'5.
A1lministmtie rlie reJ,;eninu
ho'llrlt, als cenvo'/lrli!le ·inlichtinp, ,met een
'L'erklarinrt door een rlenle af!leleurl ti.:irlens llet onclerzoel>. - Samenvoe,rtinu van
rleze nota bi:i rle 1J1inrlel van de reehtsplerrinu onrlerwo·rpeu aan rle rlirecteur rler
IJelastinuen en aa·n liet hof wtn 1JcroeJ!. Noell artikel G2 nocll artikel Gel van de
Hamengeschakelcle wetten betreffemle cle
inkomstenbelastingen, beletten dat een
mn!Jtenaar van de atlministratie nota zou
nemen als eenvouclige inlichting, van een
verklaring door een clercll~ afgelegll tijllens het onderzoek aangaanrle het vaststellen van de belast]!Jm;e inkomsten, en
deze nota zou ·voegen bij de JJ1m!lel nm
de rechtspll'ging die naderlwnd onderwor-

37. - YerkOOJ! m.l't waarboi',IJ80mmen.
-- JJelastillrtscllulcli{fe voorhmulenrle dat
ae << OJJlcrl!lelrlen >> ee-n -winBt hel!ben ·witrtemaakt aileen 1,vannee·r rle verJ.;oop rlefinUief ·i8 r~eworden l!ij de 7JCtaliJI[/ van rle
oj]iciC'le verkoOJJlll"ijs. - An·e8t zich ertoe
7Jepc;·keu ric te ant·woonlen rlat de << oplC[!{!elrle-n- >> /)(Jtrwlrl wenlen 1Ji:i llet omlerteJ,,enen q;an de verkoopbelojte·n met ·waarl!orr~sommen. Niet passeua antwoord.
- vYnnneer de belastingschnlllige voorllomlt lint een verkoop met waarborgsommen, die nanleicling gegeven heeft tot de
betuling van een ofl:iciele verkoopprijs en
van << opleggelden )), slechts bi.j de betaling·
van cle ofl:icHne prijs clefinitief gesloten
werd en <lat de bij het ondertekenen van
de Yt'l'koopbeloften betaalcle << opleggeltkn >> :,;lec-11 ts vanaf het og·enblik dn t de
verkoop definitief is geworclen als winst0n
knnnen beschouwd worden, verstrekt op
die stelling· gec>n passencl antw.oord het
arrest dat zicll crtoe beperkt cr op te wijzen da t {le « opleggeldc>n >> bij llet om1ertekenen van de verkoopbeloften werden
beta ald.
24 november JH59.

263

3·B. - Sclwftill[f door ·wi:i:::i!linrt of ·va11.
nm1Jts·we11e. Sclwttiuu op alle IJe1.oi:ismJrldelen rrNI liei: itemeen ·recht rtef/·I'O!Ul.

- Zowel nrtilwl 32 als artikel 62 van de
samengeschnkel<le wetten betreffende de
inkomstenbelastingen stellen de administratie in stnnt tot het lJepnlen van cle belastbure gromlslng door wijziging of nm
umbtc:wege niet nlleen ge!Jruik te maken
nm cle bijzomlere wijzen tot be\vijslovering van de artikelc>n 28 en 55 van die
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wetten, <loch t:evens van alle door bet gemeen recht aangenomen bewijsmitldelen
nitgezonclercl de eed.
291
1 december 1959.
39. - Solwttiuu op een feitelijk vermoeclen f!Cf!1'0'11(l. - Sohnttiuu door 1le fi.soalc oomm.iss-i.e oval' ee·n clienstjcwr tla.f
bij haar n·ict arvnueli·rcwht was. - Sohatti·uu r1cen feitcUjk ·t:crmoeclen 1t-ifmcrkencle.

- De schatting door de fiscale commissie
Yan cl1~ belastbnrc inkomsten van een belaRtingplichtige over een dienstjaar, die
bij haar niet nangebracht waren, maakt
geen feitelijk vermoeden nit van het beclrag van die inkomsten.
291
1 december 1959.
-40. -

Belastbare uro1ulslnu urstuestehl
door feitelijke •t;ermoellens. 'l'euenlie1-Vijs ann. de belastingpUehtl,f/e lloor cwtikel 55, pa.ntgrnaf .1, van de samengesolwkcldc wetten voo·rlielwwlen. - Begrip. -

W anncer de a dministra tie de belastbare
gromlslag, overeenkomstig artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
door feitelijke vermoeclens gevestigcl heeft,
is het tegenbewijs aan de belastingplichtige voorbehouclen; clit tegenbewijs worclt
slechts bijgebracht indien deze laatste afdoende elementen tegen de door de a clministratie ingeroepen vermoeclens stelt.
8 december 11lli9.
310

41. - Vnststcllinu van. llc l!ela.stliare
ffi'Onilsla{f. - AJckool'll ·van tlc lic/.itstin[!pUoht'i[!c met het lierTrarJ 'VItn. clio uronclslau. BelasNnmJUcldiue door tlit akJ.:oord [JChon!le-n, liehalve ·inge·val van
rl·walillff· vV:mneer cle belastingplichtige, of zijn gemncbtigcle, zijn akkoorcl
beeft betuigcl met het beclrag van cle bclastbare gronclslag, is hij door rlit akkoorcl
gehomlen, teuzij hij bet bewijs bijbrengt
van een jnriclische clwaling of een feitelijke yergissing.
5()9
213 februari 1960.
42. - Uittreksels ·nit oen strafrlossier
door de ailm.inistra.tie o·verrJeleurl. - Belastinyplichti.ue zich l!eroepenlle op l!et
rJC/Jrek aan toelatin[! vanwepe de bc·vocgtle
magist·raat en concl·ullerencle tot de verwerpinp van clie staklcen ·uit het delia.t. Arrest clat aa.n lle bela.stingp7ichti.ue het
lietoiJs van het gebreJc aan toelaHnrJ opOn·wetteli.jlclwill. - ·wanneer cle
l·egt. -

aclministratie, ten eincle het bellrng van
de belastbare gronclslag vast tc stellen,
uittreksels uit een strafclossier OYerlegt
en cle belastingplichtige tegenwerpt dat
de meclecleling ervan door de bevoegcle
]Hocurenr-generaal, of auditenr generaal
niet wercl toegestnan en tot verwerping
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van die stnkken uit het debut conclucleert,
scllenclt artikel 57b1s van cle gecoiirdineercle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen het arrest tlut clit Yerweer afwi,ist om reclen clat de belastingplichtige
bet bewijs van bet gebrek aan wettelijk
yereiste toela ting niet bijbrengt.
7 jnni 1fiGO.
904
10. Raminu van tZ.C belastbare r1roJulslag
voluens token en of ·in!l·icien.

43. -Recht ·voor lle tulmi·n·istratie ·van,
nwmeli.jlc door ·vennoerlens, het fiolief lcarakter te bew1jzen 'IJa•n een contract !lat
rle ·l!elnstiuupl1cht1uc beweert tussen hem
en· een llenle uesloten te zi.jn [!e'Weest. -

De administratie, om het bestaan te rechtvaardigen van tt:kenen of intlicH!n waaruit
een llogere graacl van gegoedheicl schijnt
tc blijken dan nit clc aangegeyen inkomHten blijkt, mag onder meer door vermoeclens bet fictief karukter bewijzen van een
overeenkomst clie cle belastingsclmlclige
aanvoert tus~en hem en een clenle gcsloten
tc zijn geweest.
17 september 1939.
4!l
44. - Rwm:i'll[f fle[!roiul op lle tc/,,cnen
of incl'iciih!· van ffe[loellhehl 1vellce lle elem.enten 1l'itmnlcen ·1.oaa:rop rle ilOO·r artikel. 2, JHt•rau·raa.f S, van lle ·wet van .16 octolJel· .1945 voorziene ·vennoe!lens van
to-epass·inff zijn. - Elem.enten !lie IZOO'I' d.e
allminist'/'lttie enkel 11W(Jen 1.nee·rhomlen
·1.vorrlen in zo·t:er z'ij voor het bepalen ·van
tle extra.lielast-ing 1m. lW:nmerkinu ·m.O[!Cn
uenomen wonlen. - Al mag cle aclminis-

tratie, om de gewone bclastingen te vestigen, zich beroepen, als tekenen of imlirien van gegoelllleicl, op cle elementen
wnarop cle door urtikel 2, varagraaf 3,
van de wet van 1G october 1!l45 yoorziene
yermoeclens van toepassing zijn, en die
een aan cle extrabelasting eigen wijze van
bewijsleyering uitmaken, mag lwt knrnkter Yan feitelijk vermoeclen voor het Yestigen van cle gewone belnstingen nan die
elementen enkel worden toegekenrl in zover cleze voor het bepa len ,;an de extrabelnsting wettelijk in nunmerking mogen
genomen worden.
22 clecemb0r 1939.
374

415.- Rnmi.ny ·van de liela.stbare rJrondslap bij toepa.86inu van artikel. [);), para(f}'(lllj 1, va'n c/.e (JCCOVI'Il'ineenle wctten. BaonJ,,rleposito's van lle lJelastillfflll'iohMye.
So-m·men 1.oelJ,,e tekenen. en ·i11clioWn
kunnen u.Um.akcn. ·waal''ll:it een hO[fC/'C
rJracul 1!all ueuoellheitl l!lijlct llnn ·u.i.t lle
aa,ngeue·ven 'inkom8ten.. De sommen
welke cloor een belastingplichtige in eeii
bank zijn gecleponeercl knnnen tekenen en
inclicH!n -nitmaken, wauruit een hogere
graad van gegoeclheicl bli,ikt dan nit cle
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aangegeYen inkomsten. (Gecoorclineerde
wetten betreffende <le inkomstenbelastingen, art. 53, par. 1.)
924
14 juni 1960.
46.- Raming van cle belnstbnre gronclslag bij toepnssing vnn artilcel 55, paJ·ag·mnf 1, ww. cle rJeeo{j)'(Uneercle wetten. TeJ,;e,nen en ·incl'iciiin ivaa,-rnft een hogere
rtracul vwn uegoeclhe'icl bUjkt clan jtit cle
acmuegeven ·i·nlcomsten. Bew·iiswaanle
van cUe vermoeclens. - vVannee1: banktle-

posito's van een belastingpliclltige tckenen
en inclicH~n uitmaken, waaruit ecn hogere
graad van gegoedheid blijkt clan uit de
aangegeven inkomsten, ·worden cle daaraan bestede s-onnnen, onller voorbelwud
van het door de belastingpliclltigc te leveren tegenbewi,is, vermoe-cl voort te komen
van belastbare inkomsten.
14 juni 1960.
924
11. Ramill[f van cle bclastlwre uronrlsla[!
rloor ·ve·rueUjlciuu met soort!fel-ijke belastinrnYlichNuen.

47. Bepalill{f van cle belastbare
[Ji'Onclslag bij 1)ei'(!Clijlc-in!f met soortgel-ijlce belas#ngpUcht1gen. - Artikel 28 vwn
cle snmengesclwlcelcle wette·n. - Voonve·rzi
va·n cle IYi/z'onrlere wijze van be-wijs cloor
rleze ·wettel-ijlw beLJCLlin{J voorzien. - De

bijzomlere wijze van bcwijs voorzien door
artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffencle clc inkomstenbelastingen
heeft tot voorwcrp lwt bellrag van {le belastbare inkomsten van de belnstingplichtige van wie d(~ aanslag gevestigcl moet
worden, nnar de nm·male winsten en baton van soortgelijkc belnstingplichtigen te
bepulen.
13 septem!Jer 1959.
41
48. Bepaling van cle belastbare
[JI'Onclslng b'i:i vergeUjkin,q met sooi'tgeUjlce liclast1-nmJl·icht·i,qen. ~ Aanslau ge·vesUgcl b-ij tv·i:iziging vwn de aang-ifte van
(le lielast1n{f1Jl-icht1ge. - Jl of ·van- be-roep
clat li-e soo;·tueUflclwicl van (le belasting1Jlicht-iuen gekozen als verrJel-i:iki-ngsp·unt
vaststelt. - Macht van hot hof van be·roep om cle belastlinre (JI'Onclslag te -w·i:iziucn. Vhmneer, uitsprnak cloencle op

het beroep tegen een beslissing van de
clirecteur der IJelastingen betreffemle een
aanslag gevestigd bij wijziging van de
anngifte van {]e belastingplichtige en
waarvan -de belastbnre gronclslng bepanld
vvenl volgens de bijzonclere wijze van bewijs voorzien L1oor nrtikel 28 van cle samengeschakelde wetten betroffende de inkomstenbelastingen, het hof van beroep
vaststelt clat de belnstingplichtigen door
cle aclministratil\ gekozen als vergelijkingsDunt, soortgelijk zijn in de zin van
beLloeld artikel 28, cloch dnt het beclrng

van de belm;tbare gronclslag {lie nit deze
vergelijking worclt afgeleid, lager is dan
dit door de nclministratie aangenomen,
heeft het hof 'le macht dit laatste te vermin<leren.
15 september 1939.
41
49. - Rcwviug vwn cle belastbn;·e gmnclslnrJ. - Raming cloo-r ve·rueUjlcinu met cle
nonnale 1vinsten va·n soortgelijlce belctstill!fJilichti!fell. Geen verplicht-ing om
tot de verrJeli:ik·in!f ove'J' te uaan met mee·r(lere soort[Jelijkc bela.st-inupl-icht-igen. Artikol 28 van de samengeschakelcle wet-

ten betreffencle cle inkomstenbelastingen
eist niet dat de vergelijking zou geschieclen met cle normale winsten of baten van
meprdere soortgelijke belastingplichtigen.
l7 september 1959.

49

'50. - BeclrijfsiJelastin[J.
Rnm·inrJ
·vwn tl e l!elnstlia re ffi'OJulsla[f floo-r ·vergelijlcing met soort(JeUflw belastingp/Jcht-i!!611. Belast'ingtJlicht'ige versche'iclenc
hanclelsbeclrij·virlli eden- u.Uoefen encle.
Geen soort[!clijke bela.stinrJPlioht·ige clie
cle.zel.fde hwnclels/Jeclrijvi[Jh eclen ou.m·ulee;·t.
T'ci'(Jel-ijlcin(J ·met /Jelast1n(!1Jl-icht-igen
·waa·rvnn ellv cen va.n (Ue beclri;ivi(Jheclen
1dtoetent. - WetteUjkhehl. - Om cle in
de beclrijfsbelnsting belastbare winsten te
bepalen van een belastingplichtige die
versclleiclene handelsbeclrijvighellen nitoefcnt, is de nllministrntic gereclltig-cl, wanneer niemnnc1 in cle -omgeving te vinclen is
clie clezelfcle beclrijvigheclen cumuleert, als
vergelijkh1gspunten in aamnerking te nemen cle inkomsten van belnstingplichtigen
wanrvan elk eeu van die beclrijvigheden
nitoefent. (Samengeschakelcle wetten betreffeucle lle inkomRtenbelastingen, nrtikel 28.)
2()9
21 no1ember 1939.

.51. -

JJecll'ijfsbelnstin(J.
Bepal-ing
rlc /Jela.stbare (JI'Onrlsla[l door verrJeU.ilvi-ny met de normnle tvinsten van soo-rtrJelijke belastingpltchti[fen. Gecn verplichting ·voo-r het hof van be·roep, bi:i
niet-bct·w·ist-i-ng d ienaanuaa.ncle, rle clemen
ten 1wcler aan- to rl·wiclen (lie cle soo·rtrJeli:iJ.;he'icl 'l'echt,vaarcliuen. Bij niet-be-

1Hln

twisting door cle belastingplichtige, is het
hof van beroep niet gehouclen cle elementen under aan tc clnitlen, die cle soortgelijkheicl van de beclrijven rechtvnarcligen,
waan·au -cle normale winsten of bateu vcrgeleken worden om de belastbare winsten
van die belastingpHch tige in cle bcclrijfsbelm;tiug te bepalen. (Samengeschakelde
wetten op cle inkomstenbela:o;tingen, artikel 28.)
546
11 febrnari 19GO.
152. BepaU·nrr vnn cle belastba:rc
uronclslng bi.j ·ver!felijlcinu met de ·winsten
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van soo·rtgeU:ilce belast-ingpliohtigen. A.anslagen gwvestigcl bij tO'i.J;ziging van cle
aanuitte vctn rle belastfnrJtJl'iohUge. - Hot
van beroep de soortgeUjJvheicl va·n cle (!ls
verueUjldnuspumten
uelcozen 1Jelas#no1Jl'iohtigen ·vaststellencle, maar beslissencle
ant tle elementen 'l'im ve·rgel'ijlcing, cUe
anngenomen wenlen, n•iet oonleelkuncUu
zi/n. -Macht van het hof vwn 1Je1'0ep. -

Wanneer, uitspraak cloentle op een beroep
tegen een beslissing van de clirecteur tler
belastingen betreffende aanslagen gevestigd, bij wijziging van de aangifte van de
belastingplichtigt-, bij toepassing van het
bijzoncler bewijsmidclel voorzien bij artikel 28 van de samengeschakelde wetten
op de inkomstenbelastingen, het hof van
beroep oordeelt dat de door cle aclministratie als vergelijkingspunten gekozen belastingplichtigen soortgelijk zijn in de zili
van clit artikel 28, maar dat de door de
aclministratie aangenomen elementen van
vergelijking niet oorcleelkunclig zijn, heeft
het het recht deze elementen door anclere
te vervangen, welke nit clezelfde documenten blijken, en, clesgevallencl, de belastbare grondslag te verminderen op grond
van cleze laatste elementen. (Samengeschakelde wetten op cle inkomstenbelastingen, art. 28, 55 en 66.)
23 februari 1960.

591

12. Y.rijstellinuen.

'53. - Belasting op cle 1Jerl1'ijtsilll,:omsten. - (Jccleeltelijlce ·vrijstelUng vcm cle
1.vinsten besteetl awn ·inrichtiii[Jen ten behoe'Ue van het personcel vcun het beclrijt.
- In·richt·ingen tot stand gebracht voor
het stoffelijlc en zeclelijlc wel,<Zijn van het
personeel. - Feestzanl. - De vrijstelling
van cle bedrijfsbelasting voor de helft van
de winsten wezenlijk nangewend, mits
vervulling van zekere voorwaarden van
tijd, en plaats, tot inrichtingen ten behoevc
van het personeel van llet beclrijf is toepasselijk zo op inrichtingen voor het zeclelijk welzijn van het personeel als op
inriclltingen voor zijn stoffelijk welzijn,
namelijk op het bonwen van een feestznal
bestemcl voor de vrije tijclsbesteding van
de personeelsleclen en van hun gezinnen.
(Samengeschakclcle wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen, art. 27, par. 2, 5°,
lid 2, wet van 13 jnli 1930, art. 21,)
10 december 1959.

322

54.
Beilrijtsbelasting.
JJieerwaanle ·van een in een n·ijve·rheicls-, ha·nclels- of landbonwbecl;"i:it ge"investeenl onroerenrl goecl. Belastingm·Ijdo;n bij
nrt'ilcel '27, pa;·agma,f '2bis, 2°, van de samcn{lesclwkelcle wetten bepaalcl. - Meerwaanle clie gecleeltelij 7c gebnt.il;;t wenl tot
het clelgen.van cen met bet;·eJclc'i,ng tot clnt
[!Oecl ·bn cle reken·ing immobilWn geboelvt

103:5

verlies op cle wissel. - j]feerwaanle toellce
geen belastingvri;irlom gen·iet. - De meer-

waarcle yan een in een nijverheids-, han7
dels- of landbouwbeclrijf geinve&teercl onroerend goecl, die zelfs gecleeltelijk gebruikt wercl tot het clelgen van een, met
betrekking tot c1at goecl, in de rekening
immobilien geboekt verlies op: de wissel,
geniet de belastingvrijllom niet, welke
door artil;:el 27, paragraaf 27J'is, 2°, van
de samengeschakelcle wetten betreffende
de inkomstenbelnstingen bepanlcl is.
17 mei 19fl0.
829
13. Attrekbare becl·ri)fslasten.

.55. -

Atsohrij-vbngen. - Attrelcbna;·heicl ilie bepaalil moet wonlen op groncl
van ile 1.Vanl'(le·vennincle·ring wellce zioh
f/f3il·wrencle ile belastba;·e tijil werkeUjlc
voonleecl. De beclragen cli'e, luidens
artike~ 26, paragn:,aaf 2, 4°, van cle samengeschakelcle wetten betreffenlle cle inkomstenbe}a·stingen, afgetrokken mogen worden ten titel van afschrijvingen, van de
winsten 'aan de be1asting onclerhevig, zijn
lleze niet welke •aan het enig criterium
volr1oen clat zij in geweten en te goecler
tronw door de belastingschu1clige zouden
geschat geweest zijn, maar cleze die objectief sm~wnga·an met de waardevermindering, welke zich gedurencle de be}astbare tijcl voorc1eed, yan de door dit artikel
bedoehle goec1eren.
1i:i september 1959.
43

56. - AtsohrijDinqen.
Atsch·ri;ivingen rUe, om nttreh:bruu· te zijn, moeten
overeenstemmen met een 'IDaarrlever·minilerin(J rUe zioh uerlurenile rle belnstba~re
perioile werlveU:ik heett vooJ',IJeilnnn. Ailm·inist·rntie iUe zioh ertoe beperlvt voor
te honilen clnt er ueen tvanr!levermincleTin,IJ is ontstann. - Hot vnn beroep niet
rreho·1ulen er t!ltil1'UJth:elijk op te wijzen
flat cle tonarcleverminrlel"ing zioh geclt!1'encle ile belnstbare perio!le heett vooJ·geclawn. - Wanneer, om het -aftrekbaar karaktelr. vml een nfschrijving te betwi·sten,
de ·a1lministm tie zich ertoe bepeTkt he eft
yoor te houden clat het llestamldeel waar011 zij getlragen heeft geen w·aardeverminc1ering heeft oncler@a•an, is het hof
van beroep niet gehouden, inclien het beslist dat c1it bestanddeel werkelijk een
waarcleverminclering heeft onclergaan, er
nitllrukkelijk op te wijzen dat cleze is
ontstaan geclurenc1e de belasthare periode.
(Samengeschakelc1e wetten betreffende de
ilikomstenbe1astingen, art. 26, par. 2, 4° .)
13 october 1959.
129

57. - Beilrijtsbelast·iJt,q. - Berkijts·witon·ven en lasten. - Interesten cler lwp·italen awn ilenlen ontleen!l en in het 1JeIZ1"ljt aangeu:encl. - Beg1·ip. - De inte-
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resten t1e.·r kapitn len allll dcmlen ont1eem1
en in lwt betlrijf anngewem1, in artikel 26,
lltll'agllmtf 2, 2", w1n cle smnengeschakeltle
wetten lletreffemle tle inkmnstenbe}astingen bedoeltl, zijn tlie weike >erschult1igd
zijn krachtens een uit een oncreenkomst
blijkencle Yerbintenis wdke SlJlcCitNt·l aangegaan wenl tot llet recll tstreeks voorr1ce1 van tle exploitatie die het yoorwerv
is van het lJellrijf.
12 noyember 19:19.

219

58. - BcrlriJfsuelasting.
BerlriJfs·uituwl:en en -lnsten. - A_ftreJ,·I.:inu ·can de
lwlastlmre inl.;omstell afha:nh,el'i}h.' vnn het
IJe·wijs rloor rle /Jelnst:iJI.fftJ/iclltiue ·vwn hu11
·u;erlcclijl.:heirl en hnn uerl mu. - De lJe1-astingplichtige moet tle werkelijkheill en
het lledrag bewijzen Y•an tle uitgaven en
IJetlrijfslasten Wc'lke hij, in zijn anngifte,
Yan zijn llrnto-inkomsten nftrPl;:t.
12 noyember 19."l9.

219

5·~. Berlri.ifsbelastiny.
BerlrijfsuittJWl'Cil. 1Yerllende ·vcnnoot vnn een
tJersonen·ven nootschap met beperkte a.nnsprakeliJkhei!l. Verlies •vnn de vennootschnp. - Berlrnu nttrekbnnr ·vnn ae
belast/)({ re inl.:u·msten ·1:a 11 de •[en/loot. Voor·wanNirm. · - De werkencle yennoot

Yan een versonenvennootscha']l met beperkte a•ansvrakcH.ikheid mag een tloor
lle Yennout~cllap g\"letlen yerlies van zijn
belasthare lJeclrijf.sinkomsten, a·ls PPll beclrijfsuitgnye, Rlcchts aftrpkken zo llij het
persconlijk aangezui Yer<l hec•ft.
17 noyemller 19G9.

2H7

60. - BerlrijfsuelastinrJ.
Bed1'iJj'suitgnven. Yennootsehap.
Uitgwre
nlleen gerlanil· om een !lenle ·vnn een veruintenis die hen~ persoonliJT.; ·was te ontslawn. - Niet aj'trekbwre 'llift/(£'Ve. - De

uitgave door een vennootschap gecktan
met het enig doel een tlercle van een verbintenis die hem persoonlijk was te ontslaan, mag door de Yennootschap van het
bruto !Jetlrag van hn·ar inkomsten niet
afgetrokken wo,nlen.
17 november 19iJ9.

2Hi

61. - Beclri:ifsuelastinr;.
Be(/'l'ijfs1tit[fa.·[en. ~ Fennootsohap. - Uiti/W[e [/6!laan als l/C'[Ollf van een verrichtin{} rlie
sleehts als iloel hrul te voorkomen aa.t een
aerrle de wanrrlever·minrle,rin,q ·rwn een
tJersoonUjk ·vermor;en zou. on(le1'[Jrtan. Niet a.jtrekbare ·uit[lw[e. De uitgaYe

cloor een Yennootschap geclnan, als geYolg
van een Yorige verrichting die slechts nJOr
doel had gehnd te yoorkomen dat een
llerde tle waardevermindering van een
versoonlijk yermogen zou ondergann, mag
cloor tle vennootschap van het bruto be-

drag Yan haar inkomsten niet nfgetrokken worden.
17 noveml1er 19ii9.
2-!G
62. - Belasting OJ! de uerlrijfsinkomsten. Berlrijfsla.sten en -·uit[Jwven. Beurip.- Zijn nlleen vnn de bruto-inkom-

sten aftrekbaar tlP !Jetlrijfslasten en -nitgaven, <lit wil ZE'ggen die welke nooclzakelijk met het uitoefenen nm het bedrijf
1·erllaml lwude.n.
313
8 december 1939.
63. - Be(l-J'i)fslasten en -uit{faven. Berl'i'i.ifslJelrwtin[J (loor een O've'l'lerlen belastinrJtJliohti.{}e •[ersohulrl·iya. - Beta.linu
rloor rle erj{}ennnm rlie ·in persoonl-ijke
naam het hnnrlelsberl·rijf 'Van de ove·rlerlen
uelastin(fplichtiue overuenomen heeft. ~
Betalinu ueen ·uU{fave 'll'itmn'kenrle njtrekuaar ·vnn rle belastuare ·inkomsten va.n het
bellriJj' ·rwn rle erfuennnm. - De betaling,

door de el'fgenaam die in persoonlijke
naam het hanclels-, nijverheicls- of landllouwbeclrijf van de overleclen belastingplichtige overgenomen lweft, van de beclrijfsllelasting verscllulc1igc1 op de inkomsten van het lJedrijf >an clie belasting-plichtige, is geen uitgave noodzakelijk tot
uitoefening- Yan het \Jeclrijf Yan de erfgenaam en maakt, derhalve, g-een last of
uitga ve uit aftreklmar van de belnstbare
inkomsten van die erfgenaam.
8 clecember 1959.
313
64. - Belnstiny op de berlri)fs-inl.;omsten. Berlrijfslasten en -nUga.•ven. Aftrekldny HLn rle belnstbrwe ofnkomsten.
- Aftrek'kinu nfhrmlceli:ik vwn het bewijs,
rloo·r !le 1Jelasti-ll[J1Jliohtige, van rle we·rkelijkheirl en het berlm{f van de be£l.·ri}fslnst of -uit{}wve. - De belastingplichtige

moet de werkelijkheid en het bech·ag·
rechtvaanligen >an de bedrijfsuitgaven
welke hij l1eweert gerechtigd te zijn yan
zijn IJruto-inkomsten af te trekken.
8 decemlJer 19iJ9.
313

65. - ~erl1:ijjslnsten. - Sonl betaalrl
tot aanz·uwennu vwn een schu.lrl rUe
vreemrl ·is rHtn ae bedrijfsaeti·vUeit vnn de
lJelastinyplichti.ye. - Uitgave n-iet njtrel.;bawr ·t:an ae uelnstunre oinlcomsten. - Is
niet Yan de belastbare inkomsten nftrekbnar de som welke door de belastingplichtig-e wt-rd lletanlc1 tot annzuiyering vnn
een schultl, tlie vreemd is aan zijn beclrijfsneti yiteit. (Sameng·eschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 26.)
2 fellrnari 1960.
499
,66. - Berlrijfsbelasti.ng.- Bearijj'sa•it{}a-ren. Bewi.js van rle werkelijkheirl
vwn het ue!lra-rJ van (lie 1tit[Ja·ven ten lnste
·[(Mt rle belastingschulrliue. De belas-
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tingschuldige moet de werkelijkheid en
het lledrag van de lleroepsuitgaven die hi.i
van zijn bruto-inkomsten in zijn aangifte
aftrekt lJewijzen. (Samengeschakelde wetten lletreffemle de inkomstenbelastingen,
art. 26.)
1 maart 19GO.
623
67. - Bellrijj'sl!elastin[!.
Bedl'ijj'snitr;n·ren. Ge.~·insuit[!a•uen tijflens een
periocle ·z;nn be!lrijj'sinncti.'Uiteit. - Uit[!nven d'ie niet mo[!en ·vermoerl worden 'UOOTt
te lcomen 'Uan afneminuen van niet bestanncle bedrijj'sinkomsten o·ve·r die pe1'iode o{!oel ·z;nn nov niet ve·rkreven inJ,,omsten o·ver latere cUenstjnren. De

sommen gelJruikt voor gezinsuitga ven, gedaan tijdens een rwriocle van betlrijfsinactiliteit mogen niet wettig geacht worden voort te komen van afnemingen van
niet l1estaamle lJP<lrijfsinkomsten over die
periocle ofwel van nog niet verkregen inkomsten over latt>re dienstjaren. (Sameng·eschakel<le wetteli betreffemle de inkomstenbelastingen, art. 26.)
1 maart 1900.
020·
·6·8. - Aj'trelckinr; nm rle beclrijj's·wrUezen. - Beclrijj'ska:mlcter vwn het 'UeTUes. - Be[!rip. - De feitenrechter, die

vaststelt dat een naamloze vennootschav,
eigenares van de quasi-totaliteit van de
aandelen van een nanmloze vennootscha11,
ze verkocht heeft in zulke omstandigheden dat enkel hare eig·ene aandeelhouders
ze heblJen kunnen aankonen en dat ze nidus aan hare namleelhouclers een voordeel
heeft willen verschaffen, mag daaruit nfleiden dat het door die vennootschav ondergaan verlies, welke voortsuruit nit het
verschil tussen de pri.is mits dewelke ze
die anndelen heeft aangekocht en de verkoopprijs geen bedrijfskarakter vertoont
welke toelaat het van het bruto-inkomen
af te trekken.
8 maart 1900.
G31
69. -

Aj'trelclcin[! der beroepsuit[!a'Uen.
Beurip. - Zijn 0nkel aftrekbaar nm

de brnto-lJeroepsinkomsten de uitgav<'n
die een beroepskarakter vertonen, d.w.z.
welke noodzakelijk 1t;rband houden met
de uitoefening van het lleroep. (Samengeordende wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, nrt. 20 en 30.)
15 maart 1960.
006
'70. - Aj'trekking 'ull!lt de beroepsuituaven. Sommen '11-it[!elwenl door een
na.wmloze ·vennootsclwp ve1·oonleelcl weyens econom'ische medewe1'khtr; met de
vijwnll, uepleer;<l door hnre or,qanen die
hnwr ·reohtstreekse 'Ucrnnt,woonlelij kheicl
·nwlle,qebmoht heej't. - Uitya.'Uen n,iet vereist door de uitoej'enin[! ·van het befl,rijj'
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en niet nj'tJ·ekbncw vnn cle belnstbnre wimsten. ·- Zijn geen uitgaven genoodznakt

door de uitoefening van het bedrijf en
zijn clerhalve van de bruto-winsten niet
aftreklJaar de sommen uitlletaalcl door c•en
naamloze vennootschap in nitvoering van
een veroonleling, tot schac1evergoet1ing en
tot verlleunlverklaring van de getlane
winsten ten haren laste uitg·esproken nit
lloofcle vnn economische medewerking· met
de vijaml, door hare organen gepleegd en
welke llaar rechtstreekse en penmonlijke
verantwoonlelijkheid heeft medegebracht.
(Samengeonlemle wetten lJetrefJ'entle <le
inkomstenbelastingen, art. 26.)
OOG
13 maart 1900.
71. - Aj'trekki-ng •ran de betlrijj'suit(fn1;en en -laston. - Beyrip. - Zijn alleen

aftrekbanr van cle bruto-betlrijfsinkomsten
lle uitga ven, welke ecn lledrijfskarakter
hebben, dit wil zeggen welke tot het uitoefenen van het lJedrijf noodzakelijk zijn.
(Gecoonlineenle wette~1 hetreffemle tle inkomstenllelastingen, art. 26 en 30.)
788
3 mei 1900.
72. - Aft·rel<kinv Ht.n do IJerlrijfs'llitUaven en -laste,u. - Sommen betaalrl rloor
een naamloze ·vennootscha:TJ tot soharle·ccrvoeclinu ·z;eroonleelcl nit hooj'rle 'Unn m isrlrii·ven ·vwn eoonomische snmenwerkinu
met de ·z;i.jancl. lliisclri)'ven [!eplee(fd,
het,<:ij door de O'/'fflUWn ·z;un rle ·vennootselwp ,in ile sj'eer ·z;nn hun bevoe[!llheden,
hetzij door hnar aanuestelllen ove1·eenlcomsti(; lle onrle,rrioll Un[!en van hctnr oruanen. Reclvtst1·eekse cwnspmlceH.ikhei!l 1mn lle 'Uennootscha-tJ. Uitga·ven
door cle ·nitoej'en'ing vctn het beroep ni.et
nood,<mkelijlc [!enuwlct en van de bela.stbnro winsten niet aj't·relcbnn1'. - J\fakcn

geen uitga ven uit welke tot het uitoefenen
van het betlrijf noodzakelijk zijn, en,
dienvolgens, zij niet aftreklJaar van de
belastlmre lJrutowinsten de sommen door
een naamloze vennootscha11 betaaltl in uitvoering vnn de veroortleling tot schaclevergoeding te haren laste uitgesproken
nit hoofcle van misdrijven van economisl!he samenwerking met de vijand gepleegd hetzij door lwar organen in de
sfeer van llun bevoegdheden, hetzij door
haar aangestelden overeenkomstig de onderrichtingen van haar organen, clit wil
zeggen met haar eigen cleelneming welke
haar persoonlijke en rechtstreekse nansprakelijkheitl tot gevolg heeft. (Burg.
WetlJ., art. 1382 en 1383; gecoonlineertle
wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, art. 20.)
il mei 1960.
78S
7.3. - Belastin[! op cle becl·ri)j'sinlcomsten. ~ Att·relck-iny 'Unn de beclrijj'snit[!nven en la.sten. - Effen sohttlcl. ~ Bem·ip.
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'- Opclat een schnlcl als betlrijfsnitgave of
-last, van het brnto-lleclrag van cle ·bedrijfsinkomsten aftrekbaar zij, is het namelijk vereist dat zij effen zij, hetgeen
impliceert clat haar lleclrag, OD een zekere
en niet hypothetische wijze, llepaald zou
knnnen worden, althans tot beloop van
een minim nm-lleclr ag.
(Gecoonlineercle
'\vetten lletreffencle de inkomstenbclastingen, art. 26, var. 1, licl 2; wet van
28 maart 1955, art. 1.)
12 mei 1960.
812

74. - Berl'l'ijfsbelastin[/.
Berlrijfsu'itgwuen rlie lwn oo1·zaalJ vinrlen in rle
schenrling vrm een wet ·1xm openbnre 01'(le.
- Geen nbsolnte mnatstaf om rle aft·rekldng •uan zorlwn·ige ·uitgaven van rle bnttoinkomsten te we·igeren. - llet karakter

van aftrekbare beclrijfsnitgave is niet ov
absolute wijze afhankelijk gesteld van
het vereiste clat cleze nitgave haar oorzaak
niet in een schencling van een wet van
openbare orde vimlt. (Gecoorclineercle wetten betreffende de inkomstenllelastingen,
art. 26, par. 1.)
31 mei 1960.
876

75. ---'· BedPijfsuitgnven.
Soha.rle·ve1·goerling rloo·r rle belastingpz.iohtige betaalrl
·inge·volge rlnrlen rloor hem ve1·1'ioht narw
aanleirl'ing 1jftn z·ijn berlri.ifsactiv'iteit,
rloch met m·iskenning vnn rle strafwet en
wetens en •willens. - Arrest rlnt 1veige1·t
het berlrag van rz.ie sclwrlevergoerling van
rZe berlr·ijfsinkomsten nf te t·rekken. Wettelifkheirl. - Wanneer cle schadevergoecling cloor de belastingpliehtige aan
clenlen wercl betaalcl ingevolge daden
welke llij naar aanleicling van zijn beclrijfsactiviteit, cloch met miskenning van
de strafwet en wetens en willens verrieht
llCeft, beslist het hof van berocp wettelijk
clat tleze nitgaven van de inkomsten niet
mogPn afgetrokken worclen.
31 mei 1960.
876
1±. Aft·relcking '!:an

verlrijfs·~:erz.iczcn

'l:rtn vorigc rlienstjwren,

76. - Berlrijj'sbelastingen. - BerlrijfsverUe.zen van vo1··ige boekjwren. - ATt.zkel 32, 1Ja.1·ag·mrtf 1, lirl 2, q;an rle sa.mcngescha.kelrle wctten. H a.nrlels·vennootschnp rlc tijrlperlcen Htn harw boelJja·ren
uewijz'igrl hebbenrle. - Yor'ige voelJja1·en
wan1''Vnn rle beclr'ijfsve·rliezen a.fgetl'olcken
moe ten wonlen. - W anneer een llandelsvennootschap aanva).lkelijk haar boekllouding per lloekjaar lopende van 1 juli
tot volgende 30 juni gevoercl heeft en wunneer vervolgens een boekjaar begonnen is
op 1 juli om slechts op 31 december van
het volg·end jaar afgesloten te worden,
zijn de beclrijfsverliezen van cle vorige
boekjaren die, luidens artikel 32, para-

gruaf 1, lid 2, van <le samengeschakelde
wetten betreffende cle inkomstenbelustingeil, afgetroken moeten worden van de
belastbar(} inkomsten van clit clercle op
acllttien maand lopencle boekjaar, deze
lledrijfsverliezen welke geleclen werden gednrende de twee lloekjaren die op 30 juni
van de twee vorige jaren afgesloten werclen.
12 november 1959.

222

77. - Bellrijfsvelastin,rwn.
Aftrekk'ing q;nn rle berlTi:ifsverli.ezen vnn vorige
jrwen op boelcjaren. - A·J·tilcel 32, tJamgmnf 1, l'irl 2, van rle snmen[Jescha.Jcelrle
wetten. - Bepa.Ung van het bcrl-rijfs7cnmlcte1' van het q;e-rz.ies. - Is wettig de
beslissing van cle feitenrecllter clat het
verlies dn t een belastingvlichtige beweert
geleclen te hebben door het fcit van de latere insolventie van hem te wiens outlasting hij een betaling aan een llercle geclaan had, niet het door artikel 32, paragraaf 1, lid 2, van de samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenllelastingen vereiste lleclrijfskarnkter heeft, omdat die betaling het lledrijfsknrakter niet
had in de zin van cle nrtikelen 26 en 30
van dezelfcle wetten.
12 november 1959.
222
15. Ontlnstin[f 1.vegens

o·~:erbelast-iny.

7•8. -

Yerzoek om ontlnstiny· van een
overbelast-ing. - Recht voo·r rle belrtst-ingpz.icht-ige tot ·inrz.ienin(J van. rlergez.ijlc vcrzoelc na het ve1·strijlcen Vltn rle rloor a1'tikel 61 van rle snmengeschnkelrle wetten
bepaalrle te·rmifnen. - Yerzoek gesteu.nrl
6p nrtikel 2 van rle wet vnn 30 me'i 1949,
- Geen tvi.jzip'ing van rle rlom· rlie bepnz.in[f uestclrle termijn ·uoo·r rle tent.ybetnUnp q;nn rle ove-J·belasting. ~ Ret aan de

belasting·plichtige toeg·ekende recht tot incliening, na het verstrijken van tle hem
door artikel 61, paragrafen 3 en 6, lid 1,
1·an de samengeschakelde wetten betrcffemle de inkomstenllelastingen verleemle
termijnen, van een verzoek om outlasting
nm de overbelasting welke nit een aan
een agent van de nclministra tie toe te
scllrijven nl.ateriele font of nit een cln!Jbele belasting voortgesproten is, en om
terngbetaling van lle reeds lletaalcle belnsting, op de voet van nrtikcl 2 van cle wet
van 30 mei 19J!l, heeft niet tot gevolg tle
termijn bij deze bepaling gesteld voor de
teruglletaling van de overbelasting te wijzigen.
1 tlecem ber 1959.

296

79. - Ye·rzoek om ontlnst-in{f '!:an een
o·verbelast'ing. ~ 'l'enn'ijn waarin rlergeUjlv q;erzoelc lean 'ingerl·ienrl wonlen. - De
terugbetaling van de overbelasting welke
nit ann een agent van de ndministrntie toe
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te schrijveu materHHe fouten of nit eeu
dubbele belastiug voortgesproteu is, is
aan de directeur voorbehouden en mag aileen worden bevolen tot met de verstrijkiug van de termijn van drie jaar, ingaaude ten llage van de ontvangst, c1it wil
zeggen ten clage van de storting van de
belasting op de belastbare inkomsten.
296
1 december 1959.
80. - TTerzoel" om ontlasUng iian een
overbelasUng. TToonverl) van lle wet
vwn .89 mei 195.8. - De wet van 29 mei
1952, tot aanvulling van de wet van 30 mei
1949, door iuvoeging van een derde lid in
artikel 61, paragraaf 6, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomsteubelastingen, strekte ertoe te vermij<len dat de verjaring van de termijn tot
terugbetaling tegen de belastingplichtige
zou worden ingeroepen door een bestuur
dat de achterstancl niet tijdig had kunneu
bijwerkeu.
1 december 1959.
296
81. - TTerzoek om ontlnsting van· een
overlJelast-ing. - TTerzoek betrelclC'ing heblJenlle op een cl·ubbele zett-ing ten gevolge
vwn lle n-iet · toepass·ing ·1xm artikel 52 van
lle samengesehnkellle wetten. - Tennijn
tijllens well"e cle terngbetnli.ng wonlt toegestaan. ~ Al heeft artikel 2, 3°, van. de

wet van 27 juli 1953 artikel 61, paragraaf 6, lid 2, van de samengeschakelc1e
wetten betreffende de inkomsteubelastingeu vervangen, blijft er eveuwel dat
krachteus artikel 9, 3°, van die wet, artikel 2, 3°, wanneer hetov een dubbele zetting· ten g·evolge van de niet-toepassing
van artikel 52 van de sameugeschakelcle
wetten betrekking heeft, de terugbetaling
van de sedert 1 januari 1945 bedoelcle
overbelastingen slechts toestoncl tot 31 december 1954.
296
1 december 1959.
·82. - Ontlastingen. - O·verbelastingen
voortvloeiende uit materWle •verg·issingen,
·u.it llulilJele lJelasting of ~tit hejfing lJ·ij ae
lJron van beclragen hager llMt cle 7Jelast-inOntlnsting 1.1;\elke
gen verschnlcl·i.gll. zelfs 1xtn amlJtswege lean verleenll 1vonlen
en na het ve·rstri.ilcen vwn lle te·rm·ijnen tot
1·eclamntie en tot beroep. - Ingeval van

overbelastingeu voortvloeiende uit materiele vergissingeu, uit clubbele belasting
of nit hefting bij de brou van bedragen
hoger dan de belastingeu versclmldigd,
verleent de directeur der belastingeu er
outlasting van, zelfs van ambtswege en
na het verstrijken van de termijnen tot
reclamatie en tot beroep. (Sameng·eschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, vnr. 7; wet van 27 juli
19tl3, art. 2, 3° .).
24 mei 1960.
858
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16. Ji'am·iHelasten.
.83. - 1J'nmilieleclen beschouwll als zijn<le ten laste van de belnst-ingpz.icht'i,qe. ~
GecounUneenle wetten, wrti./cel 49bis, pn·
ragraaf 4. - Bedmg vnn cle persoonUilce
inlco·msten van rle lellen van het gezin, 'uoven hetwelk lleze niet meer beschouwcl
worden als zijncle ten laste. ---'- Niet lJegrcpen de becl,rijfsinlwmsten voor llegenon
cUe hun militwire clienst vePv·ullen. '-- lli·iUtaire clienst. ~ Be{frip. - De « militaire

c1ienst ll door een lid van het gezin van de
belastingplichtige yervuld cc op 1 januari
van het belastingjaar ll, welke, volgens artikel 497Jis, paragraaf 4; van de gecoonlineenle wetten betreffemle de inkomstenbelastingeu, toelaat zijn beclrijfsinkomsten
niet in aanmerkiug te nemen om vast te
stellen of de algeheelheid van zijn persoonlijke inkomsten nl dan niet llet door
de wet bepaald beclrag overscluijdt opdat
hij nog al zijnde ten laste van de belastingplichtige zou kunnen worden bescllOllWd, is de mili taire dienst in de
eigenlijke zin van het woorcl en niet een
gewone of mobilisatiewederoproeping, een
wederoproeping bij wijze van tuchtmaatregel of een jaarlijkse monstering van de
getalsterkteu.
14 juni 1960.
17. Ve·rho{fingen als sanctie.
i84. -

Annslng gevest-igcl Mnnen cle lJuiten{fewone tennijnen, llo01· nrUlcel 1 va.n
de wet van 30 :htz.i 1957 verlengcL - Belnstingverhog·ingen toepasselijlc. - De belas-

tingverhogingen voorzien bij artikel 57
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstcnbelastingeu zijn toepasselijk op de aanslagen gevestigd binnen de buitengewone termijnen, bij artikel 74 van gezegde wetteu bepaald en door
artikel 1 van de wet van 30 juli 1947 verlengd, zelfs zo die termijnen samenvallen
met die bepaald bij de artikelen 7 en 15
van de wet van 16 october 1945 betreffende
de extrabelastiug.
24 november 1959.
2G5
18. Reclamnt-ie.

.85. -

Besliss'ing van cle cli1·ecte11'1'.
D({acl V({n content-ie·uze 1·echtsmacht.

De beslissingeu gewezen inzake rechtstreekse belastingen door de directeur die
uitsvraak cloet op de reclamatie van de
belastingplichtige tegen llet beclrag van
zijn taxatie, zijmle daden van contentieuze rechtsmacht, behoeven als zodanig
met redenen orilkleed te zijn.
17 sevtember 19G9.
49
.86. - Geen. gelJnt'ilc vnn cle 1J1'ocecl!l;re
van get·uigenverhoor zoals voorz,ien in n·r-

lOJO

BELASTINGEN EN TAXES.

til.'el G4 nw de swmengesclwlcelde wetten,
·mawr samen·voey-ing /Jlj de v·rocerlu·re vnn
lle verlclc/.1'-iny ·van een tlenle, nls ·inUchting. - Wettelljklleid. - De omstandig-

l!eitl dat de bij artikel 6* van de samengesclwkelde wetten !Jepaalde procedure, betreffemle !Jet omlerl!oren van tle getuigen,
niet nag;eleefd werrl tijdens l!et omlerzoek
van de reclamatie van een !Jelastingplichtige, maar dat bi.i de !Jestuurlijke procedure een verklaring door een am!Jtenaar
opgenomen, als eenvout1ige inlichting samengevoegtl is, heeft niet de gellrekkigheitl van deze procedure tot gevolg noch
tle nietigheid nm het arrest dat cr cen
gevolg nm is.
17 september 19i:i9.
49
·87. - Beslissin!J ·ran de directeu·r.
Uit!JestrelcthC'ill ·vrm rle '/!Wchten en vnn cle
plichten van llc rz.trectem·. -- De directeur

tler belastingen heeft het recht en de
plicht, niet alleen uitsvraak te doen over
de betwistingen die hem voorgelegtl worden door een ontvankelijke reclamatie,
<loch ook de bij hem uanhangige aanslag,
in al zijn bestamldelen van mnbtswege
reeht te zetten en tlit zowel in het voorlleel van de belustingplichtige als van de
Staat.
17 sevtem)Jer 19i:i9.
i:i2
8•8. - Beiilissing ·wm rle rlirecte·u·r.
WetteUjke yronrlslny ·ua:n de 1titgestre7ctheirl ·van de rnachten en van de plichten
van rle rlirecteu·r. - De omvang van de

plicht van de directeur der llclastingen
niet enkel uitsvraak te doen op <le betwistingen die hem voorgelegd worden door
een ontvankelijke reclamatie, doch ook de
bij hem aunhangige aanslag van ambtswege recht te zetten in al zijn elementen,
en tlit zowel in het voortleel van de belastingplichtige als van de Staat, blijkt,
enerzijds nit het karakter van openbare
onle van tle belasting hetwelk vergt da t
de llelasting omgeslagen worcle overeenkom,;tig de wet over allen die in de lasten
Yan cle Staat moeten voorzien, en, anderzijdH, lliernit clit krachtens artikel (il, paragraaf 1, van de sumengeschakelde wetten hetreffemle de inkomstenbelastingen,
de reclamatie de aanslag in zijn gelleel
zoals hij op het kollier gebracht wer<l, en
al zijn elementen, bij de directeur aanllangig maakt.
52
17 september 1959.
,89. - Uitleyginy met reclencn omkleerl
en ·ucrenigbawr met fle bmvoonlinrton 'Uan
Soevereine ·uitlegginrt
fle reclamatie. rloor !le ·rechter over de yroncl. ~ De met

redenen omklede uitlegging clie <le feitenrechter geeft van de reclamatie door tle
belastingpliehtig·e toegestnurd aan de eli-

rertenr der llelastingPn is soeyerein "'vanneer ze niet om·erenigbaar is met rle bewoorclingen van cleze reclamatic.
27 october 19i:i9.
loG
90. - Grief wegen8 ZI.Jn onilllidelijkheia floor rle iU·recteur niet knnnenfl-e onrlerr::ocht wonlen. - Grief als nan rle d1recte·ur niet ·voo·rgelertll fl'ienenile nangezien te 'Worden. ~ De in een tot de direc-

teur tler clirecte belastingen gerichte reclamatie opgeworpen grief die, wegens
zijn onclniclelijkheid, zich tot een onderzoek <loor de tlirecteur niet leent, moet
aangezien word0n alsof hij hem niet voorgeleg·d wercl.
12 noyemller 19i:i9.
213
91. tie. -

l'nye en onduillelijl;e •reclnmaNiet gemotiveenle reclwmnt'ie. -

Een \'age en onduitlelijke reclamatie is
niet gemotiveerd als vereist door artikel 61, parag-raaf 3, van de sameng·eschakel<le wetten lletreffemle de inkomstenbelastingen.
1 december 1959.
291
92. - Niet ontvnnkeHjl,:e reczanra.tie. Directeur de,r beln:;t'in!fen rlie nlleen de
niet-ont,ua.nkeliikh·ied er,wn l"a:n vaststellen. D1rectell'l' rlie fle jurisrlictionele
uwcht niet heeft om fle na'l!sla!l •recht te
'i!Ctten. vVanneer de reclamatie niet

ontvankelijk is, kan de tlirecteur der belastingen, in de vervullin!?: yan zijn juris<lictionele taak, alleen de niet-ontnmkelijkheid ervan vast~tellen, llij heeft tle
jurisclictionele macht niet om de erin bedoelcle aanslag recllt te zetten.
15 december 19i:i9.
3±1
9.3. - Niet ontmnkelijkc 1'Colnmntic.
- Directem· cler /Jelastingcn die een ontoereilcenrlheifl of een !!Cb'rel,, nan tnronUc
va.ststelt. ~ Directeur rlie, bij aclm'inistrntie·ve mnatre!tCl, fle oplcolder/J'reng'ing vnn
con ondersch eiflene futnsla!! ·nw.[J bevelen.
Aansln11 onfle·rwo1·pen ML1lt rle wetteli.i ke ·regelen betreffenfle de proceflU1'c en
nwn de nwnsla[/termi.inen. - Annslng fUe
:;leah ts rloo·r 1ni ildel ·z;an een ·rcclamatie
/Jestreden knn '/.von/en. - vVanneer de tli-

rectenr der helustingen, naar uanleiding
1·an het omlerzoek Yan een niet ontvnnkelijke reclamatie, een ontoereikenclheid of
een gellrek aan taxatie, hetzij in de betwiste aanslag hetzij wat andere belastingen of andere clienstjaren of andere belasting~chultligen betreft, vaststelt, mag hij,
bij een van louter administratieYe nard
en aan zijn jurisclictionele tank vn,emtle
maatregel, de opkohier!Jrenging door cle
controleur beYelen Yan een onderscheiden
aanslag, omlerworpen ann de wettelijke
regelen lletreffemle de vrocedure en aan
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de aanslagtermijnen en die slechts door
micldel van een nieuwe reclamatie !Jestreden kan worden.
15 december 1959.
3±1
94. - Be.<nvaarsclwift. - Annsl(t{t van
am/Jtswege. - Bevoegdheicl van de 1lirecte-u.r om tot een nndere ~vijze ·uwn tnxntie
o·ver te r11utn clan deze, wellce door ae controleu·r wen~ aangewentl. - De directeur

uer !Jelasting·, uitspraak doende over een
ontvankelijk bezwaarschrift van de belastingplichtige tegen een aanslag van am!Jtswege, is g·erechtigd om de belast!Jare
grondslag te verbeteren, namelijk met
over te guan tot een andere wijze van
vaststelling dan uegene, welke door de
controlenr werd aangewend en onvoldoende of verkeerd werd geoordeeld.
12 januari 1960.
420

95. - Bezwaarschrift.
Beslissinrt
vnn de 1Urectenr aer lJelastingen wanrlJi.i
ae missi.ngen en vergeUngen, begaa.n b·i:i
het vaststellen vnn de nanslag, d·ie het
·uoo·rwe·rp ·u.itm.aakt vnn het 1Jezwna1'sah·rift worclen verbetenl. ~ BesUss·i·ng
rlie geen nieuwe aanslng tot stand. /Jrengt,
vcrschillencl vnn de gewijzigde annslag,
maar een aanslag 1Ue zich met deze ve1'eenzelvigt. BesUssing en inkohiering
niet onclerwo1·pen ann 1le aanslagtenn·ijnen. Wanneer, uitspraak doende op
het bezwaarschrift van een belastingplichtige, ingecliend overeenkomstig artikel 01,
paragraaf 3, van de samengeschakeltle
wetten op de inkomsten!Jelastingen, de directeur der belastingen de belastbare
gTondslag van de aanslag, voorwerp van
het bezwaarschrift, vcrhoogt, en alzo het
inkohieren van een aanvulling van de aanslag zich OlXlringt voor de noodwencligheden van de invorderin!?;, vereenzelvigt zich
de beslissing van de directeur met de oorspronkelijke aanslag; het wordt niet vereist dat <lie beslissing gewezen wordt noch
clat de inkohiering van de er nit voortvloeiencle aanvnllemle belasting geschiedt,
hetzij in de gewone, hetzi.i zelf in de buitengewone aanslagtermijn. Het volstaat
dat de door het bezwaarscllrift bestreden
annslag· !JinnPn de wettelijke termijn op
het kohier werd gebrncht.
12 januari 19GO.
422
'96. - Be.zwa.a:rschrift.
TTertrel>}J'IInt
va.n de termijn binnen dewellce het moet
·i.nrte1Uena · 1oonlen. - De termijn van zes

maanden, waarover cle belastingplichtige
in zaken Yan direete belasting;en beschikt
om een !Jezwaarschrift tPgen het beclrag
van cle aanslag in te clienen, loopt te rekenen van de datum Yan tle toezending; van
het aanslagbiljet, zelfs wanneer clit stuk
zelf geen datum van toezending draagt.
12 januari 19GO.
424
VERBH.,

19G0. -
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'97. ----,-

Be.~1oaarschrijt. Aansla{f rteop ae aoor de /Jelastinyschnldi.gc
J!e·rplichtin{f
11anuegeven ·inkomsten. voor cle belnstinrtsclwlrlirte het be1.vijs van
een rl·wnling omtrent tle fei.ten of het ·recht
bij te b1·onyen. - Wanneer cle aanslag .gevesti.gc~

vestigd wertl op cle door cle belastingsclmlclige aangegeven inkomsten, heeft
cleze niettemin !let recht een bezwaarscllrift in te tlienen mits het leYeren van
het l1ewijs Yan een tlwaling omtrent cle
feiten of het recht.
14 januari 19GO.
430
98. - Reclnmatie uelaentlc va.n nmbtswege voor rle ruulere belnsti•ngen ge·vesti.gd.
Gcltlighei.rl
op dezelftle /Jestanrltlelen. va.n rle ·reclamatie ondenvorpen artn ae
voorwa.nnle dat de.~·e belastin{fen hetzij
dezelfde belnst'inrf1JlichtiiJe, het.<::ij een met
dezelfde belastingpliahti[!e [!elijkgestelcle
persom~ /Jctreffen. Zo de reel am a tie ge-

richt tegen een op betwiste elementen gPvestigtle aanslag van amlltswege geldt
voor antlere belastingen, zelfs wanneer de
wettelijke termi.jnen van reclamntie tegen die belastingen verstreken zijn, wanneer zij op clezelfcle aanslagelementen gevestigd zijn, eist de wet nochtans niet dat
die belastingen dezelfcle belastingplichtige
zouden betreffen; het volstaat dat zij een
persoon betreffen, die met dezelfcle llelastingplichtige gelijkgestela wordt door artikel 74b·is van de samengeschakelde wetten op de inkomsten!Jelastingen. (Wet van
30 mei 1919, art. 1, tot aanvulling van
art. 61, par. 3, van de samengeschakeltle
wetten op de inkomstenbelastingen.)
9 februari 1960:
530
99. -

Onrlerzoelc ·van rle 1·cclnmntie

rloo1· tle am./Jtennnr rlie ae aansla.rJ aevestigcl heejt, en nnrlien de ·rang van ·inspecteur vencregen heett.- Wettiuheirl.- De

omstancligheid dat de reclamatie van een
belastingpichtige onclerzocllt werd door dP
mnbtenaar, clie als controleur de aanslag
gevestigcl lleeft en nnclien de rang van inspecteur vm·kregen heeft, tnst de wettiglwid van cle. annslag niet a an.
16 februari 1900.
571
100. - Sch·riftelijlc a.l,'l"oorrl. - A.klwonZ. door een 11utndata'l'is onrle·rtekend.
Drna.gwijdte vwn het nlckoonl en macht
vnn fle manrlntar-is lc11nncncle niet voor de
eerste mnnl v66r het hof wo·rden bet·wist.

~

- Wanncer een reclamatic tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen gevolgcl
werd door ecn schriftelijk akkoord, kan
tle belastingplichtige noch de clraagwijclte
van het gegeven akkoord noch <le macht
van degene, die het akkooru ondcrtekeml
heeft, voor de eerste maul Yo6r het hof
betwisten.
23 februari 19GO.
599
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101. -

VertJlichUng tot moti·ve1·en. -

De reclamatie van een belastingplichtig·e tegen het bedrag van de aanslag in de inkomstenbelastingen moct, op
straf van verval, gemotiveerd zijn. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
23 februari 1960.
G01
Sanctie. -

102. - Beilrijfs'inko·msten van ae ·man
en ile echtpenote. - Aanslc[,q ,qevestiiJtl op
naan~ ·van het gezinshoof!l. - Rectnnwtie
ingerl'iena floor aeze laatste. - Gelclighe·itl.

- Wanneer een betwisting, betreffende de
bedrijfsinkomsten van de man en van de
echtgenote gevcstigd is geweest op naam
van het gezinshoofd, dicnt deze laatste
een geldige reclama tie in tegen de aanslag
betreffendc de bedrijfsinkomsten van de
echtgenotc. (Samengeordende weiten betrcffende de inkomstenbelastingen, art. 35,
par. 2, en Gl, Dar. 3.)
29 maart 1960.
70±
103. - Berlri}fsinkornsten 1:an cle mnn
en van rle echt,qenote. - Annsln[J ge'l:esUycl op nnnm V(tn. het gezinshoofrl. - Beper/etc ·reclamatie V(Ln clez·e lantste. - Gevol[!en. - Wanneer een aanslag, betref-

fende de bedrijfsinkomsten van de man
en de echtgenote gevestigcl is geweest op
naam van het gezinshoofcl en clnt de reclamatie door deze laa tste ingec1iem1. enkel
de door hem lJersoonlijk llehaalcle inkomsten betreft, maakt de reclamatie niettemin het geheel van de aunslag lletreffencle
die inkomsten en deze door de echtgenote
llehaald bij de clirecteur cler belastingen
aanhangig. (Gezegde wctten, art. 35,
par. 2, en 61, par. 3.)
29 maart 1960.
70±
104. - Beperktc Teclamatie 1:an het
gez·inshoofcl tegen rle awnslalf 1Jetreffencle
cle 1Jerl'I'L:ifs'in7wmsten van 1JC'i!le echt[fenoten. - Dnta,qw·ijilte 1:wn ae nuwhten en
ve1·pUchtingen 1:an ae cz.irecteu•J' rler 1Jclasf'in{fen. - De clirecteur c1er lJelasting<'n,

rz.irecte·u·J· om al rle 'i/1 het vesti[fen 1;an cle
nwnslct{f 1Jegane rltva/.in{fen te 1'ele'Ue'i'Cn. Macht om rl.e 1Jelastbnre ff'I'01Hlsla.y te 'l:e·rmeenleren met cle In kmnsten ·&an hetzelfrle (z.ienstjnn1' well'e het voorwe·rp heb1Jen gemnalct vnn een vern·ieUrtrle rwnsla{f.

- De c1irecteur der rechtstrer~kse belastingen bij clewelke een regelmatige reclamatie tegen cen binnen de gewone aanslagtermijn gevestigcle aanslag aanh:::mgig
worclt gemaakt het recht en cle vlicllt hebbencle de clwalingen begaan hij het vesti'
gen van clie aanslng recht te zetten, lleslist wettelijk llij cle belastbare grondslag·
ink oms ten te voeeen betreffemle hetzelfde
dienstjanr, die het voorwerp hnclrlcn gemaakt van een andere \Toeger vernietigcle
aanslag.
7 april 19GO.
729
1:06. ~ Besli.ssinu 1:an fle clirecte'll·r clcr
belastinuen tvelke cle cwns/.a.[J vcrbete1·t die
het V001'WC1'1J 1:nn ae ont'l:ctnl.:eUjke ~·ecla
matie nUuwa.lct. ~ Beslissing wel.lw {feen
n'iewwe na.ns/.nlf tot strmcl 1Jrcngt. - Ten
lcohiere 1J1·engen ·can cle 1Je·vo/.en rwnvullencle belnsting. Uit1:oerinusmrwtreucl
1:nn rle 1JesUssing. - Betwistinrt 1Jij m'i!lclc~
van 1Jeroep 1:661' het hof van beroep en
niet 1J'ii miclclel va.n rec/.amwtie. - De c1i-

rectem: der clirecte belastingen bij wie het
geheel van cle aanslag door cle ontvankelijke reclamatie van de llelastingplkhtige
aanhangig is gemankt, brengt geen nieuwe
aanslag tot stand door cleze te verbetcren;
het ten kohiere brengen van <le aanvullencle belastinp; wellie hij beveelt is slechts
een uitvoeringsmaatregel van zijn beslissing, vatbaar voor een lleroep Yoor het
hof van berocD maar geen aanleicling kunnencle geven tot nieuwe reclmnatie.
21 juni 19GO.
958
19. Bei'OCZJ voor hct hof ·van berocp.

107. -

St·ulc onrlenvortwn awn. rUt huf.
BeoonleHqw 1:an het nie·utv k(Wa/cter
van rUt stu.lc ten otJz'ichte vrvn. rle bescheirlen cUe de 1Ju.nrlel1t.itmct7cen. - Soe·vereine
1Jeoorcleling van cle 1·echte·r ove·r cle m·onrl.

bij wie een beperkte maar re:relmatige reclamatie van het gezinshoofd tegen cen
aanslag betreffencle de bcclrijfsinkomsten
van beide echtgenoten aanhangig wercl
gemaakt, lleeft llc macht en cle verDlichting om nict enkel over de door cle rcclamatie voorgelegdc bctwisting te lleslissen,
doch ook cle aanslag in haar geheel te
onclerzoeken en al de onrcgelmatigheden
of vergissingen zo ten voorclele nls ten
naclele van de llelastingschuldige recht te
zetten. (Zelfcle wetten, art. 33, par. 2, en
61, lJUl'. 3.)
29 maart 1960.
704

- Het hof van beroep dat uitspraak cloet
over een verhaal tegen de beslissing· van
de directeur cler clirecte belastingen, beoorcleelt soeverein in feite of stukken v66r
het hof neergelegd buiten cle termijn voorgeschreven door de artikelen 9 en 10 van
de wet van 6 september 1895, vervangen
door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953,
nienw zijn ten opzichte van de stnkken
die het dossier uitmaken.
15 september 19u9.
39

~ Aanslag [!C·cestir;!l l!'innen de

1'08. - Perlcen van het [!escldl. --Hot
van bemep ultijcl uemachUgcl, zelfs van
am1Jtswege, 11a te grwn of rle cumslng niet

1:05.
ge·wone

ctwnslc~gtermijn.

-

Macht 1:an cle
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;vietig ·is ivegens fo;·olttsie. - Het lwf van
beroep, in kennis gesteld van het beroep
van de belastingplichtige tegen {le beslissing van de directeur der directe belastingen mag, in welke stand van de zaak
ook en buiten de betwistingen opgeworpen in de reclamatie en de vraagstukken
waarvan de directeur kennis heeft genomen, nagaan, zelf van ambtswege, of de
aanslag niet ingekohienl werd na llet verstrijken der termijnen van aanslag.

6 october 1959.

106

109. - Beroep v6t!-r het hof V({)n beroep
te[Jen cle besUss-ing van cle clh·eoteu;· rler
belast-in[Jen. - Perlce1v van. rle betwistin[J
arm het hof van beroep ontle·rworpen. -

In kennis gestelcl van het beroep van cle
belastingplichtige tegen de beslissing van
de directeur der clirecte belastingen, mag
llet hof van beroep, behoudens forclusie
of geval van overmacht die de belastingschulclige belet heeft in zijn reclamatie
een betwisting voor te brengen, alleen
kennis nemen, op straf .van machtsoverschrijcling, van de betwistingen door de
reclamatie aan de clirecteur onclerworpen,
en van de vraagstukken op welke deze
laatste van ambtswege heeft beslist. (Samengeschakelde wetten betr.effende de inkomstenbelastingen, art. 66 en 67.)
13 october 1959.

126

110. - Verhaal v66r het hof van be;·oep tegen cle besUss-inrJ vwn rle clkeoteur
cle·r belast'ingen. - Perlcen van het [}esohU
awn het hof van beroep 01ulen.vor11en. -

In kennis gesteltl van llet verhaal van de
belastingpliclltige tegen de beslissing van
de directeur · der belastingen, vermag het
hof van beroep, buiten het geval van forclusie, aileen kennis te nemen van de
betwistingen onc1erworpen door de reclamatie aan cle directeur, en van de vraagstukken op welke {leze van ambtswege
heeft uitspraak getlaan. (Samengescllakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 66 en 67.)
15 october 195!l.

132

111. ~ H of van beroep rlat een aansla[J ~vijz·i,qt zonrle;· zelf, in cle pe;·lcen van
zi;in lcenn:isve·rlcrijrring, cle belastin[Jsohnlrl
te beoonleleJu. OnwetteUjlcheicl. ~ Is

onwettelijk de besUssing waarcloor het
llof van beroep, uitspraak doencle terzake
rech tstreekse llelastingen, beslist de belastbare gronclslag van een aanslag te
vermincleren, om cle enige reden clat deze
verminclering aangevraagd wordt door de
belastingschuldige in een schriftelijk stuk
door de administratie niet tegengesproken, zonder zelf, binnen de perken van
het aanhangig gemaakt geschil, en ten
aanzien vail al de elementen van de zaak,
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de werkelijkheicl van de belastingschuld
te beooNlelen.
27 october 1959.
165
112. - Eis arm tle rlireotezw rler belnsUn[Jen rloo;· cle ;·eolnmntie nlet vooTgele[Jrl.
- Direotetw over tlie lcwost-ie [}een 1titspraa1c geclaan. hebbencle, hoewel hij ze
van ambtswerte harZ moeten onrlerzoelcen.
- Hot vrtn beroop zoncler maoht om C'i'
lcennis vrut te ·Hemen. - Het hof van be-

roep, waarbij het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van cle
directeur der directe belastingen aanhangig is gemaakt, zou, zonder zijn macht te
overschrijden, niet kennis kunnen nemen
van een kwestie die· door de belastingplichtige aan de directeur niet onderworpen wercl en waarover cle directeur geen
uitspraak gedaan heeft, zelfs zo hij ze
van ambtswege hall moeten onderzoeken.
12 noyember 1959.
217
113. - Perlcon van hot aan het hof
van be;·oep oncle'/'1oo·rzJen gesohil. - DiTectewJ· tlo1' belastingen een belastinrts7tpplemen t [Jevosti[Jcl h eb boncle. ~ Bet~visi'ing
C'i[Je?t a({)n llU snpplement 7Mtnnencle onclerwo;·pen ·wonlon, rloor hot be;·oop, nan
het hof vrm beroep. - Zo de belasting-

plichtige v66r het hof van beroep het
belastingsupplement door de over zijn reclamatie uitspraak {loende clirecteur der
belastingen gevestigd kan betwisten, is
hij nochtans niet ontvankelijk om voor de
ecrste maal v66r dit hof een betwisting
te doen gelclen clie niet rechtstreeks op
cUe wijziging van de aanslag slaat en die,
zoals een eis betreffencle de aftrekking
van een beclrijfsverlies van de belastbtne
inkomsten, betrekking heeft op het bepalen, bij de vestiging van de aanslag door
de controleur der belastingen, van de belastbare basis.
12 november l9:l9.
217
114. - Perken van het aan het hof
van beroep o1ulenvorpen [Jesohil. - TVet
Bevwn 1 n-ng,nst,ns 1952, artUcel 28. twist-in[} betrejjenrle rle a.ft?·eJclcin[J van 1dt
oorlorJssohafle voor[Jesproten becl,rijfsve·rUezen. - Betwisi'in[J voor rle eerste metal
v66r het hof 1Xtn be;·oep n:iet lcwnnencle
voo;·[Jelegrl -worrlen. - Beolnmai'ie bimnen
een n·ienwe tennijn. - Artikel 28 van de

wet van 1 augustus 1952 betreffencle de
herstelling cler oorlogsschade aan private
goederen heeft I'Oor cle belastingplichtige
een nieuwe reclamatietermijn opengesteld
om de aftrekklng, van cle belastbare inkomsten, van uit oorlogsschacle voortgesproten bedrijfsverliezen te bekomen; het
heeft hem het recht niet verleencl dergelijke eis voor de eerste maal v66r het hof
van beroep op te werpen.
12 november 195!l.
217
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].1:5.- Hot ·van ucrocp zijn IJCslissing
stctWCJUlc op in cen andere zaa.k ncdei".(JClcgrle stukkcn. Onwcttighcia. Het
llof van berocp, uitspraak doende over een
beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen, mag zijn beslissing
niet stennen up stukken die cleel uitmaken
van lle bumlel nellergelegd in een unclere
zaak die bij dit hof aanhangig is, al voegt
het, ter zelfder tijcl, de zaken samen wegena hun verknochtlleic1. (W ct van 6 ,;eptember 1f:95, art. 9 ; wet nm 2:J juli 1U53,
art. 1.)
2-± non•mber ] U5U.
263
11•6. - Bemep tcgen de ueslissinu van
rlc cliFcctcu !". - BctwisNngen ·wot rle ectstc ·maal ·v6r5r het hot 1Jan ueroep 1JCJJaalilelij7.; aa·JI!Jerluid, rle ·reclaJJintic slechts
vrwr; en oJirl·u.irleUjk geweest z'ijn!le. Bet·wi.stillffCII niet ·teuelmatiu uij cl'it hot
rwnlw.nuiy r;ema.akt. - Wnnneer een rel'lamntie Yang en oncluillelijk is, beslist
het hof Ytm beroep wettig dat cle betwistiugen waarover de clirecteur niet van
ambtswege uitsvrnak heeft gednan en clie
llerhalve voor de eerste maul v66r dit hof
bepanldelijk aangecluill worden, lliet ontvankelijk zijn.
1 december 1939.
2\Jl
117. - Bctwistillfl 1'echtstrecks awn
hct hot van l!eroctJ ouclcrworpe11. - Belastinr;plichtir;c 'in rle te1teli:ikc onnwgcli.iMicirl ·vcrJ,·ccrrl he1Jl!cnrle rlic 1Jetu,istiii!J
aan rlc rUrectcu r der l!elnstinr;en te onrle1'we!'pen. Bcoo rrlelinu In tcUc rloo1· rle
.feitenreahter. FJoe·vereine beoorr7cU!Iff.

- Het hof van beroep, nitsprauk doemle
over ecn beropp tegen de beslissing van
de llirecteur <ler belastingen, lleoorc1eelt
soeyerein in feite of de belastingplichtigc
in de feitelijke onmogelijkhei\1 Yerkcerde
clP betwisting tlie hij rechtstreeks nun bet
hof van berocp omlerwerpt ann cle directeur te onllerw<:rpen.
15 december 1H59.
339
118. - Xiet ontvwu kclijke reu7amatie.
Dircateur rler IJelaBNngcn rlie niettemi·n ann zicllzelvc de ju'l'iscz.ictio!lelc macht
toekcnt om. clc IJestrerlcn arf!lslnu ·recht te
2·et.ten ·en te 'ce·rz·1.vwren. MachtsoverschrijrlinrJ. - Jio[!Cr 7Jcmep •uan fle IJClastinr;schnlrlige ont·IHNikelijh:. IIot wrn
IJerocp rlat rUe lrwtste l!cslissin!f moet vern'ietipcn. Wannecr de clirecteur dcr

belastingen, omlanks de niet-ontvnnkelijkhcid van de rcclnmntie, aan zich zelve de
juriscUctionele mucht toekent om de bestreclcn aanslug recht tc zetten, door een
beslissing <lie '"rbij ingelijfcl wordt en die
hem verzwaart, begaat llij cen machtsoverschrijding <'n llet hof van beroep, bij
hetwelk het ontvnnkelijk hoger beroep van
de belnstingsclmldig·e uanhangig werd gc-

mnnkt, moet cUe laatste beslissing vernietigen.
13 december 1959.
341
119. - 13emcp tcucn cle 1Jeslisshl,q vail
!le rlirccte·ur. - Beslissing ·van rle cli!'ectcur zieh ertoc 1Jcperlccncle rle ·reclnma.Ue
niet ont•va.n keliik te verkla·ren. - Perk en
'Uan lle macltten van het hof van lJeroejJ.

-

Bellonclens l!et geval van forclusie en
Yan lleirkmcht clat de belastingplichtige zon belet llebllcn E'en betwisting nan
de clirectenr voor te leggen, mag llet hof
nm beroep, dat de beslissing hervormt
yan de c1irecteur tlie zich ertoe ]Jeperkt de
rcclmnatic niet ontvankelijk te yerkluren,
slecllts kennis nemen van cle cloor de belustingplichtige aan de directeur Yoorgelegtlc betwistingen.
22 llecember 1U5U.
374
(]it

120. - Ven1lichting ·voo·r hct lw.f van
1Jcroep .z·clt, IJi•nnen rle grcnzen •l!all· het 1Ji:i
het z·cl,ve nwnhanrtiu peschU de wettelijkheirl en !lc {/Cfli'IJ'JUllleicl vwn !le aansla.g tc
1Jcoonlelen. Ycr7Jocl ·vom· llct hot •van
lJCI'OCjJ ([(LJ1. ae Stant iets 'iJWCI' toe te ,,,enncn clan het hem, floor cle lie&lissing toe,r;cl"en!le. -Recht voor het hot ·1;an uemep
van am1Jtsweue 011 !le clementen te wi.jzen
'Wcllw va'il rlie aal'cl zijn rlrtt zi:i lwt vesti[!en ·van. rlc aaHsla.g l.?WJV!Ien rechtvaarrl'igen. - Daar l!et hof van beroep, gezien

hct kurakter Yl\ll openbare m·de van de
belastingznken, zelf, binnen de grenzcn
van lwt bij hetzelfcle aanhangige geschil,
cle wettelijkheid en de gegronclheitl van
de aanslag moet beoorclelen, zoncler gebomlen te zijn noel! door de feitelijke of
juridische beschonwingen van de beslissiTig van cle <lirecteur der belastingen,
noch <loor de conclusies der partijen, mag
hct, zomler evenwel aan de Staat iets
meer toe te kennen clan het hem door de
beslissing toegekencle, van ambtsweg·e op
<le elementen wijzen, welkc van llien annl
zijn dat zij het vestigen yan de annslag
knnnen rechtvaarcUgen.
14 januari 1960.
432
:1.'21. - BeslissinrJ van de rl.ireeteur clel'
lwlastin[!en ecn 'i'echtvaa1'Cl1{tinr; ve·rmel!lcncle ·van rle 1.oetteli)khe-icl en !le peConcl!ltsie
!Ji'Onrlheirl van ile anns7ng. van !le rulmoi11istmtle warwiJi,J r;een anclere
·recht·vnnnUrtinr; wonlt voor.r;,estelrl.- Hot
·pan 1JcroctJ rlie ·recht'VaanUginu ve·rwe?·pe'}l(le. - Hot van ueroep niet .r;chrmrlen
·vast tc stdlen dat er gcen wnclc·re 1Jestaat. - vVanneer, uitspraak doencle oyer

een verhaal tegen cle beslissing van de
directcnr der belastingen, waarbij een
reclltvanrdiging· van de wettelijkhei{] en
de gegrondheicl van de nanslng worclt gegeven, het llof van beroep die rechtvaardiging verwerpt, is het niet gclwuclen, bij

BELASTINGEN EN TAXES.
ontstentenis van conclusies die een andere
reclltvaardiging zouden voordragen, vast
te stellen dat er geen bestaat, om de annslag te kunnen vernietigen.
14 januari 19GO.
432
1:22. -

Beroep tegen de beslissing V(tn
de direote·wr. - Macht va:n het hot van
beroep. Ilet l!of van beroep, waarbij

een beroep van cle belastingpliclltige tegen
de beslissing Yan de clirecteur aanllangig
is, mag, bnitpn de forclusie of de overmacllt, zonder maclltsoverscllrijcling, geen
andere grieven o11l1erzoeken dan cUe welke
aan de directeur werclen onclerworpen of
door hem ambt~llalvc werden bcslecllt.
5DO
9 februari 1960.

1'23. - Belastinr!llliohtige heliliencle, ·in
zi:in oonolusies, af.r;ezien vnn het mirlclel
van torolu.sie. - Hot ·van liemep ·11:iet r;eho·uflen u-itfl·Pukkeliik over rlit ·midrlel ·witspraak te cloen. -·wanneer v66r. llet hof
van beroep, wntH'bij een beroep van de
belastingpliclltige tegen de bei;lissing van
c1e clirecteur cler belastingen nanhangig is,
c1eze belastingpliclltige, bij conclnsies, van
het in zijn beroe11 tegengewor11en mirldel
van forclnsie Leeft afgezien, is llet hof
van beroep nict gehouden nitclrukkelijk
over de forclnsie nitsprnak te doen.
11 februari 1960.
oi"iO

1'24. - A·rrest wnarl!ij rle t'erlieterin.rJ
van zelcere a. a lls7arJen 7Jevolen wonlt. Yoor.ziening van rle adn~in1stratie. - Mirlrlel rlat awn het hot van be·roep verwi:it
rle ·JI,ietigverlvlaring 'Vnn ile awnslauen niet
te hebben nitrJesproken. Mhlrlel niet
V((;Jl. bela:ng ontlJloot. Is niet van belang
ontbloot het door de administrntie tot staving van een voorziening in zaken van
clirecte belnstingen voorgesteld micldel,
waarbij ann llet hof van beroe]1 verweten
wor<lt de verbetering van zekere aanslagen te llebben bevolen, in plaats nm de
nietigverklaring er van nit te spreken,
wijl dezc de aclministratie toelaat, overeenkomstig artikel 74bis van de samengescllakelde wetten op de inkomstenbelastingen, nieuwe aanslagen te vestigen.
23 februari l!JGO.
G97
1.2,5. - Beslissiii(J van de rlireotenr
1.vanrbi:i rle reolamntie wegens tanUviteit
nriet ontva-nlveUjk ·wonlt verlclaarrl. - Arrest waarbi:i rle ·reolnmatie n·iet ontva,nkelijJ.:. wonlt verklaanl bij r;ebrelc aa.n
motiverinrJ. - TVettiuhehl. -Ret llof van
beroep waarbij een beroep aanllangig is
gemaakt tegen een beslissing van de elirecteur der belastingen, welke een reclamatie niet ontvankelijk verklaart wegens
tardiviteit, lleeft tle macllt die reclamatie
niet ontvankelijk te verklaren bij gebrek
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aan motivering. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, al't. 61,
]1ar. B, en 66.)
2il febrnari 1960.
601
1:26. - A·rrest wanrliii de reolamatie
niot ontvankel(iJ.; 'IOO'I'([f verklaarcl '/.Ve{jCIIS
tnnli·viteit en ucbrek aan nwtivering. Beslissi1111 'WettirJ rterecht·vaanl1rtrl rlooJ'
/ict f!Cbrek nan nwU·veri'll{f van cle reclamatie. Mhltlel ·wcwrbi:i cle tanliviteit
bcstretlen worclt' zonclcr velamg. - ·wan-

neer llet llof yan beroe]1 een reclanwtie
niet ontvankelijk verklaart wegens tarclivitPit ('11 gebrek nan motivering, is zonder
be·lang, en deswege niet ontnmkelijk, het
mitlllel dnt slechts de tartliviteit van {le
rechunatie betwist, tlan w::mneer de lleslissing wettig gereclltvaarcligcl is door
het gebrek aan motivering.
23 febrnnri HlfiO.

601

127. - Ferpliohting voor hot hot van
lieroep om de ·wetti.rtheicl en cle g ronrlslar;
'Van de aanslay te beoorrlelen. - Binnen

de grenz~·n van zijn kennisneming en zonder door lle feitelijke en reclltskundige
bescllouwingen van de administratie gellon·den te zijn, moet llet hof van beroep
zelf de wettiglleid en de gegrondlleicl van
de aanslag beoonlelen. (Samengescllakelcle
wctten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 66.)
1 maart 1960.
12·8. - Mogelijklwid ·r·oor llet lloj' om
door andere 'redenen dan rle::::e In de beslissin{f Infferoepen te lieslissen dnt het dispositi.eter'van [!erecht·vaa}'(li[Jd ·is. - Zon<ler

aan lle fiscus iets meer toe te kennen dan
, wat de beslissing van de directeur bellelslle, kan het hof Ynn !Jcropp om andere redenen clan cleze in gezegde beslissing ingeroepen beslissen dat haar dispositief gerechtvaardigd is. (Samengeschakellle wetten lletreffemle de inkomstenllelastingen,
art. 66.)
1 maart 1960.
623
129.- Beroey war lwt hot 'Wn lierocp
tege1v de lieslissiny nm de rlirccteu1· der
bela.sti.ngen. - Betwistinu nmbtslwl·vc op[!elost door do di recte·u r r/CI' lielastinr;en,
dooh -in lii}lwmende 0}'(/e. - jJJnchten ·ran
het hot van beroep. - Ret hof van lle-

roep, bij hetwelk een herocp van lle belastingschnldige tegen de !Jeslissing van tle
clirecteur der belasting·en aanhangig werd
gemaakt, neemt kennis van de grondslag
van de betwisting waarop deze laatstc
amtllshalve heeft beslist, zij het ook op
subsicliaire wijze. (Dezelfde wetten, artikelen 66 en 67.)
29 maart 1960.
70±
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1;30. -·- Beroep voo·r het hof vcm beroep
tegen de besliss·ing van de cUrecte~w der
belast·in{fen. - Rc[/clmMi!IC doch bctJerkte
1'eelnmatie van het {fezinshoofc~ tegen cle
nnnslng betreffenae de ·inlwmsten vcm
beicle echtgenoten. - Reclnmatie vnn cle
a;lulere echtgenoot beperkt tot de inko·msten doo1· hem behaalcl. ~ Beslissing vctn
de directeur clie deze lnatste 1'eelnmnti.e
niet ontvnnlcel-ijlG nnar de vor-m verklnwrt,
<loch nmbtshnlve, in ondergesch·ikte onle
op een cloor die reclama.tie op!feworpene
bet-wist-ing ·witspnwl" cloet. - Jiaehten van
het hot vnn beroetJ. - vVanneer cle clirecteur cler belastingen, bij dewelke een regelmatige cloch beperkte reclamatie van
het gezinshoofcl tegen een aanslag betreffencle de beclrijfsinkomsten van beicle
l~chtgenoten en een reclamatle van cle andere echtgenote beperkt tot cle door deze
laatste behualde inkomsten aanhungig
wenl gemaakt, verklaarcl heeft dat deze
laatste reclamatie niet ontvankelijk was,
doch ambtshalve, op subsidiaire wijze, op
een door die reclamatie opgeworpen betwisting heeft beslist, neemt het hof van
beroep, bij hetwelk een beroep teg-en clie
beslissing ingedieml werd, kennis van de
grond nm die betwisting. (Zelfde wetten,
art. i35, par. 2, (](] en 67.)
20 maart 1060.
70±
1-31. - Directe·u·r clie d·wnl-in{fen of
ver.<nthnen 1·echtzet ·in het vestigen VM1 de
nwnslng cUe het voo·r-werp mnakt vcm cle
1·eclwmnt-ie. - Bet~v·isti.ng b-ij midclel van
beroep voor het hof vnn be-roep en niet bi:i
miclclel V(tn een nieitwe 1·eclnmatie. - Inkohiering van een b-ij komende belnsting
2'01uler gevol{f op de ontvankel-ijkhe·ic~ van
het be-roep voor het hot ·vwn beroep. -De

beslissing van cle directeur cler belastingen, bij clewelke een regelmatige reclamatie aanhangig wercl gemaakt die cle belastbare grondslag van cle aanslag heeft
gewijzigc1, iR vatbaar voor een beroe!) voor
het hof van beroep, zelfs indien die beslissing niet gevolgcl is geweest door de inkohiering· van een bijkomende belasting-, inkohiering die enkel een uitvoeringsmaatregel Yan die beslissing uitmaakt.
7 april 1900.
720
132. - Beroe11 tcgen de beslissing van
de clirecteur. - 'l'ern!'ijn welke aanvwn11
neemt rana.f de betekening van de beslissing van cle cUrecte·zw. - Betelcenin[J. ~
Beg-rip. De termijn van veertig vrije
dagen binnen welke het rekwest, clat het
lJeroep tegen de lJeslissing van de clirecteur der rechtstreckse belasting-en uitmaakt, en het origineel vim de aanzegging
Yan clit rekwest neclcrgelegd moeten worden ter griilie van het hof van bei·oep,
neemt aanvang vanaf de betekening van
deze beslissing, clit wil zeggen vanaf de

nanbieding door cle post, aan de woonplaats van de belastingschulclig-e, van het
bij de post aangetekencl stuk dat de beslissing inhomlt ofwel vannf hct afgeven van
clit stuk aan een dercle die gemachtigcl is
het te ontvangen ingevolge een lastgeving
welke stilzwijgend kan zijn. (Gecoorclineercle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 6:i; wet Ynn 23 juli 1953,
art. 1.)
1± juni 1960.

930

1:33. - Ooncl·usies !fCnomen cloo1· een
1Jersoon (l-ie verlclaart erfgenaam te zijn
van de belast-ingpl-ichtige, nn het be-roep
zo[/ezegcl ove1·Zeden en ·welke ve1·Jclcuwt het
IJC(l-ing te hernemcn. O·ve-rUjden n-iet
wetteUjk bewezen. - A1-rest 11e~vezen inzal,,e van cle belnstingpl-ieht-ige. - Wettelijkheicl. Wanneer een persoon, voor
het hof van beroep, zich ertoe beperkt te
beweren clat ze erfgenaam is vnn een belasting-plichtige, overleden na het door
hem ing-estelde beroep en Yerklaart het
geding te hernemen, zonder wettelijk het
overlijden te bewijzen, mag het arrest
gewezen worden inzake van de zogezegd
overle,den belastingplichtige.
28 juni 19(]0.

978

20. Gereohtel-ijke twooecltwes.

134. - Tel"ltgbetal-in{f van een wndere
bi.j cle b·ron versclmlcl·i!fcle belast-ing clan
de mobUU!nbelnsUn,r;. Geen ·interesten
toegelcencl r~an cle belast-in!fpl-iehtige tvwn·neer ae terttgbetal·z'ng ueo'}'(lonnwncaercl
-wenl seclert 1 september 1953. - Gcen interest wonlt ,a,an de beJ.astingplichtige
toegekend in geval van terugbetaling van
een 'andere bij de bron versclmldigcle belasting clan de mobilienbelasting, wanneer de ternggave van belnsting geordonnanceenl wenlt sedert 1 september
19:i3. (Wet Y•an 27 juli 1953, a,rt. 5 en 9.)
8 september 1959.

18

135. - GereohteUjlce proceclu;res lJetrettencle cle ten bnte vwn cle .Stnnt in{fevoerde belast-in[/en. - 111·in·ister 'VCi'n jlnaneWn cUe cc ex offic·io JJ optreeclt, 'op ver·volg·inrt en ten verzoeke van het hoofcl
van het best·wzw clat cle zna.lc nambelwngt.
- In cle procedure betreffende tle ten bate
van de Staat ingevoerde belastingen, doet
de Staat v66r llet gerecllt zijn rechten gelden door zijn orgaan, de Minister van 'financien die ex o{ficio optreeclt, op vervolging en ten verzoeke van llet hoof·rl van
het bestuur clat cle zaak aanbelangt, hetzij, ter zake clirecte belastingen, de clirecteur dt-'r dir.ecte belastingen.
(] october 1959.
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136. - Gereohtel-i:il"e prooeclttres betreffencle cle ten behoove ·van cle Staat
geheven belast'ingen. Jliin·ister van finanoU!n hanaelencle « em oj]loio ll, op vcrvolg·ing en ten verzoel"e van het hoofcl
vnn ae aclm·bnlstratie wie het gesohU cwngant. In de gerechtelijke procedures
betreffende de ten behoe1e van c1e Staat
geheven be~astingen, doet hij voor het
ge.recht zijn recb:ten gelden door zijn
org•aan, de Minister Yan financH~n, handelenc1e em ojJioio, op vervolging en ten
verzoeke van het hoofd y,'ln de allministratie wie het nangaat, hetzij, inzake directe belastingen, de directeur der c1irecte
belastingen.
178
3 november 1939.
137. -

Gereohfell.ilce proceclures betreffencle ten behoove van cle Staat rJehe·ven belastinoen. j]f'inis.ter van fl.nanoien cUe cc em ojfioio )) hanclelt. - De 1Jervoloino en lle benaarsU[tillf/ wonlt (Jeclann
door het hooftl van het best·nu.r, hetwe/.IJ
cle betw·istima bet·reft. - In de proceclures

betreff'enc1e de ten behoeye van cle Staat
geheven be1astingen, ·1a·at c1eze .laat-ste zijn
rechten voor llet gerecht gelc1en door zijn
orgaan, c1e Minister van financien, clie
em officio hmu1eJ.t, bij Inic1del v•an de verc
volging en de benam·stigingen van het
hoofc1 van het bestuur, hetwelk de betwisting betreft, hetzij ter zal{e rechtstreekse
belastingen, de tUrecteur c1er belastingen.
795
3 mei 1960.
21. Internationnle overeenkomsten.
138. -

Frans-Beloisohe overeenkomst.
- Inlcomsten van soh·nlclvorclerbn{fen. Inkomsten be·lastbaar in cUe van beirle
Staten ~oaar zioh de solHtlclena.ar cleze1·
bevinclt. Ingevolge artike·l 4, pam-

graaf 1, van c1c overeenkomst gC>~Joten
tussen Belgie 0n Frankrijk met het doel
clubbele berasting te voorkomen, zijn de
inkomsten c1er openlmre fonclsen, obligaties, Jeningen, deposito',s en c1eposito-.rekeningen en v·an cc alle ~andere schulc1vorc1eringen ll ·be'Lastb,aa-r in cUe l"an beic1e
Staten, waar zich de schulclenaar dezer
inkomsten bevindt. (Wet van 28 december
1931 tot goeclkeu.ring van de overeenkomst
gesloten tussen Be.Jgie en Fr.ankrijk met
het doel clubbele bela-sting te voorkomen
en -sommige andere fi-scale kwesties te
crege·len, 'llrt. 4, par. 1.)
19 januari 19GO.

4:10

139. -

F·mns-Belgisohe overeenkomst.
Inlcomsten vallencle oncler toepassin[f
vnn artilwl 1. tHt'l'ct{fraa.f 1, van cle o·vereenlcomst. De opeisbare retrilmties

voortkomenc1e van het voorwaarc1elijk
von1eringsrecht, clat aan een Franse vennootschap cals tegenpl'estatie yoor de oyer-
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c1racht l"an een fabricatieYergunning toegekem1 is, vallen onde.r het omschrevene
in artikel 4, pa·r·agr,aaf 1, van de overecmkomst gesloten tussen Belgie en Frankrijk met het oog c1ubbcle belwsting te
voorkomen. (Wet van 28 december 1931
tot goedkeuring van de overeenkomst gesloten tussen Belgie en Frankrijk met het
doel dubbele belasting te voorkomen en
sommige andere fiscale kwesties te regelen.)
19 januari 1960.
430
140. - Bedriffsbela.stin[!. - Italiawns.
Belrtisohe o·vereenkomst ·vnn 11 ;inli 1.931,
a.rtilcel 10, pcu·n[!ranf 2. - Openbnre ambt:ennren en beam/Jten. Beorip. In
parag-raaf 2 van aTtikel 10 van de overeenkomst we,Ike op 11 juli 1931 tussen
Belgie en Italie ge~sloten werc1 met b:et
doel dubbele belasting te yermijden en
welke bij l1e wet Ynn 213 december 1931
werd goec1gekeurc1, c1oelei1 de termen openbare ~ambtena.ren en becambten op per-sonen
die 'aan een 011enbare c1ienst verbondcm
zijn.
17 mei 1960.
SilO
22. BelnsUnoen op cle ·inlwmstcn
uit {fronclei{fenclommen.
K ~vijtsoheltlin{f of venninclcTToonvawrclen. - De kwijtschel-

141. 1'ina. -

c1ing of verminclering van de gronc1belusting· is afhankelijk gesteld van cle voorwaarc1e c1at de verminc1ering van het proc1uctief vermogen van het onroerenc1 goed
blijkt nit omstam1igheden welke Yan lle
wil van de eigenaar ervan onafhankelijk
zijn. (Samengeschakelde wetten betreffem1e de inkomstenbelastingen, art. 13,
par. 1, vervangen c1oor art. 1 van de wet
van 8 maart 1951.)
295
1 december 1959.
23. BelasUn[!
·~:an

OlJ cle inlcomsten
cle 1·oerencle lcapitnlen.

142. - Personenvennootsoha.ppen.
Gehele of gecleeltelijke vcrclelinr; 1:an het
ma.ntsoha.ppeUJJ,; vermo(!en. Sammon
uituekeercl onder a,ft·relc van het [!C1'e•~:a.
lo·riseercl betlmg van het wcrlceUjlv oestO'rt
·ma.atsohnppeli.jlc lca.p'itnal dat nor! teruqlietnnlbcut1' ·is. ~ f:iom:men belnstbcwr ·in
ae becl·ri:ifsbelnsting of cle mobUWn/Jelastin(! naar gelnng ze toeaclcencl wo·rden nan
aoNeve of n·iet-acUeve vennoten.- Ingeval
\'an gehele of gec1eeltelijke verc1cling van
het vermogen van een vennootschap anc1er clan op aanc1elen, die de rechtspersoonlijklleic1 bezit, zijn de uitgekeercle
sommen, onder aftrek van het gerevaloriseerd beclrag van het werkelijk gestort
maatschappelijk kapitaal c1at nog terugbetaalbaar is, inkomsten belastbaar in cle
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beurijfslJelasting of in de mobilienb0lasting naar gelang ze toegekeml of uitgekeenl worden aan actieve of niet-actievc
vennoten. (V\Tetten betreffem1e de inkomstenbelastingen, smnengescllakPlil bij besluit van lri januari 19±8, art. l±, par. 1,
3°, lG, par. 2, en 35, par . .cJ:.)
22 septen1ber 1959.
78
143. - Personenrennootschap.
Gehele of [!Crleelteli:i ke verrleling ran het
maatsohappelijl,, 1:ermogen. - UUgekeertle sommwn, nn aftJ·ekldng van het gerwualoriseenl bed'l'tL!f vwn het 1verkeUjk ucstort mantscl1 nppelijlc lmpitrwl rlat 1W[f
teruqbetnalbanr is. - Somnwn belastbanr
ln rle berlrijfsiJClnstinu of ·in de mobiUenbelasti.ng naargelanq zij aan we1·1cencle of
rwn niet wcrkcnde vennoten verleenrl worden.. - In geval van gehele of gedeelte-

lijke verdeling van het vermogen van een
vennootschap antler dan op aandelen
welkc rechtspersoonlijkheid bezit, of van
een l)ersonennmnootschap met beperkte
aansprakelijkhei<l, zijn de uitgekeercle
sommen, na aftrekking van het gerentloriseercl bedrng van llet werkelijk gestort
maatschappelijk ka11itaal dat nog terugbetaalbaar is, in de beclrijfs- of de mobilienllelasting lJelnstlmre inkomsten naargelang zij aan werkemle of aan niet werkemle vennoten vcrleeml of toegekeml
worden. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, smnengeschakeld bij besluit van lG januari 1948, art. 14, par. 1,
B0 , par. 2, en 35, pnr. 4.)

;] november 1959.

17J

144. -

Opb-renpsten vwn alle ·rocrcnrle
[!OCtle1·en. ~ Beurip. - De feitenrechter

die vaststelt clat een llandelsvennoot~chap
cen forfuitaire som nan cen denle betault
in remuneratie van de overclracht door
cleze laatste van het recht op ieder ogenblik herroepelijk, over zijn waren te besehikken in exclusiviteit, in zekere Innden, en ze te verkopen, knn him·uit wettig
afldden clat die som de opbrengst is van
een concessie, door die derde, van eE'n roerend recht aun cle molJilienlJelasting ondenvorpen lJij toepassing· van nrtikel 1±
van de samengeschakelcle wetten betreffemle de inkomstenbelnstingen.
1~ non~mber 19l:i9.
213
145. - Personen·vennootschap.
Gohole of gcrlceltelijke ·~:enlel-inu van hot
mantschappclijk 1:ennogcn. Sommen
'l'enlcelrl na nft·rekkin,q van hct uerevalo·riseenl bcrlmu vnn llct werkelijk uestort
m rwtsaha.ppelijk lcapUa.al hot-well;; nor; tcnrubetnalbnar ·is. Sommen belnstbrw.or
'in de berlrijfsbelastinu of In de mobilWnIJelastinu nruwuelrmu zi:i ann werlcendc of
niet werlcende ·vennoten verleenrl worden.

- Bij gehele of gelleeltelijke verdeling
Yan het vermogen van een vennootschap
antler clan op aandelen, welke rechtspersoonlijkheid llezit, of van een personenn~nnootschnp met lleverkte aansprakelijk ..
heid, zijn de sommen, verdeeld na aftrekking van het gerevaloriseer<l bedrag van
het werkelijk gestm't maatschappelijk lmpitaal hetwelk nog terugbehtallmar is, inkomsten helastbaar in de be<lrijfsllelasting
of in de mobilienbelasting naargelang zij
aan werkende of niet werkende vennoten
n~rleeml of toegekend zijn. (Wetten lletreffemle de inkomstenlJelustingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent
\'an 15 januuri 19J8, art. lei, pur. 1, 3°, 15,
par. 2, en var. G, par. ·±.)
3JG
lri <lecember 1959.
146. - M.obilWnbelastinu. - Opln·e'll[!sten ·vwn de aoncessie ·in. Belqiii 'l'Wn alle
merenrle uoerleren, oolv al heeft rlc ve·rlcrijger e·r·van noah z·ijn tvoonplaa.ts, noah
zijn ve·rbUjfplnnts ·in RelrtiC. ~ Inkomstan aan rle mobilienlJelastinu onrlerhevirf.

- Zijn begrepen onder de ann de molJilienbelasting omlerhevige inkomsten de
opbrengsten nm de concessie in Belgie
van alle roerencle goelleren, ook nl heeft
cle verkrijger ervan alclaar zijn woonplaats of verblijfplaats niet. (Samengeschakelde wetten 011 cle inkomstcnbelastingen, art. H, par. 1, 4°, lid 4.)
19 jmmari 1960.
450
147.- JJiobilienbelast-inrf.- Personen
(!Chourlen tot lietalinu van de bela.stinr;. -

Zijn aileen wettig gehouden tot het betalen van de molJilienbelnsting, met uitslniting van <lc• verkrijgers nm die inkomsten die, in Belgie gevestigcl, lle in het 3°
Pn hot 4° van paragraaf 1 van artikel 14
omschreven inkomsten betalen.
19 jannari 19GO.
148. - 1liobilienlJC7nstinrJ. - BclaHtinrJschulcZiucn. -Recht hct bellrau vnn tle belastinu van de belnstbarc ·inlcomsten rtf te
hourlcn. - De belastingsclmlcligen van de

mobilienbelasting hebllen het recht deze
af te houden van de belastbare inkomsten, niettegenstaa]l(le ie<ler verzet van tle
verkrijgers en ongeacht hun nntionaliteit. (Samengeschakelcle wettf'n ov tle inkomstenbelastingen, art. 20, par. 2. J
19 junuari 1960.
450
'149. - JJiolJilienlJelasUng.
Vennootsahap ·in vereffen·inrf. - YenleUn.!J van hot
maatscha.ppel·ijl" acticf. - 'l'tuJJC 1/C'I:esti,ryrl
op hot ueza·mcnUj k berlraq rle·r som men
u'itpelceenl, na. nftrelc van hot werkcUjk
rJesto1·t maatschnppelijk lcapitanl rlat nor;
te·!"lrqbetnnlbaar ·is nn re1:alo·risntie. Eerste uitrleli-ng clio clat kapitaal c1:en-
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anrt of o·vertreft. Geclnne aftrek: La.te'l·e uitdeUngcn. Geen aftrelclcing
meer zelfs 1mUen de ·wetteUjke ·reva.To·ri.sntiecoejjieWnten •vermeenlenl zljn.

Wanneer de sommen, die uitgekeercl werden ten einde het maatscllappelijk actic>f
te verclelen aan de vennoten Yan ecn in
Yereffening zijn<lc vennootschap, bij een
eerste nit<leling, hct bedrag Yan het werkelijk volstorte maatschappelijk kapitaal
welke nog client terugbetnal<l te worden
evenaren of overtreffen en <lat de mobilienbelasting slechts gevestigd is geweest
op het bedrag van tle uitdeling, onder aftrek van het lledrag van clit kapitaal,
mag, ingeval Yan latere uitdeling, geen
aftrek meer gedaan worden, zelfs intlien
intussentijd de wettelijke revalorisatieco-efficienten van het kapitaal vermecr<lenl
zijn geweest. (Samengeschakelde wetten
lletreffen<le de inkomstenllelastingen, artikel 15, par. 2.)
10 maart 1!lu0.
u5±

2±.

Bedrijfsbelnstin!f.

150. -

Beheerde·rs 'Unn een samen-werJ,:enrle ·uennootschnp rlie er geen is. ~ Beheenlers lUe be'I.Ve1·en een'Uondlge belUenlle·n q;nn do ·vennootsehap te zl}'n. TVinsten die derze beheenlers ·uit hun exploitaUe t·relcken. - Winsten belnstbnwr
knwhtens fwtlkel :z;;, pnrartrnltf 1, 1°, ·vwn
de snmengeschnkelde -wctten bet·rcffenlle
de inlwmstenbelnst'in!Jen en niet lcraclltens
wrti.kel 25, pant[JI'nnf 1, 2, a, ·van dezelfde
wetten. - vVanneer, onder de schijn van

een samenwerkende vennootschap waarvan de belastingschuldigen slcchts de llediemlen zomlen zijn, een ]Jersonenvennootschap vermomd is, welke ten opzichte
van gezegde personen niet cooperaticf is,
en cleze llelastingschuldigen, verre van
eenvoudig de bestnurclers ervan te zijn,
in werkelijkheid tle beheerc1ers ervan
zijn, en, door de pcrsoonlijke bctlrijfsactiviteit welke zij daarin uitoefenen, hun
kapitaleu rente doen opllrcngen, kunnen
de winsten die zij nit hun exploitatie verkrijgen niet belast worden krachtens artikel 25, paragraaf 1, 2°, yan de samengeschakeldc wetten llctreffemle de inkomstenbelastingen, maar moeten ze belast
worden als 'l'lrinsten Yan een nijverheitls-,
hanclels- of landllouwbetlrijf, krachtens
artikel 25, varagraaf 1, 1 o, van gemelde
wetten, llaar die winsten niet aanzien mogen wonlen nls llezoltligingen of snlarissen.
17 sevtember 1959.
55
151. - !Yijrcrheills, hnnilels- of lnnrllwuwbedrljf llnt twee nauw -verbonden
tnkken begri)pt. - I?etrilmt-ies doo·r lle
u it/)([,ter {!ei:ml als te{!enp·restnt-ie van Z'ijn
rerbi11tenis .~ijn liedri.h;i!!l!eirl in een dezer
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tnl,:ken te beperken of nf te sclwjjcn. Inko·msten voo1·tkomende uit een ·t:eJTicl!ting afyehanrlelrl Njde11s de u•itiJa,tiny. lnkomsten belastlmar in de licd·rijj'slielnstin!f. Wanneer ecn handels-, nijver-

hcids- of lanclllouwbedrijf twee nauw verllomlen takken begrijvt, maken inkomsten
nit van een YelTichting afgehanc1elt1 door
tle exvloitant, en zijn !Jelastlmar in tle lledrijfsllelasting, de retrilmties door hem
gei'ncl als tegenprestntie Yan zijn verllintenis zijn ncti viteit in een Ynn de takken
vau de onderneming te lleverken of af te
schaffen, de uitlluting van de onderncming voortgezet zijmle. (Samengeschakelde wetten betrc>ffemle tle inlwmstenllelastingen, art. 25, par. 1, 1°, en 27, par. 1.)
22 september 19il!l.
80
152. - Hnndels-, ni)'rerheids- of lalldliou-wbedrijf. ~ Winsten uityemaakt lloor
een schnlrluorrlerin:g. Wi.nsten belastbar, in beyinsel, ·uoor hct jrutr {!eflure11de
het-welk de schuld·wnlerin[J is ontstaan.
Schulrl·wnlerinu, niettcmin, dienende
zeker te .~i}'n. - De winsten van een han-

dels-, nijYerehids- of lam1l1ouwbedrijf uitgemankt door een schuldyorclering, zijn
aan de beclrijfsllelasting onderhevig, in
lleginsel, voor het tliem;tjnar getlurencle
hetwelk deze sclmhl vordering is ontstaan;
een schuldvorllering is, nietemin, belastllaar slechts Yannf het ogenlllik dat zij
het karakter \'an zekerheitl heeft llekomen.
22 september l!l59.
80
153. - GemeeJJsclwppeli.jl,: lwdri.if.
Loon ·van lle fwmilieleflen 'Uan de ·uitbnter
ltnrlere dan lle cclit{!cnoot. - Loon niet
q;ermel1l 'in de a.wnuifte ·ra.n de inkomsten
en in de bed ri.jj'sbelastin.g niet aan[Jesllt(!en.- Loon llat niet tot fle nlr;enWJW kostcn /iehoort. - Is wetteli.ik YerrechtYnar-

tUgd lwt arrest dnt beslist dat de Yoorwaun1en Yoorzien door artikel 27, paragraaf 3, alinea 2, van clc samengeschukellle wetten betreffende de inkomstconllelastingen opllnt een wedlle tot de algemene
kosten zou behoren, niet Yenultl zi.in
wanneer tkze wellde in de aangHte Yan
de inkomsten niet werd vermeld en in de
bedrijfs!Jelasting niet werd aangeslagen.
;;,g september 10:J9.
9G
154. - :Vi.i ~:erlwills-, lwnllcls- oj' lanrlbowwbedrijj'. ~ Meer,waa.nlen ·in fie ·rel;eni.nucn of ·iWJientarisscn q;l)l)r 30 mnart 198;)
u.itgednt 7.-t. - 1l1 eerwaanlen niet licla.st"
bnnr tijrlens het jiscanl llienstjnnr 19.36. -

De vermeerderingen, Yoortvloeiencl uit
meerwaarclen nitgedrukt, v66r 30 maart
1935, in tle rekeningen of inventari;;sen
van een nijverheids-, hanclels- of landbouwbedrijf, waren niet belastbaar gedu-
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rende het fiscaal dienstjaar 193G. (Samengeschakcllle wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, art. 27, par. 1, al. 1; koninklijk besluit Tan 31 manrt 193G, art. 3
en 7.)
6 october 1959.
lOG

155. - Be.zollligingen van personen bezollligrl door een aenle. - Begrip. - De
lleschikking die ann de beclrijfsbelasting
cc de verschillencle bezoldingingen van al
!le pcrsonen bezolcligd door een dercle ''
onderwerpt, impliccert het lJestaan van
n~rbancl van omlergeschiktheill tusscn de
llelastingplichtige en hij die zijn cliensten
lwnuttigt. (Samengeschakelcle vvctten betreffencle de inkornstenbelastingen, art. 25,
par.l, 2°, a).
1'\ octo-ber 195!J·.
li12
1515. - Winsten van nij·ucrhci(ls- of
hrtn(lclsbcclrijf. - Vcrgoe(z.ing bcstemcl om
llet nacleel cloor eon solwclelijke gebe'l!rtenis teweeggcbraoht {!Oecl te malwn.- VerfJOC(lino in cle tJlaats treclencle van cle vermogens (/'ie zij vervanr;t. - VerpUcht-ing
1·elven:ing te lwuclen ·met cUe vergoecHng
voor llet ·waCL'rrleron •can het •uerm.ogensaccres. - De vergoeding clie het nacleel
rnoet goeclmaken da t een schaclelijke gebeurtenis aan een nijvcrheids- of hamlelslledrijf heeft berokkend, in de Dlaats tredencle van de yermogens clio zij voor de
waardering van de uitkomsten van h~.et
J1edrijf Ycrvangt, mag niet gcweerd worden nit de aetief-elcmenten, welke in acht
genorncn zijn voor hot waarcleren van het
Yermogensaccrl,S. (Sarnengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, par. 1.)
10 noYember 1959.
210

157. - GemcensolwppeUjl~o becl-ri}f. Venlelino van cle winsten met helj'ten oncle1· de vennoten ·in cle eamloitat-ie. ~ Soe'Vereine beoonleling. - Het gemeenschap-

rnautschappelijke aamlelen van die yennootschap toebehorcn terwijl hij er persoonlijk geen bezit, is in zijn hoofde belastllaar in de bedrijfsbelasting, niet als
aan een werkende vennoot verleende of
tocgekende sommen, maar als door een
clerde betaalde bezoldiging. (Samcngesclmkelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 2°.),
17 november 1959.
2!0

159. - Art·ilcel '!37, pamgnwf .j, licl 8,
uan de sanwnueschakelfle tvetten. - Betlri:if mmlreiz·encl of op cle foren en nut'l'lvtcn ·u'itgeoefena. - Bepnling niet toepctsscU:ilv op eon eenvO'ltclirJe gelc[Jenlwiasbcrlrijovi[Jheicl. ~De bepaling van artikel 27,
paragraaf 4, lid 8, van de sameng·eschakellle wetten betreffemle de inkomstenbelastingen die een belasting vestigt ten
taste~ yan de personen clie hun beclrijf
romlreizend of op de foren en markten
nitot~fenen is nict toe!msselijk OD een cen>ondig·c gelegenheic1sbedrijvigheic1.
7 clecember 1959.
:l06

160. - Nijocerheicls-, han1lels- of lancllio·u·wbeclrijf. - Echt[!enoot vam de onclC'I'1W'I1W1' In fl'ienst va.n het becl,rijj'. - Bezolclirting belastbanr kmchtens ct'rtilvel 25, tJa·mr;raaf 1., 2°, letter a, van de samengescha.lJclde wetten. - ""\Vanneer de echtgenoot
Yan lle exploitnnt van een ni.iverlleids-,
hanclels- of lancll.Jonwbeclrijf zelf geen exploitant is van clit llcdrijf maar allcen in
tlienst eryan is, is de llezoldiging die hem
nit tlien hoofde toegekenll worclt ondcrhcvig aan de hedrijfsbelasting bij toepassing van artikel 2[), paragraaf 1, 2°, letter a, yan de samengeschakelde wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen en
niet bij toepassing van het 1 o van hetzelfcle paragraaf van gezegcl artikel.
8 december 1959.
313

161. -

Llfho'lllling bi:i cle bran. -

Be-

pelijk bedrijf door een feitelijke vcreniging en cle verdeling van cle winsten met
hclften onder de vennoten behoren tot de
soevereine beoordeling nm de feitenrechter. (Sarnengeschakelcle wetten betrcffende
de inkornstenbelastingcn, art. 27, par. 3.)
10 no Yem ber 1959.
211

Het ufhouden bij de bron is
slechts een voorlopige inningsrnodnliteit
wclke van de aanslag in de belasting· on'
afhankelijk is. (Samengeschakelde wetten l1etreffemle llc · inkomstenbelastingen,
art. 31, par. 3.)
10 december 1939.
320

15®. ~ Zuakuoerder geen vennoot z-i:inde van een 1JCrsonen·uennootschap met beEchtgenote
lJC1'kte aanspntlwz.ijkheicl. ·van de zaakvoenler nan tv-ie ma(ttschctppeUjke aanclelen behoren. - Bezolcl'i[Jinrf
Htn clc zcutlv'uoenler ·in zijn hoo.fcle belastbcuw, n'iet als ctan een '!VC'tkencle vennoot
·uel'leencle of toegelcencle sommcn, 'IMtct'l'
als cloo·r een clenle betaal(le bezolclig'ino.

1'1!32. - Afhoucling bij de bran. ~ Belast'ingsclvu.lclir;e. - Zo hij die cle inkornsten lletualt door cle wet de cc belasting-

- De bezollliging van de zaakvoerder van
cen personcnve1mootschap met bepcrkte
aansprakelijkheid, aan wiens echtgenote

(J'I"ip.

-

plichtige '' op de beclrijfsinkomsten geheten is, wordt hij aldus enkel genoemd als
tussenpersoon tussen de fiscus en de verkrijger van de aan de belasting onderwor[len inkomsten, gezegde verkrijger de
ware belastingschulclige zijnde. (Samengcschakelcle wetten betreffendc de inkomstenbelastingen, art. 31, par. 3.)
10 december 1959.
320
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163. - Han(lelsbeilrijf. - Veren,iging
in dednemi.ng. 1Yinsten 1·echtstreelcs
lloor de ·uennoten verlcregen in verhottding
tot hnn nutntschaz;pelijlce 1·echten.
Winsten belastbnar ten /.aste van de vennoten, zelfs inilien zij n,iet werlwlijk ve,rdeelfl wenlen. - lwngezien de vereniging
in cleelneming geen juridische individualiteit heeft die onderscheiden is Yan clie
,·an haar vennoten, clienen de in haar exploitatie betaalde winsten te worden beschouwd als rechtstreeks door de vennoten verkregen in yerhouding tot hun
maatschappelijke rechten en zijn deze
winsten jaarlijks ten luste van bedoelde
vennoten, belastbaar, zelfs inclien zij gereserveerd en clus niet werkelijk onder de
vr~mwten Ten1eelc1 wen1en.
337
lli decemlJer 1959.
164!-. - Jnbreng in een personen-uennootschap met bepe'l'lcte awnspralcelijlcheirl -uan een llanrldsznalc te voren uei!xploiteenl cloo1· de leden ·unn een feiteli:ilw
veren'i,qin[J.
Oprichtinusnkte van 1le
vennootschap, wnn1'b'ij door de exploita"
tie vnn die hnmlelsznalc te V01'en belwalde
winsten op teruuwerl,:ende wijze nan de
·vennootschap wonlen toebedeeld. - Glausule welke aan 1le culministntl'ie niet lean
tegengeWO'I'J)en tVO'}'(len. - Wnnneer de ov-

richtingsakte Ynn een personenvennootschap met beperkte annsprakelijkheid aan
deze op terugwerkende wijze winsten toebedeelt, welke vo6r hnar oprichting betaald werden door de explditatie van een
ham1elszank toebehoord hebbende aan cle
leden van een fpiteli.ike vereniging en in
de vcnnoot::;chap ingebracht, kan deze
clausnle niet tegengeworpen worden aan
de ndministrntie welke deze vennootschnD
en de leclen y an de feite lijke yereniging
moet aanslnan volgens de verschillem1e
moclnliteiten en grom1slagen bepaald bij
de wetten Yan ovenbare on1e betreffende
de vestiging nm clc nanslag.
lei januari 1960.
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166. - Sell u.lrl1JO'}'(lering -uan rle belastinupliohtiue. - Schulcl'vorderin[J betwist
door de sch11lrlenaar. - Schtt.ld·vo'}'(/e,r,inu
niet nood:mlcelijk zonder bestaan. - Soevereine beoord.eUnr; rloor 1le 1·eohter wat
bekeft het ogenblilc waa.rop en het bedrarJ
tot beloop van hetwellc 1Ue sohnldvonlednu vaststonrl. - Een door de sclmlclenaar betwiste schuk1vorc1ering van de
belastingDliclltig0 is niet nooclznkelijk
zoncler bestann. De rechter knn, door een
soevereine beoorcleling van cle eigen omstanclig,heclen yan de zaak, vaststellen op
welk ogenblik en tot welk beloop die
schuldvon1ering is komen vast te staan.
2 febrnari 1960.
499
1:67. - 1l1 eenvaarrle van rle in lwt be£li'ijf uestoken active~ vrm een handelsvennootschap.
Yaststelliii[J van die
meen.vaa }'(le. - Om te beoonlelen of het

vermogen van een hanc1elsvennootscllap,
tijclens het belustbanr boekjaar, een nan
de bedrijfsbelasting ouc1erworpen meerwaarde heeft verkregen, moet men cle balans van het lloekjaar in principe met
cleze van het vorig boekjaar vergelijken.
(SamengescJutkelcle wettcn op de inkomstenbelastingen, art. 27, par. 1, lid 1.)
9 febrnari 1960.

52J

168. - Neerwaarrle van 1le ,i:n ltet bedri:if fJCStolwn acti·vc~ van, een handelsvennootsahap. - Jlieerwaarde als wh1st van
het bedrijj' aangezien welke ooh: rle 001'81)'}'0,n!J en rle aanl e·rvan ~oezen. - Artikel 27, paragraaf l, van de snmengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen
mankt geen ondersclleicl nanrgelang de
meerwnarc1e, volgens de comptabiliteitstechniek, hetzij een vastliggenc1, hetzij
ecn realiseerbaar activaelement betreft;
welke ook de oorsprong en de aard ervnn
wezen, won1t de mcerwnart1e als bec1rijfswinst nangezien.
9 februari 1960.

524

430

J/.165. -Door een rlenle bezold1ulle persoon. - Yool'(leel in nat·ura. - Yoo'}'(leel
als een belastbare berlri:ifsinlcomen bC··
schouwrl, wrmneer het het karalder vnn
eon bezolrl'i[Jing of vwn een loon heej't. l'OO'}'(leel rlat, om belnstbaar te zijn, zijn
oorzaaJ,: moet vinllen In rle prestaties van
rle be:zolcl'i[!rle persoon. - Het voordeel in

natura, als een belastbaar beclrijfsinkomen beschouwcl wnnneer het het karakter
van een bezoldiging of van een loon heeft,
moet, om nan de bedrijfsbelasting onclerworpen te zijn, zijn oorzaak vinden in de
prestaties welke door cle bezolcUgde persoon verstrekt zijn. (Samengeschakelclc
wetten op cle inkomstenbelastingen, :utikPlen 25 en 29, par. l en 2.)
455
19 januari 1fJGO.

169. - Jlieerwa£U'de van rle in het berlrijf uestol<en notiva vnn, een hand'Clsvennootschap. - Mee,rwawrrlen verwez,onli:iJ.,t
rloor het ·in ontvnngst nemen zo·we/. 'Vftn,
een VC'I'Z'ekerinqsverlfoeding nls van een
verkooppri)s. - De winsten blijkend uit
meerwaanlen van in het beclrijf gestoken
activa kunnen c< yerwezenlijkt ll worden,
in de zin van :utikel 27, paragrafen 1 en
2bis, littera a, van de smnengeschakelc1e
wetten op de inkomstenbelastingen, door
het in ontnmgst nemen zowcl van een
verzekeringsvergocc1ing als van, een ycrkoopprijs.
9 febrnnri 1060.
1'70. - J{eer,waaule van rle in l1et IH3drijf r;estoken acti,un ·Dan een lwndcls'Dennootsolwp. - Belastingvrijrlom ·van dM'C
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meerwaanlen.
Meenvaanlen. cUe iin het
gocrl r;ei:ncorporecrcl blijven Z'Oiuler clat
emver lean bescldkt wonlen wncl·m·s dan
door de ·vervrecmcling ·van het goca zelf.
- .ATtikel 27, paragTnaf 21Jis, littera 7J,

van de samengeschnkelde wetten op de
inkomstenbelastingen kan geen toepassing
vinclen, wanneer het niet geldt meerwaarclen {lie in het goetl ge'incorporeerd blijven
zoncler clut eroYer kan beschikt worden
amlers clan door de vervreemtling van het
goetl zelf.
() febrnnri 1960.
524
171. - Aanslag bCf!l'ijpenrle omler ae
ann rle l!elastinu onclerhe·Dil}e ·inlcomsf.en
bmto-winstcn. -- Onwetti[!e taxat1e. - Is

onwettig cle taxatie welke onrler de aan
rle lJedrijfsbelasting onderllevige inkom;;ten bruto-winsten begrijpt. (Samenge~:Jellakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 26, par. 1.)
D febrnari 1D60.
G29

1'72. - E.vtratoelagen·, JHenw;n en andere vaste of vei'WIIderli:ike lJCzol<l'i[!in[!<m.
- Oelijkstellin[! met rle in artilcel 2;), tW·ra[/raaf 1, 2°, Nl'n de sa·nWII[JCschakelcle
mctten omsc:lire·~:en inkomstcn. - Zo artikel 20, varagranf 1, Yan cle samengescllakelde vvetten ov cle iukomstenbelastingen,
omler meer, tot de in het 2° van paragraaf 1 van artikel 25 cler zelfde wetten
omscllreven inkomsten de vergom1ingen
rekent, welke door de werkgevcr al dan
niet contractneel betaald worden ingevolge staking YlUl arbeid of verbrekino·
van bedienden- of dicnstverlluringsco;
tract, stelt het met die inkomsten ge1ijk
de extrntoeltlgen, premien en alle amlere
lll'zolt1igingen, lletzij Yaste, lletzij vernnderlijke, welke ook hun benaming zij.
l1 februari 1960.

546

1'73. Afsc:h'l'ij·l!illrf van rle '/1iiJverheirlso·utillering en <le nij·verhe·ids[!ellouwen. - Berclcenillfl wtn <lie afsclwijvinr;.
- Hersclwttinp vnn de ·investerin[Js- en
Grenzen, te·rm'ijnen en
/,costwawnle.
voor·waanlen van lwrschnttinu bepaal<l bi:i
/,,oninklijlc besln.zt. -De afschrijving van

de nijverheids .. , hnndels- of landbouwoutillering, alsmelle van tle ermede gelijkgestelde nijverlleiclsgebouwen, verkregen
of tot stand gebracllt voor de normnle
datum van afslniting van de lantste jaarlmlans opgemaakt voor 31 december 1940
en die nog in gebrnik waren op de normale datum van afslniting van de laatstcjaarbalans opgemaakt voor 31 december
194<i, mag berekend >vonlen op een investerings- of kostwaarde herschnt binnen
de grenzen en termijnen en onder de voorwaanlen te bqmlen bij koninklijk besluit.
('\Yet van 20 nugustus 11J47, art. 3, ter
vervanging van artikel 2(1, par. 2, 4°, nm

de samengesdwkelde wetten op de inkomstenbelastingen.)
·
11 februari 1060.
550

174. - LifsclJrif'ving van <le ·iHJ·VeJ·hei<lso'l/.t1Uering en <le n(i·verheirls[!ebo'lt·wen. - H erschatt1n[! van <le 1nveste·ringsof l,,ost·waal'<le. Voonvaanlen. De
llerschatting van de investerings- of kostwaarcle van de gocderen, becloelcl in artikl'l 3 van de wet van 20 augustus 1947,
client, voor de l1erekening van de afschrijvingeu, opgenomen te worclen in de gescllriften of halnnsen afgesloten van
31 december 1947 af en ten laatstc op
BO december 1D48. (Be8lnit Ytm de Regent
vnn 15 october 1947, art. 4.)
11 febrnnri 1960.
550

1'715. -

Bcsluit ·van rle Rcucnt van
VerpUchtiuu voor rle
lJe<lrijven; welke op de 'lliCil'We investe·J"iii!JS- of h:r!l!twaanlc 1Jereke11de <tfschri:ivinyen wiUen rwnicten. - l'erpl'ichting tot
herschattinr;. - Behalve in llet geval van

15 october 1947. -

berekening van de afschrijvingen op cle
gronclslag van <ll' llerscllatting van cle investerings- of kostwnarcle van {le goec1eren
becloelcl in 11rtikel 3 van de wet van 20 augustus 1947 vnnaf llet fiscaal clienstjaar
lB4'7, wanrvoor een bijzonder regime ingevoercl is cloor nrtikel 3, paragraaf 3, 'in,
fine, van het besluit van de Regent van
15 october 1!l47, heeft dit beslnit op het
oog gehtHl de bedrijven, welkc op de
nieuwe investerings- of kostwaarcle berekende afsehrijvingen wilden genieten, ertoc te verplichten tot de hersdmtting over.
te gaan, in dier voege da t zij ree{ls in de
eerste vanaf 31 december 1047 afgesloten
bnlans voorkwam, het doel van c1it besluit
bovemlien zijncle cle mogelijkheid uit te
sluiten om de llerschatting pas te verricllten in de loop van de op 1 jannari 1948
ingaande bockjaren, of op een latere datum.

11 febrnari 1960.

550

17·6. - Berch:en'i-11(1 van <le <t[sclwi.jvin[!en op ecn her&c:lwtte ill vesterinus- ot
kostwaarrle. Doel ·van <le wet van
20 a'/l.[J'IlStus .19.]7. - Door het berekenen
van cle afscllrijvingen op een herschatte
investerings- of kostwnarde toe te staan,
heeft de wetgeyer van 1D47 noodzakelijk
becloelcl clat de bij het beHlnit Yan de Regent vast te stellen voorwaarclen zoclanig·
zonclen wezen dat elke belnngllebbenc1e
belastingschullUge claaraan zou lnmnen
volcloen op zulke wijze cla t hij cle bepalingen van de wet zou kunnen genieten.
550
11 februari 1960.
1'7'7. Besluit wtn lle Rerwnt van
15 october 19.J7. - Reslnit nlleen. boekjaren van twaalf ·nwwnrlcn In aamnerlcinu
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Drct(I{JW'i:iclte. - Het besluit
van de Regent van 15 october 1947, door
alleen boekjnren van twaalf maanclen in
aanmerking te nemen en te eisen dat de
llerschatting van de investerings- of kostwnarc1e voorkomt in de gescllriften of de
bnlansen afgesloten op 31 december 1947,
indien llet belnstingsclmlaigen geldt die
ecn boekllomling per burgerlijk janr vocren, pn in de geschriften of de balnnsen,
nfgesloten na ill december 1947, docll ten
laatste op 30 decemlwr 1948, inclien llPt
belnstingsclluldigpn gelclt van wie llet
boekjnnr over twee burgerlijke jaren vprdeelt is, lleeft lmiten beschouwing gelaten
llet geval van onclernemingen welke, na
beslist te hebben hun boekjaar na twaalf
maanden te la ten doorlopen om daarna
hun boekhouding per burgerlijk jaar te
voeren, hun geschriften betreffencle llnn
boekjaar 1947-1948 pas op Bl december
1948 konclen afsluiten.
550
11 februari 1960.

nemeJ1(le. -

1'78. Afschrijvingcn 01! een hersclwtte ·iuvesteJ"ings- of lcostwaa•rfle. A·rt'ilcel .} wL1u het besltvit vrw rle Re11ent
·van 15 octobe1· 1947. - Gesoh'l'iften en balwnsen op g·ro1ulsla11 waa.1·van de fisoale
aangifte wenl {feclaan, awn{fift·e waarin
voo'/' de eerste nuut.l hot 1!00 rrleel van de
hersohattin{f worclt aan[!evraag!l. De

afgesloten gescl!riften of ba lansen, bedoeld in artikel 4 van het besluit van de
Regent van 15 october ,1947, zijn deze op
de grondslag waarvan de fiscalc aangiftc
moet gedaan worden, namelijk cle aangifte
waarin Yoor de eerstc maal het voordecl
van het bij artikel 3 van cle wet van
20 augustus 1947 bl'paalde aangevraagd
wordt.
550
11 februnri 1960.
1'79. - Ver{foellin{f van ovenlraoht vwn
de verzeke'l'in[!BtJOrtefe·zdlle van. eon v'l'i:i
mnlcelaa·r 1:n verzekerinpen. - Overclraeht
rlie een veTmee·rrleriJI{f van acUvn laat
kennen .. - TTer{foerl'ing onderhe·l!if! aan cle
berl'l'i:ifsbelastilnif. - Is onclerhevig ann de

beclrijfsbelasting de vergoecling van overdracht van een verzekeringsportefeuille
van een vrij mnkelaar in verzekeringen,
wanneer die overclracht een vermeerdering van activa van in clit beclrijf gestoken activa laat kennen welke de bij
artikel 27, paragrnaf 1, van de snmengeschnkelcle wetten betreffcncle de inkomstenbelnstingen voorziene voorwaarclen
vervult. (Samengeschakelde wetten betreffemlc tlp inkomstenbelnstingen, art. 25,
par. 1, 1°, en 27, par. 1.)
1 maart 1960.
628
1'80. - TTrij 1nrtlcelaa·r in verzekerin[Jen.. - Elementen wan-l"n'it d·ie hoedan'igheid bUjlct, - Het hof van beroep mag
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wcttig afieiden van de omstancligheicl dn t
een verzekeringsagent, als tussenpcrsoon,
verzekeringsverriclltingen voor rekening·
van 37 verschillencle maatschappijen,
welke hem commissielonen toekenclen, gesloten heeft, die die agent in hoedanigheid
van vrij mnkelaar in verzekeringen hanclelde en dat llij, derhalve, onclerworpcn
was ann het regime voorzien bij de artikelcn 25, pnragraaf 1, 1°, en 27, pnragrauf 1, van de samengeschakeldc wetten
betreffencle de iEkomstenbelastingen.
1 maart l!J60.
628
1'81. - Uituaven [Jebrnikt tot tl'itbreirlin{f ran de ourlcrnemin[J of tot waanle1JermeerrlCring ntn rlc toe·rustin[!. GeIJru17c rloor noorlz·aa1J geboden. - So·mmcn
Ollrlerhevig aa:n rle berlri:ifsbelasti-11[/. -

Mnken een winst van een nijverhcidsbedrijf nit, omlerhevig nan cle bellrijfsbelasting de sommen gebrnikt tot uitbreitling
van cle 011{1erneming of tot waardevermecnlering van de toerusting·, zelfs inclien
clit gebruik door cle noodzaak geboclen is
gewcest. (Samengeordende wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, art. 27,
par. 2, 4°.)
7 april 1960.
731
1'82. - Sluit1nr1 vwn eon nijverheirls-,
hwnrlels- of lwulbonwberl·rijj'. Vergoerlh![J ter uelegenheicl van rlie slnilin g ontvan{fen. - A·rtikel 27, prwnuraaf 1, van
rle snm.en[Jescha.Jcelrle wetten. Meer'J,I!awnle. - B1ate ·in rZ.ewelke rUe ver[!oerl'in[! onrlerworpen ·is awn de berlrijfsbelasting. - De vergoecling ontvangen van

het Vereffeningscomite van de Nationale
lanclbouw en voellingscorporn tie, ten gcvolge van cle sluiting van een nijverheids-,
handels- of lnndbouwbedrijf, is onderhevig
ann cle bedrijfsbelasting, bij toepassing
van artikel 27, paragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, in de mate waarin ze
de tegenpnrtij Yertegenwoordigt van de
meerwannle van in het beclrijf gestoken
nctiva, verkrpgen in de loop en ·tloor het
feit van de exploitatie, meerwaarcle die
slechts door hunr verwezenlijking geblekl'n is.
12 april 1960.
753
183. - UU[!wven en berlrijfslasten. Intcresten van. kapitalen aan rlerrlen outleenrl en 'in- het lierlrijf aanue·1.oe111l en
lasten. renton of soortuelijT,:e 1t.UT,:erinyen
uefrejjenrle rlit berlri,if. - Begrip. - Hct

hof van beroep, bij hetwelk een beroep
tegen cle beslissing van de directeur cler
rechtstreekse belnstingen aanhangig wordt
gemankt, dat vaststelt dat een veranderlijke retributie, nan beweercle obiigatiehoutlers verschuldigd en berekencl volgens
de omzet, meer beloopt dan het dubbel

1034

DELASTINGEN EN TAXES.

van de vaste rente van 7 t. h. welke cle
lening vergoeclt, dat bankleningen veel
mincler bezwarend zouclen geweest zijn
voor de vemwotf'chap clie de lening heeft
uitgegeven, dat deze laatste de identiteit
van de obligatiellouders niet laat kennen
en zicll onthouc1t .de minste inlicllting te
yerscllaffen nopens de omstancliglleden in
dewelke die lening werd · aangegaan, mag
wettelijk van die omstancliglleclen afleiden
dat die rctribntie in werkelijkheicl een
dividend uitmaakt en clat, dienyolgens, ze
gcen aftrckbare last is, luidens artikel 26,
parngraaf 2, 2°, van de smnengescllakelde
wetten betreffende de inkomstenbclastingen.
12 april 1U60.
7iil
UJ4. - O'Gcnl·mcht 1Htn een onderneming. - 0-venlnwht claterenclc vwn voo·r
hct opho·uclen -mn cle explo-itntie of met
het ophouclen- samenvnllencl_c. - Inkornsten ·i-11ge-volge ae.'<:e o·uerrlrncht aangegeven. BesUsMnrJ ove!"wegencle clat ae
inkomsten vermoed zijn voo'/'tgeb1'ctcht ge~veest te zijn cloo1· de cxploita.Ue en n:iet
cloor de ovenlmcht. De recllter mag
wetlelijk overwegen dat de inkomsten
aangegeven door de overdrager van een
onclerneming ingevolge de overdracllt van
deze Tcrmoetl worden door de exploitatie
en niet door de oYerdracllt voortgcbracllt
geweest te zijn, en dienvolgens in de bedrijfsbc"lnsting belastbaar zijn, nict alleen
wanneer de ovcrclracht dateert van voor
llet oplwnden 'Wn c1e exploitatie, maar
ook als zij met dit opllouden samenvnlt,
zomler een omlcrsclleicl te moeten maken
volgens llet geval dat llet eigenlijke winsten gold dun wel nit meerwanrden blijkcnde nccressen. (Gecoordineerde wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen, artikelen 25, par. 1, 1°, en 27, par. 1.)
12 mei 1960.
814

1'85. - N-ijvcrhe-ias-, hwnclels- of landlw·u:u;beclrijf. M eer-wanrcTe va-n in het
uea1·ijf gestoken act-ivn. - .A:rrest clat beslist clat cUe 1neerwannlc n·iet belctstbacw
is omclat ze n·ict vooTt-vlocit 'll:it een beclrijfsnct-iv·ite·it.
Onwettelijlchc'icl.
HeC'lltvuardigt niet wettelijk zijn dispositicf llet arrest, dut om te beslissen clat cle
meerwnarde van nctiva gestoken in een
nijverlleicls-, llandels- of lanclbonwbeclrijf
niet onder toepassing valt van de beclrijfsbelnsting, om de enige reclen dut die meerwnnrcle niet nit een beroepsuctiviteit
voortvloeit.
28 juni 1960.
978
1'8·6. -

Vrije betoepen, ambten of pasten. - Verpl'ichting om ontvnngstbetvijzen
tc 'Verstrelcken eu ccn clau7welv te houclen.
Uitgestrelcthe-icl van cz.ie verpl-icht-inu.

-

De 11ersonen die een yrij beroep, een

ambt of een post uitoefenen ZlJn niet gehouden het bij artikel 30, derde lid, van
de samengescllakelcle wetten betreffende
cle inkomstenbelustingen, voorziene ontyungstbewijs te verstrekken voor de door
hen voor rekening van clerclen ontvungen
gelclsommen, noel! cle ulclus ontvangen
sommen in llet bij litl 4 van dit artikel
voorziene dugboek nun te wijzen.
28 juni 1U60.
984
25. Spcdalc belasting.

1'87. -

Speciale belast-in,g op de u;iusten voo1·tvloeimul -u-it Ze·vcringcn en tJ·J'estaties awn cle vijancl. .Aanslctg van
a.mbts~vege. Belastba.-re gronclslag gevestigcl op cle wettelijlw ve·rmoeclens V001'Z'ien b·ij a-rt-ilvel 4, pa·ragntaf 1, van cle
wet vnn 15 october 1945. - Belctst-ingpz.icht-igc toegelatcn l!et cloo·r cleze ~oettel-ijlce
bepnl'ing voorziene ter1enbewijs te -verschaffen. - vVanneer cle belastbare grand-

slug van een aunslag van nmbtswege in
de specinle belusting op de winsten voortvloeiencl nit lcveringen en prestnties ann
de vijnml door de administratie bepaald
wercl op groucl van de wettelijke vermoeclens voorzien bij nrtikel 4, paragrnaf 1,
van de wet van 15 october 1945, is het de
belastingpliclltige toegelaten het tegenbewijs door deze wettelijke bepaling voorzien te verscllaffen. (Impliciete oplossing.)
1:J ~eptember 11Ki9.
47
1'88. - 8pcc;'alc belast-ing op de 1.oinsten 'Voo·rt·vlo-eiencl uit leveringcn en prcstc~tics aan cle vijancl. TVinstcn verwczenU:ild cloor ccn personcnvennootsclwp
·met l!epe·rlvtc annspra7ceUjkhci£l ontbonclen
v66r het vestigen -van, cle belast-lng. .Annslng -in het hoofcl ·van cUe -wcllve vcnnoten zijn gewcest. - Voo1·waanlen. Opclat, bij toepassing yan llet nrtikel 7,
paragraaf 3, lid 2, van de wet van 15 october 1945, de belastbare inkomsten 'ierwezenlijkt door een personenvennootscllup
met beperkte aansprakelijkheid ontbonden
v66r het vestigen van (1e speciule belasting, belast mogen worden in llet hoofd
van die welke vennoten zijn geweest in
cleze vennootschuppen, moeten zij nan
deze luatsten toegekend zijn geweest. (Impliciete oplossing·.)
21 october 1!l39.

164

Speciale belast-i•JNJ op cle ~v-in
sten voo1·tvloeien de •Jl'it leve1'ingen en prestat-ies acrn- cle -vijancl. - Met een ope-ising
gelijlcgestelclc be1;el. - Be(!Tip. - Inzake

189. -

speciale belasting op de winsten voortvloeiencle nit leveringen en prestaties nun
cle vijancl, onderstelt llet met een opeising
gelijkgcstekle bevel een buiten iedere toeste=ing van de persoon die de levering
of cle prestatie nitvoert onclergane muut-
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regel. (Wet van 15 october 1945, art. 1,
par. 4; wet van 19 maart 1953, art. 2.)
178
3 november 1959.
190. - Speciale bclasi1nrJ op clc -wi'llsten •voort-vloe'icnrl 11-it lcvcringen en prestat-ies aan rle 1:ijanrl. BJwtrabelasHnu.
- Acmslag en -inluoldering. --:- He1·z-iew~ng
vwn een. aanslarJ In rle S1Jema7e belast-l.ng
a.anleirling gevencle tot cle onclerwerp1.ng
aan cle ewtn~belasUng of tot verhogl'/1[/
van cle voo·r die belasting vatlwre 1-nlcomsten. - Tennijn van artikel 15 vam rle
'/oct vwn 16 october 1945 verstrelcen. Yest-iging vcm een aanslag in r~~ ewtrabelast1nq -in rle vonn en clc tennlj'JWn -voorzien cloo·r nrtikcl 74bis, leclen 1 en 3, van
rle sanwngeschal"elcle wettcn betrejJenrZe
rle -inlcomstenbela.stiugen. - vVanneer de

hcrziening van een aanslug in c1e Speciale
belasting op de winsten voortvloeien~~ nit
leveringen en prestaties nan de VlJan:l
aanleiding geeft, bij toepassing van artlkel 10, paragraaf 1, lid 1, van de wet van
16 october 1945, hetzij tot een verhoging
van cle inkomsten die voor de extrabelasting vatbaar ziju, hetzij tot de onclerwerping van de belastingplichtige aan cleze
belasting mag de administratie, zelfs na
llet verstrijkeu van de door artikel 15,
paragraaf 1, van gezegde we~ bepaalcle
opzegglugstermlju, tot het vere1Ste bedrng
een aanslag in {le extrabelasting vestigen,
clocll met inachtneming van de vorm en
de termijnen voorzien door artikel 74b-is,
}(){len 1 en 3, van de samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen. (Wet van 28 december 1954, art. 3,
en wet van 2.9 clecel'nber 1955, art. 3.)
8 december 1939.
310
191. -

Speciale belnstinu op de winston voo-rtvloeienrl uit leveringen en. presta.ties awn cle vijanrl. - Ope·ising. - GelijkstelUng met eon opeising. ----: Bevel om
levering-en aan cle -vijancl te cloe'i1·. - Yoorwarrrrlen ~oanmwn cle wet clergeUjk bevel
omle-rwerpt 01Hlat het met een opeis-ing
zou lcunne-1~ gelijkgestelcl worden. - Op-

clat een bevel om leveringen aan de vijancl
te doen met een opeising zon kunnen gelijkgcsteld wonlen, is het vereist dat clie
· leveringen opgelegcl zouclen zijn geweest
onder beclreiging van strafmaatregelen of
van een beroep op cle macht dat iecler vrije
toestemming van de opgeeiste persoon uitsluit. (Wet van 15 october 1945, art. 1,
par. 4, aangevulcl door artikel 2 van de
wet van 19 mnart 1953.)
22 december 1959.
371
192. - Speciale belasting op de winston voo;·tvloeienrl 11-it leDeringen en prestnUes na.n cle 1:i';wnrl. ~ Opeising. - Gelijkstelling met een opeising. - Bevel om
leveringen cwn de vija.ncl te cloen. - Le-

1055.

·vering zonder ;·echtstreelcs verbaml met
rle oo1'loysinspanning vwn de vijwnfl.
TVinst -uU cle leDe·ringen a.an fle specia.le
1JelasUng n-iet oniler-wo;·pe!l. Ingeval

van aan de vijancl geclane leveringen, op
bevel van te zijnen voordele llanclelencle
organismen, bevel dat met een opeising is
gelijkgesteld, is de speciale belasting niet
van toepassing, oncler meer wanneer de
levering zoncler reclltstreeks verbancl is
met cle oorlogslnspanning van cle vijancl.
(Wet van 15 october 1945, art. 1, par. 4,
nangevuld door artikel 2 van de wet van
19 maart 1953.)
22 december 1959.

371

193. - S11ecialc belasting op cle -winsten voortvloeiencl -nit leveringen en prestnties nan cle vijancl.- Opcisin.rJ.- Echte
en rechtzinn·ige ope·is-ing. Prestec}'(ler
clie geen a1Jnonnale ·w1nst bel"omen heeft.
- TVinst -uit ·ae leve·ringen aan rle stJeoiale
belnsthtg n.iet oncle;·wo1·pen. - De winst

nit leveringen ann cle vijancl is aan de
speciale belasting niet onclerworpen, ingcval van opeising, wanneer de presteel'Cler
geen abnormale winst bekomen heeft en
de opeising ecllt en Techtzinnig is geweest.
(Wet van 15 october 1945, art. 1, par. 4.)
22 december 1959.

373

194. - Speciale belasf-i.ng op cle w-insten voo1·tvloe·ienrl qr,'if leve·ringen en tJrestaties aan cle viicmrl. - Nonnale bezolcU.rfl:ng. Bezolclirring niet toegelcencl om
rle vlijt te vergelclen-, wcw.rvan bU:ilc gepeven werd ten voo;·llele vcm de vijancl.
Omstan(Ugheid welke het abno-rmaal
7Mtrakter van de bezolrl-ig-ing n:iet qt-ftslnit.

- In artikel 1, paragraaf 3, alinea 2, van
cle wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belnsting op clc winsten,
voortvloeiencl uit leveringen en prestaties
nan de vijancl, moeten cle termen « normale bezolc1iging )) in hun gebruikelijke
betekenis begrepen worden; de omstandiglleid clat geen bezoldiging werd toegekencl om speciaal cle vlijt te vergelclen,
waarvnn blijk gegeven wercl in het verrichten van de onrechtstreeks, ten voordele van cle vijanc1 geclane inspanning,
volstaat niet om het abnormale karnkter
van cleze bezoldiging nit te sluiten.
5 j anuari 1960.

388

ll.95. - 8peo'inle belasf'ing op rle ~vin
sten voo-J"tvloeiencl qliit leve'l'ingen en prestat-ies aan cle v·ijancl. - Koopwa1·en voor
rle v·ijanrl bestemrl. - Soevereine beoorrleling vnn rle 1·echte;·. - De rechter oor-

cleelt soeverein clnt de gelevercle koopwaren voor de vij ancl waren bestemcl. (Wet
van 15 october 1945, art. 1.)
9 februari 19GO.

530
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19•6. - Bijzonclere en tijclelijl;e belasUng op de ·uit.zonclerlijke winsten. - Pmvisie tot 'instnn(ll/0'1/Cl'ing ·van de stoclcs. Vrijstel/-inu onrlcrworpen ({((.II· llet bestcutn
vwn een ue!lctailleenle invcntcwis. ~ De

vrijstclliug van de provisie tot iustanc1houc1ing van de stocks, bepanW bij nrtikel 3/iis van tle wet van 10 jmmari 1940
tot invoering van cen bijzoudere en tijclelijke belnsting op de uitzonclerlijke winsten, in die wet bi.i artikel 4 van het
beslnit van 31 mnart 1942 ingelast, is ontll"rworven nan liet bestaan van een inventnris llomlencle aanwijzing, per bestancldeel, van de lloeveellleclen en van de
eenheiclsprijzen, zonder dat die aanwijzingen bi.i midtlel van amlere dokumenten
kunnen aangevnl<l worden. (Eerste en
tweede arrest.)
2-1 mei 1960.

853

199. - Ewee}ltionele tvi'll&ten. - Elementen te ver!feliflcen voor clc vennootsohappen OlJ aanclelen. - Tnl.:omsten, winsten en bntcn clie afgetrokken nweten
wonlen ·van ltet rteltcel van rle inko·msten
1!00'1' het belastlJawr tijclperk. Inlwmsten, 'Winsten en bat,en van het J'eferentiei:'ijdperlc clie (W/l!fC[JC·l;en of belast werclell. - Imlien, krachtens artikel 4, para-

graaf 1, a, van de wet van 16 october 1945,
aileen afgetrokken moeten worden van de
inkomsten van het belastbaar tijclperk de
inkomflten, winsten en baten van het refercntietijclperk die aangegeven of aangeslagen wenlen, wonlt van {lit beginsel
niet afgeweken door artikel 4, paragraaf 5, van clezelflle Wl)t, dat alleen sommige modalitoiten beoogt toel)asselijk op
de samen8telling Yan cle belastbare activa
van tle vennootschnppen op aanc1elen.
20 october 19,)9.
1-17

26. EwtmbelasNng.

197. -- Raminu vnn cle belnstbnre
ffi'OJHlslarJ. - Bewijs van ll·et bestann en
·van hct bedr({.rt •ua11 belastbare 'inlwmsten,
alsoolc van cle lweclauigheifl ·van belaslin[/lJliohtige. Bewijs clat cloor alle
·rcohtsmiclrlelen behoHclens cle cecl, voortrtebraeht krm ·wonleu. - Artikelen 16 en
19 van cle wet van 16 october Hl45 latcn

het bewijs toe door alle reclltsmiddelen
van gemeen recht, belmlve de eecl, en,
onder meer, door feitelijke Yermoedens,
niet alleen nm het bestaan, maar ook van
het Ledrag nm de aan cle extrabelasting
omlerhevige inkomsten en, Lijgtovolg, van
de lloeclaniglleW van Lelastingschuldige in
deze bclasting.
17 september 1939.
52
lSS. -- Jiirlilel hieruif, 1/Cnomen clnt
de rcehter l1ct aftreklwn van een rcferentie·winst heeft lJC'WCi!IC'I'cl om reclen clctt
deze niet ·uit ~en lJeroepsacU,viteit vooJ·t'l'loe'irle. - Beslissing cUe vnststelt rlat cle
·winst en ke/, ·u it h et houclcn van cwnclelen
1mn rle vennootschrt,.p u;aa1·vcw belastin.ltpliohtiuc behcerila-1Jestu.nnlcr was, voo,rtvloeicle, zoncler dat zij iets te malwn. hceft
met .zi,in becll·ijfsacN·vUeit. - Mi;o;t feite-

lijke gromlslag het micldel him·uit genomen clat de rechter gewcigercl lleeft het
aftrekken Ynn Pen referentiewinst nan te
nemen, door zicll te steunen op het feit
dat deze niet nit een beroepsactiviteit
Yoortvloeicle, alhoewel deze winst uitgemuakt was door {le bezolcliging van de
becliening van beheercler-bestnurcler van
een naamloze vennootscllap, wanneer de
hestreclen beslissing vaststelt clnt cle winst
enkel nit hot lwuden van aanclelen van
de vennootschnp waarvan belanghebbenlle
de behcerder-Lestuurder is, Yoortvloeitle
en dnt zi.i nic-t,; te maken llncl met zijn
beroppsacti Yiteit.
:w SPlJtembt•r 1n:m.
H5

200. - Hocdwn'iyheicl van bela.stin!fZJlichti.,qe. ~ Hoeclanigheicl kunne'lule bestnwn oJw.fha:nkel'ijlc vnn alle tJersoonlijlw
beclrijvighe'icl. -- Om aan de extrabelns-

ting onderhevig te zijn, is !let niet noodzakelijk door zijn eigen bec1rijvighekl
exceptionele baten behaald te hebben; het
volstaat <lcze verkregen te hebben.
8 december 1939.
313
201. - Inkomsten 'VOO'!'l[feiJracht doo·r
een. •Jvijverheicls-, /l(tllclcls- of lanrlbou·wbcclri:if en verkJ'C!fCII <loor een dgenrwr ·van
clit beclrijf cl'ie nochta:ns cle ourlernemer
er·van ndet 'iS. - Inlw,msten awn cle extralJClasti-no onclerheviy. De inkomsten

voortgebracht door een nijverheicls··, llandels- of landbonwbeclrijf, en die door {]e
eigenanr van llit bedrijf verkregen wcrden, zijn a an cle extra bclasting omlerhevig
zelfs indien de eigenaar persoonlijk geen
exploitant is.
8 december 1959.
313
:20.2. - Aansla.[f ·van a.mbtS1liCffC rwvesti[!cl. ~ Aanslarwn ·in cle .IJC'WO/le IJelastiu[JCn en 'in cle 'f:!!rlra7Jelast1n[f OlJ eeu. zelfcle
vcnnoeden [Je(JI'O'IHl. - ;iamslaf! -in ae gewone belast-in-rtcn op een ouju:ist eleuwnt
rwresti[Jcl. - Aansla.rt In cle ewtnt.lJelasf'in[J
willekeu·ri.rt ge,vesti[!cl. ~ Is willekenrig

de van mnbtswege gevestigcle aanslag in
de extrabelasting wanneer het verschil
tussen twee waarclen aan een zelfde element gehecht, verscllil clat gecliencl heeft
tot het vaststellen van het vermogensaccres, waaruit !let vermoeden werct opgeleicl tlat tot het vestigen van, eendeels, de
aanslag in de E•xtrabelasting, andPl'cleels,
de aanslagen in cle gewone inkomstenbelnstingen aang·ewencl wercl, erop wijst c1at
lantstbedoelrle Jwla~tingen op een onjuist
element gPveRtigd zijn geworclen.
2:! december 1!l:J9.
314
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203. - Emtrabelastinu op cle 'in oorZoust1jcl behaalcle ewcepNonele i,nkomsten.
- Yoonvannlen waarin, de cloor cle zoon
van cle belasti.npplichtiue 'inuevolue cle besl-!t:itwetten van, 6 octobe'r 1944 aanueueven
act-iva beurcpen J,,,nnnen wonze-n oncze,r het
beclrnu va-n cle in de emtntbelastinrt belastbare inkomsten 'ran, cle belctst-inupl'ichtiue.

- De activa aangegeven, ingevolge de beslnitwetten van G october 1944, door de
zoon van de belastingplichtige in de extrabelasting op de in oorlogstij{l behaalde
exceptionele inkomsten knnnen slechts begrepen worden onder het bedrag van de
in de extrabelasting belastbare inkomsten
van de belastingplichtige zelf, voor zover
deze activa feitelijk door deze belastingplichtige behaalde inkomsten, winsten en
baten uitmaakten of deze belastingplichtige gedurende de belastbare tijd, het
wettelijk genot van de inkomsten van zijn
zoon heeft gehad. (Wet van 16 october
1945, art. 2, 1l en 41.)
12 januari 19GO.

4.18

204. - Ye1Mzootschap oncler yemeenschappeUjlce naam. - Belastbare winsten.
lFinsten toeyelcencl ann cle 'Vennoten
belastbaar in hoofcle van cleze lnatsten. -

Wat de vennootschappen onder gemeenscha ppelijke naam betreft, zijn de winsten behaald door de vennootschap en
omlerl1evig aan de extrabelasting, voor
het deel aan de vennoten toegekend, in
hun hoofde belast. (Wet van 16 october
1!145, ~rt. 4, par. 4.)
28 j uni 1960.
978
27. IJ'iscale amnest-ic.

205. -Wet van 18 october 1945 bett·effende de jlscale amnestic, nrt'ilcel 1, pnrngmaf 1. - Voonverp. - Het artikel 1,

paragraaf 1, van de wet van 18 october
1945 betreffende de fiseale amnestie lleeft
slechts tot voorwerp de belastingpliclltige
vrij te stellen van de verhogingen, geldboeten en andere straffen opgelopen wegens niet-aangifte of ontoereikende aangifte van zekere inkomsten, en outlast
hem niet van de belastingsclmld op deze
inkomsten.
13 october 1959.

126

28. Aluemeenheden.
206. - BedrijfsbelastinrJ. - Beslissiny
van het hof va1~ bemep clie aan een belustinyplichtige het recht ontzegt Z'elcm·e
sommen ten Utel van be!ldjfslasten af te
t relcken, teyelijlcertijcl omclat cle,ze pretentie ee-1~ nciemve aanvraay ttUmaM;;t en omflat de belast-inypUchtiue het bewijs niet
levert vwn het bellnt[f van de,:::e lasten. Mlclclel clat alleen cle eet·ste van deze moYERnn.,

1960.

~

()7
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tieven crltiseert. - Millclel n:iet ontvankeUjlc. - vVanneer het llof van beroep de

eis verwerpt van een belastingplichtige
die de nftrek van beclrijfslasten beoogt,
niet aileen om reclen dat deze eis nieuw is
maar ook omclat de belastingplichtige in
gebreke is gebleven het beclrag van deze
lasten door midclel van bewijskrachtige
elementen te bewijzen, is het micldel dat
nllePn de eerste van deze reclenen critiseert niet ontvankelijk.
8 september 1!J39.
17
207. - Reclenen van vonnissen en wrreste-n. - Hof 'Van beroezJ llnt naar !le reclenen van cle {Jeslissiny 'Van de directeu'l'
1Jerw1}st. - Wetf.elijkheitl.- Ret hof van

beroep, in kennis gesteld met het beroep
van de belnstingplichtige inzake rechtstreekse lJelastingen tegen de beslissing
van de clirecteur der belastingen, knn wettelijk verwijzen, om het dispositief vnn
zijn arrest te steunen, naar de gronden
vnn becloelde beslissing.
49
17 se11tember 1939.
208. - Reclenen van vonnisson en a'rt·esten. - Hot 'Ntn bemep clnt naa,r de recle,nen van cle ,besUssiny van de llirecteu.-J'
verwijst. ~ Yerwijzing in de 1·edenen ,van
het arrest of In het clisposit-ief. - Geen
onclerscheid. - Wanneer het hof van be-

roep, in kennis gestelcl met het beroep van
de belastingplichtige tegen de beslissiug
van clt> clirecteur inzake rechtstreekse belastingen, om llet dispositief van zijn arrest te steunen, naar de gronden van bedoelde beslissing verwijst, client er geen
onclerscheicl gemaakt te worden naar gelang de verwijzing al dan niet in de redenen of in het dispositief van het arrest
geclaan wenl.
17 september 1959.

49

209. - l'oondeniny 'in ver/Jrekiny.
Direote belastinyen. - Memorie van antwoo,rd. - N ederyeleutl ter grijfie na het
verstrijken va•n de door de wet bcpaalde
termijn. - Het hof slaat e·r yeen acht op.

- Ter zake rechtstreekse belastingen vermag llet llof geen acht te slaan op de
memorie van antwoord nedergelegd ter
griffie na het verstrijken van de termijn
van veertig dagen, (loor de wet vastgestelcl op straffc van verval. (VVet van
6 september 1805, art. 14, alinea 3, ve.rvang-en door artikel 1 van cle wet van 28 jnli
1953.)
22 september 1959.

7±

210~ - Yoorzieninu 'in verbrel.;inu.
D ireote belnsMJ/l!fen. - JJ1'illclel dnt twee
y!'ieven bevat. - Gr,ieven ll'ie slechts lle
onderclelen van eenzelfcle midllel uitmaken, - AnnleuyeJ' niet yelwmlen, 011(/.CI'-
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scheidenl'ij k voO'/' iecler der grieven, rle
· {feschonrlen ·wetsbetJnlin,q ann te clu:iclen.

- Terzuke directe belustingen wunneer
de uunlegger in het verzoekschrift tot verbreking twee grieven voorstelt clie geen
olHlerscheiden of zelfstundige middelen,
docll cle onderdelen van ecnzelflle middel
uitmaken, is llij niet gehouden onderscheidenlijk voor ieder dezer grieven lle
geschonden wetsbepuling uun te duiden ..,
(Wet van 6 september 189:), art. 14, vervangeu door artikel 1 van de wet van
23 juli 1953.)
22 september 1959.

78

211. - Mhldelen tot verb·reldn{f. Di·reote belnstin{fen. - M·idclel wnarbij cle
schencl-ing va;n de bew·ijslc'l·acht ~vonlt i.nffC'i'oepen vnn een b'ij rle voo'i·zi!"ning [JC'lJOCfJcle alcte. - Best'J'eclen besliss~n{f welke
cUe nlcte niet hwoetJt. - Beslissing hebbencle .zich Tc·u.nn•en ste·unen. op wnclere ctcLn
cle feitem·echter ove·r,qelegcle, clooh b'ij het
clossie'l' niet gevoegde st1tlclcen. Ret

micldel afgeleid uit de schending van de
bewijskracht van een bij de voorziening
gevoegde akte is niet ontvankelijk, wanneer de bestreden beslissing die alde niet
inroept en, bij gebreke van aanlegger al
de stukken die aan de feitenrechter werden overgelegd bij zijn dossier te voegen,
het hof in de onmogelijkheid wordt gesteld na te gaan of die rechter zijn beslissing niet op enige andere akte heeft
gesteund.
26 januari 1960.

485

ROOFDSTUK II.
BELASTING OP RET :KAPI'l'AAL.

·212. - Verjn'l'in{f vnn de vonlerin{f
tot betaz.in.IJ van rle belnst-i-ng. - Termijn
vnn vi.jf jnar rfebnwht op zeven ]nar (loo·r
de wet va.n 2 rleoembe'l· 1950. - Bepalin{f
toepasseli:ilc OlJ rle vonleri:nrJen wna'i·vwn
rle ve-r:ia·rin{f, op cle rlag van rlc inweTlc'i-1!{!trecUng vwn clie wet, reecls ve'I·Jcre[Je·r& was
Jc·mchtens cle '/Vet van 17 octobe·r 19.15. -

Artikel 3, paragraaf 1, van cle wet van
2 cleccmber 1950, welke de verjaringstermijn voorzien bij artikel 28, paragraaf 1,
van de wet van 17 october 1945 voor de
verjaring van de vorclering tot betaling
van de belasting op llet kapitaal, van
vijf tot zeven jaar brengt, is toepasselijk
ze lfs op de vorcleringen die op de clag van
het in voege treden van de wet, luiclens
de wet van 17 october 1945, verjaarcl waI'en.
18 maart 1960.

678

ROOFDS'l'UK III.
ZEGELRECHT EN 1\ffiT RET ZEGEL
GELI.JKGESTELDE TAXES.

21·3. 'l'nxes verschulcl·i[Jrl 01J rle
we·1· lvrta'IVJ~<emin.{f seontnwten.
a on tntot
bi:i a,rt·ikel 60, al'inea 2, vnn het 1Vetboe7c
rl·C'I' met het zegel geUjh;gestelrle tcures,
met het ~verlcawnne'ln·ingscont'/'aot {fel-i]kfJCStelrl. - Reg'l"itJ. - Ret contract, dat
alinea 2 van artikel flO van het Wetboek

der met het zegel g·elijkg·estelcle taxes,
met bet werkaannemingscontract gelijkstelt, is het contract door hetwclk een
persoon, tegen een ovel'eengekomen prijs,
een lid van zijn personeel ter bescllikking
van een andere persoon stelt voor de uitvoering van bepaa]{le werken, zonder dat
er bewezen moet worden clat cleze werken,
werken zijn toevertrouwcl aan de werkgever-overclrager. (Wet van 13 augustus
1947, art. 46.)
24 september 1959.
84
214. - aonclusies. - Gelrligheirl n·iet
CLfhanlceli.flc vnn fle toevnss·ing van het
zegel'i'echt. - De gelcligheid van conclu-

sies is niet afhankelijk van de toepassing
van het zegclrecht. (Code van de zegelreclltcn, art. 81.)
9 november 1959.

206

2115. - Znken.Jccvntoo'l·.
Begriv. Is geen zakenkantoor, in de zin van artikel 75 2' van het vVetboek van de met bet
zeg·el gelijkgeste1de taxes, een vennootschap die met denlen hanclelt zoncler
winstbejag.
7 januari 1960.
39G
.21·6. - Fnlsheirl in gesch·ritt [JCZJlecgrl
met lvet oo[Jmerlv een met hct zegel [Jel·ijlcgestelrle taxe te ontrl·u.ilcen. - Inbrettlc gestntft cloor art-lkel 207 van het lcon·inlcUjlc
Geen
beslu:it van 29 septen~Mr 1938. toepnssing van cle artikelen 193 en vol.IJencle va.n het Stratwetboelc. - vVanneer

het beclrieglijk inzicllt van de clacler van
een valsheid in geschrift cnkcl is geweest
een met het zegel gelijkgeste]de taxe te
ontcluiken, is bet misclrijf voorzien door
artikel 207 van hct koninklijk besluit van
29 september 1938 en niet door de artikelen 193 en volgende van het Strafwctboek.
11 april 1960.
730
ROOFDS'l'UK IV.
PllOVINClALE EN: GEJ\IEENTETAXES.

21'7. - Gemcentel'i:il.:c we{fen-istaxe.
Truce gevesti{frl 01J rle belastbCL'I'e fJ'i'Onclsla,rJ
van de gronrlbelastin{f berelcenrl ten~elf-
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cle·rtijrl op hot lca[lastnwl ·inlcomen van
een onroerenit good en op een bednt[J oelijk nan het ewoedent tnssen het tve1·7GeUjlc
n<etto-in·lC011W1~ en het knrlnstraal inkomen.,
- D·i!"eote·zw rler belnst-ingen cUe het iteel
van [le belnstbM'e gronclslag berekencl otJ
dat ewoeclent l!eett venninclera. Wet
van 6 september 1895, cwtikel 21. - Bestenclige cletmtaUe clie nmbtslwlve cle untlnsting van cle ermerle ove1·eenlcomenrle
ontlastinq betrefjencle cle gemeentetawe
vVanneer een wegenis
·nwest bevelen. -

gemeentetaxe gevestigd is geweest op
grond van de gronclbelasting, steunencle
tegelijkertijcl op het kadastraal inkomen
en op een excedent van het werkelijk
netto-inkomen van het onroerencl goecl op
het kadastraal inkomen, moet de outlasting toegestaan door de clirecteur der
rechtstreekse belastingen op het gecleelte
van de grondbelasting steunende op het
werkelijk inkomen, bij toepassing van artikel 21 van de wet van 6 september 1895,
een overeenkomencle outlasting meclebrengen van de gemc>entetaxe, ambtshalve bevolen door de bcstenclige cleputatie van de
provinciale raad, zelfs inclien die laatste
taxe onwettig ov groncl van dit werkelijk
inkomen gevestigcl is geweest.
8 maart 1960.
648
.218. - DirecteuJ· vwn rle rechtstreelcse
belastingen cUe cle gronclslag gewijzigrl
heeft van een 1'eohtstreel,;se belctstMzg ten
bette vrvn de Staat op gronrl waarvan de
opcentiemen en anrlere prov·inc·iale en gemeentel·i.jlce beZast-iongen gevest1gcl worden.
- Wet van 6 september 1895, rt·rt'ilcel 21.
- Ontlastinq ambtshalve bevolen rloo1· de
· besteruUpe rlepu.t.at·ie van. cle provinoiaZe
1·aa·rl wat rle provinoiale of gemeentelijl!;e
bela;Mnqen betreft. - De beslissing van
de clirecteur der rechtstreekse belastingen,
die de grondslag vermindert van de rechtstreekse belasting ten bate van de Staat
op groncl waarvan de opcleciemen e~ andere provinciale en gemeentebelastmgen
gevestigcl zijn geweest, moet mecleg.ecleeld
worden aan cle bestenclige cleputatle van
cle provi:ttciale raad, die ambtshalve outlasting verleent van die provinciale of
gemeentebelasting, op welke de ten onrechte belaste belastingplichtige recht
heeft. (Wet van 6 september 1895, art. 21.)
8 maart 1960.

cle militairen of de met hen gelijkgestelcle
personen die een oorlogspensioen voor invalicUteit van tenminste 60 t. h. genieten.
(Koninklijk besluit van 10 april 1951 tot
samenorclening van de wetsbepalingen betreffende de verkeersbelasting op de antovoertnigen, art. 3, 3°.)
344
15 december 1959.
220. - Hwitengewoon tennijn voor
aanslag, Aang·itte van cle belasthi[Jschitlclige clie een ver11vinrle1·ing van cle
belast·ilng vmagt. - Niet ge1·echtvarl'l'(z.i{Jrle
verm'inclerin.!J. -- Art·ilcel 74 van de srm~en
georcZCncle wetton bet'/'effenrle cle ·inlcomstenbelastinrJen toepasselij lc. - vVanneer,
in een aangiftc voor de belasting op cle
autovoertuigen, de belastingschulclige elementen verstrekt waaruit blijkt dat hij
recht heeft op een verminclering yan de
belasting;, terwijl cUe verminclering niet
gerechtvaarcligcl is, mag cle aclministratie
de ontcloken bel a sting vorcleren binnen de
buitengewoon termijn voorzien bij artikel 74 van de samengeschakelcle wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen. (Samengeorclencle wetten betreffencle de belastingen op de autovoertuigen, art. 12 tot
15, 33 en 37; smnengeordencle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 74 .
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van
8 maart 1951.)
5 april 1960.
716
221. - JJeroep v661' het hof ·wn be·roep. Hot vnn bemep rUent, zelfs
ambtshalve, na. te r1aan. of rle belasUn,q
tvetteU,ilc ge·vest1grl is geweest bimnen cle
b·zt-it·enrJCwone termijn voo·r aanslarf. Hot niet verplicht, bij gemis van betwist'in[J, zich 1ritr.lni1ch:eU,ilc clienaan[Jrtanrle
nit te stJrelcen, - Het hof van beroep, bij
hetwelke een beroep tegen de beslissing
van de clirecteur cler belastingen inzake
verkeersbelasting op de autovoertuigen
aanhangig wercl gemaakt is verplicht zelfs
ambtshalve, na te gaan of de aanslag binnen de buitengewone termijn kon gevestigcl worden cloch, bij gemis van bctwisting vanwege de partijen, moet het niet
uitclrnklrelijk dienaangaancle uitspraak
cloen.
719
5 april 1960.
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HOOFDSTUK V.
VEllKEERSRELASTING· OP DE AUTOVOERTUIGEN.

219. - Y·rijstelling. - Groot-invalirlen
van rle oorlog. - Begr'ip. - Mogen, als
oToot-invaliden van cle o01·log, van de vrij~telling genieten van de verkeersbelastino·en op het voertuig cla t zij als persoonlijk
~iclclel tot voortbeweging gebrniken aileen

HOOFDSTUK VI.
TAXE

OP

SLLJTERJ,JEN

VAN

GEGIS'l'E DR}.. NKEN.

222. -

O·verneming va.n een bestaarule
sUjteri). Beyrip. OverneminrJ 11iet
onclerr,esoh·ikt aan rle ovenlmcht ·wn hct
hwnrlelsfonrls. - Overneming op 1JI'OCf. -

Artikel 19, 2°, l'"an de wetsbepalingen betreffencle de slijterijen van gegiste clranken, samengeorclencl bij koninklijk besluit

lOGO

DELGISCH CONGO. -

van 3 april195:3, welke als nieuwe exploitant beschouwt diegene die, zonder slijter
te zijn, een bestaande slijterij overneemt,
bedoelt om het even welke overneming van
een bestaande slijterij door een persoon
die zelf geen :slijter is : die overneming
is niet onclergeschikt aan de overclracht
van het handelsfoncls en kan bestaan alhoewel ze slechts op proef geschieclde.
1± nmart 1960.
660
223. -

EmtJloitntie Vftn een slijterij
voo1· 1'Clcening van cen aenle floor een
znal.?voenlcr of awngcstelflc. - Bcgrip. Ovel'lwming otJ zwoef zoncler overflnwht
van het hwnflclsfonas. - De overneming

op proef van een drankslijterij van gegiste drunken, zontler overdracht van het
hanclelsfonds, impliceert niet noodzakelijk
de cxploitatie van de slijterij voor rekening van cle eigenaar van het fonds, in
hoedanigheid van zaakvoenlcr of aangestelde in de zin van de artikelen 21 en 22
van de wetsbepalingen betreffende de slijterijen van gegiste drunken, samengeordencl bij koninklijk besluit van 3 april
1933.
G60
14 maart 1960.

BELGISCH CONGO.
0 nme·rcnfl uoca.
Ei[!Ciulomsrccht
vnstuestclfl aoor een bewijssclt1'ift van
1'C{tist·mtie opgestclcl floo1· fle bcwaanler
rler rrronfltitels. Onschenflbacl'l' eigenaomsrecht. Uitzoncloring. Ret bc-

wijsschrift van registrntie opgesteld door
de bcwaarcler van de groncltitels, vaststellenclc dat het eigendomsrecht van een in
Congo gelegen onroereml goetl aan een zekerc persoon toebehoort heeft volle bewi.iskracht en het alclus vastgestelcle
eigcnclomsrecht is onschemlbaar. Onder
het cnig voorbehoud van het geval voorzien bij artikel 49 van hct boek van het
Congolees Burgerlijk Wetboek cc Over cle
goederen en de verschillencle wijzigingen
van clc eigenclom Jl, geven {le oorzaken van
ontbinding of van nietigheid van de vel'vreemclingsovereenkomst en de missing
van het bevel van investituur slechts aanlekling tot rechtsvorcleringen tot schadevergoecling. (Congolees Durgerlijk 'Wetbock, boek cc Over de goederen en de verschillende wijzigingen van de eigendom JJ
art. 40, 42, 44, 49 en 50.)
17 maart 1960.
670

BEROEPSGEiiEIM.
Dienst·ve1'Slagen van nm1Jtena1·en vwn
cle aclm'inistn~Ueve onle. - Y erslngen, toeIJClwrencle awn cle Staat en wellce een ve1'trowweUjlc lcetrctkter k'llnnen hebben. -

BERUSTING.

De dienstverslagen tussen ambtenaren
van de administratieve orde gewisse1d in
de uitoefening van hun ambt of door hen
naar hun departement toegestuurd, behoren de Staat toe en kunnen een vetrouwelijk karakter hebben.
11 maart 1900.
G57

BE.RUSTING.
1. - Bu.J·gerUjlce zalcen. - Ycnveercler zich gecl·rngenfle naar cle wiJsheicl vnn
cle 1'echtcr. ~ Ye1'7clcwing geen berusti.ng
in fle te vellen besUssing ·uitmalcencle. -

De c~nkele verklaring van de verweerder
tegen een vordering dat hij zich geclraagt
naar de wijsheid van de rechter maakt
geen berusting ui t in cle beslissing clie gevelcl zal worden.
13 november 1950.
224
2. - Bnrge·rz.i,ilce .~·akcn. - UU·voe·ring
vrij1.oilUg en zoncle1· voo·rbclwucl ·van een
beslissing een onclerzoelcsmcwtreuel bevelentle. - Beslissing voor 11eclwongen tenuit·voerlegiJing va.tbaa:r. - Geen bentsting.

- De vrijwillige en zonder voorhchoud
gedane uitvoering van een lleslissing, in
burgerlijke zaken gewezen, clie een onderzoeksmaatregel beveelt impliceert geen
berusting in die beslissing, wannecr deze
voor een geclwongen tenuitvoerlegging vatbaar is.
13 november 1959.

228

3. - Bu1·gerUjke zctkcn. - StilzwiJIJCnclc bcrnstin{f ·in ecn rechte·rlijlce beslissin{f. - Bcurip. ~ Een stilzwijgende he-

rusting in een rechterlijke beslissing, in
llurgerlijke zaken, mag slechts worden
afgeleicl nit akten of feiten die een zekere
en niet dullbelzinnige toestemming in de
uitgesproken llcslissing laten kennen.
('lweede zaak.)
G april 1960.

722

4. - BurgerUjlce zalccn. - Bcrnsting
cnlcel voort·vloeienae 11-it ae tenuU·voeTlegu·ing Jjan een besHssing in laatste nanleg.
- YoonvanrfleliJlce bentsUng. - Berusting zoncleT gevol!J ·incl'ien cle pcwti.i cle beslissin{f slcchts 1litgevoenl heeft oncle·r
nitclr·uklcelijlce voorbehoncl van hcw1· recht
om zich ·in cnssnUe te voo1·zicn, en flctt
recht 11itoetent. - Indien de tenuitvoer-

lcgging van een in laatste aanlcg gewezen llcslissing als bcrusting geldt vanwege
de partij llekwaam om ten opzichte van
de weclerpartij te llerusten, is zulks
slechts een voorwaardelijke berusting,
waarvan de eerste outlast is ingeval de
tweede, welke de beslissing onder uitdrukkelijke voorbehoud van zijn recht om zich
in cassatie te voorzien heeft uitgevoercl,
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dit beroep tegen de beschikkingen die voor
haar ongunstig zijn uitoefent. (Impliciete
oplossing.)
986
30 juni 1960.

BESCHE'RMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT).
InobservatiestelUng van een beklaagcle.
- Soeve1·eine beoonleling van het hof van
ass,isen. - Is soeverein de beoordeling, in

feite, door het hof van assisen, dat er al
of niet aanleiding bestaat de inobserva-,
tiestelling van een beklaagde te bevelen.
(Wet v_an 9 april 1930, art. 1 en 3.)
18 januari 1960.
447

BESLAG.
Onroerencl beslag. -Wet vnn 15 aU(/ttStus 1854, nrtikel 71. ~ Akte van hager be1'oep welke, op stn~t vnn n'ieUghe,icl de
g'l;ie,ven van appellant moet ve'l·melrlen. Aard van lle nieUrJheicl. - Artikel 71 van

de wet van 15 augustus 185± op cle gerechtelijke uitwinning, in zover het bedingt
dat de akten van hoger berocp ov straf
van nietigheid de grieven van appellant
moet vermeltlen, doet enkel een nietiglleid
ten annzien van de vorm ontstaan en in
l1et enkel belang van de ge!ntimeerde
partij; de nietigheid mag door die partij
worden gedekt.
± mnart 1960.
()37

BETAALDE FEESTDAGEN.
Jl.. - F'eestcla{f scw1envallencle 'lnCt een
!lay WM~'I'OZJ, knwlltens het contract, (le
arveide'r nonnaal niet zo,n r;ewerkt heblieJI. - Loon voor (Ue dnu niet -uorschnl(li[!d. - vVanneer een feestdag· samenvalt

met een dag waarop, zo die dag een werkdag ware geweest, de arbeider overeenkomstig zijn contract van verhuring van
diensten, normaal niet zou gewerkt llellben, is het loon van die dag niet verschuldigd. (Besluitwet van 25 februari 1947, gewijzigd door de wetten van 30 decembc>r
1950, 13 octobre 1953 en 27 juli 1955, artikelen 2 en 5,)
11 december 19:i9.
32±
2. - Peestdng sc~menvctllende met een
da,[J wcw1·op de a'i'beide'l· een vergeldencle
verloftijd ZO'lt, uenoten hebben. Loon
voor die (l(~fJ niet verschnlc/A,{fcl. - vYan-

neer een feestdag samenvalt met een dag
waarop, zo die dag een werkdag geweest
ware, de arbeider een vergelllende verlof-

tijd zou genoten hebben, .is het loon voor
die dag niet versclmldigd. (Besluitwet
van 25 februari 19±7, gewijzigd door de
wet van 30 december 1950, 13 october
1953 en •27 juli 1955, art. 2 en 5; wet van
14 juni 1921, art. 4 en 10.)
11 december 1959.
326
3. - A'i·belaer (lie in de z;e1·iode vnn
twnnlf werlcclagen v66,r een feestclng niet
tenm>inste
lln[J r;earbei(l heejt. ~
We'l'kclagen. - Begrip. - A1·beids1·eyhne
V(tn vijfenvee,rtiy 'llren, over (le eerste vijf
cla,gen clor week venleelcl. Zatenlau
nochtans een werkcln[J Z'ijnde. - In arti-

een

kel 11, 1 o, van het besluit van de Regent
\'an 2 april 19±7, vervungen door artikel 6 van het besluit van de Regent van
16 jnli 19±7, dat van toekenning van het
loon voor een feestdag de arbeider uitsluit cUe in de periode nm twaalf werkdagen v,66r clie feestdag niet ten minste
(~en dag gearbeid heeft, zelfs om redenen
1·an gerechtvaanligde afwezigheid, uitgezonderd vier bij letters a, b, c en a limitatief opgesomde gevallen, duitlt de term
cc werkdagen ll op de aan de ar!Jeid gewijde dagen in l1et alg·emeen, zoals de zaterclag, zelfs in een onclerneming waarin
het arbeidsregime van vijfenveertig uren,
over de eerste vijf dagen der week verdeeld, ingevoerd is geweest. (Besluitwet
\'an 25 februari 19±7, art. 8.)
17 december 1959.
352

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. - Be'DOC[!(/lzeirl ratione loci.- Koophanrlelszaken. Ge,rechte/.ijlc nklcoonl.
Rechtbank van lcootJhanrlel vwn de
woonplants 'ran (/e schnlllenacw. Ge'l·echteUjk akl"oonl (tan[!C'rrangcl door een
vennootsch(tlJ. ~ Beg1'ip van de woonplnats. - De rechtbank van koophandel

bevoegd om een gerechtelijk akkoord,
aangevraagd door een vennootschap, te
bekrachtigen is deze van het arrondissement waarin lle effectieve hoofdinrichting
van de vennootschap gevestigd is, zelfs
indien de maatschappelijke zetel door de
, statu ten vermeld, in een antler arromlissement gelpgen is.
28 september 1959.
91
2. - Stmf,zaken. - Artikelen 479 en
volgencle 'Wn het TVetboelc van stn~f'vor
cle'rinu niet van toepassing op een betichte.
- Eerste 'Voor,zitter wm het hof vnn be'I'Oep clie nochtM!S, op vordwring 'Van de
z;rocureur-r1eneraal b'ij het hoj', een mauistTant nangewezen heeft om de fnncties
vnn Ol!(lC'I',ZOelcs'l·echtc'l' ter ZC~ke te Ve'I''VUllen. lJ£agistrnnt alcl,us nwngewezen
ziincle de onclerzoeksrechter vnn de 1'CChtb(im7" bwvoegcl om kennis te nomen vnn de
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vervo7uing en onden;ooht hebbencle op
vorderin[f van ae proou,rew· cles lconin.Qs
Onderzoek niet
b·ij cle<:e rechtbanlc. aanyetast cloor nieUpheia. Wanneer,

alhoewel de bevalingen van hoof<lstuk III
van titel IV van het boek II van het Wetbock van strafvordering betreft'ende de
vervolging en het onderzoek van de mistladen en de wanbedrijven gepleegd door
de magistraten van de rechterlijke macht,
niet van toepassing· waren voor de betichte, de eerste voorzitter van het hof
van beroep, op vordering van de procureur-generaal bij cUt hof, een magistraat
aangewezen heeft om de functies van onderzoeksrechter te vervullen, wordt het
onc1erzoek door deze aanwijzing· niet met
nietigheid aangetast, im1ien <le alc1us aangewezen magistraat de onclerzoeksrechter
is van de rechtbank bevoegll om kennis te
nemen van de vervolging, en cleze magistraat door Lle procureur des konings bij
deze rechtbank gevonlerd werd te onderzoeken.
12 october 1939.
118
3. - Strafzalwn. - Rijks-waohters. ~
Rijlcswachter be7ast met het teUen van de
op een lcPuisp·u.nt voorbij 1'ijllenae voe·rtniqen om zijn oversten toe te 7a.ten het
verkee1· te reqelen. - Opdraoht 'ran 1/estu.u.rlijke voUtie. - De rijkswachter lle-

last met het tellen van de op een kruispunt voorbij rijclende voertuigen om zijn
oversten toe te laten hct vcrkeer tc regelen voert een opdracht Yan bestuurlijke
politic nit in de zin van artikel 25 van de
wet van 15 juni 1899 inhoudende titel I
van hct Wetboek van strafrechtsplcging
voor het lcger.
4 noYember 1959.
18G

4. - StrafzrLJ,;en. - RiJlcstvctohters. Ove·rtreclinyen ·in ·verbana met ae ye·reohtelijke dienst cler •reohtbwnlcen en cle best·uurlijke politic. - Drcwqwljdte ·can de
woorden c< in •uerbana )), De gewone
rechtbanken zijn slechts bevoegtl om kennis te nemen van ecn ten lastc van een
rijkswachter gelegclc overt1·ecling zo zij
rechtstreeks verbam1 houdt met tle gerechtclijkc dicnst c1er rcchtbanken of met
de beBtuurlijke politie. CW ct van 15 juni
1899 titel I van hct Wetboek van strafrechtspleging van het leger inhoudende,
nrt. 25.)
4 noYembcr 1959.

18:l

5. - 8tmfznl.'en. - J1isc1ri:if teyen cen
wet ·uwn qcm.een ·reoht en ·i.nb·reulv op de
1Veycoclc. - Bcklaaucle militair cleel ·uitmnkencle 'UC/.1! een te 't:Clcle zijncle troep. M ilitaiJ' met H'f!Clmntiy 'ue'l'lot. Be·uoeycllieiil ·uan hct militnir uerecht. Het militair gerecllt i:> alleen beYoegd

om een militair cleel uitmakemle van een
te vellle zijnde troep, vervolgd wegens
een misdrijf tegen een wet van gemeen
recht en wegens inbrenk OD de Wegco<le,
te vonnissen; zelfs zo, op het ogenblik
van de misclrijven, de beklaagtle met regelmatig verlof was. CWettcn van 15 juni
1899, art. 21, 23 en 26, van 30 april 1919,
art. 15, en van 27 februari 19:18, art. 5.)
9 november 1959.

194

6. - Stnt.f,<:a./wn.
Oncle1·zoeh;sreol!tsmaol!t. - Raaclkcnner cle belc7aaqcle nawr
cle co·rrectionele 1·echtlmnlc venv'ijzenrl. Beslissin{f ~velke cle bevoeqcllwia slechts
rwnwi)st. ~ Rechtbanlc gehonclen O'VCr
lwn-r bevoeqclheicl te beslissen. ~ Wijl de
heschikking Yml de raadkamer, waarbij
een beklaagclc naar de correctionele rechtbank verwezen wonlt, slechts een aanwijzing, c1odl geen toekenning van bevoeg<lheill aan cleze rechtbank, inhouclt, heeft
l1e corrcctionele rechtbank het recht en
tot plicht zelf oyer llaar bevocgdheid te
bcslissen.
11 janun.ri 1960.

408

7. - Werlcrechte·rsmail. - il1eclccle7in{f
cloor een werkmnn of clOO'I' een beil,iencle
·unn een fnbricaqe{felwim ·vctn het bedrijfshoofcl. - M eclecle7inq geclnan nn het eincliqen 1:ctn het arbe·icls- of d·ienstcontract.
Rechts·uonleriny tot vergoecz.inq vnn
sclwcle ·ingeste7cl iloo1· het beikijfshoofil.
- Be1;oeyillwicl van cle werkrechtersraacl.
- De rcchtsvorclering tot schadevergoecling door het bedrijfshoofcl ingesteld tegen c1e werkman of de bedienc1e, c1ie een
fabricagegehcim mecleg·cxleelcl heeft, blijft
tot de bevoegclhei<l van de werkrechter:-;raa<l bchoren, hoewel de arbeic1er deze
mec1edeling heeft gedaan na het eincligen
van het contract, clat hem aan llet bcclrijfshoofd verbond, en hoewel llit contract gecn uitllrukkelijk becling met betrekking tot dus<lanige mec1edeling inhielll. (Wet van 10 maart 1920, art. 7; gpcoonlincenle wetten bij koninklijk besluit
van 20 juli 19GG, art. 2G; wet van 9 juli
1926, art. 43, 1 o.)
19 februari 19Ci0.
572
,g_ - Stmf;wken. - Op ae terecht.zittinq beg nan misclrijf. ~ Poli.tie·rcchtban/,·.
- Vemorcleling tot een politieyevan{fenisstmf kmchtens a1·t-ikel 505 'uan het Wetbock nm stnt.j'vonleriny. Vonnis 'in
lantste aanle[!. - Is in laatste aanlcg gc-

wezen het vonnis van lle politierechtlmnk
dat een vcroorcleling· tot een politiege\'angeni:-;strnf uitsvreckt, wegcns een ter tereclltzitting gepleeg·t1 misllrijf, kraehteus
artikel 50[) van llet \Vetboek van strafvorclering. (Impliciete beslissing',)
29 februari 19GO.
G18
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9. - Stmfzaken. - Hot vwn be·roep
dnt een beldaagde wegens een wanbed·r'ijf
vemonleelt. 111isdrijj' O'Jnsoh·reven in
termen d·ie in het m·id£len laten oj' het
al tlan n·iet een pe1·s1wisclrijf n'itmnalct. - A:rrest flat de controle van zijn wettelijlcheid n·iet toelaat. - Laat aan het hof

niet toe de bevoegdheid van de rechter
na te gaan en moet derhalve vernietigd
worden het arrest van het hof van beroep
dat de beklaagclc veroordeelt wegens een
misdrijf omschreven in termen die in het
midclelen laten of het begaan feit al dan
niet een persmisdrijf uitmaakt.
2i:J april 1960.

770

10. Stmj'zalcen. Wetboelv q;an
stmf'uo')'(le·ring, cwtilcel138-6bis. - Politie1'13chter lievoegd ten aanzien vwn een ·inbrenT.; op de artilcelen 418 en 420 um het
Straj'wetlioek, clo01· verlcnoohthe·id of onvenleeldheid Terbonden met ·inbreulc op
de wetten en reglementen op cle pol'itie
·uan het wegverlceer, cUe ·reeds voor hem.
annhnngig ·is. - Yaststelling van de lmnd
vnn verlcnoohthe'ifl of van on·venleeldheitl
Toonlat de zaalc q;oor hem aanhangig is
gemanlct of naclat clit is ,!Jesohied. Zelfcle 1ritwerlvsel. - Krachtens de wet

van 21 februari 1959, welke artikel 138
van het Wetboek van strafvordering heeft
aangevuld, is de politierechter, bij wie
een inbreuk op de wetten of reglementen
op de politie van het wegverkeer aanlumgig is, bevoegcl ten aanzien van een misilrijf vm1 onvrijwillige slagen of verwon(lingen cUe het gevolg van een verkecrsong·eval is, wanneer dat misdrijf met de eerste inbreuk door verknochtheid of onverdeelclheid verbonden is, afgezien van de
omstandigheid of die band blijkt uit het
omlerzoek voor de politierechtbank gedaan, of zelfs ui t de stukken die het dossier uitmaakten reeds voordat aan die
rechter van de inbreuk op de 1Vegcode
kennis werd gegeven.
8J7
23 mei 1960.

BEWIJS.
1. - St'i'aj'zctlcen. - Geval waarin de
wet ,!jeen bijzonclere wijze vcvn bmoijsle·z:erin.!J voorsolwijj't. Jli aoht van cle
1'eohter. - In strafzaken, wanneer de wet

geen bijzonclere wijze van bewijslevering
voorschrijft, beoorcleelt de rechter over
de grond soeverein, en volgens zijn geweten, de bewijswaarde van de feitelijke
elementen clie hem voorgelcgcl zijn en
waarop zijn overweging berust.
7 september 1959.
12
2. - St?·atzalcen. ~ Y1'ijheirl voo1· cle
·reohter clit uewijs te zoe7cen, in (~l de ele-
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menten van cle zank. Bekentenis. A1·tUcelen 1350, 4°, en 1356 van het BurrterUjk Wetboelc niet toepas&eUjlc. - On-

der voorbehoud van de toepassing van
artikel 16 van de wet van 17 april 1878,
beoorcleelt de strafrechter vrijelijk de eleinenten die aan zijn overtuiging ten grandslag liggen, zonder gebonden te zijn door
de bepalingen van artikelen 1350, 4°, en
13i:J6 van het Burg·erlijk Wetboek betreffencle de bewijskracht van cle bekentenis.
21 september 1959.
63
3. - B·ur,!jerli,ilce zaken. - Yennoeclen
rloor cle Teohter aj',!Jele·irl uU een persoonU.:ilce overweg,ing. ~ Omoettelijlclwirl. -

De rechter mag niet als bewijs aannemen
een vermoeden dat hij afieiclt, niet nit een
bekeml feit, maar uit een overweging die
hem persoonlijk is. (Burg. Wetb., art. 1349
en 1353.)
25 Beptember 1939.
89
4. -

Reohtstreelcse lielasUngen. - Be.!f'/'Onclsla.!f cloor cle acl1nin·ist1·at'ie
vastgestelcl bij miclclel vcm vermoeclens. Arrest clnt lieslist flat cle lielastin,!Jpl'iohf'ig,e het tegenbewi,is niet leve1·t. - Arrest
flat cle last va.n het liewijs niet omlegt.
li~stlicl'l'e

- Legt cle bewijslast niet om het arrest
llat, de belastbare grondslag vastgesteld
zijnde geweest door de administratie bij
miclclel van vermoeclens, beslist dat de
belastingplichtige niet het tegenbewijs levert. (Samengeschakelcle wetten betreffen de de inkomstenbelustingen, art. 55.)
1i:J october 1959.
131

5. - 111Uitie. - "lttesten. - Bew'ijswaanle. Soeverei·ne lieoorcleUn.!J cloo1'
rle miUtiereohtsmaohten. De militierechtsmachten beoonlelen soeverein in
feite cle bewijswaarcle van de attesten die
hun overgelegcl worden.
19 october 1959.
140
'6. - Bewijskraoht van cle alcten. Bu;J',!Jerlijlce zaken. - Lastenboelcen van
een we1·Jconclernem·ing. Interpretat-ie
cloo1· cle j'eitem·eahter. Inte·rpretc~tie
vereni,!Jbacw met cle liewoonz.in,!jen van cle
lastenboelcen. Geen sohencling van cle
bewi}slcraoht van rleze alcten. - Schendt

de bewijskracht niet van cle lastenkohieren van een onderneming, de feitenrechter
die van een be(ling van {leze lastenboeken
een interpretatie geeft die verenigbaar is
met de bewoordingen van de akten die het
bevatten.
23 october 1939.

157

7. - Bu.1'(Jel'lijlce znlcen.
Draagtoiiclte van ccn overeenkom.st. ~ Bestawn
V(V/1. een ve•rliintenis van een lieclra[J clat
3.000 fmnlc o·versch1'ijclt. - Dmagwijclte
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en bestaan clie vastgestelcl kunnen worflen clo01· bel"enten,is, en, ·ingevnl van. rJeflceltelijlce belcentenis, bij cwniiHtllenrle
eefl. - Het artikel 1341 van het Burger-

ouyer0nigbare interpretatie geeft. (Burg.
vVetb., art. 1310.)
1.5 {lecember 1059.
341

lijk Wetboek verbieclt niet clat de juiste
draagwijdte van een overeenkomst of het
bestaan yan een verbintenis wa:n·yan de
waarde i:l.OOO frank te boven gaat, vastgesteld zouclen worden bij middel van een
bekentenis, namelijk een stilzwijgende
buitengerechtelijke bekentenis, noch, in
geval van gedeeltelijke bekentenis, dat cUt
bewij;; aangevnld zou worden door een
aanvullende eed.

12. - Stmtzakcn. - Beklaagde clie
een qrond 'Va:H· •J'eehtvaarcl'iging im·oept. Besl~issinu clie 'l?aststelt flat cleze bewe1··ing
ontbloot ·is van ell.; elemeut van geloof'l.vaarili{fheicl. BesUssing clie de beklaagcie ueen bewi:is oplegt. - De beslis-

23 october 1959.

157

8. - B'ltrgerlifke :mken. - Rechter !lie
zijn beslissi:ng steunt op zijn persoonHjlce
lcennis van cle feiten. - Onwettelijlche·irl.

- Daar de feiten waarover het geschil
loopt alleen door cle wcttelijke bewijzen
welke de partijen yoor de rechter aanvoeren, mogen vastgestelcl worden, is onvvettelijk de beHlissing clie steunt op de
feitelijke elementen welke voortvloeien
nit de persoonlijke kennis die de rechter
ervan beweert te hebben.
30 october 1059.

172

9. - Bewi.jslcracht 1/an rle akten. aonclnsies. - InBurge·r/.ijk·e za.lcen. tertJI'CtaUe cloo1· de fe-itenrechter. - IntertJretaUe onverenigbaar met fle tennen van
fle concl·usies. ·- Mislwnning van cle bewijskmcht vnn fle ah:ten. - JHiskent de

bewijskracht van {le akten de beslissing
die van de conclusies van een partij een
met de termen ervan onverenigbare interpretatie geeft.
G november 1959.

188

10. - Bewijskmcht van cle nlcten. Bu1·ge'l'l.f;ilce znken. Emploot van flnrJvaanl'ing en concl·nsies. - Inte·rpretat'ie
(loo1· cle teitenrechter. - InterpretaUe onve1'en·igbaa1' met fle termen van clie akten.
- Schencl'i;ng vail ae bewijskracht e·rvan.

- Miskent de bewijskracht van eon exploot van dagvaanling en van conclusies,
het arrest dat een interpretatie ervan
geeft die met hun termen niet verenig-baar is.
20 november 1959.

232

11. - BewijrJh:nwht van ae akten. Dkecte belastingen. - Besli.~s·ing van lle
(z,irecteur der l!eslissingen. - IntertJ1'etatie door het hot van be·roetJ, onveren(qbaar
·met cle termen van cle besUsshlg. - Schenrl'inq van rle bew·ifslcracht 1/an cUe ctkte. -

Schenclt tle bewijskracht van de beslissingvan <le directeur der belastingen het arrest <lnt Yan die nkte een met haar termen

sing, welke weigert een door cle beklaagde
ingeroepen grond van rechtvaarcliging aan
te nemen, omclnt ieder element, clat deze
bewering g-eloofwaarclig kan maken, ontbreekt, legt de beklaagde geen bewijs van
llet bestaan van die groncl van rechtvaardiging op.
18 januari 19GO.
447
13. - Geloof versch·nlcUgll awn cle akten. - StTaj.zalcen. - B11;rgerlijlce vonle'J'in!J. TegenszJrekelifke berJroting van
cle sclwcle ve·roOJ'2'fWI.:t door een vm'lceersongeval. - Vonnis waarbij besUst wo1·1lt
clat cleze begrotinrJ een clcul'ing 1dtmaalct
cUe de ganse schade omvCLt. - Ve·rlclwrinu
(lie veren'i_qbaar is met cle bewoonl'in,qen
van het a.klcooJ·rl. - Geen. sclWJuling vcm
cle bew1jsknwht van rle alcte. - Schenclt

niet de bewijskracht van de all:te, waarbij het akkoonl van partijen omtrent cle
tegensprekelijke begroting van de nit een
verkeersongeval ontstane schacle vastgestelcl wordt, het arrest dat, door een verklaring die met de bewoordingen van de
akte verenigbanr is, beslist dat zij een
dacling nitmaakt die de gause schade omvat.
2:) jannari 1960.

471

14. - Stratzah:en. - Burgerlijlce vorcler·ing. - Verkeersonr;e'l/al. - Besi'll•nnle·r
die een ongebrwikelijke 1nctn,wnvre heeft
·wituevoenl. - Een gronrl van rechtvaa·rcliging inmepentl. - Voonvaanlen vereist
owlat cle rechter zijn besli.ssing flaarop
.zon kunnen gmnden. De bewijslast

wordt niet omgekeercl door een arrest dat,
hoewel vaststellemle clat een bestnurder
een ongebruikelijke maruceuvre heeft uitgevoerd e:o. tlat hij het bewijs niet heeft
g-eleverd van zijn bewering, volgens welke
die maruceuvre aan een geval van overmacht diende toegeschreveu te worden,
beslist dat er nopens de schuld van die
be~tuurder een twijfel bestaat, welke ver!Jimlert hem voor de gevolgen van het ongeval aansprakelijk te stellen, wnnneer
uit llet arrest blijkt, eenscleels, clat de
aangevoercle g1·om1 van rechtvaarcUging
gestaaftl was door elementen van die aard
om er geloof aan te hechten, en, anc1er<1E~els, dat de onjuiNtheicl van die bewering
niet bewezcn wert1.
23 jannari lOGO.
477
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1i5. - Bewi)sk·racht van. fle akten. 8imfzn7cen. - Bu:rgerlijke ·vonle1·ing. Rechte1· we-igermHl acht te slawn op een
bcwecnlc ovcrccnlcomst, floor cc'lo pM·Uj
·ingeroczJcn, om 1·eclcn hot voorgelcr;cl cxcmplaa·r cle hwncltclccn'in.g vwn llc wcclcrpart-ij
niet flm(tgt. Gcen schencling vwn cle
bewijskracht van cle alcien. Schendt

niet de bewijskracht van de akten, cle
rechter die weigert acht te slaan op een
beweerde overeenkomst, door een partij
ingeroepen, om reclen het aan de rechtbank voorgelegll exemplaar van clie overeenkomst de handtekening van cle weclerpartij niet draagt,
10 febrnari 1H60.

A·nthenUcke Mete. - Dam· cle
wnthen.Ucite'it ueclelcte V(tStstellinrJ. - Bewi.js va;n cle vnlshehl. - Het bewijs van

de valsheicl van een vaststelling in een
authentieke alde, gedekt door de authenticiteit, kan in de regel, slechts worden
bijgebracht door een vordering wegens
valsheicl bij wijze van hoofcleis v66r de
strafrechter of door een inschrijving van
vnlsheid v66r de burgerlijke rechtbank.
(Burg. Wetb., art. 131H en 45; wet van
2:) ventose jaar XI, art. 1H.)
553

1'7. - Bcwijskracht van !le (tkfcn. B·wrgedijl"c zMcen. Ooncl~usies. Ge·int'ilnccnlc cl'ie 1•crklaanl hectt zioh naar
lle wijshchl van het hot te l/Cil'ragen. Besliss-ing geste·uncl op de houcling floo·r
cUe pnrt-ij aanuenomen voor clc ccrstc
1'Cchter. - Geen scllencl'ing van de bc·wijsl.:racht van cle concl·nsies. - Schemlt lle

bewijskracht niet van de conclusies in
hoger beroep gcnomen door ccn der geintimeerlle pnrtijen, :welke verklaanl heeft
zich naar de wijslleid van het hof te gedragen, het arrest clat, vaststellende dat
die partij in eerste aanleg tegen ap11ellant
niet heeft geconclucleercl noch deze laatste
tegen haar, eruit nfieidt tlat clie partij
zich tegen het hoger beroe11 niet hecft
willen verzctten.
3 maart 1960.

630

18. -

Dienstvc·rslagen van am7Jtenaren
Bezit
1jan de a(lminiska.Ueve onlc. door clerclen.. - Ove·rlegging voo·r rlc 1'cohtc1·. - Uit geen wetsbepaling blijkt dat

een dCl·de nooit, op geoorloofdc wijze, llet
bezit kan verkrijgen van een dienstverslng van ambtenaren van de aclministratieve orde, noch dat die verslagen altijcl
uit de debatten {lienen te worden geweercl
wanneer ze door clerden voor cle recllter
worden ingeroepen.
11 maart 19GO.

19. - Bewijskracht van cle akten. Inzrtke ·inlco·mstenbelasUnoen.. Vc·rkla1'iny rloor rle Teclbte·r va.n het prooes-verliaal van cle beraarlsla.ging vwn rle F·iscnle
Oomm·issie.- Vc·rlclnTing n'ict verenigliaar
met de tcnnen van clit zwoces-verbaal. 8chenclill[l van rle be-wijslcnwht vnn, rlc
nktcn. - Schendt de bewijskracht van de

akten, het arrest clat van het proces-verbaal van cle beraaclshging van cle Fiscale
Oommissie een verklaring geeft die met
de termen ervan niet verenigbaar is. (Artikelen 131!1 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.)
22 maart 1960.

684

541

116. -

12 febrnari }H60.

10()5

657

20. - Bcwijslcmcht vnn rle Mcten. B·zwuerlijlce za1cen. - Rechtbnnlc vczn eerste aanlcu. - Prooes-verbaq,Z van· rle terechtzUU.ng. -- Vnststell'ing beschennrl
rloor cle au.thcnUcUeU. - Bcwijs van zijn
va.lsheirl. Wifze. De vermelclingen

van een proces-verbaal van terechtzitting,
dat clit proces-verbaal tot voorwerp heeft
vast te stellen hebben, principieel, volle
bewijskracht tot inschrijving van valsheicl. (Burg. Wetb., art. 1319.)
1 april 1960.

712

21. - Bcwijsl.;raoht van rle alden. Oontnwt oorzaalc van ile vonlerinu. Rcchter rUe aan het cont·ract rle benaming
n·iet rloo1· rZe eiseT maar door rle verwee·rclcJ• vooryestelrl uceft. - Geen. sohencl'ing
van rle bewijsl"racht vwn cle clnrJvaanl'ing
noah van rle cunclnsies. Schendt de

bewijskracht van de inleidemle dagvnarding noch van de conclusies niet de rechter clie a an de overeenkomst, oorzaak van
de vorclering, de benaming geeft welke
nict door de eiser maar door de verweerder voorgestelll wenl, steunencle op bij de
debatten ovcrgelegcle elementen.
S april 1060.

731

22. - Be-wijskmcht rlcr alcten. - B-zwllcrl;ijlcc z:rtJccn .. - DarJvaanling. -Interprctatie rloor de ·rcchter. - Interprctat-ie
·vcrewi.rJbacw met rle te-rmon van cle rlarJ1!aardiny. (}ccn schcndiny van rlc liewijslc·racht. Schendt de bcwijskracht
van de clagvaarding niet de rechter die
een interpreta tie erv an geeft wel ke verenigbaar is met hnar termcn.
21 april 1960.

754

.23. - B·u.rrJcrU:ilce mken. - Overeenkomst. Twijfcl o1ntrent het r;emeenschnzlZJclijlc voornemen vnn part-ijen. Rcchte·r wellce om cUt nn te vorsen. 011 'intTinB'icke clementon ste-nnt. - WetteUjkhcirl. - Zo er twijfel bestnat omtrent het

gemeenschappelijk voornemen van de bij
een overeenkomst betrokken partijen, kan

1066

BEWIJS.

de Techter, om hun werkelijk voornemcn
te vorsen, steunen op elementen welke
intrinsiek zijn ten aanzien van de akte
die de overeenkomst vaststelt. (Burgerlijk
Wetboek, art. 1156.)
20 mei 11160.
843

]ltt

24. - Bewijskracht van cle alcten. Overeenlvomst. B·wrgo·rl·ifh:e fi:Ctkon. D·nbbelz/in.Jui!J becling. - Interpretcttie ge,rproncl 011 andere beclingen van het cont·ract. - Goen schenclin[J ·van rle bewi.isT.:mcht van de al"to. - Schenclt de bewijs-

kracht niet van een contract hct arrest
dat een dubbelzinnig betling interpreteert
nan het licht Yan andere bcclingen yan
hetzelfcle contract.
27 mei 1960.
865

.2'5. - Be·wijskracht vnn clo nlden. B·nr!Je'l'lijke zaJ,:en. - Uitleurrinu van eon
akto. Uitle,r;rring 1;erenigbcuw met rle
lie·wooHlingen. von rle aJ,;te. - Geen schenrliii{J ·van rle bowi.iskracht ·van cUe alcte. De rechtt>r, clic van een akte een uitlegging verstrekt welke met de bewoorclingen
ervan niet ·onverenigbaar is, scllenclt de
bcwijskracht van cUe akte niet.
2 jnni 1960.
881
2:6. - Bur!JerUjke zctJ.:en. - 1'Vraki;ng
van een !Jefnige. - lVntl.;in!J na het ve·rhoor van rlie r;etu'(qe. - Noodzal.;elijlcheicl
'IJWn een schrijtolijl;; bewijs. - Proces-verbnal ·vr/'11· het ,r!Ctniuenverhoor l.;·nnnenrle
Voor·waarzotlani!J lie·wijs ople<L'eren. rlen. ~ Bijalclien ook, in burgerlijke za-

kcn, geen wrnking van getuige na de
getnigenis mag voorgestelcl worden tenzij
ze met schriftelijk bewijs gerechtvt~ardigcl
worclt: kun zocl,mige rechtvaarcliging blijken mt het proccs-verbaal van het getuigenverlwor, wnnneer degene clie de wraking voorclraagt van clc oorzaak van die
wraking slechts na lwt verhoor kennis
heeft gekreg~n. (Wetboek Yan burgerlijke
rechtsvorclermg, art. 282.) (Impliciete beslissing.)
9 juni 1960.
!lOS
.27. - Bewijskracht van rle alden. Verkla'l'inu ·van eon twoces-1;erbaa/. van rle
polit-ic rl.oor rle ·rechter. - TT erlvlarinu n·iet
onve·ren:rgbanr met de vermelcl1nuen van
het proces-veruaal. Oeen mislvenn-iniJ
van cle bewijsl"i'acht ·van cle akten. ~
Schenclt de bewijskracht van de akten
niet, de rechter clie van een proces-verbaal
van cle politie Pen Yerklaring geeft clie
met de vermelclingen ervan niet onverenigbaar is.
13 juni 1960.
917
.2•8. - Bewijskmcht van rle akten. Besliss·ing hierop
B·nruerU.ilce zaken. gestemul rlat een' feit cloo1· cle pcwUj en
n-iet uetwist wonlt. - Gonclusies van een

parti;i wellw £lit feit uetwisten. - Schentl'ill.rJ ·van cle bcwijskmcht vcm cUe concl'lls-ies. - Schenclt de bewijskracht van de

conclusies van een partij, welke een feit
betwisten, de beslissing llierop gesteund
dat clit feit door de partijen in het gecling
nict betwist wordt.
961
23 juni 1960.
29. - B·zwgorli.ike znken. Wnwkbwre get·wiue. -- Get·u:iue tHe een uet·uigsch'!'itt o·ver fei.len bet'/'efj'enrle het uerlin!J
[JC.rJC·ven heett. - Betekell'is van !le te1'1n
uetuig8clirijt. - Artikel 283 Yan het Wet-

boek van burgerlijke rechtsvorclering, dat
veroorlooft de getuige die een getuig;;chrift over feiten betreffemle het geding
gegeven hecft te wraken, becloelt bij de
term « getuigscltrift ll een attest clat, buiten cle nakoming van ecn wettelijke verplichting of een beroepsverbintenis of de
tenuitvoerlegging van een rechterlijk beve.l, ann een 11" rtij afgelcvercl wercl en
waarcloor hij die het opgestelcl hccft km1
gebonden zijn 11og v66r hij zijn getuigenis
in rechte client af tc leggen; het is niet
vereist dat het attest afgeleverd zou geweest zijn nit lnschikkelijkheid en om de
eisen van cle vmtij te begunstigen.
23 juni 1960.
963
30. - Stntfzaken. - Misllri.if clat geen
verbancl ho1ult met rle ·nUvoerinrJ van een
contract. ~ Re!Jelen van. het b·wrr;erUjlc
1·echt 11'iet toepasselijlc. ~ Artikel 16 van

de wet van 17 april 1878 is zoncler toepassing wanneer llet misclrijf geen verbaml
houdt met de uitvoering van een contract
waarvan de verclachte het bestaan ontkent
of de interpretatie betwist, maar in het
aangaan van het contract bestaat.
27 juni 1960.
973
31. - Bewi)skmcht van de ctlcten. Nota'l'iele nlcte die een lcoopw(wrcle <t pro
jisco ll aancl·u:irlt van· onroere·rule uoerle·ren
tlo6r een ve11:nootschap oncler gemeenschappeUjke naam awn ven/loten. verlcooht.
- Verbetere11 de al"te (l-ie vaststelt clat cle
hnmob'ilWn n1et ·verkooht zijn ueweest
maar 1dtgecleeltl als reserves ·in natu:rn.
- A·rrest flat de koopwaanle vwn rle immobilicn schat op het -in rle verbeterenrle
alvte vermel(l lletlrag. - Gecn schencl'inr!
van (le bew·i:isl;;racht vwn de verbete1·e1ulc
c~lcte. Wanneer een notariele akte een

koopwaarcle « pro :fisco ll van i=obilH!n
door een vennootschap onder gemeenscllappelijke na:nn ann haar vennoten verkocht, vermelclt en dat een verbeterende
akte vaststelt dat die immobilien niet
verkocllt zijn geweest doch uitgecleelcl als
reserves in natura, schendt cle bewijskracht van die verbeterende akte niet het
arrest dat de koopwaarcle van die goecleren schat op het erin aangeclnicl beclrag.
28 juni 1960.
978

BINDENDEJ BEOORDELING DOOR DE REOHTER. -

BINDENDE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVER
DE GROND.
1. - Rectijicatie va.n de llatmn clc·r feiten lloor lle 1·echter. - Rechte1· beslissencl
1lnt de alrltf,S ctangenomen fe'iten llezclfrlc
zijn als cleze van 1le oorspronlccUjke telastle!fging. Beoorrlcling ·in feUe. Soe·rere·ine beoonlelin[J. -De rechter, die
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7. - In zake 1'cchtst1·eelcse bela.stingen.
- PeUelijlce vermoe1lcns. Graaa van
betvijslcnwht. ~ Soe·rereine beoonleling.
- De beoortleling van de grand van bewijskracht van feitelijke vermoedens behoort tot de soevereine macht van de
rechter in feitelijke aanleg.
3 mei 1900.

788

,s. - Btwgerlijke zaken. - Yma!J om
u.itstd van cle za.ak. - Ye·rwc1'1Jing. Wanneer een
Soe,rereine 1JCslissing. -

de in de beschikldng van verwijzing aan
de feiten gegeven datum verbetert, stelt
soeverein in feite vast dat de aldns gewij~
zigde telastlegging betrekking hecft op
dezelfde feiten als t1ie welke in de oorspronkelijke dagvaarding werden omsehrcven.
38J
4 jannari 1900.

vraag om uitstel van de zaak niet met redenen omkleed is en er geen wettige
grond tot verclaging bestaat, is de beslissing van de rechter, dat er geen reden tot
uitstel aanwezig· is, soeverein en hoeft
nict verder gemotiYeenl te zijn.
20 mei 1900.
839

2. - Stratzalccn. - j]f'iscl'l'ijven opgeof onclersclwiclen fe'iten.
le·vera cloo·r

BORG.

- De rechter oYer de grond oordeeld soeverein, in feite, of misdrijven door een
enkel feit of door onderscheiden feiten
opgeleyerd worden.
18 jannari 1900.
4.!2

Slu:iUng van het contract oncle1· n·iet
aamve.zige pwrtijen. Nooclza.lcelijklwicl
van cle samentre!Jin!f van tle wilsu.·it'in!Jcn
1:an cle parU.jen. - De borgstelling, zoals

een

3. - Strafza.ken. - TTerlcee1·. ~ Onvoorzienl)(WC Mnrlernis. - FeiteUjlce beoorclelin[J. - B-inclencle beoonlel'in[J. -De

rechter over de grond beoordeelt soeverein, in feite, dat het bruusk stoppen van
een voertuig voor de bestnurder van een
ander voertuig een onvoorzienbare hindernis opgeleverd heeft.
16 februari 1960.

56J

4. - Stratzaken.
(}etuigenissen. Dmagwijllte en ju:istheill. Soeveroine
bcoonlcz.in[J. ~ Perlcen. De rechter

oYer de grond beoordeelt soeyerein de
draagwijdte en de juistheid Yan de Yerklaringen van de getuigen, mits hij aan
tlezen geen andere verklaringcn toeschrijft
dan deze welke zij hebben nfgelcgtl. ·
621
29 febrnari 1960.

5. - &tmtza.ken.
NooclzakeUjlcheicl
of wenseiijlcheicl van een aanvullencle oncler.zoel"smaatrc[Jel. - De rechter over de
grond oordeelt soeverein, gelet op de reeds
ingewonnen bewijselementen, of een nanvnllent1e onderzoeksmaatregcl noodzakelijk of wc>nselijk is.
29 februari 1960.
621
6. - Sh·afzaken. - Opporttm'iteit van
eon onlle1·zoelcsmctatregeZ cUe gevo·rclenZ
worclt. - De feitenrechter beoonleelt soe-

verein de opportuniteit van een onderzoeksmaatregel die gevorderd worclt.
14 maart 1960.
661

elk contract, vereist voor haar totstandkoming niet aileen het eenvouclig samenbestaan van de wilsui tingen van de partijen, maar hun samentrefl:ing, dit wil zeggen het bewustzijn van hun akkoord over
het voorwerp van het contract, die voorwaarde is slechts vervulcl, ingeval het
contract onder niet aanwezige partijen
gesloten wordt wanneer de partij die haar
borg aangeboden heeft kennis heeft gehad
of heeft kunnen krijgen van cle uitdrukkelijke of stilzwijgemle aanvaarcling door
clc schuldeiser van haar aanbod.
1G jnni 1900.
932

BURGER.LIJKE VOIWERING.
1. - Strafzaken. - OverUjclen ·vnn de
beklnagcle Ujclens tle nanleg voo1· cle feitem·echter. - Hur!Je'i'li.jke vorclering tegen
hem i.ngestelcl. en b1W[JCrlijlce ·vonler·ing
tloo1· hem ingesteltl tegen eon andere bclvlnagcle. - BurrJcrz.ijke vonlerin!Jcn aanhangig bz.ijvencl v6rk cle fcitenrechte1·. Wanneer een beklaagde overlijdt tijclens
cle aanleg v66r de feitenrechter, blijven
zowel de burgerlijke vortlering tegen hem
ingesteld als de lmrger lijke yordering door
hem ingestelcl tegen een andere beklaagde
v·66r deze rechter aanhangig.
18 januari 1960.
439
2. - TT01'clering ·in_qesteltl v66-r cle straf1'cchter. Oncle1·stelt eon schncle ontstaan u.·it hot m:iscld.:if waanloor cle bekla.a,qlle tvonlt vervolycl. - De burgerlijke

partij kan v66r de strafrechter geen here
stel vorderen van de schacle ontstaan nit
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een misdrijf, wegens hetwelk de beklaagde niet is venolgd. (Wet van 17 april
1878, art. 3.)
18 januari 1960.
3. Rechtstreelcse dagvaanUnu.
Betwisting nopens de ont·vanlceUjkheia
van de dag·awnUng. - Stelling V(~n bwryerlijlce tJa·rtij hcrnieuw(l, in concl1lsies,
·roar (le 1·echter over ae grand. - Betwistinu vnn belany ontbloot. - De betichte

he eft er geen be lang bij te betwisten da t
een schuldeiser gedeeltelijk gesubrogeerd
in cle rechten van het slachtoffer van een
milldrijf, het recht heeft de bnrgerlijke
vordering uit te oefenen bij middel van
een rechtstreekse dagvaarding, wanneer
die schuldeiser zi.in verklaring van stelling van burgerlijke partij heeft hernieuwd, zelfs ov impliciete wijze, voor de
rechter O\'er de grond.
1-! maart 1!JGO.
GG3

c
CASSATIE.
1. - Bevoeyaheia. ~ Mi(ldel dnt aanvoert dat de rechter zijn beslissing heett
yeyro1ul 011 niet vastyestelde feiten. Hot zon(ler macht om o·ver het bestaan
van lZie te'iten te oordelen .. - Het hof van
verbreking lweft geen macllt om te oOl·delen of het onderzoek voor de rechter over
de groncl in feite het bewijs opgeleverd
lweft van het bestaan van de elementcn
van het misdrijf.

7 september 19i:i!J.

12

2. - UUgestreJ,;theicl.
Burye1'li:ike
zalcen. OnllerschC'i(len d:ispositief ten
annzien van de ·wityest1·eldheicl van de
verbreking. Begrip. - In burgerlijke

zaken, is ten aanzien van de nitgebreidheicl van de verbreking, een niet onderscheiden dispositief van het door de \oorziening bestreden disvositief, clit welke
het voorwerp niet kan nitmaken van een
ontvankelijke voorziening van een der
partijen om recle het geen grief medebrengt voor aanlegger en het een grief
slechts kan medebrengen voor de verweerder inclien het bestreden dispositief vcrbroken wordt.

18 september 19i:i9.

GO

3. - UUgestrekthe·i(l.
Bnrye-rlijke
zalcen. Onderschei(len disposiUef ten
nanzien van ae ·uityestrelctlwia ·ran de
verlweking. - Beurip. - In burgerlijke

zaken is niet, ten aanzien van de nitgcstrektheid van de verbreking, een dispositief onderscheiden van het door de voorziening bestreden dispositief, dat welke
het voorwerp niet kan nitmaken van een
ontvankelijke voorziening van welke partij
ook bij het geding tot verreking, om !'eden dat het geen grief toebrengt aan de
aanlegger en het een grief kan toebrengen aan verweerder slechts indien het llestreden clispositief verbroken wordt.
25 september 1959.

SG

4. - Uityestreldheicl. - StrafzMcen. Buryerlijke vorderin{f. 'I'wee bU1"ffC'I'lijke partijen, mecleiii{fe'/lanrs van het floor
(/e tout 'u(~n cle betichte beschncliycl goecl.
- Beslissiny (Ue, zonder zich 'llit te spreken over het nnndeel 1x~n ·iecler aezeT merleiiiyella.ars 'in de veruoediny, sleehts ten
lnste van betiehte een ge(leeltelijke schadeloosstelliny le{ft ten ba.te van de twee
burgerli.ike partijen om 1·eden dat een
van de nwcleiiiuenaars een samenlopende
font heej't ber;aan. ~ OnwetteUjlclwicl 'Van
cleze besliss·ing 'in zover ze de vonlerinu
betrej't van de medeiiiyencuw (z.ie geen tout
heeft be{faan. - Verbrekiny 'llit{fesprol.-en
op cle voorzien·ing van cler:e laatste. YeTbreldny van ae lJeslissiny op de vonlering 1xm de h.vee burrJerlijke pnrt-i}en. Verbreking aie zich niet 'Uitstrelct noch tot
het beschUc lcencl yecleelte clat het totnnl
lJe(Z'/·nrJ vern de seluule vaststelt noeh tot
clit welk beslist df!t cle verantwoordelijke
partij nlleen recht heett op het V'ienle
'IXtn de door hacw geleden sehnde. vVan-

neer de feitenrechter beslh;t lweft dat de
betichte alleen gehonden was tot de gedeeltelijke vergoeding van de schade veroorzaakt aan een goecl tlat onverdeelcl toebehoort nan twee eigenaars die zich bnrg·erlijke partijen hadden gesteld tegen
deze betichte, om reden dat een Yan deze
bnrgerlijke partijen, door haar samenlopende font, ook deze schade had veroorzaakt, en de rechter het aamleel van ieder
der medeeigenaars in het onverdeeld goed
niet bepaalll heeft, draagt de verbreking,
op cle voorziening van cle burgerlijke partij die niet mededader is van de schade,
nitgesproken wegens cle onwettelijkheid
te haren opzichte van de beperking van de
verantwoordelijkheid van de betichte, het
geschil onvercleelbaar zijnde, op de beslissing betreffende cle vonlering van de twee
burgerlijke partijen, maar strekt zich nit
noch tot het dispositief dat het totaal bedrag van de schade bepaalt, noch tot dit
welk beslist dat de burgerlijke partij, nwdedader van de schade, alleen recht heeft
ov een vergoeding llie gelijkstaat met een
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vienle van de uoor haar geleden schaue.
12 october 1959.

121

5. - D·i1·ecte belastingen. - Materiele
missla,q i·n ile best·reilcn besz.issing. -Hot
gemachUya cleze te ve1·bcteren. - Voor
de beoordeling van een middel tot verbreking, heeft het hof ue macht een misslag begaan door het hof van beroep bij
het opstellen nm de motieven van een
arrest gewezen ter zake clirecte belastingen te verbeteren, wanneer deze misslag
klaarblijkclijk voorkomt nit het geheel
van de tekst van de beslissing·.
13 october 1959.

126

·6. -

Uitgestrekthcicl.
Bu·rgerl·ijl.'e
zaken. - Einclnrrest op tnssen,qeschil. VeTb1·e7C'iny van een beschilclwnil gedeelte.
- VETbreJ,,i.ny tHe tle vernietiginr; mecleb1"Cngt 1;an tle 1·erhtsvlerping clie het gevol,q
is van. het ve·rb1'0lwn beschilvlcena gedeelte van het arrest. - In bnrgerlijke

zaken brengt de verbreking van een beschikkend gedeelte van een eindarrest op
tussengeschil de vernietiging mede van de
rechtspleging die het gevolg is van het
verbroken beschikkend gelleelte.
16 october 1959.

134

7. - Uitgestrektheicl.
Bu.1·gerlijke
zalwn. - Vonnis dctt vaststelt dat tle aanleyger ·in verb1·elciny een font yepleega
heeft. - Vonnis tlat e1· ttit afleidt clat cle
aanlerwer yeheel de schade aan venvee1·cler door tleze font veroo1·zaal"t, moet ve·rgoeclen, en clat z·ijn vo1·cle1"iny tegen cle
verweercler niet yeyronfl is. - TTonnis verbrolcen onulnt cle 1·echte1· cle conclusies
vnn annleyyer niet beantwoo1·cz heett cl·ie
voorhou.clen dctt cle venvee·rcler gecleeltel'iilc vemntwoo1·flez.ijlc is voo1· cle tloo1· tJwrU}en yeleclen schacle. Ve1·b·rekiny clie
zich n·iet ·nitstrelct tot het beschiklvenfl
yecleelte ilat beslist flat cle cwnlegger een
tout heett yepleeyfl fl·ie in oorznlceli.Jk ·ve·rbancl staat met de schacle. - Wanneer
een vonnis dat, wegens een fout gepleegd
door de aanlegger in verbreking, deze ver.
oordeelt tot de gehele vergoecling van de
schade veroorzaakt a an de verweerder,
en de vordering van aanlegger tot vergoeding van de door hem geleden schacle
verwerpt, verbroken wordt om de reden
alleen dat de rechter niet geantwoonl
heeft op ue conclnsies van aanlegger die
voorhondcn dat een deel van ue verantwoordelijkheid op de verweeruer valt,
strekt de verbreking zich niet uit tot het
beschikkend gedeelte dat verklaart dat de
aanlegger een font heeft gepleegd die met
de schade opgelopen door de partijen in
oorzakelijk verbancl staat.
16 october 1959.

138
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18. - UUgest·rektheid. - Stmtzalcen. Straf van cle ont.~ettin[J ·va:n het recht om
een 1'ijtu.-iy of een lnchtsch'ip te besturen
of een Ti.j clier te ueleitlen. - Du:nr tlie het
tloor rle wet voo1·z·iene ti:iclperl.; owrschri}clt. - Verbrelciny van cle gehele veroonleliny. - Wanneer ecn arrest verbro-

ken wordt omdat het een straf van ontzetting van het rccht een rijtuig of een
lnchtschip te .besturen of een rijdier te
geleiclen, nitspreekt voor een dunr cUe
deze door de wet gevestigd overschrijdt,
strekt de verbreking zich tot cle gehele
veroonleling nit.
26 october 1959.
160
.g. - Uityestrelctheicl.
Bnrgerlijlce
zaken. - Verb·relciny vwn een beslissiny.
- VerbrelC'iny cUe n·iet cle alcten van tle
procecltt:re treft cl-ie tle beslissin[J vooraj'rtinuen. ---, De verbreking van een rechterlijke beslissing, tot deze beperkt, laat de
akten van de procedure voortbestann die
de beslissing voorafgingen.
30 october 1959.
171
10. - U'itgestrelctheicl.
Stmtznlwn.
- Besch-ilclcing een 1niHta·ir verwijzencle
nawr cle C01'1'ectionele 1·echtsmacht wegens
m·is(i;ri}ven tot cle be·voegtlheifl van het m:iUtMr ye1·echt behorencle. l'oorziening
teyen het arrest van veroo1'flelinrt. - 17erbrelciny van het arrest en van rle voornfyaancle 1'echtspleg-iny, tot en 'i.nbegrepen
!le beschilclc·ing van venvi.j.zil!f/. - Op de

voorziening ingesteld tegen een arrest van
veroordeling door de correctionele rechtsmacht gewezen inzake een militair naar
haar verwezen door een beschikking van
de raadkamer wegens misdrijven tot de
bevoegdheid van het miltiair gerecht behorende, verbreekt het hof het aangeklaagd arrest en hetgeen daaraan voorafging, tot en inbegrepen de beschikking
van verwijzing. (Wctb. v. strafv., art. 408
en 413.)
9 november 1959.

194

11. - U-ityestreldheirl. - Directe bclasf'inyen. Dispositief ontlerscheitlen
ten aanzien van cle omva:nrt vwn tle q;crbrelC'in[J. - Inzake clirecte belastingen is,

ten aanzien van de omvang van cle verbreking, niet onc1erscheiden van het door
de voorziening bestreden dispositief, het
dispositief dat niet het voorwerp van een
ontvankelijke voorziening door een van de
in het geding in verbreking betrokken
partijcn kan zijn om reden llat hct aanlegger niet benadeelt en het verweerder
slechts kan benadelen zo het bestrcdcn
dispositief verbroken wordt.
12 november 1959.
219
12. -

UUyestrektheitl.

Stra.fzalcen.
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- Foor.z'iening van cle beklaagcle. - Fonnis van ·veroorcleUng verbrolcen 011Hlat de
1·echter een tJolitiestraf toegepast heeft
op een als overtrecling ve1·jaanle inbrenk.
Ferja'l'inr1 van ae p·ubUelce vonlerh~rl
niet bereikt zijnde ·in 1Ze staat van cle
1·echtspleging nn ve·rb1'elC'ing. F erbreking vnn 1Ze besUss·ing gewezcn over lle
vonlering van ile lmrgerlijlce tHLJ't'ij. -

De verbreking, 011 de voorziening van de
beklaagde, van de beslissing van veroordeling die een politiestraf toepast op een
als wanbedrijf omschreven en als overtreding· verjaard feit, strekt zich uit tot
de over de vordering van de bnrgerlijke
partij gewezen beslissing, die bestreden
wordt en die het gevolg is van de eerste,
zo, in de staat van de rechtsvleging na
verbreking, de verjaring van de pnblieke
vordering niet bereikt is.
1G november 1939.
235
13. - BevoerJ!lheill.
Straf:zalcen. JJ![ate;·iele ve;·giss·ing in lle bestreclen besUssing. - JJiacht ·vnn het hot om haa;· te
verbeteren. - Het hof heeft, voor de be-

oordeling van een milldcl tot verbreking,
de macht om een materiele vergissing van
de beslissing te verbeteren die duidelijk
uit de bewoon1ingen van deze laatste
blijkt.
23 november 193H.
2.57
14. - St;·atzaken. - Arrest in lantste
aanleg niet binnen ile termijn bestreilen.
- Foorziening vnn 1Ze p·rocu;·e·zw-gene·ranl.
- Verb;·elcing 'in het belnng vwn ile wet.
- Geen venv·ijzing. - Het hof, op vorde-

ring van zijn procureur-generaal, verbreekt in het belang "Van de wet en, dcrhal ve, zoncler "Verwijzing, een arrest in
laatste aanlcg dat ecn onwettighcid inhoudt en niet bestreden is door een partij
binnen de wettelijke termijnen. (Wetb.
v. strafv., art. 442.)
23 november 1959.
26±

15. - UUgestrekthei1l.
St·ratzalcen.
- Verb·relcing van de veroorrlel-ing van de
belcl£tng£le. - Voorz·iening van rle lnrrge·rlijlc venmtwoonlelijlce part-ij n:iet ontvankelijk. - Gevoly 1:nn ae verbreking ten
opz,ichte van 1l'ie pcwtij. - Wanneer de
beslissing van Yeroon1eling op de voorziening- van c1e beklaagde vei:broken wordt
en wanncer de lmrgerlijke verantwoordelijke partij zich nict voorzien heeft of
zich onregelmatig- Yoorzien heeft, wordt
de beslissing die partij burgerlijk verantwoordelijk voor de yeroorcleling van de
beklaagde verklarende zoncler voorwerp.
30 november 1959.
285
16. - Stn~f.zaken. - Op 1:0rzoelc van
lle 1viin·iste;· 1:wn j-nstit-ie. TT onnis VCln
ve;·oonleZing wegens een ve·rjaanlm'isclrijf
witgesprolcen. - TTern'ietig'ing. - 0]) voor-

ziening van de procureur-generaal dam·toe
gelast door de Minister yan justitie, yernietigt het hof het vonnis dat een veroordeling uitspreekt vvegens een misdrijf dat
door de verjaring geclekt was. (Wetb. v.
strafv., art. 441.)
7 december 1959.
309

17.- Omva.ng.- Directe belasti.nrwn.
- JJ'ispositief n'iet onderscheiden ten opzichte 1:nn ae om·vwng 'Van cle ·verbreJcing.
- Beg'J'ip. - In zake directe belastingen,
is, ten opziehte Yan cle omvang van de
verbreking, niet een dispositief onderscheiden van het door de voorziening llestreden clispositief datgene waartegen
geen Yan de partijen ePn ontvankelijke
voorziening kan instellen om reden da t
llet geen grief aan aanlegger toebrengt en
dat het aan verweerder slechts een grief
kan toebrengen zo het bestreden clispositief verbroken wordt.
15 december 1959.
339
1:8. - Uitgestreldheill.
Bnrge·rl-ijke
znlven. - Dispos'it-ief n·iet on£le;·sclwi£len
ten opz·iohte 1:an cle omvang van de ve·rb;·eking. - Beg;·ip. - In burgerlijke za-

ken, is, ten opzichte van de omvang van
de verbreking, geen van het door de voorziening aangevallen dispositief onderscheiden dispositief, datgene dat het voorwerp
van een ontvankclijke voorziening door
geen der 1mrtijen kan zijn om reden dat
het aanlegger geen nadeel toebrengt en
dat het verweerder slechts grief kan toebrengen indien het aangevallen clispositief
verbroken zou worden.
3±7
17 december 1959.
1.9. - Omvan!f. - Strajza.ken. - P.u·
blieke vonlel"ing. Voo1'zien1.ng ,vcm lle
beklaaglle. - An·est 1:erbroken omdat de
mot-ie-ven wnnrop cle ·rooT een tclastlegrtinfl uitgesprolwn ve·roonlel-ing gestemul
is in tegenst·rijcl zi:i·n met cle bet·rejjende
een a.ncle;·e telc~stlegying ·uUgesprolcen 1:-ri:ispmnk. - TTe·rb;·elcing z·ich niet tot lle beslisS"ing van vriJspraalv 1titstrelckende. -

Wanneer, op de voorziening van <lc be·
klaagde, de beslissing van veroor<leling
over de publieke vordering verbroken
wordt omdat de motieven waarop zij
steunt in tegenstrijcl zijn met de ten voordele van dezelfdc beklaagde betreffende
een andere telastlegging uitgesproken vrijspraak, strekt zich de verbreking niet uit
tot die beslissing van vrijspraak. (Impliciete oplossing-.)
21 december 1959.
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20. - Omvang. - Stra.fzal,en. - Bm·yerz.ijlve vonle;·ing. - TToorz,ien·ing van de
beklaagcle. - B·urgerUjke vonle1·ing op cle
ten laste van beklnnglle gelegcle inb·re·ulcen

CAS SATIE.
.Qestemul. - TTerooraeling wegens een ·inb·renlc en vr'ijspra!M.; wegens ae an!lere.
- Beslissing ove·r de pnblielce vonle·riny
verbrolcen omaat !le motieven 'Wltn1'0ZJ ae
veroonleling geste·unrl is ·in tegenstr·ijcl
zijn met cle v·rijB1J'}'(/.alv. - TTerbreldnu !lie
zich 7titstl'elct niet enkel tot !le beslissiny
!lie ae vonle·ring van de b·zwgerl:i;ilw pa·rtij
ontvnnuen heeft in zover d·ie vonlering op
de bewezen verlclruwrle inb·reu.lc gesteunrl
~vns mn!w oolc tot ae besUssing clie ze ve·r~vo·rpen heett ·in zo·ver z·i:l 011 de nnclore r/6steuna was. - \Vanneer, op de voorzie-

ning van de beklaagcle, c1e lleslissing van
veroordeling over de publieke vordering
verllroken wordt omclat de motieven
waarop zij steunt in tegcnstrijd zijn met
de ten voordele van dezelfde beklaagde
lletreffencle een aml,~re telastlegging uitgcsproken vrijspraak, en incUcn de burgerlijke vordering ov de twee inbreuken
gesteuncl was, strckt zich de verllreking
uit niet alleen tot de beslissing die deze
vonlering ontvangen heeft in zover zij op
de bewezen verklaarde inllreuk gesteund
was, maar ook tot de beslissing cUe ze
verworpen heeft in zover zij op de andere
inbreuk gesteund was.
21 december 1959.

:339

21. Onvvnng. ~ Strntznlcen.
TToorzien·ing van de belclnnuae. - Besliss·iny vm·lJrolcen amant ae 1·echter in beroep
de beldaaglle veroonleelrl heett aom· ·in rle
plants van rle telnstlerf[f·iny tvan·ro·z;e·r ae
ee·rste 1·echte·r ititS1J'I'lHLlc heett gednnn een
wndlere telastleyg-i.ng te stellen, zonder
vnst te stellen dat het alrl·ns tveerhonaen
feit rlrttgene wns tvruwop lle vervolginy uerrroml was. - TTerbrelc1.ng zich ·ui.tst·relclcemle tot rle beslissing !lie, zowel over ae
pnblielce nls over de buruerlijlce vorrler-ing, de telnstlegg·inrf vei"I.Dl!'I'ZJt wawrop de
vervolginy OOJ'S1J1'0nkez.ij7ce uevronll was.

- Wanneer, op de voorziening van cle lleklaagcle, de beslissing van veroonleling
over de publieke vorclering verbroken
wordt omdat de rechter in beroev cle beklaag·de veroordeeld heeft tloor in cle
plaats van de telastlegging waarover cle
eerste rechter uitspraak heeft g·edaan een
andere telastlegging te stellen, zonder vast
te stellen dat het aldus weerhouden feit
hetzelfde was als cUt waarop de vervolging gegrond was ofwel begrepen was in
die waarop ze gegrontl was, strekt zich tle
verbreking uit tot de beslissing welke, zowel over de publieke als over de burgerlijke vorclering, de telastlegging verwervt
waarop de vervolging oorspronkelijk gegrond was.
21 december 1959.
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22. - UUgestrelctheill.
Stmf:mlcen.
- TToo·rz·ien·inu van lle belclnaglle. - TTerbrelC'ing van lle beslissing over lle vonle-
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ring tegen lle belclnag!le in,qestelll doo1· de
·verzelcemar van de burgeJ·lijlce 11a1·Uj. TTerbJ'elc-ing zich ititst1'elclcenrle tot lle, niet
!lefinitieve, beslissing ove1· lle vonleJ·ing
ingestelrl llom· rleze laatste. - Zelfs ·inycval van atstnnc~ vwn ae voo1·ziening 'Can
cle belclaaglle tegen lleze besliss·ing. - De

verbreking, op de voorziening van de lleklaagde, van de bcslissing over de tegen
hem door cle verzekeraar van de burgerli.ike partij ingestelde vordering strekt
zich uit tot lle, niet definitieve, lleslissing
over de vonlering ingesteld door deze parti.i, zelfs imlien cle lleklaagcle afstaml
heeft gellaan van zijn voorziening tegen
cleze laatste beslissing.
4l:J
11 januari 1960.
23. - Uitr;estrektheicl. - DZ:recte IJelasUngen. - Geen onrlc·rscheiaen rlispositief ten aan.zien vnn !le om·vany 'Wn de
verb·relC'iny. - Begrip. In zaken van

directe belastingen, ten aanzien van de
omvang van de verllreking, is geen clispositief, dat onderscheillen is van llet aangevallen clispositief, datgene waartegen
door geen enkel van de partijen in llet gelling in verbreking een ontvankelijke
voorziening kan worden ingestelll, om reden het g·een enkele grief aan aanlegger
toebrengt en aan verweerller slechts een
grief kan toe brengen, incUen het aangevallen dispositief wonlt verbroken.
14 januari 1960.
430
24.- Om'l:a.ng.- Btrafznlwn.- B-urgeJ·Ujke vo1·ae·r'inu. - BesUssi.ng wa.wrbi.i
de vernntwoonleli.ikheill voor een ongeva.l
b·ij helften vercleeia wonlt tussen lle twee
llrulers. - TT enmt·woonlelij kheirl ge,q·ronrl
op een lloor iede'l' 'VWn hen begane overtrerz.inu. - Voo'l'z·iening 'Vltn een van ae
tlnrlers. - Verb1'e7C'ing van lle b·zwgerlijke
ve1·oonleling onulat lle besUssing omvetti.g
lle ten laste vnn de aanlegger geleglle
overtrerUng bewezen heett ve1·Jclaa1'll. TT erbreMng z'ich ni.et u:itstrelclcenll tot de
besch·iklC'ing 'W!tarbij lle ve·rwntwoonleli:iJ,,
he-ill van rle venveenle·r m:instens op lle
helft wonlt vnstvestelll. Wanneer de

rechter de verantwoordelijkheid voor een
ongeval bij helften tussen de twee dadcrs
heeft venleeld om rellen van een door
ieller Yan hen begane overtreding, en onwettig de ten laste van een dezer gelegde
font bewezen heeft verklaard, brengt de
verbreking, uitgesproken op cle voorziening van deze dader uit oorzaak van llie
onwettigheid, de vernietiging van de beslissing gewezen over zijn burgerlijke vordering ttegen de verweercler met zich
mede, maar strekt zich niet uit tot de beschikking, waarbij beslist wordt dat de
verweerder minstens tot beloop van de
helft verantwoordelijk is.
18 januari 1960.
437
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25. - Om1:nng. - Stratznl"cn. - Verbrel"ing 1:wn cle 1:emonleUng ·vnn de beklnngcle. - Geen 1:oor.zien'i-ltg of n·iet ontvnnkelijke voorzien-ing um de bnrge'l'li,jl;e
vera.nt woonlelijlce pa~·tij. Gevol{J van
de ·ucrbrelcing ten opzichte van tz.ic partij.

of de andere teuen tleze verclnohte a.foewezen wordt. - Besoli'ilckingen zioh n·iet
·uitstJ·elclcenae tot de besohilclC'in_q ~vnn·rb,ij
besUst wo1·cZt tlat cle ee·rste VCJ'claohte een
font heej't begnan, wellce .zi:in vemntwoortlez.ijlche·id medeb·rengt. Wanneer een

- ~Vanneer de lleslissing van veroordeliug Yerbroken wonlt op de Yoorzieniug
van de ver<lachte en de burgerlijke verantwoordelijke partij geen of een onregelmatige voOTzieuing heeft ingestel<l, worc1t
de beslissing, waarbij deze partij bnrgerlijk verantwoordelijk wordt verklaartl
voor de veroordeling van de beklaagde,
doelloos.
18 jannari 1960.
437

!Jeslissing de gause verantwoordelijkheid
Yan een ongeval ten laste van een verdachte legt, met nitslniting van de am1ere
venlachte en de lJeschikkingen, waarbij
tle eerste verdacllte of de burgerli.ike verantwoordelijke partij veroordeelcl worden
om de tweede verclachte sehacleloos te
stellen en de eis van cle ene of de andere
tegen deze verclachte afgewezen wordt,
Yerbroken worden, omdat de aan de twee(ie verdachte verwezen font op onwettige
wijze niet bewezen werd verklaard, strekt
de verbreking zich niet nit tot de beschikking, waarbij lJeslist wonlt dat de eerste
verdachte een font Iweft begaan, welke
zijn verantwoordelijkheid meclebrengt.
8 februari 1960.
518

26. - Omvang. - Stmjznlcen. - Burgerlijke vonle!'ht[J. - Beslissing wtuL·rbij
de gwnse venmtwoonlelijlcheicl ten laste
van de belclaagcle worczt gelegcl. - Reohter hebbencle n-iet 'l;aste.r;stelcl clat cle b·urgerlijke partij cle o·reJ·treclin.r;, well"e hfULI'
floor de belclnngcle ten lnste ·wenl gele[!cl,
n·iet hacl be.r;nnn of tlnt cleze o·vert·recling
zoncler veJ'bctnfl vwn oon::nnk tot rJevol.r;
met het on.r;evnl wa.s. - Ve1·b'/'ekin.r; vnn
ae besohilclc·ing wnnrb-ij tle belclaagde veroonleeld 'WOJ'dt de burgerlijke pMt-ij volledig sohntleloos te stellen. - Verbrelcing
zioh niet 11itstreklcende tot ae besohUclc-ing
wnnrbij beslist wonlt dnt de beklnagcle
een .font hee.ft begann, tlie zi:in vernnt1./Joonlel'ijklwifl medebrengt. Wanneer
een !Jeslissing de gause verantwoordelijkheitl voor een ongeval ten laste Yan de lJeklaagde legt, met uitsluiting van cle lJurgerlijke partij, strekt <le verlJreking van
de beschikkingen waar!Jij de !Jeklaagde
Yeroonleeld worclt tot gehele schadeloosstelling van die partij, verbreking nitgesproken omtlat de rechter niet had vastge;;;teld tlat die partij tle overtrecling, welke
haar tloor de beklaagde ten laste werd gelegd, niet hatl beg a an of da t cleze overtreding zonder verlland van oorzaak tot gevolg met l1et ongeval was, zich niet nit tot
de lJescllil,king, waarl1i.i !Jeslist wonlt dat
de !Jeklaa:::;de een font heeft begaan, welke
het ongeval lleeft teweegge!Jracht en zijn
Yerantwoordelijkheid medebrengt.
18 jannari 1960.

439

27. - Uitocstreldheid.
Stra,.fznken.
- Burgerlijlce vonle·ringen. - Bcslissing
wa.arbij de {/CLnse vcrantwoordelijlclwifl
van een on.r;eval ten lnste vnn een verdachte, met 1t'itsl-11-it·ing vnn een ancler vm·dnohte, tvo!'dt gelegcl. - Beslissing verb·roken omclnt de ann de tweecle ·venlnollte
verweten )'out onwettiu als n-iet be~vezen
wenl ve1·Tclanrd. - F erbrelc·ing ·vwn de besoh·ikkingen ~vnarb-ij ae eerste venlaohte
of tle bnr_qerlijlce ventntwoonlelijlce ptwt-ij
veruonleela wonlt om tle andere venlnohte
sohadeloos te stellen en de cis vnn tle ene

28. - Uitgestrektheid.
Stm)'zalcen.
- B·urue'l'lijlce vorderin[Jen teuen de beklnagde ·ingesteltl. - Niet deji.n-itieve besUssinrJ op de eerste vonlering en clejlnitiwve besz.issing oD cle tweede. - OnspUtsbare besl'iss-in!J.- Aj'stwntl ovan de voorziening van de beklcLngde teuen cle eC!'ste beOntvnnl"elijke en gegmnae
sz.iss·ing. voorzien·ing vnn cle beklnavae tegen de
tweetle besliss-ing. Ve·rbTeli:ing brenuencle, ondnnks de a.fsta.ntl, de ve·rbrelcing
mefle van de n·iet-clejinitie"Ce 'besUssin.r;. Wanneer het !Jestreclen arrest onsplits!Jare beslissingen gewezen heeft op twec~
lmrgerlijke vorderingen ingesteld tegen de
beklaagde en een tlezer defiuitief is naar
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering en tle andere niet,
!Jrengt de gegronclverklaring van de voorziening van de beklaagcle tegen de eerste
beslissing de verlJreking mede van de
tweede, zelfs indien de aanlegger afstancl
lweft geclaan van zijn Yoorziening tegen
c1eze.
22 fe!Jruari 1960.
588
29. - Omvang. - B'llrgerUike znken.
- Verniet-i.!Jing 'Van cle besUssiitu o1;er de
hooj'rlwnlering. Brenut vern'iet'iging
merle 'IXLn cle beslisshw over fle vonle1"ing
tot 1Yri}wwring, wellce het _qevolg ervnn 'is,
nictteoenstanncle de vePwerving van de
1:oon·ien·iny vwn de ·in vri.jWfM'in,q opgeroepene pMtij. - De gecleeltelijke vernietiging van de !Jcslissing over cle lloofLlvordering lJrengt in clezelfde mate, de vernietiging mede van de beslissing over de vordering tot vrijwaring welke het gevolgervan is, alhoewel de voorziening van de
in vrijwaring opgeroepene partij verworDen worclt.
3 maart 19GO.
633
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30.- Bevoegdheid.- BehnndeUng -unn
ae zanlv in -uoltoll1ue tereahtzitting. Yoorafgcwnd beve!sah·rijt -uan de eerste
voorzUter. -De kamer van het hof waar-

bij een voorziening aanhangig wercl gemaakt neemt kennis ervan in voltallige
terechtzitting wanneer alclus beslist wercl
bij bevelschrift van de eerste voorzitter.
(Wet van 25 februari 1954, art. 4.) (Eerste
en tweecle zaak.)
6 april 1960.
722
31. - UUgestrelctheicl.
B·twgerUjJ.;e
znlven. - Yo·rder-ing ingesteld b·ij twee nfzonde·rUjlce dngvnard·ingen. - A1Test clnt
een der dagvnwrdingen nieti!J verlclan·rt
meuM' de vorde1·ing ontvangende lcrnahtens
de andere dagvnnrd·ing. Ye·rnietig·ing
van die lnatste besUss·ing. - Oc£ssntie z·iah
u.Ustreklcenae tot cle ee·rste. - Wanneer

een vorclering ingestelcl is geweest bij
twee afzonclerlijke dagvaarclingen en, na
, een cler exploten nietig te hebben verklaarcl, cle rechter de vordering ontvangen
lweft krachtens de andere, llreidt zich cle
vernietiging van deze laatste lleslissing uit
tot de eerste, daar die twee lleschikkende
gedeelten :riiet verschillend zijn ten opzichte van uitgestrektheid van de vernietiging.
22 april 19GO.
759
32. - B·nrge1·Ujlce znl.:en. - Onssntie
vnn een d·ispos'itief. - Onssatie 1t.UrJeb·reirl
tot een a~uler besalliJ,;J.:cnd gerlcelte, hetwellc noah doo·r eise·r noah door een der
·uen.veerders vennooht bestredcn te · wo·rrlen. - Tweede besahiklcend ueaeelte oncleclbact1' ten opzichte -uan de t·wee verweerders. - Yern·ietiging ·vn·n dit tweeae
besch·ilclcencl gedeelte ten otJzichte vnn de
twce ·vcnveenlers. - vVanneer de vernie-

tiging van een lJeschiklrend gedeelte uitgebreid wordt tot een andere llescllikkeml
gcdeelte, hetwelk noch door de eiser noch
door een der verweerders mocht bestreden worden, en het tweede l!eschikkencl
gecleelte oncleelbaar is ten opzichte van cle
twee verwecrclers, worclt cUt laatste beschikkencl gcdeelte vernietigd ten opzichte
van de twee verweerclers.
759
22 april 1960.
33. -

U·itgestrcl.:thei.rl.
Btrafznlce·n.
- Yoorz·iening van ae beklnagcle. - Ye1·nietiging vnn de besUss·ing over de publielce vorde1··ing. - Brengt de vernieUg·ing
melle 'Van cle niet clejlnitie-ue beslissing
over ae -uo1·dering vnn de burgerUjlce
pa1·tij, zelfs /Jij ontstenten·is vnn voorzienin.q van de belclnngtle tegen cler:;e besUssing. - De vernietiging, op voorziening

van cle beklaagde, van de beslissing over
de pulllieke vordering, brengt de vernietiging met zich van de niet definitieve lleslissing gewezen over de vordering- van cle
VERBR., 1960. - 68
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lJurgerlijke partij, zelfs inclien lle lleklaagde zich tegen lleze laatste lleslissing
niet heeft voorzie11.
2 mei 19GO.
779
34. - Uitgestrektheid.
Bt·mjzaken.
- Yoon:iening vnn de /JeJ..;lnnfltle. - Vernietig·ing vnn de besUss·ing ove1· ae ZJUblielce voraering. - B·rengt de -ue·rnietiging merle van de o·ve·r ae vorclerin,q van
de b1wgerlij ke zmrt i} ,qewezcn, n·iet definiUeve besliss·iny.- Zelfs inclien cZe belclnagde zioh n·iet tegen clie beslissing heejt
voorZ'ien. - De vernietiging, 011 voorzie-

ning van de lJeklaagde, van de beslissing
over de publieke von1ering·, brengt de vernietiging· mede van cle over de vordering
van cle llurgerlijke partij gewezen, niet
definitieve beslissing, zelfs indien de lleklaagde zich niet tegen die lleslissing
heeft voorzien.
2 mei 19GO.
782

35.
Uit,qcbreiclhe·id. in zake
reohtst1·eelcse bclnstingen. - Verniet'igin[J
gegroncl op de tegenst1·ijd·igheid bestnancle
tnssen twee beslissingen vnn eenzelfde arrest. - Ve·rnieUghtrl ~velke cle twee besUssingen tot voorwerp heejt. - In zaken
van rechtstreekse lJelastingen, wanneer
een arrest vernietigd worclt omclat de twee
beslissingen welke llet bevat tegenstrijclig
zijn lleeft de verbreking de ene en c1e andere beslissing tot voorwerp.
3 mei 1960.
795
36.- UUgebmiclheid. - i n strajzaJ..;cn.
- Stra.j va.n ontzctting van het recht een
voert1t·ig of een luchtschi.p te besturen of
een 1'ijd·ier te geleiclen. - D11u·r hager dun
rle door de wet vooni.ene cl·uur. - Yernietiging van de ve·roonlel'inf!. - vVanneer

ecn arrest vernietigd worclt omdat het een
straf van ontzetting van het rccht een
mertuig of een luclltschip te bcstnren of
een rijclier te geleiden uitspreel't voor een
duur, welke hager is clan degene die clH
wet instelt, breitlt zich de cassatie tot de
rolledige yeroordeling nit.
1G mei 1960.
821
37. - Be·wegclheid. - In strnj:mken.
- lli'l:ddel. aa.nvoe1·ende actt cle ·rechter de
bestwnclclelen va.n de bundel slecht beoo·raeeld heejt. - Hof zoncle·r 11utaht om e1·
kenni.s van te nemen. - Het hof is zonder

macht om na te gaan of de rechter nl dan
niet goed cle llestanlldelen van cle hem
overgelegde bundel heeft beoordeelc1.
16 mei 19GO.
823
38. - Bevoe,qdheid.
Stra,fznken. M nteriiJle vergissing in de best1·eaen besUssing. - BevoegcUwicl mn deze te verbeteren. - Het llof heeft, voor cle beoorcle-
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ling van een middel tot verbreking, cle bevoegc1heic1 een materiele Yergissing Yan de
bestreden beslissing te verbeteren, waarvan de klaarblijkelijkheicl uit de minuut
ervan en uit de melcling·en van cle zittingsbladen afgeleid wordt.
Hi mei 1960.
827
39. - Bevocgilheid. - Znken van cz.irecte belastingen. - JJiilltlcl het·wcllc aanvoert aat hot hot van benJcp beJHH~lae
clementon ve1·keenz 'in teUe beoorcleelcl
heett. - Hot onbevoc{fd om aawrovc·r te
oordelen. - Hct hof is niet bevoegd 0111

na te gaan of het hof van beroeD, wanneer
het in zaken Yan curc~cte belastingeu uitspraak doet, bepaalde aan dat hof onder<lcrworpen elementen goell of verkeerd in
feite beoorcleelcl heeft. (Gronllwet artikel 95.)
'
2-1 111ei 1900.
851
40. -

Vorcnigtlc knnuHs.- Dirccte be- 'l'wcede wrrest na verbrelcin{f
best1·eden doo1· eon micltlel £lat ve·rsoh'ilt
van clatgene ·vwn de eerste voorz'ien.inp, Reehtskwest-ie, voonoerp van het m.Idllel
'lictn de tweede vooJ·z·iening, n·iet opgelost
dooT het M'rest vnn eassntie. - Goon rumhangi[JJJwlcing b-ij cle veren·igde lcamMs
vrm hot hot van oassntie. - vVanneer, na
lc~sUngen.

een cassatie, het tweecle arrest bestreden
wordt door een 111icldel, dat van clatgene
van de eerste voorziening verschilt, en de
rechtskwestie, voorwerp van het middcl
van de tweede voorziening, niet opgelost
were~ door het arrest van cassatie, zijn de
vere1Sten tot het aanhangig111aken van de
zaak bij de vereniglle kamers van het hof
niet voorhanden. (vVet van 7 juli 1865 artikel 1, lid 1.)
'
31 mei 1960.
87G
41. - UUgestreldheicl. - Direete belasf'ingen. Ewt!'abelnst·ino. A1Test
vnn het hot vnn beroep verb·roken voor
zover hot aan ·u.itgnven hot lcarakte1· van
bellrijtsm:tgnven ontkent. - JTemioUginq
zich nitst·reklcende tot de besliss·ing valgens wellce rUe u.itgn·uen eon vermogensrwcres aantonen. - vV anneer een arrest van

het hof van beroep, in zaken van directe
belasting·en, vernietigd worclt in zover llet
aan uitgaven het karakter van bedrijfsuitgaven ontkent, treft de aldus uitg·esproken vernietiging de beschikking van hetzelfde arrest, waarbij die uitgaven een
ver111ogensaccres aantonen in de zin van
artikel 2, paragraaf 2, littera c, van de
wet van 10 october 1945 betreffencle tle
extra belasting.
31 111ei 1900.
876
42. zalcen. -

Uitgestrelcthcicl.
B·twgc1·lijlce
An·est wan1'bij het hager be·roep

vrm de oorspronlceUjlce venveenler niet
gegroncl 1V01'rlt ve'/'lclaard en het te{fenbemep van de oorspronkeUj lee e·iser ingewilz.igrl wonlt. - Beslissi.ng w~n de eerste
1·echter ~vuwrb'ij de ·verweonler sleehts gedceltelijlc unnspn~kelijk word vcrlclan'l'(l
voor ae r;wuoluen ·uan ecn onge,vca. - Jle1·lireking 'VC~n de beslissing over hot hootrlberoev brenut 'Dernictiging meae van cle
lwslissi.ng o·ver het tcgcnberoep. - vVanneer een arrest het hoger lJeroep tegen
een vonnis, waarbij tle apvellant oorspronkelijke verwt~erclcr, aanspr~kelijk
\Vl"rd gesteld YOOl' zekere geYOlgen Yan ecn
ongeYal, ongegronc1 lleeft verklaarcl en,
op tegenberoep van de geYntirneercle beslist lleeft clat de apvellant op hoofllberoep aanspralcelijk was voor al de gevolgen van het ongeval, brengt de vernietiging, op voorziening van de appellant 011
hoofdlJerot'll, Ytm de beslissing over clit
beroev de vernietiging melle van de bcslissing over het te>genheroev.
3 juni lOGO.
895
43. - UitrJC8trc7dhcirl.
B·urgcrlijke
.<:nken. - .di'J'O.\'t waarbi,i rlc teuen eon ,q,etu·ige voorr;ebnwhte wrr~ki.ng verworpen
WO'I'(lt en op rle ·verklaring vnn tlie uetn·igc
ueste·untl ·1.oonzt om hot cl'isJJosU·iet betrettenrle de ucg·ron(lheid van de cis te J'echtvaanligen. - Yernietiginu van hot eerste
cNsposUiet b·rengt cUe ·van het tweede
mede. - vVanneer een arrest; eensdeels,

cle tegen cPu getuige voorgedragen wraking verworpen lweft en, andercleels op
de verk1nring nm die getuige gest~und
heeft 0111 het clispositief beti'effencle de gegroncllleicl van de eis te rechtvaanlig·en
brengt de vernietigiug van het eerste dis~
positief cleze van het tweede mede.
9 juni 1960.

908

44. -

Rechtsplcging.
B·u·rgerli,ike
- Gehn1.ode vorweerste1· w·ie·r huweli.;ilcsvoonlJaanlen n·iet gelcenrl zijn en
rlie rloor hruw echtgenoot niet ge·macht-igrl
'is om ·in ·reohte op te treden. - Jliacht-iU.i!tg rloo·r het hot. - vVanneer, in burgerzc~lcen.

llJke zaken, cle verweerster in cassatie een
gehuwcle vrouw is, wier huwelijksvoorwaan1en niet regelmatig ter kennis van
het hof zijn gebracht, en clie cloor haar
echtgenoot niet gemachtigd is om in rechte
op te treclen, machtigt het hof ze, voor zoyer als noclig, om in rechte op te treden.
(Burg. Wetb., art. 226te·r; wet van30 april
1958, art. 8, 2°.)
10 juni 1960.

910

45. - Opdmoht van het hot. - Burge1·Ujke znken. - Bestreden beslissing cUe
hawr clisvosit-iet pronclt op eon door ae
voo·rzie·Jving geoPitiseerde reden. - JJ1aoht
van hot hot eon reohtsgmncl in ae tJlnats
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rente>oet en van welke datum af de interesten aan deze laatste verschuldig·d zijn.

te stellen welke het rUspositief reeht'UcuwcUgt. - vVanneer cle bestreden beslissing

haar clispositief grond op een door cle
voorziening gecritiseerde reclen, mag het
hof een rechtsgrond in de plaats stellen,
welke het disvositief rechtvaardigt. (Impliciete beslissing.)
10 juni 1960.
912

30 juni 1960.

986

49.- Om'Uwng.- Stmfzalcen.- VooJ·z·ien·inq van cle verclachte. - Fonnis vernieUgil omtlat cle 1·echte1' een poUUestraf
heeft toege1)ast op een feit als overt1·ecling
verjcuwcl. Verjwring ·van cle tJ~tblielce
vorclC1"ing niet bereikt ·in cle staat van cle
p·roceclnre net cassatie. - Ferniei'iging van
cle /JesUss·inu gewezen ove1· cle pubUelce
vonle·ring. - De vernietiging, op voorzie-

46./- Uitgestrektheicl.
Buruerli;ilce
znlcen. - Arrest clat cle wra7cin[J 'Uan een
get,niue venoerpt en een veroorcleling teuen clegene cUe cle wmking aoet, op ae getu1uenis van cUe getuige, steunt. - Cassatie 'Uan het eerste clisposiUef cUe 'Uan het
tweeae meaebrengencle. De cassatie

ning van de verdachte, van de veroordeling die een politiestraf toepast op een
feit wanbedrijf genoemd en als overtreding verjaarll, strekt zich nit tot de beslissing op de vordering- van de burgerlijke partij gewczen, die het gevolg is van
de eerste, imlien, in de staat van de procedure na de Yernietiging, de verjaring
van de publieke yordering nog niet is bereikt.

van het dispositief van een arrest, clat cle
tegen een getuige voorgestelcle wraking
verwerpt, brengt de cassatie mede van
het cliSlJOsitief dat, gcsteuncl op de getuig·enis van die getuigc, cen veroorcleling tegen de partij die de wraking voorgcstelll
heeft uitspreekt.
963
~3 juni 1960.

27 juli 1960.

47. - Om'Uang.- Strafzalcen. -Fernietiging van cle ve,roonleUng van cle 'Uer(lrtehte. - Gem,is 'Unn vom·ziening of niet
ontvanlceli17cheicl 'Uain cle voorzien,ing van
rle bm·ge1·iij lce aanspmlceli.i lee pa1·t,i:i. Gevolr1en van cle vernieti,qing ten opz·ichte
van clie pcwtij. - Wanneer de beslissing

CONTENTIEUS
LEGE.
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~ECHTSCOL-

1. - Atlmin1stmUef rechtscollege, TTerplichtinrJ zijn beslissingen te mot·iveren. -- De regel dat elk vonnis met rede-

van veroordeling vernietigcl is op voorziening van cle verdachte en dat de burgerlijk aansprakelijkc vartij zich niet heeft
Yoorzien of zich om·egelmatig heeft voorzien wordt de bcslissing die deze partij
aan~prakelijk voor cle veroordeling van
c1~ verdachte verklaart, zonder voorwerp.
970
27 juni 1960.

nen is omkleed, waarvan het artikel 97
van de Grondwet toepassing- maakt op de
rechtbanken in de zin van clit woorcl in
de artikelen 92 en 93 van de Grondwet,
is ook van toepassing op de aclministratieYe contentieuze rechtscolleges.
9 october 19;)9.

48. -

Be'Uoegclheicl 'Van het hof. - TTe1·nietiging vcm een besliis·ing (lie 11.itgwvoercl
is geweest. A1'1'est clat ee·Jv titel 1titmaalct wellce toelaat cle tentggave te ve,r·volgen van wat betaal(l is geweest ,in ·wit'UOePing vcm tle ve,rn,ietiucle besUsS'ing. E·ventuele schcule sp1·-nUencle u.U cl·ie u,it·voeJ·ing. - Onbevoeuclhei(l van het hof om
ze te ramen. - Het arrest dat een beslis-

115

2. - Aclministrai'ief 1'echtscollege. Oncle,rzoek van tle zaalc en 11iitstH'aalc van
de lJesUssing 1n openb(l're terechtzUi'ing.
- TT erpUchNnu n·iet van ·rechtswege toezwsselijlc. - De openbaarheid van de te-

rechtzittingen en de uitspraak van de
vonnissen in openbare terechtzitting, voorgeschreven door de artikelen 96 en 97 van
de Grondwet, zijn maatregelcn slechts
toepasselijk van rechtswege op de rechtbanken in de zin yan cUt woord in de
artikelen 92 en 93 ; ze zijn alleen van toepassing op een ndministratief contentieus
rechtscollege wanneer een bijzonclere
wetsbepaling het voorziet.

sing vernietigt die reeds uitgevoerd is geweest maakt een titel nit, die toclaat de
teruggave te vervolg·en van wat betaalcl
is geweest in uitvoering van de vernietigde beslissing; het hof van cassatie is
niet bevoegd om na te gaan of de uitvoering aan de eiser een schade heeft toegebracht en, in veorkomend geval, op welke

9 october 1959.

115

D
DAGVAAR.DING.
Inlehlencl

l

extJloot van acmleg. - GemoUveercle verlcliwin[! clooJ· cle 1·echte'J' over cle grand,
veren:i.gbactr met de termen ervan. - SoeverMne ve'l·lclwl"ing. - Is soeverein de ge-
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motiveenle verklaring door de rechter
over de grond aan het inleidend exploot
van annleg gegeven, wanneer die verklaring met de termen van .dit exploot niet
onverenigbaar is.
26 februari 1U60.
612
2. ·- In skafzMcen.
Rechtst-reelcse
cla,(J'vaanl'in{f ten ·vc1·zoeke '/Jan rle lnwrterri:ike ]Ja1't·if. -- DartvaarrlinrJ moetencle
niet een verzock om strajrechterli:ilce veroonlelin{f 11-iten. - De burgerlijke partij
die rechtstreeks voor de strafrechtsmacht
de persoon dagvaart wclke zij verklanrt
een misdrijf gepleegd te hebben dat ham·
schade berokkend heeft, is niet verplicht
in hanr dagvaanling een verzoek tot
strafrechterlijke veroordeling te uiten.
16 mei 19(]0.

820

3. -

BurrJerlijke zal,'Cil. - UUeenzettin{f van rle ·midde7cn. VerC'iste 1;an
artikel 61 1Htn het 1V-etuoelv vnn u'l/1'{/Ci'lijke reohtsvo'/'(le'l'inrJ. - De uitcenzetting

vnn de middelen, in een dngvaarding v66r
de rechtbnnk vnn eerste nnnleg, moet
slechts een korte uiteenzetting zijn ; de
eiser, die clngvnnrt tot vergoeding van een
bepnakle schacle, welke hij aan de tekortkoming van de verweerster toeschrijft. is
niet ertoe verplicht in zijn dngvnarding
die tekortkoming nader ann te duiden.
(Wetboek van lmrgerlijke rechtsvordering,
art. 61.)
9 juni 19GO.

906

DESE.RTIE.
Militair Stmf·wetiJoeJD. - A1·tilcel, 46. Be{frip. In artikel 45 van het :M:ili-

tnir Strafwetboek bedoelen de woorden
cc korps ll of cc cletnchement ll elk ondel'(leel
van het leger, wanr de onderofficier, korporanl, brigadier of soldant militnire verplichtingen heeft, namelijk waar hij nnnwezig moet zijn; het militair hospitanl
wanr een soldant 011genomen wercl om verzorgrl te worcl<~n kan tijdelijk het detnchement van {lie soldnat zijn.
7(]9
2.3 april HJGO.

DIEFSTAL EN AFPERSING.
1. - 1Vegnem1np van eon aan een anrle·re toe/Jehorencle zaak. - Dacler van rle
we{f'llenving gehanclelcl helJIJencle met het
1Joorn.emen cle z:aalv terug te ge·ven. lVegnem·ing {feen clietstal zijncle. - Maakt

zicll niet schulclig aan diefstal hij die een
aan een ander toebehorende zaak wegneemt met llet voornemen ze nan llnar

eigenaar terug te geven. (Strafwetboek,
art. 461.)
234
16 november 1959.
2. - D·iefstallen rJC1Jleegcl doo1· afstammel'ingen ten naclele vwn h-wn 7Jloeclve1·wcmten in cle opgawncle Ujn, of cloor awnJll'isVC1'ivanten in clezelfcle {!1'CLden. cl1'ijven qvellce aUeen tot
lJit1'gC1'Ujlce
Geven
ve1·goecl'in{f nanle'icli11{! geven. -

nlleen aanleicling tot bnrgedjjke vergoecling cle diefstallen gepleegcl ten naclele
van de bloedverwnnten in {le opgannde
lijn door hun afstammelingen of nanverwanten in dezelfde grnclen. (Strafwetboek,
art. 462.)
23 mei 19GO.
848
3. - Verznchteml-e omsta:ncl·i{fherlen. Ont.zettinrf vwn 1·echten. - WettelijMteicl.

-De rechter, die wegens diefstal veroordeelt, mag de ontzetting van zekere rechten uit,;preken, zelfs inclien hij verznchtende omstamligheclen nanneemt en slechts
een boete nm 2G frank nls hoofdstraf uitspreekt. (Strafwetb., art. So en 465.)
27 jun i 1960.
969
4. - Beclrie{flijk inzicht. - Begrip. Het bedrieglijk inzicht vereist opdat er
diefstal weze, bestaat van zodra diegene
clie het voorwerp wegneemt tegen cle wil
in van de eigenaar, hanclelt met het voornemen cle zaak niet terug te geven. (Strafwetboek, art. 4(]1.)
27 juni 1960.
969

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. - Opspo·rinrf vnn cle 1nisclrijven.
Ge1·echtelijlw polit-ic. - De gerechtelijke
politie heeft de plicht, binnen de grenzen
van haar eigen bevoegdheden, de misdrijven gepleegd inzake douanen en accijnzen
en gelijkgestelde, op te sporen. De processen-verbaal die ze in deze zaken opstelt gelden slechts als inlichtingen. (Wetboek van strafvordering, art. 8.)
28 september 1959.
92
'2. - 1Veigerin{f vnn cle IJeJvlnngcle het
tJroces-ve·J·IJaal vnn cle IJeamuten vcm cle
clomwen te onclertekenen. - Geen n·ieti{fheicl. - De weigering van de beklaagde

het proces-verbaal van cle benmbten van
de douanen te ondertekenen maakt dit
niet ongelclig. ('Vet van 26 augustus 1822,
art. 238.)
7 december 1959.
307
,3. - Inbeslctgnemin{f vwn cloo1tmenten.
- ArtiTcel, 17 van het lconinlclijlc lJCsl1tU
nr. IJ vun 22 a1t{f1tSt1t8 1934. - Bepnling
n·iet toCtJftsseUjk in geval van spontnne

DRONKENSCHAP.
De
bepalingen van artikel 17 van het koninklijk besluit nr. G van 22 augustus 1934 tot
vaststelling van nieuwe maatregelen om
sluikerij op het stuk van douanen en accijnzen te beteugelen betreffende het aanslaan van boekcm, brieven en documenten,
zijn zonder toepassing in geval van spontane overhandiging van de voorwerpen
door hun bezitter.
ove1·hancUging van cle voonverpen. -

7 december 1950.

307
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ken waarvan ze een afschrift aan de aclministratie cler douanen laten geworden.
7 maart 1960.

G42

D:RONKENSCHAP.
1. - Jnb?·e,nk op het artikel 3 'Vctn de
besluUwet vwn 14 no,vember 1939. - Stntf
·van cle ontzetting van het 'recht om een
'/'ijhdy of een l·uchtscldp te /Jesturen, o.f
mn ecn rijclier te rJelciclen. - 'l'ijclpcrk.

307

- De straf van de ontzetting van het
recht om een rijtnig of een luchtscllip tc
besturen of om een rijdier te geleiclen,
uitgesproken krachtens cle nrtikelen 3 en
10, voorlaatste lid, van de besluitwet van
14 november 1039 betreffende de beteuge·
ling van cle dronkenschap, mag niet, llehouclens het geval van herhaling voorzien
door cleze bepalingen, voor mcer tlan zes
maanc1en toegepast worden.
2G october 1939.
1GO

Verlceer van lcoopwnren b'innen
het tolgebiecl. - Afwe.zigheicl vnn gelclige
bescheirlen. - 11ermoerle1~ vwn becl,rog. -

2. - BeslHUwct ·van 14 '/lovember .1.939,
art'ikelen 1 en. 3. - Staat ,van cTronl"enschap. - BC[JI'ip. - In cle artikelen 1 en 3
van de beslnitwet Yan 14 november 1939,

4. -

Do,nanerechten en acciinsrechten
floor hetr::elfcle feU ontrloken. ~ Baeten
te berelcenen volgens beide soo,rten. van
'l'echteiL Wanneer clouanerechten en

accijnsrechten door hetzelfde feit outdoken worden, worden de toe te passen hoeten berekend volgens de beide som'ten van
ontdoken rechten. (Wet van 6 april 1843,
art. 22.)
7 december 1939.

5. -

De wetgever vermoedt dat de koopwaren
zom1er gelc1ige bescheiden vervoerd binnen
het tolgebied, bedoeld bij artikel 25 van
de wet van 6 april 1843, van een bedrieglijke invoer voortkomen.
22 februari 1960.

586

<6. -

V•erlc,eer vnn lcoopwnren binnen
het tolgebierl. Uitsluiting van cle gevan[Jenisstrnj. - TVet vnn 6 npril 1843.
wrtilcel 21. - Voonvrwnle. - Degene die

koopwaren heeft laten vervoeren binnen
het tolgebied zonder geldige bescheiden
kan, bij toepassing van artikel 21 van de
wet van 6 april 1843, aan de gevangenisstraf slechts ontsnappen indien hij bewijst hetzij dat het gaat om inlandse
koopwaren, hetzij, wanneer het gaat om
buitenlandse koopwaren, dat de rechten
niet ontdoken werden of dat hij zich aan
de wettelijke maatregelen van beperking,
verbod of controle, niet onttrokken heeft.
22 februari 1060.

586

'7. - Misclrijf. Rijlcstvnchters op
oefewin{! in een bergplants wanr het hnn
toegela ten 1Das te vertoeven, toevnllig cle
anm.vezigheirl vwn boter vnststellencle. Gelclige vaststellingen. - Zijn geldig de

vaststellingen lletreffende een sluikinvoer
van boter gedaan door rijkswachters die,
op oefening, toevallig in een bergplaats
waar ze toelating hadden gekregen te
vertoeven, boter ontdekken die schijnt bedrieglijk ingevoercl te zijn geweest en van
die ontclekking een proces-verbaal opma-

cluiden de woorclen « staat van dronkenschap ll op cle staat Yan een persoon die
zijn clad en niet meer blijvencl controleert,
zoncler clat vereist is dat hij de bewustheid van die claden yerloren heeft.
445
18 januari 1960.
.3. - Bestu.ren in staat ·van rlronlcensehap van een, voertuig op cle openbn1·e
weg. - Stntffen voo·rz'i.C'/b b·ij het lconinl"Ujk beslui.t vwn 14 novembe1· 1939 en bi:i
rle wet van 15 atJril 1958. - RespecUeve
zwawrte. - De bij het koninklijk besluit
van 14 november 1939 ingevoenle straf
voor het misclrijf spruitencle uit het feit
een voertnig op een openbare weg, in
staat van clronkenschap, te besturen, iR
mincler zwaar dan de bij artikel 3 van de
wet van 15 april 1958 voor hetzelfcle misclrijf ingevoercle straf.
2:3 april 1960.
7G8
4. - Inbre'/tk op artilcelen 1 en 3 van
rle besl'!t'itwet •van 14 novi?Jnbe·r 1939. Stntf van ont.zetting van het '/'Ccht een
·voert·wig of een luchtschip te best·wren of
een rijclier te yeleirlcn. - Dnur. De

straf van ontzetting van het recht een
voertnig of een luchtschip te llesturen of
een rijclier te geleiden, uitgesproken
krachtens artikelen 3 en 10, voorlaatste
lid, van de besluitwet van 14 november
1939 betreffencle de beteugeling van de
tlronkenschap kan niet, buiten het geval
van herhaling door deze bepalingen voorzien, voor meer clan zes mamulen o]Jgelegd
worden.
1G mei 19GO.
821
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DRUKPERS:MISDRIJF. -

EET- EN KOOPW.AREN.
vereist, nls wezenlijk bestnncldeel, {1nt ann
de uiting van de gedachte een dnadwerkelijke publiciteit gegeven wenl.

DRUKPE:RSMISDIUJF.
Daarlwerkelijke ll'ltbUoiteU. - ··we:~en
lijlv bestalltldeel. - Het drukpersmisclrijf

11 januari 19GO.

408

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG
VAN TAFEL EN BED.
1. - Belerli!Jinr; van errJe aanl. - Tel.;ortlvrmving, cloot· eon echtgenoot, awn de
·nU het htl1.vel-ijlv r;espt·oten verplicht'ingen.
Telvo·rtlvom·in{f clie in nl de !fC·vnllen
geen belecl'iging van e·rge aanl n-itmrwlvt.

- Ieclere tekortkoming, door een echtgenoot, aan de uit het huwelijk g·esproten
verplichtingen, onder meer aan de verplichting van ti·ouw, maakt niet noodzakelijk een belecliging van erge aarcl nit
naar de zin van artikel 231 van het Burgerlijk vVetboek, zelfs wanneer er noch
koppelarij is noch heimelijke verstanclhoucling of andere bedrieglijke daad. (Impliciete oplossing.)
2-l december 1959.
377
.2. -

Echtsclwicl'ing. - Vorileriii{J tot
echtseheicl'inr; 1.vegens eon. betlaaltle oorza.alv. - Onverjanrbcwe vonle·l'i:ng. - De

vorclering tot echtscheicling wegens een
bepaalcle oorzank is onverjaarbaar.
8 j nnunri 1960.
400

1. - St·mf:za.ken. - P.roeftermijn. Yoonvaa:rrlel-ijlv ·in·v·rijhe·irlgestelrle. - Ge11aclem.aat1'e{JCl houdencle lcwijtschelcUng
·van het overblif'vende van cle st·mf. DejinUie·IJe invrijheiclstell-ing altltts verkrerJCII. AawvanrJ vrm rle pmett·ijcl :
ilatu-m vcm de voorwaanleliike ·im.vriiheiclstel/.ing, n-iet dezc van. het ·7conin7cl-ijk besZ.wit tot [JCiwclevcrlen:ing. - Wnnneer een

voorwanrclelijk invrijheiclgestelde veroorc1ePlde, l1ij genademantregel, kwijtschel{ling heeft bckomen van het alsnog te
ondergane overlllijvende van de straf en
llerhalve zijn definitieve invrijheidstelling
verkregen is, neemt de proeftcrmijn die
voor zijn eerherstel voorgeschre,;en is
nanvnng, niet op cle datum van het koninklijk besluit tot genadeverlening, maar
op deze van de voorwaarclelijke invrijheidstelling. (Wet van 25 april 1896, artikel 1, 3°, gewijzigd door nrtikel 1 van de
wet van 8 februnri 1954.)
2. -

Stmjzaken. -

heid nangetast het arrest van de kamer
van inbeschnllligingstelling,
uitsprnak
doende over een vrnag· tot eerherstel, dat
vaststelt dat de objectieve voorwaarden
tot eerherstel veryuld zijn, maar dnt de
veroorc1eelc1e niet van goed g·edrag is geweest gedurem1e de door de wet bepnalde
proeftijd. (Wet van 25 april 1896, art. 1,
4o.)

13 juni 1960.

921

3. - Strafzaken. - Goecl gecl·rag -van
cle vet·oo'l'(leelcle. Soeverein beoonlelinusrecht van rle kamer van ·inbesclmlcl'ig-ingstellinrt. - De knmer van inbeschuldigingstelling, uitsprnak doende over een
Yrnng tot eerherstel, oorcleelt soeverein of
de veroorc1eelc1e van goecl gel1rag· is geweest geclnremle de door de wet bepnalde
tcrmijn.
1:3 jnni 1960.
921

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).

EERHER.STEL.

29 februari 1960.

lencle clat rle obJcctie-ve voor·wrwrclen tot
eerherstel ve·r-v-nlcl z-iJn, mnar rlat cle 'Ve·rOO'I'(leelcle n·iet van [JOCtl geclrag is geweest
gerlu·remle ile proeft-ijtl. Geen. tegenstrijrZighC'icl. - Is nict door tegenstrijdig·-

617
Arrest vaststel-

1. - Y e1·.zui-m van het ozJhangen. cler
tJI'ijzen van cle lcooznvcM·en. - jji'in'isterieel
1Jesln'it vcm 30 a.pril 1.948. - Wanbeclri.if
rlat tot rle bcvoeurlhe'irl vnn ae cotTect-ionele rcchtbank behoort. - Inclien hct ver-

znim van het opbangen deT prijzen van
de allernoodzakelijkste koop- en eetwnren
onder de toepassing van het koninklijk
besluit van 18 october 1923, gegeven ter
uitvoering van de wet van 30 juli 1923 die
er een overtrec1ing van mankt, kan vallen,
valt {lit feit ook onder cle toepassing van
het ministerieel besluit van 30 april 1948
ter nitvoering genomen van de beslnitwet
van 22 januari Hl43 en maakt een wanbec1rijf uit clat, bij gemis nan contrnventionnlisntie door de rnadkamer, tot de
bevoegdheid van de correctionele rechtbnnk behoort.
2G october 1959.

1G3

·2. Reglementering betreffenae rle
bevoor·rrul'ing vnn het Zemel. - Besl1tit~vet
van 22 janua.t·i 1945, nrt'ilcel1, vamgmnf 2.

ELEOTRIOITEITSVOORZIENING.- ERFDIENSTBAARHEDEN.

1079

Verlwop van pmclucten tegen hogere
prijzen clwn de 1101'1Jutle. - Zin van het
WOOI'il « 1JI'Oil'ltcien ll. ~ Artikel 1, para-

ongeacht het oogmerk van de overtreder.
30 mei 1900.
874

graaf 2, van de besluitwet van 22 januari
1945 betreffencle het beteugelen van elke

6. - WeflerrechteUjlce spec·ztlM·ie. Wet van 18 j-ul-i 1924, nrt·ika 1, lhl 3. Foorwaanlen 1:oo·r ile toepass·ing e·rvan.

inbreuk op de reglementering betreffende
de bevoormding- van het land, dat onder
meer de verkoop, op de nationale markt,
van producten tegen hogere prijzen dan
de normale verlJicclt, is toepasselijk niet
alleen op de yerkoop van producten die
voor llet leven van de natie onontbecrlijk
zijn, maar ook op de verkoop van onverschillig welke producten, onder meer haarproducten. (Wetten van 7 september 1939
en 14 december Ul4-l, art. 1, 3° en 4°.)
14 december JKi!J.

334

3. - LewrJI(/IUlel. - Ye-rl,:oop of offerte,
aan- fle vcr/Jnriker, van lw-is tot h-wis. Besta1ulclelen '!ian het misclrijf. - Opclat

de verkoop of de offerte, van huh; tot huis
aan de verbrniker, van eet- en koopwaren,
als leurhandel zon worden beschonwd,
voor de toepassing van het koninkUjk besluit nr 82 van 28 november 1939, is onder
meer vereist cla t de handelaar of zijn
vertegenwoonliger zich op eigen initiatief
naar de woonplaats van de eventuclc koper begeeft.
10 februari 1960.

543

4. - Wet vnn 3 maart 1954 IJetreffenrle
de opening, vergroHng of ttitb·millinrJ vnn
zelcere Jcle-i-nvcrlwopinstnlla.ties. - F·usie
vwn mce'}'(lere rJrootwa1·enh-nizcn. - Vergrot·ing vnn cle klein,ve-rlcoopinstallfti'ies. -

Maakt, naar de zin van artikel 1, van
de wet van 3 maart 1954 betreffende de
opening, vergroting of nitbreic1ing van
zekere kleinverkoopinstallaties ecn vergroting nit van de kleinverkoopinstallaties de fusie in een enkcl lokaal van
meerclere grootwarenhuizen, zelfs inclien
de oppervlakte van de nieuwe installatie
de volledige oppervlakte van de samengevoegcle installaties niet overschrijdt.
9 mei 1900.

805

:5. - Jli'inister-ieel IJesluit van- 30 npril
1948 tot verzekering van cle eerUjlchcicl ·in
cle hanclelsverrichUngen. Koni-n Jclijl,:
IJcsltcit van .17 clecembe·r 1953, gewijz·i{lrl
doo-r het l"oninlvlijlc IJesl·uU van- 20 septcmbeJ· 19-54, 7Jet·reffemlc de IJetval'ing en
de hanclel ·in eier,cn. - Schenflin{l vwn ee-n
voorselwift. - In/Jre·ulc. - Opzet n·iet ve-rHet ministerieel besluit van
e-ist. -

30 april 1948 tot verzekering van de eer-

lijkheicl in cle handelsverrichtingen en -het
koninklijk besluit van 17 december 1953,
gewijzigd door het koninklijk besluit van
20 september 1954, betreffencle de bewaring c•n de handel in eieren, bestraffen de
loutere schending van hun voorschriften,

- Degene die, zoncler beclrieglijke miclclelen aan te wenden, op cle binnenlanclse
markt de abnormale stijging of claling
van de prijzen der levensmiddelen of
lwopwaren of 011enbare papieren en effecten vrijwillig bewerkt, g;ehamlhaafd of
gepoogcl te hanclhaven heeft door een der
micldelen voorzicn bij artikel 1 van de
wet van 18 juli Hl24 op cle wcderrechtelijke speculatie, is slechts strafbaar incHen hij de wil hecft gehacl ecn weclerrechtelijke speculatie nit te voeren.
2 juni 11l00.
881

ELECTIUCITEITSVOORZIENING.
TVet van 10 nuwrt 1925. - Voor de toepassing van artikel 1 van de wet van
10 maart 1925 op de clektriciteitsvoorziening, cloC?t ieclere bij nieuwe overeenkomst
toegcstane verlenging van vergunning een
nieuwe vergunning ontstaan; maar er is
geen vet·Ienging van vergnnning, vvanneer,
het vergunningscontract twee opeenvolgemle perioden hebbende voorzien, in de
becloeling cler pnrtijen cUe perioclen beschouwcl moesten worden als cle delen van
een en hetzelfcle contract.
27 mei 1960.
805
E~FDIENSTBAARHEDEN.

1. - Rechte -witzichten 011 het erf van
fle na1Jtt1t1'. - B-nrrJerUjlc Wet/Joelc, art-ilccl 678. - Uit':!icht {levenrle ·vensters en
1utllcons. Niet Umitat-ie·ve te1'1nen. Toepassing vwn cle IJepa,l-inu aan cle In
1JOrm Vftn ecn, ter·ras geiJomvcle tlaken. Foor-waa'}'(le. In artikel 078 van het
Burgerlijk Wetboek, dat verbieclt op het
erf van de nabuur rechte uitzichten te
hebben op een afstand van mincler clan
negentien decimeters, zijn cle woorclen
<< uitzicht gevencle vensters en balkons ll
niet limitatief; cUt verbocl is ook toepasselijk op cle in vorm van een terras gebouwde daken, zelfs illdien zij niet vooruitspringen, op voorwaarcle dat zij niet
uitsluitencl als dekking clienen, maar men
ook crop een erfcUenstbaarheid van uitzicht op het naburig erf kan uitoefenen.
24 september 1959.
2. -

83

A1·tilcel 686 van het B-n1'fJCrl·i:i7"
TVetiJoelc. - Bepftl-ing toepnssel'i.flc op de
erffUenstbaarheflen gevestigcl IJ-i:i IJestemmi-ng clOOI' fle httisvncler. - De bepaling

1080

FAILLISSE}i\![]]NT. -

nm het artikel CSC van het Burgerlijk
\Vetboek volgens welke de eigenaar die
een erfdienstbnarheid vestigt op een erf
ten voordele van een ander erf, vrijelijk
de uitgebreidheid ervan bepaalt op voorwaarlle dat de diensten nict tegen de
openbare orde indrnisen, is toepasselijk,
namelijk, op de erfdienstbaarheden gevestigd bij bestemming door de lmisvader.
(Burg. Wetb., art. 692 en 693.)
2H october 1939.

GEMEENTE.

welke het genot vnn een gecleelte van een
erf, zoals een kelder, ten voorclele van
cen ander erf tot voorwerp heeft, iecler
genot van deze kelder door de cigenaar
van het lijdenll erf kan uitsluiten.
29 october 19ii9.

167

4. - Contractucel 1·eeht van ove,rgang.
Ophomlcn 'l'an cle insluitiH{fStoestancl.
- Stelt, 'in prineipe, yeen eincle cwn het
eontractueel 1·ccht vcm overgamo. - Be-

167

lwudens een nitLlrnkkelijk strijdig becling
in de ovcreenkomst cler partijen, neemt
een contractueel recht van overgang geen
eincle ingeyolge het louter feit van het
ophouden van een te voren bestaancle insluitingstoestanll.

3. -

E'rfdienstbaarheid clie als' voor~verp heeft het gcnot van een gecleelte van
een erf ten voorclele vctn een wnder orf.
- Gcnot dat iecler uenot va;n clit gedeelte
floor cle eigenaar van het lijclencl e1"f kan
uUslnUen. - Geen wetsbepaling staat er-

10 j anuari 1960.

aan in de weg dnt een erfdienstbnnrheid

434

F
boek III van het W etboek van koophandel
nietig verklaart.

FAILLISSEMENT.

4 december 1959.

1. - '1'-i:iclst-ip van het staken cler betaUnuen. Betaling, tveuens ve,rvallen
sch1tlclen, anclers gedaan clan in 8JJCcien
of hwndelseffecten. - N'iet-igheicl. Beorip. - Het feit voor een hanclelaar die

301

2. - Gefailleenle het llelteer ove'r zijn
goeae1'C'Jb ve'l'liczencle. - Levcnsonae,rho1ul.
- Gebrnik ontsnappencle aan cle toezinssin[f van a'!'tikel -414 va1~ het Wetback van
J.;oophanclel. - Artikel 444 van het Wet-

de verplichting· aangegnnn had olie te
levcren voortkomemlc Yan de bcwerking
yan door een bepaalcle leYerancier verschnft li;jnzaacl, na de dng bepaald door
de handelsrechtbank als zijncle deze van
het staken der betalingen, aan clc koper
een ic1entieke olie geleverd te hebben cloch
die van lle bewerking van door een andere
leverancier verkocht Jijnzaacl voorkomt,
kan de uitvoering uitmaken van het contract en niet een betaling in goecleren die
artikel 445, lid 3, van de titel I van

hoek van koophanclel, krachtens hetwelk
cle cloor de gefailleenle zoncler machtiging
geclane betulingen nietig zijn, is niet van
toepassing ten aanzien van het gebruiken,
door de gefailleerde voor hemzelf en zijn
gezin, van het levensonclerhoncl dat in
overeenstemming met artikel '176 van het
Wetboek van koophandel verleend is.
14 deccrrrber 195H.

329

G
GEMEENTE.
1. - College van bu ruemeester en scheJienen. - Oruaan belast met cle 1t'it,voering
urn ile wettcn en bcsln1ten en van cle besUssi-ll[Jen van cle gemcentcraarl. O'ruaan uelast met hct behccr vern cle gcmeentclJi:ike e'igcmlommen en inrieht'inyen, cz,e
leicl'i-nu van de ucmeentc,wcrken en het beheer van de rJCmeenteinl"omsten. Het
college van lmrgemeester en schcpenen is
niet alleen in llet algemcen belast met de
uitvoering van de wetten en besluiten en
van de beslissingen van de gemecnteraad,
maar nog met het beheer van de gemeentelijke eigenclo=en en inrichtingen, de
leiding van de gemeentewerken en het be-

lleer van de gerrreenteinkomsten, (W ct van
HO maart 1836, art. !JO, 2°, 3°, 5° en 6°.)
2 october 1909.
HS
2. - Daclen met bet'rel,:lvi'n[l tot de op'riehting van een uemeentelwis. - Daclen
rUe niet mouen aanue,zien wo,rden als clallen van beheer of bewincl 'Van de gemeenteliike eioenrlommen. De daclen rrret

beti·e!;;:king tot de oprichting van een gemeentelmis mogen niet worden aangezien
als duclen van behecr of bewind van de
gemeentelijke eigenclo=en. (Wet van
30 mnart 1836, art. 90, 3° en 5°.)
2 october 1939.
98
3. -

College 'Van bzwyemeeste1· en sehe-

GENIDESKUNDE.
penen. - Orgaan floor cle wet belast met
het ond,erzoel.; ran de voor de {fcmecntcnwd aanlwngig gcmaalcte znlcen. - Gcmecntcnuuz. Orgaan actn hetwellc hct
behoo1·t de principiele besUssLngcn te nemen met betreklcin{f tot de binne'n zijn
bevoe{fdheicl Uggencle zaken. - Indien het

college van bnrgemeester en schepencn
de voor cle gemeenteraad aanhangig gemaakte zaken client te onclerzoeken, behoort het aan de gemeenteraad alleen tie
principiele beslissing te nemen met betrekking tot de binnen zijn bevoegclheitl
liggencle zaken. ('Vet van 30 maart 1836,
art. 90, 2°.)
2 october 1959.
98
4. - Go/lege van b'll'!'gcmeester en schetJenen. - 01'fJCutn be,voegcl om een bepaalcle
architect tot cle bon~v van een gemecntcgcbomv aan te wi:fzcn nculat cle gemeentencacl een beslissing genomen hceft ovc'l·
het princicp vwn het bouwen. - Inclien

1081

tandheelkunde uU te oetenen. Gehouclen persoonl'ijlc de bewerkingen behorende
tot cle ta.ndheelkmule 11-it te voeren. Kon·inlcli:flc besl·wit van 1 ju.ni 1934, Mtilcel 7. - Begrip. - Is sclmldig aan het

misclrijf voorzien bij artikel 7 van het
koninklijk besluit van 1 juni 1!J34 betreffencle het uitoefenen der tanclheelkuncle,
cle dokter in genees-, heel- en verloskunde,
becloclcl in artikelen 1 en 2 van dit koninklijk beslnit, die aan een persoon niet
wettelijk bevoegcl om de tandheelkunde
uit te oefenen een essentiele meclewerking
verleent, hem toelatende zelf op de patienten de bewerkingen en belumtlelingen behorencle tot de tandheelkuncle uit te voeren.
11 januari 1960.
416

5. - Niet 'in aeht nem.en van cle sanetie
van seho'rsing ntn het 'l'echt cle geneeskmule 11U te oefenen. - Een enkele dcwd.
- O·vert1·ecliug. - Een enkele daad van

het aan het college van burgemeester en
schepenen behoort voor een bepaakl werkeen bepaalcle architect aan te wijzen, mag
deze aanwijzing alleen geschietlen, voor
de oprichting van een gemeentegebonw, in
uitvoering van een beslissing tloor de gemeenteraad genomen over het princiepe
van het bouwen. (Wet van 30 maart 1836,
art .. 77, 7°, en 90, 2°.)
2 october 1959.
98

de geneesknnde, door een geneesheer verricht bij overtrecling van de sanctie van
schorsing van het recht de geneeskuncle
uit te oefenen, te zijnen laste uitgesproken door de vrovinciale raacl of de gemengcle raad van beroep van de Orde cler
geneesheren, is voldoende om het misclrijf
voorzien bij artikel 13, laatste lid, van de
wet van 25 juli 1938 'nit te maken.
10 februari 1960.
fi33

GENEESKUNDE.

-

1. -

Y c1·bocl r;clij ldi:f clig cle gc'l1 eeskmule en cle n1·tsenijbe1·eiclkunde te beoefenen. - Begrip. - De gelijktijdige be-

oefening van cle geneeskuncle en van de
artsenijbereidlnmde, door cle artikelen 1
der wetten van 25 juli 1952 en 12 april
1958 verboden, onclerstelt de gewoonlijke
uitoefening van daden welke die bedrijven impliceren; zij vereist echter geen
winstbejag.
9 november 1959.
19!l
2. -

Beoefewinr; van cle geneeskU'JHle.
Be[Jrip. - De beoefening van de ge-

neesknmle vereist de gewoonlijke uitoefening van daclen welke clit beclrijf impliceert, cloch geen winstbejag.
!J november 1!J3!J.
1!l!l
3. - Beoefen·in[J van de adscnijbereiclJ,:unde. - lJe[Jl'iJI. - De beoefening van

de artsenijbereiclkumle vereist de gewoonlijke nitoefening van claclen welke dit bedrijf impliceert, tloch geen winstbejag.
!J november 1959.
1!l!J
4. 1/C'CS-,

Tcmd.herlJmnde.
Dol.;te'l' -in fJCheel- en 'L·erloskumcle tocgelnten de

6. -

A.fic,verin[J van een ·mellisch nttest.
JJaacl vnn tle [JCnecsl.;Hncle. - Het af-

leveren van een metlisch attest maakt een
dnad van de geneeskuncle uit.
10 februari 1960.
538
'7. - Onle dcr apothelccrs.
8a.nctie
van cle sehorsi.n{f vwn het 1'Ccht cle artsen-i:ik,nnst 11# te oefenen. - Verbod lloor
een htssenpersoon te praet-iseren. - Begrip. - Het verbod door een tussenper-

soon te practiseren, medegebracht door de
Fmnctie van de schorsing van het recht de
artsenijkunst uit te oefenen, uitgesproken
door de raatl van cle Orcle der apothckers,
is niet toepasselijk op clc vervanging van
de geschorste apotheker, welke niet ten
belweve van deze plants heeft.
10 febrnari 1!)60.
536

,s. - Ordc rler [JCIICCshcren.
8cho1'si.lt[J van hct recht cle [Jeneeskunst 'Uit te
oefenen. - Ye'i'eiste meenlerheicl. - De
gemengde rand vnn beroep van de Orcle
der geneesheren mag de schorsing van het
recht cle geneeskunst nit te oefenen slechts
nitspreken bij meenlerheicl van cle twee
clenlcn van cle f;temmen der nanwczige
leclen. (Wet Yan 25 juli 1!l38, art. 15, lnatste licl.)
;)38
10 februari 1960.
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9.
Orcle cler geneesheren. Gemengde nuul V((;n beroep ~vellce de sch01'sing 1titsz1reelct. - BesUssing wellce cl'ieut
yenonwn bij meenlerlwicl van de twee
derden cler aanwe.<;·ige lerlen. - Beslissin{l
rlie vaststelt rlat ze {lenomen ~verrl bij
mee}'(lerhehl ·van stemnwn. - Vaststelling
rla.t lle schorsing 1t.itgesprolcen ~verrl bij
de rloor cle wet ve1·eiste meenle1·heicl. -

De beslissing van de gemengcle raacl van
beroep van de Orcle der geneesheren, die
de schorsing van het recht om de geneeslmncle nit te oefenen uitspreekt, en welke
vaststelt clat ze nitgesproken werd bij
meerclerheid der stellllllen van clc aanwezige leclen, stelt alclus vast dat de schorsing uitgesproken wenl bij meerc1erheic1
van de twee derden, door de wet vereist
inclien de annwezige letlen ten getal van
zes waren. (Wet van 25 juli 1938, art. 15.)
7 manrt 19GO.

G44

10. - Berlriegelijke •verstmHlho·url'ing
tussen een {feueesheer, een npothelcer en
een labonttorimn van fet·rmace·ut-ische prollucten. - Inbre1tk op cle {fe1weslcuntl'i{fe
pUchtenleer. - Overtreeclt de geneeskun-

rligc plichtenleer de geneesheer clie zijn
persoonlijk belaug zoekt na te streven
tloor zijn tussenkomst in de belangcnsfeer
van een apotheker en een lnborutorium
nm farmaceutische protlucten.
7 maart 19GO.

G44

GERECHTELIJKE INTERESTEN.
Gerechtslcosten. - Morato·ire ·interesten.
- Vert·rekp·unt van clie ·inte1·esten. - De

gerechtelijke moratoire interesten op de
gerechtskosten zijn slechts verschuldigd
vanaf de aanmaning om gezegcle kosten
te betalen. (Burg. Wetb., art. 1153.)
22 maart 19GO.

G8G

GERECHTSKOSTEN.
1. - Stntf:za.kcn. - Samenvoe{fing cler
.:::·aJccn ·in hoge·r bc·mcp wegens lwn. samenhany. - Zalccn clie onclerscheiclen bUjven.
- Kosten op clkc C'r·van gevuUen clie niet
mouen vcnnc11gcl wo•J'flen. De samcn-

voeging van ;mken wegens hun samenllang, door de rechter in hogcr beroep bevolen, heeft niet t'ot gcvolg alle op elke
ervan gevallen kosten tot gemene kostcn
te maken.
7 september 1.930.
13
2. - St·ra.fznlcen. - Samenvoeginr; ·in
liouer beroe11 1Jan zalven afzoncle•J'U,jlc 'in
ccrste aanley gevO'Imiscl. - Afrest clat het
von'llis ·va:n veroorcleUng ·vctn een b·ei'ichte

hoof!lens fciten llie vrecmcl zijn aan een
a.nclere b.eUchtc bevestigt, en clie cleze
behle betichten 1!eroonlcelt als clacle·rs van
fe'iten. rUe het voorwerp hebuen u:ltge1/Utctkt veNt· een afzonclcrl:ijk vonn·is. Hoofclelijke veroonleling vwn cle t~vee beUchten tot cle totaUteU vwn fle lcosten van
hager bC'rOep. On·wettez.ijlcheicl. De

solidaire veroordeling tot de totaliteit van
de li'osten in hogcr beroep van de publieke
YOl'{lering, van twee verduchten, is niet
wettig wanneer het llof van beroep na de
twee zaken te llcbben samengevoegd, het
vonnis van veroordeling van een van de
venlachten, wegens feiten die vreemd zijn
aan de andere, bevestigt, en ze beide veroordeelt wegens feiten waaruan ze als
daders deel hadden genomen en die het
voorwerp hadden gemaakt van een onder::;cheiden vonnis van de eerste rechter.
(Strafwetbock, art. 50.)
7 september 19G9.
13
.3.- Voo·m'ien'i-11·[! in verbreking.- Bw·gerUjke zakcn. - G·roncl vwn n:iet-ontvankcUjkhe·icl tegen de voo·miening opgeW01'1Jen cloor verweenler en ver·wo·rpen. Memorie 'in wcclera:nt·woo'}'(l. -Kosten ten
luste vwn verwee'}'(le·r, zelfs ·inrz.ien cle voorzien1ng vcnvorpcn wonlt. - Ingeval van

vcrwerping van de door verweenler tegen
cen voorziening in burgerlijke zaken opgeworpen groncl van niet-ontvankelijkheid,
moeten de kosten van de memorie in wedenmtwoord, in principe, door de verweenler gedragen worden, zelfs intlien de
voorziening verworpen wordt.
1.8 december 1939.
4. - Di-recte belastinge11.
Voeghtg
vcm de zulcen cloo·r rle rechter ·wit; oo·rza.a.lc
van verlcnochtheicl. - Onclersche'irlen zaken. Op ellc van clie zaken geva.llen
kosten niet tot
massa te ve·renigen. -

een

Het samenvoeg,"n van de zaken door de
rechter, nit -oorzaak van verknochtheid,
belet niet c1at deze onc1erscheic1en blijven
en heeft niet tot gevolg de op elke vnn die
zaken gevallen kosten tot gemeenschappelijke kosten te maken.
14 junuuri 19GO.

425

·5. - Strafzca,;en. - TTeroonleU:ng van
·vcrscheirlene belclaagclen voor omle·rsche'iilen m:isclrifven. - SoUcln'i·re veroonleUng
tot fle lCOSten (/C/' zm.bz.ieke VO'/'llC'I'iny. Omvettighe'icl. - Is onwettig de beslissing
welke beklaagden, die voor onclerscheiclcnc misclrijven veroorcleelcl zijn, solidair
tot cle kosten cler publieke vorrlering veroorcleelt. (Strafwetboek, art. 50.)
1.8 j anuari 19GO.

437

6. - Voorzienin{f in verbreking. - B'!l1'gerlijke zaken. -- Groncl vwn n1et-ontvun-

10S3
·kel'ijlcheirl vwn cle voorziencing rloor rle
venveenler tegen{festelcl e1o vePwOJ'twn. jJJemode vwn ·1.veclerantwoonl. - Kosten
ten laste van cle ve·nveenzer, zelfs incUen
cle VOOI'Zieni-ng VCTWO'/'J)en ~vonlt. ln-

geval van verwerping van de groncl van
niet-ontvankelijkheid door de verweercler
tegen een voorziening in burgerlijke zaken teg·engeworpen, worden de kosten van
de memorie van wederantwoord, in principe, door de verweenler geclragen, zelfs
wanneer de voorzienir:g worclt verworpen.
491
2S januari 1960.
'7. - 8trafutken. - Ho{fer beroep in{festelrl rloor rle vemonleelcle. H OfJC'/'
beroetJ h1.rJCstelrl cloor het openbaa·r min•isterie tegen een v;·ij{fespmlcen meclebeJ,;laagrle. - Be•vesUg·ing ·in houer beroep.
- V eroorrlelin{f van vemonleelrle tot het
rJeheel van cle in ·ho{fer beroep {fevallen
kosten. - OnwetUghe·icl. - Wanneer een

veroonleelcle hager beroep instelt en het
opcnbaar ministerie tegen ecn vrijgesproken meclebeklaagde boger beroep instelt,
mocten de kosten van hct boger beroep
van het openbaar ministerie tegen dcze
luatste, ingeval van bevestiging van de
vrijspraak, de Staat ten laste blijven.
(Wet van 1 juni 1S49, art. 3.)
29 februnri 1960.
621
8. Reehtstreel.;se belctstingen.
OrJenblik waarop de l.;osteJ~ versehttlcz.i{fcl
zijn. - Geen interesten opbrengenrle. -

De gerechtskosten zijn slechts verschuldigcl tc rekencn van cle veroorcleling en
brengen geen interesten op v66r die datum. (Wetback van burgerlijke rechtsplegiug, art. 1BO; ·wetboek van strafvonlering, art. 102 en 194.)
22 maart 1960.

6SG

9. - Bul'f!erlijke zaken. - Voor.(!ieninrJ
·in 1!Crbrekin{f. - G·mncl van niet-ontvankelijkheicl tegen cle vooJ·zien:in{f op(Jeworpen door rle vcrweenler en ve·nvorpen. Kosten van cle memorie tot antwooJYl. -Kosten ten la stc van de ve·rweerrler op cle
·uoor:<·ienin{f ;wlfs hulien rlc voorzieninrJ
•verworpcn wonlt. \Vanneer cle grond

van niet -ontvankelijkheitl opgeworpen
door tl e yerween1er op een voorziening in
l:mrgerlijke zaken verworpen wordt, vallen
de kosten van de memorie tot antwoorcl
principieel ten laste van de verweerder,
zelfs indien de voorziening Yerworpen is.
(Twcecle znak.)
G april 1(160.

722

10.- Buruel'lijke zaken. - Yrijwillige
tnssenl,;om.st ·in[JCWilli{fcl. - Partij terJCn
wie cle t·ussenlwmst [Je'l'icht was, vcroordeclcl wat de r1rond 'IXrn rZc z·aak bctrcjt.
- Pa rtij tc·ccns tot ric kosten van rlc tus-

senkmnst veroonleelcl. -

Onwettelijkhe·icl.

- De partij, welke tot bewaring in tussenkomst werd opgeroepen, mag niet worden veroordeeld tot de kosten van de tnssenkomst, zelfs inclien zij wat de grond
van tle zaak betreft word veroorcleeld.
2 juni 1960.
SSG

GEWIJSDE.
1. - St·mtznken. - Bu.1'gerz.ijke vo1'derin{f. - Beslissing cl'ie clejin'itief ·is ten
ctctnz'ien van ze7cere hoofclcn van cle cis. Beslissin{f rlie lcracht van getvijsrle heeft.

- De beslissing van de strafrechter die
definitief uitspraak doet over zekere punten van de eis van de burgerlijke partij,
lweft kracht van gewijsde ten aanzien
van de betwistingen waarover ze lleslist.
21 september 1959.
66
2. - 8trajzahen.- Rechter beslissenrle
rlat rle r66-r hem aanhan[Ji[J {femaakte feiten verschillen ·vnn cle.e·e ·wellce aanlcirlin[J
hebben {JC{feren tot een 'l:orige besli.sS"intJ.
- U'itlctJ[Jinl! van rlie besUssin{f vemn-il!baaJ' met cle termcn ePvan. - Geen schencl·ing van hct geza11 ·vrm het gewijsrlc. -

Schendt niet het gezag van het gewijscle
door een yorigc rechterlijke beslissing de
rechter die, van deze lJeslissing een nitlegging verstrekkem1e die met de termen ervan kan verenigd worden, beslist dat de
feiten, welke aanleiding hebben gegeven
tot cleze lJeslissing en dcze, welke Y66r
hem annhangig wenlen gemaakt, Yerschillend zijn.
4 januari 19GO.
3S±
3. - Rechtstreekse belns'linl!en. - A·r1'CSt besz.issencle rlat rle mobilWnbela,stintJ
· niet gecli'agen wonlt door lle sch'ttlrlennar
ten ontlaste •vnn rle werk{fe·ce·r van rle ·inlwmst. BesUssin{f I!Inrlencl verl,lrta.rd
voor rle verl,'rijger ·van cle inlcomst, tot
tnssenlcomst op tJeroepen, ten einrle het
vonnis binrlcnll te hoJ·en veJ'lclrwen. - Bcsz.isS"ing ~vellce l.;meht va.n {fewijsrle lieeft
tnssen rle schulrlenrta·r en rle ·verlcJ'ijger.

- Wanncer het arrest Yan een hof van
beroep, wijzende inzake rechtstreekse belastingen, heslist heeft dat de mollilii!nllelasting niet wonlt geclragen door de sclmldenaar ten ontlaste van de Yerkrijger van
de inkomst en dat dit arrest tegenoverstelbaar verklaard is geweest aan die vcrkrijger, tot tussenkomst opgeroepen ten
eimle de lJeslissing binclend te !wren verklaren, heeft tlie lleslissing· kracht van gewijsde en dringt zich op aan de burgerlijkc rechtllank hlj clewe1ke naclerham1
dczelfcle lletwisting tussen de schulclenaar
en de verkrijger nanhangig wonlt gemaakt.
2± maa rt 1960.
691
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5. - Zalcen nr.n cl'irecte belnstingen. Ee1·ste arrest cle herziening vcm een nnnslng bevclencl ;z;oo·r zoveel de belnstingpUchtige zekere ve1·eisten ve·r·v·ult.
'l'weeile ar'l'est clat vnststelt clnt, ilnn1· een
va.n ile vere'isten niet ve·rvnlcl ·is, de he·rzien·ing kmchteloos blijjt. - Geen schencl'ing va.n. het ge.<X£iJ va.n het gmvijs1Ze. -

4. - Strnjznlcen. - B11Tf}e'rz.ij7'e vonle?'ing. - Ee1·ste wrJ'est dnt belclnagde 'l:eroonleelt wegens oJvvri}wUUye venvond·in!!Cn nnn een nndC1' belclnngde en we,qens
·inbreu1~ op ae TV egcoile, ile wnile·re be'"lnngde ve·roorcleelt wegens inb1·eulc OJ)
artilcel 26 van ileze Wegcorle en hem vrijsp·J·eelct wegens inbmu./,; ov nrtilccl 12 1:an
!lezelfde Wegoode, de annsprnlceU}lcheiil
tnssen be·iae belclnngden veraeelt en de
tweede belclnngae vemonleelt de ce·rste· gedeelteliflc schn£leloos te stollen. - 'l'tveede
wrrest (znt £lefiniUef ·uitsprcwlc 1Zoet over
de vonlerino tot veroociz.ing vnn de ttveede
belclnnode ter;en de cerste. - TToo·rz·iening
vwn de eerste belclnngde tegen !le beslissinoen •vim 1Ze bei!le nrresten betreffen!le
lleze ·vonle1·ing. Jliiddel ilnt ile q;r'ijspmnk vnn de tweede beldnngde werJons
'inlweuk op nrt-ilcel12 vnn de Wegcodc betwist en stnnn!le hou1lt dat cle gnnse aansprakez.ijlclwiil voor het ongevnl ten lnste
h;omt vnn deze beklangae. - M'iildel dat
ajstu1t op het gezng vnn het gewi}sile. -

Wanneer in een eerste arrest lleslist is dat
een aanslag diende herzien te worden,
voor zoveel de belastingplichtige zekere
vereisten vervult, wordt het geza1;· van het
gewij sde niet g-esehonclen door het arrest
dat later vaststelt dat, daar een van de
vereisten niet vervuld is, de herziening
krachteloos blijft. (Eerste en tweede arrest.)
-.,
8Du
2-± mei 19GO.

GEZINSVER.GOEDINGEN.

vVanneer een eerste arrest cle beklaagde
heeft yeroordeelcl wegens onuijwillige
yerwonc1ingen aan een ander beklaagde
en, voor inllreuk op de Wegcocle, de andere lleklaagde heeft veroonleelcl wegens
in!Jrenk Oll artikel 26 Yall cleze VVPgcode,
hem vrijSI!Tekend nit hoofde van inllreuk
op artikPl 12 van dezelfcle Wegcode, cle
Yerantwoordelijkheicl tussen cle twee bek laagclen ertoe he eft vercleeld en c1e tweecle lleklaagde crtoe heeft veroordeeld de
eerste beklaagc1e gedeeltelijk schadeloos
te stellen wegens de eerste van de twee
te zijnen laste gelcgcle inbrenken op de
Wegcoclc, wanneer ecn twcede arrest definitief uitspraak heeft gec1aan over de vorclering tot schac1evergoec1ing van cle tweecle bcklaag:de tegen de cerste, en wanneer
cleze laatste zich heeft voorzien tegen de
l>eslissingen van cle twee arresten betreffem1e cleze vorclering, clan zal het micldel
dat de vrijspraak van de tweede beklaagdc uit hoofde van inbreuk op artikel 12 yan de vVegcolle lletwist, en dat
staam1e houdt dat de ganse aansprakelijkheia voor het ongeYal ten laste komt
nm deze beklaagde, zonder, ingeyal Yllll
Yerdeelde verantwoordelijkheicl, c1e door
de rechter gedane verdeling te lletwisten,
afstuiten op llet gezag van het gewijsde
over de tegcm de twee lleklaagden ingcstelde publieke vordering en bovenclien,
wat de eerste grief betreft, over de door
ecrstc lleklaagde tegen de tweede ingestelde vordering.
2 mei 19GO.
78()

Gezi.ns·vergoeclingen voo1· loontreklcencle
a.r1Jei1lers. - A:rbeiilers bedoelcl clOO'I' i£1'tilcel 57 ·van cle sadJWnr;escha.lcelile wetten.
- 'l'i.jdtJerk het ·in weriC'ing treclen vnn cle
1vet van 2 mei 1958 •voorajgaa.ncl. - A·rt-il.:cl 56, Uil 2, 1·eeds toepasselijl,;, - Zelfs

voor het in werking trcden van c1e wet
van 2 mei 1958 tot wijziging van de samengeschakelcle wetten bctreffende de gezinsvergoedingen voor loontrekkendc arbeiders, waarnm artikel G het artikel 57
van die wetten heeft aangevuld, hadden
de door clit artikel betloellle arlleiders
recht op de kimlerbijslagen op voet van
de bij artikel 50teJ· voorziene beclragen,
indien zij ann de Yereisten voldec1en gesteld bij het tweede lid van artikel 56, gewijzigc1 door de wet yan 27 maart 1951.
19 febrnari 1960.

577

GOEDER.EN.
Artikelcn 522 en 525 ·van het Bwrgerz.ijlv
- Goeileren Iiedoelrl doo·r cleze
bepalingen. - De artikelen 522 en 525 van

1~Tetboek.

het Burgerlijk Wetboek betreffen enkel
zekere dieren die voor onroerenc1 gehouden worden (art. 522, lid 1) of roerend
zijn (art. 522, lid 2), alsmede roerende
Yoorwerpen die lllijvend nan het erf verlJonc1en zijn (art. 525).
26 fel>rnari 1960.

(lll

H
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Yordering ·ingcstelil door

een

hanile-

I

hwr 1lie cle 'inschri)'v·in[J in het hwndelsn;gisteJ· n'iet ver.zocht hceft. TT onlerinrJ
wegens clit 1;erzu-im 11iet ontvankeUjlc ve·r-

HELING.

HOGER BEROEP.

Jvlaa1'll. Y onnis waarbij n'iet vastgesteld wo1·dt dat de vorder,ing haa,1· gTond
vinclt in een handelsven·,ichting van de
awnleg,i;or. - Onwettige besl'iss,ing. - Een

vordering ingesteld door een handelaar
die de inschrijving in het handelsregister
niet verzocht heeft mag, wegens dit verzuim alleen niet ontvankelijk worden verklnard, indien bedoelde vordering hnar
groncl vindt in een hnndelsverrichting van
de nnnlegger bij de vordering. (Wet van
no mei 19,24, art. 1bis, 5 en 5bis; wet van
9 mnart 1929, art. 12 en 13.)
21 janunri 1960.
458

HELING.
Bestanclclelen van het m'isdrijf. - Bezit. - Mededacler. - De beteugeling van

de heling· vereist niet, ingeval van deelneming van onderscheiden daders aan dit
misdrijf, dat elk afzonderlijk in het materieel bezit zou zijn geweest van de gelleelae goederen.
25 januari 1960.
470

HERHALING.
A1Test van veroorcleUng clat relcening
heett rteho11clen met cle herhaling om cle
strat te bepalen. - Bestanddelen van de
herhaling cUe niet vastpesteld we,rclen
door het a'rrest en clie 11-it de 1'echtspleging niet bUjlcen. - Onwettelijke beslissing. - I s onwettelijk het arrest van ver-

oordeling dnt, om het lledrng van de straf
te bepnlen, rekening llouclt met cle stunt
van herhaling van de betichte, zonder het
)Jestnan van al de elementen van de herhaling vast te stellen, clan wanneer cleze
uit de rechtspleging niet lllijken.
26 octoller 1959.

160

HERZIENING.
Veroonleling teyen 'Verscheidene beklaayden cloor een hot van beroep uUgesprolcen. Getniue naderlwnrl veroorcleelrl 1vegens 'Valse get'U'igenis te,qen cle
beklaag1Zen. Aanvraag tot hem,iening
,·egelm,atip. Yernietiy,iny van de rloo'l'
het hot van beroep 'Uitgesprolcen veroordelinyen en verw,ijzing naar een ande1· hot
'Van beroez;. Wanneer, nn definitieve

veroordeling van verscheiclene lleklangclen door een hof van beroep, een getuige
in de loop van het ondcrzoek van de zaak
v66r de correctionele rechtbnnk gehoord
en op wiens getuigenis het hof van lleroep
zijn beslissing gesteuncl lweft, definitief
wegens valse getuigcnis tegen de lleklaagden veroorcleeld is geweest, vernietigt het
hof, wnnrllij een regelmatige annvraag tot
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herziening aanhangig worclt gemaakt, de
door het hof van lleroep uigesproken veroordelingen en verwijst de zaak naar een
ander hof van lleruep. (Wetb. v. strafv.,
art. 443, 2°, en 445, lid 2.)
!J november 19G9.
203

HOP VAN ASSISEN.
1. - D·iscretionnire macht van de voorzitter. - Aanvnllencle expertise, ke,ns van
cle deslcmuUge en bepnling vwn ile tennijn
welke hem tot het '&ermtllen van zijn opclracht toegelcend ,is. - JJicwtregelen op de
terechtzUUng genomen. - Wettigheicl. vVanneer de voorzitter van het hof van
assisen een aanvullencle expertise lleveelt,
een deslnmclige aanstelt en de termijn llepaalt, welke hem tot het vervullen ViJ,n
zijn opdracht toegekend is, neemt hij, op
de terechtzitting, maatregelen welke llehoren tot cle hem door artikel 268 van het
Wetlloek van strafvordering verleencle
discretionaire macht.
18 jnnnari 1960.

447

2. - A an de :i uru to stellen vragen. Geestestoestand 'Van cle belclaaycle op het
ogenblilc vnn de teiten. - Atzonderlijlw
vnwg dienaangna.nde door de ~vet n'iet opgelegd. - Geen enkele wetsllepaling Yerplicht de voorzitter Yan het hof van assisen ann de jury een afzonderlijke vrang
te stellen aangaande het punt of de verdnchte op het ogenlllik van de feiten nan
krankzinnigheid leed of door erg·e geestestoornis of geesteszwakheid was aangedaan, wanrdoor hij onbekwnam werd om
zijn daden te lleheersen. (Wetll. v. straf\'.,
art. 337; wet van !J april 1930 tot llescherming van de mantschappij tegen de allnurmnlen, art. 10.)
18 januari 1960.

447

3. - Arrest vcm 'Ue,nvij,zing.
TToorziening ingestehl binnen tien vrije clauen
vanaf cle betelwning vnn het nrrest. - Onclerzoel;; cloor het hot. - Het hof verwerpt

de v66r het verstrijken van de tiencle vrije
dag vanaf de lletekening van het arrest
ingestelcle voorziening van de llesclmldigde tegen het anest dat hem naar het
hof van assisen verwijst, wanneer lledoeld
arrest geen enkele der schendingen van de
wet inhoudt en met geen enkele der nietigheden is aang-etast waarvan het onderzoek, in de stand van zaken, ann het hof
is onderwurpen.
22 j nli 1960.

100!

HOGER BEROEP.
1. -

Straf,mken. -

Rechtspleging vnn
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de te1·echtzUUng. - Verslctrl floor een van
de 1·echte1·s. - Geen voorlezing de1· st·ulclwn rloor de grijfier. - Het verslag dat in

van cle 1·eehter. - Venveerrle1· claanloor
niet afz'iencle van zijn recht tot hager beIn burgerlijke
Toep. Uitzon1Zer,inu. -

strafzaken en in hoger beroep door een
van de rechters moet gedaan worden, conform artikel 209 van het W etboek van
strafvonlering, vervangt het voorlezen
van de stukken door cle grif:lier, clat door
artikel 190 van hetzelfde Wetboek wonlt
voorzien voor cle rechtspleging voor de
rechter in eerste aanleg.
7 september 1959.
13

zaken is de partij die, v66r de eerste rechter, zich ertoe bepcrkt heeft tG verklaren
dat zij zich naar de wijsheid van de rechter gedraagt, niet, wegens cUe enkele omstandigheid, niet ontvankelijk om hoger
beroep tegen de gcewcz0n beslissing in te
stellen; anders is het gelegen wanneer bijzondere omstanclighedcn vaststellen dat
de partij, door gezegde verklaring te do en,
in de beslissing· die de recllter zal vellen
heeft willen lwrnste1i.
13 november 1959.
224

2 . - Strafznl,;en.- Hof ·van beroep clnt
het slu.iten. van cle7wen beveelt.- DebaUmt
'1/661· cle ee·rste 1·echte1· ·in openbare te·rechtzitting. - Eenpariylwicl niet verC'i.st. Uit.zonclering tor zake poUUeke en persmL~drij'Uen. Uitgezonc1erc1 inzake poli-

tieke misclrijven en drukpersmi,'Sclrijven,
is de eenparigheid van stemmen van de
leden van het hof van beroen niet vereist
om te bevelen dat de debatten met gesloten dmu·en zullen plaats hebben, zelfs dan
wanneer, v66r de correctionele rechtbank,
ze in opeubare terechtzitting hebben
plaats gehad. (Grondwet, art. 96; wet van
18 juni 1869, art. 140 g·ewijzigd door artikel 2 van cle wet van 4 sept0mber 1891.)
7 september 1959.

13

3. - Straf.za.J,;en. - Burgerlijke '1/0nlerin[!.- Veroonlelinu op oneigenlijh:e ·wijze
cc pro·visioneel Jl gequaUjiceercl. - Beroep
vnn betichte alleen. - JJincht •~:an rle 1'echter in houer beroep rle:ze qualijicaUe te
1;e·rbeteren. - Op het hogcr beroep van

betichte alleen tegcn clc beslissing, over
de burgerlijke vordcring, cUe ten zijnen
laste een veroordeling uitsprceekt mwigenlijk c< provisioned )J gequalificeenl, vermag de rechter in hoger beroep deze qualificatie tc verbetcren en deze veroordeling·
definitief te verklaren.
21 sc>vtemlier 19i:i9.
GG
4. - Strafzaken. - Hogere beroepen
van llct openbnnr ministerie en van cle
blwgeJ·li.j ke pwrt'ij. Rechter ·in beroep
zonrle·r ·mncht om rle beklaagcle van cle
·1;eroonlelinr; tot schMlwveruoecz.in!J te ontlasten. - Op de enkele hogere beroepen

nm hct openbaar ministerie en van de
lmrgerlijke vartij, mag de rechter in beroep lle beklaagde niet ontlasten van de
\'erom·deling tot schadcvergoeding uitge::;proken door lle eerste rechter ten voordele van cle burgcrlijke partij. (Wetb. v.
strafv., art. 202; wet van 1 mei 1948, artikel 7.)
208
9 november 1959.

5. - Burr1erlijke zaJ,:en. - Yenvecrtler ·r:erklaarcl l1ebbenclc, 'U66r cle ee,rste
J'echtcr, z·ich te ueclmgcn naar cle wijsheicl

·6. cle1·inu.
Unu ten
gegnne
hei,d. -

Stntf,za.lcen. - B,urgerUjlce 'Uo1·TT e·rzwa:rin!J 'I/ an cle ve1·oonlebate 'Wn een niet 'in ho!Je·r beroep
burgerli.jke tJa1'tij. OmvetUg-

Bij nict instelling- van hoger beroep door de bnrgerlijke partij, mag de
rechter in hoger beroev de door de eerste
rechter, ten laste van de bcklaagde, ten
bate van die lmrgerlijke partij uitgesproken veroordeling niet vcrzwaren.
16 november 1939.
202

7. - Straf,za.ken.
Eenjarighol:cl. IIot u1:n beroep. - Li'rrest bij verstel,: de
clOOJ' cle ee1·ste ·recl1 ter ·nUgesp'roken stra.t
met eenpar,ige ste1nmen verhoo!}cl hebbencle. - Ve1·zet '1/Ctn cle belclangcle. - AT1'est cle b'ij 'VC'rstelJ afuelegile veroorcleling
hanclhavencle. - Eenpcwiglwicl vere'ist. Na verzet van cle beklaagcle tegen een bij
verstek gewezen arrest van veroonleling,
mag het hof van beroep, zonder met eenparigc stemmen uitspraak te doen en cUt
in het arrest vast te stellen, cle door de
eerste rechter uitgcsproken straf niet verhogen, zelfs zo cle veroordeling die het
oplegt volkomen gelijk is aan cUe van het
arrest bij verstl'k, dat het verklaart te
handhaven en dat met eenparige stemmen
gewezen was gewcest. (Wet van 18 juni
1869, art. HO, aangevuld door art. 2 van
de wet van 4 september 1891.)
259
23 november 1939.
,g. - Strafzaken. - Eenpa1'igheicl. A1Test cle cloor cle COJTecttonele 1'Cchtbcmlu
uUuesproken strat verz·wa·rencle, cloch
sch01·sing 'Uerlenencle.
Eenpariglwicl
·vere'ist. Het hof van beroep mag· de

door de eerste rechter uitgesvroken straf
niet verzwaren zoncler met eenparigheitl
van stemmen van zijn leclen uitspraak te
lloen, zelfs wanneer llet een scllorsing- verleent die cl0ze rechter niet had toegestaan.
[)0 november 19::i9.
287
9. - Burqerli.jke :m.ken. - Hoofileis en
teueneis strelclcende tot ae ontb·incUnu 'van
cen o·vereenlcom st en tot betnling •r:an
Eerste 1·echter een
sclwclever!}oecrin!J. cmpe·rtise gelast hebbenclc '1/ooraleer O'I/Cr

HOGER BEROEP.
de groncl ttUspnwk te doen. - Aanlegger
in de hoofdeis, ·verweercle,r op tegeneis,
hager bemep zonrler 'Voorbelwncl ingestelcl
hebbenlle, - Beroepcr conclu!lercnde tot
ae gcymnllheill van zijn vorrlcrin,q en tot
ontzegging vwn de cis van be1·oepene. Beroepenc conclntlcren!lc tot de bcvestirtinu van het beroepen vonnis. - Rcohtc,r
in berocp bcslissenrle llat er ueen awnze,illinu 'iS tot expertise en, bij midrlel van
implicicte evoolttie, llat llc hoofrl'Gorrlcrin:;
niet yeg,ronll is en rlat ae tegenvorrleriny
gcllccltcUjlc gegronrl is. - Rechtc,r in berocp ae perlcen van zijn machtcn n,ict tc
lmUen yaanrle. - Wnnneer, in bnrgerlijke

of hnndelsznken, de eerste rechter bij
welke een hoofdeis en een tegeneis nanhangig zijn die beide tot de ontbinding
van een overeenkomst en tot betaling van
schadevergoeding strekken, een expertise
gelast heeft voornleer over de grond nitspraak te doen en wanneer aanlegger in
de hoofdeis, tevens verween1er op tegeneis, hoger beroep zonder voorbehond instelt, en tot de gegrondheid van zijn vordering en tot ontzegging van de eis van
beroepene conclndeert, gaat de rechter
in beroep de perken van zijn machten niet
te bni ten, zelfs indien de beroepene zich
ertoe beperkt tot de bevestiging van het
beroepene vonnis te concluderen, door cUt
vonnis te niet te doen en door te beslissen,
bij middel van impliciete evocatie, dat de
hoofdvordering niet gegrond is en dat de
tegenvordering het gedeeltelijk is.
17 december 1939.

347

10. -

B'twgm·li]lce rwlcen, - Evocatie.
Fere,isten. - TTolrloenrle vaststellingen.

- Aangezien de wet niet eist dat een verklaring van uitoefening van het vermogen
tot evocatie nitdrukkelijk wordt gegeven
in lmrgerlijke zaken, volstaat het dat de
door deze uitoefening gestelde vereisten
virtneel nit de beslissing yan de rechter
in beroep blijken.
17 december 1959.

347

11. - Stntfzalcen,
TTe1·be,nrrl've,rkla1'ing rloo1· het hof van beroev bevolen
'"'aohtens artilcelen 42 en 43 van het
Strafwetbaelc. - TTerbettnlve,rlclaring niet
,nUgcspraken rloa'r rle ec1·ste q·echter. Eenpa'l'igheill van stemmen n'iet vastyestelcl, OmveUigheirl 'Vltn rle veronnleling. -Bet hof van beroep mag niet, zon-

der bij eenparigheid Yan stemmen uitspraak te doen en deze eenparigheid in
zijn arrest vast te stellen, de beklaagde,
op grond van artikelen 42 en 43 van het
Strafwetboek, tot een cloor de eerste rechter niet uitgesproken verllenn1verklaring
veroordelen. (Wet van 4 september 1891,
art. 2.)
4 jannari 1960.

38±
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12. - Stmfzajcen, - Inoidenteel beroep. TTm·deriny ·wn rle b·nryedljlce
partij tcyen rlc bnrgcrlijl" vcrnntwaanlelijke tJarUj niet v66'1' de 1·echtsnuwht 'in
hage1· be1·oep yebmoht. - Ino·identeel beq·aep inyestelrl flam· de b'll1'fJ61'lijlce tJa1·Uj.
- TTarrle1·Iny ingestelll door de b·zwgerlijlce
1Ja1·t'ij tegen de bttrgcrlij lc verantwaanlelijlve part'ij doo1· rUt ino,irlenteel bemep
niet aanhangig yemnalct voo1· de rechtsmaoht 'in haye1· bemep. - Wanneer een

persoon zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen de lleklaagde en de als burgerlijk verantwoorclelijk gedaagde partij en
wanneer tegen het vonnis, waarllij de beklaagde tot een straf en tot schadevergoeding veroordeeld werd en de als burgerlijk verantwoordelijk gedaagde partij buiten zaak werd gesteld, enkel door het
openbaar ministerie en de lleklaagde hoger
beroep werd aangetekend, wordt de vordering v66r de eerste rechter door de burgerlijke partij tegen de als burgerlijk
verantwoordelijk geclaagde partij ingesteld, v66r de rechtsmacht in hoger beroep niet aanhangig gemaakt door het incidenteel lleroep ingestelcl door de burgerlijke partij. (Wetb. v, strafv., art. 174 en
203; wet van 31mei 1955, arL 1 en 2.)
25 januari 19GO.

4H

13. - Stra,fznlccn.- Hoger beroep van
het openbcuw ministede alleen. - H CPVO'I'?n'iny vnn cle bcslissiny over rle burye1·lijke
vo1·de1·iny. - OmvctUglwid. ~ Op hoger

beroep van het openbaar ministerie alleen,
mag de rechter in hoger beroep de beslissing niet hervormen, waarbij de eerste
rechter aan de burgerlijke partij haar
vordering heeft ontzegcL
25 januari 1960.

479

14. - Straf,'l!nken, - Tot zioh treMcen
van rle vm·dering. - l'oorwnanlen. - Ar-

tikel 215 van het Wetboek van strafvordering laat de rechter in hoger beroep niet
toe kennis te nemen van een gec1ing welk
de eerste rechter reeds beslecht heeft llij
een beslissing cUe, bij ontstentenis van
een tegen haar gericht beroep, aan zijn
voordeel niet onderworpen is.
25 januari 1960.

479

15. - Stmf,'l!nken. - Ontvnnlceli:ilc hager be,raep 'GWn rle belclnagrle bepe,rlc.t tot
lle lwslissing O'V61' de b'lw{JerUj ke vanlc1'in!f. - Mncht Vltn rle rechter in horwr
beracp. - Op het ontvankelijk hoger beroep van de betichte, beperkt tot de beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke vordering, heeft de rechter in hoger
beroep de macht na te gaan of de llurgerlijke partij al dan niet een fout heeft be-
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gaan, die tot het ontstaan -van de door
haar geleden schacle heeft bijgedragen.
22 fellruari 1960.

588

1·6. - Stmfzalccn. - BurgerUjke ·U01'ile·ring. - Vonnis van vrijsp·mak. - Ontva.nkelijk hoyer be·roep van cle bnrgerl-ijlce
J)(!'l't-ij. -Macht ·can de recltter ·in hoyer
beroep. - 011 heLontvankelijk hoger be-

roep van de llurgerlijke partij tegen een
vonnis van vrijspraak, heeft de rechter
in hoger beroep de macht na te gaan, ten
opzichte van de burgerlijke vordering, of
het misdrijf, dat ten grondslag van die
vordering ligt, bewezen is en of bet nan
de burgerlijkc vnrtij schade heeft toegebracht.
22 fcbruari 1960.

588

17. - BiW!Je·rlijke zalwn. - Verzwa·ring, op zijn en((/ hoge1· be·roep, van de
toestanfZ vwn nppellwnt. Getntimeenle
conclu.dc·rencle tot be·vestiy ing van het beOnwettiye ve-rzwar·iny.
1'oepen vonnis. -

- vVanneer de eerste rechter, bij dewelke
aanhangig werll gemnnkt een vordering
in verantwoordclijkheid ingesteld door de
bouwheer tegcn cen aannemer en een oproeping tot -vrijwnring door die laatste
tegen ecn omleraannemer, na de hoofdvordering en de oproeping in vrijwaring
ontvankelijk te hebben verklaard zich ertoc bcperkt heeft, al-vorens over de grond
te beslissen, een expertise tc llevelen, incHen de -verweerder op de hoofdvonlering
en de in vrijwaring opgeroepene partij
nlleen hogcr lJcroev hellben ingesteld, de
eerste tegen de bouwheer en de tweede
tegen die laa tste en tegen de hoofdaannemer en indien de geintimeerde partijen op
die beroepen tot bevestiging -van het vonnis hebben geconcludeerd, vcrzwaart onwettig de toestand van appellanten het
arrest welke beslist dat de lleschacligingen
aan de gebouwen vast staan, dnt de aannemer en de onderaanncmer aansprakelijk zijn en welke het Yoorwerp van de
experth:e tot het vaststellen van de schade
beperkt.
3 maart 1960.

63~

18. - Burr;erlijke ;mken. - TVet van
15 augustus 1854, a-rt·ikel 71. - N·ieUglwicl
·ra.n cle akte ·van hoge1· bemep die rle [Jrie·ven van amJCllant niet vennelclt. - Gei:ntimeenle rz.ie zonrler voorbehoucl oo·liol·asies Ot'er cle ff.'I'Onrl ·van rle zaak heeft r;enomen. Niet-igheirl ·welke niet amlltshal·ve floor ile 1·eohter mny opgeworpen
wonlen. - IIet hof van beroep mag, in-

zake yan onroereml beslag, de akte Yan
huger lJeroep niet am btshal ve nietig Yerklaren om reden Llat die akte Lle grieven
van appellant niet vermelclt, zoals :utikcl 71 van de wet nm 13 augustus 1851

het voorschrijft, wanneer geintimeerde,
zonder -voorbehoud, zijn verdediging O\'er
de grond heeft -voorgesteld.
4 maart 1960.
637
1.9. - Straf,c:;nken. - TTonnis bij verstek tegen hetwellc het OJJCnbarw m-iniste·rie geen lleroep heeft ·ingestelrl. - TT erzet
van rle ·ve·roorrleelrle. - Vonnis oo ve·rzet
rlezelfrle st·rat il.itstJrelcenrle als i~et vonnis b'ij ve1·stek. - Beroep van het openbaar m·in·iste·rie tegen het vonnis rlat op
ve·rzet 'nUstJranlc heejt gerlaan. - Ont·vanJceHj lc lJeroev. - Het openllaar ministerie

mag beroep instellen teg;en het -vonnis gewezen op het verzet van de bcklnagde,
bij verstek Yeroordeelcl, zelfs imlien het
geen lleroep heeft ingestclcl tegen het vonnis llij -verstek en indien het vonnis op
verzet clezclfcle straf uitspreekt als het
vonnis bij verstek.
21 maart 1960.
682
20. - Strajzaken.
Tegenberoep. B'wrgerl-ijke pa1·t-ij van wie rle vonlering
tegen een belclnagrle n·iet voo1· rle ·rechter
in beroe1J gebnwht wonlt. - 'l'egenberoep
ter tereohtzUUng rloor tleze parti;i ter;en
die belclaagcle ingestelfl. - Niet-ont·vankeUjlclwirl. - De burgerlijke partij die zich

tegen twee beklaagden aangesteld heeft
van welke een enkel tegen haar hoger beroep heeft aangetekend, vermag niet, door
het micldel -van het tegenberoep, de cloor
haar -voor de eerste rechter tegen de andere beklaagde ingestelde burgerlijke vorclering bij de rechter in lleroep aanhangig
te maken. (vVetb. Y. strafv., art. 174 en
203 -vervangen door de art. 1 en 2 van de
wet -van 31mei 1955.)
20 juni 19130.
945
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1. - Pacht. - TT erborl voo1· rle verpachter een nie·nwe OJJZegging te rloen. min rlrm
rlrie ja·ren nn rlo betekening van een OJJZC[![Jing rlie cloo1· rle 1·echter 1l'iet gelclig
ve1·klaanl ~venl. - Voorgrwncle OJJ.c:;egg·ing
niet gelrlit! verlclannl wegens vo1·mge1J1·e1c
of om een op gronrl slaanrle 1·erlen. - Vel·borl toepasseUjk ·in beirle pevallen. - Het
verbod geclaan ann de verpachter van een
lan{lelijk goed om nan de huurder een
nieuwe opzegging te doen min dan drie
jaren na de lletekening van een opzegging
die door de rechter niet gelclig wercl verklaard, is YHll toepassing wanneer cle
voorgaamle opzegging niet gelclig verklaard werd zowel wegens vormgellrek als
om een op grond slaande reclen. (Bnrgerlijk vYetboek, art. 1776, lid 3; wet van
7 juli 1951, art. 15.)
10 september 1959.
20
2 . - Hanrlelslwnrovereenkomst.- Re-
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rlencn van vonnissen en a1·1·esten.- Reilen
rlie in het o11zekere laat of cle lli!l'll'i'Waanle
van een. [JeileeTte 1JWn een onroerencl [!Oed
f!C[J1'0IIrl ·is a/.leen op een n·imtwe omstanrl'i,qheicl of oolu op ancle1·e elementen. Beslissiny niet ·re,qelnwtiy [Je11wtiveenl. -

Is niet regelmatig gemotiveerd het arrest
dat in het onzekere laat of de rechter,
om de hnurwaarcle te bepalen van een
gecleelte van een .onroerend goecl dat beantwoordt aan de voorwaarden voorzien
bij het artikel 2 van de wet van 30 april
1951, alleen steunt op de nieuwe omstandiglleid uitgemaakt door de stijging van
de prijzen op de immobiliaire markt, ofwei of hij ook andere elementen in aanmerking neemt wnarop hij geen acht
mocht slaan omdat zij geen nieuwe omstancligheicl opleveren. (Gronclwet, art. !l7;
wet van 30 april 1951 op de handelslnmrovereenkomsten, art. 6.)
22 october 1959.
131
3. - Onroerenrl [!Oecl. - Door cle verh·zw:JYler· verschu.lrli[Jrle •uri,iwcwiny 1!001'
nllc fJCb1'Clcen van het verhu·urcle rJOecl. Bll•l'(!f.Wliilc Wetboek, wrf.ikel1721. - V·riiwariny 1i·iet ve·rsch·nlrli[Jcl voo1· cle ten t1j1ie
van het cutnacwn van cle hu.m· bestaancle
zichtba1·e ,qebreken. - De verhuurcler is

geen vrijwaring verschuldigd, krachtens
artikel 1721 van het Burgerlijk vVetboek,
voor de gebreken van het verhuurde goecl,
welke zichtbaar wnren bij het aangaan
van de huur, d.w.z. de gebreken waarvan
de huurcler zich heeft kunnen en moeten
rekrnschap geven.
4 febrnari 19GO.
507
4. - Lanclpacht. - Bli1'.(Je'l'lijlc Wetbock, nrtiJ;;el 1?'74, paraa·maf 2, II, alinea 2. - Periode van wetteHjhe verlenainrt ·vwn 1/.C[!Cn ja(t1'. Begrip. In

artikel 1774, pnragraaf 2, II, alh1ea 2,
van het Burgerlijk Wetboek, betreffende
de lnndpachten, is de periode geheten
« wettelijke verlengingstermijn van negen
jaar Jl de nieuwe periocle van negcn jaar
tijdens dewelke, na het verstrijken vnn
de eerste ingebruikneming van het landgoecl de ingebruilmeming voortgaat door
dezelfde huurder hetzij krachtens de wet,
hetzij krachtens een nieuwe overeenkomst
tn:-;scn parti.i en.
4

maart 1960.

G39

15. - Lnnclpcwht. - Becl'i·n[! dat clc verhu:unler eincle ma{; malcen. nan. ae pncht
tijflens cle eerste ·inaebnt.ilcnem·inr; of t'i:irlen.s de periocle van. cle tvetteUjke verlenrtimp van ne[fen jaar overeenlcomsU,q a:rfiJ,;el 1774, tJrt1·n,qranf 2, II, van het B·zwrterlijlc vVetboek. - BecUn[f cle verpachter
toelatencle cle pacht te ontbinden v661' het
eincle van cle eerste en cle tweecle periocle
van ·ingeb1·u.ilcnenring vwn het aoed. VERBR.,

19G0. -

G9

1089

Door te bepalen clat partijen mogen overeenkomen in Pen lanclpacht dat de Yerpachter, bijaldien hij zich lwudt nan de
duur en de modaliteiten van opzegging als
bepnalcl bij artikel 1775, bet recht zal
hebben einde te mnken ann de pacllt (( in
de loop van de eerste ingebruikneming Jl
of (( in de loov van de wettelijke verlengingstermijn van negen jaar Jl om zelf het
gepachte goed in beclrijf te nemen of om
het bedrijf erv:m over te clragen aan zijn
echtgenoot of ann bepanlde familil'leden
of bloeclverwnnten, laten de alinea's l en
2 van artikel 1774, parngrnaf 2, II, van
het Burgerlijk vVetboek' een ontbimling
van de vacht toe v66r het verstrijken van
hetzij de eerste (alinea 1) hetzij de tweede
periode van ingebrnikneming (alinen 2).
4 maart 19GO.
fi39
6. - La111lpacht. - Op.~·eartiJI[!. - Yunnis tot ueldigverlclcwina. - l'onn1s tcnt..(Jwerkenlle tot de 1/.aa v1m cle otJ."fC[I.(Jinu.

- Het vonnis clat, overeenkomstig artikel 177,3, alinca 6, van het Burgcrlijk
·wetboek, de opzegging gegeven door de
vervachter ann de pachter van een landelijk goed, geltlig verklaart werkt terng
tot de dng wnurop de opzegging gt•geven
wen1.
8 april HJGO.

733

7. - La.n!Tpacht. - Ferpachter 1lie opZC(!(ti.nrt ueeft aan (le pachter en ·Jiaderhrt1Hl liet aoerl vcrkoopt. Ferprtchter
die een h'lf.'icli,r; belnng kan he1Jben, zelfs
nn cle vcrlcoop, om cle cloor hem fJC[JCVene
01J.<!C[f[!'in,q [!elllir; te horen verlcla·ren. De vcrpachter, eigenaar van e0n lam1goed,
die het VE'rkoopt na opzegging tc> llebbt>n
gegeven nan de pachter, knn, zelfs na de
verkoop, ePn wettelijk en huidig belnng
er bi.i hebben om de opzegging geldig te
horen YerklnrE'n.
8 april 19GO.

733

8. - La.ndpacht. - Op.~'C[!.(Jillff lloor de
venmchter. Term.i.;in van twee jaren.
- Torm.i:in· nri.et 'DI'ij .(/C110617Ul. - Gevolr;.

- De termijn van twee jaren, voorzien
bij artikel 1775 Yan het Burgerlijk Wetboek voor de opzeggingen inzake landpachten, is niet vrij genoemcl, de verval<lag is dus begrcpen in die termijn.
c>tboc>k nm burg. rechtspl., art. 1033, 2.)

nv

S april 19GO.

733

9. - Lamlpacht. - Pacht z·onder rteschrift. - Be'W'ijs van het besta.an en va 11
het bertin vwn ·uitvool"i.nrt ·van de pacht. Bewifs cloor rtet·wiaen of door vennoeclens
n·iet toegelaten. - Onder voorbehoud van

de toepassing van de overg·angsbepnlingen
vermPld in artikel 20, II, alinca 4, van de
wet van 7 jnli 1951, de wetgeving bPtref-
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femle de lanclpucllt wijzigemle, is de regel
yolgens llewelke llet begin van uitvoering
van Pen lnmr zontler gescllrlft, tloor een
pnrtij bevestigLl en door de andere ontkencl, zomin nls llaar bestaan zelf, door
getuigen of vermoedens mag worden bewPzen, op de landpachten toepasselijk.
(Burgerlijk vV etboek, art. 171il en 171bfs;
wet van 7 juli 1951, art. 1.)
21 april 1960.
754
10. - Lnnclpncht. - Opzeggill[J betelccnrl cloo,r cle vcrpachter. - Pachter (lie
ueen 'Ve,rzet uerlann he eft binn en r7 e wetteUjh;e te,rm'i:in. - Vervnr vwn hot recht
de n'ietirthe'icl ran de 01JZepg'inp In te roepen. - De pachter van een lnncleigendom

Llie, binnen de door artikel 1775, lid 4, van
het Burgerlijk vVetboek voorziene termijn
geen verzet heeft gedaan tegen de hem
door de verpachter betekencle opzegging,
is vervnllen van het recht de nietighPiLl
van deze opzegging in te roepen, zoncler
onderscheid tussen de gevallen waarin de
opzegging niet met redenen omkleecl wns
ofwel geen opgave inhielcl hetzij vnn de
termijn, hetzij van cle vormen van het
verzet, ofwel geclaan wercl mincler dnn
drie jaar na de betekening van een vroeger niet geldig verklanrt verzet.
9GO
23 ;iuni 1060.

HUU:R VAN WER.K.
1. - Hnur 'UWn dienstcn.- Beilien!lencontract. - Verb'intenis op proef voo'r ec11
terrn11n va:n flrie nuwnfl. - Befl'ienac rlie
nr~ hct ver·st'l'iJken 'IJnn rlezc tcrmAjn, zi:in
clienstcn awn rle werkgever bli:ift ve'rstrel"ken. aontmot ant Hoodzalcel'i:il" ecn
rlejillit-ief contract 'WOnlt. - Wanneer een

becliendencontrnct omlerworpen nan de
bepalingen van de bij koninklijk besluit
van 20 juli 1055 georclcncle wdten, een
becling van verbintenis op proef voor een
termijn van clrie maancl inhouclt, en dat,
nn bet verstrijken van deze termijn de
becliencle zijn cliensten bli.ift verstrekken
nan de werkgever, wonlt het contract
nooclzakelijk een clefinitief contract. (Wetten georclencl bi.i koninklijk besluit vnn
20 juli 1055, nrt. 3.)
3 september 1959.
3
2. - H'it'Ur •uan clienstcn. - BclliendCIIcontnwt clat een verb'i'ntenis op proef Inh01trlt. Contract clat een einfle ncemt
'Van rechtswege b'i:i het ve,rstrij ken 'Van rle
proejtij(l. Ret bedienclencontract, on-

derworven nan de bepaling·en van de wetten georclencl bij koninklijk besluit van
20 juli 1955. en dat een verbintcnis op
proef inbouclt neemt geen einde van
reclltS\I'ege bij cle verstrijking vnn cle bij

overeenkomst of krachtens de wet bevaalcle proeftijtl; cle proefcla usule heeft
nlleen tot gevolg de pnrtijen in stant te
stellen bet contract geclurencle de vroeftijcl te verbreken mits inachtneming YtUl
nrtikel 3 van voormeltle wetten.
3 september 1959.

5

-3. - H11'111' 1'an clien,sfell. - Berlie11flencontmct rlat een ve,rbintenis op 111·oej 'inho'llflt. - Ontbincling cloor een 1)(/'J'ti:i 'VOOI'
een tenni:i'/1 cUe n•iet het ve-tstrijlcen. ·van
cle 1woejtijcl O'vcrtrcft. Op,zerf!J'hl[f rtege-ven meer ann zeven rlapen 'V66r cUt verstrijlcen. BecUenclc clio zi:in rUenstcn
niet meer heeft verst,rekt. - Gevolu van
fle ontoereikenclli.Cicl 'Van rle r/.'1/c/1'/' •uan fle
termijn van opzeuuiug. Wanneer een

beclienLlencontract, onLlerworpen nan de
bepnlingen vnn de wetten georc1enc1 bij
koninklijk besluit van 20 jnli 1955 en clat
een verbintenis op proef inhonclt, verb-roken wonlt {loor een pnrtij bij opzegging
gegeven min Llnn zeven clngen v66r de
verstrijking van de proeftijd, docb voor
een termijn clie niet venlCl' gaat dan clezc
verstrijking, en de becliencle nn !leze verstrijking, bij overeenstemming der partijen, zijn diensten niet meer verstrekt,
lweft de ontoereikenclheid van de termijn
van opzegging niet tot gevolg clat het contract een definitief beclienclencontract zon
worden; mnar degene die de opzegging
gaf is gehouclen nan zijn me!lecontractnnt
een vergoecling te betalen gelijk nan cle
bezol<liging en andere voonlelen overeenstemmencle met het nog te verlopen gec1ee1te van cle termijn. (Samengeorclencle
wetten van 20 juli 1935, art. 20.)
3 september 1959.
5
4. - Hnnr 'Van nijverlwi(l,
Aftn,n,e111/ingscontmct. - Eenz,ij(U!/ '/'echt 011 rle
verbrclcinq ten voonlele van tle besteller
van het 1,/)er·Jc. Uitoefenin[f van cUt
recht onclenvo,rpen ann ae schnrleloosstelUng voorzien bi.i ari'ikel1794 vwn het B,ur{fC'I'H:ilc Wetboelc. - Zerlclijke schacle (Ue,
voor cle besteller, nU rle 'verb,rcking voo,rt'VloeU. - Geen 1'eruoecUng uit cUen, hoofrle,
l!eho,urlens n{wijkenrle overeenlcomst o.f
aq,uiliaanse tout van clc bestelle,r. - Het
artikel 1794 van het Burg·erlijk W etboek
onclerwerpt het uitoefenen van het recht
voor de besteller van het werk het annneming·scontract eenzijcUg· te verbreken
aan clP voorwaarde clat hij de uannemer
zon schutleloosstellen voor nl zijn nitgaven, al zijn arbeid, en al wat hij bij die
aanneming had kunnen winnen; een zeclelijke schacle die voortvloeit, voor (\e aannemer, uit de verbreking, kan alleen aanleicling geven tot vergoecling wanneer een
uitclrukkelijke of stilzwijgencle overeenkomst afwijkt van het recht van de besteller van het werk of wanneer cleze een
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uquiliaanse font heeft beguun in de uitoefening van dit recllt.
8 october 1959.
111

15. - H·l/ilW van (liensten. -

Begl'izl. -

Uit het feit dut een persoon, ul heeft llij
de handelsleiding van een handelsfonds,
de financiele leiding ervan niet heeft <loch
de tuak van een kassier vervult en nit
het feit dat zijn uctiviteit geheel aan het
toezicht van de eigenaar van het hamlelsfonds onuerworpen is, leiclt de rechter
over cle groncl wettig af dat het contract
dut die persoon met de eigenaar verbindt
een contract van huur van diensten is en
geen contract van vennootschap.
26 november 1959.
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6. -

Hum·r ·van cliensten. - Be(/,iCJI(lencontrant. Dienstne·minrJ gesloten voor
cen onbepaalcle duwr. - TVetten geonlenrl
1Jij koninklijk besln'it van· 20 :i·nli 1955. Op.zegainu door de werkueve·r gegevm1. Becliende a.1·beicler ;;·ijn(le in (z.ienst van
rlezelfde werlcgever op het tijdst-ip waar
hij 1Jeclien(le ·is uewonlen. - Beschenning
'1Htn (/e (l'ienstjarell. vYanneer de be-

diende, die dienst neemt voor een onbepaalde dunr, op dat tijdstip arbeicler was
in dienst van dezelfde werkgever, moet de
later door de werkgever aan cUe becliende
verleende opzeggingstermijn, overeenkomstig de artikelen 14 en 15, 1°, van de
wetten betreffende het bediendencontraet,
geordencl bij het koninklijk besluit van
20 juli 1955, berekencl worden door rekening te houden, als dienstjaren, niet aileen met de dienstjaren als becliende maar
ook met cle dienstjaren als arbeider bij
dezelfcle werkgever.
18 december 1959.

35-!

'7. - H·u·1w van (licnsten. - Be(z.iemlencontract. - TVet van 11 maart 1954. Feiten ·1.oawrn1t het ,rJCSchil ontstaan is. Begrip. - In artikel 14 van de wet van
11 maart 1954, houdende wijziging cler

wet van 7 augustus 1ll22 over het becliendencontract, client men door feiten waaruit het geschil is ontstaan te Yerstaan de
feiten waarnit de door de tegenpartij' betwiste eis is ontstaan; noch het ophouden
van het bedienclencontract, wanneer de
vordering- van dit ophouclen onafhankelijk is, noch het inclienen van de rechtsvortlering zijn feiten waaruit het geschil
ontstaan is.
18 december 1959.

358

8. - IIUII'J' van (liensten. - Be(lienrlencontnwt. "lf!lnnldn g ZO'}I(le·r vooraff/(tancle 011Ze[J[!iny. - Afda.nking uerproncl
011 een z·wcwrwicht-ir;e reclen. Bewijs
'/Jan (/e z·I.O(ta.rwicht-ige reden ten lnste van
de werkge·ver. - De werkgever, die zijn
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becliende zonder voorafg-aande op?:eggingafdankt, moet, ingeval van betwisting, het
bewijs van de zwaarwichtige reden, die
hij aan zijn becliencle heeft betekend, bijbrengen. (Samengeorclemle wetten betreffentle het bediemlencontraet, art. 18.)
8 januari 1960.
403
9 . - Hu·wr ·van dienste11.- Be(licnrlen. contract. Becz.iende bewerencle In de
onmorJel-ijklwhl te ve,rke,ren z'ijn (lienst te
prcste1'CII ·uit oo,rzanh; va.n ziekte of on,qevnl. Yerpliclltinrt een meclisch attest
over te Ieguen.- YerklarinrJ vwn een. floor
de werkgever af!fe·vaanligde rJelleesheer
·wel7.;e cUt nttest te,qenspreelct. - Ferlclarin,q (z.ie OJJ zichzelve het bew·ijs van (/e
onjaisthehl van l1et attest niet otJlevert.

- Zo, ingevolge artikel 8, alinea 4, van
de Hamengeorclencle wetten betreffencle het
bec1ienc1encontrnct, de becliencle, die beweert in de omnog-elijkheicl te verkeren
11ijn dienst te presteren wegens ziekte of
ongeval, gehouclen is, zo hij daartoe verzocht wordt, een medisch attest oYer te
leggen C'n desgevallend zich door een door
de werkgever afgevaanlig{le geneesheer
te laten onclerzoeken, levert noclltans de
verklariug Yan deze laa tste geneesheer,
die het door de becliencle overgelegtle attest tegpnspreekt, op zichzelf geen bewijs
op van de oujuistheid van het attest, en
deswege vnn !let bestaan Yan een zwaarwichtigp redeu, die de afdanking van de
becliende zoncler voorafgaunde opzegging
rechtvaardigt.
8 januari 1960.

40il

10. - HH'/1)' ·van 1lien~ten. - Aanne·me·r (lie aanvaanlt ·1.oerlcen uit te voeren,
welke, wegens een. door cle 1Jesteller van
het wer7.; ·in lwt ont·werpen cla.wr·van begane font, van die aa.nl zi.jn. clat zi:i ee11s
a.'111lers 1'ecllt knnnen 7.;ren.J;;en. - Aanne·mer clie achtera.f een onrlenwmwnwr met
de tl'itvoerin,q crvan /Jelast. - _;!a.nnemer
floor· cUe enkelc omstan(z.igheicl noiet onthe-ven van elke 'Verantwoonlelijlcheirl ·in
het kreu ken van eens wncle·rs recht. -

Uit de~ enkele omstandigheid dat Pen aannemer, na aanvnard te hebben werken
uit te Yoeren welke, wegens een door de
besteller nm llet werk in het ontwerpen
<laurvnn begane font, vnn die aard waren
dat zij eens amlers recht konclen krenken,
een ollfleraannemer met cle uitvoering ervan belast lleeft, kan de rechter niet afleiden dnt de :wnnemer in het krenken
Ynn eens amll'rN recht geen anmle0l lweft
gel! ad. (Bnrgerlijk Wetboek, art. 1i183.)
4 februari 1llfi0.

50-!

11. - Huu r ·van clieusten. - Jlrbeirlscontract. - Gewij.oigcle 1.oet van 10 maa·rt
Jlwnv·nllencle 1Jeschikkingen. - De beschikkingen

1900, art-ikel 8, nli:nca!s 2 en 8. -

109:Z
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van alinea's 2 en 3 van nrtikel 8 van de
wet van 10 maart 1900 op llet arbeidscontrad, zoals zij blijken nit urtikel 4, 1,
van de wet van 4 maart 1934, en die de
nansprakelijkheicl van de werkman beperken wcgens gebrckkige uitvoering van llet
werk, verkeenl gebrnik van materiaal,
vernieling of be~chncliging van materiaal,
werktuigen, gromlstoffen of fabricaten,
l!ebben een aanvullend karakter. Het is
de partijen toegelaten een zwaardere aansvrnkelijkbeicl te bedingen.
578
19 1'ebrnari 1960.
12. - H·u'llr tYtn cliensten. - 1Verlcen
onderwo1·pen ann een toelnHnr1 om te b01l·wen. Bonwkllll(lige van de umneente
die, ten eincle zich te onttrelilcen ann een
•J.oettelilk verbod, (loor een tlenle boHwJ.>wll(lir}e planncn floor he-m opgemnalct
•IJoor weJ·Jcen ·waarvnn hij tle ·uit·IJoe-l"'ing
con trolee·rt laat olalerteJ,;encn. - Berl·riegli:ik otn:et en J,;rclllJing vwn een openbanr
bclwnq. - Hamlelt met bedrieglijk opzet

en krenkt een openbaar belang de bouwkundige van een gemeente clie, ten eincle
zicll te onttrekken aan llet verbocl voo.rzien bij artikel 1:J van de wet van 20 februari 1039 op de bescllerming van de titcl
en yan llet beroep van arcbitect, verbergt
dnt hij plannen beeft opgemnnkt van
bouwwerken voor welke een voornfgnnnde
nanyraag om toeln ting tot bouwen is opgelegLl en dat hij bc-lnst is met de controle
van de uitvoering van die werken, door
die plannen, zonclcr voorbehoud, door
denle-bonwknncligen te laten ondertekenen. (Impliciete oplossing·.)
23 april 1960.

76G

13. - H·u·nr van diensten. - Be(lienaencont·ract. - Vorcle-riii!J tot ontbin(l'inq
·van llet contract. ~ Niet-·nitvoering van
lle J;erb'inten:issen van cle sclwlclencwr. Bcoo}'(lelingsmacht ·van cle ·reclder. - De

recllter bij dewelke een vordering tot outbinding van een bPdienclencontract, met
scbadevergoeding, aanhangig· is, beoordeelt ·in concreto of de omstandighec1en
van de zaak die ontbimling recbtvaarcligen en, namelijk, of de tekortlwming van
verweerder ann zijn verbintenissen niet
bet gevolg is van een tosstancl waarin hij
zich onvrijwillig heeft bevonclen. (Samengeordencle wetten van 20 juli 1935, art. 18;
Bnrgerlijk vYetboek, art. 1184.)
29 april HJGO.
774
14.
Verhwring van cliensten.
Bomv7Jeclrijf. - Beslissing van het natio·naal pnrUc~ir comite vnn 12 mei 1955. TVerk ·in opeenvolgencle ploegen. - Overloon aan de a1·beicZe1·s van de tweecze
Voor·waanlen. tJloeq verschnlcliqcl. -

Het overloon van 5 t. b., in de bouwnijyerlleicl ingeval van werk in opecnyol-

g·encle ploegen, ten voorcleel van de arbeiders van de tweecle ploeg ingesteld is
namelijk, inclien cle arbeicler op de werf
gehuisvest is, niet versclmldigcl. (Beslissing van het nationaal paritair Comite
van het bouwbeclrijf bij koninklijk besluit
van 20 juni 1935 verplichtend gemaakt,
art. 27 en 28.)
811
9 mei l9GO.
115. - lhrw· ·van cl'iensten. - A·rbehlscontnwt. - Zieke a·rbeicler. - Geen ver1Jlicht1ng rtans ac rl'llnr van zijn a.ftuezi[!he·icl van cle arbe-icl, ·u:it eiiJCn bewerrinrt,
door mecl'ische· attest en te vcnrntwoo'l'(len.

- De wet op het arbeidscontract legt de
ziccke arbeider niet op gans de clnnr van
zijn afwezigheicl van de nrbeid, nit eigen
beweging, door mcrlische attesten te verantwoorclen. (Impliciete oplossing.)
19 mei lfl60.
836
16. - Huu r ·van rlicnste11. - Bcclienrlencontnwt. ScheUc-uncl'igen uesloten
n-it cle becUen rlen clie tot het rccht8[!e7Yierl
·vnn rle werkrechtersranrl beho·ren. - U1t8luitinq welke 'llict voo·r qevolg llceft rlat
rle sclwikunclif!en cloo·r een beclienrleucontmct niet :;;omlen kunnen verlJonrlcn zijn.
- Uit de omstuncligheiLl dat artikel '1, b,

nm cle wet van H juli 1926 lle scbeikunLligen uit de personen sluit die tot het
rEchtsgebiell van Lle werkrechtersraad behoren, valt niet af te leiclen dat zij niet
kracbtens de wetgeving op het beclienclencontract door clergelijk contraet lnmnen
verbonLlen zijn.
20 IllPi 1H60.
841
1'7. - Ihrw· van cliensteu. - Bcdicnclencontract. - Jaarli,ilcse be.zolcliginq ho!fe1· clwn 120.000 frank- Bi.i overeenkomst
bepaalcle op.zegqinrtstenni:in door de werkf!ever in acht te nemc11. ~ TermJ:ln lco1·ter
dan de termijn wtstuestelcl door cle qecoonUneerdc ·Jvetten lJetreffencle het berUen(/ellcontmct. Contract uesloten. v66r
het inwc·rkinf!treclen van cle -wet vnn
11 maart 1954. - Beoonlelinqsmacht van
de 1·echter. - vVanneer cle jaarlijkse be-

zolcliging- van Een becliencle 120.000 frank
te boven gnat, bet belliendencontract op
bet stuk van cle door de werkgever te g-even opzeg-ging een kortere termijn beclingt
dan het minimum bepaalcl door artikel 15
van de samengeorclende wetten betreffende
bet beclienclencontract, en de werkgever
aan cle becliencle cle opzegging gegeven
heeft met inachtneming van cle alclns bedongen termijn, kan de rechter een termijn stellen die langer is dan het door
Lelloelcl artikel 15 bepanlde minimum,
zelfs inclien het beclienclencontract v66r
bet inwerkingtreden yan de wet van
11 manrt 1954 gesloten werd.
20 mei 1960.
841

HUUR·OVERIDENKO:MST. -

HUUR OVEREENKOMST.
1.
H anrlelshuu rovereenlwmst.
l'orzook om hornieuwin[J van rle hiii'III'O'i:OI'eenlcomst ann de 1;erhuurrlor IJetelcenrl. Hnurcler .'!!ioh ertoe beperkt heliiJonile rle
1;oor rle n·ie'/11.VC huu m·wreenlwmst ann,r;eboden hmwp1·ijs rwn te dnillen. - FeUen·reohtor soe1:e1·e·in in feite lieoonlelenrle
rlat de lliW/Wder !le nnrlere 1Joor·wa.a·rllen
van de aan de yany zi.jncle hn·uro·uereenkomst niet ·in stnnrl heejt yehoude·n en rlat
de verhn1rnler niet in stncwt ·wenl uestelc/,
zi.jn belan[Jen te ·t:ri.jtvaren. T7 ernieti[Jin[J van het verzoelJ wetti[J [!O'I'echt·vrwrrli[Jd. - \Vanneer, in het nan cle verhuur-

cler l1etekencl verzoek om hernieuwing van
een handelshuurovereenkomst, cle lmurder
zich ertoe beperkt heeft hc-t bellrag van
de voor de nieuwe huuroven~enkomst aangeboden huurprijs aan te cluiclen, lleslist
wettig tlat cUt vcrzol'k om hernieuwing
nietig is, de feitenrechter t1ie, door een
soevereine beoortleling in ft'ite, overwt-c-gt
dat de huunler gec-n blijk gegeven heeft
Yan het YOOrllPmPn c1P fllldere YOOrWtUll'den van de> nail ga11g zijll(le htnn·oyereellkomst in stand tc- homlPn l'll flat altius rle
vc-rhuurcler 11iet in stnat wenl gc-stPlcl
zij11 belange11 op bekwame wijzc- te vrijwaren. (Afcleling Yl1ll llet Burgerlijk \Vethoek, de regelen betreffencle cle hnishunr
in het llijzoncler inhondt,nc1e, art. H.)
19 november 1939.
250
2. - Hnndelshuur. - Hu·urder in het
bezit ·can het '&e·rhnunle yoed [Jehtten nn
hot 'uorstrijken van flo hu nro·~:ereenko·mst.
Niom.ve h·u nro·vereenkomst um on1Je1Janhle rlnm·. Opzer;gin.r; ye,qe·ven cloo·r
1le '"erhu·n1·der. - Opzertg.in[J ·vermel!lende
een lco1·tere te·rmijn dnn clio 1;an aohtti.en
maa.nrlen. - Gevol[J.- Wanneer lle !mur-

der, vervallen va11 het recht op herllieuwing van een handelslmnrovereenkomst
van bepaalde duur, 11a het verstrijken
vn11 die overeenkom:;t in het bezit nm het
verhuurde goecl werll gPlaten, en de verhnurcler daarna., om een einde te stelle11
nan de hunrovereenkomst van o11bepaalde
dnur, rlie alzo tot stand is gekomc-n, ann
de hunrcler ee11 opzegging heeft gegeve11,
tlie een kortere termij11 dan die van achttiell maanclen vermeldt, is tlic- ovzeggi11g
niet nietig; maar de hnurder is slechts
wrplicht het gehunrde te ontrnime11 bij
het verstrijken van de termijn nm achttien maa11clen, e11 omlcr YoorbPhoml vn11
zijn recht de huurvernienwing aan te ITagen. (Burg. Wetb., l1oek Ill, titel VIU,
nfcleling II/Jis, art. 14.)
8 januari 1960.

401

3. - Lnnclpaoht. - Opze[J[!ing floor cle
·verpachter om ze/,f liet [!Cpacht .r;oed in

HUWELIJK.

1093

bedrijf te nemen. Op.seurtin[J rlie niet
ten uoecle lcomt aan de clonle, 'corkrijge·J'
'&nn het '&C1'pnohte uoerl. - De door de

verpachter 1'a11 een lnnc1liouwgoecl gegeYen
opzegging om zelf het gevachte goecl in
beclrijf te 11emen of de exploitatie erva11
aan sommigen van zijn llnnstbestaandell
over te drngen, komt 11iet ten goedc- aan
lle derde, verkrijger van het verpachte
go ell.
894
3 j nni 1960.

HUWELIJK.
L - Eehtelijke ·uer/Jlijfplants. - YerlJli.ifplants IJepa.alrl rloor de mnn, 1Jelwurlens lwwi;s door rle '&i'0'/1'/V rlat ·reohtmatiye 'i'edoJ1en een nnrlere keu.ze .r;ebicrlcn.

- Bij gellrek nan overeenstemming van
de echtge11oten, worclt de t>clltelijke verblijfplaats <loor de man bepaalll, !Jehon<lens het reeht van de vronw te bewijzen
dat rechtmatige rellem'n zich tegen het
vestigen alclaar Yan de echtelijke vc-rblijfvlaats Yerzettell. (Burg. Wetb., art. 213.)
26 februari 1960.

610

2. - TVecler.djdse reohton en verplichtin[Jen '&an cle echtyenoten. G1'0f verzui.Jn ntn een cle1· eoht[Jenoten. - Drinuende en voorlopi[!e mna.treuelen IJe·volen
door cle 1;oor.'!!Uter '&am !le 'i'eohtbnnk. Besell'ikking n·iet ·vatbna.r voor houer bc1'0ep IJelwl·ve we[!ens on/Je,voe[!clhe·id of
maohtso'&eJ·sohrijclin[J. De lic-schikkingen verleencl door cle voorzitter nm cle

rechtlmnk va11 eerste aanleg krachtens artikel 221 van llet Burgerli.ik Wetlioek
(wet van 30 april 1958) zijn niet Yatllaar
voor hoger beroep, llehalve wegens onllevoegdheid of machtsoverscllrijcling.
1 april 1960.
710
3. - Wecler.~iiclse 1·echten en '&erpliclitin[Jen cle·r eoht[Jenoten. - A:rt'ilcel 221 '&an
hot Bur.r;e'i'liJk 1lretboeJ,;. - Beoorclelin[!
rloo·r de ·Door.~itter '&!tn de rechtlmnk '&nn
het bestnwn ·vnn een [!·raj ·verz·u.im va.n zijn
plichten door een rle·r echtrtenoten. - Beoorrlelinrt '&O(JI' rteen ho.r;e·r beroep 'rntiJa.n·r.

- De beoorcleling van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg, wijzencle
kraclltens artikel 221 van het Burgerlijk
Wetboek, nopens het bestaan van het grof
verznim vall zijn plicht door een !ler echtgelloten is voor geen hoger beroep vatbnar.
1 april 1960.
710
4. tin[!en
'&an de
ecrste
kel 221

TVotler.ziirlse 1·eohten en vcrpHohder ecli t{tenoton. Besohilclcing
'VOorzitter 't:nn rle ·rechtba.nlc van
a.a.nleg '&orleencl lcmehtens aorti'&an het Bll'l'lfOI'lijk ·wetback. -
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Beschikking betretfende mant·reoelen welJ,;e in llet verzoekschrift niet ·uermelrl stonaen en noJJens de·welJ.·e de venverende
tJarti.i het ·rlebat niet harl annvaanl. BesHss·ing clie noch rle machten noch cle
be·voerJrlhe·irl nm de vom·z-itte·r te b·ni.ten
uant. - Treetlt noch zijn macht nog zijn

tin[!Cn ·unn tle echtgenoten. - Grot 'l:C1'ZII'im ·ua.n een echtgcnoot. - Artikel 221
'l:Wn het B·wrr;erlijk 1Vet1Joek. - llfantre[!elen clie cloO'I· cle 1:oorzitter moyen bevolen worden. - Scho1·sin!f ·uan tle 1Jlicht tot
snm.enwoninr;. - Artikel 221 van het Bur-

gerlijk Wetboek laat de voorzitter van cle
rechtbank van eerste aanleg· toe alle dringende en vooriopige maatregelen te bevelen welke hij oordeelt te moeten treffen
lletreffende cle persoon en cle goederen van
de echtgenoten en van hnn kinderen, bchaln) lleze cUe de wet nan een amler rechter voorbehondt, llct laat hem, onder
meer, toe cle plicht tot samenwoning te
schorsc>n.
1 april 1900.
710

bevoegtlheill te buiten de voorzitter van clc
rechtbank van eerste aanleg·, wijzencle
krachtens artikel 221 van het Burgerlijk
vVetboek, die maatregelen beveclt welke
in het verzoekschrift niet vermeld staun
en no pens dmve lke tlE~ vt>rwerende partij
het delmt niet heeft aanvuanl.
1 april 1900.
710

5. -

Werler.;:·ijrlsc 1·echten en •uerpUch-

I
een vnststdiing in een proces-verllaal van
terechtzitting, beschermcl <loor de authenticiteit, bewijskracht heeft tot inschrijving
van valsheicl lijdt exceptie, onder meer,
wanneer die vaststelling · tegengesproken
is <loor epn naderhancl uitg·esproken vonnis. (Impliciete oplossing.)
1 april 1900.
712

INSCHIUJVING VAN VALSHEID.
1. -· Door de authenticiteU uerlekte
vaststelHng '!:an een anthentielce alcte. Gevallen waarin llet bewi;s van de valslwirl ·uan rlie ·unststelli nr1 j,nn wonlen b'ij!febnwht zoncler ·uonlerinu -weuens 'l:alsheirl bi.i ~v·ijze vnn hooflleis of ·insclwij·viny
•uwn ·un/.sheicl. - De rt>gel dut het lmwijs

van de valsheitl van een vaststelling in
cen authentieke akte, gcclekt door de
authenticiteit, slechts kun worden bijgellracht door een vonlering wegens valsheid !Jij wijze van hoofdeis v66r de strafrechter, of door een inschri.iving van valsheid v66r de burgerlijke rccht!Jank, lijclt
slechts uitzonclering wanneer de vaststelling, hetzij door ePn andere vaststelling
van c1ezelfc1e aide, hetzij door een andere
authentieke akte, tegengesproken wordt,
of wanneer de valsheid van bec1oelde vaststelling nit het onderzock van de aide
zelve blijkt, zonder dat een onclerzoeksmaatregel behoeft te worc1en getrofi'l'n.
5[)5
12 februari 1960.

INTERNATIONAL£
GEN.

VERDR.A-

JTerrlmr; tot lwscherming ·wn rle 1'echten 1;cm rle ·mens en cle f'unclnmentele vrijheden. - Recht tot eerl1iecz.iyinu vern het
r;ezinsle·uen. - Inmengin[! van cle openbare o·verheill in rle ·ui.toefeni.ng •uwn dit
1·echt.- JToorwa.wrclen.- Inclien artikPl 8

van het internationaal verdrag tot llescherming van de rechten van de mens en
cle fundamenteie vrijhe<lcn, goedgekeurd
door de wet van 13 mei 195[), aan ieder
persoon llet recht op eerbiediging van zijn
gezinsleven erkent, laat het de inmenging
toe van de openllare overheid in de uitoefening van llit recht wanneer cleze inmenging hij de wet voorzien is en zij een
maatregel uitmaakt <lie, in een <lemocratisclw samenleving, noclig is in het belung
nm <le openllare veiligheid of van de !Jescherming van de openllare orcle.
21 Sl'lltt>m!Jer 19o9.
72

2. - BurgerlijJ,;c 2'aken. - Faststelliny
in ee·n proces-verbaal ·wn te·reclltzittin[J,
beschenncl cloor de nutllenticitcU. - Fnst8telling tegen[JeSJ!I'Ol,;cn rloor het nnclerhancl ymvezen vonnis. - Faststelling d·ie
geen 'Volle kracht ·wn bwwijs tot -inschrijving ·wn ·ualsheid heeft. - De regel dat

J
JACHT.
1. - ·wet 1;rm 28 februnri 1882, artikel 6. - Met ·t.oeten honclen te hell ben ln-

ten jn!fen of ·ro·JH77open op gronden waa.r
het inch trecht nan een wncler toebehoo·rt.
- HoedcwirJheid ·vnn eiuennwr 'van de handen niet ·cereist. - IIet artikel 5 van de

KINDERBIJSLAGEN.
wet van 28 fe!Jruari 1882 op de jacht, dat
een misc1rijf maakt van het feit van met
weten zijn honden te he!J!Jen laten jagen
of ronc1lopen op de gromlen waar het
jachtrecht aan een ander toe!Jehoort, is
niet uitsluitcml van toepassing O)J hen die
eigenaars zijn van cUe homlen.
12 october 1959.
12-t

10\J\'i

3. - Jacht op een anrle·rs uronrl zonrle·r
rle toestemm'inu vnn rle cigenaa1· of z'i.jn
1'echthebbenclen. - Nooclzalcez.iilclw-ill van
een klaoht. - TTere·iste hoerlr~nlgherlen. -

De vervolgingen nit hoofc1e op een anders
grond te he!Jben gejaagd, zonder de toestemming van de eigenaar of van zijn
rechthe!J!Jenden, kunnen slechts plaats
helJben op klacht Yan de eigenaar of van
zijn reclithe!Jbenden. (Wet Yan 28 fcbruari
1882, art. 20.)

2. Jrwhtmisrl·rijf 'vastgestelrl door
boswachters.- TTaststelling gerlrwn in een
nan een partionlier toebeho·rencl bos, zoncle·r rwnz:oelc van de eigenanr. - Geen onwettiue flruul begawn om het feit vast te
stellen. - Beslissing r;esteuml op cle te·r
tereoht.zitting afuelegde uetu.igenissen van
rle verbalisrmten.- Wettir;lwid.- :6o het

22 februari 1900.

592

4. - Yerborl te jagcn op rle openbare
weyen en de 7.-anten rler spoo1·1Janen. Recht er rle koni.jnen te :ia.uen op cle rloor
de wet bepnnlcle ·wi.jze. -Recht behorenrle
enkel aan rle aangren.zentle eigenarw of
nan zi.jn 1·echtliebbende. - Alleen de aan-

proces-ver!Jaal yan vaststelling van een
jaclltmisdrijf, opgemaakt door !Joswachters in een aan een particulier toe!Jehorend !Jus, zonder aanzoek Yan de eigPnaar,
Yan !Jewijskracht ontl>loot is, maar de
vaststelling zelve niet met onwettigheid
1Jehept is, mag de rechter, om zijn oordeel
te vormen, c1e ter terechtzitting· onder ede
afgelegde getuigenissen van de Yer!Jalisanten in aanmerking nemen. (Bosweth., artikel 13.)
4 januari 1900.
382

grenzende eigenaar, of zijn rcchthe!Jhende,
mag konijnen jagen op de opcn!Jare wegen
Pn de knnten der spoor!Janen, op de door
de wet lJevaalde wijze. (Wet van 28 februari 1882, art. B.)
22 februari 1960.

592

K
KINDERBIJSLAGEN.
1. - Oruaniek lwninklijlc besluit van
22 rleoember 1938. - Persoon belclccrl met
het manrlaat ·van zaak'I!Oe')'(lc·r van een
personen'vemwotschap met beperlcte nanspraJcelijkhe·irl. - Mwnrlaat rlat een ononllerbroken beclri}'vighe'itl ·insl·nit rUe zich
nonnaal op ten minste achttien dauen per
jnar nitstrelct. - Onclerhevigheirl aan rle
tvet van 10 juni 1987. - Teuenbewi.]s. Voo/'1veqJ. -De IJPrsoon bekleed met het

mandant van zaakvoerder in een personenvennootschap met !Jeperkte aansprakeli.iklleid won1t YCl'moed gednremle minstens achtticn clagen per j aar de ononclerhroken !Jedrijvigheid cUe deze functies insluiten, nit te oefenen, en is, !Jijgeyolg,
onderworven aan het stelsel van kindertoeslagen voorzien door de wet van 10 juni
191l7 en door het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938, !Jehoudens het
vastgestelcl zou worden llat de uitoefening van deze ]Jedrijvigheid opgeschorst
wenl of voor!Jarig een einde heeft genomen. (Koninklijk besluit van 22 cleccm!Jer
191l8, art. 3, 19 en 2G.)
22
11 september 1939.
:2.
rlen.

TT'c·rkue·uers en ni.et-loontrckkenSpomrlisclie letterkunrlige werk-

zanmlicid. Publioa.tie. Bewijs v·an
cen jnarli.j kse werk:saamli eicl H~n minstcns achttien rla.vcn nciet uelwvera. Niet mulerwcrping awn liet rerrime 'Vnn rle
Mndcrbi.jsla.uen. - 13eslist wettelijk dat

een dag!Jlads~llrij1·er, als dusdanig aan
het regime van de kimler!Jijslagen aan
loontrekkenden onderworpen, niet bovendic>n on<lerworpen is a an datgene da t
voorzien is voor de werkgcvers en de niet1oontn•kkPnc1en wegens zijn werkzaamheill Yan letterknndige, de rechter c1ie
vaststelt tlat hij zich er toe lJeperkt heeft
sporadisch enkele romans g·edurende vrije
uren te schrijyen, dat deze werken, zo ze
ge1mblic:een1 wer<len, slechts een zeer geringe som opge!Jracht he!J!Jen en clat het
danrenl>oven noch door deze pn!Jlicaties
noch door andere omstandigheden bewezen is dat cUe letterknnclige werkznamheill gcc1urem1e minstens achttien clagen
per jaar nitgeoefend wenl.
17 juni 1960.
943
3. - TVerkrJct·ers en ni.et-loontreJ.:kenclen. - LetterJ.:unrliye. - Publicntie. oonva.arrle vwn ondci"WCrp·ing aan hot 1'egime ·mn rle ki.nderbijslayen. -De letter-

knm1ige is omlerworven ann het regime
Yan de kimlerbijslagen ingevoerd door de
wet van 10 jnni 191l7 en aangevuld door
het koninklijk besluit .van 22 december
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1938 onder de tweevoudige voorwaarde
dat hij, als dusdanig, een beroep uitoefent
en clat hij het minstens achttien clngen
per jnnr cloet.
17 juni 1060.
943

niet om er nit af te leiden dat de rechtsvordering hatH' oorzaak vindt in een handelsvenichting van de aanlegger.
21 januari 1960.
4li8

2. - Hnnclelrwr. - Onclerncme·r vnn
comm'issie of van .znkenkantoren. - llucrlnniuheid vnn hnndelnwr. De feiten-

KOOPiiANDEL.

rechter kan uit onderscheiden door een
versoon aangeg·ane contracten en kopen
wettelijk afleiclen tlat die persoon ge,voon1ijk het lleroep Yan ondernemer Yan commissie of van zakenkantoren uitoefent en
derhalve de hoedaniglleid van handelaar
heeft. (Wet van 15 december 1872, art. 1
en 2, Yernmgen door art. 1 en 2 van de
wet van 3 juli 19li6.)

1. -

Hanilelrwr. BC[JIIIIstigdc 1:an
orderbrief.ic, die tot lietnli.ng e!"vnn rlnuvnnnzt. - BeaunstirJrle hebbende rle hoetlnniylwirl van lwntlclnnr. Omstnnrliuhcirl ·waaruit niet blijkt rlat de !'echts·wrclerinu haar urond. vindt Ln een hantlelsverrichtinu ·van de aanleur;cr. - De en-

kele omstam1iglleid dat de begunstigde
van een orderhriefje, die tot betaling ervan dagnwrt, ePn handelaar is volstaat

2 fe llruari 1960.

499

L
LANDWETBOEK.

LENIN G.

'l'elnstlcurtinu van besclwrlig·inu of schenrlinu vnn een otJenba·l'e ·werJ. - BelclaarJcle
rlie aan rle Administrntie elk zalceUjl,; onr·oerend •J'echt op rle gmndslau van de toeu
betw·ist. - Macht ·van de strMrechter. -

Gontrnct kunnencle cle toekenninu 1;an
een ·voonleel nan rle ontlcner In .zich sl'll iten, hetgeen hct lwdinr1en vwn een ~oettc
Ujke of krnehtens o·vereenl,;omst bepnnlde
'interest r·echt·w.nrrl'iut. Hoewel de le-

ning uiteraard kosteloos is, hecft de wetgcver, door in de artikelPn 1905 en '>Olgemle van llet Bnrgerlijk 'Wetbock te llepalcn dat het toegelaten is interesten te
beclingen, omler meer voor ecn lening van
geld, het ]Jeginsel gehulcligcl da t de lening
van een som geld, verbruikbare znak
waarvan de ontlener de eigendom Yerkrijgt, de toeke1ming Ynn een voordeel
aan de ontlener in zich kan sluiten, lletgeen volgens artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek het lledingen van een wettelijke of krachtens overeenkomst bepaallle
interest rechtvaarcligt. (Burg. Wetb., artikelen1875, 1876, 1877, 1905, 1906 en 1907.)
19 januari 1960.
4lii)

Wanneer de beklaagde, yervolgd uit
hoofde vtm, op welke wijze ook, een openbare weg· bescharligcl of g·escllonden te
heblJen, aan de betrokken Aclrninistratie
elk zakelijk onroerend recht op de grandslag van de weg betwist, mag de strafrechter zelf over de lletwisting niet beslissen. (Landwetb., art. 88, go; wet van
17 april 1878, art. 17 en 18.)
1001
22 juli 1960.

LEGER.
Dienst·weigering. j]fiUtair Straf'toetboelv nrt'ilcel 28. - Bestwncldelen ·vnn het
rnis(]'/'ijf. - Inclien een der bestanddelen

van het misdrijf van clienstweigering,
voorzien bij artikel 28 van het Militair
Strafwetlloek, het bestaan van een geldig
bevel, namelijk van een precies bevel is,
sluit de enkele omstamligheid clat clegene
die clat llevel heeft gegen~n niet spontaan
nan de militair de te vervullen fonnnliteiten voor de regelmatige uitvoering van clit
llevel heeft aangewezen llet misdrijf niet
nit.
2li a11ri1 1960.
769

LIJFSDWANG.
Strafzal.;cn. Beklan(Jrle minclerjr{!l'i[J
op (le clntum van (le feiten. - VeroonlcUng tot Ujfsd1vwnu. Omvettigheirl. -

De lijfsclwang mag nict worden uitgesproken tegen een veroonleelde wegens misdrijven door hem tij<lens zijn minderjnrigheid bcgaan. ('Vet van 27 juli 1871, artikel 6.)
30 no\'emller 1959.

M
MAATSCHAPPELIJKE
HElD.
1. -

ZEKE:R-

Besluitwct Hen 28 december 19Jt-1.

Stelscl onm:iclrlellijl.; toepasselijk OJJ de
tminers yebonrlen door ecn nrbeirls- of bcrlienrlencontnwt. Ret stelsel van de

mna tschapl)elijl,;:e zekerlleid, gevestigcl
lloor clt! lK'I:ilnitwet van 28 december 19!!,

MAA'.rSCHAPPELI.JKE ZEKERHEID.
h:: toepasselijk, sinds het in voege treden
van !Jedoelde !Jesluitwet, aan de trainers
ge!Jonden door een ar!Jeids- of !Jediendencontraet, zonder onderscheill hetzij naar
gelang hun prcstaties in hoofdzaak of als
bijkomende !Jetrekking uitgevoerd worden, hetzij naar gelang Ytm de duur per
dag van die prestaties.
18 september 1059.
GO

2. Z'iekte- en invnliditeits,verzeke1'ing. - Voorwnanlen onder dewelke het
ver.zekerin[JSOI'Ifl!nisme geho·uden is tot
lJetc!ling vnn een ve·I'[!Oedin[J geli.j 1v ann
60 t. h. van cle 7Je.zol!li{!i.ng verloren '!:OO'i'
'i.edere ~ve1·1Gda.u, lJehonilens ·uUzonileringen
en 'VoorlJehouil ·voor.zien 'in de lJesluiten die
het 1:rangstuk ·reuelen. Het verzeke-

ringsorganisme, ter zake yerplichte verzekering tegen zielde en inYaliditeit, is gehouden gedurenlle ec>n periode van zes
maanden, van de ingang van lle werkongeschiktheid uf, aan de verzekerde die
werkongeschikt is, voor elke vverkdag,
uitgezonderd de dagen die op j aarlijks
Yacantiegeld rccht geven, een vergoeding
gelijk aan GO t. h. nm de verloren bezoldiging te betnlen, onder het Yoorbehoml
dat voormelde vergoeding wegcns primaire werkongeschiktheicl niet Yerschuldigd is aan de Yerzekerde voor ecn werkongeschiktheid <lie, krachtens de wets- of
reglements!Jevalingen, op bezollligingsuitkering recht geeft. (Koninklijk besluit
van 22 september 19:-il'i, art. 80.)
2 october 1959.
102
;3. Ziekte- en in'Vali!Ziteitsccrzeke1'in[J. - Verzekeringsoruanisme gcho·uden
de ·wrgoedinrJ wegens wcrkongeschiktheill
te betalen ·voor de feestdnuen, de 1" jnn·uari
erin lieurepen. Het Ycrzekeringsorga-

nisme ter zake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, is gehouden lle
ve1;goeaing wegens werkongeschiktheid te
betalen voor de feestllagen, de 1e januari
erin llegrepen. (Regentsbesluit van 2 april
19J7, art. 1, gewijzigd door artikel 1 Yan
het Regentsbesluit van 1iJ juli 19J7.)
102
2 october 1939.
4.
·ring.
mnle
is. -

Ziekte- en ht'ValirlUeitsver.~·eke
- Feestdapen voo·r dewell,;e de norclnueli.jkse be.zolcli.rtin{f 'Uerschuldigrl
Dnuen gelijkgestelrl ·met ·werlcda.yen.

- De feestdagcn Yoor clewelke de verzekertle ter zakc verplichte verzekering tegen ziekte en ilwalicliteit, kraclltens de
wets- of reglernentsbepalingen aanspraak
mag maken ten laste van zijn werkgever
op zijn normale dagelijkse bezoldiging,
zijn gelijkgesteld met de wcrktlagen voor
de toepassing Yan clit )Jesluit. (Koninklijk
besluit van ~~ september 1955, art. 106.)
2 october 1939.
102

5. -

Ziel.:te- en ·iowvnlicliteitsverzel.;e-
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1'ing. - TVerkda.uen 1:oor !lcwelke rle verrtoed·in,q verschul!littll Is rloo1· het veJ·zeJ.:c·ringsor,qanisme. - Uitsluitinrt 1:an cle dauen die 1·echt .f!C•cen op jnnrli.jlcs •v!wantieuelcl. - Aleen de dagen tlie recht geven op

jaarlijks vacantiegeltl zijn uitgesloten nit
tle werkdagen voor tlewelke een vergoetling Yerschul<ligd is door het Yerzekeringsorganisme ter zake verpliehte verzekering tegen ziekte en inYaliditeit. (Koninklijk llesluit Yan 22 september 1955,
art. 80.)
2 october 1939.

102

6. Ziektc- en invalirliteitsverzekcring. Veryoeding ann een '!:e'l·zelwrrlc
Bell rag :
lJetaalcl voor een j'eestrla.[!. verschU tussen het normaal loon en ac
veruoecUng beta.nlcl ·in ·nit·voerin[J 'Vnn de
wetge,ving op de ·ve·rzekering tegen ziekte
en iwval'irlUeU. - De arbeider die gellu-

rencle een feesttlag een vergoeding geniet
voorzien bij de wetgeving lletreffenlle de
verzekering tegpn ziekte en invnlit1iteit,
knn slcchts nanspraak makcn op het verschil tussen het normaal loon en de in uitvoering van bedoelae wetgeving uitgekeerde vergoeding. (Regents!Jesluit van
2 april 1947, art. 15, gewijzigd lli.i art. 9
van het Regentsllesluit nm 1l'i juli 19±7.)
2 october 1959.

102

7. - Verzelwring teuen de gelcleli}ke
r/C'volgen van ou clerdom en vroe[lt ij cz.igc
doocl. - JJ1i.jnwerkers. - Hoger soheidsyerecht. - Beslissinuen niet 'in openba.rc
terecht.zittin{f ·u itgesprolcen. De uitspraak in openbare tereclltzitting van de
beslissingen gewezen door het Hoger
scheidsgcrecht ingesteld ter zake pensioenstelsel voor mijnwerkers, is door
geen enkele wetsllcvaling voorgeschreven
(l>eslnitwet ·van 2G februari 19±7, !Jcslnit
\'an lle Regent Yan 1iJ october 1947).
9 october 19i39.

llii

iS. - Bijclragen nict lJinnen lle wettel'ijlce ternrijnen bctaalrl. - Bcuimc van civielJ·echteUj lee strafmant·regelen onclersclleiclen vnn het 'i'C[Ii•me ingestelrl !loor de
artilcelen 1146 en ·volgenilc ·vnn het Bnrgerlijlc WetlJoelc. - Artikel 12 van de be-

sluitwet van 28 dPcember 19H betreffende
de maatschappelijke zekerheid van de arbeiclers, gewijzigd door de besluitwet van
G september 194G, yoert, in geval van niet
tijdig storten door de werkgevers van de
bijdragen aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid verschuldigd, een
bijzonder regime van civielrechtelijke
strafmaatregelen in, dat volledig is en onderscheiden is van het regime ingesteld
door de artikelen 1146 en volgende van
het Durgerlijk Wetboek; namelijk de bi.idragevermeerderingen en de verwijlinte-
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rest zijn yerschuldigd door het enkel Yerschijnen van de termijn. (Bcsluit Yan de
Regent Yan 16 jmmari 194G, art. 9; l,;:oninklijk beslnit van 1G juni 19iJ3, art. G.)
26 november 1!Xi9.
270
9. -

Bijdrauen niet Vinnen rle wettelijke termijnen l!etaalrl. Hijdrar;e·vrY'1/WCnleringen en •venvijlintcrcst rlie rle
we·rT,·r;e·ver ·verschuldiprl is. Vc'l·zal,inu
·in ge·val vnn o·ve'l·macltt.- Vc·r:<xtkinu rloo1·
rle reehte·r ni.et opucleurl kunnendc worrlen aa.n rlc Ri.jksrlienst ·voor mrwtsclwp'[!elijkc zckcrhcirl. - De recllter lum aan

de Rijksaienst voor maatschavvelijke zekerheil1 niet ovleggen af te zien van de
bijdrngevenneen1eringen en Yllll de yerwijlinterest welke de werkgeyer, die hct
lledrag nm de bijdragen v66r het verstrijken van ([e wettelijk bepaalde termijn
niet lleeft gesto1't, verscllulcligd is; het
behoort ann de dienst aileen af te zien,
in geval Yan on,rmacht, van de inning
van die Yermecrderingen en die interest.
(Besluiten van de Regent yan 16 januari
1945, art. 9, en Yan 7 september 1946, artikel 1.)
26 non•mber 19G9.
270
10. - Genera.litciten. - Verzuim van
ovcrmaJdnu nnn rle Ri}lcsrlienst voor
ma.ntschappclijke zeke·rheirl ·van rle geclane
afhoudinuen sa.men met rle Vijdl'agcn Vinnen de ·rerJlementa:ire termijnen en voo·r'I.IJrtanlen. 1T'erkgerer die een rcnnootschnp 'is. - Stmfrechtelijke sanctie toepnsselijJ,; 011 de met het rlauelijkse Vehecr
Velnste pe·rsoon. - Ve·rjnring vnn rle 1J'liVl'ieke vonlering. - Vert·rel,:p11nt vnn de
term·ijnen 1:an een jaa.r. vVanneer de
werkgever, die de bij artikel 3 van de besluitwet van 28 december 19-l-l betreffende
de maatschappelijke zekerheid Yan de arb<,illers voorziene afhomlingen heeft gedaan, ze niet overgemaakt lweft nan de
Rijksdienst voor maa tschappelijke zekerheid samen met de bijdragen llinnen de
reglementaire termijnen en voorwaarden,
een vennootschap is, is de strafrechterlijke sanctie toepasselijk op de versoon
met het dagelijks beheer belast en de termijn van een jaar van de vcrjnring Ynn
de publieke vordering neemt slechts aanvang, ten opzichte van die persoon, zoals
wanneer <1e werkgeYer een fysische versoon is, te rekenen van de dag Yan de
overmaking nm <1e afhouc1ingen nun voormelde dienst. (Besluitwet van 28 december 1944, art. 12, par. 2, gewijzigd bij urtikel 2 van de beslui.twet nm 6 september
1!H6.)
748
11 april 1960.
11. - Generaliteiten. - Yerzuim ·va.n
o·uennal,-i.ng 1;r1·n de gedane nfhourz.ingen
en ·can lle Vijrlmgcn. - lnstellen door de

Rijksrlienst 'uan een 1;orrlerinr1 tot Veta.
Ung ·~:66r de Vurge'l'lijkc rechtl!nnk. - Lnte·re lclaeht van rlc Rijksrlienst of van rle
Ve'uOC[Jde minister. - Pu/Jlieke vorrleJ"ing.
- Ont·uanl.;eUjkhcirl. -Ret instellen door

de Rijksdienst voor maatschnppelijke zekerheid tegen een werkgever, Y66r de
burgerlijke rechtbank, van een Yordering
tot betaling van de gedane afhoudingen
en van bijt1ragen, belet het latere neerleggen niet van een klacht door de dienst of
<loor de bevoegt1e minister tegen lle werkgever noch het nitoefenen nm de publieke
\"onlering wegens het <1oor deze laatste
begane misdrijf. (Besluitwet Ynn 28 llecember 19J-!, art. 12, par. 1 en 2, gewijzigd bij art. 2 Yan de besluitwet van
(i september 194G.)
11 avril 19GO.

748

12. Pe1·soncel vnn rle Nrttionale
maatschappij rler ·waterleirlinven. - Personeel niet onrlel"worpen na:n rle maatschappelijke zekerheirl. - Het Yast per-

soneel nm de Nationale maatschappij
der waterleidingen, beheerst door een reglementair statuut, is ann rle maatschappelijke zekerheicl niet om1erworpen. (Wet
nm 26 augustus 191U, art. 9; koninklijk
beslnit van 15 mei 1944, art. 9; koninklijk
besluit van 18 december 19-l-l, art. 2.)
29 april 1960.
771
1;3. - Ver.'!ekering tegen onderdom en
·1;roegtijrli[!e cloorl. - Berlienden. - Wet
van 12 1nli 1957. - Pensioenen. - 1'oorwerp. ___:__ De bij de wet van 12 juli 1957,

lJetreffenc1e het rust- en overlevingspensioen nm de bedienden bepanlde pensioenen, hebben niet het yergoeden van scha<len tot doel. (VVet nm 12 juli 19ii7, art. 1,
10 en 15.)
780
2 mei 1960.
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HooFDSTUK

I. -

Niet ontvnnkelijlce mirl-

clelen.

II. - JJiirlrlClen rlie feitelijke
gronrlsla[J m:issen.

IIooFDSTUK

HOOFDSTUK

III. -

Niewwe mirlrlelen.

HooFDSTUK

IV. -

Yal'ia.

HOOFDSTUK I.
NIET ON'l'VANKELIJKE MIDDELEN.

1. Rechtstreelcse Velnst'ingen.
1liirlrlel afueleicl ·ui.t het ni.et-Vewntwoonlen
van rle oonclu.~ies. - Mirlrlel clat het ver'/Decrmirlrlel of de exoeptie rlie rle •reohte·r
nauelaten zan liei!Ven te Venntwoorrlen
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11iet aanrluidt. Mirlclel n4et ontvanT.;el'ijlc. - Is niet ontvankelijk het rniddel

afgeleid nit het niet-beantwoorden van
conclusies, wanneer het clc verweren, middelen of excepties niet aamlnidt, die de
rechter nagelaten zou hebben te beantwoorclen.
49
17 september 1939.
2. - Stratzalcen. - lllhlrlcl rlat ecn bcslissing betreft cUe door rle voor.ziening
n iet ·is bcstrerlen. - Jllhlrlcl uiet ontvanlccUjk. - Is niet ontvankelijk, bij gemis

nan voorwerp, het rniclclel dat alleen een
beslissing betreft waartegen de voorziening niet gericht is.
21 september 1959.
63
.3. - StmjzaJcen.- JJ'l/.I'[JCI'lijkc vonle1'ing. - JJlhlrlel vreemrl aan de openba•re
onle en niet aa.n de 1·echter o·vc·r cle groncl
o·JJrle·nvorpen. - Jliirlclel n·iet ontvwnlwlijk.

- Is niet ontvankelijk het rniddel vreerncl
aan de openbare orde dat niet aan de
rechter oYer de grond on{lerworpe'n wenl.
21 september 1959.
66
4. -

Strafzakcn. Jllhl(Zel rlat aan·voert flat rle rwnlC[J[!Cr het slrtch toffe·r is
geweest ·van cen oJwverJ.;omel'ijlce rlwaling.
Gmnrl van 1·echtvcwnz.iging niet iJI.geJ'Oepen v66·r rle 1·echter over de uronrl. JJi'iclclel niet ontvmnlcel'ijk. - Is niet ont-

vankelijk het miclclel dat aanvoert dat de
aanlegger, veroordeeld wegens een mis{lrijf, het slacl:ttoffer is geweest van een
onoverkomelijke dwaling, wanneer deze
groncl van rechtvaanliging v66r de rechter over de groncl niet ingeroepen wercl.
21 september 1!l59.
72

15. - Directe bela.stiii[/Cil. - JJiirlrlel clat
rle schencUnu van het aan tle a.kten verschttlrli[Jrl geloof inroept. Arrest flat
·naar twee gesch'l'iften [!Clijktijrl irJ vul'wijst. - Awnlegge1· rUe alleen een rlezer
!JCSchriften voo'!'legt. - Mhlrlel n-iet ontvwnl.;elijk. - Wanneer <'en arrest gelijktijclig naar twee geschriften verwijst,
doch de aanlegger, tot staving van het
mic1c1el in hetwelk hij de schencling van
het nan de akten versclmldigd geloof inroept, slecllts llet afschrift van een dezer
gescllriften voorlegt, is het hof van verbreking in de cmrnogelijkheid na te gaan
of, door eenzelfde verwijzing· naar cle
twee gescllriften, het bestreclen arrest het
geloof versclmldigcl aan een {}cr twee gescllonclen heeft, en is llet micldel, bijgevolg, niet ontvankelijk.
22 september 1939.

80

6. - St!'afznlceJJ. - TToorzieninr; te[len
een ar·l'est van ve·!'OO'}'(lez.ing door het hof
·van nssisen n-itgesproken. - Jllirlrlel flat
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alleen fle eis tot niet-iuheid voorzien clool'
rle art-ilcelen 296 tot 301 van het Wetboel.;
vwn strafvorcle!'ing lietrejt. - 31illrlel niet
ont·vankelijk. - Is niet ontvankelijk, tot

staving van een yoorziening gericllt tegen
een arrest van veroordeling door een llof
van assisen nitgesproken, het rnicldel dat
slecllts de cis tot nietiglleic1 van het arrest van verwijzing, voorzien bij de artikelen 29() tot UOl van bet Wetback van
strafvorclering, betreft.
28 c;eptember 1!l59.
94
7. - Stl'af.~·aJMM. - VoorZ'icning ·van
rle veroonleelde. - TTel'oorrleling tot een
enkele stmf. - JJlirlrlel hieru.-it genomen
rlat versche-irlene straffen ·witgesprolcen
clienrlen te wo!'dCn. - Oe-mis ann belan[J.
- JJJirlrlel niet ont·vankelijk. - De aan-

legger tot een straf veroorcleeld is niet
ontvankelijk bij gemis aan belang, een
midclel te ncmen llierop gesteuncl dat de
rechter over de groncl verscheidene straffen zou rnoeteu nitspreken hebben.
5 october 1939.

103

8. - Hu·J'[Jel'li.jke .~·akCJI. - Mirldel afgeleill u.it cle schen.llinu van het umvijs(le.
- Ingeroez)en bes/-is8'illfl niet bij cle voorzieninrJ {/C'I!Oe[Jll noch O'I!CI'[Jenomen ·in de
stulcken waarop het hof acht vc·!'map te
slaan. - 3lirlrlel n·iet ontvankelijlc. - Is

niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken,
llet rnicldel afgeleicl nit de schencling van
het gewijscle, wanneer de beslissing waarvan de kracht rniskeml zou geweest zijn
niet bi.i de voorziening is gevoegcl en het
bestreden arrest of de andere stukken
waarop het hof acllt vermag te slaan de
termen ervan niet overnemen en niet toela ten na te gaan of ze een beslissing uitmaakt die kracht van gewijsde heeft.
8 october 195[).
109
9. - Stmjzaken. - Ar!'est van bu.iten·I!CI''I!Ol,r;inrJstellinrJ. - TToo!'ziening van cle
lm.-ruerl1:i ke parti.j. - Jll'iclclelen nlleen ue·richt teuen de besliss,in.r; van b·u-itenver·volrtingstellhlff. - Jliiclrlelen n-iet ontvamJ,,el1jk. - De burgerlijke partij die zicll

voorziet tcgen een arrest van buitenvervolgiugstelling dat haar veroordeelt tot
scl!adevergoeclingen alsrnede tot cle kosten, is niet ontvankelijk, tot staving van
de voorziening, midclelen in te roepen gericht, niet tegen cUt bescllikkend gecleelte,
cloch tegen cle llet;lissing van buitenvervolgingstolling.
19 october 1959.

142

10. - Btmfzal.:en. - lll-irlrlel aoo1· lietichte hier·u:it njycleirl clat zijn beroep,
ten on·rechte, n1et ontva:nlcel'ijk wenl verklart')'(l. - Bcsliss-iny over de rJroncl wettelijk gerecht,raard1gcl cloor het beroep
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van het openbaa·r ndnlsterie. M·iclrlel
ontbloot van belanv. - Niet-ontvwnkelijlcheirl. Is niet ontvankelijk bij gemis

nan belang, !let midLlel door betichte hieruit ufgeleil1 Llat, ten onrechte, zijn beroep
niet ontvnnkelijk werc1 yerklaard, dan
wnnneer, Lle zank zijnde in haar geheel
voor clc rechter in hog·er beroep aanhangig gemaakt geweest door het beroep van
!let openbaar ministerie, de aungevoerdc
onwettelijkheic1 de beslissing niet aantast
in zover ze over Lle groncl uitspraak duet.
2G oetobcr 19u9.
159
11. - Strafzaken. - TToorzien·inv van
de betichte. Mhlclcl flat een onre.rtelmaU,r;he'icl aanvoert van de 1·eehtspleginr1
te,r;en een medebetichte ,r;e·volyrl. - jJ'ficldel
niet ont·van kelijL - Is niet ontvankelijk

tot staving van de voorziening van een
betichtc hct micldel dut een onrcgelmatiglleid van de rechtspleging tegen ecn medebetichte gevulgd nanvoert.
2G C•cto ber 1();)9.
161
12. ~ Strafz·akeu. - Jlliclclel clat benrst OJ! rle l!eweerrlc ·val sheicl van.. een
·vaststellinv van lwt proces-verl!aal van cle
terechtzittiny. - Uecn aanlclacht tveuens
valsheicl. - j]Jiclrlel niet ontvanlcelijk. ~

Bij gebrek ann nanklacht wcgens valsheid
is het micldel clat berust op de beweerde
valsheicl van een authentieke vaststelling
van een proces-verbaal van de terechtzitting niet ontvankelijk.

2G october 1909.

1G2

last zijn. -

1llidclel n1et ontvcvnkelijk.

~

Is niet ontvankelijk, tot staving van ecn
voorziening door de verclnchte ingestelcl
tegen het arrest van het llof van beroep
dat zijn internering bij tocpassing van
cle wet van 9 april 1930 uitspreekt, het
midclel enkel gericht tegen de beslissingen
yan de eerste rechter waarbij de inobservatiestelling van de aanlegger en de verlenging Ynn clezc maatregel gelast zijn.
4 nO\'ember 195\l.
183
1!5. - Stra,tzaken. - InterJWrin,r; nitffCSJJI'Oken l!ij toepass1uu vwn 1le' wet van
9 april 1930 tve,r;ons versvheillene als wanbeclrijven yekwalificeeHle feiten. - M·idclel sleclJts belrclclcing hel!bencle op
vcm clie feiten. Internerinu uerecht·vaanliucl door een amler ,teit. - Miflclel
niet ontvanl<clijlc. - Wanneer een inter-

een

nering wegens YersclleiLlene als wanbedrijven gekwalificeerde feiten uitgesproken is geweest, is niet ontsankelijk cle eis
tot verbreking van de over clc publielw
1rordcring gewezen bcslissing, gesteunc1 op
een mill del cla t slechts op een van clie
feiten betrekking heeft, terwijl de interneringsmaatregcl door teen ancler feit wettelijk gerechtv;wnligcl blijft.
4 november 1fl5\l.

183

16. - D irccte belnstinyen.
Miclclel
r;ericht teuen een OJ! verwijziii!J na. ·verbreldn{f ,r;ewez·en a·rrest. - M'irlclcl en lee~
kritiek ·witbre1igencle op rle lee1· waarop
cle verlirelG'inrJ uesteuml ·is en welke het
rechtscollege OJ! verwijzinu ,r;ehnlllipil
hcett. - 111-iclrlel niet ontvanl.;elijk. - Is

13. - Straf~aken. - Rechten van cle
verflerUginu. ;JJirlclel hier·wit afgeleicl,
1loor clc venlacllfc, clat hij rle ueleuenheicl
nict heeft uehad zich floor een geneesheer
vnn zi:in keu2·e tc laten onderzoeken VQ_Ql'alee1· clc eerslc rcchter zijn ·internerin.o
bij toezmssin,r; •1;an cle wet ·van D ap·ril1980
11-ifsprak. - j]Jirlrlcl. ·voor clc eerste mcwl
v66r het hot aaiiiJCVOe}'(l. - Miclclel nict
ont·van1"eUjk. - Mag niet voor de cerstc

niet ontvankelijk l!et miclclel gericht tegen
een op verwijzing na verbreking gewezen
arrest, wanneer het enkel kritiek uitbrengt op de leer waarop de verbreking
gesteuncl is geweest en wdkc het rechtscollege op verwijzing gelmlcligd heeft.
(Wet van 7 juli 1865, art. 1, al. 2.)

maal v66r het lwf aangevoercl vvorclen het
midclel hieruit afgelcicl, door een vcrdachte, clat zijn verdecliging;;rcchtcn werclen miskencl omclat hij cle gelegenheicl
niet gehacl heeft zich dour een geneesheer
van zijn keuze te laten onderzoeken vooraleer de eerste rechter zijn intcrnering
bij toepassing van cle wet van 9 april 1960
uitsprak.

1'7. - Straj.zah,en. - lllillrlel ile schelldin[! van een in[JefJ'okkcne weisbepalin[J
1nroepenrle. Niet-ontvanlcel'ijkheirl. -

4 november 1\lu9.
14.

~

183

Stra.tzah;C'/1.
Voorzienin,r; te[!en het nn-est clnt de intemerfnu l!if toetJass·in fl van de tvet van 9 aprU 1930 1dtsp·reekt. ~ JJlirlclel [fericht tegen cle beslissin,r;en ·vwn lle ee·rste rechter wan·rb'i:i
de ·ino1Jse·rvatiestelli11 r1 van rle venlnchte
en lle verlenyin,r; ·wn fle.;:e mantregel ,r;e-

12 november 1U59.

217

Is niet ontvankelijk het midclel clat cle
scl!ending inroevt van een wetsbevaling
die op de datum van de bestreclen beslissing ingetrokken was.

1G noYeml.Jer 195\J.

231

18. - Straf.;:al.:en. - Nchenrlin{f va.n
cle 1·echten van cle verclerliuin,r;. ~ Mirlclcl
71/ier·u:it afrJelcicl cla.t cle beklna.{fcle, cle verldcwin,r; vnn een getu ige rJerlurencle lJ et
voororulerzoelc en v66r fle ee·rste rechter
ncict be,r;'l·epen ltelibende, een venveermiclclel n·iet heeft knll'nen ilocn gelrlen. Jlfidclel aan de jeitenrechte1· niet vooryele[!cl. - lliiclrlel niet ontva:nkelijlc. - Is
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niet ontnmkelijk het middel, nan de feitenrechter niet voorgelegd, hieruit afgeleicl dat de beklaagde een verweer niet
heeft kunnen doen gelden omdat hij een
verklaring van een getuig·e, in een van (le
nationale talen, cUe hij niet kencle, gedurende het vooronclcrzoek en de rechtspleging in c'erste aanleg afgelegu niet begrcpen had.
28 november 1939.

268

19. - Direete 1Jelastingen.
Aamlniflin(J van cle ge8cl1mulen wetten. - JJ1irlclel
fle ueuronclheicl van cle rellenen vwn het
bestreden nrrest behvistencle. - 111-iflclel
slechts fle schenrlinrJ vrvn arf'ikel 97 ·van rle
Gronclwet ·inroepencle. - 111-iclflel niet ontvanlcelijk. - Is niet ontvankelijk, in zake

clirecte belastingen, het midclel dat, cle
gegronclheitl betwistencle van de redenen
van het bestreclen arrest, slechts de schencUng van artikel fl7 van de Gronclwet inroept. CWet van 6 september 1895, art. 14;
wet van 23 juli 1953, art. 1.)
2()9
24 november 1959.
20. - JJ1iclflel oncle·1· voonvaanle. JJJ1.clclel niet on.tvwnkel!ijk. - Is niet ont-

vankelijk het onder voorwaarde opgeworpen middel.
22 december 1959.
374

21. - Direete belastLnuen·.
Aanleg[Jer clie voor rle eerste maal v66r het hof
·van verb·reking fle toetUgheicl van ee·it
1'echts·regel oetwist, ·we /.Ice het oestrerlen
wrrest toegepast heett en wellce client om
(le bestrerlen besl'issing te rechtvaanUgen.
- Ontvnn1celijk miclrlel. - In zaken van
directe belastingen is de aanlegger ontvankelijk om voor de eerste maal in zijn
voorziening de wettigheid te betwisten
van een rechtsregel welke het bestreden
arrest toegepast heeft en welke client om
de bestreden beslissing te rechtvaarcligen.
19 januari 1960.
450

22. - D'ireete belnstfngen. - Aan(ln·iMnu van. cle uesahonclen wetten. - Ve·rltoee·rclelijlc rwngerl·u:icl u·rMkel, wcta1'Mtn
toeuevoeurl cle woorilen << ... en volgencle
van cle sumenrJCschnkelcle ~vetten. ll. Niet ontvunkel'ijlr; mirlrlel. ~ Is niet ontvankelijk het midclel tot verbreking, in
znken van directe belastingen, waarin cle
aanlegger aan een verkeerdelijk aangeduid artikel van de samengeschakelcle
wetten de woorden lweft toegevoegd « ...
en volgencle van deze wetten ll. (VVet van
6 september 181J5, art. 14, vervangen door
artikel 1 van de wet van 23 juli 1958.)
19 januari 19GO.

453

:23. - Burgerli:ike zn?cen.
M·irlrlel
afgele·iil ·nit cle. sehenrling van (le bewijs-

1101

kraeht vnn een vonn'is. - Vonn·is en kel
over[!elegil ·in een voor cle grijfier n·iet oncler!fetekencl afsehdjt. - Telcst vnn, het
vonnis m~et bl'ijlcencle nit ile vennelrUnuen
vnn rle best·reclen beslissing noah 1t-it enig
proeecl·wrest·nlc. - Niet ontvwnlcel'ijlc m·iclclel. - Is niet ontvankelijk het middel dat

aan de rechter verwijt, in de verklaring
van een vonnis, de bewijskracht ervan te
hebben geschonden, wmmeer de aanlegger
van tlit vonnis slechts een niet door de
griflier Qmlertekend afschrift overlegt en
noch de bestreden beslissing noel! een
ander proceclurestuk de termen ervan
overnemen.
28 januari 1960.
491

24. - JJiiclrlel clat enlcel u rieven inmept
rlie vreemrl zijn rw.n. rle nls uesehonrlen
·ingeroepen wctsbepnUnu. - 111iclrlcl niet
ont•van /,;el'ijk. - Is niet ontvankelijk llet
mi<lclel clat enkel grieven inroept die
vreemd zijn aan tle als gescllonden ingeroepen wetsbepaling.
l1 februari lll60.
u4S

215. - 111hlilel ilat ae sehenrlinu van cen
·1.oetsliepa.lin[! inroept zonrler te venlniclclijlcen waarin z'i;i zo1t zi.in gesehonclcn. -Ji'id£lel niet ontvwnlceUjlto. - Is niet ontvankelijk het micldel clat de schencling
van een wetsbepaling inroept zonder te
verdniclelijken waarin zij door de beslissing geschonden zou zijn.
l1 februari 1960.
548

26. - B·nr{ferlijlce znlcen. - ni'iflcZel
ajgeleifl · ·ni.t een ueo1·e1c nan. antwoo·rcl OZJ
een ·in eonclusies vooruestelcl verwee1·. Oonelu.sies !fevoegrl noch lii:i rle voo·rz·ieni:ng noah bij rle aanv·u.llenrle m.emo·ri.e. Oonelusics 11iet ove1·uelegrl rloor rle ve·rweenler. - Beslissinu n·iet vaststel/cll(le
flat het verwee·rmirlclel. ·vooruestelrl we·ril.
Mirlrlel niet ontvankelijlr;. Is niet
ontvankelijk, in burgerlijire zaken, het
miclclel afgeleic1 nit een gebrek aan antwoord op een in conclusies voorgesteld
verweer, wanneer bedoelde conclusies zijn
gevoegd nocll bi.i de voorziening, nocll bi.i
een annvnllencle memorie, voorzien bij
artikel18 van de wet van 25 februari 1925,
noch door de verweercler worden overgelegd, en de bestreden beslissing niet vaststelt dat bedoeld verweermidclel werd
voorgesteld.
19 februari 19()0.
u78

2'7. - Strajzalcen.. - Voo·rzieniii[J ·van
rle oeklaauile. - Mirlrlel nfueleifl ·nit l!et
feit rlat het hof van beroep o·ver rle uronrl
van de zrwlc nitspnwlr; heejt uerlrwn, •Jw
ten onreelde het vomvis waarteuen. beroep
verncieUufl te hebben 1tit oorzanlc vnn een
onreqelma t1 ue o·n rlerr,;oeksmrw.treuel.
Reollten va.n de venleclig'ing n'iet ueselwn-
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rlc11. - Mirlrld nict onlvwnlcclijk, bij (JCbrek nan belwn[!. - Is zonder belang en

derhalvc niet ontvankelijk wanneer de
recllten van de verdediging niet zijn gescllonden, het middel door een beklaagde
voorgcstelcl en afgeleid uit het feit dat
het hof van beroep, alvorens over {le
groilll van de zaak uitspraak te doen, ten
onrechte het yonnis wuartegen beroep
Yernietigcl heeft nit oorzaak van een gebrek in tle rechtspleging.
22 februari 1\J60.

584

28. - Strnf.zah:en. - TToorziening ·van
ac bclclanucle (JCJ'ioht tegen ccn buruerlijl>e part'ij. Beklaagcle uehotulen tot
voUerlirJ he·rstel vun de solzude jegens cleze
burge1·Ujke part·ij. - Jliirlclel a,fgele'irl tt·it
het j'O'it rlut cte bestrerlen besUssin[J cle
j'o'ltt '1Htn een merlebelclaurJcle harl nwete11
vaststellen. - JJI'iclclel zonrler belanrJ. - Is
niet ontvankeli;jk,. bij gebrek aan belang,
het midclel tot staving· van de voorziening
tegen de burgerlijke partij gericht door
een beklaagde, die jegens die partij tot
volledig herstel van de schacle gehouden
is, en afgeleicl nit het feit dat de bestreden beslissing de samenlopende fout van
een medebeklangde had moeten vaststellen.
22 februari l\J60.

588

29. - St·rafntlceil. - JJlhlclel lder·uit
afgeleicl ant een ·wit clr·ie 1'Cohters srmwn[Jestelrle lcame·r vwn rle eorreef'ionele
1'eehtbnnk, en n·iet een u.U een i'Cchte·r bestaancle kame1·, 'Uan cle zank lcenn•is tUencle
te nemen. ;ifw1jz1npsm·irlrlel v66r ae
ee·rste ·rechte·r n·iet aanlfevoerrl. - JJl·iclrlel
rlat niet v66·1· het hof map ·ingeroepen
'WOrden. - M·irlrlel niet ontva.nlceUjk. De beklaagcle, {lie v66r de eerste rechter
het ufwijzingsmicldel niet aangevoerd
lleeft oyereenkomstig llet enig artikel,
paragraaf IX, van de wet van 25 october
1H11J, is niet ontvankelijk om v66r het hof
te beweren dat hij {loor een nit drie reehters sameng-estelde kamer van de cmTectionele Techtbank had mocten gevonnist
worden en niet door een uit een recllter
bestaande kamer.
22 febrnari l\J60.

51)2

30. - Directe belastiii[JCII.
JJJ·irlclel
waa rb i:i vnst stellin[!en -wonlen lfecl"iUseerrl, wellce rle wetteliikhehl vrtn rle 7Jestrerlen beslissing n'iet i,;·um1wn aantnsteu.
JJiidrlel niet ontvanlcelijlc. Is niet
ontvankelijk, in zaken van clirecte belastingen, het miclclel waarbij vaststellingen
worden gecritiseenl, welke de wettelijkheid van de bestreden beslissing niet kunnen aantasten.
23 februari 1960.

601

:31. - Bur[!erlijke .zaken. - Gescl~on
rlen 'Wetsbepnlingen. - Jli'irlrlcl flat 1/'itsluitenrl ·wetsbepal'inlfen vennelclt rlie verschUlen van rle.ze flie door de •rechtcr we·rden
toe[JCtJast of, volgens het midclel, rloo·r
lzem rUenclen toe,qepnst te worrlen. - JJI'irlflel niet ontvanlceUjlc. - Is niet ontvankelijk het miclclel clat uitsluiteml als geschontlen vermelclt wetsbcpalingen die
Yerschillen van deze die door de rechter
werden toegepast of volgens de uiteenzetting van llet micldel door hem tlienden
toegevast te worden. (Wet Yan 25 febrnari
125, art. IJ.)
26 februari 1\J60.
611
.3:2. - Stmf.zalcen. - JJiiddel welke een
besliss·inlf befloelt 'Wawrte11en lfCen voorz'ienin[J [Jel·icht is. Niet ont·vwnlceUjk
m'irlrlel. - Is niet ontvankelijk, bij gemis

aan voorwerp, het micldel welke enkel een
beslissing- betreft tegen tlewelke geen
voorziening wercl gericllt.
14 maart 11J60.
661
33. - Strafznlwn. - Jllidrlel gestC1t.nlZ
op een [Jemis ·van unt'Woord 011 rle conclus·ies. - Ond·uirlelijklwirl. - Niet ontvnnlceliilc m'i1lrlel. - Is niet ontvankelijk het
midtlel clat een gemis van antwoorcl op de
conclusies inroel)t, wanneer het de n·aag,
verweer of exceptio niet aantluiclt waarop niet wercl geantwoorcl.
21 maart 1\JuO.

682

:34. -- Straj'zaken. - TToorzienin[J tegen
het nrrest vnn ve·roonleUniJ. - Jli·irlrlel 1/C'J'icht tegen fle besohilckin[J ·vwn vcrwijzinu
ntuw cle correctionele 1'eehtbwn7c. - JJ<f'i,rJllel niet ontvnnkelijlc. - Is niet ontvankelijk, tot stu ving van tle voorziening enkPl
tegen het vonnis van veroorclelinp; gericht,
het miclclel gericht tegen cle beschikking
van verwijzing naar tle correctionele
rechtbank.
28 maart 1960.

700

,35. - B11r[Je'l'li}7'e :mlwn. - Znalc 'inIJCleirl en tl'it[Jestelcl tot een lnte·re te'l·echtzittinl! •voor ·uitspraalc. T' onn·is 'lf.'itgesprolwn niet op die tlatnm maar op een
lntere te1·echt.zittin[!. - - lll·icltlel (Lj'gele·ill
uit de omstanrl'ilfheitl clut de ·rechte·rs cUe
het vonnis hebben ·uitgesprolwn niet clezelfcle z·ijn als cleze rlie rle zrutlc hebben
behnnclelrl. - l'roces-verbnal van rle te1'CChtzUUn[J op aewellce het 'Vonn·is rliencle
n'itlfCSZJ'I'Oken te wonlen n·iet O'ver[Jeleua. Jli'illclel n·iet ontvankeUjlc. In burgerlijke zaken, wanneer tle zaak, nu behancleling uitgesteltl is geweest voor uitsvraak en clat het vonnis uitgesproken is
geweest niet op lle altlns vastgeste1cle tereclltzitting maar op een latere terechtzitting, is niet ontvankelijk het mitldel afge-
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leid nit de omstundigheid clu t het vonnis
nitgesproken is geweest door rechters die
niet dezelfde zijn uls cleze die de zaak
hellben bchamleld, indien geen nitgifte
van het proces-verbaal van de terechtzitting waarop bet vonnis had moeten nitgesproken worden is overgelegd.
712
1 april 1960.
:36. -

Rechtstreelcse belastingen. Miclrlel rlat n'iet -wnnelclt hoe cle ·ingeroepen wetsbepnling gesohonclen ~verrl. Niet ontvnnkeli:il" mirldel. - Is niet ont-

vankelijk, inzakc rechtstreekse belastingen, het miclllel dat niet be1ma1t hoe de
ing·eroepene wetsllevaling·en geschonden is
geweest.
727
7 apri:l1960.
S7. - BuJ'!terli:ilce zalwn. - Voorzien·ing tege·1~ het eincl·vonnis. - Miclclel tegen een ino-iclentele beslissing ycrioht. Niet ontvnn7ceU:i7c miclrlel. - Is in llnrger-

lijke zaken niet ontnmkelijk bet miclllel
dat wercl ingeroepen tot stenn van een enkel tegen bet ein<1Yonnis ingestelde voorziening en clat gericbt is tegen een in dezelfde zaak gewezen incillentele beslissing.
839
20 mei 1960.
38. -

Znken ·ran clireote belnstinrJen.
- Miclclel nfgeleicl uit lle onregelmati!fheicl
-van het aclvies va:n rle fiscnle commissie.
- Telcst van het prooes-veJ·bnnl 'Vnn cle
bernnclslnrJing vwn clie commissie n·iet overgeleyrl. M-idclel niet ont·vankelijlc. -

Is niet ontvankelijk bet mi<ldel afgeleid
nit de onregclmatigheid van het advies
van de fiscale commissie, wanneer de
tekst van het proces-verbaal van de beraaclslaging van die commissie niet overgelegll wordt.
24 mei 1960.
851
.39. - Znken 'IXtn clirecte belastin!Jen.
jj£-i(lclel hetwellc cle sohencling ·~:nn ae
be·wiiskntcht '/Jnn een ctlcte ·inroept. Mid rlel
Gee1i nncle1·e 'VCI'clu itleU;i kin{!. niet ont·uanJ,;elijl.:. - Is niet ontvankelijk

1103

de directenr van de belastingen, wanneer
de tekst van cUe akte v66r het llof niet
regelmatig overgelegd is, en de bestreclen
lleslissing· de termen erYan niet weergeeft.
(l1Jerste arrest.)
2± mei 19GO.
853
41. - Burgc·rlijke znken. - Mirlrlel nfgele-icl nit rle sohenrling '/Ja.n de bewi) sh.;rnoht vwn een akte. 'l'el,:st van de
nlcte niet 1Ji.j cle voorzieni,nrJ rwuoertrl en
weergege·ven nooh door de /Jest rear n /)('sUs sing noah cloo'l' enig ancler st'Uk ran lie
·reohtspleyinu.- Miclclel niet ont·w.nkelijk.

- Is niet ontvankelijk het middcl clat de
rech tcr verwij t, bij de uitlegging van een
akte, de bewijskracllt ervan te helJlJen
miskend, wanneer die alde bij de voorziening niet is gevoegcl en noch de bestreden beslissing noch enig nmler stuk van
rechtspleging de termen ervan weergeven.
2 juni 19GO.
886
42. - B1wgerli;ike zaken. - },Iirlclel
a.fgeleicl 11it cle stri:i cUyheicZ ·van zekere
reclenen vwn cle bestJ·eclen beslissing. Stri;i cl·ig lwicl (2:onde·r u:itwerldnu OJJ het
eni.f! bestreclen cl'istJosit'ief. - kTi.clclel niet
ontvwnlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, lJij

gebrek aan belang, het miclllel afgeleicl uit
de strijcligheicl van zekere redenen van
de bestreden beslissing, wanneer llie strijdigheill zonder uitwerking is op het enig
bestreden clispositief.
10 jnni 1960.
912
43.
Stratznken. Mirlclel cla.t
sleohts een 'IJerbrelv-inrJ z·on J.;u.nnen meclebrengen clie zoncle·r belnnrt -is 'VOO·r eiser.
- Niet ont·vnnl.;elijlc m·iclclel. Is niet

ontvankelijk bij gcllrek aan lJelang, bet
milldel clat een verbreking zou medellrengen ingevolge welkc lle rechter op verwijzing dezelfcle beslissing zou moeten nemcn
als de bestreden bcslissing .
13 juni 19GO.

922

44. -

40. - Znken •uwn rU1·ecte belastinuen.
- Miclclel nfgelcirl 11i.t ae schendinrJ ·w.n
de bwwijslcJ·acht vwn cen tc.lde. - Tekst
vwn cl·ie c~lcte niet overuele!Jcl nooh bli:ilcencle u-it ae te·rmen •uwn cle bestrerlen bcsUssing. - M-irlrlel niet ontvanlceli;ik. -

St·mtza.ken. - Arrest da.t de
veroo·rrleelt tot een enlcele strctf
uit hoofcle '/Jan 'Valsheden ·in gesohrijten
en !feb·ruik '/JCtn clie vnlshcclen, ·va.n opliohtin{f en ·van een'Voncz.ige banlcbre·uk bestanncle ·uit twee feiten. - Gelastende dat
het gecleelte vwn het a.rrest het·welk op
ae banlcbrenk bet'l'eldciny heett, 1Jel.:en(l
zal geuwnlct 1.vonlen. - Milldel dat slcohts
betl·ekkin!J heett 01) een vctn cle j'eiten '1:(/'/b
ban7.;1Jreu7c. Stmt wettelijk {JC'I'Ccht1jctf~nli.ucl cloOJ' een ande·r mistlrijf. Be7cenllma7dny wettelijlc f!Creoht'Vaa·rdif!ll
doo·r het anrle1· feit van banl"breulc. M-iclclel n·iet ontvankeli.jlc. - vVanneer de

Is niet ontvankelijk het middel afgeleid
nit de schending van de llewij skracht van
een akte, namelijk nm de beslissing van

aanlegger tot een enkeie struf Yeroonleeld
werd nit hoofde van Yalsheden in geschriften en gelJrnik van die valsbeden,

bet middel, hetwelk de schencling nm c1e
bewijskracllt van cen akte inroept, zonder clat e1· verduitlelijkt is hoe cle llestreden beslissing die bewi.isluacht zou miskeml bebllen. (Eerste arrest.)
24 mei 1960.
853

c~anlegge-r
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van oplicltting en van eenvomlige bankbrenk bestaamle uit twee feiten en wanneer tle recltter de llekentlrnaking van bet
getleelte van het arrest hetwelk op de
bankbreuk lwtrekking heeft gelast lteeft,
is niet ontvankelijk het verzoek tot cassatie <lat slechts lletrekking hel'ft OlJ een van
de twee feiten welke een llestnncllleel van
de staat van lmnkllreuk uitrnaken, terwijl
c1c uitge,;proken ~trnf door een nuder rnisc1rijf wettelijk gerechtvaan1igd is en tle
llekPntlrnaking door het dom· het mid del
niPt bedot'lcl feit van llnnkllreuk wettelijk
gerccbtvaardigc1 is.
20 juni 1960.
9J6

45. ~ Btrnfzaken. - Yert:ol,r;inuen niet
ont,vnnkelijk verklnn}'(/. - BeslissinrJ clie
ook tle niet-uerJroJulheirl Hm de ·veruoluinuen ·recht·i;aa•rcZI,r;t. - 111 idrlcl clnt cle beslissinu critiscert wat lwtreft rle n ict ontvanl"eliJkheicT van tie VCI"uoluinuen. - il1'itldel
niet ont·vnnkelijl". - Is niet ontvnnkelijk,
llij gellrek nan belung, het middel dut ltet
bestreden arrest verwijt vervolgingen niet
ontnmkelijk verklaar!l te hellben, wanneer ltet arrest ook !le niet-gegromlheid
ervan gercchtnwrdigd heeft.
22 juli 1960.
1003

46. - Stra.fznken.
TToor.zieninu tefJCn een door hat hof 1;an nssisen nituesproken rwrest ·van veroonlelin[!. - il1ir7del sleehts de ·vmar; tot nietiuheicl van
het wrrest •can verwijz'inu, •uoo·rzien eTa or
rle wrtikelen 29G tot 801 vnn l1et TVetboek
vnn strnf·uonlerinu, betrej]enrle. - JJ1irlrlel niet ontvnnkelijk. - Is niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening tegPn een door het hof van assisen uitgesproken arrest van \'EToordt~ling·, het rnicldel clat slecbts de nang tot nietigheia
ntn het arrest van verwijzing, voorzien
<loor cle artikelen 296 tot 301 van het 'Wetbock van straf\-ordering, betreft.
19 augustus 1960.
1016
IIOOFDSTUK II.
n1IDDELEN DIE FEI'l'ELLTKE GRONDSLAG DHSSEN.

47.- BurrJerlijlce znl"en.- il1icldel rlnt
nan cle reclltcr ·ve·nvi]t een eonclnsie niet
te heiJben IJeant-woorcl wellce een onbeh.nistiJa;re verz·nJ;tnu 'IXI!/t rle tcuenpartij in·roept. Ooncl,usie die zu/.ke ve·rza.TcinrJ
ntet ·in·roept. Mirlrlel clnt feitelijke
urondslnu mi8t. - :Mist feitelijke grond;;lag het miclclel dnt aan de reellter verwijt geen antwoorcl te hehllen gegeven aau
conclusies die een onbetwistllare verzaking van cle tegcnDnrtij inroepen, dan
wnnneer de conclusies, in onbegrijpelijke
lllewoordingen opgestcld, znlke verzaking
niet inriepen.
18 september 19G9.
59

48. - Stmtzakeu. - Midrlel rlat aan
het bestreclen arrest een bcsUssinu tocschrijft flie het niet bevnt. - Midrlel dnt
fe'itez.ijl;e uro'/Jdsla.u mist. - 111ist feitelijke gromlslag het mic1clel clnt ann lwt
llestre<len arrest een beslissing toescheijft
die het niet llevat.
28 septPrnher 19GB.
!H

49. - Burr;erlijke .mken. - An·11r de
nkten ve·rsch·nlcligcl ueloof. - DeslcttncUr;
ve·rsln,rJ. - JJ1,icldel {lett rle rechter ve1'1.v·ijt
aan rle cleslcozrndiue een 'unststellinu toe te
T.;ennen cUe cle.oce niet yerlrwn hceft. Yonn,is clat cleze vnststelling a.a.n een de'}'(/e
toesch'l"i:ift. ~ JJ1,iddel dat feitelijke [!1'ondsla{J mist. ~ Mist feitelijke gronclslug het
miclclel dat de recbter verwijt aan de deskumlige cPu vaststelling te bpb!Jen toegPkencl, welke cleze niet gellaan heeft, en
nlzo de bewijskrncht nm het deskuuclig
Yerslag te llebllen miskend, wiurneer dt'
recllter clie vnststelling nan een c1en1e
heeft toegekend.
9 october 1959.
114

50. -

Buruerlijke zal<Cn. 1Verl.:van beroep. - iJfoidrlel awnvoerende dat de sententie 2e1,:ere ,in conclu.sies vermelrle venveren niet swnenvat.
Geen lnten bli.jl.;en dat de concl·i~sies
nan rle feitenrechte·r ·roorueleurl werden.
- 1liidrlel feitelij/,:e rtrondslau 'missende.
'/'echters1'{UH~

- Mist feitelijke grondslag het middel
aanvoerenlle clnt de sententie van de
werkrechtersraad van beroe11 de !Jeknopte
sarnenvatting niet inhoudt van zekpre in
c1e conclusies van aanlegger in verln·eking
verrnelde verweren, wanneer het niet bewezen is clat gezegcle conclu:-1ies ann de
rechter voorgelegd werden.
26 november 1939.
272

51. ~ B'llr[ICI'lijke .zal.'en. - JJ1irlclel
nan de 1·echter ·verwi,jtenrle cen rwn rle
openbare O)'(le ·vreemd mirlclel Htn n1nbtsweue te{JeniJesteW te hebben. - ilfi.clrlel 'in
de conclusies ·vn-n rle parti.jen vooruestelll.
Miclrlel •unn rle voorzien,inu [eiteUjlce
uronrlslag missende. Mist feitelijke
gronclslag het rnicldel dat aan <le rechtcr
vcrwijt, in bnrgerlijln~ zaken, een ann de
openbare orde vreerml rnic1clel van nm!Jtswege tegengesteld te hellben, wijl c1it micl!lel in de conclusies van cle partijen voorgesteld is geweest.
3 december 1959.

300

52. - Stmfzaken. - JJ1icldel rlnt beweert dat lle ueneesheer-desh:·unrUue ann,1/ewe.':!en ·uoo·r het onrler.zoelc "Ca.n awnleuue1·
he'll~ niet onclerzocht heeft. Bewerinu
cZool' het deslcunrz.iu ve·rslau teuenuestJTOken. ~ JJ1iclrlel dnt feitelijke uronclslnu
mist. - Mist feitelijke gronclslag bet micl-
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del dat beweert da t de geneesheer-deskundige, aangewezen ten eincle aanlegger te
OIHlerzoeken met llet oog op de eventnele
toepassing van de wet tot bescherming cler
maatsclmppij, hem niet onderzocht heeft,
dan wanneer het tegenovergestelde nit het
cloor gezegde geneesheer neergelegd verslag blijkt.
21 december 1959.

53. -

369

Tfoorzim~ing

tegen een beslissing
Htn cle gemenrJlle nwll vnn lJe'roep van de
Onle ller geneeshe1·en. - JJi'illilel wellw op
een verlJeercle interpretatie vun de beslissing steunt. - Jl1icldel 1velke feitelijlce
uronclslrt!l mist. - Mist feitelijke grand-

slag het midclel, voorgesteld tot staving
van een voorziening tegen een beslissing
van de gemengde raacl van lleroep van de
Orde der geneesheren, welke op een verkeenle interpreta tie van de heslissing
steunt.
7 maart 1960.

644

54. - St,rafznken. - Tfen:ol!!in!J ten
laste vwn een rijluswachter. - JJ1iddel aJuelcirZ ,nit de onbevoegclheicl vun het militnir uerecht. 1lUddel uestewul op de
awnvoering dnt de inbrenlwn de lHlministrntiwve pol,iUe bet,roj)'en. - ll1illdel zonller steun 'in het n1-rest noch rn lie ,rechtspleying. - Jliillclel flat feiteUjke gronllslng
mist. - Mist feitelijke grontlslag het milldel afgeleicl nit de onhevoeg1lheid van het
militnir gerecht om een rijkswachter te
l>erechtt'n om reden dat de ten laste van
beklaagcle gelegde inbreuken de administra tieve politie hetreffen, terwijl die aanvot>ring geen steun vindt noch in het arrest noch in de stukken van Lle rechtspleging waarop het hof acht vc>rmag tc slaan.
(Wet van 15 juni 1S99, art. 25.)
2S maart 1960.

55. - Bllr{Jerlijke :mken. - JJ1irlrlel gc!fi"Onll op een yereclltelijkc lickentenis. Linder belcenll feit rlnn clit ·in het mirlrlel
aanuelwalll.
Mirldcl rlnt feitelijlce
gronllslng mist, - Mist feitelijkc grontlslag het micldel gegrond op c>en gerechtelijke bekentenis wannc>er het bekend feit
nic>t het feit is door llet micldel aangehaalcl.
27 mei 1960.

S63

56. - Strnfznken. - Mirlllel llnt awnvoenl dnt het nit het proces-verbanl van
een terecht.'l:itting 'uUn lle correctionele
'l'echtbnnk voortvloeit llat betichten onllerhoo1·ll wenlen als getnigen, nn de cell
afgelegll te hebben, ·in de vcP~:olgingen tePmces-'uerbunl
gen hen ttitgeoetenrl. llnt lle eellnjteurtinu 'Vaststelt ulleen vnn
rle 1Je1·sonen in hoellnniglwitl 'ulm vetwi{!en
onderhoorll.
Milldel dnt j'eitelijke
VERBR.,

1!J60. -

70
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Mist ft>itelijke grandslag het midllel dat aanvoert dat het nit
het procc>s-verlmal van een terechtzitting
van de correctionele rechtllank Yoortvloeit
dn t betichten onderhoord werden als getuigen, na de eed afgelegd te hebllt>n, in
de vervolgingen tegen hen uitgeoefeml,
terwijl dit proces-verbnal vermc>lllt dat
die betichten ondernnagd werden, hun
verklaringen alsmede die van de getuigen
aanhaalt en slechts de eedaflegging vaststelt van die personen aileen welke in hoedanigheid van getuigen werden vcrhoonl.
ymnrlslug mist. -

30 mei 1960,

SuS

57. - Burucrlijke rmkcn. - Midllel llat
onllerstelt llat de bestreclen beslissinu een
wetsbcpalin!f toepepnst heeft welke ,dj
n·iet toeuepast heef"t. - Miclllel flat feitclijke gronrlslag mist, Mist feitt>lijke
gronclslag het middt>l dat onclc>rstelt dat
de bestretlen beslissing cen wetsbepaling
toegc>past hceft welke zij niet toegepust
lweft.
2± juni 1960.

965

5>8.- Huruerlijke znken.- Mirlllel dat
'VUn een onjuiste 'i/1-terpretatie vnn 1/e bestrellen beslissing 'nituant. - Midllel llut
teUelijke gmnrlslag 'ln:ist. Mist fc>itelijke grondslag het mid del da t Yan een
onjuistc> interpretatie van de bestreclen
beslissing uitgaat.
30 j uni 1960.

9S9

59. - Stra,f:mken.
Millrlel i,nmepcnde dat een uetuirJe ontzet wns 'Wit het
recll t om h! ,rechtcn getH i.geni,s a,f te leuuen. - JJ1illrlel .e:onilcr stnvinu in het rLrrest of 'in cen stnk 'vrtn de rechtsple{!in[J.
- Midllel dnt tei.telijke rtronclslafl mist. Mist feitelijke grondslag, ht>t milldel inroepende dat een onder eed Yerhoonle getuige ontzet was nit het recht om in reclltc>n getuigenis af te leggen, wanneer deze
bewering noch in het bt>streden arrest,
noch in de stnkken Ynn de rechtsplc>ging
waarop het hof vermag acht te slaan,
steun vindt.
19 augustus 1960.
1016

60. - Militie. - Millllel llnt unn de
beslissing van lle herlwwringsrnucl vcrwi;it veen 1·ekening gehoullen te hebben
met een attest, - Attest unn cle lwrlce-u'rin[!srrwcl niet voorgelegll. - Millclel llut
feUelijke gronllsln[! 'mist. Mist feitelijkt> gromlslag het middel clat aan de beslissing van de herkeuringsrancl verwijt
gec>n rekening gc>houden tt> hebben met een
attest, wanneer niet nit de stukken waarop ht>t hof vermag acht te slaan blijkt dat
clit attest aan de herkeuringsraacl voorgelegd werd.
19 augustus 1960.
1017
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MIDDELEN TOT CASSATIE.
wijt de bewijskracht van een akte, dewelke aan de feitenrechter onclerworpen
werd, te hebben geschonden.

HOOFDSTUK III.
NIEDWE 1\IIDDELEN.

11 maart 19GO.

656

61. -

D·irecte belnsUngen. - M·iclclel
hie1·tl/it njgeleicl clnt cle bela~stin gsch·nlrl'i[!e
·in cle feitel'ijlce onmogeU.jlcheicl verlceenl
lweft een betwisi'in g 01J te werpen 'im zifn
·reclamatie aan rle rlirecte·wr cler belnsUn[!Cn.. - Midrlel niet voor cle eerste mrutl
•IJ6rJor het hot lcunnentle nange·voera tvo·rden. - Kan voor de eerste maal v66r het

hof van verbreking niet aangevoerd worden bet mklclel hieruit afgeleid dat de
belastingsclmlclige in zaken van inkomstenbelastingen in cle feitelijke onmogelijklleicl verkcerd heeft de betwisting, cUe
hij rechtstreeks aan het hof van beroep,
uitspraak cloende over zijn beroep tegen
de bcslissing van de directeur, voorlegt,
in zijn tot de directeur der belastingen
gerichte reclamntie op te werpen.
12 november 1939.

213

62. - flotwgerlifke zaJ,;en. - Miclrlelen
f!C[J1'0ncl OtJ t.vetsbepnUngen rUe noah [!CIJ1edenrl noch ·Pan ovenlnt:re onle z'ijn. JJihlclelen awn de feite/1'/·echter n'iet onrlerwo·rzJen. Nien·we nliirlrlelen. Zijn
nieuw, en bijgevolg niet ontvankelijk tot
staving van een voorziening in burgerlijke
zaken, de miclctelen ann cle feitcnrecbter
niet onderworpen en op wetsbepalingen
die nocb gebieclencl noch van openbare
onle zijn, gesteund.
13 november 1959.

228

63. - B'llr[!erl'iflce zctlcen. - N·ienw
mhlrlel. - JJ:f'iclrlel tle 'interzl'l'etnUe crit·iserenrle wellce cloor cle bestreclen besMssing
aa.n cen tvetsbeZJal'ing gegeven we')'(l. M·iclrlel n·iet nie·Mv. - Is niet nieuw het
mklllel dat de interpretatie critiseert
welke door de bestreden beslissing aan
een wetsbepnling gegeven wenl.

4 december 1959.

301

64. - Bwrqerlijke zalcen. - Mirlclel
([jgele'icl ttit rle onrleelbrwrhe·irl van een
·ve'i'binten1s. Onrleelbaa1'heirl rlie voo'l'
rle ·rechter in 1Jeroep n4et wenl ·ingeroeven.
- Nienw 1niclclel. - Is nicuw en clienvolgens niet ontvankclijk llet micldel nfgelcicl
uit {le omleelbaarheid van een verbintenis,
wmmeer die oncleelbaarheid voor de recllter in hoger beroep niet wercl ingeroel)en.
3 maart 19GO.

630

65. - Bm·gerliflce znlcen. - JJI·irlrlel
tvellce rle bestreclene besl'issin[! ven.vift rle
betvijslcraeht ·uan een alcte te hebben [!Cschonclen. Geen nienw m·icldel. Is
niet nieuw, en clerhalve ontvankelijk, het
midclel welke {le bestredene beslissing ver-

66. - B·u:rge'l'li:ilce zrtken. - JJi'irlrlel
awn de 1'Cehte-r ·in beroev niet onrlerwm·tJen mawr wrutrove1· h£:i ambtslwlve heett
beslist. - Geen n·ieuow 111Arlclel. - Is niet
onontvankelijk, als nieuw, llet miclclel cla t
bij de rechter in hoger beroep niet aanhangig wercl gemankt clocb wnarover hij
nmbtshalve beeft beslist.

G91

24 maart 1960.
HOOFDSTUK IV.
VARIA.

·67. -- Bu.r,qerli:ike zalcen. - JJJiclrlel
voorgestelrl inge·cal een anrle·r nvirlrle/. n1et
ontvankeUfk zon zi:in bij [!Cmis awn belnn[l. - Laatste mirlrlel ontvanlceUjlc ve·J·klaanl. - Eerste mhlrlel zonrler ·voo1·werv
geworclen. - Ret mitldel tot staving van
een voorziening in burgerlijke zaken, dat
alleen voorgestelcl wercl ing-eval een ancler
miclclel niet ontvankelijk zou worden verklaard bij gemis aan belang, wordt zoncler voorwerp inclien het hof dit laatste
micldel ontvankelijk verklaart.
27 mei 19GO.

863

6'8. -- Strafzalwn. - On}'u:ist woonl[JCbnl'ilc in rle 1Jest1·eaen besl'issin.g. - ?nftvist geb'r·wilc flat nlet volstant, op zwhzelf, om tot enssaUe aanleirUng te qeven.
- Elen onjuist woorclgebruik in de bestreden beslissing volstnat niet, op zichzelf,
om aanleicling te geven tot cassatie. (Impliciete oplossing.)
22 juli 1960.

998

·69. - Strnf<xtken. - T'oorzienin[J van
cle veroonleelcle belclaagrle. - A1nbtslwl1Je
opr;ewo·rpen midrlel dat een cnssnf'ie. met
venvij.'i!in[J merleb·ren.rtt. - M·irlrlelen '1'/!qe'/'OelJen tot 8tav'in rt ·uun cle voorzien1n [I en
rlie nciet van ([(l'/'cl ziin om een enssat1e
Z'OIIdC'I' VC'/'1.Vijzi'll[J merle te b'i'C'I![!CII. Jliirlrlelen 'Welke ·n iet rlienen on rle-rzocht.
- vVnnneer, op voorziening van tle veroorlleeltle beklaagcle, een miclclel dat de
yerbreking· met - verwijzing meclebrengt
ambtshalve mag opgeworpen worden, is
het hof niet verplicht vooraf cle micldelen
te onclerzoeken welke door cle aanlegger
tot staving van zijn voorziening voorgesteltl zijn en die nict van aarcl zijn om
een verbreking zoncler verwijzing mecle
te brengen.
22 juli 1960.

1000
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MILITIE.

MILITAIR.E OPEISINGEN.
1. - Opeisingen in oorloust1jcl. - Ye1·nieling cloo,r het Zeger, ·in het hager belwng
'Vnn het lmul, van voor,we1pen wawrvan
het Hnttig 'iS ze awn de vijand te onttrekJ,·en in ue·val van ontruiming van een uedeeltc van het gronduebied. - 'J'oepasseliikheicl van cle wet vnn 12 mei 1927. · Tioorwaa·J•flen. --- De vernieling door bet
1eger, buiten elke toestemming van de belanghebbenclen maar in llet lloger belang
van l.et land, van voorwerpen waarV!lll
bet nuttig is ze nan de vijaml te onttrekken in geva l .van ontruiming van een gelleelte van bet gronclgebiecl, kan een militaire opeising in oorlogstijcl in de zin van
de wet van 12 mei 1\J27 cloen blijken, incHen ze voorafgegann wordt door een inbeslngneming van die voorwerpen.
-! :>eptember 1Ki9.
6
:2. -

Opeisinyen 'ill oorloystijd. - Inte1'estell. - Rentevoet. - Yertrekpunt. -

De vergoeclingen wegeus militaire opeisingen brengen interest op, docb tegen
clezelfde rentevoet als die door de Staat
geeist wegens tc laat betaalcle belastingen, en, inclien het leveringen betreft,
slechts bij bet verstrijken van de clcrcle
maand na de levering. Deze termijn blijft
g0schorst zolang de Minister van Lanclsverdecliging, ten gevolge van de overwelcliging · van llet gronclgebiecl door de
vijancl, zicll in de onmogelijklleicl bevinclt
met de belanghebbenclc in betrekking te
blijven. (Wet van 12 mei 1927, art. 15.)
-! september 1939.

MILITIE.

(J

3. - Beschacl1rrinrf aan tijdelijJ.; OZJ[JCeiste uoecleren. 1Vettelijke wi.iziuinu
de waaHle van de frank, ,dch voorgedaan heblJenrle tassen het ogenblilc
1naw·o1J cle scha.rZe berokke}}(l 'WCHl en cle
clntu:m van de beslissinrJ wclke cle veryoedinu toelcent. - Macht van cle 'l'echter het
bednt[J te venneenleren, wellc overeenstemcle met rle schrule, begroot op het
ouenblilc van haar ontstaan. - vVanneer,
'V!tn

tussen het ogenblik, wanrop een schade
aan een door de militaire overbeicl tijclelijk opgeeist goed zich heeft voorgedaan
en llet ogenblik, wa arop de bcslissing die
cen vergoecling voor cleze schacle toekent
gewezen wonlt, ccn wettelijke wijziging
van de waarde van de frank zich heeft
voorgeclaan, mag de rechter lliermede
rekening !louden om, binnen <le verken
gesteld door de wet V<lll 29 april 1935, het
berlrng te venneercleren, dat overeenstemt
met de scllade, begroot op hPt ogenblik
van llaar ontstaan. (\Vet van 12 mei 1927,
art. 23; kon. besl. van 3 mei 1939, art. 36
en 70; wet van 29 april 1935, art. 1.)
22 januari 1960.
466

1. - TVerj'reserre. - DienstplichliffC
tot cUe 1·eserve 7Jelwrencle, hct gronclgCbiecl
voo'r Zanger clan r!en maaml verlatenrle. Ferplieht-ingen. - De clienstplichtige die

tot de werfreserve beboort moet, zo llij
het gronclgebied yoor lange!' dan een
maancl verlaat, de burgemeester van zijn
militiewoonplaats laten weten wanneer hij
vertrekt en wanneer hij terugkomt, en de
nanm en adres van de borg opgeven die
bij, onder zijn medcverantwoorclelijkheid,
nanwijst om allc mecledelingen inzake
militie en werving in ontvangst te nemen.
(\Vetten op cle dicnstplicllt, gecoorclineerd
op 2 september 1957, art. 2, par. 4, en 102,
par. 1.)
4 november 1tloH.

187

2. - U1tstel. - Ste,nn rler familie. Ber;roting van h et 1nkomen rwn de mocrler.
BesUssin,q 1oaarbij lwt -inlcomen
'Van de moecle1· en het bell'l'i:ifs'inkomen
van rle clienstpliehf'ige 1oonlen samcngevoer;d. - OnwetNyheicl. - Is onwcttig de
beslissing van de hoge militieraad, welke,
om na te gaan of een dienstplichtige recht
heeft op uitstel als kostwinner van zijn
moecler, llet inkomen van cleze en hct beclrijfsinkomen vnn de dienstplichtige samenvoegt. (Gecoordineercle wetten op de
dienstplicht, art. 10, par. 1, 1°.)
4 januari 1960.

381

3. ~ Yrijstell-inu en vercla!fing wepens
liehamelijke ongeseh'iktheirl. - Yerllayinu
knnnende 'in r;een ge,val mee,r £Zan clriemna.l 1/,Ugesproken worden. - De verdaging van ecn clienstpliclltige wegens lichamelijke ongeschiktheid mag, in geen geval
meer dan driemaal uitgesproken worden.
(Gccoordineenle dienstplichtwetten, artike'l 14, par. 2, lid. 2.)
8 februari 19GO.

51-!

4. - Ann.uraau tot 'Ui.tstel, tot vri)latinu van cl'ienst op morele r;roncl en aanW'i;i,!:!illg uoor he! SfJCciaar eonting.ent. Aa:mvraa.rJ ·inuedienil 'IW het ·verstrijkcn
vrvn rle te,rmiinen. - l'oorwaanle tot ontvankel'ijkheirl. - Artikel 20, paragraaf 3,
van de dienstplichtwetten, gecoorclineercl
bij koninklijk bcslnit van 2 scvtember
1957, clat aan (le dienstplichtige toestnat
een aamTaag om uitstel, vrijlating van
clienst op morele groml of aanwijzing voor
het speciaal contingent na het verstrijken
van de wettelijke termijnen in te clienen,
onderstelt als toepassingsvoorwaarcle rlat
de tlienstplicbtige binnen de termijnen
geen aanvraag ingecliencl heeft die tot
hetzelfde doel strekte.
15 februari 1960.

[i(J(J
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i\1ISBRUIK VAN VER'l'ROUWEN. -

:5.
A_a:rl'VI'IW(f om 'ldtstel, van vrijllttill[J op mo-rele rrroncl of va-n aa~aoijzing
voo1· het S1J6aiaal contln[!ent. - lianvmao
'in{ferUencl nn het 1H3rstri:ilwn 1Jan cle term1fnen. - A_rNkel '20, paNtftl'itaf 3, 1Htn
het lconinkli:ilc lJeslnit van 2 september
19fi7 honrlenrle counUnatie van ile ll'ienstpUchtwetten. - Voorwannlen tot ontvnnJceUjlcheill.
De dienstplicbtige knn
slecbts een uitstel, cen vrijlating op morele gTond of de nnnwijzing voor bet
specinnl contingent bekomen door bet in{1ienen van een mmvrang binncn de bijzomlere tcrmijncn en onder de bijzondere
voorwaarden voorzien bij artikel 20, paragraaf 3, van de bij koninllili.ik beslnit
van 2 september 1057 gecoordineerde
dienstplichtwetten, voor zover hij reeds
voor bet verstrijken van de normale termijnen, voorzien bij artikel 14 van bet
koninklijk besluit van 3 september 1057,
de gestelcle vereisten vervnlde.
22 febrnari 1960.
iiSO
6. - UUstel. - DienstpUcht1[!e onmislJnwr 1JOO'I' een. lwnlllJonw-, 1uij,verheicls- of
hanclelslJerl!"ijf. Becl,l"i:if flat ld:i voor
ei{fen 1·elcening of voor 1Ue vwn zijn o1ulers
rl1'ijft. Opcla t een clienstplicbtige een

nitstel zou knnnen bekomen om reden hij
onmisbaar is voor een l::mdbouw-, nijvc~r
heids- of bandelsbeclrijf, is het vereist da t
hij dit bedrijf Yoor eigen rekening of voor
die van zijn ouclers clrijft.
22 februari 1960.
580
7. - Uitstel en vrijlc~Ung 1tU !Uenst op
mo-rele [!1'0nll. -- Kostw-inner. - In-lcomen
wellc in aoht client te wonlen oenomen. TVettcli.ik mamimwm. - Fa!lniUetoeslag. --

Om bet maximum te bepalen van llet inkomen van de ouders van de aienstpliclltige, toegelaten voor llet toekennen van
een uitstel nls kostwinner, client bij de
som van 20.000 frank gebeurlijk gevoegd
te worden bet bedrag van de kinderbijslag
vrijgesteld van de bellrijfsbelasting voor
de versonen teu laste, voor clewelke rlit
beclrag 5.000 "'rank overscllrijdt. (Gccoordineercle die»~tplicbtwetten van 2 september 1957, art. 10, par. 1, 1°, al. 6.)
6!1
7 maart 1960.
8. - U1tstel en aan:uyijzhlf/ voor het
speoinnl oo-ntin 1JCI1t. - Kost-w-inner. - In
anwmerking te ·nemen inlcomen. Pensioen van oorlouswcdwwe. Bcrzmu in
rwht te nemen. - De inkomsten welke in

ncht dienen genomen te worden om na te
gaan of een dienstplicbtige een uitstel of
een aanwijzing voor bet specinal contingent mag bekomen, als kostwinner, begrijpen namelijk bet pensioen van oorlogswednwe aan de moeder van de dienstplicbtige toegekend, docll dat pensioen
moet slechts in rckening worden gebracbt

MISDRIJF.

voor zijn netto-bedrag, na uftrek van de
werkdijke of forfaitaire bedrijfslasten.
(Dienstplicbtwetten
gecoordineerd
op
2 scvtember 1957, art. 10, par. 1, 1°, en
13, par. 1, 4°.)
28 maart 1060.
(i96
9. - JJ1 iliticraarl.
Reohtspleuing.
(JeneeskunrUuc expertisc lJevolen !loa'/' cle
militierartll. - Eerl 'Van de lleskwnclige.
VaststelUng. - Artikel 28, paragr::mf 3,

van de op 2 september 1957 gecoonlineercle
{1ienstpliclltwetten, clat voorziet dat net
verslng van lle geneeslleer nang·cwczen 01n
de gczonc1beidstoestam1 van een familielitl van de c1ienstplicbtige nu te gaun voorafgegaan is cloor bet eedformulier in die
bepaling vermelcl, vereist niet dat dit formulier gescbreven en onc1crtekenc1 zou
zijn, op afzonderlijke wijzc, door de geneesbeer; bet volstnat clat llet verslag,
geacteercl 0n ontlertekend door cle geneesheer, Yoornfgeg,1an zou zijn door bet voorgescllrcvene formulier.
28 maart 1fl60.
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MISBRUIK VAN VERTIWUWEN.
Venln1stenle fomlsen cutn cle llaclwr
O'VC'r[!emaakt floor een amlle1' clan 1le beWanbelkijf. - Ret wanbe11£uleelile. -

clrijf van misbruik van vertrouwen bestaat zelfs wanneer het de benadeelde
niet is <lie de ven1uisterc1e fondsen aan de
dacler overgemaakt heeft. (Strufwetboek,
art. 491.)
21 september 1959.

64

MISDADIGE DEELNEMING.
Jlfis!l'l"ifven, '/Ntwrop 1le lJqmUnrten van
hoo.fllst,nlv VII 1:an boek I vim het St1'afwet1Joek n-iet toepnsseU:ilc z-ijn. - Daller.
Beq·rip. Kan worden veroordeeld

wegens misdrijven waarop de bepalingen
van hoofdstuk VII van boek I van bet
Strafwetboek niet toepasselijk zijn, bij
die, al heeft llij ze persoonlijk niet uitgevoerc1, nocbtans recbtstreeks aun de
uitvoering eryan medegewerkt heeft.
16 november 1959.

231

MISDRIJF.
1. Reohtspersoon. Hwnllelsvennootsohltp rlrHleres 1j(tn een m-isllrl:if. 8tratreohteU.ike aanszwakeUjlvheill vam lle
natunrli;ilve porsonen doo'r 1,vie lle ven~wot
sclwp [Iehan rlcl rl lweft. - De verplichting

MISDRI.JF TER TEREOHTZI'J'TING. -

om de wetten en reglcmenten te eerbiedigen rust op de rechtspersonen als op de
natuurlijke personen. Imlien een handelsvennootschap nan die verplichting te kort
komt; zijn het de natuurlijke versonen
door wie zij gehandelcl heeft, die de daders zijn van llet misclrijf.
261
23 november 1939.
2. - Onvermi;irlelijke dwalin[! of onwctenrlheid. CJronrl van rcchh;aarrli.rrin[!. De <lwaling of onwetemllleicl is

slechts een grond van rechtvaardiging indien zij om;ermij<lelijk is.
416
11 januari 1960.
.3. (Jronrl van ·recht-vannli[Jill[!. ZerleU,ike rl·wrwy. - Bestandrlclen. - De

zedelijke dwang, groncl van rechtvaardiging, is slechts aanwezig wanneer de vrij!~
wil van de dueler te niet is geclaan of
wanneer cle dader op geen andere wijze
belangen heeft kunnen vrijwaren, waarvan het vrijwaren v66r alle andere een
plicht of een recht voor hem was.
10 februari 1960.
533
4. ~ Hnnrlelsvc·Mwotschap. - Recl!teli/lce pcrsoon. -- JJiisrlrijf. - St-rafrechtelijkc vcrnntwoonlelijkheicl vwn de natn·wrlijke pe·rso·ne-n rloo·r tussenlwmst van
rlewellcc de vennootsclwtJ [!ehnnrlelrl lwej't.
- vVanneer een misclrijf begaan werd
door een handelsvennootschap, rechtelijke
]1ersoon, zijn de nntunrlijke personen
door tussenkomst yan clewelke de vennootschap gehandelcl he!eft de strafrechtelijke
verantwoorclelijke daclers van het misdrijf.
28 maart 1960.
700

MISDIUJF
TING.

TER

TERECHTZIT-

1. ~ PoUUereohtlJwnk. - Yeroorrlelin[!
tot een pol#ie[!evan{!enisstra.j' kraohtens
wrtikel 505 van. het WetlJoelc va•n stmfvonle1'i-n[!. - O·ntstentenis vwn proces-verlJa.a.l van het ten laste [!elerJrle fe-it. ~
Yorvnis rlat ,evenmin rUt j'eit vermelrlt, flat
noch op licleclirrin{!en, noch op feiteli,ilcheden, rJepannl r~aanrle met wnnonle
1vijst, en rlnt noch de 1vetsliepalinyen,
wellce de elementen van het nls bewezen
liesclwnwde misrl'l'i.if aanueven, noch rlie
wnarlJij een straf ·in[!e·voel'll is, aancl·wirlt.
- Niet [!emot-iveenl vonnis. - Is noch in

feite, noch naar recht gemotiveerd bet
vonnis van de politierechtbank dat, krachtens artikel 505 van het Wetboek van
strafvordering, een 'veroordeling tot een
politiegevangenisstraf uitspreekt en dat,
wanneer geen proces-verbaal omtrent het
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de veroordeelde ten laste gelegde feit
werd opgemaakt, clit feit evenmin vergeen beledigingen, noch feitelijkheclen, gepaard gaan-cle met wanorde, vermeldt en noch de wetsbepalingen, welke
de elementen vnn het als bewezen beschouwde misdrijf aangeyen, noch die
waarbij een straf ingevoenl is, aandnklt.
29 februari 1960.
G18
2. - Artikel 505 van het TVetlioelc van
stmf'vonlerin[!. - Wetsllepalinrt helJlJen!le
tot rloel het ·invoeren ·va:n e0n licvoeurllwi.rl
en van lJifzonrlerc 1'Ccl!tsple[!in.rts·uunnen
·voor het vonnissen van de m.i.srl-rijven ter
tercchtzitthl[! be[!aan rloor lJelcrliuin[!en of
feitel-i,ilcheden, riCJJaarrl [!flall(le met wanO}'(le, en stmj'lJa.ar met co·rrectionele of
politicstrnfjen. Artikel 305 van het

vVetboek van strafvorclering heeft tot doel
het invoeren van een bevoeg{llleid en van
bijzondere rechtsplegingsvormen voor bet
vonnissen van op de terechtzitting begane
misdrijven door belecligingen of feitelijkheden, gepnard gaande met wanorcle, en
te straffen met correctionele of volitiestraffccn, het moet smnengeschikt worden
met de artikelen van het Strafwetboek,
die de bestanddelen van het misclrijf omschrijven en cle straf ervan bepalen.
29 februari 1960.
G18

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.
TVet van 7 an[J-ustus 1931, art-ikel ;23. HerstelUnrt ·van rle .rJemn[!Soh-ilcte onroerenrle [!Oerleren in hnn oorspmnlcel·i:ike
stna.t. - Bepal'in[! toepasselijlc OtJ rle [!C·mn-rJsch:ikte lanrlschappen. - Door te be-

palen clat bij elk vonnis van veroorcleling
bevel wordt gegeven tot herstelling van
de g·erangschikte gebouwen, monumenten
en onroerencle goecleren in hun oorspronkelijke stunt of tot uitvoering van de nodige werken om hun in de mate van het
mogelijke hun vroeger nitzicht terng te
schenken, begrijpt artikel 23 van de wet
van 7 augustus 1931 onder de onroerende
goecleren de landschappen.
23 november 1959.
264

MORATOIIW INTERESTEN.
A:rlJeirlso·nrJeva.l. - JJlomtoire [/erechteli:ike 1nteresten. - Sclwrle ·wel7ce door de
toekenn'in[! van rUe ·inte1'esten veruoerl
-wordt. - In zaken yan arbeidsongentllen

zijn de moratoire gerechtelijke interesten
niet de vergoeding van een schacle, voortspruitencle nit het ongeval zelf, maar van
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li1UNT EN BANKBILJETTEN.- NATUUHLIJK KIND.
van rle m·inisters in Raacl vereni[Jfl. ~
Wet van 12 azwil 1957 betreffencle hot
muntstatu.ut. Wettelijlce wij,,;J'iginuen
van cle tonanlc vnn flO frank. - De be-

een sella de veroorzaakt door de vertraging wnarmce het bellrijfshuofd of zijn
verzekernar aan cle g·etroffene de hem
krachtens de wet verschulcligde vergoedingen betaald heeft.
25 februari 19GO.
604

sluitwetten nrs 6 en 6 van 1 mei 1944 van
cle ministers in H.aacl verenigd en de wet
van 12 april 1957 betreffemle het muntstatuut hebben de wettelijke waurde van
de Bc'lgische frank gewijzigcl.

MUNT EN BANKBILJETTEN.

22 ;innuari 1960.

Bcsluitwcttcn '/Irs 5 en 6 van 1 mei 1944

466

N
N ALATENSCHAP.
1. - BcMnu omt·rent een n:iet otJCII[JC1.'nncn nalntcnschap. - Beydp. - Het be-

cling omtrent cen niet opengeva llen nalatenschap, verbollen door het artikel 1130,
alinea 2, van llet Bnrgerlijk w·etboek, is
het becling cla t een recht toekent op een
niet opengevallen nalntenscllap in haar
geheel of op een cleel ervan, weze het zelfs
op een bepaalrl goetl maar beschouwcl in
~wver het afllangt van een nog niet opengevnllen nalaten:,;cllap.
1(] october 1959.
137
2. - Klc·inc ·nalatenschappen.
Hanrlclslwis aoor rle de cnjus bewooncl. - E1s
tot o·verneminu. - Yonnis beslissencle clat
rle cis ont·vankcli:ik is, al hcett het 7l'lt1s
Tan rle eisenrle z;urN:i ueen bela.nu als ·in'/.ooni.Jif!.
Wetteli:ikc
beslissiny.

Rcllendt artikel 4 van de wet van 1G mei
1900 op de erfregeling van de kleine nalatenschappen nil't, !Jet vonnis dat beslist
dnt cle eis tot overneming van een handel:;huis, wnarin cle de c·n:ius woonde,
ontvankelijk is, nl heeft dat huis voor de
eisende pnrtij geen belang als inwoning.
6 november 1909.
190
3. - Kleine •JutlntensclWtiJJCn.
Eis
tot ovcrnemill{f door verscltei!lene IJelan{fhel!lwnrlen. Voorkeu:r a an de overle1.'rJ11fle echt[Jenoot mecleCiumw.a·r dicnenae
toeycl;enrl te 'Wonlen. vVnnneer ver-

cenlwmsti[J de wet in ken:nis rJ.estelrl van
rle rla[J waarop de eefl zal ·wonZC.n· afueleucl
en (le fleslcnnrli!fe tot zijn ve1Tichtinyen
zal o·ver[Jaa.n. - Nieti[JhCi!l welkc cloor clc
vri.jwi/.U[JC verschi:ining van cle pcwtijen
kan ucrZekt wo·rden. ~ De nictiglleW

voortvloeiencl lliernit {]at tle pnrtijen, clie
bij een vrnag tot overneming van een
kleinc nala tensc-hn p betrokken zijn, niet
overeenkomRtig t1e wet in kennis werden
gesteld van <le clag wnarop de door de
n~chter anngestelcle deslmnclige de eed znl
afleggen en tot v,ijn verrichtingen zal
overgann, kan door de vrijwillige verschijning van de partijen bij die verrichtingen geclekt worden. (Impliciete oplossing.)
839
20 mei 1960.

NATUURLIJK KIND.
1. ~ TTonlerinrJ tot ·witkerinu ·van onrlerhourl tot .18 jaa;r uestenncl op cle waa:rscli'i:inli,ilcheirl 'can vacle·rschap. - NnUonalituit van het ldncl eiser verschillencl
va11 ae.<:c van rlc ·venocenler, (l'fe met de
moerle·r uecl,urenrle het wettelijk t-ijrlperk
dCI' IJC'V/"ltChf'i.n[! [J6·JnCC/18Chazl heeft yehcul,
1Vetsco'nflict.
Toepnssinu, muler
voorbchrnul vct.n cle bepalinuen ·van intcrna.tioJwle Beluische openbam onle ·van cle
persoonlijke wet va.n het kincl. - Ingeval

scheiclene belnngllcbbenclen hun recllt op
ovcrneming, yourzien bij artikel 4 van tle
wet van 16 mei 1900 op cle erfregeling van
de kleine nalntensc-happcn, will0n uitoefenen, client cle voorkenr nan de noel! uit
de echt noch van tafel en betl gescheiclen
overlevencle echtg·enoot toegeken<l t"' worllen, zclfs zo de de cu:ins een andere belanghebbendc aangeclnill heeft.
6 november 1959.
190

van wetscunflict tnssPn cle persoonlijke
wet van het kind, eiser in een vorclering
tot nitkering van onc1erhouc1 tot 18 jaar
en de persoonlijke wet van clegene clie met
de moeder, gednrencle het wettelijk tijdperk van cle bevruchting, gemecnschap
heeft gehall, moet de Belgische rechter,
oncler voorbehoud van de bepalingen Yan
Relgische internationnle openbare orcle,
de persoonlijke wet van het kincl toepnssen. (Burg. Wetb., art. 340, 71; wet van
6 april 1908.)
(]89
24 mnart 19GO.

4. -Kleine nalatenschatltJCII.
Ym.arJ
tot O'uCI'neminy. Desku:JUl'i!JC clOO'/' ae
·rcchtcr aanucstelrl. - Partijen niet O've·r-

2. - Eis tot u:itkcri11[J voor onclCi'hond.
- Artikel 840b van het B·uruerlij7,, Wetboel<. ~ Beurip. ~ De cis tot uitkering
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15. - Eis tot 11'itlcerinr1 vom· oncle1·ho1rcl.
- Artil.-el 34011 van het BnrgerUjk Wetlioel,;. - E-is op het [/C'i'C[/Clll ZJlantslJebben
en rle al[!emene liekenrlheirl van rle gemee!lschap 1!aJJ. ver-weerrler met rle moecler
Om te
r1este·ztnrl. Bwwijsm-irlclelen. -

voor onderhond ten voordeel van het natuurlijk kind, door artikel 340b van het
Burgerlijk ·w·etboek voorzien, kan niet
tot gevolg· hebben het vaderschap vast te
stellen, de gerechtelijkc beslissing welke
ze inwilligt mag geen verklaring van afstamming bevatten.
13 mei 1960.
816

beslissen dat het nntunrlijk kind dat de
eis tot uitkering van omlerhouclsgelden,
door a rtikel 340b van het Burgerlijk vVetboek voorzien, instelt het bewijs geleverd
lweft van het geregelcl plaatshebben en de
algemene bekendheicl van de gemeenschap
van verweenlcr met cle moeder van clit
kind, mag de rechter wettelijk, tussen
andere bewijzen, op de getuigenissen van
verscheidene personen die verhalen dat
verweercler hun bekend had deze gemcenschap te hebbeu gehad, steunen.

3. - Eis tot wit7wrh1ff voo·r oJulerhoud.
- Adilcel 340b ·van het Bu.rgerli:ik Wetboelc. TTereist bewi:is. De gemeen-

Hchap van verweercler met de moeder van
het natunrli,ik kind gedurende bet wettelijk tijdperk van tle bevrnchting, op dewelke de door artikel 340b van het Burgerlijk vVetboek V·OOl'Ziene eis tot uitkering van onderhondsgelden gesteund moet
zijn, kan slechts door een van de vier
door gezegd artikel bedoelde omstandigheden bewezen worden.
816
13 mei 1960.

13 mei 19GO.

4. - E-is tot u.-itlce·ring voor onclerhowl.
- Artilcel 340b vwn het Burgerli:ili; TVetboelc. K·inrl rlnt de gemeenschnz; vrtn
·vm·toeenle·r met de -moecle1· be-wijst cloor
een 1Je7centen-is -in vwn verweercler u.ituaanrle nl.;ten of [JCSchr-iften. - Gevolg. -

816

NIJVERHEIDSTEKENINGEN EN
-TvlODELLEN.
Yorderinu OJ! groi}(l wt.n ·Jianwkin{f. -

TT en.verp·i.nrJ [leste·unrl op het [!ebrek awn

De eis tot nitkering van onderhondsgelden door artikel 340b van het Burgerlijk
vVetboek voorzien kan ingewilligcl worden wanneer -cloor een bekentenis in van
verweerder uitgaande alden of geschriften
voor te leggen, het natuurlijk kind zij bet
maar een feit van gemeenschap van gezegde verweerder nwt de moeder gedurende bet wettelijk tijdperk van de bevrnchting bewijst.
13 mei 1960.
816

n(ieu1.vheirl en or-iu-innliteit. - wettelijkheicl. - Is wettelijk de beslissing die een

vortlering op grond van unmaking van
een nijverheidstekcning of -model verwerpt om reclen dat de vaststelt clat eiser
niet bewijst da t de tekening of llet model
de vereiste karakters van nieuwheid en
orlginaliteit verenigt. (Koninklijk besluit
van 29 januarl 1935, art. 1.)
29 april 1960.

773

0
OMKOPING VAN AMBTENAREN.
In 1·echten ann[lestelcle rZesJ,;u.nclirJe, rlie
een geschenlc ont-vaugt on~ rle neerleguin[l
va.n zi:in ve·rslarf te bespoerU[Ien. - Om7.-op·in-rJ -van een met een ozJe-nlJaFe 1Jetlieuh~rl belnste persoon. De in rechten

aangestelde dcsknnclige, die een gift of
een geschenk ontvangt om fle neerlegging
van zijn verslag te besvoedige'n pleegt het
in artikel 246 van het Strafwetboek omscllreven misclrijf.
10 februari 1960.
542

ONDEELBAARHEID.
1. - Glrt'!I-8U.le va:n een COfJJWssement
wttbaa-r voor een enlcele ·interpretat-ie ten
opzichte van al rle prtrt-ijen. - Ondeelbaar

uerlina. - 1Vanneer een clausule van een
cognossement ann verscheiclene vervoertlers cle ondeelbare verbintenis oplegt om
koopwarcn te vervoeren, is het gec1ing oncleelbaar, vermits die clausule slechts voor
een zelfde interpretatie ten opzichte van
nl de partijen vatbaar is.

27 nov0mber 1959.

277

2. - Appellanten.
Onrer,elma.tiu beroet) van een rler pa:rtijen. - TToo·r-waa.rde
·wrwrin 7Jet geuJijsrle ter cli8cussie ·Joorclt
[!CSteltl v66·r liet hof ·van beroep ten op;:;ichte ·Dnn- alle partije·n. - In oncleellmre

zaken, wanneer een der partijen onregelmatig beroep heeft ingesteld, wordt bet
gewijscle v66r l1et llof van beroep ten opzichte van alle partijen slechts weer ter
cliscussie gesteld, voor zover de appelleremle partijen, medebelanghebbenden met
de partij welke een onregelmatig hoger
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ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).

beroep ingestelcl heeft, zelf een lloger beroep llebben ingesteld, dat het in de zaak
brengen van de niet gelllig Yertegenwoordigcle, en deswege niet in het proces
staancle, appellant omvat.
393
7 januari 1960.
.3. - Stra,[zMccn. - Bll!'!JCrlij/,:e v_o·rrleringen. - Gevnllcn waann cr onspl/.tsba airhcicl van het geschH en van cle beslissing bestnat. \Vanneer, twee . ):>e-

k laagclen ver"\'o lgcl zijncle, de burgerllJke
yon1ering·en ing·estcll1, eensc1cels, door de
eerste beklaagde tegen de tweede en, an-llercleels, door een ancler slachtoffer van
het misdrijf tegen de twee beklaagden,
Lie rechter er toe verplicllt lle!Jben een en
lletzelflle vraagstuk op te lossen, clat het
yoorwerp l!Ceft g·emaakt van een gemeen
debat tnssen die yerscllillende partijen,
en de !Jcslissing over de vorclering van
een der partijen noodzakelijk moest l_eicleu tot de beslissing welke, in hetzelfde
arrest, op cle vorclering van <le ancl?re. is
gevallen, zijn llet gescllil en {le J;l~sllssmg
onsplits!Jaar tussen al deze partrJen.
588
22 februari 1!JGO.
4. - Betwistinu nopcns rle ontvankeli ikhcirl van een ·inlciclenrle rlauvannling.
-~ Be·vocga zij'nrle rle·ur-wanrrler tot t·nssenlcomst opgeroepen. Besz.issinrJ over
de gehUglwicl 'I.Jan clc rlartvlut1Yl'inrr b'inclenrl
'L'erklnanl voor rle rle·wrwaa·rcler. Onaeel/Jaarlte·icl. -- Wanneer de gcldigllcid

yan de inleillencle 1Jagvaarcling betwist is
g-eweest en {le l.Jeslissing gewezen over dat
punt l.Jincleml l'erklaanl worclt voor de
bevoegde {leurwnarder, tot tussenkom1:1t
opgeroepen door cle pnrtij ten verzoeke
yan clewclke llet exploot betekeml wercl,
is clie besli"sing om1eelbaar ten opzicllte
Ynn dcze partij en van de deurwaarcler.
22 april 1DGO.
7i:i9

0 ND E~NEMIN GSR.AAD.
1. -

Fcrteuenwoonliger vain het per"lrbeiclersoruan.'isnt·ie, clie cle
1Je'/'tegen·I.V00}'(/i[JC'/' hacl 'V001'[fCrll'ct[JC'Il, 1Je/'/d(['/'eilrlC lwm ?.'i:in manllaat te ontnemen.
-~vcrJ.:la'l'inrJ aan het nwnrlnat geen e-incle
Het mnndaat van een verstellencle. 8onccl.

-

teo·enwoorcliger van het personeel, in een
on~lernemingsraad opgericllt in uitvoering
van de wet tot organisatie van het bedrijfsleven, neemt geen einc1e door het
feit dat de arbeillersorganisntie, die hem
als vertegenwoonliger had voorgedragen,
verklaarcl lleeft hem dit manclaat te ontnemen, terwijl cle belanghebbcmle tot gezegde organisatie blijkt beboren. (Wet
van 20 september 1948, nrt. 21, par. 1; wet
van 18 maart 1950.)
2(] november 19li9.
272

,2. -- Arlieillers ·verterrenwoonl·irJers ·in
de onllcrne-m·inusracul of b·ij de verlciez·ing
er·pan op eon enncliclntenlijst voo,rge:Zraqen. - AJclwnldnu om ·reclenen van ecolwmische of teohnische aanl. - Eis tot
hcrstel 'in h·wn 1·eehten. - Paritaire comm-issie tevergeefs verzooht voo·mfgnniHlcUik cle cloo·r de wer/,:rJevcr ·inrwroepen
·rellenen te erlcennen. - Be·l!oerrllheicl van
de ·we-rkreohtersraacl om na. te gaa.n of
lleze rellenen 1Jestarm. De werkrech-

tersraall die kcnnis neemt van een eis
tot hcrstel in hun reclltt'n van arbeillers
yertegenwoordigers in de onclernemingsraull of bij de verkiezingen ervan op een
canclicla tenlijst voorgedrugen en om redenen Ynn economiselle of technische aanl
afgeclnnkt, is bevoegcl om bet bestaan van
<leze redenen na te gaan, wanneer cle
werkgever voorafgaanclelijk maar tevergePfll de paritaire eommissie verzocht
l1eeft ze te erkennen, en deze eommissie,
]Jij gebrek aan akkoorcl, slechts processeuYerbaal vnn niet bevincling becft kunnen
opstellen. (Wet van 20 september 1948,
art. 21, gewijzigd door cle wetten van
18 maart 1930 en 15 jnni 19li3.)
989
30 juni 19GO.
3. 1Yet houde111le orga.11isatie van
het lieclrijfslwvcu. Afclanlving van rle
arbchler. Ouenblil;, wanrop Z'ij -verwezcnli:ih·t wor(lt. - De bij artikel 21 .van

clP wet houclemle organisatie van het beclrijfsleven becloelcle afclanking worclt
slecllts Yenvezenlijkt op de clag van cle
effectieYe verbrekiug van llet contraet
yan lmur van cliensten.
no juni 19(]0,
989
4. - TVet houllenlle O'I'[!Wilisntie vnn
71 ct /Jerlrijfsle·ve/1. - TT erlwel.:iu g. met opzerruinrt, •pan het con~·raot van hw1:r -v~t·l~
dienstcn. Yerbrelv'l'/1[! slechts e[{ectwt
IJ'i.i het ·ve1·strijlcen 1Ja.n rle op.<:e[Jg-i.ngstermfj/1. - Ingeval van verbreking, met op-

zegging, van epn door de wet honclelllle
organisatie van het bedrijfsleYeJ?- voorziene contract van buur van cliensten,
wonlt cle verbreking claarvan Rlecbts effectief ]Jij het verstrijken van de opzeggingstermijn.
no juni 1()(]0.
989

ONDERZOEK (IN STR.AFZAKEN).
1. Onrler.~·oel;,suercohten. Besl'issinoen vnn verzenrUnu. - Gerechten van
·w1 izen zoncZe1· maoht om lle wetteli:il.:hehl
er·iw.n nn te gnan. - U'it:zonclering op lleze
·reqel ·wnt bet·reft cle toepa.ssi-ng van cle
·wet op lle ver.zachtemle omstmul'igherlen.

- De beoorcleling van de wettelijklleid
ynn cle beslissingen bij clewelke de gerecllten van onch~rzoek een verdacllte v66r bet

ONEERLIJKE MEDEDINGING. -

ONTEIGENING TEN ALGEM. NUTTE.

gerecllt van wijzen verzenuen belloort aan
deze laatste niet, behoudens wat betreft
de toepassing nm de wet van 4 october
1867 on de verzuclltencle omstandigheden.
H september 1959.
36
2. - Regelmatig uitgevoercle h,niszoel<i-ng ten einde cen beprwlcl miscl,rijf nn
te sporen. - Yaststellinrf van een ancler
misrlri.if rloor rle 'Verbalise,rencle of]i,cier
1Ht1lo gcrechtelijkc poUUe. Ojficier van
f/CI'eehteli:ilte poUtie zijnrle rle ,r;·renzen van
zijn maehU,r;iny n:iet te b'niten. yegaan. Weti'ige vnststelling. De oflicier van
gerechtelijke politie, die tijdens een lluiszoeking, cUe met de toestemming van de
bewoner verricllt werd ten einde een bcpaalcl misdrijf na te sporen, en zonder de
perken van de hem gegeven machtiging te
buiten te gaan, een under misdrijf ontdekt, stelt cUt misclrijf op wettige wijze
yast.
13 februari 1960.

1113

rle · eerli)ke [Jeb/''1/'iken 'i-nzake kooplwHrlel
strijrli[J -is. - Rechtvaardigt niet wette-

lijk zijn beslissing de recllter die, vaststellende da t een llandelaar ' van zijn
mellecontractant een monopolie van invoer
en verkoop van zekere producten verkregen heeft, beslist dat een denle zich sclmlclig heeft gemaakt aan een llancleling die
met de eerlijke gebruiken inzake koophandel strijdig is, door het enkel feit dat
llij, het bcstaan van cUt monopolie kennend, niettemin dergelijke producten ingevoenl en verkocht lleeft, zonder na tc
ga an onder meer of <lie denle een <lerdemedepliclltige is geweest aan een contractuele font die door hem van welke hij de
producten kocht begaan wercl, ofwel, wegens zijn gedraging in de omstandigheclen
eigen aan de zaak, zich ann bcdrog, oneerlijkheid of ook aan een professionele
tekortkoming ;;chuldig gemaakt had. (Koninklijk beslnit nr 55 van 23 december
1934.)
933
17 jnni 1960.

3. - Desk1111rliye rloor de proc'//.'I'C/11' rles
Kon,ings bu·itcn rle rloo1· nrtHcelen B2 tot
46 vnn hct TVctboelc vwn strafvonlerin,r;
voo1·ziene rJe·vallen ye·vonlerrl. Geen
eerlatleg[JinrJ. Buiten de door nrtike-

ONTEIGENING TEN
NEN NUTTE.

len 32 tot 46 van het vVetboek van strafvordering bepaalde gevallen, !weft de
deskumlige die door de procureur des Konings gelast wordt tot onderzoeksmaatregelen over te gaan, geen eecl af te leggen
in de handen van deze magistraat.
22 juli 1H60.
998

1. - Beslu-it vwn onteigening. - .IJiinneU)ke overclra.cht van het onroerenrl
goerl. - Overclracht ·waanloor het onroe·renrl goerl niet be·vrijrl wonlt van rle zakelijlce oj' persoonUjke rechten, waa rvan
rlenlen oz; het O'VCI'(ferlra!Jen [JOerl hamler
z·ijn. - Indien llet vonnis, waarbij beslist

ONEERLIJKE MEDEDINGING.
1. - Alcte stri:hl'ig met cle eerlijlw rle1rrnilcen ·in,zake lcoilphamclel. - Vonlerinrl
tot opho·urling. - Daarl verricht v66r rle
vorrledng. - vereiste 1!00'I''Waarrle oz)(lat
r/.e vonlerill[/ o11tvnnkelijk zan zijn. -

De vordering tot ophouding van een daarl
Htrijdig met de eerlijke gebruiken inzakt)
handel is zonder voorwerp wanneer de
<laad, waarvan de ·ophoucling wordt gevraagd, reeds verricht werd en dut de
clader definitief einde eraan heeft gesteld
v66r het instellen v1m de vordering. (Impliciete oplossing.) (Koninklijk beslnit
11" 55 van 23 december 1934, art. 1 en 3.)
m maart 1960.
707
2. - Daail ·HJCllce met rle eerlijl,,e [JCbrllilcen inzake koopha.ndel strijrli(f is. 111 onopoUc ·van invoer en verkoop awn een
.hnnrlelaar rloor zijn merlecontractwnt toegekenrl. - Denzc, niet mvwetend 1Ja:n het
1Jestawn 1;an rUt m.onopoUe cUe niettemin
prorl,ucten welke het voo,n.oerp e'rvan '1/'itma.ken invoert. - Yooi"l.l!aanle otJrlat r7c:w
gcrlm,r;ing een lwndelinrJ uitmaalct die met

ALGEME-

is clat de formaliteiten die door de wet
voorgeschreven zijn tot vaststelling van
!let algemeen nut vervuld zijn, of, ingevnl
van procedure bij hoogdringende omstandigheden, het vonnis, waarbij voorlopig
de wegens de onteigening verschuldigde
vergoedingen bepaald worden, het onroerend goed bevrijdt van alle zakelijke en
persoonlijkc rechten, die op llet goed ten
voonlele van clerden bestaan, wordt <lergelijk gevolg door geen enkele wetsbepaling
toegekend nun de minnelijke overeenkomst, waarbij een eigenaar zijn onroerencl goecl aan de onteigenende overheicl
ovenlraagt, naclat bij een koninklijk besluit gwlecrete9rd is dat de onteigening
van dat goed ten algemenen nutte strekt.
(Wet vtm 17 april 1835, art. 19 en 21; wet
van 27 mei 1il70, art. 1, 8 en 9; wet van
10 mei 192G, art. 4; besluitwet van 3 februari 1947, art. 5.)
21 janunri 1960.
460
2. - ComJtrJ's tot namkoop van onroerenrle goerleren voor 'l'elcenhlfl van rle
Staat en cle StantsorrJa·nismen. - Machten. De nankoovcomite's van onroe-

rencle goederen voor rekening nm de
Staat en van de Staatsorganismen, ingesteld bij koninklijk besluit van 9 juli

llH

ONVRIJWILLIGE KWETSUREN EN DODING. -

1929, gewijzigcl bij dit van 27 december
19BO, zijn niet bevoegd om de gemeenten
te vertegenwoorcligen in de vorcleringen
tot herziening Yt\11 de voorlopige vergoeclingen tegen hen gericht, overeenkomstig
artikelen 9 en 10 van cle besluitwet van
3 februari 19J7, in de rechtsplegingen van
lwogdringendheicl inzake onteigening ten
algemenen nutte.
22 april 11JGO.
759

ONVIUJWILLIGE
EN DODING.

KWETSUREN

1. - Yerkeersonueval. - IY an berl-ri:if
dat niet noorlzalceli:ik een ·inbreuh' oz; de
1Ve[}corle -im.plicecrt. Ret wanbedrijf
van onvrijwillige verwondingen, vastgeRteld tl"r gelegenheicl van een verkeersongeYal, impliceert niet noodzakelijk een
inbreuk op de \Yegcocle.
14 september 1959.
32
2. - Bestu·nnler lwtmklcen in een on[!cval dat lichamelijk letsel heeft 1!e·roorri;'(Utkt en 'l,oettel-i:ik r1ehomlen aan cle .rteJ.-wetstcn h·nlp te ·verlcncn. - Yaststelliurt
dnt het overz.ijrlen van het slachtofjer te
wHten is aan llet nciet nrtle·ven. ·va·n rUe
1'eiplichtin,q door de best·wunler. - Misdl'i:if ·1;an onvrijw1ll1rtc rlorli'II[J bewezen
'l!erklrwnl. - WetteUjlcheirl. - Is wettelijk de beslissing die schulclig aan onvrijwillige docling verklaart de bestuurder
llie, betrokken in een ongeval dat lichamelijk letsel tewceggebracht heeft en
wettelijk gehouclen zich bereiclwillig ten
tlienste te stellcn 0111 de gekwetsten ter
hulp te komen, zoncler reclltvaardiging
clie verplichting niet l~eeft nageleefcl, wanneer de rechter vaststelt clat cle doocl van
het slachtoffcr aan cUt verzuim te wijten is.
742
11 april 19GO.
3. - Besl-issiii[J ·van 'I:Croonlelill[!. Beklnagrle betw1st elk om·zalcel'ijlv verball(l
hrssen het ue1J1·e7,, rum. voornitzlcht en ltC.t
onue·val. - Nlet beantwoorrl verweer. Niet rwmot-iveerrle uesUss'inu. Is niet
gemotiveercl, cle beslissing die de beklnagcle veroorcleelt wegens onvrijwillige
slagen en verwondingen, zoncler cle conrhlRies te beantwoorclen waarbij elk oorznkclijk verbancl tussen de hem verweten
font en het ongeval worclt betwist.
(Gromlwet, art. 97.)
782
2 mei 19GO.

OORLOG.
1. - ReJ,,eninuen in Reichs1/W'I'h's bij
de J,'l'etUetin'l'ichtin[Jen van rle Bel[Jische

OORIJOG.

ueli'ierlen rlie onde·r D11-its arlministmt'ief
stelsel ·we·rrlen f/Cplnatst. - A·rt17ccl 7 va-n
lie lies7!11:it-wet van 28 ;i'llltci 1946. - 8tartt
1lie ·in de plaats van fle kretl'iet-inricht'in[!Cn treerlt. Yerpz.icht-inu van rleze in·richtinrJ rle teuen·1.orta:rrle vwn fle rleposito' s
cler clii!nten te cerle·ren. - Dmartwijrlte
van rleze ve-rpUchting. - Door te beschik-

ken, in het artikel 7 van cle besluitwet
Ynn 28 juni 1946 betreffende cle rekeningen
in Reichsmark bij cle kreclietinrichtingen
vnn cle Belgische gebieclen clie onder Duits
aclministratief :;telsel wenlen geplaatst,
clat cle Staat voor cle uitvoering vnn cle in
bewnste besluitwet becloelde verbintenissen in de plaa ts van de kredietinstellingen
zal treclen, en door te llepalen, in het lid 2
vnn gemeld artikel 7, clat cleze instellingen
hem, naar behoren, de tegenwaarcle van
rle deposito's cler clHlnten znllen cecleren,
hceft cle wetgcvcr becloclcl clat de Staat cle
Rrlmlclvorclering van de kreclietinrichting
overnee111t in cle mate clat hij cle schulclen
van deze instelling voorhloeientle nit cle
cloor cle gezamenlijke clH!nten-schulcleiscrs
aangelegde deposito's !weft moeten of zal
moeten betalen, en niet -clat cle Staat zou
treclen in cle schuldvorclering van een kredietinstelling tegen een schulclenaar voor
zover en in rle mate clat de client sclmlClenaar op zijn nuum, cen dC'posito bij bewuste instclling heeft.
22 october 19;)9.

2. H wnrlelsvennootscllllp rlie hnar
nw.atscha.pzlelijke :zete/. heett in. het bij
Duitslanrl werlerrechteli:ilc in mei 1940 ·in[feli:ifrle [f'I'OnclrJeli'ierl. 8tntnte-n [Jcwijzigrl bij toepassinr; wtn de Du:itse wetpeving. 8tal>lrten In overeensteumdnrt
rtebmcllt ·met tle Be7rrische wct11evinrt van
af rlc lievri:iclilltl· - vVanneer ccn hanclelsvennoot;;cllap, die haar zetel heeft in het
gecleelte van het grondgebiecl welke weclerreclltelijk bij Duitsland wercl ingelijftl
in 111ei 19JO, hare statuten heeft gewij·
zigtl, gedurencle die inlijving 0111 zich naar
de Duitse wetgeving· te getlragen en, te
rekenen van de bevrijcling, ze opnienw in
overeenstemming met de Belgische wetgeving heeft gebrncht, is clie wijziging
zoncler inv loecl gebleven op het best nan en
op de nationaliteit van die vennootschap
en lleeft niet l1et oprichten van een ontlerscheiclene vennootschap naar het Duits
recht mcclcgcbrncht, waarvan het beheer,
cle winsten en <le verliezen Yreem!l zouden
zijn nan clie Belgische vennootschap. (Beslnitwet van 5 mei 1944, art. 1, G; wet vn'tl
27 juli 1933, art. 1, 2 en G.)
15 111aart 19GO.

G6G

.3. - Hanrlelsvennootschap welke haa·t
·ma.ntschappeU:il.'c z:etel heett ·in het rterleelte van het Belqisch u·ronclueb'ierl rlnt
rloor D·witslrtnrl ·in 11wi 1940 werle1yechte-

OORLOGSSOHADE. UjJ,; ingelijffl wenl. StMnten bij toetJnssing •1xtn rle DnUse wetge-ving gewijzigcl. Statnten Ollmid1lellijl" 'lift fle
bev'l'ijcUng met de Belgische wet tentg In
o-vereenstemming gebracl!t. Wijziginrt
vct.n de statnten zon1ler gcvolg ·voo1· het
bestaan en rle nationnUteit vwn rle vennootschatJ. Gecn oHclersclWillene vennootschap van D·1vits recht. vVanneer

een hancleJsyennootschap welke haar
maatschappelijkc zetcl heeft in het gedeelte van het Belgisch gronclgebiecl dat
door Duitslaml in mci 1940 weclerrechtelijk ingelijfcl werd, haar statuten, tijclens
de pcriocle van inlijving, gewijzigcl heeft
om zich naar de Duitse wetgeving te
schik.ken en zc, onmiddellijk na de bevrijtling, terug met de Delgjsche wet in
overeenstennning gebracht heeft, is fleze
wijziging zomler gevolg gebleven voor het
bestann en de nationaliteit van de vennootschap en lleeft zij niet het tot stand
komeu tot gevolg gehacl van een onderscheiclene vennootschap van Duits recht,
waarvan het )Jeheer, de wiusten of de
verliezen aan •:le Belgische vennootschnp
vreemcl zouclen zijn. (Besluitwet van 5 mei
1944, art. 1, G; wet van 27 juli 1953, artikelcn 1, 2 en 6.)
3 mei 1960.
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4. - Door rle vijanrl genomen mantregelen h01Hlende ontlwj]iii{J u:it het bezit.
- Bcslu:itwet van 10 jwn·ttari 19.]1. - Nietigheirl van openba.re onle. Artikel 2

van de besluitwet van 10 januari 1941,
inzake de door de vijand genomen maatregelen houclende ontheffing nit het bezit,
treft met e,en raclikale nietigheicl van
openbare ortle de door die bepaling becloelde daden.
19 mei 1960.

837

OO~LOGSSCHADE.

1. - Oorloysschade aa.n de goederen
nooclza.kelijlc voo·r een. openbare (Uenst. He·rstel ten laste van de Stant. - UitgestreJ,;tlleirl. - Zo de wet van 6 juli 1948

en bet besluit vnn de Regent van 22 februari 1949 slechts het herstel van de
rechtstreekse sclmdc, voortvloeientle nit
de danrin under omschreven maatregelen
of fciten ten lnste vnn de Staat leggen,
legt artikel 4 v:m evengemeld beslnit bovendien ann de Shmt de verplichting op
het beclrag Ynn het herstel te betalen in
termijnen, naarmate van de inclicning
door de geteistcrde van de stukken tot
verantwoonling van de voor de uitgevoerde werken of leveringen gedane uitgnven, clit wil zeggen de stukken tot verantwoor<ling van de schulden die wegens

OPENDARID ORDID.
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de uitgevoerc1e werken of leveringen opeisbanr zijn.
19 mei 1960.
832
2. - Oo1·loysschacle aan cle goecle·ren
nooclzakeli:i/u voo1· een openbare cl1enst. Herstel tc11 laste van cle Staat. - Yenmtwoonlin!l door de ueteistercle jeyens de
Stant ·van de voo·1· de u:ityevoenle werken
opeisbare schu.lclen. - Recht ·van de {Jeteisterde :~ich op de door de Staat {JOMgeke·nrcle 111solwij'ving te beroepen.- Voor

de toevassing van de wet van 6 juli 1948,
wnarbij het herstel van de oorlogsschade
nan de goetleren uoodzakelijk voor een
ovenbare tlienst en van het besluit van
de Regent van 22 februari 1949 tot uitvoering Ynn die wet genomen, kan de geteistenle tot Yernntwoonling van sclmlden
die voor de uitgevoerde werken of leveringen opeisbuar zijn, zich jegens de Stant
op de door hem goetlgekeurde inschrijving
beroepen, ul !Jinclt die inschrijving de
Staat niet jegens tie inschrijver.
19 mei 1960.
832
OPENBA~E

INSTELLING.

Nationale mrcntsclwppij 1/er ·wafel'leidinrJCII. Personeel.
Regleme11tai.r
stat·unt. - Het vast personeel van de Na-

tionale maatsc:hnppij der wuterleidingen,
ingestelll JJij de wet van 26 augustus 1913,
is door een reglementair statuut beheerst,
dnt het bestann van een contract van verhuring nm cliensten uitsluit. (Wet van
26 augustus 191;], art. 9; koninklijk besluit
van 15 mei 1914, art. 19.)
29 april 1960.
771
OPENBA~E O~DE.

1.
YemntwoorcleUjkhcitl van tle
schulrlenaar ·wegens cle fonten be{Jaan floor
:d)n aangestelflen. - Regel vreemrl awn
de ope11bare ortle. - Het beginsel van de

verantwoordeli:ikheitl van de schuhlenunr,
wegens de fouten begnan door zijn nangestelden ann wie hij cle materiele uitvoering van zijn verbintenissen opllraagt,
heeft geen karakter van openbnre orc1e.
25 september 1939.
86
2. - Opcnlmre internatio11ale onle.
Yreemrle ·wet rlie ann het natu.1ti'Ujk lcinrl
de vorclerin!f tot 1toitkerinrJ van on1lerhourl
voll'l'1'ien IJi:i artikel .~.qo, b, ·van het Bur[!erli:ik 1Vetlwek niet toelwnt, doeh 1Tie de
vonlerinr; tot 1 echterli:ike verkla'l'i11g van
vaaerschap 011 een breclere wif,ze aanneemt. - W·et rlie met de i11ternatio11f/.le
Bclrtische openbnre orde ·nJet stTi:itl.iy ·is.

-De vreemtle wet, die ann het natuurlijk
kind de bij artikel 340, IJ, van hct Bur-
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OPLIOHTING.- OVEREENKOJ\1ST.

gerlijk Wetboek voorziene vordering tot
omlerhond niet toekent, maar die op een
bredere wijze dan de Belgische wet een
vordering tot gerechtelijke verklaring van
vaderschap aanneemt, is niet, a1s zodanig, strijclig met de internntionale Belgiselle openbare orde.
24 manrt 1960.
689

OPLICHTING.
1. - Vcroonlclin!J. - Beklaagrlc het
bestaan van be(lrieuli:ike handel1ngen bct,wist helibcncle. Verz1l1chting voor !le
rechte,r ann te rlwidcn waarin de hanrleliugcn -waa-man hi:i (lit lca:ralcter toeschri:i.ft bCstaan.- Wunneer de beklnag{le

bij conclnsies llet bestmm_ van beclrieglijke
hanclelingen -clie een oplichting· nitniaken
betwist, mag de rechter hem niet veroorllelen zoncler aan te clniclen waarin de
handelingen w:.tnraan hij clit karakter
toe~:~c:hrijft bestnnn. (Gronclwd, art. 97.)
14 decc•mber 1039.
336
2. - Beflrie[Jli:ike lw-nrlelingcn.- 0-vcrl!a:nrl-i[JC'/1- -van [!Cacceptecnle -w-issellw-ieve-n,
rtepaarrl met /CII[/eJwcht-i{!c vcrklari-n{!en.

- De oYerllancUging van gPncceptcenle
wisselbrieven, zelfs gepaarcl met leugenachtige verklaringen, is niet van die nard
dat zij aan een ingebeelcl krecliet moet
doen geloven en mnakt op zichzelf geen
beclrieglijke llandeling uit, in de zin van
artikel 496 van Let Strafwetboek.
8 febrnari 1960.

523

OIWAAN
MET
EIGENLIJKE
RECHTSPR.AAK BELAST.
F er[JOC(l-in,rJSJJensioen. - GecounUneer!le
wetten van 5 octobe-r 19-48. - Aclmi-n:istmtieve com-miss-ies. Rechtsmachten •u:itsprnak cloenrle o-ver clc hoeaan:i{!he-i!l 'VWn
1'echthebbemle. Soevereine besliss-in.!J,
muler enlcel voo-rbcho-ua vnn toezicht !lQo-r
de Rewa van 8tate. -De administratieve

commissies, waarbij een aanvraag tot
Yerg·oeclingspensioen op groml van de bij
besluit van 5 october 1948 gecoonlineerde
wetten aanhangig is, doen uitspraak als
met eigenlijke rechtspraak belaste organen en, onder enkel voorbelwucl van een
Yernietiging van hun beslissingen door de
Raad van State, soeverein, over de hoeclanigheid van rechthebbende op het pensioen van de aanvrager, en namelijk over
de vraag of, voor cle toepassing van bedoelde wetten, de aanvrager als Belg
client te worden aangezien.
3 juni 1960.

899

OVEREENKOMST.
1. Oontract-uele cwnspra7cel1:ikhehl.
- Opzettel-ijke font van een nan[/estelcle.
Olwns-ule vcm -vl'iJstellin.!J. Gelcl-i[!lwid. Perk:en. Buiten de gevallen

waarin de wet anc1ers bepaalt en het geval wnnrin de aangegnne verbintenis clnardoor te niet zou worden geclaan, kunnen
de partijen bij een contract geldig overeenkomen dat lle scllulclennar niet zal instaan voor rle zelfs opzettelijke font van
zijn aangestelcle. (Burg. Wetb,, art. 1134
en 1174.)
2:i september 19:i!l.

86

2. Oo-ntractuele aanspmkeli.jkhehl,
- Zu)(lre .fo-ut 'ran rle schulclenaa:r of 'V!tn
zi:in namr;estelrle. - Ola-Jf.8'11le -van vrijst,elling. - Gelrliylwhl. - Pcrkeu. - Duiten

cle gevallen waarin cle wet an-clers bepaalt
kunnen cle partijeu bij een contract geklig
overeenlwmen dnt ecn van hen niet zal
instaan voor hnar persoonlijke zware font
of de' zwnre font van llanr uangestelden.
(Burg. Wetb., art. 11H4.)
2G ~eptember 195!l.
86
3. - InrtclJreJ,:cstellillg van cle sch1ildemwr ten ge-vol{!e van een. .fo-uticve -lJertrarriny. - Faststelling of 1Jewijs van !le
.fontie-L'e vertrauinq. - Ollfle-rschei!len 1Je_qrizipell. De ingebrekestelling van de

sehuldenaar ten gevolge van een foutieve
vertraging in llet vervullen van zijn verpliclltingen en de vaststelling of het bewijs van cleze fontieve Yertraging mnken
onclerscheiden begrippen uit.
9 -october 195\l.
112
4. - TVerlerkeriq contract. - OntMndinrJ ten wulele van een. !le-r partijen. Gereleveenle .fo-ut !lie [!Cen telcortkom-ill[!
kan 11it-mn1ce-n aan rle door rUe ove-ree-nkom8t awn rleze 1J!Wti_i op[Jcle[!rle veriJ-iHtemissen. - Onwetti[!heid. - Reclltvnar-

digt niet wettig zijn clispositief clat de
ontbinding van een wederkerig contract
ten nndele van een der partijen uitsvreekt, het arrest dat ten laste van die
partij enkel een font releveert clie geen
tekortkoming kan uitmaken ann de haar
door die overeenkomst opgelcg·de verbintenissen. (Burg. Wetb., art. 1184.)
17 december 1959.

347

15. - Dwanr1 !Ue cle toe8temmillff nietiu
mnakt. - VoorwaaHle. - De dwang, die
de toestemming van een partij tot een
contract nietig· maakt, is een weclerrechtelijke of ongeoorloofde dwang. (Burgerlijk Wetboek, art. 1112 en 1114.)
21 januari 1960.

460

PENSIOENEN.
6. - Tegenbrief. - Geen gevo~g tegen
denlen. - De tegenbrief heeft geen geYolg
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schatting van het stoffelijk nadeel niet
gegroml is.
23 mei 19GO.
850

tegen derden. (Burg. Wetb., art. 1321.)
28 januari 1960.
486

10. - Contract rlat een vo1·ig contract
als oorzaalc heejt. - OmstancUpheirl welkc
nciet tot ue,volg lleeft hot opnemen ·in het
tweerle contract van al cle voor het ceTste
De enige omgelrlenrle .moclaHteiten. -

'7. -

Dwaling betreffenrle de substantie
'Van rle znrtk, voorwerp vnn het contnwt.
Bewiis doo1· aUe rechtsmicltlelen. Artike~ i841 van het JJu.rgerlijlc TVotboek
n'iet toepasselij k. - Artikel 1341 van het

stancligheicl dat een contract een vorig
contract als oorzaak heeft, heeft niet tot
gevolg dn t al de mollaliteiten die voor het
eerste gelden in het tweede contract worden opgenomen.
27 mei 19GO.
861

Burgerlijk vV etboek is zoncler toepassing
wanneer een contracterentle partij de
dwaling betreffencle de substantie van de
zaak, die het voorwerp is van de overeenlwmst, inroept; de clwaling mag door alle
rechtsmicldelen worden bewezen.
657
11 maart 1960.

11. -

Wets- of ·reulementsbepalingen
tot aanvullinu van de wil dcr pwrUjen
strekken. 'l'oepassi.ng. Pcrlcen. r~'ie

8. - Overeenkomst op r;ebrekkige ·wijz:e
oppestelrl. - Rechter die de gemeenschapJ!elijke lwdoelinr; ·van de pwrtijen naprwt.
- Interpretatie r;estemul op rlie bedoel:inr;
en niet onve1·enigbaa1· met de termon va.n
de o·vereenlcomst. - WetteUjlce beslissing.

EPn wets- of reglementsbepaling die alleen tot aanvulling van de wil cler partijen
strekt, is slechts van toepassing voor zoveel het contract zelf de regelen en de
morlaliteiteu niet nader bepaalt waaraan
de partijen becloelcl hebben het te onderwerpen.
27 mei 19GO.
8G1

- Is wettelijk de beslissing bij dewelke,
na vastgeste1d te hebben clat een overeenkomst op gebrekkige wijze opgestelc1 is
geweest en na de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te zijn nagegaan,
van de overeenkomst een interpretatie
geeft die niet onwrenigbaar is met de termen ervan. (Burg. vVetb., art. 1156.)
712
1 april 1960.

12. - L11'tiJcel 1165 •van het Bnrgerlijlc
lV etlioelu. Overeenkomst tvelke a.lleen
uevolgen teweeu brengt t'ussen de contracterenrle tHM'f-i:ien en awJ, denlen· geen narleel toebJ·engt. DNUt[JWijrlte van die
lwpalinu. - Zo artikel 1165 van het Bnr-

9. - A'l'filcel 1165 van het Hurgerl:ijk
TVetboelc. Overeen komst 'l.oellw enl0el
t11Ssen de bi:i de ot'e1·een J.:omst betro klcen e
pwrtijen harw nitwerkiJnp heett. - Draagwijrlte vwn rUe wetsbetJalinu. - Uit arti-

gerlijk Wetboek niet verhindert dat nan
derden tegenstelbaar is een overeenkomst
waarllij· een handelaar een monopolie van
invoer en verkoop van zekere prodncten
van zijn medecontractant verkregen heeft,
schenclt daarentegen deze wetsbepaling de
rechter die beslist dnt dergelijke overeenkomst voor gevolg lweft de derden in alle
omstamligheclen te verbinden en hun vri.iheid te beperken om met om het even wie
handel te drijven.
17 jnni 19GO.
933

kel1165 van het Burgerlijk vVetboek client
niet afgeleid te worden clat een overeenlwmst voor clerclc personen niet bestaancle
is, noch clat de dacler van het schadeverwekkende feit ·.'le tussen het slachtoffer en
zijn werkgever gesloten overeenkomst niet
zou mogen inroepen om ernit af te leiden
dat cle door het slachtoffer voorgestelde

p
PENSIOENEN.
1. - Bu.rger~ijlce 11ensioenen. - Pcnsioencn vru~ het uemeentepersoneel. Goncl,nsies rUe aan de tegenpnrUj, wegens
nwnw1t~e1wige reclcnen, het stnt·u·ut van· uemeentelijlce wmbtenarw ontzeguen. - Beslissi·no rl1e zich erbij beperlct te verlclnren
rlnt doze pnrti:i ·in va.st ve1·bancl als nmbtenanr in rlienst toerd oenomen. - Besl'issing n·iet TegelmaUg ucmotlveercl. Is

niet regelmatig gemotiveerd de beslissing
die, als antwoord op conclusies cUe, we-

gens gebrek aan benoeming en verlening
van een openbare functie, aan de tegenpartij het statuut van gemeentelijke ambtenaar ontzeggen, zich erbij beperkt te
verklaren rlat deze partij in vast verband
als ambtenaar in clienst werd genomen.
(Grondwet, art. 97.)
25 september 1959.
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2. - Ver,qoerlingspensioeJwn. - 8amengPorden,rle ·wetten van 5 october 1948. AdmJndstratieve eommissies. - Eir;enlijlce
recllfscollegcs [telflst ttitsz1raaJc te rloen

1118

PERSMISDRIJF.- POLDERS EN WATERINGEN.

Hamelij!J over rle hoeclrNI'ighe'icl van. ·rechthel;bencle. Draa{fwijclte van aeze 01Jclracht. - Indien, in llet artikel 45, para-

graaf 3, van de wetten op cle vergoedingspensioenen samengeorcleml bij llet besluit
van 5 october 1948, cle wetgever als feitelijk element betitelcl heeft de lloedauiglleid van reclltllebbemle tot een vergoeding·spensioen, lleeft llij niettemin de
mlministratieve commissies die llij inrichtte gelast nitspraak te doen over cleze
hoedaniglleid zelf, zomler onderscheid tussen llet geval waarin alleen een feitelijk
bestanddeel van deze lloedaniglleid betwist wordt en clit waarin de !Jetwisting
op de interpretatie tlraagt van een wetsbepaling·, betreffen<le gemelde lloeclaniglleitl, bevat in vermelcle s:unengeordenc1e
wetten of in een wet naar welke deze verwijzen.
21 october 1939.
148
3. - B·wr{ferU:ih;e JlCnsioencn.
Pcnsioenen van het tJersonccl vnn tlc <<Societe
1wwncllo·ise cl·n {fa.z ct ae l'electricite Jl. Artilccl 27 van het ·tc,r;lcment, zekere a.ftrekldngc·n toelatenac. Bc1Jctl-ing n·iet
toetw.ssel'i:ilc op cle aanvullencle pensioenen
rloo·r cle en!Jelc tver/.;inrJ ·van het 7Jesl·wit
vcm cle Regent vwn 29 ma.art 1949 tocgckcn cl. - Artikel 27 van llet reglement van

de dienst voor pensioenen van de << Societe
bruxelloise clu gaz et de l'electricite JJ,
hetwelk bepaalt dat de bij dit reglement
bepaalde pensioenen voor ieclere recllthebbende zulleu vermim1erc1 worden met llet
pensioen waarop llij aanspraak kan rnaken kraclltens stortingeu gedaan overeenkomstig de wetteu betreffemle de verzekering tegen cle gelclelijke gevolgen van
ouderdom en vroegtijclige dood, becloelt
niet de aanvu1lende pensioenen door de
enkele werking van llet besluit van de
Regent van 29 maart 1949 toegekend.
20 november 1959.
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4. - V·etgocclingszJcnsioenen.
Gecoonli•nccnle ·wctten van 5 octo7mr 1948. Arlnvinistrat'ieve eo1nmissies. Rcchtsmncldcn gelctst oncler meer ·witspranlc te
cloen O'vor cle hoeclanighe·icl van rechthcb1JCncle. - Dma.{fwifclte van cUe ovclracht.

- Inclien de wetgever, in artikel 45, parag-raaf 3, van de wetten op cle vergoedingspensioenen, gecoorclineerd bij besluit
van 5 october 1948, de lloedaniglleicl van
rechtllebbencle op een vergoedingspensioen
als een feitelijk punt heeft beschouwd,
lleeft hij niettemin aan de cloor hem ingestelde atlministratieve commissies de last
opgedragen over die lloedanigheid zelf
nitspraak te tloen, zonder onclerscheid te
maken tussen llet geval waarin slecllts een
feitelijk punt betreffende die hoedanigheill
wordt betwist en llet geval waarin cle betwisting tot voorwerp lleeft de verklaring

van een wettelijke bepaling die betrekking lleeft op die hoeclaniglleid, en clie
voorkomt hetzij in bedoelde gecoi)rdineerde wetten, lletzij in een wet waarnaar
zij verwijzen.
3 jnni 1960.
899

PER.SMISDRJJF.
Belecl'irting floor opcnbacw gemaalcte gesohriften. Bclccl'ig·inu cUe cle ·uUrlPu lclc·ing vcun ecn men1ng lcwn z1fn e·n een persmisclrijf ·witmaken. - De belecliging door

opcnbnar gemaakte g·escllriften
uitdrukldng· van een mening· zijn,
halve een persmisclrijf uitmaken,
de bevoegdlleid van het llof van
belloort. (Impliciete oplossing.)
23 april 1960.

knn cle
en derdat tot
assisen
770

POLDERS EN WATER.INGEN.
1. Belastiugen gevest-igcl clam· cle
110 lclerbest·zwen en floor tle W(tter'i.ll rten. N ationale mncttschappij cler S1JOO'i"IVCf!en.
- Terrc'inen en aanhori{fheclen, e1uenclom
van cle Stcwt, ucbl"'t:ilct voor cle spool·wegcn en liun. annhorigheaen. - Ter·reinen
cum clie belastin[!en nlet onrlenvoqwn. -

De terreinen, eigendom van de Staat,
welke door cleze lantste bij de Nationale
maatscllappij cler spoorwegen in llet genot
ingebrncht zijn geweest en welke voor tle
spoorwegen en hun aanhorigheclen gebruikt worden, zijn ann de door de polderbesturen en door de wateringen geveHtigcle bclastingen niet onderworpen.
14 juni 1960.
929
2. - Belastiii[JCn gcvesU.gcl cloor ere
ZJOlflCrbes1·uren C/1, (l00'1' cle tVCtte'/'ingen. Betal'ing van clc belasting mo,qenrle ve•l'volgcl 1.oonlcn 8oz.iclnir ten lastc van cle
efgen cuw, ·van cle e·rft)(Wh tm·, van cle op- ·
stnlhoncler, vwn (lc vrnchtgcbndlcer en van
cle ho·nclc1· 1mn cen 'l'ccht WMl• geb·rn'ilc va.n
een zelfcle fiOCcl. - Wettcn ·vnn 5 j1tU 1956
en 3 ju.ni. 1957, ((!/'ti.lcel. 66. - TerrC'incn,
c i,IJCn clo·m nm. il c Staa. t, ge1Jr·ll'i.kt voor cW
8poorwe[len en li·un awnhrwigheclcn. - Nationalc maat.scliapJlij cler 8poorwerJcn clie
ecn recht •va n rJelJ•I''II.ik o·uer rlezc ter·reincn
·uitoefent. ll1 etsbcwtlin{fen zDnclcr toeva.ssin{f. - De bepa1ingen van de artikelen Gr. van cle wetten van 5 juli 1()56 en
B juni 1957 betreffende, respectievelijk, cle
watering·en en cle polclers, luiclens welke
de betaling van de door cle volder!Jesturen
Pn de wa teriugen geve;;tigcle belasting soliclair ·vervolgcl mag worden ten laste van
cle eigennar, van de crfpachter, Ynn cle
opstalllouder, van de vruchtgebrniker en
van <le llouder van een recllt van gebruik
Tan een zelfde goed, zijn zonder toepas-

PREJUDICIEEL GESCHIL.- RECIITDANKEN.
sing jegens de Nationale rnaatschappij der
spoorwegen wat betreft de terreinen waarover zij een recht van exploitatie en gebruik heeft en welke, eigenclorn van de
Staat en voor de spoorwegen of hun aanhorigheden gebruikt, aan gezegcle belasting onttrokken wonlen.
929
14 juni 1900.

PREJUDICIEEL GESCHIL.
1. -'- Belclctngcle vervolgcl om zonfler
toest·enuwing vnn cle ei_qenanr of zi:in
1·echthebbenile op een anile1·s gmnrl te
hebben gejaa.yrl. - Beklaaurle rUe Z'ich cr
toe 1Jeperli;t te bewe·ren rlnt h-i:i het jacht1'echt feitel-ijlc •tl'itocfenile op rUe rtroncl of
mecnrlc znllcs te mogen rloen.. - A·rt·i.lcelen 16 en 17 vrm clc wet van .17 ap·ri.l 1878
niet toepasseUjlc. Stelt geen prejudi-

fle. bnrgerli..ike 1·echter. -

Yoononanle. -

Wanneer de beklaagde, vervolgd uit
boofcle van, op welke wijze ook, een openbare weg· beschmligd of geschonclen te
hebben, beweert clat hij bet vol en geheel
eigendomsrecht bezit op de grondslag van
{le weg en aan de betrokken administrntie
elk zakelijk onroerencl recht 011 bedoelde
grondslag betwist, moet de strafrechter
bij wie cUt prejudicieel geschil nnnhangig
wordt gemnakt, hetzij bet verweerrniddel
verwerpen in elien het blijkt cln t bet noch
op een schijnbare titel noch op bepaalde
feiten van bezit steunt, hetzij bet verweermidclel aannemen en pnrtijen naar
de burgerlijke rechter verwijzen; hij zelf
mag over de betwisting niet beslissen.
(Wet van 17 april 1878, art. 17 en 18.)
22 juli 1900.
1001

PUBLIEKE VORDERING.

ciele kwestie tegen, zoals voorzien bi.i
artikelen 16 of 17 van cle wet van 17 april
1878 houclencle de voorafgaande titel van
het vVetboek van strafvorclering, de beklaagcle vervolgcl nit hoofcle van zoncler
toestemming van cle eigenaar of van zijn
rechthebbenclen op een anclers grontl te
hebben gejaagcl, die zich er toe beperkt
ann te voeren dat hij bet jachtrecht feitelijk uitoefencle op die grond of in elk
gevnl te goecler trouw rneende zulks te
rnogen doen.
22 februari 1960.
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In we·rlci.n!J lwengen ervan. Rechtstreekse ilagvaanlin[! lloo·r flc sch·nlcle-iser
uefleelteU{!c in. cle plnats {festelfl vrm het
slrwhtoffer vrm het m·i.srlr-i.ff. Rechtstreekse rlng·vcut'Nlin[J 'insgelijks ingestelll
rloor het slachtoffer van het m'isilr·i.if. Bettoisthlff betreffencle het in we,rMn[J
brengen van rle 1J'UbUelce vonlering. BetwistinrJ van bela:nu ontbloot. - De be-

tichte heeft er geen belang bij het recht
te betwisten vanwege cen schulcleiser, gecleeltelijk gesubrogeercl in de rechten van
bet slnchtoffer van een mis<lrijf, om de
pnblieke vordering in beweging te brengen, wanneer c1ie vorc1ering insgelijks in
beweg·ing wercl gebracht door een rechtstreekse dagvnarding vanwege bet slachtoffer van het misdrijf.
(]1)3
14 maart 1960.

592

.2. - Telastleouin_q van beschrulirtiny of
schenrUnrJ vw11 eon OJJen.1Jwre weg. - Beldangrle rUe arm cle rulm·inistrnUe elk onnJCren£7 zakelijlc ·recht op rle rtronrlsla.g
va.n. rle weg betwist. Pre:i·nrlicieel geschil behorenrle tot rle bevoegclhe·icl vam.

R
RAAD VAN STATE.

RECHTBANKEN.

Macht va.n. rle haucleUngcn vwn rle arlmi.niskaUeve overhellen te ve·rn·iet1[Jen. NnUonale mrwtschatmi:i cler Bel[Jische
spoo·noe{fen. - Aclmindstmtieve overheirl.

1. - StntfZ'aken. - Machten van rle
reohtsmncht van wijzen. - W·i.:iz·iuin,q vrm
rle q·uaUjicaUe. - In strafzaken mag de

- In hanr betrekkingen met lmar personeel, geregelcl door bet statnut van het
personeel, is <le N a tionale man tscha ppij
der Delgische spoorwegen een ndrninistrntieve oyerheid naar cle zin van artikel 9
van de wet van 2B clecember 194(], houllende instelling van een Rand van State.
27 november 1959.
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rechter over de grond (le qualificntie wijzigen van het bij hem aanhangig feit,
maar hij kan niet uitspraak doen over een
feit <lat bij hem niet aanhangig werd gernaakt.
4 september 1959.

10

2. - Strafz·a~;en. - Gesloten !lewren. Geen verz)Ucht-i.ng bef'ichte te ntftrlple[Jen

REOHTBANKEN.

1120

voomleer het sluUen V(l;n de clmwen te bevelen. Geen wettelijke bepaling ver-

lllicht het wijzencl gerecht de betichte tc
raaclJplegcn vooralcer te bevelen dat de <lebatten met gesloten dcur plaats zullen
grij;pen.
·
13
7 september 1959.
3. -

Gesloten deu.ren. -

Openbcwrheirl

wm de clebntten ter terechtzUting, [JCvaarli:ik v·oor de orrle of cle zerlen. - Soeverein oonlee/, vnn rle ·rechter o·ver rle
rtronrl. - De rechter over de grand oor-

cleelt soeverein of de openbaarheicl van de
debatten ter terecht7;itting gevaar vertoont voor de onle of de zeden; zijn beslissing clienaungaamle, berustende op louter feitelijke beoorclelingen en onafhankelijk zijnde van de tegen lle beklaagcle
ingebrachte telastleggingen, valt nooclznkelijk buiten de controle van het hof van
verbreking.
.,
1u
7 september 1939.
4. - BtwgerUjke znken. - JJiacht ·van
rle rechte·r om van ambtstveue de door de
pnrUjen· voorgestelrle •1-erlenen ann te FUllen. Pe'l'ken ·van (/eze macht. De

ofwel begrepen was iu die waarop ze
grond was; de verdediging van de
klaagde tegen clie uieuwe inbreuk kan
onwettigheid niet clekken.
21 december 1939.

gebedie
361

7 . - Strajza.ken.- Jlieldin[J vnn de datnm van het misdri:it ·in de beschi.kl!Ang
van verwijzing. - Macht van de rechtm·
tot het rechtzetten Ht~t rle rlntu1n. - De
meWing, in de beschikking van verwijzing, van de <laturn der feiten, die lwt
voorwerp van de vervolging nitmnken, is
slechts voorlopig; bet behoort de feitenrechter <leze datum clefinitief te bepaleu,
volgens de uitslagen van het omlerzoek en
met innchtneming van de recllten vnn de
verclecligiug.
4 janunri 1!l60.
3R4
8. - Sf}'((j:wllen.- Publi.el,:c •tJo•rde'l'in[J
·verfa.rtnl lilijken(/e ·wl{lens de in de be.mltikking rwn ·t:erwijzht[J aan de feiten. [JerJe·ren rlaf'lun. -Macht ·Pan de rechter tot
ltet bepa.len ·rrut 1le werkeli:ike 1latnm ran
rle m i8C7ri;i'ven. - De omstancligheicl dat,
uit oorzaak van de in de beschikking· van

rechter mag van ambtswege de door <le
partijen voorgestelcle reclenen nnnvullen
wnnneer hij nlleen steunt op feiten <lie
hem regelmatig ter beoorcleling voorgelegd
zijn en hij noch l!et voorwerp, nocll de
oorzaak van de eis wijzigt.
169
29 october 1!}59.

vc•rwijzing· nun de feiten gegeven datum,
de vubliPke vor<lering verjnard blijkt, verbieclt de rechter niet, eu ontslaat hem
evenmin ervau, <le werkelijke datum van
llet misllrijf 011 te zoeken en te bepalen,
onder meer ten einde te oor<lelen of de
vublieke vorderiug nl of niet yerjaarcl is.
4 jnnuari 19GO.
384

5. - Bu.I'[Je'/"lijke zaken. - Ferplic:htin[J
t:oor de recllter om de juri.dische annl op
te zoel.:en 1:an de lwm onrlerworpen feiten,
welke ook rle cut rd weze door rle tmrt1)en
van ·vooropgesteld. - De rechter, tot be-

·9. - Strnf,ml<en. - Blii'[JCI'lijlce vonlel'ing. -Macht ·van de ·rechter am.1Jtsha,lve
betveeyredencn al/.11. te wenden in. plaats
nm de:::e ·welke rloor de pa·rU.,ien toe'/'llen
·t:oorrJesteld. - Perken. -De recl!ter mag

oorcleling van de gegrondheid van een eifl
<lie bij hem nanhangig is gcmnnkt, diPnt
de jurillische nard up te zoeken van de
ann zijn om·deel ouclerworpcn fpiten, welke ook de nard weze die door de vartijen
wordt vooropgesteld.
27 non•mber HIGH.
277
6. - Stratzaken. - Reehter ·in beroep
tHe de belclna(Jde veroordeelt wegens een
·inbreul.: wnder dan die wawro·ver de ecrste
·reehter uitspranJ,; heett uedann. - Geen
vaststelz.inu dat lwt al(/1/s ·t,veerltouden feU
hetueen is wnaroz; de rer·t:olrtinu f!C(Jroncl
WCP8. OnwetU[Je 1'el·oordelht(J. - YenletUgi:nu vnn de beklaagcle 'ilt lwuer lwroetJ
op de ·11'ieuwe in·breu k. - Krach teloz·e oml;tanrliuheiil. - Is onwettig de beslissing

van de rechter in bc•roe]J <lie de bekltutg<lle
veroorcleelt wegens een iubrenk antler dan
die waarover de ePrste rechter nitspraak
beeft geduun, zomler vast te Htellen dut
bet aldus weerbouden feit hetzelfde was
als clit wnnrop cle vervolging gegroll(l was

sleehts ambtslw lve beweeg-redenen annwelHlen, die door tle parti,ien niet werden
voorgesteltl, wanneer hij enkel steunt op
feiten cUe regelrnntig aan zijn 'beoorcleling
werclen onclerworpen of imlien die beweegreclenen van openbare orcle zijn.
2,),

jnnuari HIGO.

10. -

Bu.merli;ike za./,:en.

4T(i
~

Yaststel-

linu uw 7t et ·roorwwrp va:n de ei8. i'!laclttojJer rial rnn de ·verzelceratw, cUe de
lmrge'l'lijke •1:era ntwoorrlelijl"lwia vam de
r/(}.(/er ·rrNI het onuet:al delct, lJetctlin[J in
zijn lwnden eist ·uan het berlrarJ wm de
uelerlen 8C/I({df'. - Artikcl 1 vnn rle toet
·ran 24 m ei 19.J7 niet ·verm elll in cl e lla[lraardinrt. - Artikel 1166 ·v1m het Buryerlijk 1JTct/)()e/,; alleen aangcltaalrl·. - Rechtwr orcr de urond ku.nnenrle besz.issen dat
rle inuestelde 1·onlerinu gegrorul is 011 al'f'ikel .l ra.n rle wet ·t:a.n .'24 rnei 1987. - De

reellter un·r <le groncl, <lie vaststelt dat
het slaclltoffer van een ong·eval, bij tlagvnar<ling, tle veroorcleling van de verzeke-

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

raar, die de bnrgerlijke verantwoordelijkheid van de dueler van het ongeval dekt,
i1eeft gevorc1erc1 om hem rechtstreeks het
bedrag van de schaclevergoecling te betalen dat die verzekertle zelf werd veroordee'ld om te betalen, kan wettig beslissen
dat alzo een vordering op groncl van artikel 1 van de wet van 2-± mei 1937 wercl
ingesteld, zelfs inclien die wetsbepaling·
niet uitdrukkelijk in de dagvaarcling wenl
vermeld en uitsluitend artikel 1166 vall
het Burgerlijk Wetboek daarin wercl ingeroepen.
26 februari 1960.
612
11. -

Bu·r.qerlijke znken. - Oo1·:::anl.;
Yorderinu tot 1titvoe'l'iur; van llet contract. - Benam·in(J door.
eiser ueue·ven. - Rechtcr £lie een rtnrlen;
benam·in(J van l1et contract rloo·r verweerdcr vooruesteld aanneemt. - Geen ventnrlerin(J vnn de oo·ri!iaa1c vnn de '/)01'rleri1t(J.

1;a.n de vonlerin(J. -

- De rechter bij wie een vordering tot
uitvoering van een overeenkomst aanhangig worclt gemaakt, wijzigt de oorzaak
van de vorclering niet door in cle plaats
van de door de eiser gegevene benaming
van cle overeenkomst een andere jhiste benaming te stellen door de vcrweercler gegeven. (Wet van 25 maart 1876, art. 23;
Wetb. van bnrgerlijke rechtspleging, artikelen 61 en 46-±.)
8 april 19()0.
731

RECHTEN VAN DE

VERDED~

GING.
1. -

8fratzaken. - 87niten van de rle1tren rJevonleNl door het openban1· minister·ie in nanwezi{fheirl van betichte. - Betichte die peen bet·wist-in{f otJ(JewortJen
heett. - Gesloten denren be-r·olen.- Geen
schencz.in{f van rle 1'echten 'ran de verdecUpin{f. - Wannee]: het openbnar ministerie

gevorderd heeft clat het onclerzoek met gesloten cleuren zou geschieclen, en de betichte, aanwezig bij deze vordering, geen
betwisting opgeworpen heeft, schenclt het
wijzencl gerecht de rechten van de verdecliging niet door het sluiten der deuren te
bevelen.
13
7 september 1939.
2. - Straf,zalcen. - Ye1·.znim van cle
'rOorlezing door de {frifjier um de op{femaa.J,;te processen-verbanl of versla{fell. Betichte rUe llet ve·rmtllen 1xm cleze fo1·mnliteit niet {fevordenl hceft. Gcen
schend'in{f va.n de rechtcn· van de vercletU[Ji}l(J. Het verznim vtm de voorlezing
door de griflier van de correctionele rechtbank van de opgemaakte processen-verbaal of verslagen kan geen sehending uitmaken van de rechten van de verdecliging,
VERilR.,

1!J60. -

71

1121

wanneer de betichte het vervullen van
deze formaliteit niet gevorderd llE'eft.
(Wetb. van strafv., art. 190.)
7 september 1959.
13
3. - 8trat::mke11. - Arrest ·rnn 1;eroordelin{f die bescheiden im·oczJt die nict aan
de venlachte mede{ferleelcl werden.
8chencz.in{f van de Techten 'rwn de venledig'in{f. - lOr is schencling van de rechten

van de verdediging wanneer het arrest
van veroordeling bescheiclen inroept wanrVUll niet vastgesteld wordt dat ze ann de
verdachte meclegeelcl werclen.
14 september 1U<JfJ.
30
4. - 8trafzakcn. - Deslw.ncliu ·versla{f
de wijze n:iet OJJ[Je·l;ende wawrop tle deslcun(Zi{fe tot ecn analyse ·is o·rer{fe{fcum. Belclnn{frle rle lmwi.jswaardc 'ran het •uersla.(J 1.."66r de feitenrechters hebbendc ku.nnen besprelcen. - Geen schencl-i-11{1 HLn de
1·echten ·vnn de venlecUrting. -De rechten
van de verdediging zijn niet gescllomlen
door llet feit dat de deskundige in zijn
verslag de wijze niet opgegeven heeft
waarop hij tot een analyse is overgegaan,
wanneer de beklaagde de bewijswaanle
van cUt verslag v66r de fcitenrechtcrs
heeft lnumen bespreken.
9 november 1939.
206

5. - Verlccer. - Proces-rcrbaal niet
{festnw·cz zijnde peweest in afschrift aan
de qvetsovc·rt-redc·r. - Omstwncz.i{fhei.rl die,
nlleen genomen, een schend·in{f vun de
rechten va.n de venlecz.igin{f niet vaststelt.
-- Uit de enkele omstanclighehl dat het
afschrift van het proces-verbaal dat een
inbreuk op de V\Tegcode ·vaststelt aan de
wetsovertreder niet gestuurd werd volgt
de schending van de rechten van de verdecliging niet.
23 november 1939.
6. - BetcJ.:ening van clc voor.'tiening
ter uckor:en woonplaats van (le toelwmsti{fe ·rerwecrder. - Memor·ie tot antwoo·r(l
waaruit cle /.;ennis ·van rle tot sta·vinrf
van clc voor.zienin(J awnpevoenle m.idrlelen
lilijl.-t. - (]een schenclin(J van· de 1·cchten
van de venledioin(J. Is niet van die

aarcl dat zij de rechten van de verdediging in gentar brengt de betekcning van
de voorzicning nan de verweenler in verbreking ter woonplaats door hem gckozen,
bijzonclcr wnnneer de verweerder Tegelmatig een memorie tot antwoonl ter griflie
nm llet hof lleeft ingediend waaruit blijkt
dat hij kennis l1eeft gehad van de in het
verzoekschrift tot cassatie ontwikkelde
mill de len.
27 november 1059.

7. -

8traf<:ake11. -

Beklcwgde be we-
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1'e1ulc, 'in eerste aanlcg, zi.jn zienswijzc
niet tc hcl!bcn lc·wmwn 'lt'ifecnzcttcn aanga,aJI(le een cloor het openbaar m'iniste1·ie
necruelegcle nota.. - Nota. gc·voegrl 1J'i.j het
aossier ter beschikl,;inu ·vwn de belclaagde
uestelrl voor rle behandeling ·van de zaaJ,;
·v66r l1et hot va1~ bcroep. - Ueen sehenrz.inu van rle 1·eohten van rle venlerUg'ing.

- De 1·echten van de Yenlelliging zijn niet
geschonden doordat cle beklaagde geen
kennis zou hebben gehacl van cle inhoucl
van een nota in eerste aanleg door het
openbaar ministerie neergelegcl, wanneer
nit de samenstelling van hct strafdossier
en de inventnris van de stukken blijkt tlnt
llie nota bij het dossier wercl geyoegcl en
deel uitmaakte van cle vroceclure, waarvan de beklaagcle inzage lleeft kunnen
krijgen 1n66r het onclerzoek Y<lll de zaak
in hoger beroep.
4 januari 1960.
m±
8. - Stra.f.::a7JCII. - Ncerleg,rring van
st·nkken aoor ecn pnrti:i na. sl·uiNng va1~
71 ot rlebat. - Rochtcr rlie noch de 1jenverv'ing ran ll'ie stnJ,;J.-en als 1:reema aan hct
aeuat, noch de '/.oocleropeninrt 1mn het debat uclast. - f:Jchenrlinu ·vrw lwt recht vwn
·venled'iging ·rnn de teuonparti.j. De

rechl:er, arm wico door een partij geclurende de beraaclslnging stukJ;:en worden
Yoorgelegcl, schenclt het recht Ynn de verdediging van de tegenpartij, im1ien hij
noch (le verwerving Yan c1ie stnkken alR
vreemcl aan llet llebnt, nocll de wec1eropening van hct llebat gelnst.
18 januari 1960.
437
9. - M1litie. - Houe miHt'iemacl. Ve·rwerping van het ver:wek van rle rlienstpliohti[JC. Beslissi!lg uowc:wn na aan·vullenrl ontle·r:zoek. - Uitslauen vrtn hot
OIHlcrzoek awn de clienstpliohtige oj' ann
.'Zi:rn nwrlsman niet mecle[!crleclrl. - Schenrz.i!llg vnn cle rcchtcn. van clc venlerliging.
- Dient verbroken te worden, wegens
schending van de rechten van de verclediging, de besli~sing wanrbij de hoge
militieraacl, na tot een aanvullencl onclerzoek te zijn overgegaan, het verzoek van
de clienstpliclltige verwerpt, zoncler clat
de uitslagen van het omlerzoek nan de
dienstplichtige of mm zijn raadsman werden meclegedeeld.
8 februari 1960.
515
10.- Stratz·aJ.-cn.- Notn gezonclcn aan
clc ?'Cchte1· floor een pa1·Uj na hot svwiten
cle·r clcbatten. Geboudijlce heTopening
1jan clc dcbatten. - Soevc1·eine beoonlel£nu
vnn rle ·reol&tcr.- Ve1'WC1'pin[J vnn rle nota.
inclien de rlcbattcn n·iet lwrovenrl wo·rclen.

- vV anneer

een partij een nota of een besclleicl wenst over te leggen na het sluiten
van cle debatten, client ze te {lien einde
llet heropenen van de debatten te vragen,

maatrcgel waarvan de Techter de gepastheid oorcleelt. Inflien de rechter oorc1eelt
dn t de deb a tten niet dienen lleropenc1 te
worclen moct lli:i van de reclltspleging· de
stukken weren die hem overgemaakt werclen wanneer de zaak reecls in beraa{l gellouclen was.
21 maart 1960.
682
11. - In stmtz·aken. - Voeg·bng van
stHIGJcen bij cle b·unclel Ujclens hot gerl·inrt
in bc1·oezJ. - Yenlaohte rl'ie e1· kenn'is van
hectt kmmC·I• ·nomen v66r het oncle1'zoe7c
van cle zaak rloor het hot vcm uerocz1. Geen sohencl'i:nu van. cle reohten vwn cle
verrlerz.i[Jing. - De rechten van de verdediging worden niet geschonclen door het
voegen Yan stukken bij de reclltspleging
tijdens llet gecling in lleroep, als cleze stukken aan cle bnmlel toegeyoegcl geweest zijn
en cle Yel'Clachte er kennis van heeft knnnen nemen, v66r het onderzoek van de
zaak door het llof yan beroep.
16 mei 1960.
823
1:2. -In. stmf.wl.:en.
Verrlachtc rUe
om rle venlag1n[J van rle zaak verzocht
hcctt totclat het onrlerzoek van ccn· klaoht
in 'Valse get·wiuen1s geeinrlirtrl zij. - Gct·wipenis mrtteloos gcacht om rle ovcrt·u.i[!illrJ ·van clc 1·echter te vornwn. - Venlauing niet tocgekenrl. Geen schencUnp
ran rle 'I'Cchtcn van rle 1!6'/'ilerlirrin[!. -

Schenclt de rechten van de Yerclecliging
niet de rechter die ten gromle nitspraak
doet zonc1er een verzoek van de yerclachte
in te willigen strekkencl i ot de verclaging
van de zaak tot(lat llet onclerzoek van een
ldacht in valse getuigenis geeincligcl weze,
wanneer hij soeverein beslist hecft dat
aaar de getuigenis, voorwerp van de
klacht, nutteloos was, hij ze niet in aanmerking nam .
16 mei 1060.

823

Stratzaken.
Uitlcvcri'llrf. ~
Arrest van. cle lcame'l· van ·inbesch~tlrliginrt
stellin[J cla t een iloo·r een 'V'reemrle ovc·rlteirl ·u:ituovaanz.irtrl bevel tot 71Uvoedn .rt
1t,itvoerbaa1· mew kt. YreenMlez.in[J 'in
conclus1cs 'inrocpcncle flat het clossior OlJ
rle rwi.tfie van lzet hot van ueroep niet te
zi)ner bcschikking uestelcl wenl. - Arrest
vaststellcncle clat cle v·reemcleUnr; een voO'/'stel tot opsohorUnrJ van cle hanrl !fcwezen
hectt clnt v66r het slnUen cler rlebatten
[Jcrla.an ·wenl, en flat e1·toe st·l'clcte hem
toe te laton zijn vcnlecligin,q cum te vnlZen. - Geen sohencUng van rlc 'rechten vnn
rle vcnlerUginr;. - Schenclt niet de rechten

13. -

van de verclecliging, het arrest van de 1mmer van inbeschulcligingstelling welke een
door de vreemcle overheicl met het oog op
uitlevering uitgevaarlligcl beYel tot aanhouding uitvoerbaar verklaart en welke
vaststelt clat cle vreemcleling, {lie in con-

REOHTIDRI,IJKE INRIOHTING.
elusies inroept da t hct uossier niet op de
grifl:ie van het hof van beroep te zijner
beschikking of ter beschikking van zijn
raadsman gestelcl werd, het voorstel tot
opschorting van de hand gewezen heeft,
welke hem v66r het sluiten der debatten
geclaan werd en ertoe strekte hem toe te
laten zijn verdecliging aan te vullen.
22 juli 1960.
1004

RECHTERLIJKE INIUCHTING.

straffe van nietigheid van de rechtspleging
en van het arrest, op de terechtzitting
moet bijgestaan worden door een grifl:ier
of een regehnatig in die lloedanigheid aangestelde persoon, wordt het niet geeist dat
dezelfde grifl:ier aanwezig zou geweest zijn
op iedere van de aan het onclerzoeken van
en het vonnissen in de zaak gewij cle terechtzittingen.
7 september 191)9.

12

2 . - Hot van beroep.- StmtzMcen.OtJCnbaar m·inisterie. Oncleelbaa;J"hehl.
- Magist·mten van het J)(l'J'lcet-generaal
cUe ·in dezelfde zaak ·in ellcwnders plants
kumnen, t1·eclen. - De procureur-generaal
bij het llof van beroep en zijn substituten,
wnaromler de aclvocaten-generaal, maken
op oncleelbare wijze het openbaar ministerie bij cUt rechtscollege uit; wegens de
ondeelbaarlleid van hun instelling, kunnen ze in dezelfde zaak in elkanders
plaats treclen.
7 september 1959.

clat het openbaar ministerie in zijn aclvies
wercl gehoord, de termen niet vermelclt,
waarin een toegevoegd grifl:ier de eetl lleefi;
afgelegcl, is deze nietiglleicl zonder invloecl
op de wettigheicl van de beslissing in hager beroep, wanneer het arrest bij wijze
van nieuwe beschikking uitspraak doet,
door uitsluitencl op eigen redenen te steunen, en de partijen kennis hebben kunnen
nemen van gemeld dossier v66r de {lebatten v66r het hof van beroep.
11 januari 1960.

1. -Hot van beroep. - SamenstelUng
vwn, de zetel. ~ B'i,istancl va.n een r;rijfier.
- De !J1'ijfier moet n1et noocl.zakel'ijlc clezelfcle z'ij11 011 al cle terechtzitUngen gew'i:icl aan het onclerzoeken en het vonwissen
i·J~ cle zaalc. Zo het hof van beroep, op

12

.3. - SamenstelliJifJ van de zetez.
StJ:ct.fznlcen. OorrecUonele rechtbanlc
bifgestawn cloor een toegevoegcl ff'l"ijfier. Geen •vaststelUng van rle te·rmen van de
door hem afgelegde eerl. - Terechtzitt-ing
tijdens detvellce tJwrti:ien een dossier neeJ'ler;den en ·in hun m'i(lrlelen 1vonlen ,qehoorcl
en het openbaar miruiste'l'ie ·in z·ijn aclv·ies
·wenl gehoonl. Hot vwn beroep witspraak cloende bi:i tvi.fze vwn n·ienwe besohilclcht,q en •tl'itsl1tUencl op eigen reclenen·
steunende. ParU,ien hebbenrle ?.;ennis
lcmNwn nemen van de bmulel v661· fle fleba.tten v6M het hot van beroe11. - N'ieU[fheifl van het vonn·is zomler ofnvloccl op cle
beslissinu ·in lwge1· bemep. Bijaldien
ook de beslissing van de eerste rechter
nietig is omclat het proces-verbaal van een
terechtzitting, ·waarbij worclt vastgesteld
flat partijen een bunclel hebben neergelegd, in hun micldelen werden gehoorcl, en

1123
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4. - PoUtiereahtba•nlc. - Offiaier van
het open baar mindster-ie. - Plcwts toacw
er sleahts een tJoUUecomm·issal'is ·is. Plants va.n tJoUUeoonwvissaris otJellfte·vallen. - Ambt vervulcl floor fle btwr;emeeste·r van cle plaa.ts. - Bet ambt van het
openbaar ministerie bij de politierechtbank, in een plaats waar er slechts een
politiecommissaris is, WOl'{lt vervuld tloor
de burgemeester wanneer de plaats van
politiecommissaris opengevallen is. (Wet
van 18 jtmi 18G9, art. 153.)
11 april 1960.

736

:5.- Bur,qel'lijlce zal,;en.- TTerpliohting
van fle J'eahte1· fle Iurhlische aanl van cle
feiten, cUe hem vooJ·gelegcl wonlen, na te
1/futn, wellce benmning h1eman door fle
JHtrti:ien oolc 1.venl gegeven. - De rechter.
bij de beoorcleling- van de bij hem aanhangig gemaakte eis, is verplicht de juriclische aard van de feiten, die hem voorgelegcl worden, na tc gaan, welke ook de
benaming weze die de partijen hieraan
hebben gegeven. (Implicietc bcslissing.)
lO juni 19GO.

912

6. - Sa.menstelz.ing van cle zetel. PoUUereahtbanlc b·ijgestann floor een persoon toer;evoer!cl a.ls grijfie1·. - Vonn·is en
1Jroaes-verbaal van cle teJ·eahtz-itUng vaststellenfl·e clat cleze persoon. cle eecl Mgelegcl
heeft cl-ie awn cle openba1·e ct1nbtenaren
opgelegcl 1vorclt, 11wa1· niet fla.t h·i:i Belg
en tenm1nste '21 jaar o1ul is of clat ll:i:i opsteller of becl·iencle van fle g·rijfie ·is. N1etigheifl 1:a.n het ter tcrcahtzitting ,qeflaan onflerzoelc en van. het vonn·is. - Zijn

nietig het ter terechtzitting geclaan onderzoek en het vonnis gewezen door een politierechtbank bijgestaan door ecn persoon
<< toegevoegcl als griffier ll, wamwpr noch
het vonnis nocll het vroces-verbaal van cle
terechtzitting, die vaststellen dat deze
pcrsoon de eed die aan de openbare ambtenaars opgeleg-d wordt afgelegcl heeft, een
vermelding inhouden die toelaat na te
gaan of hij regelmatig als grifl:ier toegevoegcl werd, hetzij omdat llij Belg en tenminste 21 jaar oud is, hetzij omclat hij
opsteller of becliencle van {]e grifl:ie is.
(Wet van 18 juni 1869, art. 207, gewijzigd

112± RECHTSPLEGING IN STRAFZ. door :utikel !l van de wet van 20 juni
1957.)
22 juli 1960.
1000

QECHTSPLEGING: IN STRAFZAKEN.
1. - Dailcn 'C'an onilcrzoek. - Onfle·rzoclcsreohter. -Macht. - De onclerzoeksrechtc'r, ertoe aangezocht ter zake van
zekere feiten een onclerzoek te cloen, mag
overgaan tot aile opzoekingen, nuttig om
de wnarheicl te c1oen blijken, die noch wettelijk verboden, noch onverenigbaar zijn
met de waarcligheicl van zijn ambt. CWetlloek vnn strafvorclering, art. 61.)
2 mei 1960.

783

2. - DolU'!l[f. - Bloeclproef op cle oveJ·lerlCn persoon. ·- Blocclproef op bevel van
de onrle·rzoeksrechter.- WetteHikhehl. Geen enkele wetsbepaling verbieclt de onclerzoeksrechter in geval van clocling, met
het oog op ontlecling, tot een bloeclproef
te lloen overgaan op het lichaam van de
overlellen persoon, van het ogenblik af
Llat deze maatregel hem door de nooclwendigheden van het onderzoek geboclen voorkomt.
783
2 mei 1960.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARREST EN.
1. - St·mf.zalcen. - BeUchte cUe, In
conclnsies, hct bestaan van een gronfl va.n
·recl1 tvaa:rcUging 11-it zeke·re feiten. nfle·iclt.
Yonnis van veroonleUng flat cUt ve1··weer n·bet tegemoet lcomt. BesUss·ing
'll'iet gemoUvecnl. - Wmmeer een betichte,
in conclusies, l1et bestaan van een grond
vnn rechtvnardiging nit zekere bepnalcle
fciten afleidt, is het vonnis vnn veroordeling niet gemotiveercl, dnt er slechts op
wij~t clat het misdrijf bewezen is gebleven
door het om1erzoek ter terechtzitting· geclann.
11
7 september 1959.
2. - Reohtstreel,;se belast1ngen. - Ar1'est llat een rJrief tcrJemoetkomt ·in co·nelnsies 1t.itgeclrn7vt. - A·rrest clat cle ontvanlcelijlcheicl van cleze g1·iej aannce1nt. Door een grief tegemoet te komen in conclusies uitgeclrukt, neemt het arrest de
ontvankelijkheicl nan van clezc grief.
8 september 1!l59.
19
3. ·- F!tmtznlcen. - Bur{ferli)ke vo1'llerillff. - VeroorcleH11g tot scharleverrJoeain[J
tegenover cle b ll1'gerz.ij7ce partij. - BesUs-

REDENEN VAN DE VONN. EN ARR.
sing (UC ste·umt op rle besl·uUen vnn een
Beslissing rlie cle
rleslcuncl'ig 'verslag. k'l'if'iek niet beantwoonlt llie 'in conolnsie.s
lloor cle venlachte 'ztUgeoetenll wenl op
(lit ve1·sla[J. - JYiet met reclenen omlcleclc
besUssing. - Is niet met red en en omkleecl
de beslissing clie de verclachte veroorcleelt

tot het betalen van scllac1everg·oec1ing aan
de bnrgerlijke partij, en die steunt, voor
de begToting van {]e schaLle, op de besluiten van een cleskunclig verslag, zonder de
kritiek te beantwoonlen die door de verdachte, tegen clit verslag, in conclusies
nitgebracht wercl. (Gronclwet, art. 97.)
14 september 19G9.
3l
4. - Reohtst·reekse belastinr,en. - Rellcn 1,vnant:it blijh:t clat lle rcchte·r iecler
pertinent J..:arnkte'J' nan cle oonolu.s'ies vctn
een p(wtij ont.c·egt. Geen verpl'ichf'in[l
'VOO·r cle rechter 1tUcl,r·ulckel'ijlc te verlclaren
clat ldj cUe COIICl'IISics VC'!'tVC'1'1Jt. - Wanneer c1e rechter een reclen opgeeft wanruit
blijkt clat llij nan cle conclusies van een
partij ieder pertinent karakter ontzegt,
i~ hij niet gehouc1en, om het dispositief
Ynn zijn beslissing te rechtvaarcligen, uitdrukkelijk te yerklaren dat hij die conclnsies verwerpt.
17 l'eptember 1939.

49

!5. - Stmt:~·nken. - Oonclusies v66r cle
eerste J'cchte·r r1enomen .. - Niet opn'ie,ww
voorgeb'}'(wht v66'1' rle rechter ·in hager be1'0C1J. - ReaMer in hoge,r bcroep niet pehou.clen ze te beant~voonlen. - De rechter
in hoger beroep is niet gehonden conclusics v66r cle eerste recllter genomen, doch
niet v66r hem opnieuw voorgebracht, te
beantwoorc1en. (Gronclwet, art. 97.)
21 september 19G!l.

G3

6. -

Strafzctlcen. - Oonclusies. - Bcschouwing voorgestelll in cle vo1'1n van
cenvou(l'ige mulerstelling. Gecn ·PC'I'tJUcht-in[l voor ile rechte1· ze te benntwa01'clcn. - Mankt geen eis, verweer noch ex..

ceptie nit een beschouwing in conclusie
voorgestelcl in de vorm van een eenvouclige onderstelling en de rechter is bijgevolg niet verplicht erop nader in te gaan.
(Gron(lwet, art. 97.)
21 september 1939.
71

7. - Directe belastingen.
Besta.nrlclecl 1Jan het a.ctief van een vennootsohap,
1tit[lcmaltlct lloo1· cen sohHlflvonl,erinrt
voortvloe-ienrlc 1dt voorschotten aa:n ee'n
rlercle toe,r}estaan. - Soh!lllrlvo'}'(lerin.& cUe
onlwvonlerbaa·r ·is gcwonlen ,qccZHrenrle een
maatschappclijlc clienstfaar. - Betoog clnt
rlc venlwijnlng 1Jnn 1Ut liestumlclecl vnn
het (tcUef tot 11'it1n[J moet komen in rle
'l'ekcn'ing en rle balwns voor ae bepaling
nm cle belnstba:l'e winsten. - Venve1·ping
rJcgronrl op 1Ze afwe.;;;igheicl van becl-rljfs-

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN.
ve1·Ues in de zin vnn artikel 32, of van
becl'/'ijfs'u.itga,ve of -last in. cle zin va,n (£1'tilcel 26 van cle sumengesclwlcelcle tvetten.
- Antwoonl niet lHtsseJul. - Beantwoort

niet passencl het betoog <lat de verdwijning van een bestanclcleel van het actief
van een vennootschap die de rechtspersoonlijkheicl heeft, uitgemaakt door een
schulclvorclering voortkomencle nit voorschotten aan eeu dercle toegestaan en gedurende een maatschappelijk dienstjaar
clefinitief oninvorderbaar geworden, tot
uiting client te komen in de rekeningen en
de balans van dit dienstjaar voor de bepaling van de belastbare winsten, het arrest dat clit betoog verwerpt zich steunencle op de enkele beschouwingen dat
geen bedrijfsverlies in de zin van :ntikel 32 van cle samengeschakelde wetten,
noch een beclrijfsuitgave of -last in de ziu
van artikel 26 van evengemelde wetten
claar aanwezig is.
22 september 1959.
74
8. -

StrnfzMcen. Venvee,r voorgestelcl cloo'/' cle betichte in zijn hoofclconclusies floch tegengeszl1'o7cen in zijn aclfl'it-ionele conclHsies. - Geen ve'l'plicht1ng voor
ile 1'Cchte'/' het te beantwoo'l'cle,n. De

rechter is niet gehouclen een verweer voorgestelcl in de hoofclconclusies van cle betichte, doch tegengesproken in zijn aclditionele conclusies, te beantwoorclen.
[) october 1959.

104

9. - B1wgerUjke Z'alcC1v. - Vaststellinp
dat een bepaliny Vfl!n een algemeen lastenlcohieJ·, die een 1'Cahtspleging 'in1'icht, in
.rJebieclenfle termen oppestelfl is. Vaststelling clat, volgCI/8 het gemeensohazJpeli.jlc inz,icht van cle tJa'I'Ujen, men, ftlcten
vnn tJ1'oced'U'/'e lean a a moen clan fl-ie C'l' mefle
F aststellingen die n'iet
geUjlc staan. st'l'ijflig zijn. - Zijn niet strijclig de vast-

stellingen, enerzij cls, da t de bepalingen
Ytm een algemeen lastenkohier die een
procedure inricht om aan de onclernemer
toe te laten zijn verweermicldelen te doen
gelden, in gebieclencle termen is opgesteld,
en, anclerzijds, dat, volgens het gemeenschappelijke inzicht van de partijen, akten van procedure die er mede gelijkstaan
en die dezelMe waarborgen bieclen, kunnen aangewend worden.
9 october 1959.

112

10. - TTerplichUnp txtn mot'iv,edng. Yerplichting onafscheiclbafw vwn fle opd'}'(teht tot berechUng van een geschil. ~

Artikel fl7 van de Grondwet, in zover het
beschikt dat ell' vonnis met rcdenen is
omkleed, vermeldt een regel die onafscheidbaar is van de opclracht tot berechting van een geschil.
9 october 1950.

115
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11. - Bu'/'gerli;ike zaken.
GonoluS'ie
flie een ve1'weer en cle 1'eclen clie het gro'/Ult
1/iitcll''l/.kt. - Arrest flf~t zioh er toe beperlct
het verwee1· tegen te sprelcen. - Arrest
niet gemotitoee}'(l, - Is niet met redenen
omkleed het arrest clat zich er toe beperkt
een verweer voorgesteld in conclusies tegen te spreken, dan wanneer deze de reclen
uitdrukken die, volgens c1e concluant, dit
verweer gronc1t.
16 october 1959.

134

12. - Bu1·gerlijlce zalcen, -- Yermelfl'ingen die ellcafw awnvullen, cle t~veecle cle
ju.iste zin van cle eerste bepnlenfle. - Geen
st1·ijfligheicl. - Is niet door tegenstrijdigheic1 aangetast het vonnis dat twee vermeldingen bevat die elkaar aanvnllen, de
tweede de juiste zin van de em·ste bepalent1.
29 october 1930.

168

13. - B'IWfJC1"l'ijlce zaken. - BesUss1:ng
een verzoelc mn een ,enquete venoe'l'penfle.
- BesUss,ing i'lo hat onr?:eke1·e lntencle of
cle 1·echte1' ovenvogen, heeft flat het verzoelc niet ontvnn1ceUjlc ~vas 'in 1·echte of
niet gegronfl in. feUe. - Beslissing niet
1·egelmatig gemoUveercl. - Is niet regelmatig gemotiveerd de beslissing die een
verzoek om een enquete verwerpt door in
het onzekere te laten of de rechter overwogen heeft dat dit verzoek niet ontvankelijk was in rechte of niet gegrond in
feite,
[) noyember 1059.
188
14. - St·J·af,n~lcen..
Gonclttsies. Beschotrwing omle1· vot·m vctn een vraa.r;
geoppenl. Geon ve'l'tJUchting voor de
t·echter z,e te beantwoot·clen. - De rechter
lweft niet te :mtwoorclen op een in een
conclusie om1er vorm van een vraag geopperc1e beschouwing. (Grondwet, art. 97.)
197
9 november 1959.
115. - Stnrfr:::nlcen.
Gonolusies. Bewet'ing zonfler gepasthehl wonlencle om
reflen van een 'VctststelUng van cle 1·eohte'/'.
- Geen verplichtlng ze te beantwoonlen.

- De rechter client een in conclusies geopperde bewering clie om reden van een
vaststelling vau zijn beslissing zonder gepastheid wordt niet nader te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
0 november 19119.
197
1>6. ,_ Te[!ellstri,idigheicl van motie-ven,
geli:ili; te stellen zijncle met gebrelc aan
motieven. - JJegrip. - De tegenstrijdig-

lleid van motieyen, gelijk te stellen zijnde
met gebrek aan <1e door artikel 97 van de
Gronclwet vereiste motieven, kan slechts
voortvloeien nit de tegenstrijcligheid van
de ondersclleiden motieven van een en de-
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zelfde beslissing, met uitsluiting van c1e
tegenstrijdiglleill van de motieven van een
beslissing met deze van een andere.
9 llOYOlllber 1959.

197

1'7. - F:Jtrafza ken. - Bm·[fe1'lijlce vMtlerin[f. - Conclusies vwn cle bttr{fe1"l#ke
partij feitelijke omstnncligheclen en een
bekenten,is van de beklaagrle, ten bewi,jze
van het ndsrlrijj', rwnvoerencle. ~ V nststelling cloo1· rle '/'eehte·r dat 1dt het ter
terechtzittin[f rJeclane onclerzoelc bUjkt clnt
de fe'iten niet be,we.ZC1v ~:rij'n. - Passenae
antwoonl. Beantwoorc1t passenc1 de
conclusies van de bnrgerlijke partij die
zich er toe beperkt, ten bewijze van het
nan de beklaugcle ten laste gelegde misdrijf, feitelijke omstamliglleden en een bekentenis van d0ze lantste ann te voeren,
<le vaststelling door de recllter dat nit het
ter terech tzi tting gedane onclerzoek blijkt
dat de feiten van de telastlegging niet
bewezcn zijn.
Hi november 1959.

233

18. - O·rrle der apothel,oeTs. - F:JentenUe ae telastle,q[fin!J bewezen. verkla·renrle.
Geen col!clusies. BesUssing '/'e,qelBij ontstentenis
maU[J [femoUveenl. van conclusies, is regehnatig gemotivccrt1
de sententie van de gemengcle rand yan
beroep van de Orcle der apothekers die,
bij beyestiging van de beroepen sententie,
door het omlerzoek en de debatten de beroepsfout bewezen verklaart wegens welke
de strafmaatrcgel toegepast is.
16 november 1959.

237

19. - Directe belasUngen.
AY1'est
een sam, u'it rle 'in rle beclrijfsbelasUn[J belastbare [J'I'Onclslrt[f ·witsluUencle. ~ Conclusies van cle arlmin-istrut·ie niet bewntwoonl.
- An·est n:iet [femoUvee1'fl. - Is niet g·emotiveerclllet arrest dat, uitspraak doen{le
in zakcn van directe belastingen, een som
nit de in de bedrijfsbelasting belastbare
gTondslag uitslnit zonder de op {lit punt
{loor de aclminit;tratie regehnatig genomen
conclusies tc beantwoorden.
17 november l9u!l.

242

20>. - Directe belastin{}eU.
A1Test
rle liNrrieuze rwnslag ·in zijn rteheel ve1·nieti[!enrle. A1Yest enlcel [!emot-iveerrl
1.rxtt zekere elementen vnn rle aanslng betrejt. - Schenrling vwn art'il,oel 97 vctn rle
Gronrlwet. Scllendt artikel 97 van cle

Grondwct het arrest dat, in zaken van
{lirecte belastingcn, in zijn gel! eel de litigienzc annslag vernieti~t, terwijl de TE'denen van die beslissing enkel zekere van
de el0mentcn van gez0gcle nnnRlng betreffen.
17 november 195!l.

242

21.- B-n1'.1ferl'ijlce zalcen. - Vonn,is een
concl-nsie venverpenrle. ~ TTenve1·ping [}estmmcl op eon ·reclen rlie ttvee interpretat1es toelnnt. - Rerlen [}een. zw.ssencl antwoonl zljnile, 110lrte11s een van cle interlJ'I'etat'ies, op rle concl'l!-sie. - SchenrlinrJ
van wrt-ilcel 1!7 vnJ~> rle G·ro1Hlwet. Scllemlt artikel 97 van de Grondwet ll0t
vo=is {lat een conclusie verwerpt bij een
reclen die twee interpretaties toelaat waarvnn een geen passencl antwoorcl is op de
conclusie.
2G november 19G9.
274
2·2. - Pnrtij z·ioh ertoe 1Jeperlcenrle op
fLlgemene 'Wijze in haar conclnsies van be1'0ep naar rle rerlenen vnn het vonnis
a quo te venvijzen. - Geen verplichf.in[J
voo1· cle 1·echter in beroep om ierler rlczer
,rerlenen te beantwoonlen. - Wanneer een
purtij, in haar conclusies v66r de rechter
in beroep, namelijk naar de « reclenen van
llet bestreden vo=is ll verwezen heeft,
verplicht die verwijzing, in algemene bewoorclingen uitgeclrukt, cle recllter niet
om iecler dezer reclenen te beantwoorc1en.
(Grondwet, art. 97.)
27 november lflu9.
281
23. - Geen 'UC'1'1Jl'ichtinrJ, ·in principe,
voo'l· rle 1·echter ·in beroep 0111, rle 1·ecZenen
'Uan rle eerste 1·echter te weedegyen wanneer hij rle:ms besl'issin[l hervonnt. - Zo

de rechter in beroep er toe gellouclen is op
de in conclusies uitg·ec1rukte overwegingen
in te gaan welke een eis, een verweer of
een exceptie uitmaken, moet hij, in principe, de redenen van de eerste recllter niet
weerleggen, wnnneer hij dezes beslissing
hervormt. (Grondwet, art. 97.)
27 november 1959.
281
24. - Directe bela.stin{fen.
Arrest
slechts het ee1·ste [!erleelte vwn eon 1nirlrlel
bertntwoorrlenrle. - Arrest niet rerJelmat1rJ
rJmnotivee'l'(l. - Is niet regelmatig gemo-

tiveerd het arrest {1at slecllts het eerste
gecleelte van een midc1el beantwoorclt, terwijl het het tweecle gedeelte van cUt middel, dat van het eerste onclersclleiden is,
onbeantwoord laat.
1 december 1959.
294
215. - F:Jt·rajz((.kell. - BesUssin,q van
veroonlel'ing het 1nisrlri:if ·in. rle tennen vnn
de ·wet omsch'l'l'jvenrle. - Geen concl-usies.
- BesHssi·II.IJ 1'C[Jelm((.t-iy rtemot-ivee'/'(l. -

Bij ontstenteni,; van conclusies motiveert
de feitenn~cllter reg·elmatig de schulcligverklaring door, in clc termen van de wet,
de elemen ten nm het misclrijf vast te
stellen.
14 december 1959.

26. -

F:Jtraf<!aken. -

334
Belcla.((..IJclC ver-
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volgcl wegens inb'l'e1tken op artilcel 21-2a
van. cle TVegcocle vcm 8 april 195-'t, en oz!
<le artUcelen 418 en 420 van het Etrajwetboek. - Arrest clut hen~ ivegens lle .eerste
inbreuJc vri,jspreelct en hem wegens lle
tweecle ve1·oor!leelt.- TTemonleUng hierop
1r.itsl·u-itcnd gestemul clat cle belvlaagcle, om
·in te haZen, geen· relcening ueho·uclen heett
met cle plaatsgestelclheicl en cle engte va·n
de cloorgung waamver h-i:i besoh'il"te. An·est niet 1'egelmuUg gemotiveenl. - Is

door tegenstrijcligheicl aangetast en is
-llerhalve niet regelmatig gemotiveercl het
arrest clnt, eensdeels, de beklaagde vrijspreekt wegens de telastlegging om, bestnul'{ler zijncle op de openbare weg, verznimcl te hebben alvorens in te halen, er
zich van te vergewissen dat de weg over
een volcloencle nitgestrektheicl vrij was
zoclat er geen gevaar voor ongevallen was,
om de reclen clat het feit niet bewezen is,
en, andercleels, hem wegens onvrijwillige
verwondingen veroordeelt om de reclen clat
hi.i geen rekening gehoutlen heeft, om in
te hulen, met de plaatsgestelllhcid en de
engte van de cloorgang waarover hij claarvoor beschikte.
21 december 1059.
359

2'7. - Direote belastingen.
Oonolnsics 1Jc1;attenrle enkel een niet venrntwoonle bewering. A·rrest waarbij die
lJcweri.ng 'l.vorclt tegengesprolcen. TTolrloende ant·woord. - 'Vannecr de concluHies slechts een niet verantwoorcle bewering· bevatten, geeft de rechter hierop een
vassencl antwoord, door ze tegen te spreken.
l'i januari 19GO.
388
28. - Etratzaken. - Burgerlifke V01'deril1[f. - Beklangcle veroo1·czeeltl. - B·urffCI'U:ilce vonleriJ~[! enlcel annhnngig v66r
het hot van beroe)1. Goon oonolns·ies
1.va t l!etrett cle gegmnclhC'icl vnn cle b·u·rgerl·iflt:e vo·rcle1'inu. - Arrest rlat rle beslissin[t bevestigt, wcta1'lJij cle bu·rge1'li,ilce
vonlering ge,qmncl word ve1·lvlaanl. - Gemotiveenle besliss-i-11{/. - Bij ontstentenis
van conclusies wat betreft de gegrondheid
van de burgerlijke vordering, motivecrt
de rechter in ]Jeroep, waarbij enkel de
burgerlijke vonlering aanhangig is, regelmatig zijn beslissing door de beslissing
van de eerste rechter te bevestigen, welkc,
na de telastlegging bewezen te hebben verklaarcl, de bnrgerlijke vordering gegroncl
verklaart.
11 januari 19(]0.

409

29. - Directe belastingen.
Hot van
beroep hot geschH cloor eigen moNeven beslechtcncl. - Geen verpliohUm.g eonolns1es
te beantwoonlen, 1.oaarl!ij de mot1even
'van de l!eslissing wtn rle d1recteur cler
lJelastingen ·worden lJestrerlen. - Het hof
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van beroep, clat het beroep van een belastingplichtige tegen een beslissing van de
clirccteur der belastingen verwerpt en zich
hierbij uitslniteml op eigen beweegredencn
groncl t, is niet verplich t concl usies te beantwoonlen, WLHlrbij de motieven van de
directenr worden bestrellen.
12 jannari lOGO.
420
30. - Etmtz·nT,;en. - Oonolusies vun
cle l!elvlaaucle vreenul aan zijn sohu.lcl'igheid. - Geen verpl'ichtiny voor cle reohte1·
ze te beantwoonlen om cle vemonleUng
tot strat vwn de boldaapde te J'echtva.cwclige/1. - Om de veroonlcling die hij uitspreekt over de publieke vonlering te
rnotiveren, is de rechter nict gchouden
concl usie8 te bean twoorden die vreemcl
ZlJll aan de sclmlcligheill van cle beklaagcle.
lR jannari 1960.
3 1 . - Bur,qerlijke zal.:en.- Beslissi·nrJ
in hoper beroep. - Geen verpliohth71J voor
de rechter in /iO[!Cr beroep cle clelen van
hot vonnis wellc hij bevestigt te herhalen.

- De rechter in beroep is niet verplicht
de tlelen van hct vonnis welk hij bevestigt
te herhalen; wanneer hij tot clergelijke
herhaling op onvolledigc wijze overgaat,
kan het wegla ten geen aanleic1ing tot yerbreking· gevcn, wanncer nit bet tckstverband van de beslissing blijkt dat uitspraak over de becloelcle cis wcrd gedaan.
22 jannari 1060.
402
32. - Etnr.jzaken. - Betichting ·vermelclencle, h~ cle tennen ·van cu·t·ike/, GG,
lid 2, vrun hot Etrafwctboek, rle cledncming aan het nl!isrlrift. - Geen oonclusies
betrejjenrle clit zmnt. - An·est van veroonleling, tvaarb'ij cle wi.ize van (leelnemung n1et nculer worrlt lJepaa.lrl. - WettcUjk gemotiveenle beslissing. - 'Wanneer
de betichting ·lle deelneming van de verdachte aan het misclrijf vermelclt volgens
de wijzen voorzien bij artikel G6, lid 2,
van het Strafvyetboek, en zulks in de termen v.an deze bepaling, is de rechter, wanneer hij de betichting bewezen verklaart,
niet gehouclen, bij gebrek aan conclusies
over dit punt, nacler te bepalen welke
wijze van deelneming hij a anneemt om de
veroordeling te rechtvaarcligen.
20 januari 10()0.
470
33. - Directe lJelastingen. - Belast.
bare gronrlsla[! door cle rlireoteur rler belas/in [!On ·vastgestelcl overeenlwmstig hat
rloor rle belnstillfJJ!liehtlge geclnremle hot
O'il(lerzoelc van :<:ifn reolamntie gegeven.
alckoonZ. - Belastinoplichtige d-ie In z1}n
oonalusies v66r hot hot 1Xtn beroep /JC1JftU Zrle teiten -inroept, waar·u.U hij cle clwaUnu b·i:i de 'VaststcZUnrt van de belastbcwe
gronclslag ajleiclt. - Arrest tvaarbij goon
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van dcze bcpaalde grieven beantwoonl
wonlt. - N·iet gemotivcrYrclc beslissing. -

Wmmeer de belastingplichtige in zijn conclusies v66r het hof van beroep heeft doen
gelclen clat, om de door hem aangegeven
bepaalclc reclcnen, de vaststelling van de
belastbare gronclslag, waarmecle hij zicll
ukkoorcl had verklaurcl in de loop van het
onclerzoek van zijn reclama tie a an de elirecteur cler belastingcn toegestuurcl, met
dwaling behept was, is llet arrest niet
regelmatig gemotiveercl, clat c1it verweermidclel verwerpt zom1er iecler van de aangellaalcle bcpaalcle grieven te beantwoorden.
480
26 januari Hl60.
34. - R·l!'rgerlijke zalccn. - BesUssing
waarblj een verweer worclt ver·woqwn. Beslissing wclke in het onz·c1ce1·e lant of
ae ·rcchte1· de fciten, waarop het verwee-r
[JC[JrDIUl •J.vas, als on.j·l!'ist of'wel (tls naa·r
1·echt uiet pertinent heett aa.ngezien. Nlet ·rerJelmatig gemoti·~:eenle besUssing.

- Is niet regelmatig gemoti veerd de beslissing welke t>en verweer tegen een vordcring verwerpt, in llet onzekere latend of
de reehter de feiten, waaro]) het verweer
gegrond was, hetzij als onjnist, lletzij als
naar rccht niet pertimmt zijncle heeft u angezien.
28 januari 19()0.
489

3'5. - Directe belasti11gcll. - Miclclel
aoor rle belastin{f1Jlicht-ir;e voorgestel(l in
zifn ve'l'lclarin[f tot be·roep bij het hot vwn
beroep tegen !le beslissing van cle (Ureetew· der belastin[fen. Reperldng van
llet voorwerp q;an het beroep bij eonelttsies. - Bezwrking niet ollveren:i[fbacw met
het hauclh(l'ven van het miclclel. - Geen
(/fzien vwn (lit 1JFidrlel aoor de belastinytJliahtigc. !li'irlclcl onbenntwoonl oelntcn. - N1et gemotlveenl nrrest. - Is niet
regelmatig gemotiveerd llet arrest dnt onbeuntwoon1 lant een midclel door de belastingpliclltige voorgesteld in zijn verklnring
tot beroep bij llet llof van beroep tegen
de beslissing- van de directeur der belastingen, zclfs wanneer {]e belastingplichtige
bij conclusies llet voorwerp van zijn beroep lleeft bcperkt, van 't ogcnblik dnt
deze beperking niet onverenig-baar is met
llct hanclllaven van dit miclclel en de belastingpliclltige lliervun niet heeft afgezit>n. (Grondwet, art. 97.)
2 febrnari 1960.

497

36. - Direete belnsti.Jigen. - BelastingJ)l'iehUge bij aondusics sta,anrle houilencl clat rle vergoerl'inyen, welke hem rloor
zijn werlcgever verleenrl werrlen, gcen belnstlmre bezol(ligingen 1[Uuwlccn en dut rle
u'itgnven, wcllce aoo1· cUe vergoecUngen gerlel.:.t ~oenlen, berll"ijfsuitgnven ·van zijn
werkgeve·r tdtmalcen. Ver·wcrphl{f om

1·ecZen fle belastin{f1JUchtlge het becl1'a,g vnn
rle geclane 7Jeclrijfs•u.itgn•ven 'i!'ict bCW'i,ist.
- N·iet passencl ant~voorcl. - Beantwoordt

niet op passemle wijze de conclusies van
c1e belastingplichtige, waarbij deze staande
llielcl dat de vergoeclingen, welke hem
c1oor zijn werkgever verlecnc1 wenlen
wegens bedrijfsuitgaven, geen belastbnre
bezoldigingen uitmaakten, volgens artikel 29, paragraaf 1, lid 1, van de samengeschakelcle wetten op de inkomstenbelastingen, en dat de uitgaven, welke door die
vergoeclingen gedekt waren, bec1rijfsuitgaven waren, niet van llemzelve, doch vnn
zijn werkgever, llet arrest, waarbij de belastbaarheid van een gec1eelte van die
vergoec1ingen gellanclllaafc1 wordt om rec1en de belnstingplichtige het beclrag van
de door hem gedane bedrijfsuitgaven niet
bewijst, overeenkomstig artikel 26 van
becloelde wetten. (Gronc1wet, art. 97.)
2 februari 1960.
302
.3'7. -

Bt·m.f,zaJ,,eJI.

VeroO)'(lel'ing om

In staat van rlron J.;enschap een voertu:iy

in een oz;enbnre plaMs te hebben bestunrcl.
nesluitwet 'Van 14 noveu~be·J' 1939. 'l'e ·vermelrlen. ·u:etsbetJCtz.i,ng,eiJ. - De be-

slissing, waarbij een verdachte veroordeelcl wonlt, bij toepnssing van cle besluitwet van 14 november 1939, om in een
opcnbure plaats in staat van dronkenschap
een voertnig besturende bevonden te zijn
geweest, is in recllte niet regelmatig gemotiveel'{1 inc1ien zij enkel de artikelen 9
en 10 van die llesluitwet vermeldt.
10 februari 1960.
340
3'8.- B'll1'ge·rU.ike imlcen.- Oonclusies
1.oelke (lc rechter erann herin:neJ·en. rlat het
hem vrijstant deslcnnrliyen aan te stellen
en httn ver2·ocken bepanlrle get·nigenissen
met omziehUyheicl a(tn te nemen. - Rechter ·1viet verplieht die eonalttsies te /Jeant1.voo·rclen. Het feit, in conclusies, de
recllter er aan te llerinneren dat llet hem
vrijstaat deskundigen uan te stellen,' om
zicll te doen voorlichten, en hem te verzoeken bepaalde getuigenisscn met omzichtighcid nan te nemen maken geen eis,
verweer of cxceptie nit; lle rechter is derhalve niet verplicllt dergelijke stellingen
vnu de conclnsies te beautwoorden.
1 f) febrnari 1960.

572

3Sl. - Btrafzakell. - Verslag 'Van de
teehnische 'ranrlsman van een pcnti:i bi.i
·wi;ize van inlie!Ji'inu bi:l pleiclooi geproclueeenl. - Conclusies van clie parUj, welke
z'ich niet beroez1en op cUt ve1·slag. - Geen
'vc·rpliehNnrJ voor cle 1·eehter cle in cUt verslaiJ vermelde besehowwingen te ·weel'legIJCII. De rechter belloeft n1et de besclwuwingen tc weerleggen, vermeld in
een verslag van de technisclle raadsmnn
van een partij, dat bij wijze van inlich-
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ting bij pleidool wercl geproclnceercl en
waarop de door deze partij genomen conclusies niet zinspelen.
29 februari 1960.
621

weggebruiker op het tweede kruispunt de
prioriteit genoot, zoals hij het in conclusies staamle hield.
11 april 1960.
738

40. - Strntznl;;en. - Niet ge·rechtvaarcligcle vraag 01n awn een get·u:ige een vraag
te stellen. - Besz.issin·g cle vmag 1viet te
stel/.en. - T1erwe1'1Jil1{f van cle vraag rJe1toegzaam gemoUveenl. - Bij gemis aan

44. - St1·atz·alcen. - BesUss·in{f cUe de
jeitelijlce elementen waarop ze steu.nt preciseert. - Beslissing wellce alrlns cle conclusies cz.ie versch-illencle jeitelijlce elementen 11iteenzetten beant·woorczt. - De rech-

elke rechtvaarcliging van een vorclering
om een vraag aan een getuige te stellen,
motiveert de rechter volcloende de verwerping van clie vorclering door te beslissen
dat de vraag niet zal worden gestelcl, claar
hij aldns laat kennen dat hij die vraag
als nutteloos beschouwt.
661
14 maart 1960.
41. -

Burge1·lijke zalcen. Woorcl
D1'artgwi:iclte. - Zelce·re of
t·wi:ifelencle mening. - Geen anclere tJremsie ·in het a1'1'est. - Gem·is van mot-ieven.
- Ret woord cc schijnt >> in de reclenen

«

sohi;ii~t >>. -

van een arrest gebezigd, clrukt een twijfelencle mening uit, en maakt derhalve geen
regelmatige motivering· uit van cle gewezene beslissing, behalve inc1ien uit nadere
aancluiclingen van het arrest zou blijken
da t de rech ter een zekere mening he eft
willen uitclrukken.
·
31 maart 1960.

708

42. - Rechtstreel;;se /Jelast-inuen. Ooncl·ns·ies. - Y.raag tot vaststelling wacwu:it de concl·uclent geen 1·echtsgevolgen afleidt. - Niet genvotoiveenle venverp'ing. Wettelijlcheicl. -De rechter vermag, zoncler zijn beslissing te motiYeren, cle conclusies verwerpen die. hem vragen een
vaststelling te doen, zonder de rechtsgeYolgen te bepalen clie cle concludent uit
die vaststelling afieidt.
7 april 1960.

727

43. Strajzal,:en.
lVerJ.!JOlJruU,e·r
aanvoerencle in concl·us·ies cla·t Mj cle voo1'ran{f {fenoot op het krwispnnt flat hi:i nadenle. - Soevereine vaststelling v·an de
rechte1· clat er twee achte·reenvoluencle en
onclersclwiclen e kru·isznrnten /Jesta@v en
clat de /Jotsing is ge/Jeunl op hct ee1·ste
lcr·wispllnt. - Oonclusies die cle voorrang
OZJ het tweecle lcnt·ispunt ·inriezJen clienen
n·iet mee1· /Jeant·woorcl te wonlen. - "\Van-

neer de rechter soeverein vaststelt dnt cle
vlaatsen waar een weg achtereenvolgens
met twee amlere wegen samenkomt twee
omlerscheidene kruispunten uitmaken en
dat de botsing is gebeurcl op het eerste
van die krnispunten, waar de weggebruiker Vet'plicht was de dom·gang vrij te laten voor de van reehts komende bestnnrder, moet hij niet meer nagaan of die

ter die de elementen op dewelke hij zijn
beslissing stennt bepaalt, beantwoordt aldus de conclusies die verschillende feitelijke elernenten uiteenzetten. (Art. U7 van
de Gronclwet.)
11 april 1960.
742
45. - Burge1'l·ijke znlcen. - Woonlen
cc nrwr het soh'ijnt Jl. - Dntagwijtlte. TwijfelachUge of z·ekere mening. - TToluens de context. - De woorden « naar het

schijnt ll gebezigcl in de redenen van een
rechterlijke beslissing laten, volgens de
context, een twijfelachtige of zekere mening k ennen.
29 april 1960.
774
46. - Straj.<:alcen. - Bzwgerz.ijlce vorclering. - Beslissing van ve1·oonleling. N iet /Jeantwoonle gronrl van 1'echtvaarcl·irting. - Niet [!emotiveenle /JesUssin.g. -

De beslissing die de beklaagde veroonleelt
zomler clezes eonclusies, die een groncl
van rechtvaardiging inroepen, te beantwoorclen, is niet gemotiyeerd. (Grondwet,
art. 97.)
2 mei 1960.
777

47. ~ Stmjz·Mcen. - Fonle'l'i11g van
de lJu·rgerUjlce ZJartij verwo1·pe1z.. - Geen
nntwoonl op haar /JesluUen.. - Niet gemoUvee·rde /Jesl'issin{f. - De beslissing die
de vorclering yan de burgerlijke partij
verwerpt zomler de middelen te beantwoor~len die deze partij regelmatig in
conclusies aanvoert, is niet gemotiveerd.
(Gronclwet, art. 97.)
2 mei 1960.
777
4:8. - In z·aJw ·rechtstreel"se /Jelastingen. -- Naam.lo.<:c •IJCIIJWotschnp wellce cle
vernietiging, /Jij inkoop, van een gecleelte
van haar eir1cn ej]ecten eJv cle om.<:etNnrJ
van rle o·verblijvencle aanclelen in n@~cle
leJv zoncle1· vernwlcl'ing van een 1w1n-inale
wanrcle /Jesz.ist, h'ie1·1Jij het marttsclwppelijl;; lcntJitaal onanngetast lMencle. - Gecleelte ·van cle tWijs dat de nom:inale
waanle va.n cle ingelcochte en vernietigde
nnnclelen oversch·rijclt. - A1Test clnt beslist clat rlit overschot tegelijlc een inlcom.en ·van aa11clelen voorzien cloo1· artilcel15,
tHt·ram·rwf 1, lette·r a, vcov de (!Ccoonlinee·rcle wetten 11'itmanlct en cle otJlJ·nengst
van een gecleeUelijlce vercleling van het
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cloor artUcel Hi, 11amgraat 2, vwn gezegde
wetten becloelclnw.atsehatJtJelijlc vermoyen.
- 'l'egenstrijfliyhehl. - vVnnneer cle alge-

mene vergadering van een namnloze vennootschap beslist lweft een gedeelte van
haar eigen effccten te vernietigen, bij inlwop door micldc~l van winsten en reserves
tegen een hogere prijs dan de nominale
wnarcle, hierbij llet maatschappelijk kapitaal onaangetast latende en de overblijvencle aamlelen omzettenclc in aanclelen
zoncler vermelding van een nominale
waarde, is het arrest van hct hof van beroep tegenstrijc1ig dat tegelijk beslist,
enerzijcls, dat llet gecleelte van de prijs
hetwelk de nominale waarde van een ingelwcht en vernietigcl aandeel overschrijdt
een inkomen van anndelen uitmaakt naar
de zin van artill:el 15, paragraaf 1, letter a, van de gecoUnlineerde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen en, anderzijds, dat het de opbrengst is van een
gecleeltelijke vercleling van het maatschap ..
pelijk vcrmogen in cle zin van artikel 15,
paragraaf 2, van gezegcle wctten.
3 mei 1960.
795
49. - I n strajzaken. - Beslissiny van
veroonleling. - Veh,veer van cle 1Jetiehte
niet befmtwoonl. - N'bet met 1'Cclenen omklcfle 1Jeslissing. Is niet met redenen

omkleed de beslissing die de verdachte
veroordeclt zonder cen regelmatig door
hem voorgesteld vcrweer te beantwoorden.
9 mei 1960.
800

50. - In stntt,zaken. - Ver'VOl{fingen
11:it hootde vnn on'vri.i,wilHge vePwonfUn[/en. - Oonclu,sies van cle vel'(lachte 1,velJ,;e
het oorzalcelijk verbanfl '11'iet 11.-itsltdten
M!ssen fle cloor hen~ geplee!lcle tout en cle
't'erwonfl'ingen. - Geen verpUchtin{f voor
cle 'rechter Z'e te bean twoonlen om te besUs sen fla,t fle tout fle venvonfUngen heett
ve1'001'Zftalct. Om te beslissen dat een
font gepleeg-cl door de verdachte van een
wanbeclrijf van onvrijwilligc verwondingen deze verwondingen veroorznakt heeft,
is de rechtcr niet gellouclen conclusies van
de verclachte te beantwoon1en welke het
bestaan van clit oorzakelijk verband niet
uitsluiten.
9 mei 1960.
802

51. - hv stratzaken. - Vonn,is clnt cle
vader vnn een met hem inwonen a m:incler,iw·'i{f k1nfl bttrgerl'ijlv aa:nspmlveli;ilc 'Perklaa1·t 'V001' cle lcosten van cle tegen flit
lcincl ingestelcle 1J1!,1Jl'ielce vorclering, maar
cle 1J'!I,1'fJC'I'l'i,ike JHtrU,i fle floo-r haar te{fen
fle vacler in{festelfle ei s ontzegt om cle 1'eclen rlat fleze het teit 11iet heett lcmtnen
verhinaeren flat tot fle awnspmlcelijlcheicl
aamle'iclht[/ [/CfJCVen h"eett. 'l'e,qenst,l"ijcl'i{flWicl. - Bevat een tegenstrijdighcid het
vonnis clat, enerzijcls, de vader van een

met hem inwonencl mimlerjarig kind burgcrlijk aansprakelijk vcrklaart voor de
kosten van de tegen c1it kind ingestelcle
publieke vorclering en clat, anclerzijcls de
burgerlijke partij de door haar tegen de
vac1er op groncl van artikel 1384 van llet
Burgerlijk 'Wetboek ingestelcle eis ontzegt, om clc reclen dat de vader het feit
dat tot de aansprakelijklleicl aanleicling
gegeyen hceft niet heeft kmmen verhinderen.
n mei 1960.
803

52. - In 1Ht.r{fcrlijke zaken. - Partij
flie een aftnSJWaalv 011 een bekentenis van
de te{feHtJartij stewnt. A'l''i'CSt rlat cle
aanspraak verwerpt ,ZOIUlor onfl,er,;;oelc van
fle,2'e {fi'Onfl. - N'iet met 1·efleuen omlvleecZ
arrest. - Is niet met redenen omkleed llet
arrest dat de aanspraak verwerpt welke
cen partij op een bekentenis van de tegenparti.i steunt, zonder uitspraak te doen
over het bcstaan van deze bekcntenis noch
over lwar juridisclle gevolgen.
13 mci 1960.
8lii
~53. In stmf,mlven.
Oondnsies. O'verweginy tt!aandt concluclent {feen enkel :iuriclisch r;e,volg ctjleiclt. - Geen vertJUchtin{f voor de rechter ze te beantwoorcleu. - De recllter is niet gelwuclcn een

ovcrweging te beantwoorclen, in conclusies
geuit, waaruit de partij geen enkel juridisch gevolg afieiclt.
820
1G mei 1960.

54. - In st-ratznlcen. - Ooncz,usies
vfJOr ae eerste J'echte·r {!Cnomen. - V66r
fl,e ·rechter in be1·oep n:iet lwrnomen. Bechtel' 'in beroep n'iet r;ellmulen ze te bea:nt,woonlen. - De rechter in beroep is
niet gellouden de v66r cle eerste recllter
genomen en v66r hem niet hernomen eonclusies te benntwoorclen.
16 mei 1960.

15!5. - Hwrr;e,rl'ijl"e zalvcn. - A'I''/'Cst
wnwrb,ij een ve·rkoop ten naflele van rle
verkope'l' ontbonclen. wonlt. - Oonclns,ies
van cle ve/'lcotJe'r n:iet 1Jenntwoonl. - N'iet
met 'reclenen omJcleecl a-rrest. Is niet
regelmatig met redenen omkleecl het arrest <lat cle verkoop van een motorvoertuig, wcgens vercloken g-ebreken en wegens
niet afgifte van het inschrijvingsboekje,
ten nadele van de verkoper ontboJ;tclen
verklaart, zoncler het {loor de conclusies
van de verkoper tegen elk van die ontbinclingsoorzaken opgeworpen verweer te benntwoorden.
834
19 mei 1960.

56. - B'li'I',IJCI'l'i,ilce zalcen. - Yrnag om
n-itstel van fle zaalc. V1·aag n:iet met
1'Cflenen oml,·leefl. - Geen 1v.ettige g1·ond
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tot verdag'ing. - Verwe,rp,ing welke niet
hoctt gemotiveenl tc zijn. ~ Wanneer een

vraag om uitstel van de zaak niet met
redenen omkleecl is en er geen wettige
grond tot verdaging bestaat, is cle beslissing van de rechter, llat er geen reden tot
uitstel aanwezig is, soeverein en hoeft niet
verder gemotiveerd te zijn.
20 mei 1960.

839

~57. Stmj'zaken. Arrest van de
J.;cnnm· van ,inbeschuldigingstell'ing clat 1:n
j'eite vaststelt clat het openbaar bela,ng de
hancllwv,ing 'van de vooJ'lopige hechtenis
vereist. Oonclnsies van de venlachte
clie zioh ertoe bezJe,rlcen het bestaan van
bezware,n te betwisten. Toe,reilcende
motivering. Wanneer, in zijn conclu-

sies, de venlachte noch de bevoegdheid
vm1 het onderzoeksgerecht !weft afgewezen, noch een exceptie heeft opgeworpen,
noch betoog-cl heeft dat het hem ten laste
gelegde feit, al stonc1t het vast, geen strafbaar misdrijf oplevenle, en hij zich ertoe
beperkt heeft het bestaan te betwisten van
lasten en aanwijzingen van aard de voorlopige hechtenis te rechtvaarcligen, motiveert het arrest van de kamer van inbeschulcligingstelling zijn beslissing op gepaste wijze door in feite vast te stellen
dat het openbaar belang de handhaving
in hechtenis van verdachte vereist.
30 mei 1960.

867

~5'8. Stntfzaken. - Rechte1· in hoge1·
be'i'Oep cUe het 'Donnis a quo hervo,i'1nt. Ooncltt,sies clie de Teclenen vcm clit vonnls
niet aanhnlen. - Rechte,r 'in hager be'i'Oep
niet 'Ve1'plicht rleze Terlenen te beantwo01'den. ~ De rechter in hoger beroep die het
vonnis a quo hervormt is niet verplicht de

in tlit vonnis vcrmelcle redenen te weerleggen, indien de v66r hem genomen conclusies die reclenen niet aanhalen.
30 mei 1960.

872

:~9. Strajzalcen.
VerplichUn,q rle
mt,ddelen te beantwoonlen. Geen ve1·plioht'in,q de @'{f'll?nenten te beantwoonlen.

- De verplichting de vonnissen en arresten te motiveren en de regelmatig voorgestelcle verweermiddelen te beantwoorden
impliceert de verplichting niet de argumenten te beantwoorden clie tot staving
van die midclelen ingeroepen zijn en die
geen afzonderlijke midclelen uitmaken.
(Grondwet, art. !l7.)
30 mei 1960.
872
60. - BtwgerUjlce zalcen. - Ooncl-us'ies.
- Miclclel clat op skijcl'i,qe aa~woe?"in,qen
stennt. - Rechte1' niet veTpUcht claa1·op
De rechter
antwoo'}'(l te verstrelch.,en.. heeft niet de verplichting antwoorcl te
verstrekken op een middel van de conclu-
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sies, dat op strijclige aanvoeringen steunt
en, derhalve, onnauwkeurig is. (Grondwet, art. 97.)
10 juni 1960.
916
61. - Dkecte belcLstlngen. - Belnst-in,qplichtige cUe st11,kken aan het hoj' vcm
beroe11 overlegt en bij concl,usies cLwnvoert
da,t zij slechts cle clraagw'ijclte van cle
stukken van het clossie1· veHl,nhlelijlcen.
- Jioj' van beroe11 n'iet verplicht vast te
stelle1~ rlat het op de alcl-tts over,qelegcle
st,nlclcen acht hcej't gesla,,qen. -- Slechts
gehouclen te moUvere1~ inclien het clie
st,ukken nit het debat weert. - Wanneer

de belastingplichtige stukken overlegt aan
het hof van beroep, dat uitspraak doet
over een beroep tegen de beslissing van
de directeur der directe belastingen en
bij conclusies aanvoert dat die stukken
bij het dossier dienen gevoegd te worden
omdat zij slechts de draagwijdte van de
reeds overgelegcle stukken verduidelijken,
heeft het hof vau beroep niet de verplichting in zijn beslissing vast te stellen da t
het op de aldus overgelegde stukken acht
heeft geslagen. Indien het claarentegen
die stukken uit het debat weert, is het
gehouden zijn beslissing te motiveren.
14 ;iuni 1960.
924
62. - BnT,qerUjlce zalven. ~ Ooncltts'ies
wellce een inciclentele beschou.w,ing inhottden. Rechter niet verplicht deze te
bewntwoo'}'(len. - De rechter behoeft geen

antwoorcl te verstrekken op een in con·
clnsies incidenteel geuite beschouwing.
23 juni 1960.
961
63. - St1'njzaken. - TTe,roo'}'(leUng om
een voert,uiy met eiyen be,wee,qJ.;mcht best,unrcl te hebben clnt 011 abno1·male wijze
1·oolc ontwUclcelt. - Wegcocle van 10 clecember 1958. - Aan te du:iden bepalin,qen.
De beslissing· die een verc1achte veroordeelt bij toepassing van de Wegcode van
10 december 1958, nit hoofde van een voertuig met eigen beweegkracht te hebben
bestnurd, dat op abnormale wijze rook
ontwikkelt, is in rechte niet gemotiveercl
indien ze slechts aancluidt, als vaststellen:le de bestauddelen van clit misdrijf.
artlkel 86 van gezegde code zonder artikel 89 te vermelclen.
27 juni 1960.
970
~

64. ~ Besliss'ing die een C'i8 aanneemt.
Regelmatig op,qewo,rpen v,e1·wee1·. Venveer niet 7JCnnt1V001'cl. - Niet gemoUvee'J'Cle besUssing. - Is niet gemotiveerd
de beslissing die een eis aanneemt zonder
een door de tegenpartij regelmatig in conclusies opgeworpen verweer te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
30 juni 1960.
989
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REGELING VAN REOHTSGEBIED. -

6'5.
St·rafni.lcen. Belclact{ffle die
verscheillenc clementon ·iJU'OCtlt om cen
fait te bc·wi#en. - Rechtcr het bcstncun
·van het jcit aanncmcnclc. - N'iet vcrpUaht
in te [Jctctn op (le in{feroepcn bewi,isclementen. - Wanneer de rechter het bestaan
van een feit, waarop beklaagc1e zijn verwcer steunt, nnnneemt, hoeft hij niet
vcrcler in te gaan op {le verscheic1ene elcmenten die door bcklnagde ingeroepen
worden om !let bcstaan van dit feit te
bewijzen.
19 augustus 1\JGO.
1012
·66. - Sf.rnjz:alccn. - Fom1is vcrlclarendc dnt cle fcUen rler ·vc1·schchlcnc ten
laste van de oeklaa[Jrle bcwczen ocMchUn[JCn zich VC'I'Jnell[jCn en flat er slechts
straf rlient toe[JetJast. - Fonni.s niettem·in
t~vce stmfjen ·nitsprelwnrle. Teqcnstrijcli[Jheicl. Is met tegenstrijdigheicl be-

een

hcept, het vonnis clat, cnerzijcls, verklaart
dat de feiten van de verscheiclene ten
laste van de bcklnagcle bewezen betichtingen zich vermengen en dnt er slechts een
straf client toegepast, en, nmlerzijcls, twee
straffen nitspreekt.
19 augustus 19GO.
1014

REGELING
BlED.

VAN

RECHTSGE-

Strn.f.'!!al.:cn.
BcschiJ,:kin[J van de
1'acullcamer waarbi.j rle 1Jetichte .Jwar de
corrccUonele 1'Cchtban7G ·penvczen worrlt.
- Arrest van on1Jevoegrl·verklarin[J, rlacl1'
cle betichte op hct O[JC111Jlilc van cle feiten
cl·iensttJl'icht'i[Je met ·werkelijlw cUenst was.
Beslissin[Jen in k}'(tcht van gcw·i,iscle
{fet·reclen. - Arrest '/Jan on1Jevoegrl·ver7clai'inp .rJC{fi'Oncl blijlcencl 'in cle staut van cle
rechtsplepin,q. - Fernictiyin[J van cle 1Jesoh'iklcin[J. Verwijzin[J vwn de zaalc
Wanneer de
ua.wr de krij[Jscwclitwur. -

TaaclkameT cle betichte naar de correctionele rechtbank hecft verwezcn nit oorzaak
van cen wanbcdrijf, het hof van beroep
zicll onbcvoegcl heeft vcrklnard, daar de
betichte op het ogenblik van cle feiten
dienstplichtige met wcrkelijke clicnst was,
en behlc beslissingen in kracht van gewijsclc zijn getreclcn, regelt het hof het
Tcchtsgcbiccl, ingeval dQ bcslissing van
onbevoegclverklaTing gegroml blijkt in de
staat van de rechtspleging op het ogenblik Yan die beslissing, vernietigt de bescllikking van de raaclkamer en verwijst
de zaak naar de krijgsaucliteuT.
13 juni 1\J60.
923

REGISTRATIE.
1. - Zett'in[J vctn cle ·rechten. - 01jC'/'clracht oncler ?Jez·warencle titel vcm onme-

REQUEST OIVIEL.

re}l(lc yoccleren. - F e1·Jcoop van een klein
lwuleiyenclom. T'e1'1ninclering van hct
1·echt. Foonleel vwn cle vcrmincle'l'in[!
beho'llrlcn zo cle verkd,i[Jer zijn echt[Jenoot
of zijn afstammcl'in[Jen zelf het onroe1·cncl uoecl nict ewplo'iteren. - KotJC1' i:n
cle onmogel1j7cheicl zelf te ewplo'iteren we[Jens zijn jeu[JcU[Je leejti,icl. - Onmerenrl
[JOecl voo1· zijn ·rekcnin.!J en op zi,in 1·isico
geiJwplo1teenl. -- Voonleel van de 1Jermincle1'iu[J behouclen. - WanneeT de verkrij-

gcr van een klein lamleigenclom in de
onmogelijkheid yerkeert, wegens zijn jeugdige leeftijcl, llet zclf te exploiteren binnen de termijn voorzicn bij artikcl GO van
het vVetboek vnn cle registratie-, hyvotheek- en griffierechten, blijft het voorclccl
van clc verminckring van het registraticrecht niettemin behouden zo het onrocrencl goecl voor zijn rekening en op zijn
risico gcexploiteenl worclt.
G november 19i:l9.
193
2. - Fermi.nclcri-11[1 van cle helft van
het rerrtst1'M·ierecht OtJ cle ccrste overclnwht oncler lwzwa.·re'lule tUcl vwn zelcerc
[JCIIO'l/'Wrle om·oe·rencle [JOC!lcren. AankootJakte vcrleclen ti.jclens clc periocle zich
1L'ilst1'e7Gkcnile van 1 ,iuU 1948 tot de ·invoe{fct·rccUnu vnn cle wet van 30 me·i 19,]9.
- A1·t11cel 2 vwn rl'ie wet. - Bewi,is clat
het terrein n,iet 1Jebonwcl was rloO'I' nllc
1·echtsmhlclelen tc: leve1·en. ~ Toepassings·velcl vcDn cUe bepnUn[J. - A linea 3 van hct

artikel 2 van cle wet van 30 mei 1949, volgens hetwelke voor cle vermindering van
het registratierecht, bet bewijs clat een
terrein, op het ogenblik van zijn aankoop,
niet bebouwd was mag· door alle rechtRmiclclelen van het gemecn recht worclen
gelevcrcl, is toepasselijk niet enkel op cle
aankoopnkten van een terrein, verleclen
tussen 1 juli 1948 en cle invocgetrecling
van clie wet, \'loch insgelijks op de akte
van cerste overclraeht ten bezwarencle titel
van bet op clit terrein opgetrokken gebouw, op voorwnarcle clat, in beicle gevallen, de opbouw begonnen wercl voor cle
inwerkingtrecling van de wet en voltooicl
wenl voor 1 ;januari 19i:l2. (Ootle van cle
registratiereehten, hypotheek en grif:lierechten, art. 291, 293, 294, 297, 298 en 299.)
671
17 manrt 1\J60.

REQUEST CIVIEL.
00'/':'i!CLken. - Achtcrhou.clen V(Ln oesUssencle stuklcen. - Achtcrhomlen tvelke het
feit moet ztjn 1•an rle pnrf'ij cUe het proces
w·int. - Ftet aehterhouclen van beslissencle

stukken is slechts een oorzaak van request
civiel inclien ze uitgaat van de partij die
llet proces gewonnen heeft. (Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, art. 480, 10°.)
630
3 maart 1960.

SAMENHANG TUSSEN MISDRI.JVEN. -

SOHIP-SOHEEPVAART.
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s
SAMENHANG TUSSEN MISDRIJVEN.
1. - F erlcnochtheirl. - Directe belitstingen. - JToeging of splitsi·ny cler procecln·ren. - Beoorcleling van tle rechter over
cle rtroncl. - Perken. - De noodwendig-

heden van cen deugdelijke rechtsbedeling,
die de voeging of splitsing der procedures
vereisen, wonlen aan de beoordeling van
de rechters overgelaten, onder voorbehoucl
van cle inachtneming van de rechten van
de verdediging.
14 januari 1960.
425

2. - JTerknochtheicl. - Stratzaken. Samenhangencle misllJ'ijven. - JToonvaa·rclen. - De samenllang tussen misclrijven
onderstelt de gelijktijdigheid van de vervolging.
18 januari 1960.
M2
3. -

OogmerJ.; zich ten natlele van een
wJUle·r te ve'!Ti:iken. - Brengt n·iet nooclzalceUjlc cle eenheicl van oogme·rlc merle.

- Ret algemeen oogmerk zich ten natlele
van pen under te verrijken brengt niet
nooclzakelijk met zich de eenheicl van oogmerk van onclerscheidcne, achtereenvolgende misdrijven.
18 januari 1960.
442

SCHIP-SCIIEEPVAART.
1. - 8leepvactrt in het yeb·ietl vnn cle
zeevan'l'tl·J!.stelUngen van de stall Gent. Axtilcel 11bis van cle poliNeverorclenhtrJ
vwn cle haven. - Draagw·ijclte. -Ret artikel 1lbis van de politieverorclening van
de haven van de stacl Gent, die voor het
verhalen van zee- en binnenschepen in de
wateren van {le zeevaartinstellingen, het
verbocl uitvaarcligt andere sleepboten te
gebruiken dan cleze toebehorende aan de
vergunninghouder van het monopolie van
de sleepdienst, blijft toepasselijk wanneer, met de enige bedoeling om binnen
het gebied van de zeevaartinstellingen een
schip van ligplaats te veranderen, clit
schip langs een omweg buiten dit gebiecl
worclt geleill en er terug binnen worclt
geleid, zonder daarbuiten een bepaalde
ligplaats ingenomen te hebben.
14 september 1959.
34

2. - 8lechte zccmanschap.
Begrip.
-De bij artikel 46, pnragraaf II, 4°, der
sameng·eorclende wetten op de zeevaart
bedoelde << slechte zeemanschap ll begrijpt
zowel de scheepvaartfouten, 't is te zeg-

gen :dcze die in het sturen van het zeeschip gepleegd worden, als cle in het belwren van het schip bcgane fouten, 't is
te zeggen dezc die het technisch beheer
van dit schip betreffen. (Wet van 28 november l92.'l, nrt. 1, ingelast in het artikel 46 van de samengeorclencle wetten op
de zeevaart.)
2 october 1959.
100
.3. - 8lechte zecnuwschap. - Bey1·ip
vrecmrl aan tle ve'!Yichtin{!en cUe witsl·uitencl cle lacl'in{! vnn het zeescMzJ bet'l·effen.
- Ret begrip « slecllte zeemanschap ll is
vreemcl aan de verrichtingen die nitsluitencl de lading van het zeescllip betreffen.
(Wet van 28 november 1928, art. 1, ingelast
in llet artikel 46 van cle samengeorclencle
wetten op de zeevaart.)
2 october 1959.
100
4. - Beperkinr; ·vnn cle vemntwoonleZI:ikheirl tot cle ajstancl van tle nbanrlonwaanle van het z·eescldp, lle vracht en
z·ijn toebehoJ·en, voo·r cle betctliny van cle
veryoerlinyen •uersch1tlcliycl 1oeyens cen
fo·nt be{!actn ·in cle 1tit·voerhlrJ van de vervoerovcreenlcomst. - Bepork1n{! van 'I;Cran.twoonlclij lchc1tl llie n·iet aangenomcn
lcnn 1vonlen ·in gcval het on gevnl te 1vijten
'is aan het ove'/'lasten van een vlotlcnwn
tijclens clc htschep1ny van lle lacUny. ~

Het ongeval clat te wijten is aan het overlasten van een vlotkraun geclurencle de
insclleping Yan de lading, laat niet toe
aan de eigenaar van het zeeschip dat cleze
vlotkraan uitmaakt, zijn verantwoorclelijkheicl te bepcrken ten belope van cle
abanclonwaarcle van gemelcl schip alsook
· Yan de vracht met zijn toebehoren, voor
het betalen van de vergoeclingen verschuldigcl wegcns de font gepleegcl in de uitvocring van llet vervoercontract.
2 october 1950.
100

5. - 8cheepvaart. - JTrijstellillrJ ·run
cle vera:ntwoonleliilche1cl van cle ver·voercler e1~ van het scli·ip weyens bescharUrrin{!
veroor:<aalct floor een ciyen lJ·Cbrelc •van
het goecl. - Begrip van eigen gebrelc. Noch de vervoerder noch het zeeschip zijn
aansprakelijk wegens verlies of beschacliging veroorzaakt door een eigen gebrek
van llet goecl, zelfs zo het geen verborgen
gebrek is. (VVetboek van koophanc1el,
boek II, art. 91, 1'1, par. IV, 2°, litt. m.)
13 november 1959.
226
6. - 8cheepvaart. - BeschacUging van
het yoecl weyens een z·ichtbaa'/· C'iyen geFe·rvoenler aanvnarcl hebbencle
b·relc. -
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het vcrvoer te verrichten. - O·mstuncl'irtheicl lwm niet aansprakeUjk nwkencle
voo1· tle beschaclirting. Geen bcpuling

van artikel 9l van het boek II van het
Wetboek van koopllandel maakt, in geval
van yervoer ter zee de verYoerder aansprnkelijk voor de bcschadiging van cen
goe!l die c1oor een ziclltbaur eigen gebrek
ervan veroorzaakt is, wcgens het enkel
feit clat llij aanvaanl heeft er het vervoer
van te verrichtcn.
13 november 1959.
226
7. - ~eecognossement. - OtHlmcht aan
de ·cen.:oenler ger;even mn de (JOC(leren ter
plaat8 ·ran bestemming te ontvangen. Fcrplichtinuen ·uU die OJ)(lracht en nit cle
hoeclanighehl van hottcler vcm het cognossernent V001'tvloe·iencle. vVanneer een
vervoerder zoncler opmerking een zeecognossement ontvangt met opdracllt voor de
ontvangst van de goederen nit het zeeschip ter bestemming op te treclen, neemt
hij cle hoeclaniglleicl aan van bonder van
het cognossement als onder-manclataris
van de bestemmeling en moet zich, derhalye, naar de bepalingen van artikel 91
van de scheepvaartwet gedragen.
27 november 1959.
277
8. - Zeecounossement.
Ontstenten·is
van voo1·behoucl floor cle houclcr van het
cognossement bij cle ontvan,r;st vwn cle [JOCcleren. Gwvolgen 1mn clie ontstenten·is
van voorb.eho·u.(l. - Bij ontstentenis van
een voorbehond, tijclig, dit wil zeggen bij
de ontvangst van cle goederen, gemaakt
door de houcler van het zeecognossement
die aangenomen heeft voor de ontvangst
van de goecleren nit het zeeschip ter bestemming op te treclen, wordt het later
ontclekt manco wettelijk vermoed na de
ontvangst ontstaan te zijn. (Scheepsvanrtwet, art. 91.)
27 november 1959.
277
9. ~- Fervoer te1· zee. - TTervoercle1·
verplicht cle stwwaue vwn cle {!Oeclwren ov
cen behoMU,ike en zor[!vulclige wijzc te
cZoen. - Begrip. - Rechtvnnrcligt wcttig
zijn dispositief hct arrest clat, om te beslissen dat de kapitein van een schip op
een behoorlijke en zorgvnldige wijze de
stnwage van tle vervoerde goederen gednan heeft, er op wijst dat hij de goederen op de best mogelijke wijze volgens
de goede praktijk der zeevaart gestnwd
heeft. CWetboek van koophanclel, boek II,
art. 91, A, par. III, 2o.)
11 dece111ber 1959.
327
10. - B,innenscheepvaa1·t.
Beperkin{f van cle actnsprakeU:ilche'icl tot beloop
van cle ·waetnlc van het sch'ip, cle vrncht
en het toebeho1·en. E'igenaa,r .z-ich b-ij
concl·u.s'ies 01J dtisclan,ige beperk'ing vwn
(Ut'/181JI'Ctkel'ijkhe'icl b.eroezJencle. - Dubbel-

Z'imzi[! am.twoonl. - Niet {femoti·veenle bcslissing. - vVanneer de eigennar van een

schip, verweerder op een vorclering tot
betaling van schaclevcrgoelling gegroncl op
een voor een lid van de bemanning in de
nitoefening van zijn dienst begane font,
bij conclnsies heeft tegengeworpen, clnt
hij gcrechigcl was om zijn bnrgerlijke
aansprakelijkheill te beperken tot beloop
yan de waarde Yan llet schip, van de
vracht en van het toebehoren, waarde
welke hij vorderde door ccn desknnclige
te doen ramen, en wanneer de annlegger
tegen eli t verweermilldel he eft do en g·elclen
dnt het niet kon nnngenomen worden omdat de schade, wnarop de vordering gegrond was, een lichamelijke en niet een
zuiyer materielc schade was, antwoorclt
op clnbbelzinnige wijze op dit verweermiddel het arrest, waarbij het worclt verworpen om de enkele reclen dat de eigennar
niet bewijst clnt hij zich in de voorwaarden bevindt om zich bij wijze van afstand
van llet scheepsvermogen te bevrijclen.
15 jannari 1960.
435
11. - Zcevervoer. - Schcule voo·rtspr·nitena u'it een ge/yrck aan gescllii1ct7wicl
van cle lacul·ru:imen. - AanspralceH.ikhe'icl
van lle vervoenler. - Aansp·mlcel'ijklwicl
slechts opgelopen 'inueval van een gebrek
aan !Jehoodijke zorg voo·r en bij cle aanvang van de reis. - Scha.cle vastgestelcl
ln:j cle awnkomst te·r bestemm;ing. - Omstwnfli{fheicl (Ue op Z'ichzelf het bew,ijs niet
leve1·t clat cle ve·reiste zorgen cloo1' cle vm·voerrler niet werrlen genomen. - De ver-

vocrcler is slechts aansprnkelijk voor de
door de koopwaren opgclopen schnde
voortsprnitende uit een gebrek aan geschiktheid van de laaclrnimen van het
schip, inclien hij voor en bij de aanvang
van de reis geen behoorlijke zorg heeft
gedragen om de ruimen geschikt te maken
Pn in goccle staat te brengen, opclat zij tot
het inladen, het vervoeren en het bewnren
van de goederen dienen konclcn; het feit,
dat een averij bij de aankomst ter bestemming vastgestcld werd, levcrt op zichzelf
niet het bewijs clat de vereiste zorgen
door de vervoercler niet wenlen gcnomen.
(Wetb. van koophanclel, bock II, titel II,
art. 91, par. III, 1°, en par. IV, 1°; wet
van 28 november 1928, art. 1.)
5 febrnari 1960.
510

1·2. to·uten·.

-

Aanvar,in{f.
Gelijlcwcw:rcUge
Fercleelcle aanspmlceUjlcheicl.

- Wanneer twee schepen besclladigd zijn
geweest bij het aanvaren van een derde,
inclien de aanvaring te wijten is ann gelijkwaarclige fouten van de beide aanvarende schepen moet eeniecler van deze
lantsten de helft van de door llet andere
ge1eclene scllade herstellen. Is dus onwettelijk het vonnis dat de vordering tot -vergoecling ingesteld door de eigenaar van

SEQUESTER VAN GOEDEREN. een dezcr schepen tegen de eigenaar van
het andere verwerpt zonder na te gaan
inclien de schade llic hij geleden heeft niet
boger is clan de schncle door de andere
onclergnan.
1 april 1\JGO.
70\J
13. - Zeecognossenwnt.
Manco of
a've1'ij. - Voorbehoncl cllenencle gemaalct
te tvonlen op het o[Jenblilv van cle nj!everin{f en niet op het o{fenbU7;; van cle losIn gevnl van manco of averij,
sinrJ. -

ditmt het voorbehoud voorzien bij artikel !l1, A, parngrauf III, () 0 , van de zeevnartwet gemnakt te worden op het ogenblik yan de aficyering van de koopwaar
en niet op het ogenblik van de lossing.
10 juni 1960.
\J12

SEQUESTER VAN GOEDEREN
VAN VIJANDELIJKE ONDERDANEN.
1. - Overeenkomst door cle [Jeseq·uestreenle aan{JO{fnan v66r 4 seJJtem7Je1' 19ft.!J.
- Voonvaarcle vere·ist opclat ze te{fen cle
D·ienst van het seqnester OJ![JOWOI'JJen lean
'WOrrlen. ~ Inzake sequester van goederen
van vijandelijke onclerclnnen is de Dienst
van het sequester gebon{len door een overeenkomst door de gesequestreerde regelmatig aangegaan V>66r 4 september 1\J44,
waarvan de werkelijkheicl bewezen is
door een nuder bewijsmiddel van gemeen
recht dan de eetl, de Dienst is dan niet,
wat betreft een o:venlracht van schulclvorclering aldus toegestann door de gesequestreenle, een dercle in de zin van . nrtikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.
(Wetb. van 14 juli 1951, art. 15.)
3 september 1959.
1
2. - De{fressieve voet van mnrekenin{f
van cle Reiohsmwrk. - 8ohttlclvonler·i·n[Jen
flie onrler toepass·in{f va.llen vcun a1't'ikel :22
van cle tvet va1~ 14 jnU 1951. - Krachtens

het artikel 22 van de wet van 14 juli 1!J51
betreffende de sequestratie en de liquidatie van de Duitse goecleren, rechten en belangen, wordt de degressieve voet van omrekening van de Reichsmnrk voorzien bij
het artikel1 van de besluitwet van 28 juni
1\J46 van toepassing, op al de schul(lvorderingen toegepast die onder de toepassing
vallen van de sequestratiemaatregelen op
het tijdstip van de inwerkingstelling van
de wet.
22 october 1959.
153
3. - O·verclracht aan cle 8taa.t V(W~ cle
sohttlclvo1·cle1·ingen vnn cle k1'0(UeUn1'icht-in[Jen. - Artilcel 7 van cle besl,nUwet va1~.
28 juni 1946. - Ovenlnwht va1~ rechtstve{fe. - De overdracht ann de Staat van

de schuldvorderingen van de kredietinstel-

STEDEBOUW.
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lingen beoogcl in het artikel 7 van de besluitwet van28 juni 194fl, heeft van rechtswege plaats gehnd krnchtens de besluitwet zelf, zoncler dat het noclig· was, om ze
tegen de schuldenaars te kunnen aanvoeren, de privantreclltelijke regel te volgen
belichnnmd in cle betekening of de aanneming bedoelcl in artikcl 1690 van het Burgerlijk Wetboek.
22 october 1!J59.
153
4. -Wet vwn 14 juli 195.1, adikel 5, 1°.
- Goederen Vit.n een D·witser v66r lie ·in1.ver7cin[Jt·reil-in{f ·nm de tvet o1:e1'le!len. ~
V'l'i.istelz.in{f van het sequeste1· ten voorrlele vnn zekere wettelijke e·rf[Jenwmen. Toepa.ssin{f op ile erfgennmen (lie ·in{fevol{fe achte·reenvol[Jenrle e·rtover{fan{fen in
het bezit V>Ctn (le {feseq·u.estreenle goetle·ren
{fekomen zi,in. ~ Het voordeel van artikel 5, 1°, van cle wet van H juli 1951 dat

van de sequestratiemaatregelen Yrijstelt
de clelen {lie ann zekere erfgenamen toekomen in de nalatenscllap van e>en Duitser, wiens goederen onder sequester staan
en clie overleden is tussen 3 september
1!J44 en de inwerkingtreding van deze wet,
mag worden ingeroepen niet alleen door
hen die cleze clelen rechtstreeks in de nnlatenschap van de Dnitser verkregen hebben
maar ook door hen die ingevolge achtereenvolgencle wettelijke erfovergangen in
het bezit ervan gekomen zijn.
20 november 1959.
252

5. - Alvten met betrekMn{f tot cle onde1·
seq1teste1· {feplaatste [JOC(le1·en niet tegenstelbaa·r ann ile Dienst van het seq11.ester.
- Pe'J'l.;en. - Artikel 1, lid 2, van de besluitwet van 23 aug11stus 1944 betreffende
het sequester van de vijanclelijke goederen, rechten en belangen, blijkens hetwelk, door het feit van het sequester, alle
akten met betrekking tot de onder sequester geplaatste goederen aan de Dienst van
het sequester niet kunnen tegengesteld
worden, is niet van toepassing wanneer
de goecleren, voorwerp van een overdrachtsakte, het eigemlom van een vijandelijk onderdaan slechts weren ingevolge
een aan de overnemer niet tegenstelbare
tegenbrief.
28 januari 1!JGO.
48()

STEDEBOUW.
1. - Besl·nU·wet vwn 2 aecem.ber 1946,
nrtilcel 27. ~ H e1·stel vw~ ile ove·rtredin{f.
- He1·stel lctt.nnende bevolen tvonlen door
cle btW[JerUjlce 1·echtbanlc. - Het herstel
van de overtreding, voorzien bij artikel 27, alinea 3, van de besluitwet van
2 december 1!J4G betreffende de stedebonw,
kan door de burgerlijke rechtbank bevolen
worden.
22 januari 1!J60.
468
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2. - Besluit,wet 1:rtn 2 december 1946,
art'ilcel 27. - Herstel van cle overtrecUnrJ.
- Herstel kunnenrle slechts witrJeSJH'oken
worden ten htste van cle clrNlc'r van het
ndsclrijf. - Het herstel van de overtre-

ding, voorzien bij artikel 27, a linea :3, van
de besluitwet van 2 december 194() betreffende de stedebouw, kan slechts ten laste
van de dueler of nm de dallers van het
misclrijf uitgesproken worden.
22 januari 1960.
46S
3. - Machtiging tot bouwen.
Fe·rplichting voo1· cle Jll·in·ister vcvn openbcure
werken of zijn a.fgcv·a.arrz.igdc ·in de cloor
rle wet bepaalde termijn 1titspraal;; te
1/ocn. BesUss·ing 1n dezel.fcle term·ijn.
•Jrwetencle betekenrl zijn. - De beslissing

van de Minister van openbare werken of
van zijn afgevaanUgcle over !let verzoek
om machtiging om te bonwen voorzien
door artikel 18 vnn cle beslnitwet van
2 december 194() bctrcffcncle de steclebouw
moet in de in gezegd artikel bevnalcle termijn niet alleeu getroffen worllcn maar
ook ann de verzoeker bctekcna worllen.
1() mei 1960.
825

STRAF.
1. - Overtrerling vrNt monrlelinrte belerli[Jing. Geldboetestm.f 1t orter dan TlCt
ma.miJll!llm b·ij artiJccl 561 van het Strafwetboel;; voo·rz·ien. - On,wetf.i,qheid. - Is

onwettig cle geldboetestraf, boger dan het
bij artikel 561 van !let Strafwetboek voorzieue maximum, die uitgesproken worclt
nit hoofde van beledigiugen, andere dan
die bij hoo·fdstuk V, titel VIII, boek II,
Tan cUt wetboek voorzicn.
HO november 1959.
283
2. ~ Berovinrt van de mUUaire [JJ'aacl.
- A_rf'ikeZ 54 van het JJ1Uitwi1' Stmtwetboek. - Onclerojficier, lcorporaaZ of brigaclicr helibencle het bi,j nrtUreZ 241 va1~ het
St·raj'u;etboel" voorziene misclrijf gepleegcZ.
- Beroving 'Gctn graacl. - De straf van

de beroving van cle graad moet uitgesproken worden ten lnste van de onderoflicier,
korporaal of brigadier, die kwaadwillig
of beclrieglijk akten of titels heeft vernielcl, toebehorencle aan militairen of aan
de Staat en wnarvan hij rekenplichtig
was of die hem tcr bcwal'ing waren toevertrouwll. (Militair Strafwetb., art. 54.)
11 jannari 19()0.
406
3. - Samcnloop 'IXm inbrenken 011 cu·tikel 12, pa,J'n(fl'ctft.f 2, van het lwn,inlcUjk
beslu'it van 28 december 1944 bet·reffende
rle maatsclwppeUjke zekerlwicl van cle a1'lieiders, [JC'UJijzigcl li'ij arUkel 2 van cle
liesZnitwet van 6 september 1946. - Ove;·treding ten OtJZ'ichte 'Gftn 194 arbeiders. EnkeZe st·rnt vwn 200 fntnlc. - Omvette-

Ujkheicl. ~Is onwettelijk ecn enkele strnf
van 200 frank uitgesproken ten laste van
een werkgever wegens inbreuken OJJ artikel 12, paragraaf 2, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffencle de maatsclmppelijke zekerheid van cle arbeiders,
gcwijzigcl bij artikel 2 van de beslnitwet
van il sevtember 11H6, begann ten O[Jzichte
van 1114 arbeiclers. Onclerschciclene boeten
clienen nitgesproken te worden, mits ze,
in voorkomencl geval, tot een maximum
van 200 frank te herleiden.
11 april 19GO.
748

4. - Ye·rschillcllrle straffen voor hetzelj'de misrl'l'i:if door twee wetten 'GOO'I'.?:·ien. - Jl1inrler zware stra.f. - Begrip. -

\Vanuecr twee opeenvolgende wetten voor
een misclrijf correcU.onele straffen voorzien onc1er clewelke een lwofdgevangenisstraf door een van die wctten voorzien
mincler hoog is, is het clie lan tste wet
welke de minst zware straf, in de zin van
artikel 2 van het Strafwetboek, invoert,
zoncler dat de bijkomemle straffen in acht
dienen te worden gcnomcn.
25 april 1060.
7G8

5. - SnmenZOop 'Can nl'isdri:i'VC·n. YcroorcleUnrt voor twec misd'l'ijven tot onrlcrsche·irlene hoo.fdsf'}'(t.:j]'en. - JJi'iscZ,r·ijven
lio'&enrlicn, het ee1·ste facultntief, het
tweerle verplieht, m.et een, bijl;;omencle
straf stra.fbaar. - ll1-rest clat slechts een
bijlcomenrle stntf 1titspreekt zondC'I' nnclerc annrluirl'ing van het misdrH.f. - Stmf
in rle ve·roorrleling voor het tweeclc misclrijf begrepen. - Wanneer een verclachte
tot onclerscllcidenc hoofclstraffen voor
twee misllrijven veroordeeld worclt maar
wanneer, deze bovenclien, het ene facultatief, llet tweelle verplicht, met een bijkomencle straf, zoals de ontzetting van het
recht een voertnig tc bestnrcn, strafbaar
zijm1e, de recllter slechts een straf van
die nard uitgcsprokcn hceft zonder nader
nan te <luiden om reclen van welk van de
misdrijven hij ze opleglle, moet het arrest of het vonuis gei:nterpreteerd worden
als deze bijkomencle straf oplcggencle om
reclen van llet misllrijf dnt vervlicht cle
toepnssing crvan tot gevolg lleeft.
1() mei 1960.
821
6. - Vaststelliii[J 1:nn rle straf evcn·rerliq met clc zwaanviolltigheicl 'Van het
misclrijf. Soe,~:ewinc beoonleUng van
de ·reohter. - Beper7.oin[Jen. - De rechter

stelt soeverein vast, biunen de door cle
wet voorziene perk en, cle straf die evenredig is met de zwaarwichtigheid van het
voo1· vaststaancle verklaarcle misclrijf; hij
mag onder meer rekening houden met de
zwaarwichtiglleicl cler feitcn en met het
vroeger geclrag van de ven1achte.
27 juni 1960.
ll6D

TALEN.- TRAMS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS EN TAXIWAGENS.
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TALEN (GEB.Q.UIK VAN DE).
1. - Dwitse taal (gebndk). - Reohtsplegimg v66r het Hot van verbrelcing. Stmtzak·en. Bestreflen besz.issing en
voor.zieJuing in D·witse taal. - Bevelsoh1'ift
van de eerste voor.zitter die de taal van
de rcohtspleging bctJanlt. - Wanneer de

voorziening tegen een beslissing gewezen
in strafznken, in de Duitse taal, in dezelflle taal opgestelcl is, bepaalt de eerste
voorzitter van het hof van verbreking, bij
bevelschrift, de taal waarin de rechtspleging voortgezet zal worden vanaf de terechtzitting. (Wet van 20 juni 1953, art. 9;
wet van 15 juni 1935, art. 27bis, par. 2.)
19 october 1939.
143
2. - F'·rcmse taal. - Neclerlandse tcutl.
- Stm,fznlcen. - Ho.rf6'1' beroep tegen een
vonnis vnn cle poUt-ieJ·eohtbnnk. Verlclcwing van hager beroep cloor een bijzonclere gevolmachtigfle geflann. - Vonnis in
de Neclel'lanclse taal gestehl. - Volmaoht
flic in clie taal moet wonlen gestelcl. - De

bijzondere gevolmachtigcle, die hoger beroep tegen een in de Neclerlamlse taal
gewezen vonnis van de politierechtbunk
instelt, moet van een in die taal gestekle
volmacht voorzien zijn. (Wet van 15 jnni
1935, art. 2±.)
9 november 1959.
209
3. - F'ranse tnnl. - Nede·rlanrlse taal.
Stratzalcen. Pa1·tij hager beroCJ)
door bijzonde1·e gevolmachtigcle instellencle. Akte van volmacht ·in de taal
·van de 1'Cchtspleging yestelcl, clooh overtollige vermelcl'ingen ·in een amlere taal
inhourlencle. - Regelmaf.igheicl. - Het feit
dn t de volmacht, door een partij ann een

bijzonclere gevolmachtigde overhancligd
om hoger beroep tegen een vonnis van de
politierechtbank in te stellen en geheel in
de taal van de rechtspleging gestelcl, overtollige vermeldingen in een andere taal
opgestelcl inhouclt, be'invloedt de regelmatigheid noch van de akte van volmacht
noch van de akte van hoger beroep. (VVet
van 15 juni 1935, art. 24.)
9 november 1959.
209
4. - F'ranse tnal. - Neclerlamlse tanl.
Stulclcen ·in het F'·ra·ns opgestelcl. Sa:nwnvoeg·ing bi:i cle bunrlel van een. Neclerlanclse ve·rtaling. Voonvaanlen. -

De Nederlandse vertnling van in het
Frans opgestelcle stul,ken client bij de
bundel slechts gevoegd te worden zo de
beklaagde, die alleen de Nederlandse tnal
begrijpt, het vraagt overeenkomstig arYERBR.,

1960. -

72

tikel 22, leden 2 en 3, van de wet van
15 j uni 1935.
23 november 19iJ9.

TELEG~AFEN

263

EN TELEFONEN.

Rarlio-ommepuitz·encl'in,qen. Tame op
de toestellen voor het ontvangen van
J'adio-omroepuitzendingen. lY'etgeving
wellce geen beperking b1·enut ann de auteu·J·sreohten toerJeke'/l(l door rle wet van
22 maa·rt 1886. -- De wet van 24 december

1937, betreffende de tuksen op de toestel-

len voor het ontvangen van radio-omroepuitzenclingen, heeft geen enkele beperking
of inkorting gebracht aan de recllten, die
door de wet van 22 maart 1886 nan de auteur van een lctterkunclig- of kunstwerk
toegekend worden.
26 februari 1960.
608
T~AMS,
CA~S

AUTOBUSSEN, AUTOEN TAXIWAGENS.

1. - Bezolcl'igcl vervoer vnn. personen
rloo1· miclclel van a'lttomobielen. - Tamicliensten. - Begrip. - Voor de toepassing
van de besluitwet van 30 december 1946.
wonlt als taxiclienst aangezien, het bezol~
tligcl vervoer van personen door miclclel
van bepanlcle automobielen, ter beschikking van het publiek gesteld op cle openbare weg of elders, clat de bij artikel 23,
lid 1, van die besluitwet bepaalde voorwaarclen verenigt. Wordt niet aangezien
als een dergelijke clienst de verlluring
van Yoertuigen waarvoor een bijzonclere
overeenkomst worclt gesloten met het oog
op bijzondere omstamliglleden. (Besluitwet van 30 clecc,mber 1946, art. 23, leden 1
en 2.)
9 november 1959.

197

2. - Be.zolcliyrl vervoer van tJersoncn.
Besl:nitwet van 30 llccember 1946. lVanbedrijf van emploltatie zonrler machtigi.llfl. Begrip. Onder Yoorbehoucl

yan de toepassing van de bepalingen van
het hoofclstnk VII van boek I van het
Strafwetboek, is alleen degene strafbaar
die de clienst exploiteert door de besluitwet van 30 december 1946 becloelcl en die
geexploiteerd worc1t zonder de vereistc
machtiging. (Besluitwet van 30 december
1946, art. 30, leden 3 en 5.)
9 mei 1960.

804

11:38

TUSSENKOMST. -

UITLEVERING.

.3. -

Besl·nUtvet van 30 rleeembeJ· 1946.
B·lj,zonaere avtobuscliensten. - Begrip.
- De bij de besluitwet van 30 december
1946 bec1oelde bijzondere autobusdiensten

ring van llet arrest ingecliencl door de
verweerder op de voorziening tegen een
dercle.
5 februari 1960.
510

-

zijn deze die, alhoewel voor bepaalde categorieen reizigers voorbehouden, niettemin de algemene kenmerken van de openbare autobusdiensten vertonen. (Besluitwet van 30 december 1046, art. 3 en 11.)
16 mei 1960.
828

4. - Verp/.ichte ctctnS1J'I'Ctlcel'ijlcheicls·verze7cerimy inzcrke nwto·r;·ijt·wigen. - ilwnlea
·in hoge·J' bemep. Eis tot geclwonpen
t-ltssenlco;nst van lle verzelcenwr. - Voo·rwe1'1J en pcrken. - De eis tot geclwongen

tussenkomst, voorzien bij al'tikel 9, licl 4,
van de wet van 1 juli 1056 betreffencle de
verplichte aantlprakelijkheiclsverzekering
inzake motorrijtuigen, die enkel ill huger
beroep wordt ingesteM, is slecllts ontvankelijk wanneer hij uitsluiteml tot voorwerp heeft het arrest gemeen te horen
verklaren met de in tussenkomst geroepen
partij en laat dus niet toe het instellen
van een nieuwe ei~o~, strekkencle tot veroordeling van de geclwongen tussenkomende verzekeraar.
22 februari 1960.
582

TUSSENKOMST.
1 . - Bm·gerHjlce zalcen.- Verbrelcing.
Vonlering tot binclend·verlclaring vnn
het wrrest ten opzichte van al de 1WrUjen,
ingestelcl aoor nanlegger. - VerwM1J·ing
van ae voorzieJvin[J. - Von~eri11g zoncler
uela.n!l· - De verwerping van de voorziening· maakt zoncler belang de vonlering
tot binclenclverklaring van het arrest ten
opzichte van al de Dartijen, door cle aanlegger in cassatie ingestelcl.
22 januari 1960.
468

:5, - Stmtz((lcell. - VerpUchte verzekering van cle lm•ruel'l(ilce aanstJm J.;elifkhe·icl ·inznlce molor·voert·wl,qen. - But·gerli:ilce vorrlerinu tot veryoerling van cle
schcule veroor.zaalct cloo-r een motor·voe1·ttt'iy, Inuestelcl vtl6r het_ stntfqe·recht tegen
een 1JeUchte cl1e beweeH verzelcerrl te ziin.
T'orclering tot vl'l:]wwl"ing vam cle 'beUchte tegen de beweenle ve·rzelcera((r,
cloor lwm ·imza-Jce uestelcl. - OntvnnlceUjlche'icl'l-'66'1' het stnt,fge1·echt. - Yoorwaanle.

2. - Bu.rgerlijke zaken.
Aa.nley In
verbJ·elciny. - Ve1·zoelc tot binclenil·ve·rkln·ring vwn het an·est ·in[!ecliencl tegen een
rlenle, 1vellce iloo1· fl,e cwnleygor In verbrelclng v66r cle ·rechter in v;·ijwa·ring
wenl opyemepen. Beslissing waarbij
cle oproep ·in vrlfwa1'ing verworpen wo·rilt
o;n ·reclenen clie vreemcl zi:in awn cle veroonleUnu van cle cwnlegger. - Niet-ontvct1tlcelijkhe·icl. - Is niet ontvankelijk het

- Wanneer de burgerlijke vorclering tot
vergoecling van cle schade, veroorzaakt
door een motorvoertuig, ingestelcl worclt
v66r het strafgerccht tegen een betichte
die beweert verzekerd te zijn, is deze dan
nlleen ontvankelijk om te vragen dat de
beweerde verzekeraar, door hem inzake
gestelcl, veroorcleeld zou wonlen tot vrijwaring van de schadevergoeclingen toegekencl aan de Jmrgerlijke partij, wanneer
deze eis gesteuncl is ·op de wettelijke of
contractuele verbintenissen die voortspruiten uit een verzekeringscontract in voege
op het tijdstip van het ongeval en niet
op een quasi-delictuele font welke de
aansprakelijkheicl van deze verzekeraar
jegens hem meclebrengt. (Wet van 1 juni
1056, art. 9.) (Imp1iciete oplossing.)
30 mei 1960.
869

verr.oek tot hindemlverklaring· van het te
wijzen arrest ingediend door de verweerder op cle hoofdvorclering, aanlegger in
verbreking, tegen cen partij welke hij
v66r de rechter in vrijwaring· had opgeroepen, wanneer deze partij buiten zaak
wercl gestelcl om een reclen die vreemd is
a an cle verDorcleling van clc aanlcg-ger.
5 februari 1960.
510
3. - B·twgerl'iflce zctken. - A.wnlerJ in
veru;·eh;·iny. - Verzoek tot b'inrlenrlve'l'lcln1'ing van het arrest inpecl'iencl rloo1· cle
'ue·rweenler op ae voorzien'inq tegen een
clercle. - VerweJ'ZJin[! van cle voorzien.Ing.
- Ve·rzoelc zonrle1· voonverp. - De verwerping van de voorziening maakt zonder
voorwerp het verzoek tot binclenclverkla-

u
UITLEVEIUNG.
1. - Beschilclcing van ae 1:aa.cllca·mer
wctwrbij ttitvoe1·baar worclt verklaoCW'cl het
bevel tot aanhowz.ing d.oor een bu.itenlctnclse ove1'lwicl verleena. - Rerlenen. ~
De raaclkamer motiveert regelmatig zijn

beschikking die uitvoerbaar verklaart het
bevel tot nanlwmling verleencl (1Dor een
buitenlanclse Dverheicl, met het oog op de
uitlevering, door vast te stellen dat de
zuak bi.i haar aanhangig werd gemaakt
door requisitorium van de procureur des
konings, dat ze gezegd bevel heeft gezien

VALSE GETUIGENIS.- VALSHEID EN GEBRUIK ERVAN.
en door het vermelden Yan het uitleveringsverdrag.
11 april 1960.
746

1139

bevel tot aanhouding weigert uitvoerbaar
te verklaren. (Wet van 15 maart 1874,
art, 3; ·wetb. van strafv., art. 135.) (Impliciete o.plossing.)
22 juli 1960.
100±

2. - Bevel tot aanhourUng verleend
r7ooT een bn·itenlanclse overheicl. - Exeqna.tw· clO'or cle ra·mcllcamer. - Niet onde1·wortJen aan. cle voor·waanle cla,t cUt bevel
de clatmn cler feiten wegens rlewellce het
wenl verleencl zott vermelrlen. - De wet
van 15 maart 1874 onderwerpt niet het
exequatur door de raadkamer van een bevel tot aanhouding <loor de buitenlan<lse
Dverheid verleencl, met het oog op de nitlevering, nan de voorwaanle dat dit bevel·
de datum van de feiten, wegens dewelke
het wercl verleend, zou vermelclen.
11 april 1960.
746
3. - Bevel tot acwhoucling 'Uedeencl
rloor een bnUenlanrlse overheirl. - Exequat·nr. - Foorwaa'l'(len. - Om uitvoerbaar te maken een bevel tot aanhoncling
door de buitenlan<lse overheid verleend,
met het oog op de uitlevering, moet de
raadkamer en, in geval van hager beroep,
de kamer van inbesc:huldigingstelling nagaan of deze akte de nauwkeurige aancluiding inhoudt van het feit wegens hetwelk
het uitgegeven werd, dit wil zeggen of het
gei:ncrimineerde feit, volgens de Belgische
wetten, een misdrijf uitmaakt en in het
uitleveringsverdrag is voorzien, en of gelet op de andere stukken van de proceclure, de verjaring van de publieke vordering, votgens de Belgische wetten, niet
blijkt verkregen te zijn.
11 april 1960.
746

5. - Voonvaarde 'Ua.n werleJ'lce·ri(Jhe'irl.
-- T7 nststelz.ing door 'Ue1·wijz·ing na(W rle
·n'itle-verinyso'Ucreenkomst wellce cle ten
laste 'Uan rle vree-m!leling gelegrle misrl·aacl
of wanberlri:if 'Uoorziet. Va·ststelUnrt
'Uollloenrle om het door rle 'Uree:mrle o'Uerheirl ttUgevaarcU,r;rl be'Uel tot aanho'l/.rUng
ttit·voerbaar te mnlwn, vVanneer het
verwijst naar de uitleveringsovereenkomst
welke de ten laste van de vreerncleling
gelegde misdaacl of wanbeclrijf voorziet,
stelt het arrest - welke het door de
vreemcle overheitl nit deze hoofde uitgevaanligd bevel tot aanhoucling uitvoerbaar maakt - wettelijk vast, in de stand
van zaken, dat de door artikel 1 van de
wet van 15 maart 1874 vereiste voorwaarde van wederkerigheitl, voorhanden is.
22 jnli 1960,
1004
6. - Be'Uel tot aanhomUng door cle
'Ureem!le ove1·heicl uitgevaanligrl. - Exeq·uat·ur. Voo·rwacwden. Rechtvaar-

digt wettelijk zijn beslissing welke de
door de vreemde overheitl met het oog op
uitlevering uitgevaarcligd bevel tot aanhoucling uitvoerbaar maakt, het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
<lat releveert dat het haar niet behoort,
bij gebrek aan zware en duidelijke recleneu, de rechtspleging tot uitlevering van
den beginne af te stuiten, en dat vaststelt
dat, in de staat van de rechtspleging, de
mogelijkheid van een uitlevering niet uitgesloten is om reden dat het niet bewezen
is dat de misdmlen van gemeen recht wegens clewelke het bevel tot aanhouding
uitgevaarcligd wercl, met een politiek misdrijf samenhangend zijn, of dat, dit zijnde, de beoorcleling van hun misdacligheid
van het karakter van cUt laatste afhangt.
22 juli 1960.
1004

4. - Besclliiklcing van rle nwcllwme·r
cUe een floor een vreemrle onrlerzoeksrechter u:itge'Uaanligcl bet;el tot aa.nhourl'ing
~veige1·t ttUvoerbaa·r te verlclcwen. BeschiliJcing in ee·rste aa:nleg [Jewezen. -· Is

slechts in eerste aanleg gewezen de beschikking van de raadkamer, welke in een
]wocedure tot uitlevering een door een
vreemde onderzoeksrechter uitgevaanligd

v
VALSE GETlJIGENIS.

VALSHEID EN GEBRUIK ER.VAN.

Bll'l'gerlijlce zalcen. - Begrip. - Opdat
er valse getuigenis weze, in burgerlijke
zaken, is vereist, maar volstaat het, dat
de met de waarheid strijdige verklaring
van die aard zou zijn dat ze een invloed
zou uitoefenen op de beoorcleling van de
zaak door de burgerlijke rechter.

1. - Get·ltigsclwift clat berlrieglijk 'UerJclaa1·t !lat rle t·itula1·is sturlies van nvirlclelbaar onrlerw·ij s vwn cle la.gere gra·acl heett
gerlawn. - Get·wigsclwift da.t een valsheicl
lcwn witmnlcen cUe onder toepassing valt
van rle a-rt-ikelen 196 en 197 van het Stmf~vetboe7c. Ret opmaken van een getuig-

25 april 1960.

762

schrift dat beclrieglijk verklaart dat de
titularis met vrucht het middelbaar onder-
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VALSHEID EN GEBRUIK ERVAN.

wijs van de lagere grand heeft gevolgd,
kan een valsheicl in geschriften uitmaken
o']) welke artikelen 196 et 197 van het
Strafwetboek toepasselijk zijn.
H september 1959.
36
2. - OgenbUk waarop flit geb'r·nik e·inde
neem.t. - Het gebruik van valse stukken
duurt voort, zelfs zoncler een nieuw feit
door de dueler van de vnlsheid en zom1er
ovtreclen zijnerzijcls, zolang het daardoor
beoogcle cloel niet gc"heel bereikt is en zolang de ann l1ie dader vcrweten aanvankelijke eland te zijnen voorc1ele, zoncler
dat hij zich daartegen verzet, het nuttig
gevolg dat hij ervan verwachte voortbrengt. (Strafwetb., art. 196 et 197.)
64
21 september 19G9.
3. - Ver!lichte akte.
JJJogeUjl,,heicl
van narleel 1:oor de llerden. - St1'ajba1·e
valsheifl. - FJen ven1iehte akte die be-

clrieglijk ovgemaakt is kan een valsheid
in geschriften uitmaken in de mate waarin zij in staat is om, door het gebruik
waarvoor zij is opgemaakt, nadeel aan
derc1en te berokken en tegen hen uitwerking te hebben. (Strafwetb., art. 1\J6 en
l\J7.)
21 december 1\Ki9.
36S
4. - F·ictie·ve facturen bestema om een
oorspron,qsa.ttest 011'/'echtmat-ig te belcomen. - Fictieve facturen, opgemaakt ten

einc1e het oorsvrongsattest te bekomen
voorzien bij besluit nr 233 vnn 30 mnnrt
1936 houdem1e reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten mnken strafbare valshec1en nit.
21 december 1!Ki9.
:J6S

5. - Getnigschrift val.seUjk; be'l:estigenrl flat ae e·rin vennelde 1iC1'Soon het
lage1· m·irldelbanr onderwifs lleett gevol.gd.
- FeU bestmtt als valsheirl ·in gesclwiften, niet als vals get1tigsclwitt. - Het opmaken van een getuigschrift, wnarbij valselijk bevestigd won1t clat de erin vermelcle versoon de lessen van het lager
midclelbaar om1erwijs heeft gevolgcl, valt
onder toepassing van de artikelen 193 en
196 van het Strafwetboek en niet onder
cleze van {1e beschikkingen, waarbij de
vnlse getuigscllriften bestraft worden.
11 januari 19GO.
412

zonder clat hij er zicll tegen verzet, het
nuttig uitwerksel dat hij ervan verwachtte volbrengt.
11 januari 1960.
412

7. - Geb·ru·ilv floor de verva,lse1·. - Gebnl'ilc zi:inrle de voortzett-ing utn het m'i.srl1'ijf van vnlsheirl. - Een en hetzelfde
m·isfl-r'i.jf. - Maken een en hetzelfde misdrijf uit, voorzicn en bestraft c1oor artikelen 193 en 196 nin het Strnfwetboek,
t1e valsheicl in geschriften en llet gebruik
van het vals stuk door de vervalser, wanneer cUt gebruik door t1e vervalser wen1
gemaakt met hetzelflle bec1rieglijk ovzet
of met hetzelft1e oogmerk om te schaden
als de vervalsing.
11 januari 1960.
412
8. - JJlaterinl-ite'it 'i:(t,n de vnlsheirl niet
a.rmgenomen ten laste va.n cle venlnchte.
M·icldel gericht tegen een ovenveg·ing
anngnnnrle het gebrek ann beclJ"iegUjlce
opzet. - JJ!Hrldel n·iet ont·vanlceUjk. - Is

niet ontvankelijk, bij gcbrek aan belang,
het middel dat gericht is tegen een overweging van het arrest van vrijspraak betrefi'cncle het gebrck ann bedrieglijk opzet, wanneer de mnterialiteit van de valsheid ten laste van de verdachte niet aangenomen werd.
8 februari 1960.
523
9. - Beariegli.ik opzet. - Be[!·rip. De rechter leiclt wettelijk het gemis vari
beclrieglijk opzet en dienvolgens de afwezigheid van llet misc1rijf af van de omstanc1igheic1 dat diegene die vervolgd is,
wegens gebruik van een vals stuk, onwetend was van de valsheic1 van de erin
voorkomencle melding. Doell wanneer de
rechter vaststelt c1at de beklaagde die
valslleicl kende mag hij hem niet vrijs11reken om cle enige reden clat de beklnagde
heeft kunnen mcnen dat het vals stuk
niettemin mocht gebruikt worden.
4 april 1960.
717

6. ~· Gebru·ik 1:an Htlslle-irl. - Ogenblil.;
Wftn1'0JJ het eon einde neemt. - Het ge-

10. - Deud·waa.raer llie ·vnls ·in een
proces-1:erbaal rle OJJenbare ve!Ung 'Van
een ·roereua goerl 1:aststelt, rlnt in we'l'lceli.jk;Jwirl 11it rle Jl(l,nrl 1venl ·verlcocht, ten
einrle rle sch1tlclcnaa.rs toe te lnten de met
het zegel gelijlcgestclrle taxe te ontfl·nilwn
OlJ die verkoo]J. Inzicht vnn de rle·u.r·wnrLrrler om 71 et niet wettelijlc venlienrle
ereloon tc bekomcn. - PcrsoonU:ik ·1:nzicht
onrlerscheirlen 1:an liet jlscaal beclrog. Strafbare va,lslleirl. De deurwaarder

bruik van valsheicl c1uurt voort, zelfs zoncler nieuw feit van t1e vervaart1iger van
het stuk en zonder hernieuwcle tussenkomst van zijnentwege, zolang llet doel
dat hij beoogcle niet geheel wen1 bereikt
en zolang llet oorspronkelijk feit, dat hem
verweten worc1t, te zijnen yoon1ele, en

clie, met het pen:oonlijk inzicllt om een
niet wettelijk verdiemle ereloon te bekomen, op valse wijze, in een Dl'oces-verbaal
van openbare Yeiling de ovenlmre veiling
vaRtstelt van een goel1, in werkelijkheicl
nit de hand verkocllt, vleegt een valsheicl
in geschrift, welke onder toe11assing valt

VENNOOTSCHAP.

van artikel 19•3 van bet Strafwetboek,
zelfs indien bij, bovendien, met bet onderscbeillen inzicbt handelt om de scbul<lennars toe te laten de anet bet zegel gelijkgestelde tnxe te ontduiken.
11 april 1960.
739
11. - Befl1·ieglijk opzct.
Bcy!"ip. Het bedrieglijke opzet, in de zin van artikel 193 van bet Strafwetboek, is bet oogrnerk om een ongeoorloofd voordeel te verschnffen betzij aan zichzelf, betzij ann
een ander, zonder te omlerscbeiden of
nidus een privaat of een openbanr belang
wordt gekrenkt. Het beclrieglijke opzet
mag dus zijn bet oogrnerk om zich te onttrekken ann een wettelijke verplicbting
of verbnd.
25 april 1960.
76(]

12. - Inz'icht fle belctstiny te ontdu·ilcen of een derde rlaaraan te cloen ontsnftppen. - Aanplrtkkiny of ·inlassing van
de besliss'ing. - De beslissing boudende
veroordeling tot een gevangenisstraf uitgesproken wegens valsbeden in gescbriften of gebruik van valse stukken, bedreven met bet inzicht de belasting te ontduiken of een derde daaraan te doen ontsnappen, moet WOi'den aangeplakt of bij
uittreksel in de dagbladen ingelast overeenkomstig artikel 78Ms van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
20 juni 1960.
949

VENN OOTSCHAP.
1. - Nfwmloze ·vennootschftJI. - AfyeVfutnl·iycle-beheeHTer oak aan fle ·vennootschap gebollclen door een fltenstovercenlcomst. - Voonvaarrle. - Kan wettelijk

beslissen dat een afgevaarcligde bebeerder
van een namnloze vennootschap ook gelJonclen is tegenover deze vennootschap
door een dienstcontract, de recbter uie in
feitc vnststelt dat, buiten bet uitoefcnen
van zijn mandant van afgevanrcliglle bebeerder, deze persoonlijk een rnagnzijn
van de uitbnting bestuurt en, bovenclien,
de tank van ''ertegenwoorcli.ger voor de
vennootschap vervnlt, dat in de nitoefening van deze laatste twec beclrijvigbeden, hij gehoudeu is zich te onderwerpen
aan de bevelen en aan de controle van de
bogere organen van de vennootschap, en
dat hi.i gcen cleel neemt, betreffencle deze
beclrijvigheclen, a an de beraadslagingen
van de raacl van beheer of van het comite
van cle afgevaanligcle-beheerclers.
11 Eeptelliber 1959.
25
2. - Samenwerkende vennootschnp.
Nna.mloze vennootschap C'igenares van
aanclelen va-n de samenwerkencle vennootschap. - Yen no ten. van cle naamloze ·vennootschcttJ wiet leclen, wegens cleze toe-

1Hl

stand, van cle samenwerkende vennoot~chap. Daar de naamloze vennootschap

een juriclische individualiteit uitmaakt
die onclerscheiden is van clie van haar
vennoten, mogen deze niet leclen geacht
worden van een samenwerkencle vennootschap om de enige reclen dat de naamloze
vennootschap waarvan zij de vennoten
zijn eigenares is van aanclelen in cle samenwerkende vennootschap.
17 september 1959.
[);)
3. - Naamlo.ze vennootschaJI.
Organen. Raacl van behcer. Yo01·zitter
van cleze nwll zoncler macht om, 1n cleze
eni(fe hoeclancig he ill, .ze 1mlivirl'l!eel te vertegenwoonUuen. De raacl van behcer

van een nuamloze vennootschap is een
orgaan ervan, maar cle voorzitter van
cleze rand is, in deze enige hoedanigbeid,
zonder macht mn ze incliviclueel te vertegenwoonligen. nvctboek van koophanclel,
boek I, titel IX, art. 53 tot [)3 en 63.)
15 october 19u9.
130
4. - Hanrlelsvellnootschap. - Patrimon:i'llm onderschehlen van rlat van de
vennoten. Het patrimonium van een

banclelsvennootscbap· is onderscheiden van
dat van cle vennoten.
17 november 1959.
237

5. - Handelsvennootschap.
Patrimonimn onclerschehlen van rlat rle·r vennoten. - Bet patrimonium van een handelsvennootschap is onclerscheiclen van clat
der vennoten.
17 november 1959.
240
6. Perso11Cnvennootschap met beperlde aanspntlcez.ijlcheid. Echtgenote
aan wie 11Utat8ehappel'ijke awnclelen behoren. - Omstancz.igheirl rz.ie aan rle echt[JCnoot rle hoerla·wiglleirl 1!an vemwot n1et
verleent. - De omstandigheid dat ann een

g·ehuwde vrouw aanclelen van een personenvennootscbap met beperkte aansprakelijkheid toebehoren, verleent nan cle
echtgenoot van die vrouw cle lweclanigheicl
niet van vennoot.
17 november 1959.
240
'7. -- Na.amlo.ze ve·mwotschap.
Lasthebbe·J" flie zijn maehten ontva.11gen heejt
·van de 1·aarl van beheer overeenlcomstig
de statuten 1!wn rle vennootschap. - Moet
{feen andere 1.'eralll'woorrlinrt o-verlermen
clan Z'ijn htstuevinrt, 'l.va.nneer het besta.an
hi.ervan. 1Jetwist ·wonzt. - De lastllebber,

die zijn machten ontvangen heeft van de
raacl van beheer van een naamloze vennootschap oyereenkomstig baar statuten,
client geen anclerc verantwoorcling over tE~
leggen dan zijn lastgeving, wanneer bet
bestaan biervan betwist wordt.
7 jnnuari 1960.
:J97
8. -

Narunlopse vennootsclwp. -

Last-
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geving cloor cle raacl van belleer VCI'leencl
inge'I!Olge ZIJn statutnire m~whten.
Recht ·vnn cle •c·ennootschnp zwh ten opzichte van cZenlen op cleze lastgev'ing te
beroepen. - Germ verpl'ich#ng cleze lastrfC'v'ing ·i·n het Staatsblacl bClcCMl te '/1Ht7cen. - De lastgeving, welke cloor de raacl

van beheer van een naillllloze vennootschap verlcencl is ingevolge de machten,
wnarover die raad krachtens het maatRchappelijk vcrclrag beschikt, moet niet
in het Staatsblnrl bekenc1gemaakt worden
opclat de vennootschap zich claarop ten
opzichte van derden zou kunnen beroepen.
7 januari lOGO.
397
9. Pe·rsonenvennootscliap met beperlvte aanspraJcel'ijlche'icl. Alcten cUe
een venuule'l'inrt b1·engen in een bepaUng
wnarvCLn cle ~vet cle belcenclmaldng voorsch'l'i:ift. - Gemis CLcurv belcenclmnlC'ing. Snnctie : Mete niet tegenstelbaar awn clerUit artikel 12 van de smnengerlen. -

schakelde wetten op de handelsvennootschappen, gewijzigcl bij artikel 1 van de
wet van 9 juli 1935, blijkt dat de akten
die verandering· brengen in cle bepalingen
waarvan de wet de bekendmaking voorschrijft, de benoemingen, de ontslagnemingen en de afzettingen der beheen1ers
zaakvoerders in de personenveimootschappen met beperkte annsprakelijkheid op
,;traffe van niet te kunnen tegengeworpen
worden aan derden, moeten bekendgemaakt worden.
l maa rt lOGO.
629
:D.O.
Naam.loze vennootschap.
Rechtspe·rsoonHjkhe'icl versoldll-encl van
doze vcm !le vennoten. - Beg1'izl. - Mis-

kent 11iet het principe van de rechtspersoonlijkheid van een naamloze vennootschap verschillcnd van deze van {le vennoten, de feitenrechter die vaststelt dat
t1ie vennootschap, wclke de quasi-totaliteit
van de aandelen van een andere vennootschap, waarvnn ze eigenares was, verkocht heeft in zulke omstandigheden clat
enkel hare eigene aandeelhouders ze hebben kunnen aankopen, hare persoonlijke
positie in die laatste vennootschap heeft
behouden, de organen van beide vennootschapven aldus blijvende samengestelcl nit
dezelfde physische personen, welke de belangen van de beide vennootschappen, die
dezelfde aandeelhouders hebben moeten
vrijwaren.
8 maart 1960.
G5l
VE~BINTENIS.

Etten sch~tld. - Begr·iJJ. - Een schulc1
welke gemakkelijk en vlug kan vereffend
worden moet vnn nu af als effen. beschouwd worden. Bij ontstentenis van het
effen karakter van het bedrag·, kan de
schulcl als effen beschouwd worden tot be-

loop van een minimumbedrag, op voorwaanle dat dit bedrag zeker zij en niet
gewoonweg waarschijnlijk. (Burg. Wetb.,
art. 12.91.)
12 mei 1960.
812

VERJAIUNG.
1. - Stntfzctken. - B·wrgerUjlce vonledng. - B1t~'gerz.ijlce q;onlering ten gez)(tsten, Ufcle ingestelrl en voo1·t.r;ezet door een
CLnn !le OOI'S1J1'0nJ,,eU:ilce nanlegste·r ges1tb~
1·ogeenle JJ!LI'tij. - Verjwl"ing vnn !le zntbHelce vonle·rinrt zoncle'l' ·invloed op aeze
7Jqwgerl'ij lee vonle·r·ing. - De verj aring van

de publieke vordering brengt niet met zicll
de verj aring van de burgerlijke vordering
uitgeoefeml door een partij gesubrogeerd
aan de oorspronkelijke aanleg·ster, indien
{leze de vordering had ingesteld v66r dat
de verjaring van de publieke vorclering
verworven was. (Wet van 30 maart 1891,
art. 1 art. 2G van de wet van 17 augustus
1878 aanvullende.)
14 september 1059.
35
2. - Valshei!lq:·n geschPiften en gebr·wilc
e1·vcv1L - Dcule·r va:11 de vaishe·icJ, cUe nan
het geb·ru:ik van het vnls st·ulc me!legewerlct heeft. - V e-rt·rekp·unt vwn !le veriadng van cle pubUelce vonle'l'ing. -

Wanneer de dader van een valsheid in
geschriften zich ook schulclig heeft gemaakt aan meclewerking aan het gebruik
clat gemaakt werd van het vals stuk met
hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, neemt de
verjaring van cle publieke vordering
slechts een aanvang, zowel ten opzichte
van het plegen van de valsheicl als ten opzichte van het gebruik van het vals stuk,
sinds het laatste feit van gebruik.
14 septen1ber 1959.
36
3. - St·rafznlcen. - Meerrlere nvisrlrijvelt cUe de q;Uvoering vwn een, enirt straf/)(UL?' inzicht n'itmnken·. T' er.icwin g cl'ie
slechts ee11 aanvang neemt s·in!ls het lacttste st1·atbncw feU. - Wanneer meerdere

misdrijven de uitvoering uitmaken van
een zelfc1e strafbaar inzicht en aldus
slechts een enig wanbedrijf uitmaken,
g·aat cle verjaring van de publieke en van
de burgerlijke vorclering, ter aanzien van
de algeheelheid der feiten, pas vanaf het
laatste dezer in.
21 september 1959.
64
·4. - Sk!LfZCLlcen. - P·ubUelce vonleJ·ing. - Inb1·eulc op het pol-itie1·eglement
voor !le ea:p loitat-ie vnn cle O'Wlwtspoorwegen. Toepctssing van een poUUestmf.
Tlerja·ringsternv·ijn.. Wanneer de

rechter oordeelt dat een inbreuk op het
koninklijk besluit van 24 mei 1913 hou{lende het politiereglement voor de exploitatie van de buurtspoorwegen, wegens
verzachtende omstandigheden, slechts door
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een politiestraf beteugeld moet worden,
zijn de regels betreffende de verjaring van
cle publieke vordering inzake overtreclingen toepasselijk. (Koninklijk besluit van
24 mei 1913, art. 22; koninklijk besluit van
6 juli 1936, art. 1.)
16 november 1959.
235

'5. - Stmf,zaken. - 'TVanbeclrijf wcw1·vn-n cle ve·rjnrin.q n·iet aan· b·ijzonclere 1'6gels onclerworpen 'is. - Beslissing van cle
•reeht.~maeht van 1.vijzen clit wanbeclrijf
slechts met een zwlitiestraf te bete·u[Jelen.
- Ji'eit als o·vertrerUn[J verjaanl. - Onwettige v.eroorcleUnrt.
vV anneer de
rechtsmacht van wijzen oorcleelt dat er
aanleicling bestaat om sleehts met een politiestraf te bete11gelen een wanbeclrijf
waarvan de verjaring niet aan bijzondere
regels onderworpen is, kan zij die straf
niet wettig toepassen zo de uit cUt feit,
beschouwcl als overtrecling, gesproten publieke vorclering verjaard is. (Wet van
17 april 1878, art. 21, 23 en 26.)
16 november 1959.
235
6. -- Strajzaken. - P.nbUelce vonledn[J. - Overtreclin[J. - Betekenin[J cloo1·
een clem·waa:rcler van een· clagvaanlin [! om
te ve1·sch'ijnen ·v66r lle pol!it-ie1·echtbanlc.
- Dcuul cUe de ·verjaring stu.-it. - De be-

tekening door een deurwaarcler, op verzoek van het openbaar ministerie, van
een dagvaarcling om te verschijnen v66r
de politierechtbank wegens een overtrecling is een daacl van vervolging die, binnen de termijn van zes maand te rekenen
van de dag van de overtreding verricht,
de verjaring van de pnblieke vordering
stnit. (Wetboek van strafvordering, artikel 145; wet van 17 april 1878, art. 26.)
7 december 1959.
305

7. - Stn~fr<ake·n. - Btt.r[JerUjlce vonledn[J.- Verkeersonyeval. - Rechtskeeh,se
cla[Jvaanling van een benculeelde part·ij
clie strelct tot lle verrJoecling van een
scharle aan goecleren en cUe ten laste van
cle belclangcle een ·in7Jrett.k op cle pol·itie
van het we[Jverkee1· legde. - Anrlere persoon ·in het ongeval gewoncl. A1Test
vaststellencle flat mee,r clan twee jnren
verstreken z-ijn t·nssen cle clatum vnn cle
jeUen en cUe 1j(tn cle 1·echtst-reelcse cla.gvannUn[J en rlnt geen fott.t, oo1·znlceUjlc
verbcmcl ho·nclencle nwt het on{!evnl, ten
lnste van cle beklcwgcle bew.egen'is. - Ar1·est de b'ij middel van cle 1·echtstreekse
cln[JvaanUn[J hi!Jestelcle b1wgerUjlce vonledng ve1·jnanl verlcla·renrze. - 'Wetti[Jheid.
- vVanneer een benadeelcle partij een beklaagcle rechtstreeks v66r de correctionele
rechtbanl' heeft geclagvaard tot vergoecling
van de door llaar ingevolge een verkeersongeval aan goederen geleclen schacle en,
door die dagvaarcling, een inbreuk op de
politie van het wegverkeer ten laste van
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de beklaagcle heeft gelegd, en wanneer een
andere persoon in hetzelflle ongeval gewond is geweest, rechtvaardigt wettig
zijn beslissing bet arrest clat, om de bij
micldel van de rechtstreekse dagvaarding
ingestelcle burgerlijke vordering verjaard
te verklaren, vnststelt, eenscleels, dat meer
dan twee jaren verstreken zijn tussen de
datum van de feiten en die van gezegcle
dagvaarcling, en, andercleels, llat geen
font, oorzakelijk verbancl honclencl met de
verwonclingen, ten laste van de beklaagcle
bewezen is.
21 december 1939.
363
8 . - Burgerli:ike zctken.- DerUgjari[Je
vcrjarill[J. - Fonlerinyen ·IOct([;I'OZJ zij toe1)(tsseUj7c ·is. - Artikel 2262 van het Bur-

gerlijk Wetboek, blijkens hetwelk de
rechtsvorcleringen, zowel zakelijke als
persoonlijke, verjaren door verlbop van
clertig jaar, is, niettegenstaande de algemeenheid van zijn bewoorclingen, niet toepasselijk wanneer het gaat om vorderingen betreffende zaken of rechten, die
buiten de handel zijn. (Burgerlijk Wetbock, art. 2226.)
8 januari 19GO.
400
9. - HIW[JerUjke zalcen. - Dienstcont·ract. VonlC1'in(J van cle 1.Ve1'lc[Jever
teyen cle we·rlcncmer (lie een fabTicarJerJehei1n meclegecleelcl heejt. - Verjnrin{! onrlenvorpen cwn cle bepal·ilngen van het
gemeen 1'echt. - De rechtsvordering in-

gesteld dom· de werkgever tegen de werknemer, die eeu fabricagegeheim heeft
meclegedeelcl, is niet omlerworpen aan de
bijzondere verjnring ingevoercl door artikel 34 van de ~amengeorclende wetten betreffende pet becliendencontract, maar wel
aan de bepalingen van het gemeen recht
omtrent de vcr:jaring.
19 februaTi 1960.
572
10. - Straj.Hth,en. - BesUss·ing van
veJ·oonleUng. -- Onmoyelijlcheirl nn te
gaan of cle pub71e7ce vonlering al clan niet
verjaanl is.- Ve1·brelC'iny met verwijz·iny.

- Wmmeer noch de vaststellingen van de
bestreclen beslissing, noch de stukken van
cle procedure waarop het llof acht vermag
te slaan het hof toelaten na te gam~ of de
publieke vorclering al dan niet verjaard
was, verbreekt het llof de beslissing van
veroorcleling, met verwijzing.
22 februari 1960.
585
11. - St1Ytfza.7cen. - P·ubUel"e vorclerin[J. -- InlweuJc op het poUt'iere[Jlemeut
voo1· de exploitntie van tntmwegen. Toepassing van een poz.iti-estntf. - Termijn vcm cle verjar,in[J. vVanneer de

recl1ter oorcleelt dat een inbreuk op !let
koninklijk beslnit van 27 januari 1931,
houdende politiereglement voor de exploitatie van de door de regering vergunde of
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te vergunnen tramwegen, moet, gelet op
Yerzachtende omstandigheden, slechts met
een politiestraf worden beteugeld, zijn de
regelen beti·effende de verjaring Yan de
publieke vordering inzake overtreclingen
toepasselijk, (Wet van 17 april 1878, artikelen 21, 23 en 26; koninklijk besluit van
27 januari 1931, art. 13, en G juli 1936, enig
artikel.)
27 juni 1960.
973

VERKEER.
1. - 1T'cuco!le ·van 8 ntJrU 195-'!, artikeZ 17, alinca 1. - Voo•rschrift van alge·meen J,;anclcter. - UUzoncler'ing in yeval
·can o'Uermncllt. - De verplichting welke

artikel 17, alinea. 1, van de Wegcocle van
8 april 1!l5-! nan de bestuurder oplegt die
een manamvre wil uitvoeren van nard c1e
normnle gang van de andere weggebruikers te beletten of to hinderen, te weten
ann deze de doorgang vrij te laten, vertoont een nlgemeen knrnkter doch c1e
overmacht kan haar niet-uitvoering rechtvaarcligen.
58
2. - 11'eycode van 8 a]Jril 1954, a1'f'ikcl 17, a.Unea 1. - Bestm1rrler clie rle andere ·u;eyrtebruilcers ver~vittiyrl heett Vftn
::::i)n mana.mvre en clie yeen tout beginy
lJij rle 11.it'1:oe1'iny 1:an de nutnm·u'Ure. Omstancz.iyheicl ~velke he·m niet ervan
1·echtvaanliyt de ancle·re weyge/Jor·U'ikers cle
llooryang niet vrijgelaten te heblJen. -

De miskenning· van de venJlichting welke
nrtikel 17, alinea 1, vnn de Wegcode oplegt hou<lt niet O!P onwettig te zijn omdat
de bestunl'{ler de am1ere weggebruikers
vnn zijn manceuvre heeft verwittigt of
omclat na de uitvoering zelf van zijn manceuvre hij geen font lH>eft begnan.
18 september 1!l59.
58
3. -

Wegcocle van 8 ap1·il 195-'!. - Inhanlmanmuvre. - Ueen verpUchting, voor
1le best·u·twcle1· cUe ~oil ·inhalen, cle voorligger te venvUtigen. Geen bepaling

van de Wegcocle van 8 april 195± legt ann
de bestuurcler clie wil inhalen de verplichting op, cle vom·ligg-er tc VCl'Wittigen.
21 september 1959.
G1
4. - 1Ye[!cocle van 8 april .1954, w·tikel 21. - Inhanlmanmnvre. - TTerpl-ichtin[! voo1· cle lJestunHler cUe 011 het zmnt
staat ingehaalcl te worden, zo·ve'/' moyez.ijk
naa·r rechts ·uit te ~oijlwn. - Verpl'ichting
niet onclenvo·rpen aan een ve·nv'itt·iyin[J
van· cle bestuurcler cUe cle inha.almanm·wvre
1titvoert. - De verplichting zo. ver moge-

lijk naar rechts uit te wijken, welke artikel 21-4 van de Wegcocle van 8 april 1!Ji:i4

oplcgt aan de bestnurder clie op llet 1mnt
stan t ingehaald te worden, is niet om~er
worpen nnn een verwittiging van de bestnnrcler die de inhaalmanceuvre nitvoert.
21 september 1!J59.
61
5. - Weycode 1Xtn 8 az))·il 1954, artikel 26-1. TToorzienlJare ll'inrlern·is. Ilinclernis 1tUgemaalct cloor een 1Joe·rtuig
flat 011 de openbare weq 11lots tot stilstancl
komt. Onvoorz·ienbMt'l' 7camlcte1' n·iet
beperlct tot het en·iq yeval van tot stustancl lcomen van het voertuig weqen s ongeval. - Is onwettelijk het vonnis dat de

onvoorzienbanrheicl van cle hinclernis, opgelevcrcl tloor een voertuig dat ten gevolge
van een kraclltig remmen op plotse wijze
stoiJt, beperkt tot het enkel tot stilstand
komen wegens een ongeval. (Wegcocle van
8 april Uli:i±, art. 26-1.)
21 september 1959.
72
6. - 1Veucorle 'Uan 8 nziri.l1954.- Voo·r·rallff. - Krnispnnt 1t-ityemtw.kt clom· ee11
hoofclwey en een oncle·l'[!escll!ilcte ~veg. Acvnrijrling op enige meters 1va het lcruisZJUnt. - BesUssing cUe vaststelt flat cle
ann1'ijcUng voortvloeit 1tit het n·iet naleven, op het lcntispwnt, floor cle best·n1wde·r
rlie op de secu.ndaire weg 'l"i:iclt, van cle
'V'OO'JYang van cloorgang. - BesHssing clie
·wetteUjlc clacw1f.it afie·iclt clnt cleze 7Jestolt!U1'cler cle inlJrenlc voo1':Zien lJ-ii artilcel 16-2
va•n cle Weycocle heett gezilecgcl. De

feitenrechter clie vaststelt dat een nanrijding, voorgevnllen op enige meters nu een
kruispunt uitgemaakt door een lwofdweg
en een secumlaire weg, toe te schrijven
is ann het feit dnt de bestuurder die OIP
de secnnclaire weg reed, cle gebruiker van
<le hoofclweg niet heeft laten voorgaan op
het kruispunt, mag daaruit wettelijk het
bestnan vnn de inbreuk op artikel 16-27J
van de \<VcgcOllc van 8 april1954 afieiden.
12 october 1959.
120
7. - 1Vertcode van 8 ctJ!ril 1954. - TcJ.:en ·IV 1a fomgelcecrde clriehoelc). - B·inclencle lcracht. - Yoorwaanle. - Het to-

ken nr 1rb, voorzicn bij llet nrtikel m en
de bijlage 1 van de Wegcocle van 8 april
1954, heeft bindencle kracht voor cle wcggebruikcr van hct ogenblik af clnt het
regelmatig is naar de Yorm, voldoencle
ziclltbaar, en elke verwarring uitsluit,
zelfs inclien het links geplaatst is ten opziehte van de richting gevolgcl door cle
wcggebruikers {lie llet nanbelangt.
12 october 195!l.
12i"i
·8. - Wegcoac van 8 MJril 195-'!, arf'ilcel 7-2. - Yerkeerstelcens. - 'l'elcens 1'egelnwtiy naa1· cle ·rorm. - BegrizJ. - Een

met het oog op de regeling van het verkeer geplaatst teken is, nanr clc zin van
het artikel 7-2 van cle vVegcocle vnn 8 april
1954, cc regelmatig naar cle vorm JJ wan-
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neer het overeenstemt met het model voorzien in de bijlagen van gemelde code.
12 october 1959.
125
9. - Y ervaUewvorkla1··ing van het 1·echt
een voertnig te stm·en. - M·iscll"ijf. ~ Best·nren van een voert·ztig op cle openbaa'e
weg. - TVezenUjlc bestanclcleel van het
·Jwisclrijf. - De inbreuk op de vervallen-

verklaring van het recht een voertuig te
stln·en, beteugeld bij artikel 2 van de wet
van 1 augustus 1924, is dan enkel begaan
indien de vervallen verklaarde persoon
een voertuig op de openbare weg, of op
een weg voor het openbaar verkeer openstoml, stuurt.
19 october 1959.
142

10. - Redenen van 1:01111issen en ar1'Csten.- rlrti7cel17 1:an cle TVegcode 'Van
8 april 1954. Ferzni·m· van cle 1·echte1·
een verweer op cleze bepaUng gegroncl tegen te lwmen. - BesUssing clie n·iet toettelijlc uemoti'Vcercl 1s. - Is niet regelmatig gemotiveerd het arrest dat zich ertoe
beperkt te beslissen dat een manoeuvre
onderworpen was nan de voorscllriften
van artikel 17 van de Wegcode van 8 april
1954, zoll{ler llet door verweerder opgeworpen verweer tegemoet te komen, waarbij hij voorhielcl dat de manoeuvre cUe hij
nitgevoerd had zijn aansprakelijkheid 011
grond van vermeld artikel 17 niet kon
teweegbrengen, daar zij niet van aard
ll'llS cle « normale Jl gang van de andere
bestuurders te beletten of te verllinderen.
22 october 1959.
150
11.

-

Bestmwder 1:Crlcee·rs1:oo·rrang
genietende. - N·iet ervan ontslagen voorz·ichUg7wiclsmaat1·egelen te nemen. - De

bestuurder die op de O]Jenbare weg de verkeersvoorrang geniet is eveuwel deswege
niet ervau ontslagen de voorzichtigheidsmaatregeleu te nemen waartoe de omstandigheden hem verplichteu om eeu aanrijding te voorkomen.
4 november 1959.
181
12. - TVer;cotle van 8 cwril 1954, a·rf'iAchtenvaartse beweging. lcel 17. Jl1anwuvre. - n1aakt eeu manoeuvre nit

van die nard dat zij de normale gang van
de andere bestuurders kan beletten of llinderen, het feit een achterwaartse beweging nit te voeren. (Wegcocle van 8 avril
193!, art. 17, zoals llet toevasselijk was
v66r het kou. besl. van 4 juni 195S.)
4 november 1950.
181
13. - Wcr;corle ·van 8 april 1954, artil"el 17. - Bestnurtlcr een achterwawrtse
/Jeweging ·nit-uoerenrle. - ForpUchf'ing de
anclere bestnu.nlers te laten 1:oorgaan. Uituest·rektheid '/!an die ve·rplichUn{f. -

De bestnnn1er die een achterwaartse beweging uitvoert moet de andere bestuur-
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ders die hun normale gang voortzetten
Iuten cloorgaan, zelfs o,p een kruispunt
waar hij de verkeersvoorrang zou gellad
hebbeu indien hij geen manoeuvre had uitgevoerd. (\Vegcode van 8 april 1954, artikel 17, zoals het toepasselijk was v66r
het koninklijk besluit van 4 jtmi 1958.)
181
4 november 1950.
14. - Bewiis 'Van de 1nisdri,j1:en. Proces-verbnal i~iet in atsch1'ift gest·wn·ra
Bewijs door
aa1t de wetsovert1·eller. alle wettige bewi.jsm;iflrlelen. - Bij ont-

stentenis van het stluen binuen de 48 uren
aan de wetsovertreder van een afschrift
van het proces-verbaal dat een inbreuk op
de verkeerspolitie vaststelt, mag het bewijs van cUt misdrijf door alle wettige
bewijsmiddelen gelevercl worden, docll
mits llet eerbiec1igen van de recllten van
de verdecliging.
23 november 1959.
2i'i7

15. - Wegcorle ·van 8 april 1954, artikel 16. - l'oorrnng. - Voorrang van de
best·zwnler 'l'ijdenrle op een hoofclweg. Ogenblil.; waarop rl·ie zich bepctalt. - De
voorrang van doorgang, voorbehouden ann
de bestuurder die op een hoofclweg rijdt,
bepaalt zich op het ogenblik waaro]J cUe
bestuurcler het kruispunt naclert en niet
op dit waarop een aanrijcling later met
een op de, andere weg rijdemle voertuig
gesclliedt. (Wegcode van 8 april 1954, artikel 16.) (Impliciete oplossing.)
14 december 1959.
331
16. - Wegcode 1:an 8 aprH 1954, nrtilvelen 15 en 16, 4. - Voorrang.- Noodzalvelijlcheirl, voor rle 1Jestnunler tl·ie tle doorgang moet vrijlaten, de gena.clercle weg op
te 1'ijclen om cle aanwez·igheicl van een bestzt:lt'}'(ler op. cUe weg vnst te steUen. ~
Voorwnanlen waaro1ule1· die manwwvre
toer;elaten ·is. ~ vVanneer een bestuurder,

er toe gelloudeu de cloorgung vrij te Ia ten
voor de op de weg die hij nadert rijcleude
bestuurder, zich wegens de plaatsgesteldheid, van de aanwezigheitl op die weg van
een bestuurtler enkel rekenschap kau geven tloor cUe weg op te rijclen, mag llij op
die weg slechts vooruit rijclen in de vol;;trekt nooclzakelijke mate en met de vereiste voorziclltigheicl om het zoncler gevaar voor een ongeval te kunnen doeu
gezien de ]Jositie, cle verwijdering en de
snelheid van de andere bestuurder. (VVegcode yan 8 april 1!li'i-1, art. 15 en 1G, 4.)
(Impliciete oplossing.)
14 december 1!Y59.
331
17.- Wepcorle 1:an 8 cwril1954, cwtikel 26-1. - Onroorzienbn·re Mnclornis. Fnststelling door de teiten·i·echter.

Door vast te stellen dat een bestunrder
bij een te hoge snellleid in het midden van
de rijbaan is blijven rijden wijl llij op
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een afstand van ongeveer honLlercl meters
een ancler voertuig had kunnen zien dat
in het midden van de weg een manamvre
nitvoercle, overweegt de feitenrechter
noodzakelijk dat clit laatste voertuig geen
onvoorzienbare hindernis opgelevercl heeft
onclanks de gedraging van zijn bestuurder. (Weg·code van 8 april1954, art. 26-1.)
H november 1959·.
333
U~. Voe·ren van een 1'·ijtuig spi,its cle
vervallenverlvlarinu vnn het ·recht een 1"ijt·ni.rJ te besi'ltren. Gelflboete. - Mini-

·mu.nt. ~ De geldboete o,pgelegcl ann degene, \lie op de openbare weg een rijtuig
voert spijts de tegen hem uitgesproken
yervallenverklaring van het recht een rijtuig te besturen, mag niet mincler dan
500 frank beloven. (Wet van 1 augllstns
18H9, art. 2, aangevulcl door de wet van
1 augustus 192±, art. 2.)
40(3
11 jnnuari 1!JGO.
19.
Jler·uallenverklcwing van het
1·echt een 'l'ijt·uig te best·wren. - JJTisclT·ijf.
- TTerpUchUng v·oo1· cle 1·eehter de clmw
van cle lotJenlle ontzetUng te venl·nbbelen.
- Betel"enis van rleze 1Jesehikking. - In

geval van inbreuk op de vervallenverklaring van het reeht een rijtuig te besturen,
moet de reehter een vervallenverklaring
uitspreken van gelijke cluur als clegene
die loiJemle was op het ogenblik van het
misdrijf. (Wet van 1 augustus 1809, art. 2,
aangevuld door de wet van 1 augustus
192±, art. 2.)
1l janunri 1960.
406
20. - TJ7egcocle van 8 ap1'il 1954, arUkel 2G-1. Arrest besz.issencle clat een
·weggebrn-ilwr, die 's nachts 'l'ijclt, n·iet gehouclcn is .djn suclheicl arm te passen aan
11 ct gezich18'uchl wnarover h'ij besclz:ilct
1vannerw hif zijn lcr·wisl'ichten cloet we·rJ.;en. ~ Onwettir;heirl. - Is onwcttig· het

arrest clat beslist clat een bestuurder van
ecn autovoertuig, die 's nachts op de openbare weg rljdt, uiet gehouden is zijn snelheicl nan te passeu ann het gezichtsvehl,
waaroYer llij beschikt wanneer hij zijn
krnislichten cloet wcrken.
11 jnnuari 11J60.
413
21. kel 2G-1.
Feitelijke
oonlelimg

Wegcocle van 8 cwril 1D54, a1't'i- Voo1·zi.en1Jare ldnclorn·is. ~
1Jeoonleling. Soevereine 1Jevnn cle t.eiten1·echter. - De fei-

tenrechter beoorcleelt soeverein, in feite,
nanr de omstandiglleclen cler zaak, of een
voertuig voor een weggebrniker een hindernis heeft uitgemaakt die hij al of niet
kon voorzien.
439
18 januar-i 1960.
22. - Wegcode van 8 MJJ'i1 19ii4, artikel 21-2-a. Jnhfil'ing. Ve'I'JJlicht'in!f
zich e1·wm te vergew'issen clnt cle 'Weg over

een volcloencle tl'itgest1·eldlwicl 'IJI'IJ ts.
Dmagw·ijclte. Artikel 21-:.!-n van de

Wegcode van 8 april 1954 legt elke bestuurcler, in algemene termen, op, alvorcns
in te halen, zich ervan te vergewissen clat
de weg· over een volcloencle uitgestrektheid
vrij is zoclat er geen gevaar voor ongevallen is, 7iOnder claarbij te onclerscheiaen
of die bestuurcler al clan niet in cle mogeJijkheid is te zien of zijn tegenliggers al
dan niet op hun reglementaire plaats rijden.
518
8 februari 1960.
23. - Wijzigin[! van richUnrJ. - Nan1·
linlcs njslaan. -- TVegcorlc •van 10 clecemIJer 19.58, a·rt'il.;el 25-2-c. - ToetJnssings,rJ.e1Jierl van cle.<:e 1Jepaling. De bepaling

yan artikel 25-2-e vnn !le Wegcmlc~ van
10 december 1\l52, betreffenc1e het naar
links afslaan, is vnn toepassing, niet aileen wanneer cle tegemoetkomende bestuurders op dczclfcle baan rijclen als
clegenc clie naar links wil afslaan, maar
ook wmmeer de om1erscheidene tegemoetkomencle bestuurclers, inbegrepen degene
die naar links 1vil afslnnn, uit onclerscheidene wegen uitkomen in een luuispunt,
gevormcl door cleze en door andere wegen.
520
8 februari 19GO.
24. - Weucode 1:rrn 8 april .11!54, artilvel 26-.1. - Onvoor.<:ien1Ja'l'e hinclernis. W'ieur(jclc'l' uit een privaat eigenclom op
cle ·ri,J1Jann 111t!comen de, in rle onmhlclelUjke nab'ijheicl van eon antovoe1·t·uir1. -

Uit de vaststelling clat een fietser nit een
privaat eigendom op cle rijbaan is uitgckomen, wanneer een nutovoertuig zo dicllt
genaclercl was dat hct de bestuurclcr van
dit voertuig onmogelijk was tijclig te
stoppen, kan de rechter wettig afleic1en
dnt die bestunnler zich y,66r een onvoorzienbare hinclernis heeft bevonden.
521
8 februari 1960.

25. - Botsin[! tnssen een voert·u·ir;, flat
otJ een l"ru:ispu.nt nrul'!' links Is afges7ngen,
en een 'Z:ocrtnig ·in tegeno·uergestelde 1'ichtin[f rle weg vol[!enrle, welke het eerste,
na het lc'ru.ispu.ut te 71 ebb en o1:eruestoken,
·reeds ·inuereden ·is. Regel 1Jetreffmule
rle 1J001"i'WII!J vnn rechts, niet toezJasseU:ik.
- Ingeval van botsing tussen een voertuig, (lat op een kruispnnt naar links is
afgeslagen, en een voertuig, dat in tegenovergestelde richting de weg volgt, wclke
hct eerste, na het krnispunt te heb'ben
overgestoken, reeds ingeredcn is, kan de
feitenrechter wettig beslissen, dat de regel, betreffende de voorrang van de van
recllts komemle lJestunnler, niet toepasselijk is.
10 februari l\lGO.
539
26. - Wegcode va11, 8 april 1954.
Yerpl!ichUng voo1· cle best·nnnler, cUe cle
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1'ijbaan volgt, zo clicht mogelijlc bij de
rechte1·mncl van cUe betan te bUjven.
Inhalende best'll'ltnler.
VenJlichting
zich zo ver a,zs nocUg van lle 'in te halen
weggeb,rnUcer te verwijde1·en. - Recht~r
oonlelencl in feUe fla.t rle ~veggebntilce1' rlw
'ingehnalcl heeft, cle ee'rste venJUchUng
niet ove1·treclen heeft. - De beschikking

van artikel 12-1 van de Wegcode van
8 april 1954, naar luid waarvan elke bestuurder, clie de rijbaan volgt, « zo dicht
mogelijk )) bij de rechterkant van die baan
moet blijven, rnoet, ingeval van inhaling,
in verbiilding gcsteld worden met artikel 21-3 van dezelfde code, dat nan de
inhalende bestuurder oplegt zich zo ver
als nodig· van de in te hnlen weggebruiker
te verwijderen; de rechter oordeelt soeverein, in feite, dat de weggebruiker, die
ingehaalcl heeft, artikel 12-1 niet geschonden heeft.
12 februari 1960.
5G1

27. -

Inbrenl<, op nrtiJcel 26-8 'Can de
1Vegcode van 8 aprU 1954. - Beg1'itJ. -

Kan een inbreuk uitrnaken op artikel 26-2
van de vVegcode van 8 april 1954 het feit
een wagen plots en op bruuske wijze in
!let midden van de weg• tot stilstand te
brengen, zonder de achterligger te waarschuwen.
15 februari 1960.
5G4
2'8. -

TVegcode vwn 8 cwril 1954, arNlcel 26-1. - Onvoorzienbare h·inflent'is. Beg'l'itJ. Niettegenstaande hun lage

snelheid en de afstancl die hen scheicl<1e,
kan een voertuig dat op bruuske wijze
stopt een onvoorzienbare hindernis voor
een ander voertuig opleveren.
15 februari 1960.
564
29. - Besturen 'Can een voertui[J of geleiden van een 'i'ijrUer, op een openbare
plaats, nw alcohoUsche rlmn.Jcen in zorlanige hoeveelheirl te hebben gebnt·ilct, dat
het alcoholgehalte 'in het bloecl ten m.inste
1,5 gra1n tJer d'll'izenrl bedraagt. - M·isclrijf voorz,ien bij wrtilcel 3 van de wet vnn
15 april 1958. - WetsbezJaling in werking
get'rerlen op 6 jttli 1959. - Het feit een

voertuig te besturen of een rijdier te geleiden, o~J een openbare plants, na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te
hebben gebruikt, c1at het alcohoigehalte in
het bloetl op het ogenblik da t men bestuurt of geleidt, ten rninste 1,5 gram per
duizend bedraagt, maakt, op zichzelf,
slechts een strafbaar misdrijf nit vanaf
6 juli 1959, datum van het in werking treclen van de wet van 15 april 1H38 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering,
van de wet van 1 augustus 1899 houdende
herziening van de wetgeving en van de
reg-lementen op de politic van het vervoer
en van de besluitwet van 14 november 1939
betreffende de beteugeling van de dron-
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kenschap. (Wet van 15 april 1958, art. 7;
kon. besl. van 10· juni 1959, art. 1G.)
22 februari 1960.
5S1
<SO. - TTluclltmisdrijf.
Best'llurrler
die zich nafle1·hancl ozmiemv otJ de plaats
'Uetn het ongevnl begeett o·1n de nttttige bevinclingen toe te lMen. - OmstnncUghoirl
zonrler 'llitwerlC'ing. - I s schnlc1ig nan het
vluchtmisdrijf voorzien bij artikel 2bis

van l1e wet van 1 augustus 18H9, aang-evulll door deze van 1 .augustus 1924, degene cUe, wetende dat het voertuig dat hij
bestuun1e een ongevul heeft veroorzaakt
of dnm·toe aanleicling heeft gegeven, de
vlucht neemt om aan de notlige vaststellingen te ontsnap,pen, ze1fs wanneer zijn
latere terugkeer op de plants van het ongeval toelaat tot deze vaststellingen over
te gaan.
22 februari 1960.
591
:31. - Wegeode van 8 april1954, gewijzirJil cloo1· lconinlcUj lc besluit van 4 jnn·i
1958, artilwl 16. - Botsing op een lcntispnnt. - Arrest wacwbij lle gehele verant·woonleU:ilcheirl 'Uan. het onge,vnl tvorclt gelegrl ten laste van fle best,nnnler 1Ue rle
'uoOOJTitng ve1·sclmlcl'i[Jcl wns on~ reclen de
bestmwcler, rUe de vooJntnrJ genoot, lliierove·r beschU.:te OZJ rle gehele breeczte vnn
lle weg en hij geen onvoorzichUgheirl heett
begaan. - WetUge besUssing.- Is wettig

het arrest van het hof van beroep dat, om
de gehele verantwoordelijkheid van een
O'lJ een krnispunt plants gehad hebbende
botsing ten laste van de bestuurder die de
voorrang schuldig was te leggen, zich
grondt, eenstleels, op het principe dat c1egene, die de voorrang genoot, hierover beschikte op de gehele breedte van de weg
die hij bereec1 en, nmlen1eels, op de vaststelling dat deze laatste bestnurder van
zijn voorrangsrecht op geen onvoorzichtige wijze gebruik heeft gemaakt.
23 februari 1960.
59·5
32. - TViJ,z·iging van richting. - ,1Vegcolle 'UWn 8 april 1954, gewijzigcl lloor lconinlcU;ilc besl,wit van 4 jm~·i 1958, cwUkel :e5-2-c. Beshmnler cUe links wil
nfslaan. - TTerpUchting 11aar links ttit te
'l.vi,iken. - Om·uang. - Artikel 25-2-c van

de \Vegcolle van H april 19<54, gewijzigll
tloor koninklijk besluit van 4 juni 1958,
legt a an de be stu urclcr die links wil afslaan niet de ver,plicllting op zoveel rnogelijk naar links nit te wijken, cloch slechts
de verplichting zich naar links te begeven.
29 februari 1960.
619
33. - Links inha,len ·vnn een bestlwrder, 1Ue z·i:in inzicht links at te slann te
lcennen heett rJef}e'Uen en 01J rle nvirlclenlls
van lle 'l'i;ibawn 'l'i:iclt. - Inbre'llk op wrtikel 21-1, Url 2, vctn rle 1Vegcode. -De fei-

tenrecllter cUe vnststelt tlat een bestuurder c1ie, te bekwamer tijde zijn inzicht
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link;:; af te slaan te kennen heeft gegeven
op de middenas van de rijbaan reed ka~
llieruit wettig afleiden dat die bestu{u·cler
niet links mocllt ingehaalcl wm·den.
29 februari 1960.
619
;34. - VooJYangen. - Wegoocle va11
10 december 1958. - Artikelen 15 en 16.
- D1·aagw·ijclte vwn clie bepaUnr;en.. - Artikel 15 van de Wegcocle van 10 december
1958 stelt een algemene regel van voorrang op clewelke artikel 16 van die code
onder vorm van cen speciale regel, uitzon~
deringen brengt.
21 maart 1960.
680

35. - Wegcode van 10 december 1958.
- Teken w 1-a. - Bindencle kracht. Voonvaanlen. - Het teken nr 1a, voorzien bij artikel 95-1, alinea 1, van de Wegcocle van 10 december 1958, is bindend
voor de bestuurclers zoclra !let naar de
vorm regelmatig en volcloende zichtbaar
is en ieder verwarring belet, zelfs indien
na 31 december 19'58, het teken n" 2 niet
geplaatst is geweest op de weg die hij nadert, op het kruispunt.
21 maart 1960.
680
3S. - Yerkeerstekens.- TeJ.;ens n•·s 1-a
en 2. - lVegcode van 10 decembe·r 1958,
artilcel 95-1, aUnea 1, en 122b. - Dra·aa·wi.jrlte van rUe overgnngsbepaUng. - De

nrtikelen 95-1, alinea 1, en 1221! van de
Wegcocle van 10 december 1958 hebben tot
enig voorwerp de signalisatie te l'egelen
bij miclclel van de tekens nrs 1a en 22 eenstlcels en 2 unclercleels clocll niet het geclrag
van de bestuurclers ten opzichte van die
signnlisntie, zoals ze in feite bestnat, dit
geclrag zijncle geregelcl bij artikel 7-2 van
gezegde code.
680
21 mnnrt 19GO.
37. - roorra.ngcn. - TVegcode vnn
10 llecember 1958, arUlcelen 15 en 16-1-d.
- Bestu.·wrder lcom.encle van 1·echts OZJ een
weg ·voor:zien ·~:an telven ·w 1-n. - Best·U.i/.1'der /.;amende van l·inks op een ·1.veg n·iet
voorzien vwn tclcen ·w 2. - Voorrwng toel!ehorenrle ctan cl·ie lctatste bestmtnler. -

Bi.i nfwijking van urtikel 15 van de Wegcode van 10 december 1958, is een bestuurtler niet verplicht de door gang vrij te laten voor -lle van rechts komencle bestuurder., wanneer de weg waaruit deze laatste
komt gereclen voorzien is van het teken
nr 1-a, zelfs indien, in strijcl met artikel IJoii-1, de weg wnnrop de bestuurclers
ann wie de do01·gnng krncll tens het teken
nr 1-a, client te worden vrijgelaten rijden,
niet voorzien is van llet teken nr 2.
21 maart 1960.
680
,3'8. - We.r;corle van 8 cwril 1954, cwt'ilvel 37. - Specictnl s·ignnal bestemcl om, het
·in nantocht z·ijn vnn zelcere voertttigcn

lvenbarw te makcn. -

Gel·uicltoestel. -

Het specinal signnnl wnarvan nrtikel 37
van. de Wegcocle van 8 april 1954 het gebnuk voorziet om het in aantocht zijn
van de voe~tuigen cUe het opsomt kenbaar
te maken 1s een geluicltoestel. (Wegcocle
van 8 april 1954, art. 37 en S3-3.)
28 mnnrt 1960.
695
39. - IIet OJJkomen op cen lcru:ispnnt
•Jxt.n een 1'i:it11'i{] J.;omenrle ·uit een ~veg opclewellvc het in een gesloten 1·icht-ing 1·eecl,
l.;arn, .r;~let op de omstnnrliaheclen, een
on·vo·o1·zwnba·J·e on~standigheicl u.itmaken
VOO/' fle liest'll'll'l'clC/' {z.irJ 01J de 0/) te rijden
weg reed. - Het OQJkomcn, op een kruis-

pnnt, van een rijtuig komende nit een rijbaan waarop het in gesloten richting reed,
kan, gelet op de omstandigheclen, een
onvoorzienbnre omstnndig'heitl uitmnken
voor cle bestuurcler die op de op te rijden
weg reecl.
2S ma art 1960.

699

4<01. - Best'llren '!:an een 'VOC1'tuig op ae
openbare ~veg ·in stant van {l·ronlcensclwp.
- Wet van 1 a1t(Jitstns 1899 betreffencle
het wegverlceer gewifZ·igrl en (l;angemtlrl
cloo1· de wet vnn 15 npril 1958. '--- A·rtilcel 2-4. - Jli·in·immn boete. - De boete

opgelopen cloor cliegene die, in stunt van
dronkenschap, een voertuig op de openbare weg bestuurt mag niet beneclen
100 frank vallen.
4 april 19GO.
716
41. - Wegcocle van 8 rwril 19.54, a·rt'ikel 2, 20°. - Stilstanncl voertnia. - BegrizJ. - In de 'Veg'cocle van 8 april 1954

betekenen de woonlen « stilstnand voertuig ll een voertuig clat niet lnnger stilstaat clan nocUg is voor het in- en uitstappen van de 1Jersonen of voor het laden
of lossen van zaken.
4 april 1!l60.

718

42. - lVegco·de va1~ 10 december 1958.
- Overtrerling van art-ileal 26-2. - Onve1·schilz.igheicl van de wijze gebntikt om het
plots 1'emmen te vcroorzalcen. Arti-

kel 26-2 van de Wegcocle van 10 december
1!l58, clat verbiedt de normale gang van de
andere bestuurder te be1etten door plots
te remmen waar clit niet om veiligheillsreclenen noclig is, is toepasselijk welke
ook de claartoe gebezigde midclelen wezen.
l1 april 1960.

'<35

43. - Wegcocle van 8 MHil 1954, a·rtilcel 4. - Bestit·nnler betroklcen in een on.r;evnl clctt UchameUjlc letsel ve1·oo1'Zankt
heett. - Begrip. - Ve·rpUchting om, nan
cle .r;ekwetsten h'lllZJ te verlenen. - Bewnstlwicl vnn een dringencl ae·vawr voo1·
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Artikel 4 van
de vVegcode van 8 april 1954 legt de verplichting op aan de bestunrder die betrokken is in een ongeval dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt, 't is te zeggen aan
de bestuurder die betrokken is geweest in
een ongeval-door de oorzaak ervan te zijn
geweest of die zelfs enkel aanleicling er toe
gegeven heeft, afgezien van alle verantwoordelijkheid in zijnen hoofcle, om zich
bereidwillig ten dienste te stellen om de
gekwetsten ter hulp te komen, zelfs imlien
hij niet bewust is van een dringend gevaar voor cleze laatsten.
11 april 1960.
742
cleze laatsten niet vereist. -

44. tuig. -

TVegcode. - StaUonerencl ·vv~:w
Begrip. - Een voertuig dat stil-

staat ten gevolge· van een toevallige oorzaak is een stationerencl voertuig, in de
zin van artikel 2, 21 o, van cle vVegcode
van 8 april 1954, wanneer het zich op de
openbare weg, in de bij clie cocle voorziene
omstandigheden voor een regelmatig stationeren, bevindt. (Kon. besl. van 8 Ulpril
1954, art. 8, al. 2.)
25 rupril 1960.
763
45. - ll'e[JCOde van 8 (L]Jril 19G4. StcttionerencL voert·zdg. Foe·rt·wirJ clat
door een toevallige oorzaak n·iet verde1·
FeUigheiclsmaatregelen cloor cle
loan. lJestuunler te trejfen. Wanneer ecn

voertnig een stationerend voertnig, in de
zin van de W egcode van 8 april 1954 is,
lleeft de bestuurder, zelfs inclien llet stationeren te wijten is aan een toevallige
oorzaak, de verplicllting niet andere maatregelen te treffcn, om de veiligheicl van
het verkeer te vcrzekeren, clan cleze· die
voorgescllreven zijn voor de stationerende
voertuigen.
763
' 2.3 a:pril 1U60.
46. - TVegcode 1:wn 8 april 1954, artiJcel 48, 5°. - }!]en tJaorti:i verwijt een voetganger 011 onvoor~·ichtige ~vijze op de 1"ij1Jaan te zijn rNJ,:omen en rle ·ri.)1Jaan in
schuine •J•ichtin[J te zi:in ove-r,qestolcen onclanks haa·r venvitt-i rtim.gen. - Beslissing
(z.ie het ee·rste 'Verwiit 1Jeant~voonlt, cloch
het tweecle n·iet. - i-Net aenwt-i.'Veercle 1JesUssing. -Is niet regclmatig gemotiveercl

de beslissing die er zich toe beperkt te
releveren tlat een voetganger zich niet op
onvoorzichtigc wijze op de rijbaan heeft
begeven, llan wanneer hem uok werd yerweten de ri.ibaun in ~clmine richting te
ZlJn overgestoken, niettegem;tnancle de
verwittigingen die hem door de bestuurder van een voertuig werden gegeven.
(Grondwet, art. 97.)
2 mei 1960.
779
47. - Ferl"eerscorle van 8 april 19G4,
gewijzigcl cloor het koninkz.ijk lJesl·wit vwn
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4 juni 1958, aFtikelen 15 en 17. -

Rechte1·
in fe'iteUjke aanleg 1Jcs7Issende flat een lJestuurrler het 'Voonleel niet ve-rloren heeft
1:an zi:in ·voorrang 'Va<Jv ·rechts aan een
kru.ispu.nt, ofsell oon hij gestotJt heeft en
vervolge11s z·-ijn voertuig ozm'ie1ttv in 1Jeweging gelJmcht heeft, omdat cleze hancleUng
ver·richt geweest is op een merlceUjlce a,fstwncl van het J,:ntiszmnt. - BeooTcleUng
va.n clit lcaJ·alcter van de atsta1ul. - Soevereine 1JeoorcleUng. De feitenrechter

beom·deelt soeverein of een bestuurder die
gestol)t lleeft en vervolgens zijn voertuig
opnieuw in beweging gezet heeft, deze
handeling verricht heeft op een voldoende
grate afstantl van een kruispunt, om op
dit kruispunt llet voorcleel van de voorr aug van recllts niet te verliezen.
9 mei 1960.

801

48. -

TTerlceerscocle 'Van 8 april 1594,
a.rti.kel 2-4° en 16-2-a. - Ontle·rscheidene
open1Ja.re ·wegen of openlJare weg met
meerclere 1'i.:i1Janen. - En·i.g kruispu.nt of
opeen'Volgencle kruispunten. Beoonlelimg vnn cle reclzter. - De rechter beoor-

dcelt soeverein in feite, cloor o;p de ligging
van de vlaatsen te steunen, of wegen ondersclleillene openbare wegen uitmaken of
de rijwegen van een en dezelfcle openbnre
weg, en of deze wegen met een andere weg
welke zij doorkruist, en een en dezelfde
kruispunt of meenlere opeenvolgende
kruispunten uitmaken. (Verkeerscode van
8 april 1934, art. 2--1° en 16-2-a·.)
9 mei UJ60.

808

49. - Wegcode 1:an 10 decemlJe·r 1958.
- Ferlceersteken n•· 1a (omueJ,:eercle driehoelc). - Yoonvaanlen van de inachtneming er'Van. - Het >erkeersteken nr la·,
bepaald door nrtikel U3 en door de bij-

lage 1 van de vVegcode van 10 december
1958, is voor de weggcbruiker binclencl, zodra het regelmatig naar de vorm en voldoencle ziclltbnar is, en elke omluidelijkheicl ui tgesloten is.
23 mci 1960.

8,15

50. - Weucocle 'Vrtn 10 ilecemlJe·r 1958,
arUlcel 7-2. - Ferlceerstelcens. - Regelmntigheicl nanr cle vonn. - Beg·rip. - De
met het. oog o,p de rcgeling van het verkeer geplaatste tekens zijn « rcgelmatig
naar de vorm ll in de zin van artikel 7-2
van de Wegcode van 10 december lU-58,
wanm~er zij gelijkvormig ziju met de in
de bijlagen van die wegcmle bevaakle modellen.
845
23 mei 1960.

51.- Yoor'J'ail[/.- Wegcode van 10 rlecemlJer 1958, a·rtikelen 15 en 16-1-d. - Bestmwder die van 1·echts lwmt op een weg
wellce van het tel.,en 1V 1a ·voo-rzien ·is. -
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Best'lttwcler cUe van links lcomt op een ~oer1
welke van het teken nr 2 niet voorzien is.
Ve'tkee,rsvoo1·1·ang beho1·ende aan die
Iantste bestuunler. - Bij afwijking van

de algcmene regel van artikel 15 van de
Wegcoae van 10 december 19iJS, is de bestnurcler niet ertoe gelwuclen de doorgangt
vrij te laten voor de van rechts komencle
bestuunler, wanneer (le weg waarop deze
rijdt van het tckcn nr 1c~ (omgekeerde
driehoekJ voorzien is, zelfs inclien de door
ae eerste gevolgde weg niet van het teken
nr 2 (zwarte pijl) voorzien is.
23 mei 1960.
845

52. - Wegcocle vcm 8 azJril1954, getoijzigd bij k;onh~klijlc besluU van 4 jnn'i 1958.
- Artikel 15. - Voo1Tang van 1·eohts. VomTaug welke zich over de gehele
breeclte van cle door cle vwn 1'echtskomencle
bestwunler gevolgcle ·weg ttitstrelct. - De
verkeersvoorrang die bepaald is bij artikel 15 Yan de Wegcnde van 8 april 1!}54,
gewijzigcl bij koninklijk besluit van
4 juni 19iJS, in het voonleel van de van
rechts komencle bestuurder, is onafhankelijk van de wijze waarop hij over de door
hem gevolgcle weg rijdt en strekt zich uit
over de gehele bree<lte van die vvt>g.
23 mei 1!JUO.
846

53. - TVegcode ·van 8 april1954, gewijzigd door lwt lconinklijlc besl·wit van 4 jttni
1958, a'J'Ulcel17. - Bestuwnler clie een ma-nm'll'l.il'e aanvangt wanneer er geen ande-re
bestu'ztrdeJ· in lwt z1cht ,is. - Volrloencle
~i,c}htbaa·rheirl. Geen Inbrenlc op art'ikel 17. Maakt geen inbreuk op artikel 17 van de vVegcode van 8 april 1951,
gewijzigcl door het koninklijk besluit van
4 juni 1938, de bestuurcler die een man<Euvre aanvangt wanneer geen andere be·
stnurcler in llet zicllt is en de· ziclltbaarlleicl volcloende is.
:JO mei 1960.
872
54. - Aohterwitlcijkspiegel.
W·ijze
waarolJ hij client opgesteld te zijn. - De

achteruitkijkspiegel, waarmede de nutovoert.liigen uitg·erust moeten zijn, moet
niet zo opgesteld zijn da t de bestuurcler
iu staat zou zijn van zijn ritvlaats een
voertuig waar te nemen, dat een nmn<EUvre om links in te hulen niet beg·onnen is.
(Wegcocle van 10 december 1!J:i8, art. 84.)
1:J j uni 19()0.
917

55. - Bestuunler cUe naar links toil
atslann. - Best·wu.}'(ler die zioh uerlnw.gt
naar de 'Voorsohritten vnn nrt,ilcel 25-2,
a en c, ·oc/ln cle lVegcocle. - J:het gehotulen
bo·oeJulien het voorschrift van nrNkel 17
1j(/n aezelj'de code na te leven. - De bestuunler,, clie naar linkS> wil nfslnan en
zicll gedraagt naar de voorscllriften van
m·tikel 25-2, c/1 en c, van de vVegcode van

10 december Hl58, is niet gehouclen tot de
algemene ver.plichting cle andere bestuurders te la ten voorgaan, neergescllreven in
artikel 17 van dezelfde code.
1H juni 1960.
\J17

56. - lVegoolle va1L 8 aZJ'I'il 1954, artikel12. - Bcstwunle,r rlie de verhtt'lwsvom·rang van rechts gen·iet. ~ Niet ontslMt·n
van de VC1'1JUchting zo cUcht mogeli.jlc bi:i
cle 1·eahterranrl van de rijbcta1~ te bl·ijven.
- Al strekt zicll de verkeersvoorrang,
door artikel15 van de Wegcocle vanS april
1fJiJ4 erkeml ann de reclltsaankomemle bestuurcler, tot de gellele breedte van de
weg· nit wanrop die bestuurder reed, was
deze niet ontslnan van de verplicllting zo
dicht mogelijk bij de recllterrand van de
rijbann te !Jlijven. (Wegcocle van 8 Uilll'il
1954, nrt. 12.)
20 juni 1960.
\J3()

57. - 1T'egoorle ·van 8 april 1954, arUkel15. - Bestu•uHler cUe vcun cle voo•J'J'ang
·van reahts geniet. - Y oo1·rang ~oelke alle
verantwoorclelijkheicl van clie bestwunler
niet n'itsl'ltit. - De omstandigheicl dat een
bestuurcler de voorrang van recllts geniet
sluit alle verantwoonlelijklleicl van deze
bestnunler niet nit. (Wegcocle van 8 april
1954, art. 15. J
27' juni 19()0.
967

5·8. - Wegcocle vnn 8 cwril 1954, artlkel 16-2-c. - Pcul. ~ Begri,p. ~ Nnar de
zin van artikel 16-2-o van de W egcocle van
8 avril 19iJ4, is llet pad een smulle weg clie
enkel llet verkeer van voetgungers toelaat
en van rijtuigen die geen bredere ruimte
dan voetgangers vereisen, zoals iietsen en
kruiwagens.
27 juni HJUO.

\JG7

59. - TlerpUohtiug de peplaa.tste tel.;ens ·in acht te nemen.- Telcen volcloencle
Z'iohtbaa1·. Begrip. Reclltvaarcligt

niet wettelijk zijn beslissend gedeelte, llet
arrest dat, om te !Jeslissen dat een bestuunler niet verplicht was eenregelmatig
naar de vorm en met het oog op de regeling van llet verkeer gevlaatste teken in
acllt te nemen, zicll bcverkt te releveren
(lat dit teken <c moeilijk ll zichtbaar was
voor iemand die llet bestaan ervan nict
kende. (Wegco{le van 8 april 195-!, artikcl 7-2.)
19 augustus 1960.
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60. ~. YooJ'J'a.nuen. - ;wegoode van
8 cwril 1954, artilcel 16-1-cl. - A,rrest ·in
j'e'ite Ntststellenrl elM de bestnnnler die
cle voorranu genoot n·iet z·ichtb({;wr ·was. A,r,rest cle bestu·unler welke 011 cle andere
weg rijclt vrijszwel,;encle van de bet·icht·ing
·uan ·inbrm~k op voormelcl artikel16-J-c1. -

VERKOOP.- VERNIELING VAN TITELS.
besliss'ing. Rechtvaardigt
wettelijk zijn beslissing, een bestuurder
vrijs.prekende die een andere bestuunler
niet heeft laten voorgaan, ''•elke krachtens artikel 16-1-ll van de Wcgcode van
8 april1954, gewijzigd door het koninklijk
besluit Vall 4 juni 1\J5S, van de verkeersvoonang genoot, het arrest dat in feite
vaststelt clat, op het ogenblik dat de eerste bestuurder de weg waarop de tweetle
rijdt, genaderd heeft, deze niet zichtbaar
was.
1013
19 augustus 1960.
Wettelijlce

VE~KOOP.

1. - Ovenlracht van sch·nlrlvoNlerillf!.
Bete7cen1nr; •vooruesch·revcn rloor artikel 1960 van het Hzwuerli:ih TV etboek n·iet
vervulcl. - Erkentenis door de o·verue(l'i'auen soh·nldenaar, of cloo·r elke andere
deHle, van het bcstaan vcun de o·venlraoht.
- Sohulclenaar en clorrle (lie niet meer het
verz··uim van betelceninu nwuon inroezwn.

- De niet-vervulling van de betekening
voorgeschreven door artikel 1690 van het
Burgerlijk \Vetboek mag nict opgeworpen
worden door de overgeclragen schuldenaar, of door c!lke andere c1en1e, die, zelf
op stilzwijgenrle doch vaststaande wijze,
het bestaan van de overdracht van schuldvonlering heeft erkent.
C: september 1950.
1
2. VerbOJ'{!en yebreken. A1·ti7cel J(iq3 van het Bnrue·rl:i;ilc 1Vetboel.;. .Beul'ip noch rloor de Koning noch cloor
het Belgisch Institu:ut voor •JWJ"maUsatie
Noell de
mouencle beperlct ·wonlen. -

Koning noch llet Belgisch Instituut voor
normalisatie, ingericht bij de besluitwet
van 20 september 1045, hebben de macht
om, op het stuk van de toepassing van
artikel 1643 van het Burgerlijk \Vetboek,
de drnagwijdte van het begrip verborgen
gebrek te beperken.
G november 1\!59.
191
3. -

Procluct met (le rloor het Belgi.sch
IustitHut 1!001' 1101·nut.Usatie uestelcle normen o·vereenstemmende. - Prod;nct niettemJn een verborgen gebrek lc-u.nnencle
hebben. - De omstancligheid dat een pro-

clnet of een koopwaar met de normen
oyereenstemt gesteld door !let Belgisch
Institnnt voor normalisatie, ingericht bij
de beslnitwet van 20 september 1945, belet
niet dat het product of de koopwaar, afgezien van deze normen, een verborgen
gebrek kunnen hebben.
G november 1959.
191
4. - Verborqen rJeb·rek. Verkoper
r1e1wurlen tot ver[!OC(UnrJ VCl'l1 aile sclzacle
ar111 r7e l"oper. - Voonvaa'}'(le. - De ver-
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koper van een met een verborgen gebrek
behepte zaak is gehouden tot vergoecling
van alle schalle aan cle koper intlicn hij
kennis hall van het gebrck op het ogenblik van cle verkoop of indien zijn onwetencllwicl hetzij vrijwillig was, hetzij aan
een schnldige nalatigheicl te wijten was.
(Burg. Wetb., art. 1G45 en 1046.)
1:l november 1939.
225

5. - Verbor[!en uebreTc.
Ve1'koperhanclelaar. - J(ennis van het uebrelc van
cle Z(tnJ,;. - Vermoeclen. - Perlcen. - De
verlwper, hanclelaar in zaken gelijk aan
deze clie hij verkocht heeft, is geucht cle
gebreken waarmecle de zuak behept was
op l1et ogenblik Ynll cle verkoop te hebben
gekencl, ten ware hij bewijze dat hij,
spijts welke voorzorg ook, er geen kennis
van hebben kon. (Burg. Wetb., art. 1(]41.)
13 november l9:JD.
223

VERLATING VAN FAMILIE.
Jcaillisseineu t van cle scliiltl(len aar van
cle nUkerinu tot oJule·rho·u.(l. GefailleeJ·cle besoldklcerule over rJehlmiclclelen
(lie hem clc mogeli.;il.;heicl Zieten, m·instens
,r;ecleeltelijk, de uinerin{fstennifnen te betalon. - Staat va.n fwilHsscment zoncler
uit·werl"sel op lwt bestaa'n van het mis(l'J'ijf. Wanneer een persoon, veroor-

deelcl tot het )Jetalen van een uitkering
tot onclerhonc1 ann zijn echtgenoot en uan
zijn kinderen, in staat van faillissement
verldaard is, verhinclert die laatste omstnncligheidniet dat hij schulclig zou kunnen verklaard wonlen aan het misdrijf
voorzien bij artikel 39b·is van het Strnfwetboek, zo hij beschikt, overeenkomstig
artikel 47(] van het \Vctboek van koophunclel, over gelclmiclclelen die hem de
mogelijkheid laten de uitkeringstermijn,
minstens gelleeltelijk, te betalen.
32D
14 {]ecember 1Di59.
VE~NIELING

VAN TITELS.

lCwaarlwWi,r!C of berlrie[Jz.i;ilce vcmielinr;,
cloor cen mil:itair, van alden of Utels toebehorende aan miUtairen of aan rle Stnat
en 1.vaa.rvmn hi:i 1'ckenz1Uchtig was of (Ue
hem ter bewnrinu waren toevertmuwrl. J}Tis(l'ri:if voorzien bij wrtHcel 54 van het
Jliilita'i'!' Straf1.vCtboek. - Lid 2 van urti-

kel 54 van het Militair Strafwetboek bedoelt het feit, voor een militair, kwaadwillig of bedrieglijk nkten of titels te
vernielen, toebehorem1e aan militairen of
aan de Staat en waarvan hij rekenplichtig
was of die hem ter bewaring waren toevertrouwd. (Strafwetbock, art. 241, en
lVIilitair Strafwetboek, art. 54.)
40(]
11 januari 19GO.

1152

VERWIJZING NA CASSATIE.

VER.WIJZING NA CASSATIE.
1. - Oorrectionele- en poliUe::m:Jcen .
..Ve1·breking we_qcns onbevoegcllwicl.- VC1'·wf}zing nawr de ue·voegcle 1·echter.- Wan-

neer het hof wegens onbevoeg{lheicl een
beslissing· g·ewezen in correctionele- of
politiezaken yerbreekt, verwijst het cle
zaak mtal' de rechter me er kennis van
moet nemen. C'Vetboek Yan strafvordering·,
art. 429, al. 5.)
12 october 1D39.
118
2 . - Stnt.fzaJ.:cn.- Verbreking wegens
onbevoegllheid, 1:ctn het arrest van het hot
van be1'0C1J en ·van rle voon~tgaancle 1:ecJ~ts ..
tJleg·inrt, tot en 1nbegrez~en ~z.e. beschtlclc·mg
van vertoijzi-nu. Mtscl'rtJf tot rle bevoegclhe1d van het miUtwi·J· gerec!~t behorende. - Ve·rwijzinu n(UU' de J,;rtJ[JSaucUte·ur. - Wanneer, cle misdrijven tot de
bevoegclheid van het militair gerecht behorem1e, het hof een arrest van !let hof
van beroep en lletgeen claaraan Yoorafging, tot en inbegrepen de besc_l;ilrking
Yan yerwijzing, verbreekt, verwiJSt het
de zaak naar de krijgsauditeur. (Wetboek
van strafvonlering, art. 429.)
9 november 1059.

194

3. -- StJ·at~·ra·en. - Verbreldnu onulat
het ten lastc qeleude teit geen stmtbq,1·e
Verbrelcmg
in.bre·u k meer 1dtmaalvt. zon£ler veJ·wij.0·inrJ. - Wanneer de beRlis-

sing over {1e publieke vorclering verbroken
worc1t omdat bet ten laste van cle beklaagc1e gelegde feit geen strafbare .inbrenk meer uitmaakt, worclt de verbrekmg
zoncler verwijzing uitges1)roken.
9 november 1959.

205

4. - St·mtzaJ.,en. - VeJ·breking omcla.t
de 1'Cchter cen voutiestrat tocgcpast heett
op een als o1:ertrecling verjaarclc ·inbre·I.~l,;.
VerjcwinrJ ·va.JI. cle zmbUeke ·vorder·tn.rJ
n1et bcreikt zijncl,e ·in de staat van 0.e
1'Cchtsplegin,q na vcrbreking .. - Ver·wt,1dng. - Wanneer de bcslissmg over cle

publieke vordering verbroken is omclat d.e
rechter een politiestraf toegepast hecft
op een als wanbellrijf omschreven en a:s
overtreclino· yerjaard feit, en wanneer, 1n
de staat v~n de' rechtspleging na de uitgesproken verbreking, de verjaring van de
publieke vorclering niet bereikt is, bestaat
er groncl tot verwijzing.
16 november 1959.

235

!5. - Lijfsrlwanu onwettig nUgesprolcen
1!00'1' 11 et invonlc1·en van de kosten (ler
zmblielce vonlcrlit{!. - Gecleeltelifke VC1'bi'C7C'ing.- Geen vcnvijzinu.- De gec~~el
telijke vcrbreking, bevolen omdat de llJfSdwang onwcttig uitgesproken wenl voor

het invorcleren van de kosten cler publieke
vorllering, geschiedt zonder verwijzing.
30 nowmber 1959.
285
Bwrge!"li{ke .~·aJcen. - Beslissinu
-vonnis't!cllen rl bu.1·eel van cen
- Vc·rbrekinrJ. - Vcr1.vijzinrt vern de zmtk na£!1' cle be·voe,qlle
kamer van ecn anclere tverlcrechtersnuul.

6. -

-van

het

~ve1'7.;·rechtersra.ad.

- Ingevnl van verbreking van de beslissing van het verzoeningsbureel van een
werkrechtersrancl, als vonnisvellend bureel zitting houclende, wonlt de zaak verwczen naar de bevoegcle kamer van een
andere werkrechtersraad.
17 december 1959.

7. - 8traf,zalcen. ~ verbrcJcinu van rle
beslissht{! o·t:eJ' de lJUI'gerz.ijke vonleifi~,q ..
- V1'i:istn·nctlc 'lian cle beklaa·urle clefinlttc.f
Macht van de 1·echter op
gcwo'}'(len. verw·ijz·bnu. ~ \Vanneer, op de voorziening
van de burg·erlijke partij, de beslissing,
wnarbij de vorclering van die partij wcrcl
afo·ewezen, verbroken wercl, lleeft cle recllte; op verwijzing, lloewel de vrijspraak
van de beklaagde definitief is gewonlen,
de macht vast tc stellen clat deze llet feit,
dat rran de burgerlijke vordering ten
g·rondslag lig·t, heeft begaan en dat dit
feit een misdrijf uitmankt. (Wetboek van
strafvorclering, art. 172, 177, 202, 21G en
373.)
18 jnnuari HJGO.
443
8. ~ Stnttzctkcn. - Verbrclc'i-ng van
ecn vonnis van cle politierechtbanlc hou,clencle veroorcleUnu tot een poliUestmt
~vegans een nvisclrijf te1· teJ·eahtdtting,
Jcrachtens wrt'ilce~ 505 ·van het Wetboelc
van stntfvorlle!'ing.
Omnogel'ijkheid
v661' 7z et hot toez"icht 11it te oet,e1te11· op cle
1Jevoeqclhe·icl 'l:an clc 1·echter en rle aanl
van liet als be1cezen bescho1~wrle feit. Ve·nm:jzing ·naar rlc 1Wocu.1·e·wr rles J,;oncings. - Wamwer het llof een vonnis van

de politiererhtbnnk verbreekt houdende
vcroordeling· tot een politiestraf wegcns
een op cle terechtzitting begaan misdrijf,
krachtens artikel 505 vnn het Wetboek
van strafvorc1ering, en het niet in staat
is zijn toezicht nit te oefenen op de bevoeo·clhei<l van de rechter en cle nard van
het ~11s bewezen beschouwde feit, verwijst
llet cle zaak naar de procureur cles konings.
2B februari 1960.
618
9. Directc belast-in,qen.
Arrest
waarbii al cle bcscll:ilclcin[!en vwn hct wr·rest t·cin een llof van bcmcv vernietigcl
wonlcn. - Hot van -verwijzin,q nict nwiteJule 1.oe1g.ercn J,,enn:is te 11 em en van e~n
opwerpinu bet·rejfen£le een 'Van cle -ve-rn·t.Ctir;rle besclt:iklGi!uJCII. - vVanneer een ar-

rest van het hot' al de beschikkingen van

VER~EKIDRINGEN.

een arre,;t v:m een hof van beroep, uitHprank doendc in zaken van directe belaHtingen, vernietigd !weft, mag het hof
Yan vcrwijzing niet weigeren kennis te
llPmen van de opwerping van een der
partijen betreffende een van de door het
mTeHt van verbreking vernictigde beschikkingen.

i31 mei 1H60.

876

10. -

Direote 7JelustinrJCII. - Weigerill!f van het ho.f vwn verwijzing lcennis te
·JII'men van ecn opwcrzJing 1Jet'/'ejjencle een
·vnn de vern ietigcle 1Jesehikkinuen om ·rerlen flat rle 1Jeslissiug van ve·rn·ietigin,q die
opwerpinu l!ij het ho.f van verwijzing niet
aanlHW{tif! gcmaalct heeft. - Jliiskenning
·vnn rle beuJifskracht ·van hct arrest van
cassnlie. - Miskent de bewijskracht van

het arrest van llet hof, lletwelk llet arrest
van een llof van beroep uitspraak doende
in znken van t1irecte belastingen vernietigrl, !Jet arrest van het hof van verwi.izing lletwelk weigert kennis te nemen vnn
de opwerping van een der partijen betreffemk een van de vernietigde beschikkingen, om rellen tlat de beslissing van casHatie die opwerping bij het hof van verwijzing niet aanhangig had gemaakt.
Bl mei 1!Jti0,

876
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derinrJ. - I n houer l;eroep [!Cwezen vo1w:is
vern icti[!cl omrlat de rcchtcr h~ 1Jeroep
lW/111 is [!ell omen hceft ·van ecn burgerlijlce
·vorclerill[/ clie nict voo1· hem gelJmcht was.
- Dcji.nU1ef gcvonni.ste vonlering. - Oassrttie zonder ·verwi,izinrJ. - Wanneer een

in lloger beroep gewezen vonnis vernietigcl
is in zover de rechter in beroep kennis
heeft genomen van een bnrgerlijke vordering welke voor hem niet gebracht was,
wordt de cassatie over dit punt zonder
verwijzing uitgesproken.
20 j uni 19(]0.
945
13. -

Stmfw.ken. ~ Oassatie omrlnt

rle ·reehter ecn po/.itiestra,.f hecjt tocgepast

op .een misrlrij.f als overtrccUng
Yerjaring vwn cle pnblielce
11 iet bereikt in cle staat van. cle
·11a cassntie. - Yerwijziu[!. -

verjaard.
vorclerin[!
proeeclure

vVanneer
de beslissing over de publieke vordering
vernietigcl wordt orndat de recllter een
politiestraf heeft toegepast om een feit,
wunbeclrijf genoernd, en als overtrecling
verjaarcl en dat in de staat van de procedure na de uitgesprokene vernietiging, de
verjaring van de publieke vordering nog
niet is bcreikt, zijn er termen tot verwijzing.

27 juni 1960.
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11. -

Machten van de op vcrwijzinrJ
·uitspraak rloenrle rcchtcr. - Fernieti[!dc
beslissing rUe cen clispositief inhourlt flat,
len aan.zien ·van de orn-vang van de cassatie, nfct onrlerschcirlcn 'is van het be.~t1:cdcn rlispositief. A·rrest wruwbi:i in
11 itrlr11 kkelii ke tcnncn slcchts de vcrnictiuiuu ·van· het lJcstrcrlcn rUsposi.t'ief 1t-itrtcsprokcn ·worilt. - Pa.1·U:i well.;c v66'r cle
'i'Cchtcl' op venvijzing de betwisUng, clio
het ·voorwcrp van hct a:nclcr rlisposUlcf
·uitmaakt, ozmie·uw ter sprake brcn[Jt. Rccli tcr op verwijzing l!evocrtrl om dcw·ro·ver uitspra.aJ,; te rloen. vVanneer de

vernietigde recl!terlijlw be1>liNsing een
llispositief bevatte dat, daar !let het voorwerv niet kon zijn van een ontvanke1ijke
voorziening van geen van de geclingvoenmde partijen voor l!et hof omclat !Jet
nan aanlegger gcen nadeel berokkende en
aan verweenler slechtR nacleel kon berokkenen ingevnl l!et beHtre<len dispositief
zon worden vernietigcl, niet onderscheiden
was van clit lantste clispositief, ten aanzien van de omvang van de cassatie, en
wanneer !let llof in nitclrnkkelijke termen
slechts het bestreclen clispositief vernietigll lleeft, heeft cle rechter op verwijzing
de macht uitsvraak te doen over de betwisting, llie het voorwerp van het nncler
llispositief uitmaakt en v66!' hem opnieuw
ter sprake wor<lt gebracht.
901

7 juni 1960.
12. -

Stmjznlcen.

VEllllR.,

1!)60. -
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VERZEKEIUNGEN.
1. - Yerzel.:el'in[!en te land. - Oullectieve vcrzckerin{l te[lcn. on[!evallen.
rlarrl. Yerhaa.l krachtcns ·inclcplaatsstelling te{len rle rutnstJrctlceU.flce flacle·r
vnn het ongevnl. - Voorwaarden. - De

collectieve verzekering tegen ongevallen
is, volgens de door de verzekeraar werkelijk aangegane verbintenissen, hetzij
een verzekering van somrnen die, in gevnl
van betaling van de verzekerde som, niet
mmleicling geeft tot een verllaal van de
verzekernar krachtens indeplaatsstelling
tegen de voor het ongeval aansprakelijke
clercle, hetzij een verzekering van zaken
of van aansprakelijkheid welke tot soortgelijk verllanl aanleiding geeft. (Wet van
11 juni 1874, art. 22.)
202
!) november 1959.

2. - Wet van 11 ,inni 1871, artilccl 31,
Zirl 2. - Yen:cl"r::ma:r cl'ie kcm~·is [!Clcre{len
hceft van rle aan rlc 1'isioo's toe[!ebntchtc
wi.jzigingen. Ye1·ze1cc1·aa·r cUe clesnictten~·in 1net cle nUvoerinu vctn het contract
voort!lant. - (}evolrJ. - Artikel 31, lid 2,
van de wet van 11 juni 1874 op de verzeJ;:eringen voert het vermoeden in dat de
verzekeraar, die, na kenni:;; gekregen te
llebben van cle wijziging die door de verzekercle aan de in het verzekeringscontract omscllreven risico's toegebrncht is,
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desniettemin met de nitvoering van · dnt
contract voortgaat, afziet van het recht
het contract te ver!Jreken; dit verrnoeden
wordt niet afhankelijk gesteld van de
voorwaarcle dat de verzekeraar van deze
wijziging kennis gekregen !weft v661; de
totstandkoming van een schaclegeval.
25 februari 1960.

G05

3. - Wet van 24 mei 1937. -- Recht
van het :;lachtoj'fer van een on,r,eval op flo
som, wellce cle ver2·eJ,:e'}'(ta'l' aan rle verzekerfle ·vcrsehnliligcl ·is, de ttitvoe'!'iJlff van
z:ijn cirJen sclwlcl·vorrlcring OlJ rlczc laatste
te 1Jervolgen. - Artikel l van cle wet van
2± mei 1937 kent aan het slachtoffer van
llet door de schulcl van de verzekerde veroorzaakte ongeval het recht toe ten laste
van de verzekeraar en op cle som, welke
cleze aan de verzekt•rcle verlolchulc1igcl is,
lle betaling van zijn eigen schulclvorclering
op clezc te verv·olgen, llinnen de perken
zo van de door de verzekenle opgelopen
verantwoonlelijkhekl als van de voorwannlen, wnnrin het verzekeringscontract
aan de verzekeraar de verplichting oplegt
deze te vrijwaren.
26 februari 1ll60.
612
4. -

Bm·gcrlijke verantwoorcleli,j h:lwirl.
- Verzelcenle, in solidum met een denle
veroonleelfl o'ln aan hot slachtoffer van
een on{feval lle [JChele vorgoecli-11 rt van clc
floor hem uelerlen seharle te lwtalen. Gelwle vcrr;oerlinrJ lloo1· het sla.chtoj'fer gecist, rloor tle ·perzcl"crinu gCilel.;t, De

verzekeraar, die de uit een ongeval voortvloeiemle !Jurgerlijke aansvrakelijkheicl
van zijn verzekenle tlekt, is gchonclcn tot
beta ling van de gehele schadevergoecling,
welke die verzekerde, in soUclmn veroordcelcl met een clm·de om het slaclltoffer
schacleloos te stellen, verplicht is aan clit
slachtoffer te volcloen.
2(1 fellruari 1960.
G12
VE~ZET.

1: ~ Stmfzrtken.. - '1'e1·mijn. - Bet e..
kem.n[J van het l!'ij verstelc gewezen vonn-is
n-iet yeclaan spreJ.:encle tot cle 11ersoon va:n
rle 1Jcroonlcelde. - K,enn:isneming van rle
lieteken:in[J tloor cle vemonzeelcle. - Soevereinc lieoonlel:inu in feite door cle ?'cchter over rlc yronrl. - '\Vnnueer de beto-

kening van een bij verstek in strafzaken
gewezen lleslissing niet wercl gedaan sprekcnclc tot de persoon van de veroorc1ce1c1c
is de vrang of en op welke datum dcz~
!-:ennis hc"eft gekregen van de betekenino·
ecn feitelijk vraagpunt, dat aan clc soe":
vereine beoorcleling vnn cle rcchter over
de grom1 wonlt overgelaten.
18 januari 1960.
44G

2. - St'i'afza.ken. - Voorwerp. - Alyehelc of [JerleelteUjke ontlcu;tin[J te verT,,riJuen van de ten laste van rle veroo·rrleclrle ·uituesproken veroonleUn[Jen.

Het vPrzet van de veroordeelcle strekt er
nllcPn toe algehele of gecleeltelijke outlasting te verkrijgen van de te zijnen laste
ultgesproken veroordelingen; het draagt
rlus niet opnicmv ann de rechter de kennisneming op van die beschikkingen van
llet verstekvonnis die de eiser in verzet
geen nadeel kunnen berokkenen.
13 juni 1960.
922
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1. - St rafz·aken. - Correetionele ?'echtlia nk. Voorle.zen door rle uri_tfier van
rle OJlffCIIUtal,:te pmcesseu-verlicwl of versla[Jen. Oeen s·u.listantiiJle formaliteU.

- De voorlegging door de griffier van de
correctionele rcchtbank van de opgemaaktc processen-verbaal of verslagen
maakt geen substantHlle of op straf van
nietiglleill voorgeschreven forrnaliteit nit.
(Wetboek van strafvordering, art. 190.)
7 Ncptember 195ll.

13

2. - Straf,zakcn. - Aa:nvraar; van lietichte tot l!ijkomeurl ourlerzoek. - Lla:n·vrcwr; nict 'ingestclrl ·vuur cle ·rechtsmacht
·t.onarlJi:i rle zcwk aa:nhanriio ·is. - Rcchter
Jt:iet "Gerplicht er over ~vitspmnk te rloen.

- Hct hof van beroep is niet verplicht
uitspraak te doen omtrent een aanvraag
tot bijkmm•ncl omlerzoek die door betichte
alleen uitgedrukt wercl in een brief door
hem tot de procureur-generaal gericht en
waarvan hij een afsehrift heeft laten geworclen aan de voorzitter van cle zetcl.
brief waarin hij cle procureur-generaai
verv.ocht cen Oilllerzoek in te stellen, in<lieu clezc hct noclig achtte.
H scptL'mbPr 195ll.

28

3. - Stmfzrt.kcn.- Rlll'lfCI'li;ike vorderill[l. Vonnis rlat ann rle lJ·wr,q,erUjke
Jla.?·tij cen pmvisionele ·ve1·goerlinu toe kent,
rlnt een desknnd-ige cwnstelt en cle Z(W/v
sine clie 11-itstelt. - Vonnis rla.t rle ?'cchtsmacht vnn rle· rcchtlianlc n'ict ·nUpnt. -

De strafrechter die nan de burgerlijke
partij een provh;ionele vergoedlng toekent,
een deskumlige aanstelt om haar te on<lerzoeken Pll •lc zaak sine clic uitstelt,
put zijn rechtsmacht niet uit.
14 september 1959.

35

4. - Stra.f,:;;akcn. - Qunlificatie rloor
rlc ·rechtcr ocrtc·vcn aan zijn licslissing.
Zon1lcr ·invlocrl op rlc nanl 1'an rlcze. ~

De qu alificatie van « provision eel )) of
cc definitief )), door de rechter gegeven aan
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de veroordeling die hij nitspreekt, wijzigt
de aard niet van deze.
()()
21 september 195!).

15. - Strnfzalcen. - Bu1'(JC1'lijlce zalcen.
Beslissino rlie een . beUehte rlejln'itiet
veroonzeelt, hoofrlelijlc met een anrle1·e
beUehte, tot schrule·U'e1'[JOerlino weoens zelcere pnnten 1Jan rle eis. - Latere besl'issino rUe rle eerste betiohte venleelbruw
veroonleelt tot scllalleverooerlino die ocrleelteU.ik rle reerls to.eoeh:enrle beo'l'ijpt. B'llii'[JCI'lijl,:e parUj rUe aan het voonleel
van rle ee1·ste vemorclelin!f verzaakt heeft.
- Beslissin!fen rlie niiet strijrUo z··i:in. vVanneer eeu rechterlijke beslissing een
betichte definitief veroon1eeld hceft, hoofdelijk met een andere betichtc, tot schadevergoecling wegenR zekere punten van
het nadeel geeist tloor de lmrgerlijke
varti.i, en deze verzaakt heeft ann het
voordecl van de uitvoerbare 1itel tlie l!aar
aldus ten goecle kwam, is de latere beslissing waan1oor de rechter de eerste betichtc ven1eelbaar veroordeelt tot sclladevergoecling die een deel begrijpt van die
welke vroeger toegekencl werd, niet strijclig met de eerste beslissing.
21 september 195!l.
()()
6. - Stratzaken. - A.·J'Ulcelen 315 en 317
vnn het TVetboelc van bu·roerUjke 1'echts1Jle!f1.ng.- Niet toevasseUjlc op rle aes7Mt11rz.i!fenoJUlerzoelcen be·uolen rloor een straf1'Cchtsmncht. - Artikelen 315 en 317 van
het vVetboek van bnrgerlijke rechtsDleging inzoverre zij de melding voorschrijven, in lwt cleskunclig verslag, van \le
voorclracllten en vorderingen van de partijen, zijn niet toepasselijk op de door \le
strafgerechten gelaste cleskundigenonderzoeken.
28 september 19·5!l.
DO
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zelf wanneer, ten aanzien \'an een mider
feit wegens hetwelk de betichte terzelfdertijd vervolgd wen1, het vonnis bij tegenspraak beslist heeft, clmn· de bijzondere gevolmachtig·de over dit feit ondervrangd of onderlloon1 was geweest in zijn
middelen van ven1ediging.
12 october 195!l.
123
9. - Strnfzaken. - Beoev,in,q van de
ccrste 1'eohter te·r plaatse.- Nn.le-v·ing van
de reoels bet-rejJentlc 1le openbaarheirl van
rle terechtzittinoen niet vastgestelcL Rcolttcr 'in hooc·r l!eroep rz.ie zi.:in 1Jeslissing
'Uestigt op de vaststclz.in,qen rloo·r de ec1·ste
·reohte·r tijrlens zi.jn be,qev·ing ter plantse
oerlann. Nietipl!eirl. vVanneer, de
een:tc rechter zirh tpr vlaatse begeven
hebbende, noch het proces-verbanl van
deze onderzoeksmaatregcl, noch het vonnis tL quo vaststellen dat de regels betreffem1e de o.venbaarheid van de terechtzittingen nageleefd werden, is het vonnis
zelfs in hoger beroep gewezeu, dnt zijn
beschikkcm1 gedeelte stennt namclijk op
de vaststellingcn door de eerste rechter
gedaan tijdens de begeving ter plantse,
door nictigheic1 nangetast.
19 october 1959·.
141
10. - Strafzalwll. - Eerl. - Desklmrlige aanoewezen door rle onrlerzoelcs1·eohter. - Fcrhoor ter tereohtzitt'ing vun de
1·eohtsmrwht van wijzen. Deslcu.nrUge
die zioh bepe-rkt verslag te rloen omt1·ent
het msnltant van zijn 'Uorige opcZ1·aoht,
zoncle1· we1·1c 'Vwn deslcunrlioc -r·66-r deze
·reohtsmacht te ve·J'richten. - Eerl van gctu.ige aUeen ve-re·ist. - 0-Jweoelmatigheill
vwn de eerl vnn deslcunrz.igc O'Uertoll'i,q afgele[Jrl. - Zonrler 'invloerl OZJ cle ~vettez.ijlc
heirl van het vonn'is. - De deskundige

93

aangewezen door de onderzoeksrechter
die, ter terechtzitting van de rechtsmacht
van wijzen, er zich toe beperkt verslag te
docn omtrent zijn vorige op-c1racht zonder
er werk van deskunclige te verrichten,
mo·et alleen de eell van getuigc af!eggen;
de onregelmatigheid van de eed van dcskunclige door hem overtollig afgelegd 011
deze terechtzitting is zonder invloed op de
wettelijkheic1 van llet vonnis.
HI october 1!lG9.
144

8. - Stmtz·aJ.:en.
PoHtierechtbnnlc.
- Betichte noch onrlervraa.,qfl noch onrlerhoonl ·in z·ijn miclrlelen 'Vwn ve·rrlecUoing.
- Fonnis b·ij verstelc. - Is bij verstek

· 11. - Stratz(l.ken. - Hoge·r beroetJ. Betichte cz.ie clan alleen het laatste aan
het woorrl moet lcomen ·ind,ien Mj het
'Vraagt.- Voor
rechter in hoger beroep

het vonnis door cle politiereclltbank gevclcl
zoncler clut betichte of zijn bijzonclere gevolmachtigde ondervraagcl of om1erlwon1
werd in zi.in midclelen van verclecliging;
zo is het ook wanneer de bijzonclere gevolmachtigde het verhoor van de getuigen
heeft bijgewooncl en de vorderingen van
llet openbaar ministerie heeft gelword en

12. - Dispositief. -Plants 'in rle telcst

7.
8trafzakell.
OorrecUonele
1·cehtsmaohten. Gct'lli!fcn. Bur(JC1'lijlce 11a-rtij ochoonl als ,qettti,qe. Eecl
rJee·ist of strat vrun nieUoheirl. - Wanneer
de burgerlijkc Dartij gehoonl wordt als
getuige y,66r een correctionele rechtsmacht, moet zij, op straf van nietigheicl,
de wettelijke eed af!eggen.
28 Reptember 19G!l.

de

moet de beticlltc dan alleen het laatst aan
llet woon1 komen imlien hij het vraagt.
(Wctb. van strnfv., art. 210, gewijzigd
door het urtikel 4 van het koninklijk besluit nr 2li8 van 24 maart 1!l3G.)
2() october 1!l59.
161

1156

VONNISSEN EN ARRESTEN.

van het vonnis. - Zoncler beletng. - Is
een dispositief alle beslissing van de recllter over een betwisting, welke ook de
plaats weze van die beslissing in de tekst
van het vonnis.
17 december 11}59.
3±7

13. - Strat:wJ,:en. - Be1·aculslaging op
rle te'l'eohtzitUng, in aanwezigheirl van het
openbaa1· m'inisterie. Geen omoetUgJ
heill. - Geen enkele wPtsbepaling· gebiedt
dat de rechters zich in <le raadkmner zouden terugtrekken om te beraadslagen nocll
verbiedt dat de lec1en van llet openbanr
ministerie op de tererhtzitting aanwezig·
zouc1en zijn terwijl do recllters Pr beraad,;lagen.
4 janunri 1960.

382

14. - Strnfzalcen. - Lletntekening van
de get,wigen·issen. - Ye1'ZJHchUnu niet van
toepass·ing voor rle 1'Cchtscolleges clie in
laatste aanle{! zetelell. ~ De verplichting
nantekening te llouden van de verklaringen der getuigen is niet van toepassing
voor de rechtscolleges die in lnatste annleg zetelen.
47325 januari 1960.

ring plants heeft, begrepen worden nls
aanc1uidende dat <le door die wetsbepaling
voorgeschreven formaliteiten nageleefd
zijn, bellalve ten aanzien vnn de openbnnrheid van cle terechtzitting vom· het
gec1eelte van de reehtspleging <lat volgens
het vonnis met geHloten (1L'1U'E'll mocst
plants hebben.
15 fcbruari 1960.

563

17. -· St·rafzrtken. ~ Aantel.'en-ing vam.
de ve1'7clarinrJCn rl er uetnigen. - Ve1'tJlich-tiny die niet r1elrlt voor de in lnatste <utnleg rechtsprclcende st·rafgcrechten. - De
verplicllting van de verklaringen <1er getnigen nautekPning te llonclen geldt niet
voor cle in lantst<~ aanleg reehbliH'C'keiHle
strafgerechten.
29 febrnari 19fl0.
621

1:8. - Straf.?:a.ken. - Opnemen 1Xtn de
getniuenis8ell. - YertJlichtiuy niet toepasseli:ik op de rechtsmachten die in laatste
aanleg 1.oi:izen. - De verplichting om aantel>:ening te houden van de Vl'l'klnringen
van de getuigen is slecllts toepasselijk op
de strafreclltsmachten <lie in lnatRte nanleg wijzen.
14 maart 19GO.

661

15. -,- Di1·ecte belasUnuen. -

Werleropening van cle debatten.- TVerle1'0ZJen·ing
vcm cle rlebatten gerl·wrende cle beraaclslaging. Oeen verpUchUng het verzoeksclwitt tot het bekmnen ·uetn rle wede·rozJe-1/!ing t:etn de clebatten aa-n het openbaa1·
minister,ie melle te clelen. ~ Fe1·pUchUng
voor het otJenbaar ministerie, ~vanneer het
q;erzoeksclwift hem medegedeelcl 1.vonlt,
z'ijn {tdv·ies in openba·re terechtzitUng te
ueven. - Wanneer, na de inberaaclstelling

van een zaak, een verzoekschrift tot llet
bekomen van de wederopening van de, debatten bij het hof van beroep aanhangig·
is, en dit hof oorcleelt llet ndvies, van het
openbaar ministerie te moeten inwinnen
en zodoencle de zaak uit de beraadslaging
haalt, moet cUt aclvies in openbare tereclltzitting gegeven worden.
11 febrnari 1960.

G4G

16. -

Strafza.lcen-. - SluUe-n va-n de
denren bevolen b'ij vonn-is. - Proces-verbaal van cle te·rechtz-itti'IIIJ ·vennelrlenae,
eensdeels, dat cle debatten met geslotende~wen 11Zaats hebben, anclenleels, clat het
onflerzoelc ove1·eenlcomst-ig a·rtikel 190 vanhet Wetboelc t:wn st·rafvorderinrJ tJlaats
heeft. - Betelcewis va-n deze ·ve-rmelcUngen. - Wanneer het sluiten van cle cleu-

ren bij vonnis bevolen wer<l, moeten de
vermelclingen van llet proces-verbaal van
de terechtzitting· luidende, eensdeels, dat
de cleha tten met gesloten cleuren plants
hebben en, anclerrleels, dat het onderzoek
overeenkomstig de voorschriften van artikel 190 van het Wetboek van. Rtrafvon1e-

19. - Strafzaken. - Beroep. - Beklangcle ~velke slechts de lrwtste het
woonl cloet 1Joeren 'incUen h·i.i het v1·angt.
- V66r de recllter in lloger beroep dient
de beklaag<le sloehts de laatst<' llet woonl
te voeren, intlicn hi.i zulks vraagt. ("Wetbock van strafv., art. 210, gewijzigcl bij
artikel 4 van l!et Iwn. besl. ur 258 van
2-t maart 1936.)
21 maart 1960.
682

20. - Correct·ionele- en tJolitie.za.ke-n. Onrlerzoeksnwatre{fel uevHtrtfld. - Machten ·van de 1·echter. -De correctionele- en
politierechtbanken zijn niet gehouden tot
een door een partij voorgestelde maatregel van onderzoek over te gaan, imlien
ze zulks nntteloos aellt<'n.
21 manrt 1960.
682

21. - Strntzalcen. - Eerl. ~ Desknnclif!e cloo1· de procure·ur des konings met
een orule,rzoeksopdracht belast. ~ Ferhoar op cle terechtzitting van het vo11 H-isf!CTecht. - Deskmulige cl-ie z-ich e1· toe beperld rel.:enschatJ te ue·uwn van het 1·es,ultant ·van ziin voripe opdracht. - Eca van
get,uige enlcel ve·reist. De closkunrlige
door de procurenr cles konings ill(~t een
onderzoeksopdrncht belast, die, op <le terechtzitting van llct vonnisgerecllt zic!J er
toe bepcrkt rekenschap te geven van llet
resultaat van zijn vorige opc1racllt, moet
onkel de eecl van getnige afleggen.
11 april 191]0.
736
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22. - Strafzaken. - Eerl. - Persoon.
gehoonl floor een 1·eehtbanlv zetelenrle in
st'i·afzaken en niet floor het gerecht met
een rleslc'U'IUUg onfler:wel;; belast. Als
deslcwurUge betitelrl ·in het tJroces-rc·rbaal
van cle terechtzUt-ing. - JJ:Ioet de eerl r·an
deslvuncUge niet aflerJrJen. - De persoon

tierechtbank als het vonnis in hoger bProep door de correctionele rechtbank gowezen, inclien cleze op de onwettelijk
opgenomen verklaring lweft gesteuncl.
(Wetb. van strafv., art. 1i'i5 en 176.)
no mei 1960.
874

die zoncler met een deskunclig onclerzoek
te zijn belast, voor een reclltbunk zetelencl
in strafzaken worclt gehoonl, moet de bij
artikel 44 van het vVetboek van strafvortlering voorgeschreven eecl niet afieggen,
zelfs inclien hij in het proces-verbaal van
de terechtzitting als clesknmlige wonlt betiteld.

27. - BIII'[Jei'U:ike zaken. - Jl:Ierledcling aan het ozJenbaar ndnisterie. - Artil.:el 84 van II et l;eize·rl-ijlc cleo·reet vun
30 munrt 1808. - N ooh su/Jstnntiele noch
011 st'l'nffe van n ieti{fheicl voorgeschrevcn
tonnaliteitell. - De bij artikel 84 van het

2 mei 1960.

783

23. - Stntfzaken.- DesJ,;undi{f onderzoe/c. - Eerl wellce rle deslMtncUue moet
nfleggen. - De in strafzakcn aangestelde

keizerlijk deer<'et van 30 maart 1808 bepaalde formaliteiten zijn noch substantieel noch op straff'e nm nietigheicl voorgeschreven.
2 juni 19GO.
SSG

28. - Correotionele- en politie:zct.ken. tleskunclige· moet de eecl afieggen in de berun het onrlerzoel;; op d a
woorclingen voorzien door artikel 44, lid 2, - Openlmarheid
tereohtzitting. l'nststell-in[J. Door
van het ·wetboek van strafvorclering, ge- vast
te
stellen
clat
het onclerzoek geschied
wijzigcl door het enig artikel van de ·wet
is
op
een
terechtzitting·,
in
voortzetting
van 3 juli 19i'i7, of in gelijkwaanlige termen die ann de tleskunclige al tle verplicll- van een terechtzitting waarvan de openbaarhei<l in het proces-verbaal ervan en
tingen opleggen die nit de wettelijke eecl overeenkomstig
de voorscllriften van artivoortspruiten.
kel 190 van llet vVetboek van strafvorcle2 mei 1960.
783 ring vnstgesteld werc1, stelt de correctionele rechtbank vast clat het omlerzoek
welke in voort?;etting plants !mel openbaar
24. - Strajz(f.ken.
Proces-rerbaal
nm de terechtzittillfJ. - N·iet uocd{fel.:eur- is gcweest.
de toe,voeuin{f in tussenregel. - Toc·uoe20 juni 1960.
!l4!l
ging als niet lwstuanrle bescliOII'I.od.- Een
niet goetlgekeunle toevoeging in tussen29. - StratzaJ;cn. - Yom~is wacwtcregel, in het proces-vcorbaal van de te- [Jcn hager /Jeroep niet-ig. - BesUss·ing in
rechtzitting, wordt als niet bestnancle be- hor~er /Jeroop steunende op ae motieven
schouwcl. (Wetb. van strnfv., art. 78.)
van <le eerste ·reohter. - Nietigheid van
2 mei 1960.
783 de /Jeslissing 'in hager lwroep. - De beslissing in lloger beroe]J, welke O'l} cle rnotievan de eerste rechter steunt, neemt
25.- Strafzaken. -Niet goeduekeunle ven
tle nietigheid over cUe in eerste mmleg
lloorhnl-inuen. - F·ree·nul aan sttbstantii.ile
opgelopen wen1.
of 011 stmffe vwn nieti.g lwirl voorgcsohre·ven reohtsronnen. -

Geen n-iet-igheirl. -

·Niet goeclgekeurcle doorlwling·en, die
vreemcl zijn nan substantHlle of op straffe
van nietigheicl voorgeschreven reclltsvormen, maken het vonnis clat ze bevat niet
ongelclig.

no

mei 1960.
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26. - StmtzaJ.;en. - Getuige verlWol'(l
Joor de politiereohter. Eerl « uelleel,
niets da·n rle '/.V(Wrheul te z·eggen JJ. - · Eerl
!lie nict awn cle ~vetteU;il;;e rereisten voldoet. N·iet-ialwirl van llet ·~:onnis. Reohter in hager bcroep rlie zich op cUe
ve'l'l.;lrwinu ste·unt. - Nictiuheicl van het
vonn-is ·in houer beroep. Wanneer de

volitierechtbank, volgens de vaststellingen
van het proces-verbaal van de terechtzitting een getuige heeft verhoorcl clie enkel
de eec1 heeft afgelegcl << geheel, niets clan
cle waarheicl te zeggen JJ, zijn met nietigheitl aangetast zo het vonnis van de poli-

22 juli 1960.

997

30. - Stntfznken.- OpenlJaa,rlieirl van
de terechtz-itt-ing niet ·~:astuestelcl. - Nietialleirl. vVnnneer, in strafzaken, llet

Pl'oces-verbaal van de terechtzitting,
waarop de zaak ondcrzocht wenl, noch
uitclrukkelijk noch bij verwijzing naar do
voorschriften van artike1190 van het vVetboek van strafvorclering vaststelt dat de
regels betreffencle de ovenbaarheid der
terechtzitting nageleeftl wen1en of dat llet
sluiten van de deuren regelmatig uitgesproken wen1, en wanneer -cle naleving van
deze regels evenmin uit llet vonnis blijkt,
is dit vonuis nietig.
!l97
22 juli 1960.
31. - Strajzalcen.
Onrlerzoek en
vonn·is amvezen door de ecrste ·reohter n'ietig wegens om·egelmati[}e samenstelling
vwn cle 1·eehtbank.
Recl!ter 'in lioger /Je73.

1158
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1·oezJ die de nietighcirl well.;e de proceclw·e
en het vonnis a quo aantastte overuenomen heeft. - Nietiglzeid van de beslissing
·van de 1·cchter in houer beroep. - Wan-

neer het onderzoek gedaan en bet vonnis
gewezen door de eerste rcchter nietig zijn
wegens onregelmatige samcnstelling van
de zetel, is de beslissing in hoger beroev,
wC'lke op hct door de eerste rechter gedaan onclerzoek steunt, zelf nietig.
22 juli 1960.
1000

32. - 8tmtzal,:ell. - Afweziuheirl van
een rer;clmatiu proces-·verbaal van tle terechtzitthlg waaroz; de zaak door het hot
van beroez; onrle·rzoclzt 1oerd. Ar·rest
'lliet alle •uereiste vaststcll·inr1en inhottclende om de 'Wettiuheill van de rcchtspleuinu
•u6r5r de rechter in fcitclijkc aanleu tc be'll!ijzen. - Nicti!Jheid. - De nfwe>~igheicl
.in strafzakcu van eeu regelmntig procesverba(ll van cle terechtzitting waarop de
>~aak door het lwf vtm beroep werd onderzocht, brengt de nietiglleid mecle van het
arrest, wunneer llit niet alle vereiste vaststelliugen inhondt om de wettigheid van
de rechtspleging te bewijzen.
19· rwgnstus 11160.
1015
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1. - Bctckeninu am lzet bc'Loel tot aanhonrlin!f.- Vormen voorzien bij a·rtikel 97
van het 11'etboelc 1:an straf'uonle1·ing. Nict voorgesclweven op straf ·roan n,ieUulwill. - De bij artikl'l 97 van het Wethoek van strafvorcleriug voorgeschreven
vormen voor het bete ken en van de bevelen
tot uauhoucling zijn nod1 substuntieel,
nocll op straf van nietiglleicl voorgeschreveu; de niet naleving daurvan brengt
:;lecllb; nietigheicl van de betekening en
unwettigheid van de nanhouding mede,
voor zover zij de rechtt>n van de verdecligiug heeft gekrenkt of de aanhoucling willckeurig heeft gemuakt.
4 januari 1960.
379
2. - Beklaaude door de onde·rzoeksJ"echte'l', b'innen viercnt-wintig uur nn i!j'~Jn
a.anhouding cloor cle pol·itie, venvitt-igcl
·ca.n zijn detentie onder bevel tot aanho·urlinu en 1oan cle rerlenen van ilezc maatregel. Betelwnin!J van het bevel tot
aanhoucl'iii!J cloor cen apent van de openbare mucht kart na ile ·vierentw'i.nt-iu ·wur
Utll-lt,f zi.jn aanlwurUn!J. - Wettigheirl ·va,n
de rletentie. - W anneer binneu vierentwintig uur na zi.in aanllomling door de
volitie de beklaagde, dour de onclerzoeksrcchtcr onllervraugd en in yer<lenking gesteld, door deze rechter Yt'rwittigcl wercl
van zijn detentie onder beycl tot nanhonding en van de reclen van dEze mantregel,
brengt geen onwettigheill yan de detentie

merle het feit <lat de betekening, door een
agent van de openbare macht, vnn het
bevelscllrift van de rechter, waarbij de
aanhouding is beslist, plants heeft gehacl
na de termijn van vierentwintig uur vunaf de aanlloncling. (Gromlwet, art. 7.)
4 januari 1960.
379
3. '_ Wet •L'fn~ 20 april 1871,, - Bm:cl
tot aanhottcUng clat de omstaurligheden
nciet aancltticlt, -wnrwvan zi.jn wetUulwicl
afhanut'. - Macht va.n de J'a,acllcame1· de
1·eclenen van het be-vel tot aanhoucUng nan
te ·~:ullen. - Wanneer een bevel tot aan-

houding, uitgegeven door een onclerzoeksrecllter bij toepassing van de wet van
20 april 1874, de omstamligheclen niet vermeldt, wanrvan zijn wettigheicl afllangt,
bezit de raadkamer cle mncllt cle reclenen
van llet bevel tot uanhouding ann te vullen. (Wet vnn 20 april 187J, art. 1, 2, 4,
8 en 19.)
1 februnri 1960.
49'5

4. - lVet 1;an 20 april 1874, - Nieuu;
bevel tot actnlwnrl'in!J na, ·invrijlteidstelling. Be~:estiuing door rle raarllcwnwr
Hnnen vijf da!Jen vnn ilc tenuit,uoerle(Jging van liet be,vel. - Tenuit·voerleuuing.
- Bertrip. - vVanneer,, bij toepnssing van
artikel 8 van de wet van 20 april 1874, een
nieuw bevel tot aanhouding, om reden van
nieuwe en gewichtige omstamligllelleu,
ten laste van een in vrijheitl gestelde verdachte wordt uitgegeveu, moet tlit bevel
door de raadkamer bevestigll worden binnen vijf dngen na tle aanhoncling van de
verclachte, uitgevoercl ingevolge cUt bevel,
zelfs inclien het bevel hem slechts op ee11
httere datum dan deze van de aanlwucling
werd betekencl.
1 februari 19{'>0.
495

5. Handlw~:ing 'UI/n de liechte!lis
meer clnn een maanrl. - Terbescli ikkingstelz.inu van hct 1Zoss·ier rJecl·u:renlle twee
dagen ter inzage 1'Wn de 'l"lliulsmnn van ile
belclaaucle. - Stnlclcen vwn overtu.igin[J.Niet-naleving van de formal'ite'it. - Banetie. - Bijaltlien ook nrtikel 5, liLl 3, Y<lll
de wPt van 20 april 1t;74 ov tle voorlopige
heclltenis (art. 1 vnn de wet nm 23 augustus 1919) voorscllrijft dat, voor de verscllijning van lle beklaaglle in de raadkamer of in de knmer van inbesclluldigingstelling, het dossier gelluremlc twee
dagen ter griffie ter bescllikldng nm de
randsmnn yun de gednagde moet wonlen
gcsteltl, heeft llet nict-naleven Ytlll die
formaliteit, wnt betreft de stnkken ntn
overtuiging, die nietigheitl Yan de procedure slecllts ten gevolge, your zovPel zij
cen schemling •an de rechten yan de verdediging met zich brengt.
13 febnwri 1960.
367

6. -

Ow·cuclmatigllei!l in de reclitsple-

VOORWAARDELIJKE VEROORDELING. ging betreffende de voorlotJige hechten,is.
- Zoncler ·invloed, op cle wettelij l<;Jwirl van
het arrest dot rle inte·rnering van cle ve·rrlachte beveelt, bi:i toepass-ing van de tvet
tot bescherming van de ma.atschapp·ij. -

Een onregelmatigheid begaan in de rechtsvleging betreft\ende de voorlopige hechtenis is zondcr invloed op de wettelijkheid
van het arrest dat de internering van de
vcnlachte, bij toepassing van de wet tot
bescherming van de man tschnppij, beveelt.
28 maart 1960.

698

7. - Berel tot aanhourlinf!. - Dat·um
der teiten. - Door de wet niet vereiste
vennelcUng. - Geen wetsbepaling verdst
dat het bew•l tot aanhouding de datum
der feiten wegens dewelke !let wercl verleencl zou verme lllen.
11 april 11l60.

7-46

VOO~W AA~DELIJKE

VE~oon

DELING EN INVIUJHEIDSTELLING.
Vorif!C veroordelin{f tot een hootd{fevanuenisstmf van meer dan ilrie maa1~d. 8lechts bU:i kencle 'llit een 'llitt·relcsel u.it het
stratre{fister, ecn inlichNn{fsbttlletijn en
een 'llittreksel van vonn·is. UUtrelcsel
·vnn vonn1.s a an cle ·reoll ter over de {f'i'01Ul
niet ondenvorpen.
Vom·wcutnleU:il~e
·ueroonleling l.:unnende niet onwett-ig ve1'klrwnl wo·rden door l1et hot. - Het llof

kan een beslissing van voorwaardelijke
veroorclcling niet onwettig verklaren, mn
rellen de beklaagtle een voorafgaanclelijke
veroonleling tot een lloofclgevangenisstraf
van meer clan drie nmand opgelopen heeft,
wamwer., tot staving van het bestann van
deze laatste Ycroorclcling de Yoorziening
van !let openbanr ministerie zicll enkel
beroept op een uittreksel van vonnis, clat
nan de recllter over de groml niet werd
onderwor.pen, en Oil een uittreksel uit het
strnfrcgister en een inlichtingsbulletijn.
22 februari 1U60.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
HooB'DSTUK

I. -

HDDFDSTUK

II. -

HOOFDSTUK

III. -

HOOFDSTUK

IV. -

HooFnsreK

Y. -

AJgemeenhedcn.
Ont·vankeHjklwicl.
Yormen.
1'erm'i:inen.
Atstand.

VOORZIENING IN OASSATIE. 11Ci9
HOOFDS'I'UK I.
ALGEi\IEENIIEDEN.

1. - 8tmtzrtken. - Bwr_qei'H:il~e vordc- A·I"J'est b·ij vm·stelc gmvezen. Verzet. - Hot van beroep ilat witspraalc
geclawn heett op het' verzet b'i:i n·ienwe beschUcMng. - Yoorz·ienin{f vnn de beticl1te
te{fen het nrrest bi.j veTstek. - F ooTz·ienin{f zoncler voor·werp. - Is zonder voor-

~··in{f.

werp de voorziening van de veroordeelde
tegen een bij verstek ten opzichte van de
lmrgerlijke vartij gewezen iurest, wanneer op !let yerzet van· deze ~mrtij het llof
bij nienwe bescllikking uitsvrnnk llecft
ge<laan.

5 october 1(J:ifl.

106

2. ---, 8h-rtfzaken. - An·est ·vrtn buitenve·rvolrtin{fstelUng. - Foorzienin{f va.n cle
b'/IT{feTUjke tw·rf'i:i nlleen. - Dma{f·W'i;idte.
- Een burgerlijke vartij is slecllts ontvankelijk zich alleen te Yoorzien tegeu
een arrest Ytm buitenn~rvolgingstelling,
in zo·ver !let deze vartij yeroordeelt tot
sclladevergoeclingen, tot de kosten van de
pubUeke vorllering Pll tot -tle:r.e van de
burgerlijke vordering.
19 october 19:i9.

lJ2

3. - 8trat.-:;·aJ.:cJI. - Foorzienillf! ·van
de belclna{fcle. - Overlijclen rnn de rwnle{f{JCI'. - TToor:<:ienin[J cloelloos gewonlen,
rloch a.lleen wat de beslissing over cle pubrieke vorclerin{f betrett. - Het overlijden
yan de beklaagdc geduremlc de aanleg in
verbreking maakt de oyer de publieke
vonlering gewezen beslissing van veroortleling krncllteloos; de voorziening van de
beklangcle behomlt een voorwerv in zon•r
zij gericht is tegen de over de burgerlijke
vorclering gewezen beslissing.
4 november 1fKi!J.

186

4. - 8tratzaken. -Arrest 1Htn 'L'C·roorcleling. - Bct,el tot onmirldellijlce cwnhourling. - Voorzien·in.rJ te{fen het clisposit1et
vwn veroonleling verworpen. - YooTZ·ien·ing · tegen het be·vel tot onmidclelUjke
cta1lho·urUng zonrlor belan{f.- vVanneer tlu
veroordceWe zicll voorziE'n llceft tegen een
arrest van veroorclcling dnt zijn onmilltlellijke aanlloncling beveelt, en wanne~r, .ingevolge !let verwerven nm de voorz1emng
in zover zij tegen llet dispositief van veroordeling· gericht is, dit lantste in kracht
van gewijs<le gegnan is, worclt de voorziening in zover zij geric:ht is tegen !let bevt>l
tot onmiadellijke annllou<ling van belang
ontbloot.
.,.23

non~mber

1959.

2GO
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5. - roorzienhi[J « zo norlio ll. - l'oorzien'inr; ·uoor llet oe·ra~ dat een ·worzien'ing
tegen ecn andere z;arUJ niet ontuwlceli:i 7,;
zo·n verklnanl tvorrlen. T'oorz·ien'ing
~·oncle1· v·001"Wf!'/']J ·wanneer rle voorzien'ing
tegen ll'ie z;wrU:i- uiet olltranlceU.il,, ve1·Tclaanl we}'([. - VVurmeer de nnnlegger in
verbreking zijn voorziening enkel << zo nodig ll tegen een pnrtij geriellt heeft, hetzij
voor het geval clut zijn voorziening tegen
een andere parti.i niet ontvankelijk zou
verklaarcl worden, en wanncer llet llof
nict cle voorziening niet ontvunkelijk tegen die laatste pmtij verklamt, is de
voorzicning in zoycr zij tegpn de cerste
partij gericht is zomler voorwerp.
27 noyembc>r 1Ki9.
277
6. - Bwvoegrllzrirl.
8trafza7wn. 8t1tlclcen vwn de nan lle feUe·wrechtC1' voorge~egde ·rechtsz;leging. 8tuk7cen niet gevoegcl bij het te·r g'l'iffi.e ran lwt hof van
verb·rekinu nee·rgelegcl classier. - Macht
van het hof om cle overlegg'ing en;a1n, te
eisen. - vVnnneer, in strafzakPn, stnkken

van de ann de feitenrechter voorgelegc1e
rec:htspleging niet bij het ter griflie van
het hof van verbreking neergelegc1 dossier
gevoegd zijn, vermag clit hof c1eze zich te
doen overmnken waarvan de ovPrlegging
voor de uitvoering nm zijn o•pc1racht noclig mocht blijken.
287
30 november 1939.

7. -

JJi'ilitie. T' erzoeksch,rift alleen
lle herzien·in!f van de besUssing 1:an. cle
herlceu1"ing8J'(UU~
aan·vrago1ule.
1ferzoe7cschrift geen voorziening ·uUmal"enlle.

- I\1aakt geen voorziening in verbreking
nit llet verzoekschrift wnarbij cc>n dienstplichtige de llerziening Ynn de beslissing
nut dP herkenringsraacl mmvnwgt.
14 december 1!l59.

329

.§. - 8tJ·afzaken. - B'llr[Jerli:ilce 1jOrcleriii[J. - Yoorzieni·nrt ntn rle ·venlachte tertcn een burgerlijke ZJrtrti:i. - Gecn ver()Ordelinrt 1:an lle annlC[IfiCI' ten ·voonlele
·nan deze lnwgerli) ke pwrti). Y oorzicniii[J zoui/er •t:uurwerp. - Is zom1er voor-

werp de voorzieniug ingeste]{l door ccn
verclachte tegen eeu bnrgcrlijke 11:1rtij jegcns dewellte hij niet yeroon1eel<1 wercl.
2'5 jnnuari HlGO.
470
9. -

Personen te!fen ·welke de ·roorziening ka·n wonlen ingcsteld. - B·nr{!e1'lijke
znlcen. - Aanlegger ·in ·~:erbreldnr;, 'ner,weenlcr v66r rle rechter, lwbbentle ewn
cler(le in ·vrij·warin[J ozlgeroepen. In
·vrijwaring OJJ.r;eroepene bu'iten zaa·k gestelil om redenen rl'ie vreemd zijn aan cle
IJcsUssinu over de 710ofrhonlering.
Yuur,<:Jieninu ter;en de ht 'rrijwaring o]J{;eN·iet ontl'a 11 kclijkc voor,<:Jieroepene. -

Is niet ontvnnkelijk de voorziening ingesteld door de verwpcrder op de
hoofclvonlering tegen een door hem in
vrijwaring opgeroepene derc1e, wnnneer
<le beslissing, wanrbij die ovroep in vrijwaring wor<1t verworpen, gegrond is op
reclenen cUe vreemc1 zijn ann de heslissing
over de hoofdverklaring en door geen
miclclcl bestrec1en wordt.
;; febrnari 19GO.
510
'lling. -

10. - Beslissin{f terten rlewelke een
·voorzienill[! mo,r;el-i:ilc is. - Prori11ciale en
ge'l/lcentetwrcs. - Besluit nm de bestend'ige rlezmtatic beslissende 1/at e·r geen
aanlei!lin!J is tot ontla stin{f ~'an ambts'Wege bi:i toez)(f,ssing ran a rtikc~ 21 van cle
·wet 'l:([n 6 september 18fJ.i. - Recht vwn
lle be~astingschul!Uge zich teuen ll-ie besUsshtg te ·voorzien. - Dt>gene ten lnste

van wie een gemeentetaxe gf'vf'stigcl is geweest op grondslng van een reclltstre,ekse
belasting ten bate van de Staat, is ontYankelijk om zic:h in cassa tie te voorzien
tegen llPt beslnit van de bestenllige deputatic welke beslist clat er geen termen zijn
om een gehcle of gecleeltelijke outlasting
betrefft>ndc die genwentetaxlo, bij toepas:,;ing van artikd :!1 der >I'Pt nm G september 1895.
()18
8 maart 1£GO.
11. -

BesUssingen ·1:rrtlJaa-r roar q;oorStrafznlcen. - Bc·1:e~ van b1t:itenvervo~rtingstelUng
gewe;;,cn (loor cle
nuullcamer. - Beve~ In ee1·stc aanlc[J ge·wezen. - TToo·rz·ien,ing ntn de IJnrgerUjlce
parU;i. - Niet-ontvankeH:ih:lleirl. -Is niet
z·iening. -

ontvnnkelijk de voorziening ingestelcl
dom· de burgerlijke vartij tegt~n een bevel
van buitenvervolgingRtelling gewezen door
de rnadkamer en, bijgeyolg, vatbaar voor
vcrzet v66r de kamer van inbeschnldigingstelling. (VVetb. van strafv., art. 128,
12H, 135 en 407; wet van 4 nugnstm; 1832,
art. 15.)
HO mei 1960.

871

12. - Beslissin,r;en waa rteuen ·voorzieninu ntogeUJk 'is. - f:Jt·mfzaken. - BesUssiniJ 1,/)([(t'J'b-i:i rle publieke ·~:ortle·ring ve·r:irtnH~ ·wonlt ve,rklaanl. Beslissing van
·vri,ispraalc.- Foorzieninr; ·~:wn de betiehte
niet ont·ra11 keliilc. - Is niet ontYankelijk,

bij gebrek nan 'belang, de yoorziening van
lle betichte tegen l'en beslissing waarbij
cle publieke vonleriug ingevolge de verjaring yervallen worclt Yerklnurd, wat betreft een van de telnstleggiugen, en tcgen
een beslissing wnarJJij de beticllte wonlt
vrijgesproken, wat bPtreft andere telastleggingen.
30 mei 19GO.
13, -
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Door ·wie een 'voorz·ien·ing m((,{!
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·worden ·inge8tcZ!l. - Btrafzalcen. - Voorzicn-ing ·inqestelrl in nawm 1:an een 'l:e·ren-irtin.f!. - Fereni!Ji.ng zonder 1'echtstJer8oonUjklleil7. - Voor.:·ieninu niet ontuwkelijk.

- Is niet ontvnnkelijk de voorziening
ingcstclcl in nnnm vnn een vcreniging,
wnnneer -cleo verklnring niet nnmluiflt ten
nkt bewezen wonlt dat die verenig·ing· de
recl1 tsiJersoonlijkbdcl lleeft.
87-±
30 rnei 19130.
14. -

JJoor wie een ·voorzicning ma.g
D·irecte lwla.stinrJen.
Yennootscllrt)J 1:a:n b·witenlwnrls reolit
eise·res.- Fennootschap '1:'66·r het hof '!:Crte!fem.voord i.r;tl, zoals voor rle 1·echte·r cUe
o·ver de zrwk .self uitspma k cleecl, door
!lrie lieheerrlers-liestnurr/.ers aangecl·wi1l a/.s
hebl!c1ule ·z;ullc bcheersnwcht. - Btatutcn
niet gewiiz·i.r;rl sedert de bcstreden bcsUssing. Bwmenstelli·nr; t:wn de 1'aiHl 1;an
liellcer r;cwi.j.zigd, !loch zon!ler weerskt[/
O]J de 1llrtCliten HIJI. C'l:Cilberloe/.clc 1JGI'S0'11Cn. roorzieninr; o1tt1;ankelijl.;. Is
'IVOn/.en inuestclll. -

ontvnnkelijk cle voorziening vnn een buitenlanllse vennootschap vertegenwoordig"c1,
zoals zij !let zomler opwer11ing was v·Mr
de rechter die over de znak zelf nitsprnnk
tleell, door drie belleerders-bestuurclers
nangelluill als hebbencle volle beheersmacht, wnnneer llet niet bewezen is dnt
de stntuten werclen gewijzigcl seclert de
bestreclen beslissing noch dat de wijziging,, welke zich in de samenstelling van
de rand vnn belleer lleeft voorgedaan, nnn
becloelcle drie b0beerders-bestuurders de
mncht heeft ontnomen om de vennootschap v-66r t1e rechtbanken te Yertegenwoorcligen.
7 juni 19130.
904

15. - Per8onen bcvoe,qrl om ::;ich te
'!:Oorzien. - Gemcente ta.wen. - Gemeente
C'iseres. - YoorzieninrJ ·ingestelcl. door liet
college. Geen bewi;is 1:an mncht-igi.ng
door ile gemeentercw.d. - Niet ont·vankeU.ikheitl. - Imlien bet college vnn burgemeester en schepenen, namens de· gemeente, een voorziening mag instellen, ten
bewarende titel, moet die voorziening niet
ontvnnkelijk worden verklaanl inclien
voor het llof geen machtiging van de gemeenternml regelmatig overgelegll wordt.
(Gemeentewet, art. 90, go en 10°, en l4fi.)
23 juni lfll30.
H77
16. - Pcrsonen l!eroe,r;ll om z·ich te
'!:Oon:icn. - Barperlifke r.ml,:en. - E·iser
!lie ·in een i.n laatste nnnleg ,qewezen besU.ssinf! heett llerust ·in zo1:er de teuenparti..i ile 7Jesehi.kl•in gen 1Ja.n die besUssinrJ
rl'ie '1.'00'1' haar ong·nnst'ig zijn. aanvawrclt.
- Voorzien·ing ·van cle tegenpart(i. - Eiser ont·Ptmkeli:ilc om zich ·insgeUjks te
voor.~ien.

-De omstailcliglleid clat de eiser
iil een in laatste nnnleg gewezen beslis-
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sing lleeft bcrust op voorwaarde dat de
tegenpartij de beschikkingen van die beslissing nanvnarclt welke voor haar ongunstig zijn, lnat hem toe zicll in verbreking te voorzien indien de tegenpartij een
voorziening lleeft ingesteld. (Impliciete
oplossing.)
30 juni 19(]0.
!1813
17. - Person en die hoeilan·igheirl hobben om zich te 1:oorzien. - B·zwgerUjke
zaken. Yoorziening 1ngestelcl namens
een o·ce'l'leilen perso·on. - Niet-ont1JankclUkheiil. - Is niet ontvnnkelijk de voor-

ziening ingestel<.l namens een versoon die
overleclen was toen zijn voorziening betekencl werd.
994
30 juni 1960.
HOOFDS'J'UK II.
ONT\'ANKELUKIIEID.

18. ~. Bn1·,qerz.i.ike zalcen.- Mi.d(/cl da.t
'l:erscheirlene gl"ie'l:en be-vat. - Grie-ven. die
omlerscheiilen 1niililelen 1t-itmalcen. - Gcschonilen 1.vetslJepaUngen aangeilwicl zonile·r onilerscheiil tttssen ile grie1:en. - JJihlilel niet ont·Panlcelijl,:. - vVanneer twee

grieven uitgebracllt in een voorziening in
burgerlijke znken niet de omlerdelen Ynn
eenzelfcle midclel, mnnr wel twee onclersclleiden micldelen uitmaken, 't is te zeggen dnt cle anngeklaagcle scllendingen vnn
de wet vnn elkaar onnfhankelijk zijn, eist
het artikel 9 van de wet van 25 februnri
lll2;} dat de gescllomlen wetsbepnlingen
aangefluicl zouclen worden nfzonderlijk
voor elk vnn cle grieven.
1 october 1959.
97
19. - Burgerli)lw zakcn. - Eindarrest op t·ussenuescl11l. Nakomenil ar·rest rla.t (lefiniti.ef nitspraa.k lloet ove1· de
grand. - Ont·1JitnlieUJ7,:heirl 1:an lie voorzieninu tegen het eerste a·rrest n·iet ondeJ·worpen aa.n het -ind'ienen 1:an ecn rom·z-ienin.f! tegen het twee1le a·rrest. - In bur-

gerlijke zaken is de ontvankelijklleicl vnn
een voorziening tegen een einclnrrest op
tussengeschil niet omlerworpen ann llet
inclienen vnn een voorziening tegen llet
nakomend arrest clat definitief over cle
grand uitsprank doet. (Impliciete oplossing.)
134
113 october 1939.
20. - BtrafzaJ,·en. - BesHss-in,q 1:an de
l.;i.nrle1Techte-r ovor rle pu.blieke ·vonlcri.nu.
Yoorz·ien·ing t:nn (Je mimler.iari.r;e en
1:wn rle vacle1· gcil·urenile de termijn 1:an
hager beroetJ 1:an l1et openbaa.1· ministe·rie.
- Niet-ont'l:anlceli:il,:lwiil. - Is niet ontvankelijk de voorziening cloor de rninder-

jarige en door dezes vader ingesteld, gedurende de terinijn van hogeu beroe:p van
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het openbaar ministeri<o, tegen de over de
publieke vordering gewezen beslissino· van
c1e kinderrechter. (vVet van 1i:i mei "'1m2
art. 32 en 6J; Wetb. van strafv., art. 413.)
207
9 november 1959.
21. - Directc belastingen. - Bedr·iifsbelast1·Jigen. Arrest een sam vrm 'het
!looT de l!eslissillff '/.:an rle rUreeteur l!cpaalcle aeU·vn 1titsolwkelenrle en een anrleTe som lii:i het passiut· ·poegeurle. - UUschakelinrJ ·tYtn de eerste som nU het
acti·vn voUJ· rJe·vo/.g hel!l!ende ie1le·r l!elrtst/J(('re ·inJ,·omst te docn ·verrl·w·ijnen. ~ YoorRiiell'ing ·van de 8tnnt tot de besUssing rUe
de tweedc sam bij liet JHtssivn voegt beTermi:in awn rle rulmi.nisf'l·a.Ue
tJerlct. toegestaa n om een be lasting of een suptJiement ·uu1 belasting te vonleren voo1·
een later dienstjitwr, ten da.[JC van de voorzien·ing niet ve1·stre1,:en. Yoorzienhlfl
ont·vankclijk. - Wunneer het hof van beroep, uitspraak doencle in zaken van bedrijfsbelastingen, een som van het door
<1e beslissing yan de c1irecteur der belastingen beDaalc1e activa uitgeschakeld
heeft, maakt de omstandigheic1 dat de uitschakeling van <1e eerste som van het activa, daardoor nlleen, vom· gevolg heeft
ieder belastbare inkomst te doen verdwijnen, niet noodzake1i.ik onontvnnkelijk de
YOorziening door de Stant ingestelc1 en tot
de beslissing die de tweecle som bij het
Dnssivn Yoegt beverkt. De voorzienill"' is
ontvankelijk zo, ten dnge van lmar in;telling, de termijn ann de at1ministrntie toegcstnan om een ]Jelar;ting of een suvDlement van belasting te vorderen vom· een
later dienstjnar niet yerstreken is. (Snmengescl!nkelde wetten betreffem1e de inkomstenbelustingen, art. 32 en 'TJ.)
17 november 11liJ9.
237
22. - Buruerz.ijke znken. - Oilrleelbrwr geclinr;. - VerpUcl1tlng voor wie zich
teuen een parti:i ~velke een stri)1l'i[J belang
lteett voor.zien heejt om rz.ieuenen 'i.n znlce
te ·roepen wclke rle awnspmalc vnn 1lie pa·rtij betwist heb/Jen. - In bnrgerlijke za-

ken, wmmeer een getUng ondeelbaar is,
moet cle vnrtij die een voorziening instelt
tegen deze wclke een belang heeft da t met
het zijne strijcUg is de partijen, niet reecls
tegenwoorclig, in zake roe1Jen die de aanspraak van de partij, tegen welke de voorziening gericht is, betwist hebben.
27 november 1950.
277
23. - Yo/'111. ~ Directe belasUnuen. Snmenwe1·kenrle vennootseha.tJ venveerster. - Groncl van niet-ontvetnkelijMwiil
h·ientit afgeleirl rlat de nfsl·uiting van de
ve1·ettening vnn cleze vennootscha.tl gezmbliceenl is (Jeweest en dett' haa·r rechten
en ve1·bintenissen rloo1· een anclere vennootsehap ove1'genomen zijn geweest. -

Arrest gewezen inzake 1:an de snmenwerkenrle vennootschap. Geen betwist'in[J
noq1ens het. besta.nn vwn cUe vennootsehrttJ
·p66r rle fettenrechter. - Geen wi}ziging
utn hanr f'urid'iseh statmtt shuls het bestreclen arrest. - G1·o1ul vnn niet-ont'vnnkeU:ikheirl onger,rond. - Is niet gegrond

de grond van niet-ontvankelijklleid tegen
de tegen een smnenwerkenc1e vennoots~hap. gericlltt; voorziening ovgeworpen en
h1en:1t ~fgele1d dat de nfslniting vnn de
vereffe;nng van cUe yennootschap gelJubliceercl IS geweest en dnt haar rechten en
verbintenissen do·or een anclere vennootsclla:p overgenomen zijn geweest, dnn
wnnneer het bestrerleu nlTPst in zake van
gezegcle samenwerlwnde Yennootschnp gewezen werd, dan wanneer geen betwisting
llOIJens haar bestuan v66r de feitenrechter
OlJgewoPpen wel'{l en clan wanneer nit de
regelmatig. ov~r?elegde stukken niet blijkt
dnt haar JUrlchscll stntnut sinds de uit~praak van het bestreden arrp::;t gewijzigd
1s geweest.
1•5 december 19.:m.

345

24.- BesUss'ingen waarle[!en me11 z'ich
kan voorz'ien. ~ B1w[Jerl'ijke zalcen. (fronrZ van niet-011 tvankelii l.'lwirl li:ientU
nfgeleirl dat aanlerwer ecJi. gerleelteU:ili:e
ve1·1Jreldng VO'}'(lcrt, dan ·wan11ee·r rleze
event·ueel toteml zo1t moeten zi.'in. - A(/,ne
le,qger rlie 11.it rle •poorz·iening · een /JesUss-in[! [Jesloten he eft cUe li em. [!Gen. 1w 1leel
toebrengt mrta1' die niet ondersolwirlen is
ten opz'ichte va.n rle nit te spreken q;eTlweking. - G'l·onrl van n'iet-ont·cnnlcelijlGheirl
!lie '/Wrw reclit faalt. - Fanlt nanr recht

de gronc1 vnn uiet-ontvankelijkheicl tegen
een voorziening in burgerlijke zaken tegengeworpen en llierui t nfgeleic1 da t aanlegger een gec1eeltelijke verbreking vordert dan wnnneer deze totaal zou moeten
zijn wegens de onsDlitsbnarheid vnn de
beslissingen ten opzichte van de omvnng
van de verbreking, wanneer cle uit de
voorziening gesloten voorziening annlegger geen nndeel toebrengt en deze derhalve, bij gebrek ann belnng, niet ontvankelijk zou zijn geweest om de vernietiging
ervnn te vorderen.
17 december 1950.

3±7

25. - Bcslissingcn wrwrte[!en men zich
J,:an ·voorzicn. B·nrgerl·ijl,·e za.ken. Bestreden arrest ilat aanleg,qer r1enerlei
gr·ief tocbreii[Jt. - Yoorziening doo1· 1Zeze
subs·ieliair 'in[Jestclrl voor het geval ilat, op
rle vroege·re ·voor.ziening van 'l:erwee'}'(ler,
het floor ile.ze awnoe·vallen disposit'ief alleen zan vernieti[Jil ·worden. - Aniler rUsposiUet n'iet ondersclwiden ten opzichte
·van ile om·vang ·vwn rle verbrek·ing. Yoorzien'ing niet ontvanlcelijlc bij gebrek
aan belang. Is niet ontvankelijk, bij
gebrek nan belang, de voorziening,, in bur-
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gerlijke zaken, gericht tegen een arrest
dat aanlegger generlei grief toebrengt en
subsidiair ingestelcl was voor llet geval
clat op de vroegere voorziening van verweenler, het door deze aangevallen {lispositief aileen zou vernietigcl worden, clan
wanneer llet nmler disvositief niet onderscheiden is ten opzicllte nm de omvang
van cle vcrbreking.
17 december 1959.
347
26.

-Grone~

van n·iet-ont·vankeliikheirl.
- Burgerli:ilce zaken. - Grona vein nietontvanlceli:ih;heicl ·van de vooi·zienln.rJ of
·~:an een m:iclclel. Onclerscheirl. - Door

aan te vocren clat een middel, tDt staving
van een voorziening in burgerlijke zaken
ingcroepen, tegcn llet rechterlijk gewijscle
van een niet bestreden beslissing stuit,
werpt de verweerder ecn gronl1 van nietontvankelijkh'eicl tegen het middel op en
niet tegen de voorziening zelf.
18 december 19:'i9.

335

27. - Strafzalven. - Bu-rgerlijke 1Jal'tij aanlegster. - TToorz·ien:ing ge'l'icht teyen cle beslissiny ove-r rle 1JU.blielce 'l:onle1'ing. - Ont·vanlceUjlcheirl beperlvt tot rle
veroonleUno tot rle lcosten van rUe 'C'orrleriny. - De voorziening van cle burgerlijke
partij tegen c1e beslissing over cle publieke
vordering is slecllts ontvankelijk voor zover zij betl·ekking heeft o.p de vcronrdeling ,van cleze vartij tot de kosten van die
von1ering.
18 januari 19GO.

439

28. - Slraf;:;aken. - Bwrgerli;ike vor!leriny. - Hoger beroe11 van rle bu·rger/i.jlce 1m'l'ti:i nlleen tegen een vo·nn·is wanrbi:i cle be7vlart[Jtle ve·roorrleelrl 1venl mn
haar scharle·ve·ruoerl·inu te 75etalen. - Ar·rest, waarbij rle beslissiny -ua11 rle ee'l'ste
rechter buvest-i{frl worrlt en cle IJU1'[!erlijlw
1m·rt1j tot de kosten 1:an lwar hoge·r beroep '!:eroonleelrl worclt. TT oorziening
1:an rle 1JeJ,;laa{fde, - GelweJ.; artn 7Jelang.
- JViet-ont·l;ankeliikheirl. - Is niet ontvankelijk, bi.i gebr.ek aan belang, de voorziening van de beklaagde tcgen het arrest
waarbij, op het enkel boger beroev van
de burgerlijke partij, de beslissing vtm de
eerste recllter, welke de beklangde tot
sehatlevergoecling jegens de" burgerlijkc
partij veroon1eelt, bevestigd worc1t en de
burgerlijlw partij tot de kosten nm llaar
hoger beroep vcroon1eeltl won1t.
25 j anuari 1960.

473

29. - Directe belasNngen.
TToorziening moet nauwlwzwig en juist aanrlu·irlen
011 ~vellce -unn rle a·angehanlrle wetsbepnUngen en~ midrlel 7Jet·relck.ing l1eett. - De
voorziening, in zaken van directe belastingen, moet nauwkeurig en juist aandui-
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den op welke van de aang·ellaalc1e wetsbepalingen elk mid del betrekking heeft.
(Wet van 6 september 1895, art. 14, vervangen door de wet van 23 juli 19·53, artikel 1.)
2 februari 19GO.
499

30. -

Bul'[!erlijke .~·aJcen. - Qeen mirlinge·roepen. TT oorziening n·iet ont·va•nlceUjlc. - Is niet ontvankelijk, in burrle~

gerlijke zaken, de voorziening die geen
enkel rniddel tot staving inroevt.
19 februari 19GO.

577

31. - Beslissinyen teye-n wellw een
1;oorzienin[J moycU}k. is. - St·ra.tzal"en. JJ uruerlijke vorrlerinu vnn een belclnn[!cle
tegen rle ·merlebel.;laagrle. Bm·ge·rlijlce
·vonleriny van ecn anrler slnohtoffer -uan
he!; ongevnl te[Jen de twee belclna[Jrlen. Bestrerlen arrest 1.vawr7Jij onspUtsba;re besUssinuen ovc·r de twee vorrlerinyen. gewezen werrl en. - F oo·rz·iening -uan rle merlebel,;laa.,qrle te,qcn de ee·rste beklaa.grle gericht teyen de besli.ssilllJ o·ver rle -uo·Nle1'inrJ ·vctn liet slachtoffer 1:an het ongeval.
- Ont·uan/,:eli:ike '!:OOi'Zieni.ny. - vVanneer
tegelijkertijll uitspraak doenllc op de burgerlijke von1ering van het slachtoffer van
een ongeval tegen twee beklaagden en ov
deze van de eerstc beklangde tegen de
tweede, het bestreden arrest, bij onsplitsbare beschikkingen, heeft beslist dat de
eerste beklaagc1e ge.en enkele font lleeft
begaan en dnt de tweede alleen anns]Jrakelijk is vom· de schade o]Jgelo]Jen door
de twee burgerlijke partijen, de beslissing
over de vordering nm het eerste RlachtDffer van het ongeval zijnde, uit oorzuak
van de onsplitslmarlleir1, gemeen aan de
tweede beklaaglle, is de voorziening van
lleze laatste tegpn lle medebeklnagcle ontvankelijk voor zoyer >dj rleze lan tste beslissing critiscPrt.
22 februari 19fH).

588

32. Rechtfltrcel.:se lwlastin{fen. TT ennootsohappeu.
Personen'l:ennootsohap met bepe'l'lde aanstYrakeli:ikheirl. TTennootschap cUe noch een nUgtjte van
hruw statttten noch cen emem.plruw 'fan rle
bijlaue bi:i het Delgisch Staatsblad ·wnarin
rle statuten bekenrlyemaakt ~venlen overleyt. - Geen bewi.;is rlat rle versoon rUe
voor 1·e1cening 1:an rle vem10otscl1MJ lastge·ving heeft 1:erleenrl rle m.acht harl om,
een voo1·zien·inu in -ue·J·breM:ng in te rUenen. - Niet ontvank.el'ijlce voorz·iening. vVanneer een personenvennootscllarp met
beperkte aansprakelijkheid tot staving
van haar voorziening noch een uitgifte
van haar statuten noch een exemplaar
van de bijlage bij het Belyisch Staatsblarl
overlegt, in dewelke bekendgemaakt zijn
geweest de statuten en de akten die een
verandering erann llebben gebracht en
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waaruit zou blijken clat de persoon die,
Yoor rekening van de VPnnoot~:>'Ciwp, de
machtiging ten eincle zich te voorzien
heeft onc1ertekenc1, en die y·66r de feitenrechter niet ulleen de vennootschap vertegenwoorc1igcle, wettig de macllt had om
zelf een voorziening lltllllC'llS de vennootsclwp in te {1ienen is cUe voorzienillg niet
outvnnkelijk.
1 maurt 1960.
629
.33. - Vorm. - Buruerli)ke zaken. Betelceninrt bi:i ecn akte rlie tle naam, waning en ·insckrih;inu 011 de 1'ol van tle
deu.rwnarcle·r niet behelst. - Niet ontvnnkeUjlce voor.~·icn•ing. - Is niet ontvnnke-

zien'inrJ van de burrJerlijke 1J(I1'tij. - Exploot va.n beteliening ter g'l'iffie 'V(t'n het
hof nerlcrgeleu!l mee1· dnn twee maanclen
se(lert de ino~cll ri:i'u-i.ng van de zaak op de
aluemene 1'ol. - Yoorzien'inu n·iet ontvanlceU;ik. - Is niet ontvankelijk de voorzie-

ning vnn de burgerlijke partij wanrvnn
het exploot van betekening slechts neergelegcl wordt, ter griffic van het hof, meer
dan twee mannden setlert de dug waaro11
de zank ingeschreven wercl op de algemene
rol. (W'etb. van strafv., art. 418; wet van
20· juni 1H53, art. 6, par. 1.)
7 september 1959.
11

lijk cle voorziening betekel1(1 bij een nkte
welke een ham1tekening dnwgt die toelaat noch de muun van een tot optreden
gequal1filceerc1e persoon te llerkennen noch
de hocclnnigheid van de onclertekenaar te
herkenneu en die van geeu nuthentieke
vermelding yoorzien is betref't'encle de
naam, de woning en de inschrijving op de
deurwnarclersrol yan een tcrritorinal bevoegde deurwannlcr, die laatste vermelt1ingen enkel tc vinclen zijm1e op een stl·ook
gompapier, op de akte geplakt, zonder
enige goeclkeuring en zich voordoencle in
zulke materiele vorm dnt ze met de alrte
geen geheel uitmaken.
3 munrt 1960.
633

:37. - For·m. - Opgesloten krai/a.:zinniue. - Arrest dat een aanvnwr1 tot antslag ·'Cer·wC1'JJt. - Vorm ran de 'voorz·ien·in,llen in /m..rgerl-i:i lee Z(~lcen. -De voorziening

34. - Stmt:mken. - Bw·uerlijke pa·rtij
eiseres. Voon?iening uericht tegen fle
beslissinrJ op de pubUelce vorrlering. Ontvankr;Ujlvheirl beperkt tot de veroonlelin[! tot de l.:osten van (z.le 'VOJ'dering. -De

38.- Yormen.- Buryerli:ike zaken.Aanclnitlin [/ Wln een ·wettez.ij lee bepaz.in,IJ
!lie rJeschonden we'}'(l, 'in(lien het mhldel
rJe.rtroJul ·is. - Schendi.nrJ tUe de ve'/'b1·e7C'ing
uUlol.ot van 11 et bestre!len tz.ispositief. ~
(}enoegza·m.e aanrlHirlinu. - Volc1oet uRn
nrtikel !J van de wet van 25 februari 1925,

Yoorziening in verbreking van de burgerlijke 1mrtij tcgen de beslissing OlJ de IJUl)Jieke vordering is slechts ontvankelijk in
de mute wanrin ze de veroordeling van die
vartij tot de kosten van gezegcle vordering
betreft.
11 april 1~J(i0.
738

35. - Bur.rJerli.:ike zaken. - Besz.iss·ing
·van tle ·rcchter -in 71 0[/6'1' beroep a an cle lJ(l'l'tijen. bevclende ten grande te concluderen.
Geen betwisting betreffencle de overl!1'engende 1.oerking ran het houer beroep.
- Voor.z·ien·ing r·66r de beslissin,11 orer de
uroncl. - Niet-ont,uankelijl,,heirl. - Is niet

ontvan!;:elijk, v66r de definitieve beslissing, de voorziening tegen een vormis van
de rechtbank in boger beroep dat, bij gemis van betwisting over de overbrengende
werking van het beroe11, nan de partijen
beveelt over de groncl te conclucleren. (Decreet van 2 brumaire jnar IV, art. 14.)
2!J april 1£60.
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36. -

Formen. -

Stratzaken. -

'Voo·r-

tegen het arrest dat uitspraak doet over
een aanvraag tot invrijheiclstelling nit het
gesticht van krnnkzinnigen, ingesteld bij
verklnring ann de cliredenr van de gevangenis waar belanghebl.Jentle nangellouclen
is krnchtens een bevel tot nanhoucling, is
niet ontvankelijk; zulke voorziening moct
ingestekl werclen volgens de regels vastgestelcl voor de vourzieningen in bnrgerlijke
zaken. (Wetten van 18 juni 1i·\50 en 28 december 1873, art. 17.)
7 september 19G9.
16

in zover het de aancluiding voorschrijft in
de voorziening van de wettelijke bepalingen wnarvan de schending ingeroepen
worclt, het middel dat een van de wettelijke bepalingen die geschonden werden
indieu het mic1clel gegroud is, aam1uic1t, op
voorwaarde clat de scheuding van die bellaling de ve~·breking van llet bestrec1en
dispositief metlebrengt.
18 september 1\Ki9.
GO
,39. - Vorm. - D-irecte belasti'!I[Jen.
Beteken'inrJ ·van lwt 1Jerz·oeksclwitt tot verbrek-in.lf. - Ex11lout dat mclclt flat (le de·u·r·waarder een afschrift van het verzoekschrift tot verbreking betelcend heeft. Anrlere mel(li11[! van het exploot tz.ie ·impz.iceert dnt rle deu·rwaarder het origineel
1Hl'i1 het rer.toeksclwift betekend heeft. l'erzoel.;scllrift tot vorbrekin[! geltz.ig beteJ,oe-nrl. Ret verzoekschrift tot verbreking, ter zake tUrecte belastingen, is geldig betekend wnnneer uit dE' meldingen
n1n llet ex]Jlont voortvloeit dat de deurwaar<1er het {Jl'ig·inecl van het Yerzoekschrift tot \'erbreking betekencl heeft en
!let afscllrift crnm overgemaakt hecft ann
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de verweenler met afschrift van het e:s:ploot, zelfs incUen een der meldingen
draagt clat cle cleurwaarder afschrift van
het verzoekschrift tot verbreking betekend
l1eeft. (Wetten van 6 september 1895 artikel1-±, en 23 juli 1953, art. 1.)
'
6 october 1959.
106
4!0. -

Form. - Militie. - Foorzieninq
niet gezonclen ter grijfie van het hot 'Ua·it
verbreking, - Voorzienin{f n·iet antvankcl i j k - Is niet ontvankelijk de voorzienino·

tegen een beslissing van de herkeurino·:
raad die niet gezonden is ann de grime
van het hof van verbreking.
19 october 1959·.
140
4·1. -Form. - Stra.f,zaken. ~ B·u·r(!e'i'Ujke pwrUj nanle{fste·r. ~ Foorzienht{f nict
betelcencl. - Nict ontHLnkeUjlc. - Is :b.iet

ontvankelijk de voorziening ingesteld door
een burgerlijke purtij · cUe niet betekencl
wercl ann de vartijen waartegen zij gericht is. (vYetb. van strafv.,, art. 418.)
19 october 1959.
142
42.- rorm.- StratzM.:en.

~

Fe'l'lcla'l'i.JI[J van ·voorzieniniJ {feclaan door een lasthcbber. - Vooruelegdc volm.acht cUe daar:voor {feen bijzonrlen; maohti{fing rum de
lasthebber verleent. Voorzien·ing niet
ontvankeli:ilc. - De verklaring van voor-

ziening gedaan, in strafzaken, door een
andere lnsthebber clan een nit kracht van
zijn ministerie hanclelencle lJleitbezoro·er
is niet gelcUg imUen de door deze lastl~eb~
ber voorgelegde volmacllt, hem de bijzondere maclltiging niet verleencle om zich
nnmens zijn lnstgever te voorzien. (vYetboek van strafv., art. -±17.)
19< october 1939.
143
43. - Vorm. - Directe belastimgen. ~
Voo1·zien•ing in{festeW tegen een persoon
·in zijn hoeclnnighe·icl van erf{fenaam 'Unn
een ·P66r rle rechter over de {fronrl ·in de
:::rta.k staanrle parUj. - O·verlijden van rUe
zmrtij wetteUjk /Jewezen. - H oerlan•i{fhei,fl
'V~L'II· 131'f[!ennnm en van enige erjgenanm
·met ontkenr[. - l'erweenler zioh ertoe beperlcende te beto{fen rlat de bii de ·voo1·zienin[f gwroegrle stn/,:ken zijn iwedan'iqlwir[
niet bewijzen. Yoorzienin{f ont1jrm7ceUjk. - IVnnneer het overlijden van een

v66r ac rechter over de grand in de zaak
staande partij door een nittreksel nit een
akte van de burgerlijke stand bewezen is
kan de voorziening gericht tegen een per~
soon in zijn hocclanigheid van erfgenaam
van gezegcle ]mrtij niet onontvankelijk
verklaanl worden om de reden clat die
persoon betoogt, zonder te betwisten dat
llij ei'fgenaam en enige erfgena am is cln t
cle bij de voorziening gevoeglle stnkken
llet niet bewijzen.
3 november 1959.
174

nn:;

44. - Fo·rm. - Directe belastin,qen. ~
Betekening van het ve1',<Joeksch'l'ift. ~
Jlleer·vourli{fheirl van ven.veenle1·s. ~ ExtJloot 'Uan beteJ,;ening ann elk van hen. ~
ExjJloot da.t ·niet hoett oak aan de nnfle1'en
betekenfl en in atschn:jt gelaten te worrlen. - vYanneer een voorziening in ver-

bre king inzake tlirecte belastingen tegen
verscheidene verweenlcrs gericht is eh;t
geen ~etsbevaling dat het exploot vdn betekemng van het verzoekschrift ann elk
van hen tevens nan de anderen betekencl
en in afscl1rift gelaten wordt.
3 november 1959.

174

45. - Yorm. - Di1·ecte /JelasUngen. ~
F oorzieninlf ·ingestelcl floor rlc cl'irecte'/l.·r
rler rlireote belastinqen in naam ·van de
Minister van ji.nanoi~n, - Bijzonrlere volmncht niet 'Vereist. - De directcur cler oflirecte b~lnst~ngen die een voorztening in
verbrekmg 1n nnnm Yan de Minister Ynn
financien instelt, immke tlirecte belastingen, belloeft niet van een bijzontlere volmacht te doen blijken.
3 no·Ycmber 1959.

lTS

46. - Form. - Directe /Jelastin{fen. ~
Ti erzoekschrift door cle Staat ·ingecz.ienrl.
- Hoerlrrn·igheirl 'Uan rle ex officio lwndelende ambtencuw 'Uenneld. ~ Onderaan
het verzoeJ,oschri,ft aan[!ebrachte hnncltel.'ening geaoht clie van rleze a.mbtenacw te
zijn. - Yermelrlin{f van de naa.m. van de
run/Jtenaar n'iet vereist. - '\Vanneer het

verzoekschrift tot verbreking, inzake directe belastingen, van een em ojfic·io voor
de Belgische Staat hanclelencle umbtenaar
uitgaat, is het volcloencle dat bet de hoednnigheid van tlic ambtennar vermeldt en
dat het door hem ondertekencl is· de vermelding van de naam van de a~btenaar
is niet vereist. De oncleraan bet verzoekschrift aangebrachte hnncltekening is tot
bewijs van het tegencleel, geacht cUe van
tle ambtennar te zijn.

a november

11159.

178

47. - Vorm, - Directc /JelasUnrJen. ~
TT oorzienht[f 'in,qestelil door de rlii·ecteur
lle·~· rlirecte belastin[Jen.- Yoorzien·ing ter
[Jr!ffie neergeleg(l door een rlercle J;;·rachtcJis een bi:izonrlere 'Uolmacht vwn de rUTecteu·r rler rlirecte belnsUugen. - WetteUikheirl. - De cUrecteur der cUrecte belastin-

gen die een voorziening in verbreking in
naam van de Staat, inzake directe belastingen, instelt, lweft het recht opclracht
~an een clenle te geYcn,, met mncht van
mtleplaatsstelling, ten eincle het verzoekschrift tot verbreking en de erbij gevoegcle
stnkken tel' gritlie van het bof vun beroep
neer te legg·en.
3 november 1959.

lT'S
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48. - Jlorm. - Directe belasUn[!en. Betelcenin{f van het verzoeksclwift tot ve1'·
brelc;ing. - ExtJloot ve1"melclencle rlat cle
fletwwaanler een ajsolwift van het ve1'·
zoeksolwift betelcencl heeft. - Andere melding van het exploot ·impZioerencle tlat de
clettnvnanler het origineel va11 het ve1'·
zoelcsolwitt betekencl heeft. TTeq·zoeJ.:sohrift tot ve1·1welving {felcl'i{f betelwncl. -

Het verzoekscbrift tot verbreking, inzake
directe belastingen, is gelclig betekend,
wanneer uit de melllingen van bet e:s:vloot
blijkt clat cle deurwnarcler bet origineel
van bet verzocokscbrift betekencl beeft en
er een afscbrift van nan de verwerencle
partij overbancligclbeeft, met een afscbrift
van bet exovloot, zelfs zo· een van de meldingen verklanrt clat de deurwaarder een
afscbrift van llet verzoekschrift tot vel'·
breking betekencl heeft. (Wet van 23 juli
19'53, art. 1, art. 14 van de wet van 6 sev·
tember 1895 Yervangencle.)
B november 1959.
178
49.- Yonn. - Direote l!elastingen. T1 ooJ·zien·in{f ingestelcl floo1· cle cl·i·reote1t1'
cler belast-ingen ·in ·Juutm van cle Min·istor
vwn finanoWn. - BI]z·onilere volmaoht niet
vereist. - De directeur der clirecte belas-

tingen cUe een voorziening in verbreking
in naam van de Minister van finnncH~n instelt, in zaken van clirecte belnstingen, beboeft niet van een bijzondere volmncbt te
doen blijken.
17 november 1951l.

2Il7

50. -Form. - Directe belastin{fen. Voorzienhl[l ·ingestelcl floor cle cz.i·reotC'ur
iler cl'irecte belastin[!en. Voorzienin{f
floor een denle kra.ohtens een l!i.jzonclere
volmaollt van cle rlireeten·r der !lireote belnst'i-n[!en ter {frijfie neer[!elegcl. - 1l'etti.[!·
heicl. - De directcur der clirecte belastingen tlic cen Yoorziening in yerbreking in
nnnm van de Stant, in znken van tlirecte
belastingen, instelt, beeft het recbt opdracbt mm ecn clerde te geven, met macht
Yan imleplantsstelling, ten eindc het vcrzoekscbrift tot verbreldng en de erbij gcvoegde stukken ter griflie van bet lwf van
beroep neer te leggen.
17 noyember 1930.

2.B7

51. - B ij te 1;oegen 8t·uJ,:kcn. - Directc
belast-in{fen. - Foorz,ien·ing van de Staat.
- VC'rpUohUng de st·ztklcen tot staving van
fle voorz'ien:in{f neer te leggen. - Geen vertJliohting de andere st·uklcen. betreffencle de
IJetwistin{f l!ij te ·voe{fen. - De Staat, als

iecler nanlegger in verbrcking in zaken
van directe belastii1gen, moet - behalve
het verzoekscbrift tot verbreking, een uitgiftc van bet bestredcn arrest en bet ori·
gineel van het ex·ploot van betekening de" stnkken waarop hij zijn voorziening
steunt ter griffie van bet bof van beroep

neerleggen; hij behoeft er niet de andere
stukken bij te voegen betreffende die betwisting welke ann de directeur cler belastingen en nan het hof van beroep onderworpen werclen. (\.Yet van 6 september
1895, gewijzigc1 door die van 23 juli 1953,
art. 14.)
17 november 1959.

237

52. - Directe belastin{fen.
Grona
van niet-ontuwl.:elijkhe'icl cloor verwee1'·
cler .ftan cle voorz·iell'ing tegengewoJ'tJen. 111em01"ie van 1oeclerantwoonl door aanleg[!er nede·rgcle{frl. Betekenin{f van cUe
memor'ie aan ·ven.oeenler. - Kosten van
clie betelvening ten laste van acmlepger clienenrle {felnten te 1vorden, :zelfs zo z·ijn
vVnnvoorz·ien·in{f ·in.rJe·l.vi.lU[!rl wonlt. neer om een grond van niet-ontvankelijkbeic1 door verweenler aan een voorziening
in zaken van clirecte belastingen tegengeworpen te benntwoon1en, aanlegger een
memorie van weclcrnntwoord neerlegt, en
die memorie aan de verweercler doet betekcncn, wonlen de kosten van die beteke·
ning ten laste van nauleggt•r gelnten, zelfs
zo zijn voorziening ing·ewilligcl worc1t.
17 noycmlJer 19:;!),

246

53. - Necrle[!{fiJiff van een memorie. Stmj'.zaken. - On·uollecz.i[! dossier ter [!rif·
fi,e vwn lwt l10j ·vrtn 1Jet·brek'in[! nee·rgele{ftl.
- Omstwnd'i[!heiil kunnenrle, ·in geval van
nfl!reuk aan de l'echten van cle 'Ve')'(lecz.i{fing, een verlcnrtin.[! merlebren[!en vnn lie
voo·r het neerlerf{fcn 1Jan een memorie tot
stwving vrm rle voo·rzienin{f op[!ele{fde te-r·
mijn. - vVanneer zekere stukken yun de
ann de feitPnreebter yoorgelegde recbtspleging niet zijn g·evoeg-tl gewcest lJij het
ter gl'iffie van bet hof yan verbreking neergelegd dossier ingevolge een voorziening
in strafzaken, knn dezc niet-overmnking
zo zij aan de recbter yau de venlec1iging
at'breuk beeft getlnan, een Yerlengiug metlebrcngen nm bi.i artikel G, I>nragraaf 1,
van cle wet van 20 juni 1 g,;J3, artikel G3 van
het besluit yan <le Soeyereine Vorst van
15 maart 1815 yervnngencle, voor bet neerleggen van een memorie en van stnkken
tot staving van de voorziening bepaalde
termijn.
30 november 193!J.

287

54. - Yorm. - St·rafzal.:en. - Ye·r·
zoekschrift tot stnvin{f vnn de voorz·ien·ing.
- Yemoeksohrift dat een onleesbcwe hanrltekenin[! cll'a.ftgt en de hoeclanigheicl van
de onrlertelcenaar n'iet vennelclt. - Het
hof slaat er geen ncht op.- Het hof slaat
geen ncbt O']) een verzoekscbrift, tot staving van een in strafzaken ingestelde
voorziening neergelegcl, dat een onleesbal'e
bancltekening drangt en noch de eenzel·
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vigheid nocll de lloedaniglwitl van de ondertekenaar vermeldt.
21 december 195D.
370

55. - Vonn. - 8traj:zaken. - Yoorzien-ing van het Bestuu:r van jinaneien, vervolgende pa·rtij. Geen betelcening. ~
Voorziening niet onh;ankelijk. - Is niet
ontvankelijk de voorziening van het Bestuur van financien, vervolgende partij,
die niet wercl betekencl a an de partij tegen welke zij gericllt is. (Wetb. van strafvordering, art. 418.)
4 januari 1960.
37fl

56. - Directe belustingen. - Niet gehandtel,;enrl document aan het hot van
verb;·eJC'ing toerJestn'/1 nl. - Gcen verzoekschritt tot verbrekinrJ. -In zaken van clirecte belastingen is er geen verzoekscllrift
tot verbreking, bij ontstentenis van llnncltekening van aanlegger of zijn bijzoncler
gemaclltigde.
5 januari 19GO.
390

57. - D-irecte belastingen.
Gesehondcn wetsbez)([Ungen. - Moeten. na.uwl,;eurig en jtl'ist 1Vol'[len aangedtl'icl voor ellc
milldel. - De voorziening, in zaken van
directe belastingen, moet nnuwkeurig en
juist aanduiclen op welke van cle ingeroeJlen wetsbepalingen elk ller miclclelen betrekking lleeft, zonder dat het llof daarin
door zijn navorsingen belloeft te voorzien.
(Wetten van G sevtember 1895, art. 14, en
23 juli 1953, art. 1.)
5 januari 19GO.

394

58. - Directe belastingen. - Beseheiclen (loor aanlegger nee·rgeleg(l zonrler inaehtneming van cle 't.'01'11Wn en lm'iten de
te;·nvi.inen voo1·z·ien. bi.i art-ilcel 1 1Jan de
wet van 23 ,iu.li 1953 ter verva·JIU'ing •van
artilcel 1lt vwn cle wet van 6 septem.ber
1895. - Bescheiden vreenul aan (le ontvnnkelijlcheicl van de voorzien-ing. - Besche·iden waarop het hof geen acht slaat. - In
zaken van clirecte belastingen, mag het
lwf van verbreking geen acoht slaan Oll bescheiclen, vreemd aan de ontnmkelijklleill
van de voorziening, welke de aanlegger
niet lleeft neergelegtl met inachtneming
van de vormen en termijnen bepuald bij
artikel 1 van de wet van 2::: juli 1953, voor
zover dit llet nrtikel 14 vnn <le wet van
G september 1895 vervangt.
12 januari 1HGO.

422

59. - D-irccte belastinrJen. Geen
groncl 'IJ(~n niet-ont·vanlceU:ilchcicl tegen cle
voor{fiening tegengetvorpen cloO'I' de verweenler. - Memo·rie V(Ln weclerant·woor(l
n·iet ontvanlceU;ik. - vYanneer, in zaken
van c1irecte belnstingen, de verweerder
geen grond van niet-ontvankelijklleid te-

11G7

gen de voorziening heeft tegengeworpen,
is de nanlegger niet toegelaten tot het
neerleggen van een memorie van wetlerantwoord.
14 januari 19GO.

430

60.- Directe belast-ingen.- YerpHahting het verzoekschr·ift, de tt"it,q·ifte van
het Wl'l'est en de stulcken tot stav·ing van
rle voorzien·i11g ter griffie van het hof van
beroep at te ge1:en b-innen de termi.in van
negentig v·rije clagen te relcenen van cle
lcennisgeving van het arrest bi.i een tel'
post anngetelcende brief a.an cle in het ar·rest opgeueven ·1.voonplaats. Het verzoekscllrift tot cassatie, de uitgifte van
llet arrest alsmede de stukken tot staving
van de voorziening moeten, in zaken van
directe belastingen, ter griflle van het llof
van beroep afgegeven worden binnen de
termijn van negentig vrije clagen te rekenen van de kennisgeving van llet arrest
bij een ter post aangetekencle brief, door
de griflle aan de in becloelcl arrest opgegeven woonplaats. (Wet nm 23 juli 1953,
art. 1, ter vervanging van ttrtikel 15 van
de wet van 6 september 1895, betreffemle
de fiscale aanslagen inzake directe belnstingen.)
19 jannnri 19DO.

454

61. - Directe belcLst·i.ngen. - Aanle[Jger hebbenrle ·in zijn beroetJschrift v66r
hct hof van beroep en in het em11loot •van
lJetekening daar·van een woonplaa.ts aangerluid, (Ue rle .zi,ine niet meer was. ~
Aanleguer niet gerechUgcl om als een overmacht oplevercmle gebeurtenis te besclwuwen de gevolgrle prooeclure waarbi:i zi:in
mule woonplaats ·in aamnerldng genomen
1VC'}'(l, - Wanneer aanlegger zowel in zijn
beroepscllrift v66r het hof van beroep als
in llet e:s:ploot van betokening tlaarvan een
woonplants lleeft anngeclnid, die de zijne
niet meer was, en llij nagelaten lleeft in
de lah~re .proceclureakten deze aancluidingen rccllt te zetten, kan hij niet als een
overmacht opleveremle gebenrtenis inroe- .
pen, om te pogen de tal'(1ieve ncerlegging
van zijn Yoorziening te rechtva arcligen,
het voortzetten nm de procedure onder
innanmerkingneming vnn zijn vroegere
woonplaats, toestnnd tot llet teweegbrengen waanan hij bijgetlragen lleeft.
1D jnnuari 19GO.

454

6:2. - Yorm. - Sh·atzaJ,,en. - Yerzoelcschritt tot sta·ving van de voorzien·ing.
- Verzoekscll'l'i!t drauenrle een on7eesba·re
han(ltelccning en rle hoecl(vniglwicl van. cla
onclertelcenawr niet 1:C1'Jnelclencle. - Het
hot let e·r niet op. - Het llof slaat geen
acllt op een verzoelmcllrift, neergelegcl tot
staving van een voorziening ingesteld in
strafzaken, clnt een onleesbare llandteke-
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ning draagt en de llcedanigheicl yan de
om1ertekenanr niet n•rmelflt.
23 januuri 19GO.
63. - Yo·nn. - Btlrgerli:ikc zaken. F erzoekschrift sam cngestel1l 11-it onderscheiclen bla.deren.- Geen verplichtinp ze
te pwrnferen. - Geen enlwlc wetsbcpaling
schrijft voor dat de om1ers~heiden blade-

ren, waaruit het YPl">:·oekschrift tot cm:satie in burgerlijke zaken bcsta n t, gevarafeercl moeten zijn.
28 jannari 19GO.
4\Jl
64. - Nietigltcid 1lie dan nlleen lean
won/en nanvaa.nl wrurmeer [!Cbleken ·is clnt
f!ii.i aan cle tegenpartij narleel lieeft berolckenrl. - Re[Jel niet toepasselijk in[!ev·al
1Xtn. gemis ·in het emploot wm beteken'iny
·van rle nanm, waning en insclw·i,jv·ing otJ
rle lle·uJ·wa-arclersrol ·van de clettrwannler.
- De cinc1bepaling van artikel 17/Jois van

de wet van 25 februari 11l25 betreffemle de
rechtspleging in cassatie in burgerlijke
zaken (art. 2 van de wet van 20 juni 1953),
volgens dewelke geen enkele nietigheid
van exvloot of van akte van rechtspleging
kan worden aanvaard dan wnnneer geblekeu is dnt zij nan de teg·enpartij nacleel
lleeft berokkf'nll, is niet tm'passelljk in geval van gemis in et>n exvloot vnn de vermelding van de naam, woning en inschrijving DP de rol van een <1cnrwanrl1<•r. C\oVetboek van bnrgerlijke reehtspl., art. GL)
3 mnnrt 19()0.
G33

65. - Vorm. ·van rle 'voorzieninp. - GeBeslissing ·vwn rle
·meentebelasti.ngen. bestencl'ige clep'lltntie van rle li'l'o·rine·iale
'}'(Wd. j]Jemorie tot stavin[! van de voor.zieniii[J. - Nerler[!ele[Jil te·r ydfjie van het
hot meer dnn twee maanllen na. ae ·insehrijv·in-rJ van de znalc op lle al[Jemene
Memorie nict out·mnkelijh:. Is

·roz. -

niet ontvnnkelijk de rnemorie tot staving
van een voorziening· teg·en een besluit van
de besteuclige deputntie van de vrovinciale
raad beslissende inzake rechtstreekse gemeentetaxes, die ter griflie van llet lwf
meer dan twee maanden na de im:chrijving van de znak Dll de algemene rolneergelegd wercl. CWetten van 22 janunri 18±9,
art. 4; 22 juni 186.), art. 2; 18 rnnnrt 1874,
art. 2, en 22 juni 1877, art. 1<l; besl. van
de Socvereine Vorst van 15 mnart 1815,
art. 53, gewijzigd door de wet van 20 juni
19<53, art. G.)
8 mnart 19()0.
()48
·66.

~·

Vorm. - Stmtzaken. - Aanv·nllenlle 11wmorie vwn de ci.ser. - Memol"'ie
neer[!elegcl rn·inller rlrtn neht dagen voor
de tereehtzitting. N·iet ontvnnlceUjlce
memorfe. - Is niet ontvankelijk de aun-

vullemle mernorie door -Lle eiser, tot staving van zijn voorziening, in strnfzaken,

neergelegcl minder clan acht dagen voor de
terechtzitting. (Besl. van 1Ci manrt 1815,
art. 53; wet ynn 20 juni 195B, art. G, paragraaf 1.)
11 april 1\JGO.
742
67. -

Vonn. - i n .s·ake rechtstreekse
- Foorzieni11,11 ingestelll rloor
1le rl·wectmtr van cle ·rechtstreel,,se belast-in{fen namens de j]Jinister van jinancii!n.
- B-ijzonclere •volmncltt ·wiet 'IJereist. ~.De
belas~ingen.

directeur van de rechtstreekse belastingen
die een vonrziening in enssatie namens de
Minister van finuncH~n, in zake rechtstreekse behtstingen, instelt, bc~lloeft niet
voorzien te zijn van een bijzomlere Volmacht.
3 rnei 1\JGO.

795

·6<8. - Tlorm. - In znke ·rechtstreekse
belnstinyen. Ycrzoekschr·ift door rle
Stant 1:nyestelll. - Hoe!lan-ighe-ill van de
ex officio optreilende ronlitena·wr nange!lu:irl. - Hniultelwll'ing onderaan het verzoelcsch1"ift a angebraclt t, ·venn oerl ileze
van lle:se a1nbtenaar te zijn. Ve1'1nelcling vnn de 11nn1n van de nmbtenaar n'iet
vereist. - vVanneer bet verzoekschrift in

cassatie, in zake rechtstreekse belastingen, van een voor de Belgische Staat ex
o.1Ji.cio hanc1elende arnbteuaar uitgnat, is
het volcloende dat het de hoedanigheicl
van die mnbtenaar vermelclt en dnt het
door hem onclertekeml zij; de aancluicling
van de nnam van cle ambtenaar is niet
vereist. De oncleraan het verzoekschrift
nangebrachte hancltekening won1t, tot bewijs van het tegemleel, vermoecl cleze te
zijn van cle ambtenaar.
3 mei 1960.

795

6::lill. - For111. - In zake 1·echtstreekse
l!elnstinge11. - Foorzienillf! door de rz.ireote·ur vnn lle nwhtstJ·eeJ,,se bela-st-ingen inf!CStelcl. - Voorz·ien·in,ll cloor een clenle ter
[!l'ij]i.e neeryelegcl lcrachtens een bijzondere
volmacht van cle llirectmw va11 cle rechtstreekse belnst-ingen. - WetteUjlcheill. -

De clirecteur van de rechtstreekse belnstingen die een voorziening in cassatie namens de Staat, in zake rechtstreekse belastingen, instelt heeft het recht last te
geven aan een derde, met verrnogen van
imleplaatsstelling ten eintle ter griffie van
het hof van beroep het verwekschrift ill
cassatie en de eraan bijgevoegclc stukken
neer te leggen.
3 mei 1BGO.

795

710.- Yonn. - I n st·ratzal;;en.- Yoorz'ienfng ingestelcl tegen lle clefinU-ieve besch·ikkingen vnn eon a·rrest. - l•l-iet-ont·vankel·ijkliei1l. - Is niet ontvankelijk de

voorziening die eiser., zonder andere nadere annduiding, verklaard heeft in te
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stellen tegen de t1efi,nitieve bescllikkingen
van een arrest.
9 mei 1ll60.
801
71. - In strajzrtken. - Foorz'ien'ing
lloor een oevolmachUolle. BI,izonfle1·e
volmacht. - Begrip. ~ De door cle veroor-

deelcle partij, in strafzaken, gegeven Volmacht ten eincle voor haar een verklaring
van voorziening in verbreking in te dienen
moet niet, om bijzoncler te zijn, nacler
nal1!1uic1en tegen welke beslissing, in de
zaak gewezen, het rechtsmiclclel zal kunnen ingesteld worden; het volstaat clat zi.i
de zaak aanduidt in clewelke cle last gegeven is. (Wetb. van strafv., art. 417.)
9 mei 1960.
808

72. - In strajznlcen. - Yoor,:;·ien·inu
floor een gwuolmachNycle. ~ Recht·uaanUgin{f ·van cle volmacht. - De verklaring
van voorziening, in strafzaken, door een
endere lasthebber clan eeu pleitbezorgPr
kraclltens zi,in ambt optredenll is gelc1ig
indien zij geclaan wordt kraclltens een volmacht welke een bijzondere last opclraagt
welke reeds, in origineel of in autllentiek
afschrift, op het ogenblik van de Yerklaring van voorziening, ann de bunclel van
de rechtspleging gevoegc1 wm:. (Wetb. van
strafv., art. 417.)
9 mei 1960.
808

73.- Form.- Strajzalcen.- Fe1·zoelcsclwijt tot sta'U'ing V[m de voo1·z·iening
11eergelegcl ter gri.jjie van de 1'echt7Jank d:ie
lle 7Jest·rerlen ueslissing hecjt rwwezen. F erzoelcsch·ri.tt necrgeleocl voor fle ueklaagde en voo1· cle lm:rge1·lijlv a[tn81J1'alcelijke parti;i, doch slechts « 'UOor cle ueH et hot slaat
lclaagcle Jl on[lertekend. er geen acht OJJ 1oat lwtrejt [le burge1'li;i k
annspralceli:ike parti:i. \Vanneer een
Yt!rzoekschrift door een pleitbezorger neergelegc1 wonlt ter griffie van de rechtbank
die de bestrcclen beslissing heeft gewezen,
« vom· >J de beklaagcle en de JJurgerlijk
aansprakelijke partij, eisers in cassatie,
doch cUt verzoekschrift door de pleitbezorger slechts << voor de beklaagcle JJ ondertekend is, slant l1et hof er geen acllt
OJ} wat betreft de burgerlijk annsprakelijke partij.
20 juni 1960.

74. - Stmjzaken. - DcfiniUeve 1:C·rOO'}'[lelino o·uer de pabUeke vordering en
niet clefin'it·ieve veroorrlelin[! o1:er cle b'lf.1'gerlijke vordering. - Voorziening um cle
belclaagrle tegen rle eerste beslissiu g. ~
Jliemol'ie neergele,qd doo1· de burgerlijke
partij. - Ontvankelijlce 11wmorie. - Kosten. - Wnnneer de beklaagcle, definitief
over de publieke vordering en vrovisioneel over de burgc!rlijke vordering veroorcleelcl, zicll in cassatie tegen de eprste be-
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slissing voorzien heeft, is de burgerlijke
partij ontvunkelijk een memorie in antwoorcl op de voorziening necr te leggen.
(Impliciete opl ossing.)
lngeval van Yerwerping van de voorziening, vallen de' kosten van die memorie
ten lastc van de beklangllc.
20 juni 1960.
956

75. - TTormen. - Strajza1.-en. - l'erzoelcsahrijt tot stwt,in,q 'Uan cle 'U'OorzieninrJ.
Ferzoeksohrijt nee·rgelertd ter gri,ffie
van de reahtsmacht [z.ie cle IJestredene beslis8'i11g heett rtewezen meer dan tien dagen nn [le voorziening. ~ Niet-ont'l:anlcelijlcheirl. - Is niet ontvnnkelijk in strafzaken bet verzoekschrift tot staving van
een voorziening neergelegd door de eiser
tot verbreking ter griffie van de rechtsmacht die de bestreclene beslissing heeft
gewezen, meer dan tien dagen na de verklaring vall de voorziening. CWetb. van
strafv., art. 422.)
27 jnni 1960.

76. ~ Form. - Gcmeente taxen. ~
Foorzifm:ing tegen een 7JesUssing Utn· rle
bestencUoe cletJutntie 'Ufl'n cle provinoiale
raacl. - O·verlertrting van stulclcen door de
e·iseJ'. Yoorwaarrlen. Ingeval van
voorziening tegen een beslissing gewezen,
inzake gemeentetaxen, door de bestendige
deputatie van de provinciale raad, mag de
eiser geen stukken meer overleggen, andere clan afstanclen, akten van hervatting
van het gecling of akten waaruit zou blijken dat de voorzieuing zoncler voorwerv
is, naclat meer dan twee maanden verstreken zijn sedert de dag wanrop de zaak
door de griffier op de algemcne rol werd
gebracllt. (Besl. van de Soevereine Vorst
van 15 maart 1815, art. 53, vervangen door
artikel 6, par. 1, van de wet van 20 juni
19'53.)

28 juni 1960.

!l77

BOOFDSTUK IY.
TERMIJNEN.

77. - Btrajzalcen. - BuruerU,ilce vorde'l'ing. - Arrest op tegenspraMc waarui.f
de belclaa,qde veroonleel(l wordt om de
door cle b'ltrgerlijke parl'ij geeiste sommwn
te lietalen en aan fl'ie part,i:i a1cte uevwuen
wonlt van haar voorbehou,d voor cle toekomst. Strafmchter clie Z'ijn 1'echtsmacht uitgep·ut heett, zelfs infl,ien hoij de
veroo,rdeUng « prov,isioneel Jl noemt.
Yoorzieninrt onmidclellfjlc ontvankeli.ilc. Een 011 tegenspraak gewezen arrest dat,
na clefinitief over cle strafvorclering uitspraak te hebben geclaan, de beklaagde
veroordeelt om aan de bm·gerlijke parti.i
de door lmar gevorclerde sommen te betalen, stelt een eincle aan de rechtsmacht
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van de strafrechter en kan derhalve het
voorwerp uitmaken van een onmicldellijke
voorziening, zelfs indien bovendien nan de
burgerlijke partij akte verleent van haar
voorbelloud voor de toekomst en de veroordeling << provisioneel ll besternpelt.
21 sevtember 195g.,
70
78. -· Strafzaken. - BesLi8sing over
de bnrgerUjke vordel"i.ng. Arrest dat
zich beperkt een pro·visionele vergoerl'ing
toe te l<ennen en een desknnrUg oncle'l"zoel,;
te be·velen. - Voo1·zien·ing v,66r de definitie·ve veroonleUng. - l:<l'iet ontv({)nlceUjk.
- Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld, v66r de definitieve beslissing., tegen een arrest dat, beslissende op de vorclering van de burgerlijke partij, er zich
bij beperkt ecn provisionele vergoecling
toe te kennen en een deskundig onclerzoek
te bevelen. (Wetb. van strafl'., art. 416.)
lOG
5 october 1959.
79. - Stntfzaken. - Btwgerlijke V'OI'dcring. - Gcen betwisting van bwvoegrlhcirl. Schade omvattende onrle,rschei!lene elcrnenten. BesUss·ing waa1·Mj
slechts o·ve1· enkele van deze elementen definitief 'U'itspraalc worrlt gedaan. - Voorziening voor de e·inrlbeslissing. - Voorzie'Jl·ing niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk, voor de einclbeslissing, de voorziening ingesteld tegen een beslissing welke,
zoncler over een betwisting aangaancle de
bevoegclheicl uitsvrnak te doen, slechts
over zekerc elemcnten van {}e sclwde uitspraak cloet en, voor llet overige, een deskunclig onderzoek bev,~elt. (Wetb. van
:strafl'., art. 416.)
516
8 februari lHG:l.
;SO. - r oor.zi ening tegen een op tegenspmalv gewe:Zen beslissing vrtn rle rtemengde nwrl van beroep van rle Q'l'(le der
npothel.:ers. - UUgangspunt van de term.t;n. -De termijn om zich in verbreking

te · voorzir~h tegen een op tegenspraak gewezen beslissing van de gemengde rand
van beroep van de Onle der apothekers is
van tien Vl'ije clagen vanaf de betekcning
van de beslissing aan de belanghebbencle
bij aangetekemle brief. (Wet van 19 mei
19.19, art. 12.) (lmpliciete beslissing-.)

.. )0 februari 19GO.

53G

,§1. - Stmfzak.en. - P·ulJlieke vorrle1'ing.- YO'or.'!ien·ing tegen een rlefinii'ief en
op tegens]JI'CWlc (JC'LVezen arrest. - Buiten

het geval voorzien door artikel 1 van de
wet van 8 maart 1948, is lnattijdig, de
voorziening meer dnn tien yrije dagen mt
de uitspraak ingestekl tegen etm anest
<lat definitief en O'P tegem>vnwk nitsvrnnk
(}oct o\'81' de publieke vor<lering. (Wetback
van strafv., art. 373.)
2 mei l!JGO.
78G

82. - Strafzalwn. - B·twgerlijke vorclering. - Voorziening tegen een definitiet
en op tegenspraa.J,; gewezen a1"rest. - Buiten het geval voorzien door artikel 1 van
de wet van 8 maart 1948, is laattijdig, de
voorziening rneer dun tien vrije clagen na
de uitspraak ingestelcl tegen een arrest
dat definitief en op tegenspraak uitspraak
doet over (]e bnrgerlijke vonlering. (Wetbock van strafv., art. B73.)
2 mei l£GO.
786
83. - Stratza.Jcen. - Arrest hetwellv
enlcel o·ver rle ont·vanlcelij lche-icl van cle pubz.ielce VO'I'(le·ring ttitsprrw.lt; rloet. - Voorzien'ing v·66r rle ei'IJ(/besz.issing. N-ietont·vankeUjkheirl. - Is niet ontvankelijk
de voorziening welke v66r de einclbeslissing ingesteld worclt tegen een arrest da t
zicll ertoe beperkt over de ontvankelijklleid van de publieke vonlering uitsprank
te doen. (Wetb. van strafv., art. 41G.)
lG mei 1£60.

82()

84. - St·mtzalmn. - Be·vel 1;rm de
'I'(ULClkamer cla.t de beUchte naar de correcf'ionele rechtbank ·VC'I"W'i:ist.- Voorz'ien·ing
v6M de rlefinU'ie'l:e besz.iss'ing. - 71l'iet-ont·criJnlceUi7vhe·id. - Is niet ontvankelijk de

voorziening ingestelcl, v66r de clefinitieve
beslissing, tegen een bevel van de raadkamer, in laatste aanleg gewezen, dat de
betichtc naar de eorrectionele rechtbank
verwijst. (vVetb. van strafv., art. 41G.)
871
C:O mei 1\JGO.

·85. - Strafzalcen. -Arrest va11 rle lcamer •can Inbeschulrli.gingstelUna. - A·rrest
rlat, OZJ het verzet van rle b·twgerUjlce ZJM'tij tegen een beschilclcing ·van bnUenve·r1jOlgingstelz.ing, liesUst rle zaak te verdagen. - Foorzieninrt ·v661· cle einrlbesUss·ing.
- Niet-on.t·vwnkeliiJ,;lwi.rl. - Is niet ontvalj.kelijk de voor.ziening ingesteld, v6o6r
cle einclbeslissing, tegen een arrest van de
kamer van inbeschulcligingstelling dat, op
het verzet van de burgerlijke vartij tegen
een bescllikking van buitenvervolgingstelling, beslist de zaak te verdagen.
20 juni 1960.
g;s8
,§6. - jJJiz.itie. - Beslissing vwn rle hoge
militieraarl. - Voorzi.enill{/ van rle cz.ienstpUchtige. - JJ1ee·r clan viJftien rlagen na
het lcennis ·krijgen ·can de besz.iss·ing. - Te
lrwt ingesteltle 'l'oorzieni.nrt. - Is t() laat

ino·estelll en c1erllalve niet ontvankelijk,
tle" voorzlening van de tlienstplichtige, tco·en een bcslissing van lle lloge militie~uacl, welke ann tle griffie vnn llet hof van
verbrcking meer llan vijftien clagen na het
kennis krijgen van c1e beslissing gez·onden
werd. (Diem:tplichtwetten gecoi5rclineenl
op 2 september 1937, art. Gl, par. 2.)
27 j nni 19GO.

96G
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VREEMDELINGEN.

AFSTAND.

87. - Strajza.Jcen. - Bu.rgerUjke rorrlering. - Afstancl rnn een voorziening in
.zorer zij tegen cle bttrgerlijlce, n·iet clefinitieve besahilclc·ingen van het nn·est get"ial!t
·is. - Atstancl niet gelrlig. - Is niet gelc1ig
de ufstand, zoncler andere uanduicling,
van een voorziening in zover die voorziening tegen de burgerlijke, niet definitieve
bescllikkingen van llet bestreden arrest gericllt is.
1-! december 1\Ki9.

331

··88. - Strntzalcen. - Douanen en aaaijnzen. Yoorz-ien'ing vnn de aclm-inistmtie tegen een besliss'ing van veroordelin{f. - Atstanrl niet ontvanlcelijlc. - Het

llof geeft geen ueht op de ufstunc1 van de
yoorziening ingesteld door het Bestuur
van finuncH!n, vervolgenc1e partij, tegen
een beslissing van veroorc1eling, daur zodnnige afstand niet uls nfstund van de
yordering geklt.
4 jannuri 1!Hl0.

379

89. - Bnrge·rUiJce zalcen. - AJ,;te l!ourlenrle aanbocl cle lwsten te bepalen en t·egelmatio betel.:enil. - Decreteri:llff. - In
burgerlijke zaken, deereteert llet hof de
nfstaml van de Yoorziening bevut in een
akte lwudencle aanbod de kosten te betalen en regelmatig nan de verweenler betekend.
S januari 19GO.

403

90. -

In burgerlijke zaken. - Aanvannling. - In burgerlijke zuken decre-

teert het hof de ufstand van de voorziening welke, ofschoon zij niet nun de tegenparti.i betekend geweest is, door huar
uanvuanl is.
5 mei 1900.
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1. - l'reenulelingellpoli.tie. - Yreemrleling die op ltet grourl.rJebiecl ·van het
t·ijlc zonde·r lle t·ereiste besaheiclen bimnenlcomt, cUe ve·rlclaart vluchteling te z·ijn en
clie ziah ·in rle t'egisters van ltet gemeentebestntw laat -inschrijven. - Bewiis vwn
insahrij·ving. - Gevolgen. - Het ·bewijs
van inschrijving, in uitvoering van urtikel 7 van het lwninklijk besluit van 3 december 1953 betreffencle de voorwuarden
waaronder vreemdelingen in Belgie kunnen binnenkomen, e:r verblijven en er zich
vestigen afgegeven nan de vreemdeling die
6p het grondgebied van het rijk is binnengekomen zoncler voklaan te hebben
ann de bepalingen van urtikel 1 van dit
koninkli.ik besluit, m,aur die verklaurd
heeft vluchteling te zijn en volclaun heeft
nan de bij llet eerste lid van nrtikel. 2
voorgeschreven verplichting, dekt het verblijf yan die vreemdeling totdat over zijn
verzoek om een verblijfsvergunning lleslist is, maar belet noch de opening van
een onclerzoek ten zijnen laste lloofdens
inbrenk op artikel 12, 1 o, van de wet Yan
28 maurt 1952 op de vreemdelingenpolitie.
noch maatregelen van voorlopige hechtenis.
20 juni 19()0.
957
.2. - TTreemrlelingenpolitie.
Wet van
28 maart .1952. TTree'//uleUng geh1.1tvrl
met een Belg·ische vromv en serlert vi}t'
jaar in het lconinJ,:rijk verblij-vende zo·tlder vergunnin.lf om e1· ziah te ·vest1gen. TTreemclcling die kan verplicht tooJ'rlen,
IJf:i besl-issing va·11 de Minister van justitw, ht een bepaalrle plaats te verblifven.

- De Yreemdeling, gehuwd met een Belgiselle vrouw, die vijf jaur lang ononderbroken in het Rijk verbleven heeft maar
nan wie niet toegelaten wercl er te verblijven, mag, bij beslissing nm de Uinister van Justitie, verplicht worden in een
bepaulde plants te verblijven. (Wet van
28 maurt 1952, art. 2 tot 5.)
27 juni 1960.
972

w
WATEREN.
lV et van .ll nuwrt .1950 op 1Te bescher·minrJ van rle wateren te,qen verontrei.n·iflill{f. - li'citcn voor.z·icn in at'f'ilcel L fi'eiten rlie zich vooroer/,aa'/1 helJben binnen
rle ·voor·waa rden van de machtig'ing toeyestaan tot ile lo.z:inu van bezoeclelcle watercn rJevestiurl v66r 7 me·i .1950 en niet
onrlerH,orpen aan rle voo·J·wcwtYlen van het
koninldijk lJesZ.wit ·van 2.9 clecember .1953.
- Nict stmjJelijk. De feiten bedoelcl

bij artikel 1 van de wet van 11 maurt 1950
op de bescllerming van de wateren tegen
yerontreiniging zijn niet strafbaar indien
zij zich hebben voorgednan binnen de
voorwaarclen van de mnchtiging toegestaan voor een lozing van bezoeclelde wateren gevestigc1 v66r 7 mei 1950 en inclien
zij plaats grepen v66r het yerstrijken van
de termijn binnen llewelke deze lozing
moest voldoen aan de voorwaarden voorzien bij llet koninkli.ik besluit van 29 december 19.53. (Wet nw 11 maart 11lu0,

1172

WEGENIS. -

WET'J'EN EN DESLUITEN.

art. 1 ; koninklijk beslnit van 29 december
1933, art. 6.)
14 september 1939.
29

WEGENIS.
1. - Grote ·weo. - Bonwwe·rlcen. 'l'oeprrssel'ijke ·welsbepaUngen. -Ret bon-

wen lnngs de grote wegen is thans geregelcl uiet door de bepalingen van de artil;:elen 1 en 2 Tan llet koninklijk beslnit
van 29 februari 1836 betreffencle de bouwwerken, beplantingen en andere werlren
langs de grote wegen, maar door de bepalingen van cle artikelen 16 en 17 van de
wet van 1 febraari 1844 op de straatpolitie, zoals clie wet bij artikel 3 van de wet
van 28 mei 1914 anngevuld wercl, en, desgevallencl, door die van de artikelen 18 en
27 van de besluitwet van 2 december 1946
betreffencle de f:'teclebonw.
9 november 1959.
205
2. - Grot'e weu. - Bo·ww-werlc m-its
maohtiginu. - Lntere ·int·relclv'ing van fle
nwohtirtill,q. Lnten bestnrrn vnn het
lwu·wwerlD. Niet toepnsseUjkhe'irl van
de artilwlen 1G en 17 van rlc wet van 1 felirl!ari 184.1 op rle straatpol'itie en vwn de
a J'iikelen .18 en 2"1 vw1 rle beslu'itwet van
2 december 194G 1Jet·rejjencle cle sterlebo~tw.

- Ret laten bestaan, op cle openbare weg
of op diens annhorighcden, van alclaar
met de vereiste mnchtiging verrichtte constructies, nn cle intrekking van clie machtiging, valt niet, claarcloor alleen en als
clusclanig, onder toepassing van de artikclen 16 en 17 van de wet van 1 februari
1844 op <le straatpolitie, zoals die wet bij
nrtikel 3 van de wet van 28 mei 1914 aangevulc1 wercl, of van de artikelen 18 en 27
van cle besluitwet van 2 december 194()
betreffende de steclebouw.
9 november 1939.
203

WERKR.ECHTERSR.AAD.
1. - NaUonale maatschappij cler Belrtisohe spoor·weqen. Betrelclcingen van
de maatschappij met harw JJCrsoneel. Betrelckin gen rloo·J' een aclm'inistmUef statuut beheerst. Onbevoearlheirl van. rle
weJ·lcrechte·rsnuul. -De werkrechtersrand

is niet bevoegd om uitspraak te doen over
tle rechtsbetrekkingcn die tussen cle Nationale mnatschappij cler Belgische spoorwegen en llaar personeel ontstaan en clic
door een administra tief statuut beheerst
worden.
27 november 1939.
283
2. - VerpUcht·i11g voo·r rle Joerlcrechters·raad van l!eroep rle grie·ven vwn rle
appella11t In rle sentent'ie bonrUg ~l'iteen te

r:etten. - Sententie ~oruwb'ij een passenrl
nntwoord OJ! al rle rtrieven van cle rtppelZant verstre'kt ·wonlt. - M·irlrlel tot ver1Jrelcing ajgeleirZ wit het feU rlnt rle sentcnt-ie {!Ce·n geuoegzame ~tUeen.<:ettina van
rle g·J·ieven ·inho·ztdt. - jj£-iclrlel vnn belang
ontbloot. Is niet ontvankelijk, bij ge-

brek nan belang·, het middel afgeleicl nit
het feit dat cle sententie van de werkrechtersraacl van beroep geen genoegzame uiteenzetting nm de grieven van de appellant, aunlegger in verbreking inhoudt.
wanneer de sententie een passencl ant:
woorcl op alle door cUe partij voorgestclde
gricven heeft verstrekt.
19 febnwri 1!JGO.
572
3. - Sententie In ho,qe·r beroep. - Geen
1Jelcnopte sam.en·vatt'in,q van rle cloo1· rlc
appellnnte voor,qeb·rachte grieven. - On~oetteUjlce sentent'ie. Is onwettelijk de

sententie van de' werkrech tersraad in hoger bcroep die g;een beknopte uiteenzetting·
van cle tegen Lle beroepen sententie ingeroepcn grieven vnn de appellant behelst.
30 jnni 19GO.
986

WETTEN EN BESLUITEN.
1. - MaatscllaJ!lJeli:ike zelcerhehl.
Bestu·u'l'li:ilce onderricht-ingen rlie n:iet mo,qen afw·i,il.:en 'tJan rle besl~t'it-wet van 28 clecember 19.g.lj, noch een bindenrle ~t:itlegrJinu
er,van geven. - Bestnurlijke onderrichtingen kunnen niet van de bepalingen van
cle besluitwet van 28 december 1944 afwijken, of er een bindenclc uitlegging ervan
geven.
18 september 1939.
GO
2. - Inte1·preta.tie. - D·wicleU:ilce en
na11-wkeuri,qe tekst. - 'J'elcst noch :tot ·inte·rp·retntie, noch tot a(t'llhaUng van parlementa:ire ~oerkzawnheclen aanle·icl'in,q [/Cvencl. Wmmeer de tekst van de wet
cluidelijk en nauwkeurig is, geeft hij nanleicling noch tot interpretatie noch tot
nanhaling van parlementaire werkzaamheclen.
322
10 december 1959.
.3. - 'l'ePU(J'lVerkemle lwacht. - Nieu-we
wet wclke tlc 1·e·rja1·imgste·nn·ijn va:n een
vonlerinrt ve·rlenrJt. - Ge,en te1'~1'ftWeJ·lwnae
kracht, 1Jehomlens stJ"ij(l'i{Je wU vwn ac
1oetr1ever. - Een wet die de verjaringster-

mi.jn van een vorderiug verlengt, welke
door ecn vorigc wet vastg·esteld was,
heeft, behoudens strijclige wil van {le
wetgevcr, geen terngwerkende kracht.
678
:18 mn art 1!l60.
4. - 'l'erurrwerkencle larwht. - N·ieuwe
wet rUe ac verjarin[!steJ"m'ijn ~:erlengt. -

WISSELBRIEF.
Wil van cle wetgever clnt fl.e wet zo·n wo1"clen toegepast op verjaringen cz.ie lcrnchtens de vorige wet verk-regen waren. 1Yijze vwn vempenbnr·ing van cUe wil. -

De wil van de wetgever dat een wet die
de verjaringstermijn van een vorclering
verlengt toevnsselijk zou zijn, zelfs op de
vorcleringen wnarvan de verjaring reeds
verkregen was l;:rachtens een vorige wet
moet zeker zijn, hij moet nochtans niet
nit<lrnkkelijk worden genit en kan ontlermeer blijken nit tie reclen wanrom de
nienwe vvet gestemcl wertl en nit t1e omHtnniligheid dnt, bij gemis van znlke terugwerk<~nt1e kracht, die wet vnn elke
rlrnngwi.it1te onthloot zon zijn.
11'\ manrt 19GO.
G78

5. - lnfe1"1!retatie. - JJ1aat in clewellcc
!Te ·rechtcr acht '1/Ut,!J slaan op cle voorbe1"Cirlenrle werkzanmherlen van rle wet. Afzom1erlijke \'erklnringen afgelegd tijdens de voorbereiclenc1e werl>:zaamlleclen
vnn een wet, ten {]ezc, een verklaring van
de verslnggever vnn de wet in de Sennat,
knnnen niet opwegen tegen t1e precieze
tekst van een bepaling van clie wet en
tegen een principe van !Jet Bnrgerlijk
Wetboek, betreffemle llet bewij>:.
21 april 19GO,
754
6. - Retroaeti-viteit. - ;1'/'tikel 2, lill 2,
Niet-toepasseva:n het Btrafwetboek. lijlvheill, ingeval vnn vonnis, claterenrle
van nn de toepassingsclu.n·r van lle wet ·van
8 1JUt.a·rt 1954 betreffencle de open-ing, verrtroting of ·witbreirlinv vwn zeke1·e klein·Derkoopin8fallaUes, flat ·witspmak cloet
over een -i·n breulc op rle.~·e ·wet vepleegtl
·Joauneer ze 'i:n werlcing ~vas. - De omstnlllliglleid tlat de wet van 3 mnart 1054

betreffende de opening, vergroting of uitbreiding van zekere kleinvcrkoopinstallaties opgellonden heeft toepnsselijk te zijn.
mankt geen hinderpnnl nit voor de sane·
tionering van de inbn~uken ov deze wet,
gepleegd wanneer zij toepasselijk was.
daar lid 2 van artikel 2 van het Strafwet·
boek op de bevnlingen vnn gezegdc wet
niet toepasselijk is.
9 mei 1 ()(j().
sm
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An·est beslissencle !lnt cle awnvaanl·(ng
het begin van bewi,js !loo1· geselwift mag
oplwveren van ·een. lening, -in(lien !le partijen Hiet en led het ·inzicht hebben geha.(~
een wisselbrief op te 11wken. - Pnssen!l
a:nt·woonl. - Het arrpst dat beslist dat de

nnnvaanling- van een wisselbrief, zoncler
verme !cling van de trekker, een begin vnn
bewi.is door gescllrift mag opleveren van
een lening, wanneer de partijen bet inziellt niet hebben gellncl Pnkel die brief,
ter nitzonclering vnn elk andere titel, ov
te mnken, beantwoonlt op passentle wijze
de conelnflies welke staande hielt1en tlat
zulke ongelclige wissclbrief het bewijs van
gepn, zelfs niet emnbinire verbintenis,
mag leveren.
18 maart HlfiO.
G74

WOEKER.
1li isbruih; mr n rle belJOeften van d·e 011 tlener. Feitelijke beoorrleling (loor !le
1·echter. - Boeve·reine beoordeling. - Is

soeverein de beoordeling van de recllter
die nit de omstamliglleicl dat lietlen van
bescileiclen stand, tlie te doen hatltlen met
werlwlijke en onmiddellijke geltlelijke
moei!ijklleden, bezwaremle leningen llebben aangegaan, in feite afleitlt dat ze in
een stnat van belloeftigheicl verkeerden,
waarvan de leners misbrnik hebben gemaakt. (Strafwetboek, nrt. 494.)
28 mnnrt 19GO.
700

WOONPLAATS.
Ollschenrlbanrheiil. - 'l'oeste·mminrJ va.n
lle be·woner. - Toeste·mmi·Jiff van ll·e echtgenote b-ij afwe.z-igheifl vwn cle zieke eehtfJCIIOot. - Geen selwnrl"ing van rle woonplaats. - Een woning wordt niet gescllon-

t1en door cliegene die ze met de toestemming- van de bewoner betreeclt; lletzelfde
geltlt wmmePr de toeste!1lllling de echt<'lijke woonst te betreclen, bij afwezigheid
van de weg-ens ziekte nfwezig- zijncle echtgenoot, door de eclltgenote, die er inwoont,
gpgeven
1[)

1VOl'<lt.

febrnnri 1!.Jfl0.

5G:i

7. - Niet bepaalrle term. - Gebnt'ike/.i.jke betekeJI'is. - vVanneer de wet of een

WRAKING.

besluit een term nunwemlt zoncler deze te
bevalen, dient deze term in zijn gebruikelijke betekenis verstnan te worden.
27 juui 19GO.
9G7

B'lll"{terlijke zaken.
TVerlcreehtersmarl. - Yoor.z·itter rUe ueen litl ·is van llC
kamer rlie hij 'voo·rzit en er niet stmnue1"Cehtiqrl is. - WmkintJ moyeUjk. - De

WISSELBIUEF.
Af"wm:i.ghei!l van vermel!l·ing van de
t1·ekke·r. - Oonclusies b01De1·enrle flat die
brief, nietig z··ijncle, het bewijs nlet mag
leveren vnn en4ue zelfs niet cambia1·re 1Jerbintenis, van de betmlckenc aanvaanler.

voorzitter van een werkreclltersraad die
een kamer voorzit wanrvan llij geen lid i>:
E'll waarin hij, kraciltens llet artikel 25,
nelltste lid, van de wet van 9 jnli 192G,
niet ~temgereciltigcl iH, knn niettemin gewrankt worden intlien !Jij zich bevintlt in
een der gevallen voorzien door artikel 3G
van gemelcle wet.
flO october 1959.
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