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de Orde van geneesheren die aan een 
geneesheer een tuchtsanctie oplegt, om
dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor 
een betrekking die afhangt van een 
commissie van openbare onderstand, ter 
vervanging van een door deze commissie 
afgezette geneesheer, zonder met deze 
geneesheer in contact te treden . (vVet 
van 25 juli 1938, art. 4, 5 en 13.) 

4 december 1970. 334 

2. - 01·de van geneeshe1·en. Tttcht-
vm·de?·ing. - Geneeshee1· die de plaats 
heeft ingenomen van een collega die 
ontslagen is of van zijn plaats in een 
medisch centntrn wenl be?·oofd, zonde1· 
contactname met deze collega of zonde-r 
het aclvies van de provinciale macl van de 
01·de van geneeshe1·en te hebben ingewon
nen. - Toepassing van een ttwhtst?·af. -
W ettelijkheid. - W ettelijk is de beslis
sing van de gemengde raad van beroep 
van de Orde van geneesheren die een 
tuchtstraf oplegt aan een geneesheer die 
de p laats heeft ingenomen van een 
collega die ontslagen is of van zijn plaats 
in een medisch centrum werd b eroofd, 
zonder contactname met deze collega of 
zonder het advies van de provinciale 
raad van de Orde van geneesheren te 
hebben ingewonnen. 

9 maart 1971. 658 

3 . - 01·de van geneesheren. - T ttcht
vonle?·ing. - T eko1·tlcoming in cle ?'egels 
bet1·e fjende de medische be?"Oepsplichtenlee?' . 
- Beoordelingsmacht van de tttchtove1'lwicl 
van de 0?"de. - Bevoegdheid niet enkel 
bepe1·lct tot de telco?·tlcomingen in de ?'egels 
bet1·e !Jende de be?'OeJJSJJlichtenlee?' die voo?'
af door de nationale mad van de Onle 

- zijn vastgesteld. - Hoewel de taak van 
de N ationale raad van de Orde van 
geneesheren bestaat in het opmaken van 
regels betreffende de medische beroeps
plichtenleer, waaraan door een konink
lijk beslu it verbindende kracht kan 
worden verleend, en in het aanleggen 
van een repertorimn van de tuchtrech
telijke beslissingen, wordt de bevoegd
heid van de tuchtoverheid van de Orde 
niet beperkt tot de enkele tekortkomin
gen in de aldus door de nationals raad 
vooraf vastgestelde regels. (Kon. besl. 
nr. 79 van 10 november 1967, art. 6, 2° 
en 3°, 15, 16 en 19.) 

9 maart 197 1. 658 

4 . - Orde van geneeshe1·en. - Tucht
vm·de?·ing. - Ve?'OO?'deling hie1·op gegrond 
dat de beschuldigde geneeshee1· de ve?·bin-

OASSATIE 1971. - 39 

tenis niet is nagekornen die hij heeft aan
gegaan jegens de p1·ovinciale 1·aad van de 
01·de, om geen tweede cabinet te openen 
zonde1· de voo?·afgaande toesternrning van 
de p1·ovinciale macl . - Wettelijlcheid . -
De verbintenis die een geneesheer vrij
willig jegens de provinciale ra.ad van de 
Orde heeft aangegaan om geen tweede 
cabinet te openen zonder de vooraf
gaande toestemming van de provinciale 
raad is niet nietig wegens ongeoorloofde 
oorzaak. 

9 maart 1971. 658 

5. - 01·de van geneeshe1·en. - Tttcht . 
- Ve1·bintenis van een geneeshee1· jegens 
de p1·ovinciale ?'aad van de 01·de om geen 
tweede cabinet te openen zonde1· de voo?·af
gactnde toesternming van de p1·ovinciale 
mad. - Gelcligheid. - W ettelijk is de 
beslissing van de gemengde raad van 
beroep van de Orde van geneesheren 
die een tuchtstraf oplegt aan een genees
heer die de verbin.tenis niet is nagekomen 
die hij vrijwillig heeft aangegaan jegens 
de provinciale raad van de Orde van 
geneesheren om geen tweede cabinet te 
openen zonder de voorafgaande toestem
ming van deze provinciale raad. (Kon. 
besl. nr. 79 van 10 november 1967, 
art. 6, 2° en so, 16 en 17.) 

9 maart 1971. 658 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - Stmfzalcen. - Feitem·echle·r bij 
wie alleen de btwge?'lijlce nchtsvonle1·ing 
cwnhangig is.- Kosten dam· het openbaa1· 
rniniste1·ie gemaalct om de zctalc in staat 
van wijzen te b1·engen. - Kosten betTef
f ende de btwge'l'lijlce ?'echtsvm·de?·ing. -
vVanneer in strafzaken bij de feitenrech
ter aileen nog de burgerlijke rechtsvorde
ring aanhangig is, zijn de kosten door 
het openbaar ministerie gemaakt om de 
zaak in staat van wijzen te brengen, 
kosten van de bm·gerlijke rechtsvorde
ring. 

14 september 1970. 40 

2. - Stmfzaken. - Oassatiegeding. 
Voo1·ziening tegen een beslissing bet?·ef
fende de toepassing van de wet tot besche1'
ming van de maatschappij. - Geen 
kosten teweeggeb1·acht doo1· het cassatiege
ding. - De voorzieningen tegen beslissin
gen betreffende de toepassing van de wet 
tot bescherming van de maatschappij 
brengen voor het cassatiegeding geen 
belastbare kosten mede. (Wetb. van de 
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registratie-, hypotheek- en griffierechten, 
art. 162-6Dbis, 2791-1o, 2792-1o en 280-1o.) 

12 oktober 1970 en 15 februari 1971. 
141 en 576 

3. St?·ajzaken. Ve?·oonleelde-
appellant. - OJJenbcta?' ministm·ie dat 
hoge?' be1·oep actn telcent tegen hem, tegen 
een v?·ijgesp?·olcen medebelclaagde en tegen 
de voo1· de laatstgenoemde btwge?'?'echtelijk 
aanspmkelijlce pa1·tij, die bttiten de zaalc 
is gesteld. - Bevestiging doo1· de ?'echte?' 
in hoge?' be1·oep . - Ve1·oonleling van de 
ve?'oo?·deelde in alle lcosten van hoge·r 
beToep. - Onwettelijlcheicl. - Stelt een 
veroordeelde hoger beroep in en tekent 
het openbaar ministerie tegen hem, tegen 
een vrijgesproken meclebeklaagcle en 
tegen de voor de laatstgenoemcle burger
rechtelijk aansprakelijke partij, die bui
ten de zaak is gesteld, hoger beroep aan, 
clan moeten de kosten betreffencle het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen deze laatstgenoemclen, in geval 
van bevestiging van de vrijspraak, ten 
laste van de Staat blijven. (Wet van 
1 juni 1849, art. 3.) · 

9 november 1970. 222 

4. Rechtst?'eekse belastingen. 
Kosten de1· 1·echtspleging in casscttie. 
An·est clat een gedeeltelijlce cassatie ttit
sp?'eelct . - In p1·incipe aanhottden de?' 
kosten. - Wanneer inzake rechtstreekse 
belastingen het Hof de gedeeltelijke 
cassatie uitspreekt, houdt het in principe 
de kosten van rechtspleging aan om hier
over door de feitenrechter te laten 
beslissen. ( Gerechtelijk W etboek, arti
kelen 2 en 1ll1, alinea 3 .en 4.) 

10 november 1970. 231 

5. - Stmjzalcen. - Beslissing op de 
st?·ajvo?·de?·ing. - Ve?jct?'ing van cle st?'af
vo?·de?·ing.- Ve?"Oonleling van cle belclaag
de in cle lcosten. - Niet-ontvankelijlcheicl. 
- Indien de rechter geen veroorcleling 
uitspreekt omdat de sbrafvorclering ver
jaarcl is mogen de kosten van cleze 
vordering niet ten laste van de beklaagcle 
worden gebracht. (Wetb. van strafv., 
art.' 162 en 194 .) 

23 nove1nber 1970. 274 

6. - Btwge?·lijke zctlcen. Uitlegging 
van een a?'?'est c~oo?' het hoj van be?'oep. 
Vo?·cle?·ing tot ttitlegging toegewezen. -
Ge?·echtslcosten komen ten laste vctn de 
Staat. - Indien de vorclering tot nit
legging van d e beslissing wordt toege-

wezen, komen de kosten ten laste van 
de Staat. (Gerecht. Wetb., art. 801.) 

3 decen1ber 1970. 325 

7. - Btt?'ge?'lijlce zalcen. Vonle1·ing 
om ttitlegging van een a?'?'est cloo?' het 
hoj van be?'oep. - Ve?'tVee?·clm· in cle 
uitlegging, clie bij conclttsie gevmagd 
heejt clat cle lcosten ten laste lcomen van 
degene clie de ttitlegging vo?·cle?·t. - Geen · 
cifstancl clam· venveenleT van de toepassing 
van a?'tikel 801 van het Ge1·echtelijk Wet
boek. - · Het feit dat de verweercler in 
een gecling tot uitleggiTig van een arrest 
door het hof van beroep bij conclusie 
gevraagd heeft dat de kosten ten laste 
kon1en van degene die de uitlegging 
vorclert, kan niet doen v ermoeclen dat 
de verweercler van de toepassing van 
artikel 801 van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft afgezien. 

3 clecen>ber 1970. 325 

8. - Btwge?·lijke zaken. - A?·beids
ongevallen. - Voo?·ziening in cassatie 
ingesteld tegen veTzeke?·ingsmaatschappij 
en we?·lcgeve?'. - Kosten ten laste van 
Ve?'zeke?·ingsmaatschappij. vV aimeer 
inzake arbeiclsongevallen de voorziening 
in cassatie door de getroffene is ingesteld 
tegen de verzekeringsmaatschappij en de 
werkgever, wordt in geval van verwer
ping aileen de verzekeringsmaatschappij 
in de kosten veroorcleelcl. (vVet van 
20 m aart 1948.) (Impliciete oplossing.) 

9 december 1970. 362 

9. - Stmfzalcen. - Beslissing op cle 
st?'cifvonle?·ing. - Hoge1· be?'Oep van het 
openbcta?' ministe1·ie alleen. - Beslissing 
in hoge1· be1·oep gttnstige?' voo?' de belclaag
de clan de be?'Oepen beslissing. - Ve?'
oonleling van de belclactgcle in de lcosten 
vctn het hoge?' be1·oep. - Onwettelijlcheid. 
- Wanneer, op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie aileen, de rechter 
in hoger beroep een beslissing uitspreekt 
die voor de · beklaagcle gtmstiger is clan 
die van de eerste rechter, mogen de 
kosten van het hoger beroep niet ten 
laste komen van de beldaagcle. (Wet van 
1 juni 1849, art. 3.) 

21 december 1970 en 18 augustus 1971. 
407 en 1131 

10 . - Stmjzalcen. - Belclctagde m·ij
gesp?'Olcen. Hoge?' be?'oep van de 
btw ge?·lijlce paTtij alleen. - Hoge?' be?'oep 
geg1·oncl ve?·lclaanl. - V m·ooTdeling van 
de belclctagde in cle lcosten van cle st·raj
vo?·cle?·ing. - Onwettelijlcheid. - Op het 
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hoger beroep van de burgerlijke partij 
aileen tegen een vmmis waarbij de 
beklaagde wordt vrijgesproken, mag de 
rechter in hoger beroep, die de beslissing 
van onbevoegdheid ten aanzien van de 
burgerlijke vordering wijzigt, de beklaag
de niet veroordelen in de kosten van de 
strafvordering. (Wetb. van strafv., arti
kelen 163, 172, 176, 194, 202 en 211.) 

8 februari 1971. 551 

11. - Stmfzalcen . Oassatiegecling. 
Voo1·ziening vcm de belclaagde. -

Betelcening van de voo1·ziening aan de 
btwge?"l,ijlce pa1·tij. - Kosten van deze 
betelcening ten lctste van de eise?'. -
W anneer in strafzaken de beklaagde 
zijn voorziening heeft cloen betekenen 
aan de burgerlijke partij, moeten de 
kosten van d eze betokening te zijnen 
laste worden gelaten, zelfs indien zijn 
voorziening wordt aangenomen. 

5 april 1971. 740 

12. - Stmfzalcen. Oassatiegecling. 
Voo1·ziening van de belclaagde. -

Betelcening van de voo1·ziening van het 
openbacw ministe1·ie. - Kosten vctn deze 
betelcening ten laste van de eise1· . -
W anneer in strafzaken de beklaagde zijn 
voorziening aan het openbaar ministerie 
heeft doen betekenen, moeten de kosten 
van deze betekehing t e zijnen laste 
worden gelaten, zelfs indien zijn voor
ziening wordt aangenomen. 

19 april 1971. 765 

13. - Btt?·ge?"lijlce zalcen. - R echte?' 
die niet beslist heeft ove1· de lcosten. -
Tentgvo?·de?·ing van de lcosten in een 
ajzonde1·Zijlce eis. - Wettelijlcheicl . 
D e bepaling van artikel 1017 van het 
Gerechtelijk \Vetboek sluit niet uit dat 
de proceskosten waarover de rechter niet 
b eslist heeft, h et voorwerp kunnen uit
maken van een afzonderlijke eis. 

30 april 1971. 844 

14. - Bu?·ge?·lijlce zalcen. - Rechte?' die 
in lco1·t geding de lcosten heeft aangehottden. 
- Kosten lcunnen late?' het voo1·we1'P 
zijn van een ajzonde1·lijlce eis . - D e 
beslissing van de rechter in kort gecling 
die de kosten aanhoudt, impliceert dat 
een andere rechter gebeurlijk over deze 
kosten kan beslissen. · 

30 april 1971. 844 

15 . - Btwge1·lijlce zalcen . - Rechte1· 
die in lco1·t geding de lcosten heeft aange
houden. - Late1·e ve1·oo1'deling van een 

pa1·tij in de lcosten. - Voo1·waa?·de. -
Wanneer een partij door de rechter in 
kort geding een deskundige heeft doen 
aanstellen en de kosten van deze eis zijn 
aangehouden, kan deze partij, a ls een 
in het ongelijk gestelde partij , in de 
kosten van de rechtspleging in kort 
geding worden veroordeelcl, indien blijkt 
dat zij, tot verantwoording van haar eis, 
ongegronde aanspl'aken heeft doen gel
den. 

30 april 1971. 844 

16. - Stmjzalcen.- Oassatiegecling.
Voo1·ziening van cle tot tttssenlcomst opge-
1'0epen ve1·zelcema1' van de belclaagde. -
Voo1'ziening enlcel ge1·icht tegen de btwge?·
lijlce pa1'tijen. - Definitieve beslissing op 
de 1'echtsvo1·de1'ing van een btwge1·lijlce 
pa1·tij en ni.et definitieve beslissing op de 
1·echtsvo?'de1·ing van de ancle1·e bu1·ge1 ·lijlce 
pa1·tij, beide geg1'ond op dezelfcle omvet
telijlce 1'eclen.- Afstand, zonde1· bentsting, 
van de voo1·ziening tegen de niet definitieve 
beslissing. - Kosten van cleze voo1·ziening 
en van de afstand moeten ten laste van de 
ve1·zelce1·am· wonlen gelaten, zelfs inclien 
zijn voo1'ziening wonlt aangenomen. -
Ingeval de tot tussenkomst opgeroepen 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheicl van de beklaagcle zich 
in cassatie heeft voorzien tegen de 
beslissing, waarbij zowel de definitieve 
veroordeling van de beldaagde jegens 
een burgerlijke partij als de niet defini
tieve veroordeling van de beklaagde 
jegens een andere burgerlijke partij voor 
hem bindend worden verklaard, en hij, 
zonder erin te berusten, afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening tegen de 
tweede beslissing, moeten de kosten 
van zijn voorziening tegen deze tweede 
beslissing en van zijn afstand te zijnen 
laste worden gelaten, zelfs indien de 
voorziening worclt aangenomen. 

ll mei 1971. 904 

17. - Stmfzalcen. Oassatiegeding. 
- V oo1·ziening van de ve1·zelce1'aa1' van de 
belclaagde doo1· de bu1·ge?·lijlce pm·tijen 
tot tttssenlcomst opge1·oepen. - Voo1·ziening 
enlcel ge1·icht tegen de btwge?"lijlce pa1·tijen. 
- Betelcening van de voo1'ziening aan het 
openbaa1· ministe1·ie. - Kosten van deze 
betelcening moeten ten laste van cle ve?·ze
lce?·aa?· w01·den gelaten, zelfs indien cle 
vooniening wo1·clt aangenomen. - Ingeval 
de verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, die 
door de burgerlijke partijen tot tussen
komst is opgeroepen, verklaard heeft 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
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beslissingen op de rechtsvorderingen van 
de burgerlijke partijen en hij niettemin 
zijn voorziening aan het openbaar minis
terie h eeft betekend, t egen welke p artij 
de voorziening niet was gericht, moeten 
de kosten van deze betekening te zijnen 
laste worden gelateil , zelfs indien de 
voorziening wordt aangenomen. 

II mei 1971. 904 

18. - Stmjzalcen. - Vemo1·deling van 
ve1·schillende beklaagden. - Belclaagden 
niet wegens clezeljde miscl?·ijven ve?'OO?'
deeld. - Hoojdelijke ve1·oonleling in alle 
lcosten van cle st?·ajvorcle?·ing. - Onwettig
heicl . - Onwettig is de hoofdelijke ver
oordeling van verschillende beklaagden 
in alle kosten van de strafvordering, 
wanneer niet alle beklaagclen wegens 
clezelfde misclrijven werclen veroordeeld. 

14 juni en 20 juli 1971. 1019 en ll25 

19. - Stmfzalcen . - Ve?·oo?·deelde
appellant. - Openbaa1· ministe1·ie clat 
tegen hem en tegen een vrijgesprolcen 
medebelclaagcle hoge1· be1·oep aantekent. -
Bevestiging cloo1· de 1·echte?' in hoge1· 
bemep. - Vemm·cleling vcm de veroor
deelde in alle lcosten van het hoge?· bemep. 
- Onwettelijlcheid. - Stelt een veroor
deelde hoger beroep in en tekent het 
openbaar ministerie hoger beroep aan 
tegen hem en tegen een vrijgesproken 
medebeklaagde, clan moeten de kosten 
van h et hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen d eze laatste, in geval 
van bevestiging van d e vrijspraak, ten 

HANDELSZAAK. 

1. - Samenstelling van de hanclels
zaalc. - Inb1·eng in een vennootschap. -
Beom·cleling cloo1· de j eitem·echte1·. - Aan
gezien geen wettelijke bepaling de 
handelszaak omschrijft, dient de feiten
rechter de samenstelling ervan te bepalen 
volgens de omstandigheden, met name 
in geval van inbreng in een vennootschap. 
(Impliciete oplossing.) 

6 oktober 1970. 121 

2. - Inpandgeving. Samenstelling. 
- Wet van 25 oktobe1· 1919, a1·tilcel 2. -
Niet bepe1·lcende opsomming. - Specien, 
waa1·depapie·ren en schuldvo?·de?·ingen. -
Ktmnen in cle in pand gegeven hanclels-

H 

laste van de Staat blijven. (Wet van 
1 juni 1849, art. 3.) 

14 j1mi 1971. 1025 

20. - Stmjzalcen. Stmjvo?·cle?·ing. 
- RechteT in hoge1· bemep die elk van 
beicle beklaagclen tot een st1·aj en in cle 
heljt van de lcosten van ee1·ste aanleg 
ve1·oonleelt en de lcosten van hogm· be1·oep 
ten laste legt van een van de belclaagden. -
Onwettelijlcheicl van cleze beslissing. -
De rechter in hoger beroep die elk van 
beide beklaagden tot een straf en in de 
helft van d e kosten van de strafvordering 
in eerste aanleg veroordeelt, mag een van 
beide beldaagden niet veroordelen in alle 
kosten van hoger beroep in verband met 
de strafvordering. (Sv., art. 162, 176, 
194 en 211.) 

21 jmti 1971. 1058 

GRONDWET. 

Gelijkheid van de Belgen voo1· de wet. 
- Vemm·deling geg1·ond op omstandig
heclen eigen aan cle ve?·om·deelcle. - Geen 
schending van het gTondwettelijlc beginsel. 
- H et grondwettelijk beginsel van de 
gelijkheid van alle B elgen voor d e wet 
betekent geenzins dat alle Belgen die 
wegens eenzelfde misdrijf terechtstaan, 
ongeacht de omstandigheden die hun 
eigen zijn, tot dezelfde straf moeten 
worden veroordeeld. (Grondwet, art. 6.) 

15 december 1970. 387 

zaalc beg1·epen zijn. - Indien de specien, 
waardepapieren en schuldvorderingen 
over het algemeen geen deel uitmaken 
van de handelszaak, kunnen zij nochtans, 
door middel van een beding, begrepen 
zijn in de in panel gegeven h andelszaak, 
aangezien de in artikel 2 van de wet van 
25 october 1919 gegeven opsomming 
niet beperkend is. 

6 november 1970. 210 

HERHALING. 

A1·tilcel 56, licl 2, van het Stmjwetboelc. 
- ToeJJassingsvoonvam·den. - V1·oege1·e 
ve1·oonleling tot een gevangenisstTaj van 
ten minste een jaa1·. - Be grip. - Een 



HERZIENING. - HOF VAN ASSISEN. 1205 

veroordeling tot een gevangenisstraf van 
ten minste een jaar, in de zin van 
artikel 56, lid 2, van het Strafwetboek, 
is die welke deze straf stelt op een enkel 
strafbaar feit opgeleverd door verschil
lende misdrijven die opeenvolgens zij n 
gepleegd en uitgegaan zijn van eenzelfde 
strafbaar opzet. 

1 m aart 1971. 619 

HERZIENING. 

1. - Nietttv feit of omstandigheid 
waa1·van de ve?'OO?'deelde het bestaan niet 
heeft kunnen aantonen ten tijde van het 
geding. - Bewijs van de onsclndd of van 
de toepassing van een st?·engeTe st?·afwet 
lean e1· niet ttit volgen. - Niet ontvanlce
lijlce aanv1·aag. - Indien uit h et nieuw 
feit of uit de omstandigheicl waarvan de 
veroordeelde het bestaan niet heeft 
kunnen aantonen ten tijcle van het 
geding, in strijcl m et wat hij beweert, 
niet h et b ewijs volgt van zijn onschuld 
of van de toepassing van een strengere 
strafwet clan die welke hij werkelijk 
heeft overtreden, verklaart h et Hof van 
cassatie clat de aanvraag niet ontvan
kelijk is en verwerpt het de aanvraag 
tot herziening van de veroordeling. (Sv., 
art. 443, ao.) 

16 februari 1971. 583 

2. - Ve?·om·deling uitgespToken cloo1· 
de co?Tectionele ?'echtbank. - Jl!let Tedenen 
omkleed gunstig advies van het hof van 
be1·oep. - Regelmatig onde1·zoelc. - Ve?· 
nietiging van de ve?"oonleling. - Ve?·wij 
zing naa1· een hof van be?'Oep .- Wanneer 
het hof van beroep, belast met het 
onderzoek van de aanvraag tot herzie
ning van een door een correctionele 

../rechtbank uitgesproken veroordeling, h et 
r met redenen omkleed aclvies heeft uitge

bracht dat er grond bestaat tot herzie
ning, vernietigt h et Hof de veroordeling 
indien het vaststelt dat het onclerzoek 
van de aanvraag regehnatig is en ver
wijst het de zaak naar een hof van beroep. 
(Wetb. van strafv., art. 445, lid 3 en 4.) 

22 februari 1971. 598 

3. - Ve1·oonleling ttitgesp1·olcen doo1· 
een hof van be1·oep. - AanV?·aag tot 
he1·ziening we gens een nieuw f eit. - JJ![ et 
1·edenen omlcleed gunstig advies van het 
hof van be1·oep belast met het onde1·zoelc 
van de aa1w1·aag. - Regelmatige ?'echts
pleging. - Ven~ietiging van de ve?·oo?"cle
ling. - Venvijzing naa?' een ancle1· hof 

van be1·oep dan datgene dat het ve1·nietigd 
an·est heeft gewezen. - W a1meer het hof 
van beroep, belast met h et onderzoek 
van de aanvraag tot herziening, wegens 
nieuw feit, van een door een hof van 
beroep uitgesproken veroordeling, het 
met redenen omkleed advies heeft uit
gebracht dat er grond bestaat tot 
h erziening, vernietigt het Hof de veroor
deling wann eer h et . vaststelt dat de 
rechtspleging regelmatig is, en verwijst 
de zaak naar een ander hof van beroep 
dan datgene dat het vernietigcl arrest 
h eeft gewezen. (Wetb . van strafv., 
art. 445 .) 

9 maart 1971. 656 

HOF VAN ASSISEN. 

1.- Schuldigve?·lcla?·ing. - Ve1·melding 
van het aantal stemmen. - Geen nietig
heid. - Het antwoord van de jury is door 
geen nietigheid aangetast ten gevolge 
van de schending van · het verbod het 
getal van de sternmen te vermelden, 
gesteld bij artikel 345 van het Wetboek 
van strafvordering (wet van 10 oktober 
1967, an. 3-152, § 2). 

4 januari 1971. 426 

2. - Samenstelling van het hof. -
Assesso?"en. - ·P1'0ces-ve1·baal van de 
te?"echtzitting waa1·bij tvo1·dt vastgesteld dat 
de assesso1·en opge?'Oepen zijn om te zitten 
te?' ve1·vanging van de ottdstbenoemde ?'ech
te?·s, die wettelijk ve?·hinde1·d zijn. - H of 
van assisen 1·egelmati g samengesteld. -
D e regelmatige samenstelling van het 
Hof van assisen wordt, wat de assessoren 
betreft, beslist door de rechtbank van 
eerst e aanleg in de zetel waarvan de 
assisen worden gehouden, en voldoende 
vastgesteld door het proces-verbaal van 
de t erechtzitting, dat erop wijst dat de 
rechters zijn opgeroepen om te zitten 
ten gevolge van de wettelijke verhincle
r ing van de oudstbenoemde ondervoor
zitters en rechters .- (Gerecht . Wetb., 
art. 121, lid l.) (Impliciete oplossing.) 

2 februari 1971. 536 

3. - Assesso1·en. Aanwijzing. -
Assesso1·en, ?'echte?·s van de 1·echtbank van 
ee1·ste aanleg in de zetel waw·vcm de assisen 
wo?"den gehottden. - Assesso1·en die moeten 
tvo?·den geacht doo·r de voo?"zitte?' van deze 
Techtbank te zijn aangewezen.- D e rech
ters behorende tot de rechtbank van 
eerste aanleg in de zetel waarvan de 
assisen worden gehouden, die in het 
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Hof van assisen als assessoren zitten, 
moeten worden geacht door de voorzitter 
van de vorenvermelde rechtbank te zijn 
aangewezen. (Gerecht. Wetb., art. 121, 
lid l.) 

2 februari 1971. 536 

4. - Getttigen. - Wetboek vctn st1·af
vonle1·ing, m·tikel 316. - Noch substcm
tiele noch op st1·afje van nietigheicl voo?' 
gesclweven vonnen. - De bij artikel 316 
van het vVetboek van strafvordering 
gestelde vormen, naar luid waarvan de 
voorzitter aan de getuigen beveelt zich 
naar de voor hen bestemde kamer te 
begeven en die slechts te verlaten om hun 
getuigenis af te leggen, zijn noch substan
tieel noch op straffe van nietigheid voor
geschreven. 

2 februari 1971. 536 

HOGER BEROEP. 

HOOFDSTUK I. - Belastingzctken. 

HoOFDSTUK II. - Btt1'ge1'lijke wken of 
zaken van lcooJJhctnclel. 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtwken. 

HoOFDSTUK IV. - Stmfzctlcen (Douanen 
en cwcijnzen inbeg1·epen). 

1. - Vorm. - Ontvankelijkheid. -
Door het openbaar ministerie te verrich
ten formaliteiten. 

2. - Draagwijdte van het hoger beroep. 
- Bevoegc1heic1 van cle rechter in hoger 
beroep en rechtspleging (eenparigheicl). 

HOOFDSTUK V. - Tttchtzaken. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL. 

1. - Btt1'ge1·lijlce zaken. - Ge1·echtelijk 
Wetboek, Ct1'tikel 1050. - Dmctgwijclte van 
cleze bepctUng. - Al heeft artikel 1050 
van het Gerechtelijk Wetboek de moge
lijkheid hoger beroep in te stellen zoclra 
het vonnis is uitgesproken, uitgebreid tot 
de beslissingen alvorens recht te doen 

en de verstekvmmissen, toch heeft het 
niets gewijz igd aan de regels waarbij de 
beslissingen worden vastgesteld waarte
gen een hager beroep kan worden inge
steld. 

25 september 1970. 85 

2.- Btt?'ge'l'lijke zaken.- Gebntilc van 
cle talen in bestttw·szaken. - Wet vcm 
2 cmgttstus 1963, ct1'tilcel 52. - I-I anclel·in
gen of bescheiclen van pTivctte nijve1·heicls-, 
hcmclels- of (inanciebecl1·ijven. - V1·ecle-
1'echte1' clie bevolen heeft clat een ve1·taling 
wonlt gevoegcl bij het stttk of het besche·icl 
clat niet in cle bij cle wet voo1·gesch1-even tactl 
is OJJ gemaalct en het becl?·ijf in cle lcosten 
van cle ve1·taling ve1'001'cleelt. - I-Iogm· 
be1·oep van het « becl1·ijf ».- Niet-ontvanke
lijlcheicl. - Geen hoger beroep kan wor
den ingesteld door het beclrijf, dat in het 
proces niet is tussengekomen, tegen de 
beslissing van de vrederechter, die met 
toepassing van artikel 52 van de wet 
van 2 augustus 1963 op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken is gewezen 
op het verzoekschrift dat aan hen~ is 
gericht door de bevoegde dienst, overheid 
of rechtscollege, wanneer hij beveelt dat 
op de kosten van het bedrijf door een 
beecligd vertaler een vertaling moet 
worden gemaakt van een stuk ·of een 
bescheid dat door dit bedrijf met over
trecling van de bepalingen van artikel 41 
van deze wet is opgemaakt, en dat zij 
bij dit stuk of bescheid zal worden ge
voegd. 

ll december 1970. 367 

3. - Te1·m~jn.- Btw·ge1'lijlce wlcen. -
Tennijn vcm hoge1· be1·oep. - Beg1·ip . -
De termijn om een rechtsmiddel aan te 
wenden behoort tot h et wezen van clit 
rechtsmidclel en kan er niet van afge
zonderd worden. 

5 maart 1971. 647 

4.- Btwge1·lijke zalcen. - Onsplitsbcta?' 
geschil. - I-Ioge1· be1·oep van een paTtij.
I-I o ge1· beToep moet op stnt tfe van niet
ontvankelijkheicl ge1·icht wo1·clen tegen alle 
pm·tijen clie een belang hebben clat in st1·ijcl 
is met clctt van cle eiseT in hoge1· be1·oep. -
In geval van een onsplitsbaar geschil 
moet het hoger beroep van een partij , om 
ontvankelijk te zijn, gericht worden tegen 
alle partijen die voor de eerste rechter een 
belang hadden dat in strijd was met dat 
van de partij die boger beroep instelt. 
(G.W., art. 1053.) 

17 jmli 1971. 1047 

5.- Btt1'ge1·lijlce zalcen.- Tegenbe?"Oep. 
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- Hoge1· be1·oep dat geen niett.w geding 
opleve1·t. - Aangezien alleen de gedaagde 
in hoger beroep het recht heeft om tegen
beroep in te stellen, kan dit beroep geen 
nieuw geding opleveren. 

24 juni 1971. 1079 

6 . - Btwge1'lijlce zalcen. - Tegenbe1'0ep. 
- Tegenbe1·oep na de in.we1·lcingt1·eding 
van de wet van 8 april 1965. - Hoge1· 
be1·oep tegen de v.ade1· van een minde1'jm·ige 
die zowel in eigen naam als in zijn hoeda
nigheid van .wettelijlc behem·de1· van de 
goede1·en van zijn minde1'ja1·ige zoon op
t?·eedt en 1·egelmatig in be1·oep is gelcomen 
v661· de inwe1·lcingt1·eding van genoemde 
wet. - Ontvanlcelijlc hoge1· be1·oep. -
Komt de vader van een minderjarige die 
zowel in eigen naam als in zijn hoedanig
h eid van wettelijk beheerder van de 
goecleren van zijn minclerjarig kind op
treedt, regelmatig in beroep · v66r de in
werkingtreding van artikel 20, 1°, van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, dan is ontvankelijk 
het tegenberoep dat tegen deze appellant 
worclt ingestelcl na de in;verkingtreding 
van de genoemde wet. 

24 juni 1971. 1079 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

7. - Dienstplichtzalcen. - Beslissing 
van de militie1·aad.- Hoge1· be1'0ep van de 
dienstplichtige. ~ Alcte van be1'0ep volgens 
wellce de dienstplichtige onmisbaa1· is voo1· 
de onde?·neming. - Alcte van be1·oep met 
1·eden~n omlcleed. - De aide van beroep 
tegen een beslissing van de militieraad 
volgens welke de dienstplichtige hoger 
beroep instelt als zijnde onmisbaar voor 
de ondernem.ing van zijn ouders, is met 
redenen omkleed, overeenkomstig arti
kel 32, 2°, van de gecoordineercle dienst
plichtwetten van 30 'april 1962. 

28 april 1971. 836 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (DOUANEN EN ACCIJNZEN 
I N BEGREPEN). 

§ 1. - Vorm. - Ontvankelijkheid. 
Door het openbaar ministerie te verrichten 

formaliteiten. 

8. - St1·afzalcen. - Hoge1· be1'0ep van 

het openbaa1· ministe1·ie bij het hof of de 
1·echtbanlc die van het be1·oep lcennis moet 
nemen. - Belclaagde heeft een woonplaats 
in Belgie. - Dagvaa1·ding om voo1· het 
hoge1· 1·echtscollege te ve1·schijnen mee1· dan 
vee1·tig dagen na de ttitspmalc van het 
vonnis. - Nietigheid van het hoge1· beroep. 
- Ingeval het hoger beroep, ingesteld 
door het openbaar ministerie bij het 
hof of de rechtbank die van het beroep 
kennis moet nemen, gericht is tegen een 
beklaagde die in Belgie zijn woonplaats 
heeft, moet het exploot waarbij dit beroep 
wordt betekend, op straffe van nietigheid 
van het beroep, dagvaarding bevatten 
om voor het rechtscollege in hager beroep 
te verschijnen binnen veertig dagen te 
rekenen van de uitspraak van h et von
nis. (Wetb. van strafv., art. 205; wet 
van 1 mei 1849, art. 8, gewij zigd bij 
art. 4 van de wet van 27 februari 1956.) 

28 september en 9 november 1970. 
90 en 222 

9 . - Stmfzalcen. - Hoge1' be1·oep van 
het openbaa1· rniniste1·ie bij het hof of de 
1'echtbanlc die van het hoge1· be1·oep lcennis 
rnoet nemen. - Belclaagde die in Belgie 
noch woon-, noch ve1·blijfplaats heeft. -
Dadvaa1·ding binnen vee1·tig dagen te 1'elce
nen van cle ttitspraalc van het vonnis . -
Dagvaa1·ding in het buitenlancl. - Be1·elce
ning van cle tennijn. - Te1·mijn voo1·ge
sclweven op st?·a!Je van nietigheid van het 
hoge1· be1·oep. - Indien het hager beroep 
ingesteld door het openbaar ministerie 
bij het hof of de rechtbank die van het 
hager beroep kennis moet nemen, gericht 
is ~egen een beklaagde die in Belgie noch 
woon-, noch verblijfplaats heeft en in het 
buicenlancl woont, wordt de termijn van 
veertig dagen te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis, binnen welke dagvaar
ding moet gedaan worden, verlengd in 
dezelfde mate als de termijn die in acht 
client te worden genomen tussen de dag
vaarding en de verschijning. (Wetb . van 
strafv. , art. 184 en 205; wet van 1 mei 
1849, art. 8, gewijzigd bij art. 4 van de 
wet van 27 februari 1957; vVetb. van 
burg. rechtsv., art. 73; kon. besl. nr. 301 
van 30 maart 1936, art. 5.) 

9 november 1970. 222 

10. - Stmfzalcen. - Hoge1· be1·oep van 
het openbaa1· ministe1·ie bij het hof of cle 
1·echtbanlc die van het hoge1· be1·oep lcennis 
moet nemen.- Hoge1· be1·oep ge1·icht tegen 
ve1·schillende belclaagden ten opzichte van 
wie cle ee1·ste 1·echte1' bij eenzelfde vonnis 
ttitspmalc heeft gedaan. - Belclaayden 
wam·van cle enen in Belgie lmn woonplaats 
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hebben, cle ande1·en in clit lancl geen woon
of ve?·blijfplaats hebben, en in het bttiten
lancl wonen. - Openbaa1· ministe1·ie niet 
ve1plicht de vm·schillende te1'1nijnen in acht 
te nemen voo1· de dagvaa1·ding om voo1· het 
?'echtscollege in hoge1· be·roep te ve1·schijnen. 
- Recht om alle belclctctgden te dctgvctct1'Clen 
op dezelfde te1·echtzitting, die is vctstgesteld 
met inachtneming van cle langste te1·mijn. 
- Indien het hager beroep ingesteld door 
het openbaar ministerie bij het hof of 
de rechtbank die van het hager beroep 
kennis moet nemen, gericht is tegen 
verschillende bij dezelfde of bij samen
h angende zaken betrokken beklaagden, 
ten opzichte van wie de eerste rechter 
bij eenzelfde vonnis uitspraak heeft 
gedaan, waarvan de enen in Belgii:i htm . 
woonplaats hebben en de anderen in het 
buitenland wonen, zonder in Belgii:i een 
woon- of verblijfplaats te hebben, is het 
openbaar ministerie niet verplicht, bij 
de betekening van zijn hager beroep, 
de verschillende dagvaardingstermijnen 
voor ieder van hen voor het hager gerecht 
in acht te nemen; hij mag alle beklaagden 
dagvaarden om te verschijnen op dezelfde 
terechtzitting, die is vastgesteld n1.et 
inachtneming van de termijn wettelijk 
vereist voor de dagvaarding van de 
beldaagde die voor de langste tennijn 
in aamnerking komt. 

9 november 1970. 222 

11.- Stmfzalcen.- Tlo1·m.- Te1·mijn. 
- Tlonnis van de JJolitie1·echtbanlc. -
Hoge1· be1·oep van cle p1'octwetw des 
Konings. - T e1·mijn voo?' de betelcening 
die eincligt op een zate1'Clag, een zonclctg 
of een ancle1·e wettelijlce feestclctg. - T1 e?'
lenging tot cle ee1·stvolgencle we1·lcdag. -
vVanneer de wettelijke termijn, waarin de 
procurem· des Konings het door hem 
ingestelde hager beroep tegen een door 
d e politierechtbank gewezen v01mis moet 
betekenen, eincligt op een zaterdag, op 
een zondag of een andere wettelijke 
feestdag, wordt deze termijn verlengd tot 
de eerstvolgende werkdag. (Wetb. van 
strafv., art. 644, lid l.) 

16 november 1970. 247 

12.- Stmfzalcen.- Tennijn.- Tlon
nis op tegensp1·aalc van de politim·echtbank. 
- Hoge1· be1·oep van de ve1·oo?·deelde. -
Wetboek van st1'Cifvo1·de1·ing, m·tikel 203. 
- Het hager beroep van de veroordeelde 
tegen een vonnis op tegenspraak van de 
politierechtbank moet, op straffe van 
nietigheid, worden ingesteld binnen de 
termijn bepaald door artikel 203 van 

het Wetboek van strafvordering. (Sv., 
art. 174 en 203.) 

3 mei 1971. 859 

13. - St?'afzaken. - Ove1·macht waa-r
doo?' de ve?'OO?'cleelde ve1·hinde1'Cl is binnen de 
wettelijlce tennijn hoge1· be1'0ep in te stellen. 
- Beoo1·deling cloo1· de feitmwechte?'. -
De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of de veroordeelde zich in 
een geval van ovennacht bevond waar
door hij verhinderd werd bi1men de wet
telijke termijn hager beroep in te stollen 
tegen de beslissing van de eerste rechter. 

3 mei 1971. 859 

2 . - Draag-wijdte van het hoger beroep. 
- Bevoegclheid van de rechter in hoger 
beroep en rechtspleging (eenparigheid). 

14.- Stmfzalcen.- Belclctagde bij ve?'
stelc ve·roo1·deelcl. - T1 e·rzet ontvcmgen en 
gevolgd van een niettwe ve1·oo1'Cleling bij 
ve1·stelc. - T1 e1·zet tegen cleze lctatste beslis
sing. - Tle1·zet onwettelijlc ontvangen cloo1· 
een vonnis wacwtegen het openbaa?' minis
te?·ie geen hoge1· be1'0ep heeft ingestelcl. -
Late1· vonnis ove1· cle gegronclheicl van het 
tweecle ve1·zet. - H oge1·e be1'0epen van de 
belclaagcle en het openbam· ministe1·ie tegen 
dit vonnis . - Rechte1· in hoge1· be1'0ep bij 
wie niet ctanhangig is de v1·actg of het 
tweede ve?'zet ontvanlcelijlc is en die ve1' 
plicht is ttitsp1·aalc te doen ten g1'0ncle. -
Indien een beklaagde, die bij verstek is 
veroordeeld, verzet aantekent, dat ont
vangen is en ten gevolge waarvan h.ij 
opnieuw bij verstek wordt veroordeeld, 
en hij tegen deze laatste beslissing verzet 
aangetekend he.eft dat onwettelijk is 
ontvangen door een vom1.is waartegen 
het openbaar ministerie geen hager be
roep heeft ingesteld, maken de hogere 
beroepen van de beklaa.gde en het open
baar ministerie tegen het later vonnis, 
dat over de gegrondheid van het tweede 
verzet heeft beslist, . bij de rechter niet 
aanhangig de vraag of dit tweede verzet 
ontvankelijk is en verplichten h em over 
de zaa.k uitspraak te doen ten grande. 
(vVetb. van strafv., art . 174, 202 en 203.) 

14 september 1970. 42 

15. - St?·afzctlcen. - Tlonnis van de 
co?'?'ectionele 1·echtbanlc dctt een enlcele st1·af 
ttitsp1·eelct wegens ve1·schillencle miscl1·ijven. 

• - A1·1·est dat slechts een deze1· miscl?·ijven 
in acht neemt. - Handhaving van de doo1· 
de ee1·ste 1·echte1' uitgesp1'0lcen st?·af. -
Eenpa1·igheicl van stemmen niet ve1·eist. -
Indien het hof van beroep kennis neemt 
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van een vonnis dat een· enkele straf 
uitspreekt wegens verschillende misdrij
ven en, hoewel het slechts een van deze 
misdrijven in acht neemt, de door de 
eerste rechter uitgesproken straf niette
min handhaaft, moet zijn beslissing niet 
worden genomen met eenparigheid van 
sternmen van zijn !eden. (vVetten van 
18 juni 1869, art. 140, lid 2, en .4 sep
tember 1891, art. 2.) 

26 oktober 1970. 185 

16. - StTajzalcen. - Vonnis van de 
CO?Tectionele ?'echtbanJc die een StTaj uit-
8p1·eekt voo1· ve1·schillende . misd1·ijven. -
A1Test dat enkel bepaalde misd1·ijven in 
aanme1·king neemt. - Handhaving van 
de do01· de ee1·ste 1·echteT u.itgesp1'olcen st1·aj. 
- Eenpa1·igheid van stemmen niet ve?'
eist. - Het hof van beroep, dat ke1mis 
neernt van een hoger beroep tegen een 
vonnis waarbij wegens de eenheid van 
opzet slechts een strafwordt uitgesproken 
voor verschillende misdrijven, en, hoewel 
het enkel bepaalde van deze misdrijven in 
aanrnerking neemt, de door de eerste 
rechter uitgesproken straf handhaaft, 
dient niet met eenparigheid van stemrnen 
van zijn !eden uitspraak te doen. (Wet 
van 18 juni 1869, art. 140, lid 2; wet 
van 4 september 1891, lid 2 .) 

23 november 1970. 273 

17. --. St1·ajzalcen. - Be1·oepen vonnis 
ve1·nietigd. - Ve1']Jlichting voo1· de ?'echte?' 
in hoge1· be1'0ep ove1' de zaalc zelf uitspraalc 
te doen. - G1·enzen. - In strafzaken is 
de rechter in hoger beroep, die het beroe
pen vonnis vernietigt, ertoe . gehouden 
over de zaak zelf uitspraak te doen, van 
het ogenblik dat deze vernietiging niet 
hierop is gegrond dat de eerste rechter 
onbevoegd was of niet wettelijk van de 
zaak kennis had genomen. (Wetb. van 
strafv., art. 215.) 

30 november 1970 en 26 april 1971. 
296 en 824 

18.- Stmjzalcen . - StmfvoTde?·ing.
Hoge1· be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie. 
- Dmagwijdte . - Het hoger beroep van 
het openbaar ministerie draagt aan de 
rechter in hoger beroep geheel en a! de 
kennisneming op van de strafvordering ; 
de vorderingen van het openbaar minis
terie ter terechtzitting kunnen de draag
wijdte van het hoger beroep niet be
perken. 

21 december 1970. <W8 

19. - St1·ajzaken.- Stmfvo?·de1'ing.-

Hoge1· be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie. 
:- Dmagwijdte. - Tenzij het tot be
paalde telastleggingen beperkt is, maakt 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie de strafvordering geheel en a! 
aanhangig bij de rechter in hoger beroep. 
(Impliciete oplossing.) (Wetb. van strafv., 
art. 202.) 

12 januari 1971. 457 

20. - Stmjzaken . - Devolutieve kmcht 
van het hoge1· be1·oep. - Beg1·ip. - De 
rechter die, nadat hij heeft vastgesteld 
dat de door de eerste rechter uitgesproken 
straf niet in verhouding is tot de zwaarte 
van het gepleegde misdrijf, het vonnis 
teniet doet in zover het deze straf uit
spreekt en, na wijziging in dit opzicht, 
een andere straf uitspreekt, doet wettelijk 
uitspraak krachtens de devolutieve 
kracht van het hoger beroep. (Wetb. van 
strafv., art. 172 en 215.) 

25 januari 1971. 505 

21. - Stm:fzaken .. - Ontvanlcelijlc hoge1· 
be?"Oep van het openbaa1· ministe1·ie. -
Ve1·zwm·ing van de st1·aj. - Geen con
clusie. - Rechte?' in hoge1· be1·oep die 
vaststelt dat de uitgesp1·oken st1·aj niet in 
ve1·houding is tot de zwaa1'te van het mis
d?·ijj: - Regelmatig met 1·edenen. omklede 
beslissing. - Wegens het ontbreken van 
een conclusie op dit stuk, omkleedt de 
rechter bij wie een ontvankelijk hoger 
beroep van h et openbaar ministerie aan
hangig is, regelmatig zijn beslissing de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
te verzwaren, door enkel erop te wijzen 
dat zij niet in verhouding is tot de 
zwaarte van het misdrijf. (Grondwet, 
art. 97, en Wetb. van strafv., art. 172.) 

25 januari 1971. 505 

22. - Stmjzaken. - Eenpa1·igheid. -
Hoj van be1'0ep dat de do01· de co?Tectionele 
?'echtbanlc uitgesp1·olcen ve1·vangende ge
vangenisst?·af ve1·zwaa1·t. - Eenpm·igheid 
ve1·eist. - Het Hof van beroep kan, 
zonder met eenparigheid uitspraak te 
doen, de door de correctionele rechtbank 
uitgesproken vervangende gevangenis
straf niet verzwaren, zelfs indien het de 
geldboete niet verzwaart of ze vermin
dert. (Wet van 18 juni 1869, art. 140; 
wet van 4 september 1891, art. 2.) 

8 februari 1971. 550 

23. - Stmjzaken. - Belclaagde V1'ij
gespToken.- Hoge1· be1·oep van de btwge?'
lijlce pa1·tij alleen . - Hoge1· be1·oep geg1·ond 
ve?·klaa?·d. - Ve1'001'deling van de be-
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lclaagde in de lcosten van de st?·ajvo7·de1·ing. 
- Onwettelijlcheid. - Op het hoger beroep 
van de bm·gerlijke partij aileen tegen een 
vmmis waarbij de beklaagde wordt vrij
gesproken, mag de rechter in hoger be
roep, die de beslissing van onbevoegdheid 
ten aanzien van de bm·gerlijke vori:lering 
wijzigt, de beklaagde niet veroordelen 
in de kosten van de strafvordering. 
(Wetb. van strafv., art. 163, 172, 176, 
194, 202 en 211.) 

8 februari 1971. 551 

24. - Stmfzctlcen. - Eenpm·igheid ve1'
eist om een v1·ijsp1·elcende beslissing te wijzi
gen of cle uitgesp1'olcen stmfjen te ve7·zwa-
1'en . - Wetboelc van stm,fvonle1·ing, a7·ti
lcel 2Hbis. - Niet van toepassing op het 
militai1· ge1·echtshoj. -- Artikel 2llbis van 
het Wetboek van strafvorderi:ng (arti
kel 149 van de wijzigende bepalingen 
vervat in artikel 3 van d e w et van 
10 oktober 1967 houdende het Cerechte
lijk Wetboek), dat bepaalt dat het ge
recht in hoger beroep enkel m et eenparige 
steminen van zijn leden uitspraak mag 
doen, wanneer het een vrijsprekende 
beslissing wijzigt of de uitgesproken 
straffen verzwaart, is niet van toepassing 
op het militair gerechtshof . (Besluitwet 
van 14 september 1918, art. 8.) (Impli
ciete oplossing.) 

15 februari 1971. 575 

25. - St1·ajzalcen. - T1onnis van de 
co1'1'ectionele Techtbctnk wam·bij de be
lclaagde tot ve1·schillende st1·afjen wo1·dt 
ve1·oonleeld. - An·est sp1•eelct wegens de
zelfde feiten een enlcele stmj ttit. - Enige 
stmf die het totactl van de ve1'schillende 
st?·ctfjen, die de ee1·ste 1·echte1' hee,ft toege
past, niet te boven gactt. - Eenpcwigheid 
niet ve1·eist . - Het arrest dat, op het 
hager b eroep tegen een vmmis van de 
correctionele rechtbank die wegens v er
schillende mischijven onderscheiden straf
fen heeft uitgesproken, lu·achtens arti
kel 65 van het Strafwetboek, maar een 
enkele straf toepast, die het totaal van 
de straffen door de eerste rechter opge
legcl niet te boven gaat, moet niet met 
eenparigheicl van stennnen worden uit
gesproken. (VVet van 4 september 1891, 
art. 2.) 

1 Inaart 1971. 623 

26. - Stndwlcen. - Eenpm·i gheid van 
stemmen . - Hof vctn be1·oep ve1·zwact-rt de 
ve1·vangende gevangenisst1·aj die de C01'-
1'ectionele 1·echtbanlc heeft ttitgesp'I'Olcen. -
Eenpcw-i gheicl ve1'eist. - H et Hof van 

beroep kan, zoncler met eenparigheicl van 
ste1mnen van zijn leclen uitspraak te 
cloen, de vervangende gevangenisstraf, 
die de correctionele rechtbank heeft uit
gesproken, niet verzwaren, zelfs indien 
het de geldboete niet verhoogt. (Wet 
van 18 j1mi 1869, art. 140; wet van 
4 september 1891 , art. 2.) 

1 maart 1971. 623 

27. - Stmfzalcen . - Eenpcw·igheid. -
Wijziging doo1· de C01'1'ectionele 7'echtbanlc 
van een v1'ijsprelcencl vonnis van de 
politie1·echtbanlc. - T1 e1·zwa1'ing dom· de 
con·ectionele 7'echtbanlc van cle dom· de 
politie1·echtbanlc ttitgesp1·olcen stmf. 
Geen eenpa1·igheid van stemmen ve1·eist 
v661· de inwe1·lcingtTeding van a1·tilcel 211bis 
van het Wetboelc van st1·ajvo1·dm·ing. -
De correctionele rechtbank rechtdoende 
in hager beroep, die v66r de inwerking
treding van artikel 2llbis van het 
W etboek v an strafvordering een door de 
politierechtbank vrijgesproken beklaagde 
veroorcleelde of de door deze rechtbank 
uitgesproken straf verzwaarcle, moest 
niet 1net eenparige stemmen van haar 
leden uitspraak doen. (Wet van 18 ju:ni 
1869, art. 140, aangevuld bij artike1 2 
van de wet van 4 september 1891 ; wet 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, artikel 149 van 
de wijzigencle bepalingen onder artikel 3 
en 5 van cleze wet.) 

23 maart 1971. 709 

28. - St?·afzalcen. - Ve1·zwm·ing doo1· 
cle C01'7'ectionele 7'echtbanlc van de doo1· de 
politie1·echtbanlc ttitgesp1·olcen stmf. 
Beslissing gewezen onde1· cle gelding van 
ctTtilcel 14-0, lid 2, van (le wet van 18 jttni 
1869. - Geen eenpa1·igheicl van stemmen 
ve1·eist . - Onder de gelding van arti
kel140 , lid 2, van de wet van 18 jmli1869, 
moest de correctionele rechtbank recht
cloencle in hager beroep , om de door de 
politierechtbank uitgesproken straf te 
verzwaren, geen uitspraak doen 1net 
eenparigheid van stenune·n van haar 
leclen . 

6 april 1971. 750 

29. - Stnifzalcen. - Hoge1· be1·oep 
van de belclcwgde alleen . - Ve1·zwm·ing 
vctn de in ee1·ste acmleg ttitgesp1·olcen ve7'
oonleling. Onwettelijlcheid . De 
beklaagcle kan op zijn hager beroep 
alleen niet worden veroordeeld tot een 
zwaarclere straf clan die welke door de 
eerste rechter is uitgesproken . (Wetb. 
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var1 strafv., art. 202; wet van 1 mei 
1849,- art. 7 .) 

26 april 1971. 821 

30. - Stmfzaken. - Eenpa1·ighe·id van 
stemmen. - Vonnis van de co?Tectionele 
?'echtbank waa1·bij de st1·ajvo1·de?'ing niet
ontvanlcelijk wo1·dt vm·lclaa1·d. - Hoge1· 
be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie. -
A1·1·est waa1·bij de st?·ajvo1·de1·ing ontvan
kelijk WO?'dt ve?·lclaanl. - Eenpa?·igheid 
van stemmen niet ve1·eist ten aanzien van 
dit beschilclcende gedeelte. - D e eenparig
beid van stennnen van de leden van bet 
bof van beroep wordt niet vereist voor 
de wettelijkheid van het beschikkende 
gedeelte dat, op b et boger beroep van 
bet openbaar ministerie, de strafvorde
ring ontvankelijk verklaart, terwijl de 
correctionele rechtbank deze niet ont
vankelijk had verklaard. (Wet van 
18 jtmi 1869, art. 140; wet van 4 septem
ber 1891, art. 2 .) 

26 april 1971. 824 

31 . - Stmfzaken. - Eenpa1·igheid van 
stemmen. - Vonnis van de co?Tectionele 
?'echtbank waa1·bij de stmjvo1·de?·ing niet
ontvanlcelijlc wonlt ve1·lclaa1'd. - Hoge1· 
be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie . -
A1·1·est waa1·bij de st?·ajvo1·de1·ing ontvan
lcelijk wo1·dt ve1·lclaanl en de belclaagde tot 
een st1·aj wo1·dt ve?'Oo?·deeld . - Eenpa1·ig
.heid van stemmen ve1·eist voo1· deze ve1·
o01·deling. - D e eenparigheid van stem
men van de leden van b et hof van beroep 
wordt vereist voor de wettelijkheid van 
bet beschikkende gedeelte hetwelk, nadat 
op bet boger beroep van bet openbaar 
ministerie de strafvordering door een 
eerste beschikkende gedeelte ontvanke
lijk werd verklaard, terwijl de correctio
nele rechtbank deze niet ontvankelijk 
had verklaard, ten laste van de beklaagde 
een straf uitspreekt. (Wet van 18 juni 
1869, art. 140; wet van 4 september 
1891 , art. 2.) 

26 april 1971. 824 

32. - Stmjwlcen. - Eenpa1·igheid. -
TT onnis van de politie1·echtbanlc waa1·bij de 
belclaagde wo1·dt ve?'Oo?·deeld wegens een 
misd1·ijj en wo1·dt v1·ijgesp1'olcen wegens 
een ande1· misd1·ijj. - Hoge1· be?'oep van 
het openbaa?' ministe1·ie . - Co1'1·ectionele 
?'echtbanlc waa1'bij het ee1·ste misd1·ijj niet 
betvezen wo1·dt ve1'lclaa1·d en de belclaagde 
wegens het tweede misd1·ijj w01·dt ve1'001'
deeld. - Eenpa1·igheid ve1·eist. - Indien 
een vonnis van de politierechtbank de 
beklaagde wegens een misdrijf h eeft 
veroordeeld en hem wegens een ander 

misclrijf heeft vrijgesproken, mag de 
correctionele rechtbank die, op bet boger 
beroep van bet openbaar ministerie en 
na de inwerkingtreding van artiltel2llbis 
van bet 'liVetboek van strafvordering, bet 
eerste misdrijf niet bewezen verklaart en 
de beklaagde wegens bet tweede misdrijf 
veroordeelt, deze veroordeling aileen uit
spreken m e t eenparige stemmen van haar 
leden, zelfs indien zij de straf van de 
eerste rechter niet verzwaart. ('liV et van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek, artikel 149 van de wijzi
gende bepalingen, neergelegd in artik el 3.) 

3 m ei 1971. 858 

33. - Stmjzalcen.- Eenpa1·igheid van 
stemmen. - Vonnis van de politie?·echt
banlc waa1'bij de beklaagde wegens een 
misd1·ijj wo1·dt ve1'0onleeld en wegens. 
andm·e misd1'ijven wo1·dt v1·ijgesp1'olcen. -
Co?'?'ectionele 1·echtbanlc die de belclaagde 
oolc schttldig ve1·lclaa1't aan een van deze 
ande1·e misd1·ijven. - Enige stmf die de 
doo1· de ee1·ste 1·echte1· uitgesp1'07cen st1·aj 
niet te boven gaat. - W etboelc van st?·aj
vo?·de?·ing, ct?·tilcel 211bis . - EenpaTigheid 
ve1·eist voo1· de he1·vo1·ming van de v1·ij
sp1·aalc. - W a1meer de correctionele 
rechtbank, rechtdoende op h et hoger 
beroep van het openbaar ministerie na 
de inwerkingtreding van artikel 2llbis 
van het Wetboek van strafvordering, d e 
schuldigverklaring van de beklaagde 
wegens een misdrijf bevestigt, maar zijn 
vrijspraak betreffende een ander misdrijf 
hervormt, kan deze hervorming enk el 
plaatshebben m et eenparige stemmen 
van de leden van de rechtbank, zelfs 
indien deze voor d e beide misdrijven 
slechts een enkele straf uitspreekt die de 
door de politierechter toegepaste straf 
niet te boven gaat. (Wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk W etboek, 
art. 149 van de wijzigende bepalingen, 
neergelegd in artikel 3.) 

3 mei 1971. 860 

34. - Stmfzalcen. - Eenstemmigheid. 
TT e1·oo1'deling doo1· de co1'1'ectionele 

1·echtbanlc na een V1'ijsp1·elcend vonnis van 
de politie1·echtbanlc. - Wijziging na de 
inwe1·lcingt1·eding van a1·tilcel 211bis van 
het vVetboelc van St1'ajvo?'de?·ing . - Een
stemmigheid ve1·eist. - Sinds d e inwer
kingtreding van artikel 211 bis van het 
Wetboek van strafvordering moet de 
correctionele rechtbank in hoger b eroep 
rechtdoende, die een door d e politie
rechtbank vrijgesproken beklaagde ver
oordeelt, uitspraak doen met eenparige 
stemmen van haar leden. (Wet van 
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10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek, artikel 149 van de 
wijzigende bepalingen in artikel 3.) 

10 mei 1971 (twee arresten). 
890 en 893 

35. - St?·afzaken. - Eenstemmigheid. 
- Oo?Tectionele 1·echtbank ve1·zwam·t de 
stmf die doo?" de politie1·echtbanlc is ttitge
sp?"olcen. - Eenstemmigheid ve1·eist . -
De correctionele rechtbank kan de straf 
die de politierechtbank heeft uitgespro
ken niet verzwaren dan 1net eenparige 
stemmen van haar leden. (Sv ., arti
kel 2llbis.) 

ll m ei en 7 juni 1971. 915 en 997 

36. - Stmfzalcen . - E enstemmigheid. 
- Bevestiging do01· de C01'1'ectionele 1'echt
banlc van de doo1· de politie1·echtbank 
ttitgesp1·olcen st1·af doch int1·ekking van 
het ttitstel . - Eenstemmigheicl ve1·eist. -
Om het toegestane uitstel in te trekken 
na bevestiging van de door de politie
rechtbank uitgesproken straf, moet de 
correctionele rechtbank, in hoger beroep 
rechtdoende, uitspraak cloen met een
parige stemmen van haar leden. (Sv., 
art. 2llbis.) 

ll mei 1971. 916 

37. - St?·afzalcen . - Eenstemmigheid. 
- W ijziging doo1· de co?Tectionele 1·echt
banlc van een v1·ijsp1·elcencl vonnis van de 
politie1·echtbanlc. - Eenstemmigheid ve1'
eist. - Om een door de politierechtbank 
vrijgesproken beklaagcle te veroordelen, 
moet de correctionele rechtbank, in hoger 
beroep rechtcloende, uitspraak cloen met 
eenparige stemmen van haar leclen. 
(Sv., art. 2llbis.) 

ll m ei en 18 augustus 1971. 
917 en 1132 

38. - Stmfwlcen . - Enige stmf doo1· 
de ee1·ste 1'echte1' ttitgesp1·oken wegens ve1'
scheidene miscb·ijven. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep die alleen bepactlde van deze mis
cb·ijven bewezen acht en ze ancle1·s lcwalifi
cee?·t. - Hanclhaving van de doo1· de 
ee1·ste 1·echte1· ttitgesp1·oken st1·aj. - Een
stemmigheicl niet ve1·eist . - Inclien de 
rechter in hoger beroep die kermis 
n eemt van een vonnis, waarbij een enkele 
straf wordt uitgesproken voor verschei
clene misdrijven en die, hoewel hij slechts 
enkele v an cleze misclrijven bewezen acht, 
ze anclers kwalificeert, maar de door de 
eerste rechter uitgesproken straf niette
min hanclhaaft, moet de beslissing niet 

met eenparige stemmen worden uitge
sproken. (Sv., art. 2llbis. ) 

17 mei 1971. 930 

39. - Stmfzalcen. - Politie1·echte1· die 
de belclaagde wegens ve1·scheidene misd?·ij
ven tot een enlcele st?·af ve1·oo1·deelt en hem 
wegens ande1·e miscb·ijven v1·ijsp1·eelct. -
Oo?Tectionele 1·echtbank die de belclaagde 
oolc schttlclig ve1·lclam·t aan deze laatste 
misd1'ijven. - Een enlcele st1·af niet 
zwaa1·de?· dan de doo1' de ee1·ste 1'echte1· 
ttitgespTolcen stmf. - Eenstemmigheid 
niettemin ve1·eist, sinds de inwe1·lcingt1·eding 
van a1·tilcel 211bis van het Wetboelc van 
stmfvo1·de1·ing. - Ingeval de rechtbank 
van eerste aanleg de schulcligverklaring 
van de beklaagcle wegens bepaalde mis
drijven bevestigt, maar zijn vrijspraak 
wegens andere misdrijven wijzigt, kan 
de rechtbank, sincls de inwerkingtreding 
van artikel 2llbis van het Wetboek van 
strafvordering, geen wijziging uitspreken 
dan met eenparige stermnen van haar 
leden, ook al spreekt zij met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek voor 
alle misdrijven slechts een enkele straf 
uit die niet zwaarder is clan de enige 
door d e eerste rechter uitgesproken 
straf. 

14 jtmi 1971. i034 

40. - Stmfzalcen. Beschilclcing van 
de 1·aadkame1· tot inte1·ne1'ing van de 
ve1·dachte. - Hoge1· be1'0ep van cle ve1·
clachte alleen. - A1·1·est dat de inte1·ne1·ing 
beveelt en bovendien, wegens lichamel~jke 
ongeschilctheid, de ve1·vallenve?'lcla1·ing ttit
sp?·eelct van het 1·echt een voe?'tttig of een 
ltwhtschip te bestw·en of een 1'ijdie1· te 
geleiden. Onwettelijlcehid van deze 
tweede beschikking.- Heeft het openbaar 
lninisterie geen hoger · beroep ingestel<l, 
dan kan het hof van beroep de beklaagcle 
niet vervallen verklaren van h et recht 
een voertuig of een luchtschip te besturen 
of een rijdier te geleiden, zelfs niet wegens 
zijn lichamelijke ongeschiktheid, indien 
deze m aatregel niet door de eerste r echter 
is uitgesproken. (Sv., art. 199 en 202; 
wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

14 jtmi 1971. 1031 

HOOFDSTUK V . 

T UCHTZAKEN . 

HUUR VAN GOEDEREN. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 
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HooFDSTUK II. - Httishttur. 

HoOFDSTUK III. - Pacht. 

HooFDSTUK IV. - Handelshuu1·. 

HOOFDSTUK I. 

ALGElVfENE BEGRIPPEN. 

HOOFDSTUK II. 

HursHuuR. 

HOOFDSTUK III . 

PACHT. 

1. - Pacht. - Wet van 26 jttli 1952 
tot bepe1·lcing van de pachtprijzen, artikel 3, 
lid 3, gewijzigd bij de wet van 20 januw·i 
1961. - Eis van de pachte1· tot te1·uggave 
van de pachtprijzen die de bij de wet 
bepaalde coeffici ent ove1·sch1-ijden. - Ve1' 
jaring van de eis. - Ve1'ja1·ing die 
begint te lopen wannee1· de pachte~· het 
gehuurde goed heeft ve1·laten. - Dmag
wijdte van deze woo1·den. - De eis van 
de pachter tot teruggave van de pacht
prijzen, die de hij de wet hepaalde 
coefficient te hoven gaan, verjaren na 
een jaar te rekenen van de dag waarop 
hij het gehuurde goed heeft verlaten; de 
pachter die h et gehuurde goed heeft 
gekocht moet worden geacht het te 
hehhen verlaten vanaf de dag waarop 
hij eigenaar ervan is geworclen. (Wet 
van 26 juli 1952, art. 3, lid 3, gewijzigd 
hij de wet van 20 januari 1961.) 

2 oktoher 1970. 111 

2 . - Pacht . - Wet van 26 juli 1952 
tot bepe1·lcing van de pachtprijzen, artilcel 3, 
lid 3, gewijzigd bij de wet van 20 jamtm·i 
1961. - Pachte1· 'die het gehttu1·de goed 
heejt gelcocht. - Eis tot te1·uggave van de 
pachtprijzen. - Ve1:ja1·ing van de eis. -
Ve1'jaringste1·mijn die begint te lopen 
vanaf de day wcta1·op de pachte1· eigenaw· 
van het goed wm·dt.- De eis van de pach
ter tot teruggave van de pachtprijzen, 
die de hij de wet hepaalde coefficient t e 
hoven gaan, verjaren na een jaar te reke
nen van de dag waarop hij het gehum·de · 
goed h eeft verlaten; de pachter die het 
gehuurde goed heeft gekocht moet wor
den geacht h et te hehben verlaten vanaf 
de dag waarop hij eigenaar ervan is 

geworden . (Wet van 26 juli 1952, art. 3, 
lid 3, gewijzigd bij de wet van 20 januari 
1961.) 

2 oktober 1970. Ill 

3. - Pacht. - Wet van 26 juli 1952 
tot bepe1·king van de pachtprijzen. -
R echtsvo1·de1·ing van de pachte1· tot te?·ug
gave van de pachtp1·ijzen die de door de 
wet toegestane p1·ijs te boven gaan. -
N annale pachtwaa1·de van het ve1·hutt1'de 
goed. - Vaststelling. - Vaststelling aan 
de hand van de doo1· de pachte1· op zich 
genomen lasten. W ettelijkheid. 
Indien bij de rechter aanhangig wordt 
gemaakt een rechtsvordering van de 
pachter tot teruggave van de pachtprij
zen, die de door de wet toegestane prijs 
te boven gaan, en de pachter alle door 
de pachtovereenkomst opgelegde onder
houdsverplichtingen heeft vervuld als
mede de verplichting die wettelijk als 
onbestaande wordt beschouwt, m et name 
het nitvoeren van de grove h erstellingen, 
kan de rechter om de normale pacht
waarde van het verhulirde goed vast te 
stellen, het geheel van de door de pachter 
aangegane verplichtingen in hesch ouwing 
nemen. (Burg. Weth ., art. 1720, lid 2, 
en 1773, gewijzigd hij de wet van 7 juli 
1951, art . 10; wet van 26 juli 1952, 
gewijzigd hij d e wet van 20 januari 1961, 
art. l , 3 en 5.) 

16 oktoher 1970. 155 

4 . - Pacht. - Wet van 26 juli 1952 
tot bepe1·king van de pachtp1·ijzen. -
Vaststelling van de no1·male pachtwam·de, 
in 1939, van het ve1·huu1·de goed. -
T1 aststelling lean niet worden gedaan, 
1·elcening houclencle met uitwendige jacto1·en 
die, na 1939, de waa1·de van het verhu1,t1·de 
goed zouden ve1·meenle1·d hebben. - Geen 
enkele hepaling van de wet van 26 juli 
1952 tot h ep erking der pachtprijzen, 
gewijzigd hij de wet van 20 januari 1961, 
voorziet in de mogelijkheid de normale 
pachtwaarde, in 1939, van het v erhuurde 
goed vast te stellen, r ek ening h oudende 
m et uitwendige factoren die de oorspron
kelijke overeengekomen voorwaarden niet 
hehhen gewijzigd, doch, huiten elke 
tussenkomst van de verpachter, de 
waarde van het verhuurde goed zouden 
vermeerderd h ehhen . 

16 oktoher 1970. 155 

5. - Pacht . - Ve1·koop ttit de hand 
van het gepachte goed. - T1 e1·koop met 
mislcenning van de 1·echten van voodcoop 
van de pachte1·. - T1 01·de1'ing tot schade
loosst_elling. - Ve1'ja1·ing do01· ve1·loop 
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van d1·ie maanden vanaf de kennisgeving 
van de ve1·koop aan cle pachte1· indien 
de1·gelijlce lcennisgeving heeft plaatsgehad. 
- Kennisgeving. - Beg1·ip. - Bij ver
koop ,uit de hand met miskenning van 
de rechten van voorkoop van de pachter, 
van een landeigendom, doet aileen een 
kemlisgeving van de verkoop aan de 
pachter door de instrmnenterende amb
tenaar, binnen de bij artikel 1778te1' van 
het Burgerlijk W etboek voorgeschreven 
vormen, de verjaringstermijn van drie 
maanden lopen van de vorderirtg tot 
schadeloosstelling waarover de pachter 
beschikt. (Burg: Wetb., art. 1778bis, 
1778te1' en 1778q~tinquies.) 

8 januari 1971. 444 

6. - Pacht. - Opzegging doo1· cle 
ve1pachte1·. - Pachte1· ove1·leclen. - Op
zegging uitsluitencl gegeven aan de e?j
genamen of 1'echthebbenclen van de JXtchte1' 
die de exploitatie van het gepachte goecl 
voo1·tzetten. - Regelmatige opzegging. -
Artikel 1742, lid 5, van het Bmgerlijk 
Wetboek (wet van 7 juli 1951, art. 3, 
§§ 1 en 2), waarin wordt bepaald dat 
degene onder de erfgenamen of recht
hebbenden van de overleden pachter die 
de exploitatie van het gepachte goed 
voortzet, aileen en voor het geheel tegen
over de verpachter gehouden is tot het 
nakomen van de verbintenissen die 
voortvloeien uit d e pacht en na het 
overlijden zijn ontstaan, berust, om de 
erfgenamen of rechthebbenden, die de 
exploitatie van h et gepachte goed niet 
hebben voortgezet, van deze verbintenis
sen te bevrijden, op het vermoeden dat 
zij stilzwijgend van de voortzetting van 
de pacht hebben afgezien. 

15 januari 1971. 466 

7. - Padht. - Opzegging cloo1· cle 
vmpachte1·. - Pachte1· ove1·leclen. - Op
zegging ~titsl~titend gegeven aan cle e?j
genamen of 1'echthebbenclen vctn de pachte1· 
clie de exploitatie van het gepachte goecl 
voo1·tzetten. - Regelmatige opzegging. -
De opzegging door de verpachter van 
een landeigendom, ingeval van overlijden 
van de pachter, moet enkel worden 
gegeven aan diens erfgenamen of recht
hebbenden die de exploitatie van het 
gepachte goed voortzetten. (Bmg. Wetb ., 
art. 1742, lid 5; wet van 7 juli 1951, 
art. 3, § 2.) 

15 januari 1971. 466 

8. - Pacht. - Opzegging doo1· cle 
vmpachte1· om het goed zelf in bed1·ijf te 

nemen. - E1"nst·ig en OJJ1'echt km·alcte1· 
vctn dit voo?"nemen. - Onactntctstba1·e 
beoo1·deling doo1· de feitem·echte1'. - D e 
wet verleent aan de verpachter het recht 
om aan de pachter opzegging te doen 
mits hij h et voornemen h eeft zelf het 
verpachte goed in beclrijf te nemen, op 
voorwaarde dat dit voornemen ernstig 
en oprecht is ; de feitenrechter oordeelt 
onaantastbaar over dit ernstig en oprecht 
karakter. (Burg. vVetb., art. 1775.) 

19 februari 1971. 591 

9 . - Pacht. - Opzegging doo1· de ve1·
pachte1· om het goed zelf in becl?·ijf te 
nemen. - Bewijs clat de aangevoe1'Cle 
?'eden geg1·oncl en het voo1·nemen op1·echt 
is . - Bewijslast 1'~tst op de ve1·pachte1·. -
De verpachter die een vordering instelt 
tot geldigverklaring van de opzegging 
van de pacht om het verpachte goed zelf 
in beclrijf te nemen, moet bewijzen dat 
de aangevoerde reden gegrond en het 
voornemen oprecht is. (Burg. Wetb., 
art. 1775.) 

19 februari 1971. 591 

10. Pacht. - Recht van voodcoop ten 
voo1·clele van cle lm~wde1·s van landeigen
dommen. - Kennisgeving van cle voo1'
waa1'den waw·tegen de eigenaa1' be1'eicl is 
het goecl ~tit de hand te ve1·kopen. -
V e?"scheiclene pachte1·s om het goed te 
exploite1·en. - Kennisgeving moet ~vo1·den 
ge1·icht aan elk van de pachte1·s of hun 
gemachtigclen, zelfs indien het gaat om 
echtgenoten en welk oolc lntn huwelijks
stelsel is. - De kennisgeving van de 
voorwaarden waartegen de eigenaar van 
een in pacht gegeven landeigendom bereid 
is het goed uit de hand te verkopen 
moet, in geval er verscheidene pachters 
het goed exploiteren en om hun de 
gelegenheid te geven hun recht van voor
koop uit te oefenen, worden gericht aan 
elk van de pachters of hun gemachtigden, 
zelfs indien het gaat om echtgenoten en 
welk ook hml huwelijksstelsel is. (Burg. 
Wetb ., art. 1778tm·, §§ 1 en 3.) 

13 mei 1971. 922 

11 . - Pacht. - De ontvankelijkheicl 
van elke vo1'Cle1·ing inzake 1·echt van voo?'
koop ten gunste van de h~tU1'de1· van een 
lancleigenclom hangt af van een voo?·af
gaand ve1·zoek van cle eise1· tot ve1·zoening. 
- W etboelc van b~wge1'lijlce 1'echtsvo?·de-
1'ing, a1·tilcel 59.- Een vordering in zake 
recht van voorkoop ten gtmste van de 
huurder van een landeigendom is slechts 
ontvankelijk na een verzoeningsrechts-
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pleging. (Rv., art. 59, gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 1 februari 1963.) 

25 juni 1971. 1092 

12. - Pacht. - He1·stelling van het 
nadeel geleclen door de h~tu1·de1· van een 
landeigendom in geval van ve1·koop hie1'
van met miskenning van het 1·echt van 
voodcoop van deze hmwde1·. - B~wge1·lijk 
Wetboek, m·tikel 1778quinquies. - Bepa
ling zonde1· invloed op de verzoenings-
1'echtspleging omschnven in a1·tilcel 59 van 
het W etboek van b~t1·ge1'lijke 1·echtsv01·de-
1'ing. -De wijze van herstelling van het 
nadeel door de hum·der van een land
eigendom geleden in geval van verkoop 
hiervan, door de verhuurder met misken
ning van het recht van voorkoop van de 
huurder, heeft geen invloed op de ver
zoening zelf, zoals zulks is bepaald in 
artikel 59 van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering, gewijzigd bij arti
kel 3 van de wet van 1 februari 1963. 
(Burg. Wetb., art. 1778quinquies.) 

25 juni 1971. 1092 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR. 

13.- Handelshu~w.- Gebntik van een 
on1'0e1·end goed voo1· het uitoejenen van een 
kleinhandel. - Beg1·ip. - Het gebruik 
van een onroerend goed voor het uit
oefenen van een kleinhandel ingevolge 
artikel 1, vervat in de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomst, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
29 juni 1955, vereist opdat de huurover
eenkomst onder de toepassing van d eze 
wet valt, is geen theoretisch gebruik 
maar een gebruik dat daadwerkelijk 
moet verwezenlijkt worden door de huur
der of de onderhuurder tegenover de 
verhuurder. 

5 februari 1971. 548 

14. - Hanclelslmw·. Hu~wove1·een-
. komst die niet onde1· de toepassing van de 
wetgeving op de hanclelsh~t~wove1·eenlcomst 
valt. - Uitdntklcelijlc becling van de h~tu1·
ove1·eenkomst dat deze wetgeving hie1'0p van 
toepassing is . - Wettelijlcheid. - 'Van
neer de huurovereenkon1st van een on
roerend goed niet onder de toepassing 
valt van de wetgeving op de handelshuur
overeenkomsten omdat de wettelijke ver
eisten niet vervuld zijn, kunnen de 
partijen uitdrukkelijk en wettelijk bedin
gen dat deze wetgeving van toepassing 

is op de huurovereenkomst. (Burg. 
Wetb., art. 1134; art. 1 vervat in de 
wet van 30 april 1951, gewijzigd bij 
art. 1 van de wet van 29 juni 1955.) 

5 februari 1971. 548 

15. - Handelsh~ttwove1·eenlcomsten. -
Ve1·goeding wegens ~titzetting. - Hoojd
h~tu1·de1· die onderve1·h~tu1·d heeft aan een 
onde1'l~uurde1· die zijn eigen handelszaalc 
exploitee1·t in het om·oe1·encl goed. -
W eige1·ing de h~tu1' te hen~ieuwen doo1· 
de ve1·hu~wde1· tegengewo1·pen aan de aan
vmag van de hoojdhu~wde1· en geg1·ond op 
a1·tilcel 16, IV, van de wet van 30 april 
1961. - Ve1·goeding wegens uitzetting die 
in beginsel ve1·schuldigd is aan de hoofd
lm~w·de1·. - Alclcoord tussen de eigenaa1· 
van het ·om·oe1·end goed en de onde1·huu1·de1· 
waa1·doo1· deze de exploitatie van de han
delszaalc mag voortzetten. - Ve1·goeding 
wegens uitzetting niet verschuldigd. -
W anneer de onderhuurder eigenaar is 
van de in het gehuurde goed geexploi
teerde handelszaak kan de hoofdhuurder 
de hernieuwing van de huur vragen en, 
in principe, bij weigering van de ver
huurder, overeenkomstig artikel 16, IV, 
van de wet van 30 april 1951 de bij dit 
artikel16, IV, bedoelde vergoeding eisen; 
doch wanneer ingevolge een akkoord 
tussen de verhuurder, eigenaar van het 
onroerend goed, en .de onderhuurder, 
eigenaar van de handelszaak, deze de 
exploitatie van de handelszaak in het 
gehuurde goed mag voortzetten, is geen 
vergoeding wegens uitzetting verschul
cligd. 

4 maart 1971. 639 

16. - Ha.ndelsh~tu1·ove1·eenlcomsten . -
W et van 30 ap1·il 1951. - Aard van die 
bepalingen. - De bepalingen van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten zijn in beginsel dwin
gend recht, zodat de partijen er niet 
mogen van afwijken dan wanneer dit 
recht htm uitdrukkelijk of impliciet bij 
de wet verleend wordt . 

19 maart 1971. 699 

17. - H anclelsh~ttt1'ave1·eenlcomsten. -
A1·tilcel 1717 van het Bui·ge1·lijlc Wetboelc. 
- Toepassing . - Voo1·waa1·den. - De 
regel gesteld bij artikel 1717 van het 
Burgerlijk V\Tetboek, volgens welke de 
huurcler 1nag onclerverhuren, en zelfs zijn 
huur aan anderen overclragen, indien 
dit recht h em ni(3t ontzegd is , is van 
toepassing op de handelshuurovereen-
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komsten, behalve in zover bijzonder~ 
bepalingen ervan afwijken. 

19 maart 1971. 702 

18. - Handelshtttt1'ove1·eenkomsten . -
Onde1'htttt1' of lmtwovenlmcht. - Onde1·
huu1· of ove1·dmcht niet ontzegd doo1· de 
huu1'0ve1·eenkomst. - A1·tikel 10 ve1·vat in 
de wet van 30 ap1·il 1951 niet toepasselijk. 
- Artikel 10 vervat in de wet van 
30 april1951 betreffende de handelshuur
overeenkomsten is slechts van toepassing 
op de onderhuur of op de overdracht van 
de handelshuur indien deze hum·overeen
komst een verbod van overdracht of van 
onderhuur bevat. 

19 maart 1971. 702 

19. - Handelshutwove?·eenlcomsten. -
Uitzettingsve1·goeding. Gezamenlijlc 
aangevoe1·de 1·edenen om de lmtt1' te he1'
niettwen. - V e1·goeding uitgesloten we gens 
een van de 1·edenen. - Geen ve1·goeding 
ten voo1·de.le van de hutt1'de1·. - W anneer 
de verhuurder mn. de hernieuwing van 
de huur te weigeren verscheidene redenen 
heeft aangevoerd, waaronder de onrecht
matige daad van de huurder, volstaat 
deze laatste reden, indien zij gegrond is, 
om elk recht op een uitzettingsvergoeding 
ten behoeve van de hum·der uit te sluiten, 
ook al hadden de andere aangevoerde 
redenen, afzonderlijk beschouwd, dat 
recht laten ontstaan. (Art. 16, I, 4°, ver
vat in de wet van 30 april 1951.) 

26 maart 1971. 716 

20. ·- H andelshuu1·ove1'eenlcomsten. -
Aanv1·aag tot he1·nieuwing van de htttt1' 
door de httU?'de?·. - W eige1·ing van de 
ve1·hutt1·de1·. - Gezamenlijlc aangevoerde 
1·edenen om de he1·niettwing te weige1·en. -
W eige1·ing hoofdzalcelijlc geg1·ond op de 
on1·echtmatige daad van de htttt1'de1·. -
Htttt1'de1' die deze 1·eden betwist. - Hutt1'
de1' moet zich, op st1·afje van ve1·val, binnen 
de1·tig dagen na het antwoo1·d van de ve1'
hutwde1' tot de 1·echte1' wenden. - W anneer 
de verhum·der om de hernieuwing van 
de huur te weigeren verscheidene redenen 
h eeft aangevoerd, waaronder een om·echt
matige daad van de hum·der, moet deze, 
zo hij betwist dat de verhuurder ertoe 
gerechtigd is zich op deze reden te beroe
pen, zich, op straffe van v erval, binnen 
dertig dagen na het antwoord van de 
verhuurder tot de rechter wenden, welke 
ook de andere redenen zijn. (Art. 16, 
I, 4° vervat in de wet van 30 april195l.) 

26 maart 1971. 716 

21. - HandelshttU1'0Ve1·eenkomsten. -

Bezetting te1· becle. - Wet van 30 ap1·il 
1951 op de hctndelshutt1'0Ve?'eenlcomsten 
niet van toepassing. - De r echter die 
soeverein in feite, en zonder de bewijs
kracht van de alden t e miskennen, vast
stelt dat uit de bedingen v an de overeen
komst en van d e omstandigheden waarin 
deze laatste gesloten werd, blijkt dat de 
gemeenschappelijke b edoeling van de 
partijen is geweest, zonder enige gedachte 
van wetsontduiking, slechts een recht 
van bezetting t er bede van het in gebruik 
gegeven goed tot stand te brengen, ter 
uitsluiting van elke huurovereenkomst, 
beslist wettelijk dat de litigieuze overeen
komst geen huurovereenkomst is en m eer 
bepaald geen ha.ndelshuurovereenkomst 
en dat zij derhalve niet onder de toepas
sing valt van de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten. 

30 april 1971. 847 

HUUR VAN WERK. 

HooFDSTUK I. - HttU1' van a1·beid. 

HooFDSTUK II. - Htttt1' van diensten. 

HOOFDSTUK I. 

HUUR VAN ARBEID. 

1. - Htttt1' van a1·beid. - A1·beids1·egle
ment. - Bindende k1·acht ten opzichte van 
de we1·lcneme1's . - VooTwaa1·de. - De 
bekendmaking van het arbeidsreglement, 
geregeld door hoofdstuk II van de wet 
van 8 april 1965 tot installing van de 
arbeidsreglementen, heeft tot doel aan 
het regelmatig opgemaakt en in werking 
gesteld arbeidsreglement bindende kracht 
te geven ten opzichte van de werlmemers. 

3 september 1970. 5 

2. - A1·beids1'eglement. - V e1-plichting 
voo1· de wedcgeve1· aan elke we1·lcneme1· een 
afsch1·ift van het 1·eglement te geven. -
Dmagwijdte van deze ve1-plichting. -
W ettelijk gerechtvaardigd is de beslis- · 
sing die, na t.e hebben vastgesteld dat 
niet b ewezen is dat de werlmemer een 
afschrift van h et arbeidsreglement heeft 
gekregen, beslist dat dit reglement ten 
opzichte van deze werlmem er geen bin
dende kracht heeft. 

3 september 1970. 5 

3. - Htttt1' van m·beid. - A1·beidsove1·
eenlcomst voo1· we1·klieden.- A1·beidsonge-
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schilctheid ten gevolge van een a?·beids
ongeval. - Wet van 10 maaTt 1900, 
·a1·tilcel 28bis, bbis . - Recht van de we1·lc
man op het 1w1·maal loon gedtwende een 
peTiode van zeven dagen te 1·elcenen van de 
ee1·ste dag van de a1·beidsongeschilctheid. 
- In geval van arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een arbeidsongeval heeft 
de werlunan recht op het normaal loon 
gedurende een periode van zeven dagen 
te rekenen van de eerste dag van de ar
beidsongeschiktheid. (Wet van 10 maart 
1900, op het arbeidseontract, art. 28bis, 
bbis.) 

4 september 1970. 10 

4. - Htttw van m·beid. - A1·beidsove1·
eenlcornst voo1· we1·lclieden. - A1·beidsonge
schilctheid ten gevolge van een m·beidsonge
val. - Wet van 10 rnam·t 1900, m·ti
lcel 28bis, bbis. - Bepaling toepasselijlc 
in geval van een niewve a1·beidsongeschilct- . 
heid ten gevolge van hetzeljcle ongeval. -
Artikel 28bis, bbis, van de wet van 
10 maart 1900 op het arbeidscontract 
beperkt het toekem1en van het normaal 
loon gedurende een periode van zeven 
dagen niet tot de eerste arbeidsonge
schiktheid opgelopen door de werlunan, 
die het slachtoffer is van een arbeids
ongeval; hieruit vloeit voort dat deze 
bepaling toepasselijk is in geval van een 
nieuwe arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van hetzelfde ongeval. 

4 september 1970. 10 

5. - Httu1' van aTbeid. - A1·beidsove1·
eenlcornst voo1· we1·lclieden. - Gewam·bo1·gd 
loon in gr,val van a1·beidsongeschilctheid 
ten gevolge van een zielcte of een ande1· 
ongeval dan een m·beidsongeval. - We1·lc
man die, om het gewaa1·bo1·gd loon te genie
ten, cont1'Cu;tueel ve1·plicht is aan zijn 
weTlcgeve~· een medisch attest te laten toe
lcomen. - Bewijs dat het medisch attest 
we1·d opgezonden. - Bewijs dat doo1· alle 
1·echtsrniddelen lean w01·den geleve1·d. -
De werkman die, in geval van arbeids
ongeschiktheid ten gevolge van een ziekte 
of een ander ongeval dan een arbeids
ongeval, om het gewaarborgd loon te 
ktUlllen genieten, contractueel verplicht 
is aan zijn werkgever een medisch 
attest te laten toekomen, mag h et opzen
den van dit attest bewijzen door alle 
rechtsmiddelen, vermoedens ingegrepen. 
(Wet van 10 maart 1900, gewijzigd bij 
de wet van 10 december 1962, art. 29, 
§ 1, en 29bis, lid 1). (Impliciete oplossing.) 

17 septen1ber 1970. 50 

6. - HuU1' van aTbeid. - A1·beidsove1·
eenlcomst voo1· we1·lclieden. - Opzegging. 

- Opzeggingstem~ijn. - Scho1·sing van de 
uitvoe1·ing van de a1·beidsovenenlcomst. -
Scho1·sing die in 1·egel de scho1·sing van de 
opzeggingstennijn met zich b1·engt. -
De schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkon1st brengt, behoudens 
andersluidende bepaling, de schorsing 
van de opzeggingstermijn met zich. (Wet 
van 10 maart 1900 op het arbeidscontract 
art. 19.) · 

9 oktober 1970. 134 

7 . - Huu1· van m·beid.- A1·beidsove1'
eenlcomst voo1· weTlclieden. - Opzegging. 
- Opzeggingste1·mijn. - Scho1·sing van 
de uitvoe1·ing van de m·beidsove1·eenlcornst. 
- Scho1·singen waa1·van sp1·alce in m·ti
lcel 28bis van de wet van 10 maa1·t 1900 op 
het m·beidscont1·act. - Opzegging doo1· de 
we1·lcman. - Opzeggingstennijn niet ge
.scho1·st . - De wetgever is afgeweken van 
de regel volgens welke de schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsovereen
kolllst de schorsing van de opzeggingster
lllijn tot gevolg heeft en heeft beslist dat, 
in de gevallen van schorsing van deze 
uitvoering waarvan sprake in arti
kel 28bis van de wet van 10 n1aart 1900 
op het arbeidscontract, deze tern1ijn niet 
geschorst wordt ingeval van opzegging 
door de werkman. 

9 oktober 1970. 134 

8. - A1·beidsove1·eenlcomst. Statuut 
de1· handelsve1·tegenwooTdige1·s. A1'-
beidsongeschilctheid. - Ve1·tegenwoo1·digeT 
bezoldigd bij commissieloon. - Recht op 
de in de ove1·eenlcomst bepaalde ve1·goeding. 
- Modaliteiten. - De handelsvertegen
woordiger die bezoldigd wordt bij colll
nlissieloon en door arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een ziekte of ongeval 
aangetast is, behoudt, onder de voor
waarden en tijdens de dum· vastgesteld 
door de artikelen 10 van de wetten immke 
h et bediendencontract,. gecoordineerd op 
20 juli 1955, en 1 van de wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers, het recht op 
de overeengekon1en bezoldiging, zelfs 
wanneer lonen die helll verschuldigd zijn 
voor door hen1 aangebrachte orders of 
voor orders die door de werkgever zijn 
aanvaard v66r de arbeidsongeschiktheid, 
helll slechts tijdens deze ongeschiktheid 
betaald worden. 

9 november 1970. 214 

9. - A1·beidsove1·eenlcomst. - A1·beids
ove1·eenlcomst voo1· we1·lclieden. - Scho1·sing 
van de ttitvoe1·ing van het contTact. -
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We1·kman get1'0tfen doo1· een m·beidsonge
schiktheid ten gevolge van zielcte . - Ve1'
plichting om zich bij de doo1· de we1·kgevm· 
gemachtigde geneeshee1· aan te bieden. -
Ve1plichting opgelegd doo1· het a.?·beids-
1'eglement. - W ettelijkheid. - De ver
plichting voor de werkman om zich, 
ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens 
ziekte, desgevraagd bij de door de werk
gever gemachtigde geneesheer aan te 
bieden, kan door het arbeidsreglement 
worden opgelegd. (Wet van 10 maart 
1900, art. 29bis, lid 2.) 

25 november 1970. 284 

10. - A1·beidsovereenkomst. A1·-
beidsove1·eenlcomst voo1· we1'lclieden. 
Scho1·sing van de uitvoe1·ing van het con
t?·act. - We1·kman get1·ofjen door een 
a1·beidsongeschiktheid ten gevolge van 
ziekte. - Ve1·plichting om zich bij de doo1· 
de we1·kgeve1· gemachtigde geneeshee·r aan 
te bieclen. - Te1·mijn om aan de ve1plich
ting te voldoen. - Kan in het m·beidsngle
ment w01·den bepaald. - Het arbeids
r eglement kan een termijn bepalen, bin
nen welke de werkman zich, ingeval van. 
arbeidsongeval wegens ziekte, bij de door 
de werkgever gemachtigcle geneesheer 
m9et aanbieden. (Wet van 10 maart 
1900, art. 29bis, lid 2.) 

25 ·november 1970. 284 

11. - A1·beidsove1·eenlcomst. A1·-
beidsove1·eenkomst voo1· we1·klieden. 
Scho1·sing van de uitvoe1·ing van de ove1'
eenkomst. - Beg1·ip. - Tijdens de 
schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst is iedere partij, 
behoudens de uit de wet voortvloeiende 
uitzonderingen, bevrijd van haar ver
plichtingen tegenover de andere partij 
en is zij in de m=ogelijkheid de rechten 
die zij uit de overeenkomst put, te doen 
gelden. (Wet van: 10 maart 1900, arti
kel 28bis, ct.) 

25 november 1970. 286 

12. - A1·beidsove1·eenlcomst. A1·-
beidsove1·eenlcomst voo1· bedienden. - Ont
slag zonde1· opzegging. - Zwaanvichtige 
1·edenen te1· kennis gebmcht bij actngete
kende b1·iej. - Redenen die nattwlcew·ig 
moeten medegedeeld wonlen. - In geval 
van ontslag wegens zwaarwichtige rede
nen zonder opzegging door de werkgever 
wordt vereist, doch volstaat het, dat de 
redenen ter kennis van de bedie1ide 
worden gebracht bij aangetekend schrij
ven met een nauwkeurigheid die het de 
rechter mogelijk maakt de gewichtigheid 
ervan te beoordelen en na te gaan of de 

voor he1n aangevoerde redenen overeen
stennnen met die welke werden medege
deeld. (Wetten op he!; bediendencontract, 
gecoordineerd op 20 juli 1955, art. 18.) 

16 december 1970. 393 

13. - A1·beidsove1·eenlcomst. - Statuut 
de1· handelsve1·tegenwoo1·dige1'S, a1·tilcel 2, 
lid 1 en 2. - Vennoeden « jw·is tantttm , 
van het bestaan van een w·beidsove?·een
komst voo1· bedienden. - Vemweden niet 
wee1·legcl doo1· de enkele omstandigheid dat 
de handelsve1·tegenwo01·diger in het han
dels1·egiste1· is ingesclweven. - Uit de 
enkele omstandigheid dat een in het 
handelsregister ingeschreven handelsver
tegenwoordiger, voor eigen rekening 
daden van koophandel heeft kunnen 
verrichten, kan niet worden afgeleid dat 
hij met zijn activiteit; als vertegenwoor
diger onder het gezag, voor rekening en 
in naam van een of meer opdrachtgevers 
heeft opgehouden. (Wet van 30 juli 1963, 
art. 2, lid 1 en 2.) 

6 januari 1971. 432 

14. - A1·beidsove1·eenkomst. A1·-
beidsove1•eenlcomst voo1· we1·klieden. 
Onde1'b1·eking van het we1·lc doo1· de we?·k
man zonde1· uitdntkkelijke of stilzwijgende 
toestemming van cle we1·kgeve1·. - Ondm·
b?·eking van de ttitvoe1·ing vctn de a1·beids
ove1·eenkomst. - De onderbreking van 
de arbeid door de werkman, zonder de 
uit;druklmlijke of stilzwijgende toestem
ming van de werkgever, onderbreekt de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

6 januari 1971. 435 

15. - A1·beidsove1·eenkomst. A1·-
beidsove1·eenlcomst voo1· we1·klieden. 
A1·beide1· getrotfen doo1· een a?·beidsonge
schiktheid ten gevolge van een ziekte. -
Voo1·tdu1·en van cle a1·beidsongeschiktheicl 
na cle datttm vastgesteld doo·r de clo01· de 
werlcgeve1· gemachtigd geneeshee1· om de 
we1·kelijlcheicl van de ziekte na te gaan. -
fVe1·kmctn die actn de we1·kgeve1· een medisch 
attest heeft gezonden tot bewijs van het 
voortdtwen van z1:jn zielcte . - fVe1·lcgeve1· 
die de echtheicl van dit attest betwist. -
W e1·lcgevm· die geen opcl?·acht geeft aan een 
geneeshee1· bij de we1·lcrnan te gactn of de 
we1·lcman niet ttitnodigt om zich bij een 
do01· hem gemachtigde geneeshee1· ctan te 
bieden. - Geen ve1·plicht·ing voo1· de wm·lc
man een clesbtndigenoncle1·zoelc ctctn te V1'a
gen. - Indien de arbeidsongeschiktheid 
van een werlnuan wegens ziekte voort
duurt na de datmn vastgesteld door de 
geneesheer clie de werkgever heeft ge-
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machtigd om de werkelijkheid van deze 
ziekte vast te stellen, voldoet de werkman 
die aan zijn werkgever een medisch attest 
heeft gezonden tot bewijs van het voort
duren van zijn ongeschiktheid, aan de 
voorwaarden gesteld bij artikel 29bis 
van de wet van 10 maart 1910 op de 
arbeidsovereenkomst, aangevuld bij de 
wet van 10 december 1962, en moet hij 
geen deskundigenonderzoek aanvragen 
als de werkgever de echtheid van dit 
medisch attest betwist zonder een genees
heer te machtigen bij de werlunan te gaan 
of de werkman uit te nodigen om zich bij 
een door hem gemachtigde geneesheer 
aan te bieden. 

20 januari 1971. 493 

16. - A1·beidsove1·eenlcomst. Ar-
beidsove?·eenleomst voo1· bedienclen. - Een
zijdige wijziging in essentiele bestanddelen 
van cle ove1·eenlcomst. - Om·echtmatige be
eindiging. - De partij die essentiele be
standdelen van de arbeidsovereenkomst 
wijzigt, beeindigt deze onrechtmatig en 
is derhalve de vergoeding, bepaald in 
artikel 20 van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende het bediendencontract van 
20 juli 1955, verschuldigd. 

27 januari 1971. 514 

17. - A1·beidsove1·eenleomst. A1·-
beidsove1·eenlcomst voo1· we1·lclieden. 
Conctt?Tentiebeding. - Rechte1· beslist dat 
een concun·entiebeding ongeoorloofd is. -
Rechte1· lean aan clit becling geen bepe1·let 
gevolg geven. - Het staat niet aan de 
rechter, die een concurrentiebeding onge
oorloofd verklaart, er een beperkt gevolg 
aan te geven. 

3 februari 1971. 538 

18. - A1·beidsovereenlcomst. A1·-
beidsove1·eenlcomst voo1· beclienden. 
Scho1·sing. - Ongeval. - Geivaa1·bo1·gd 
loon. - Rechtsvo1·de1·ing van de we1·legeve1· 
tegen de de1·de aanspmlcelijlce voo1· het 
ongeval. - G1·enzen. - De rechtsvorde
ring die de werkgever krachtens arti
kel 10, § 1, 5, van de wetten betreffende 
het bediendencontra.ct, gecoi:irdineerd bij 
koninldijk besluit van 20 juli 1955, in 
de plaats van het slachtoffer of zijn 
rechtverkrijgenden kan instellen tegen 
de derde aansprakelijke voor het aan 
zijn werknemer overkomen ongeval, is 
naar de wet beperkt tot het herstel van 
·de werkelijk door het slachtoffer of de 
rechtverlu·ijgenden geleden schade. 

17 maart l971. 689 

19. - Httur van m·beid. - A1·beids-

ove1·eenleomst. - Te1· beschilclcing van een 
de1·de gesteld we1·leneme1·. - Dienstverband 
met cle we1·kgeve1· die hem te1· beschilelcing 
van die de1·de we1·lcgeve1· stelt. - Slttit niet 
ttit clat hij aangestelde vcm die de1·cle lean 
zijn . - Een werknemer die door zijn 
werkgever ter beschikking van een derde 
wordt gesteld, kan door een arbeidsover
eenkomst met de eerste verbonden blijven 
en tevens de aangestelde van de derde 
zijn voor de toepassing van artikel 138-1, 
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek. 

21 april 1971. 778 

20. - A1·beiclsove1·eenleomst. A1·-
beiclsove1·eenlcomst voo1· we1·lelieden. - Ve1·
ja1·ing. - Vo1·de1·ingen ontstaan uit deze 
ove1·eenlcomst. - Ve1ja1·ingste1·mijnen be
paald doo1· m·tilcel 6 van de wet van 10 mam·t 
190fJ, niet do01· a1·tileel 2271 van het Btw
ge?·lijk Wetboele . - Ten aanzien van 
vorderingen, ontstaan uit een arbeids
overeenkomst voor werklieden, worden 
de verjaringstermijnen bepaald door 
artikel 6 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst, niet door 
artikel 2271 van het Burgerlijk Wetboek. 

2 juni 1971. 977 

21. - A1·beidsove1·eenleomst. Ar-
beidsove?·eenlcomst voo1· bedienclen. - Op
zeggingste?·mijn. - Vaststelling van de 
ancienniteit. - Beteleenis van het begrip 
« dezelfde wedcgeve1· ».-In artikel 15, 1°, 
tweede lid, van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoi:irdineerd op 
20 juli 1955, beogen de termen « dezelfde 
werkgever » de economische exploitatie
eenheicl die de onderneming uitmaakt, 
welke ook de gebeurlijke wijziging van 
haar juridische aard weze. 

2 juni 1971. 979 

22. - A1·beidsove1·eenlcomst. A1·-
beidsovereenlcomst voo1· bedienden. - Op
zeggingste?·mijn. - Vaststelling van de 
ancienniteit. - Tijd gedtwende wellce de 
bedienclen als we1·lcman in dienst van de
zelfde we1·legeve1· is geweest, in aanme1·leing 
te nemen. - Voor bet vaststellen van het 
aantal jaren dienst, bedoeld in artikel 15, 
1 o, tweede lid, van de wet ten betreffencle 
het bediendencontract, gecoi:irdineerd op 
20 juli 1955, moet niet aileen rekening 
worden gehouclen met de tijd dat de 
werlm.emer als bediende maar ook met 
die welke hij als werlunan in dienst van 
dezelfde werkgever is gevveest. 

2 juni 1971. 979 

23. - A1·beidsove1·eenleomst. A1·-
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beidsove1·eenkomst voo1· bedienden. - Op
zeggingste1·mijn. - Vaststelling ~an .~e 
ancienniteit. - W e1·kneme1· 1·espect~evel~J lc 
als we1·kman en als bediende in dienst 
geweest van twee vennootschappen.. -
Voo1·wam·den waa1·onde1· de 1'echte1' de Ja1·en 
dienst bij beid13 vennootschappen in aan
me1·king mag nemen. - W ett1g IS de 
beslissing van de rechter dat de. opzeg
gingstermijn bedoeld in artikel I?, 1°, 
tweede lid, van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoiirdineerd op -
20 juli 1955, client te word~n bepaald 
met inachtnemmg van aile Jaren gedu
rende welke de werlrnemer respectievelijk 
als werkman en als bediende in dienst is 
geweest van twee vem1ootschappen die 
achtereenvolgens op dezelfde plaats g~
vestigd zijn en in feite niet te ondersche~
den zijn wat het personeel betreft, ~IJl 
zij voor de uitoefening van een gebJk
aardige bedrijvigheid werden opgcrwht. 

2 juni 1971. 979 

24. - A1·beidsove1·eenlcomst. A1·-
beidsove1·eenkomst voo1· we1·klieden. 

V1·ingende 1·eden. - Feiten inge1·oepen om 
de jeiten die de d1·ingende 1·eden vom~en, 
toe te lichten. - Voo1·wam·den waaTonde1· 
de 1·echte1· met die jeiten 1·ekening moet 
houden. - Wam1eer de partij bij een 
arbeidsovereenkomst, die een dringende 
reden inroept, feiten die sedert meer dan 
drie dagen v66r het ontslag gekend ZIJU 
of zich na het ontslag hebben voorgedaan, 
aanhaalt om de feiten die de dringende 
reden vormen, toe te lichten, mag de 
rechter de eerstgenoemde feiten niet van 
de hand wijzen om de enige reden dat 
zij niet als dringende reden kunnen 
worden ingeroepen. 

16 jtmi 1971. 1044 

25. - A1·beidsoveTeenlcomst. - A1·
beidsove1·eenlcomst voo1· bedienden. - Ont
slag zoncle1· opzegging Wef!ens d1:ingende 
1·eden. - Feit sede1·t ten m~nste cl1·~e clagen 
bekencl. - Begrip. - Het feit dat met 
betrekking tot een arbeidsovereenko~st 
voor beclienden ontslag zonder opzeggmg 
zou rechtvaardigen, maar dat, om te 
mogen worden ingeroepen, door de ont
slaggevende partij niet seclert ~en mms~e 
drie dagen mag bekend Zl.Jn, IS het fe1t 
met inachtneming van aile omstanclig
heden die er het kenmerk van dringende 
reden ln=en aan geven. (W etten betref
fende het bediendencontract, gecoiirch
neerd op 20 juli 1955, art. 18.) 

16 jtmi 1971. 1045 

HOOFDSTUK II. 

HUUlt VAN DIENSTEN. 

26. - Hutw van diensten. - Aanne
ming van we1·lcen. - Ove1·eenlcomst bij aan
besteding met belcendmalcing en een .be1·oep 
op mededinging. - Wet van 15 me~ 1846, 
aTtilcel 21, en wet van 4 maw·t 1963, 
a1·tilcelen 5 en 6. - Gelijlcheid van de 
insclwijveTs. - Beg1·iJJ. - Indien hij aan 
wie, met toepassmg van de art1kelen 21 
van de wet van 15 mei 1846 op de compta
biliteit van de Staat of 5 en 6 van de wet 
van 4 maart 1963 betreffende het sluiten 
van overeenkomsten voor r ekening van 
de Staat, de werken zijn toegewezen, 
waarvoor een openbaar beroep IS gedaan 
op de mededinging, deelgen~men heeft 
aan de st:udie en de voorbere1dmg van het 
bestek en de bijlagen en het op~aken 
hiervan, stelt de rechter wettehJk de 
rechten en verplichtingen van deze aan
nemer vast en schencH derhalve geenszms 
de regel van de gelij_~_heid tussen de in
schrijvers, wanneer hiJ met aileen op deze 
documenten stetmt maar ook op gegevens 
die extrinsiek zijn aan de zaak, ~el; n.ame 
de tussen de partijen gevoerd~ .bne~Wisse
ling, waaruit een aansprakehJkheid kan 
worden afgeleid, die eigen is aan de aan
nemer en noodzakelijk vreemd aan de 
andere inschrijvers. 

19 november 1970. 256 

27. - Htttt1' van diensten. Aanne-
ming van we1·lcen. - Ove1·eenlcomst bij aan
bestecling met belcenclmalcing en een .be1·oep 
op mededinging. - Wet van 15 me~ 184~, 
m·tilcel 21 en wet van 4 maa1·t 1963, m·tt
kelen 5 en' 6. - Gelijlcheicl van de insch1·ij
veTs. - De overeenkomsten voor aanne
ming van werken die, met toepassin& 
van de artikelen 21 van de wet van 15 me1 
1846 op de comptabiliteit van de Staat 
of 5 en 6 van de wet van 4 maart 1963 
betreffende het sluiten van overeenkom
sten voor rekening van de Staat worden 
gesloten bij aanbesteding met een beroep 
op mededinging en bekenchnakmg, n~ph
ceren de gelijkheid tussen de mschl'IJVers 
en onder meer dat de rechten en ver
plichtingen van degene aan wi~. het werk 
is toegewezen op geen andere WIJZe mogen 
bepaald worden dan de rechten en .:rer
plichtingen van een a~dere mschnJver 
aan wie het werk wordt toegewezen. 
(Impliciete oplossing.) 

19 november 1970. 256 

28. - Htttt1' van diensten. Ove?'een-
lcomsten gesloten in naam van de Staat. -
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Wet van 4. maa1·t 1963, a1·tikel 8, § 1.
Ove1·eenlcomsten bij aanbesteding. - Be
slissing die aan de insclwijve1·, die de 
laagste ~·egelmatige insch?'ijving heeft inge
diend, zijn 1·echtsvm·de1·ing tot betaling van 
schadeve1·goeding heeft ontzegd. - Beslis
sing waa1·bij wo?'dt vastgesteld dat de 
bevoegde ministe1· die van de aanbesteding 
heeft afgezien en de bet1·okken inscll1'ijve1· 
hie1·van op de hoogte heeft gebmcht, de 
ove1·eenkomst niet heeft aangenomen doo1· 
ze aan een ande1·e insch1·ijve1· toe te wijzen. 
- W ettelijkheid. - W ettelijk verant
woord is bet arrest dat aan de inschrijver, 
die de -Iaagste regelmatige inschrijving 
heeft ingediend, zijn rechtsvordering tot 
betaling van scbadevergoeding gegrond 
op artikel 8, § 1, van de wet van 4 maart 
1963 op de in naam van de Staat gesloten 
overeenkomsten, beeft ontzegd, daar de 
bevoegde minister die van de aanbeste
ding heeft afgezien en de betrokken in
scbrijver him·van op de hoogte heeft 
gebracht, de overeenkomst niet heeft 
aangenomen door ze aan een andere 
inscbrijver toe te wijzen. 

25 maart 1971. 715 

HUWELIJK. 

1 . - W ede1·zijdse 1·echten en ve·rplich
tingen van echtgenoten. - GTove teko1·t
komingen van een de1· echtgenoten. -
Maat1·egelen doo1· de vooTzitte1· van de 
1·echtbank bevolen of waa1·voo1· hij machti
ging heeft ve1·leend. - Beslissingen die 
niet vatbaa1· zijn voo1· hoge1· beToep, tenzij 
wegens onbevoegdheid of machtsove1·sclwij
ding. -De beschikk.ingen en de machti
gingen die de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg verleend heeft krach
tens de artikelen 221 en 222 van het 
Burgerlijk Wetboek, zijn niet vatbaar 
voor hoger beroep , tenzij wegens onbe
voegdheid of m achtsoverscbrijding. 

25 september 1970. 85 

2. - liV ede1·zijdse 1·echten en ve1·plich
tingen van echtgenoten. - G1'0ve telco1't
lcomingen van een de1· echtgenoten. -
Ove1·sch1·ijving van een ~~itgijte van cle 
akte van indiening van het ve?·zoelcsch?'ift 
om ve1·bod op te leggen zelce1·e goede1·en te 
ve1'V1'eemden of met hyJJOtheek te bezwm·en. 
- D1·aagwi.idte vctn deze maat1·egel. - De 
overschrijvin'g van een uitgifte van de 
aide van indiening van h et verzoek
scbrift om verbod op te leggen zekere 
goederen te vervreemden of m et hypo 
tbeek te bezwaren is boofdzakelijk een 

voorlopige maatregel waarvoor de voor
zitter van de rechtbank van eerste aanleg 
machtiging verleent in afwachting dat 
hij over bet verzoekscbrift kan uitspraak 
doen. (Burg. Wetb., art. 222.) 

25 september 1970. 85 

3. - W ede1·zijdse Techten en ve1plich
tingen van echtgenoten. - G1·ove telcoTt
komingen van een de1· echtgenoten. - Be
schilcking van de voo1·zitte1· van de 1·echtbank 
van ee1·ste aanleg wam·b~j machtiging wo1·dt 
ve1·leend voo1· dom·haling van de ove1·sch1·ij
ving ene1· uitgifte van de akte van incliening 
van een ve1·zoeksclwift om ve1·bod op te 
leggen zekeTe goede1·en te ve1·v1·eemden of 
met hypotheek te bezwaren. - Ove1·sch1'ij
ving die geen bestaans1·eden mee1· heeft. -
Beslissing wam·bij noch de macht noch de 
bevoegdheid van de voo1·zitte1· woTdt ove1·
sclweden. - D e voorzitter van de recbt
bank van eerste aanleg die machtiging 
verleent tot doorbaling van de over
schrijving ener uitgifte van de alde van 
indiening van een verzoekschrift om ver
bod op te leggen zekere goederen te ver
vreemden of met bypotbeek te bezwaren , 
waarvoor hij vroeger macbtiging beeft 
verleend, omdat deze overschrijving geen 
bestaansreden meer heeft, met name 
wam1eer de ecbtgenoot, die om de over
scbrijving beefb verzocbt, in de doorha
ling toestemt, overschrijdt noch zijn 
macbt noch zijn b evoegdheid. (Bmg. 
W etb., art. 222.) 

25 septe111ber 1970. 85 

4. - Respectieve 1·echten en ve1·plichtin
gen van de echtgenoten. - Feitelijlc ge
scheiden echtgenoten. - VeTzoek van een 
de1· echtgenoten om gemachtigd te wm·den 
zelce1·e inlcomsten of bed1·agen te ontvangen. 
- DooT de eise1· te leve1·en bewijs. -
De bij artikel 212 van bet - Bmgerlijk 
vVetboek bepaalde verplichting tot hulp
verlening evenals de bij artikel 218 
van hetzelfde wetboek opgelegde ver
plichting bij te dragen in de lasten van de 
huishouding moeten in beginsel in de 
ecbtelijke verblijfplaats uitgevoerd wor
den; wam1eer de echtgenoten feiteli.ik 
gescheiden zijn, moet de echtgenoot die 
zich beroept op een van deze beide 
bepalingen bewijzen dat de scheiding 
en eventueel het voortduren ervan aan 
de schuld van de andere echtgenoot te 
wijten zijn. 

14 januari 1971. 465 

5. - W ede1·zijdse 1·echten en veTpl1:ch
tingen van de echtgenoten. - VeTplichting 
tot hulp en tot bijdmge in cle lasten van cle 
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huishottding.- Uitvoe1·ing in de echtelijke 
ve1·blijfplaats. - De bij artikel 212 v.an 
het B1.ugerlijk W etboek voorgeschreven 
hulpverplichting moet in beginsel in de 
echtelijke verblijfplaats worden uitge
voerd. (B.W., art. 212, 213 en 218, ver
vangen bij artikel 1 van de wet van 
30 april 1958) . 

27 m ei 1971. 968 

6. - W ede1·zijdse 1·echten en ve1plich
tingen van de echtgenoten. - Ve1·plichting 
tot httlp en tot bijdmge in de lasten van 
de lmishouding. - Feitelijk gescheiden 
echtgenoten. - Vonle1·ing tot onde7·houds
tdtke1·ing van een de1· echtgenoten. - Be
wijs dat moet gelevenl wonlen dooT de 
eisende echtgenoot. - De feitelijk ge
sclwiden echtgenoot die een uitkering tot 
onderhoud van zijn echtgenoot vordert, 
moet bewijzen dat de scheiding aan diens 
schuld te wijten is. (B.W., art. 212 en 

INDEPLAA TSSTELLING. 

Betaling doo1· de schttldenaa1· van zijn 
eigen schttlcl en niet die van een de1·de. -
Geen indeplaatsstelling kmchtens de wet 
of indeplaatsstelling bij ove1·eenkomst. -
Hij die uitsluitend zijn eigen schuld 
betaalt en niet die van een derde, is 
niet krachtens de wet in de plaats 
gesteld en mag niet bij overeenkomst in 
de plaats worden gesteld van de schuld
eiser ter uitoefening v an diens rechten 
jegens deze derde. (Burg. Wetb ., arti
kel 1249 tot 1252.) 

12 november 1970. 236 

INGEBREKESTELLING. 

Aanmaning of daaTmee gelijkstaande 
akte. - Op1·oeping tot ve1·zoening voo1· de 
weTk1·echte1'81'aad. - Soeve1·eine beoonle
ling doo1· de .feiten1'echte1'. - De feiten
rechter vermag uit de omstandigheden 
van de zaak af te leiden dat een oproepu1g 
wt verzoening een i:ngebrekestelling ople
vert in de zin van artikel 1139 van het 
Bmgerlijk 'Vetboek. 

26 mei 1971. 956 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

TITEL I. - ALGEMENE BEGRIPPEN. 

I 

218, vervangen bij artikel 1 van de wet 
van 30 april 1958.) 

27 mei 1971. 968 

7 . - W ecle1·zijclse 1·echten en ve1·plich
tingen. vcm de echtgenoten. - Ve1·plichting 
tot httlJJ en tot bijdntge in de lasten van 
de httishouding. - Feitelijlc gescheiclen 
echtgenoten. - Vo1·cle1·ing tot onde7·hottcls
ttitke1'ing vcm een de1· echtgenoten geg1·oncl 
op het voo1·tdtw·en van cle f eitelijke schei
ding. - Bewijs clat moet gelevenl wo1·den 
doo1· de eisencle echtgenoot. - Du1.ut de 
scheicli:ng tussen feitelijk gescheiden echt
genoten voort, dan moet d e echtgenoot 
die een uitkering tot onclerhoud van zijn 
echtge:noot vordert, bewijzen dat het 
voortdm•en van de scheiding aan diens 
schuld te wijte:n is. (B.W., art. 212 en 
218, vervangen bij artikel 1 van de wet 
van 30 april 1958.) 

27 mei 1971. 968 

l. Begrip. 
2. Almualiteit van de belasting. 
3. Opcentiemen. 
4. Aanslagtermijne:n. 
5. Vrijstelli:nge:n. 
6. Belastingaangifte. 
7. Aanslag en inkohieri:ng. 
8. Aanslagbiljet. 
9. Wijziging door de aclministratie van 

een aangifte . 
10. Belastingcommissie. 
11. Aanslag van ambtswege . 
12. Raming van de b elastbare grondslag. 
13. Raming van de belastbare grondslag 

door tekenen of i:nclicie:n van ge
goeclileid. 

14. Raming van de belastbare grondslag 
bij vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen. 

15 . Mtrek van de bedrijfsuitgaven en 
-las ten. 

16. Mtrek van bedrijfsverliezen van 
vroegere dienstjaren. 

17. Aftrek- van de reeds be las ~e elemen
ten t eneinde dubbele belasting te 
vermijden. 

18. Vermindering wegens gezu1slasten. 
19. Verhoging als sanctie. 
20. Reclamatie. 
21. O:ntheffing. 
22. Beroep voor h et hof van beroep. 
23 . Voorziening in cassatie. (Zie : Oassa

tie, Oassatiemiddelen, Vom·ziening 
in cassatie.) 
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24. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, 
voorrecht van de Schatkist. 

25. Internationale verdragen. 

a) Verdrag met de Verenigde Staten 
van Amerika. 

b) Verdrag met Frankrijk. 

c) Verdrag met het Groothertogdom 
Luxemburg. 

d) Verdrag met Italie. 

e) Verdrag met de Neclerlanden. 

f) Verdrag tussen Belgie en het Ver
enigd Koninkrijk van· Groot-Brit
tannie en Noord-Ierland. 

g) Verdrag tussen Belgie en Zweclen. 

TITEL II. - STELSEL v66R HET WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

HoOFDSTUK I. - Belasting op de inlcom
sten ttit mwoe1·ende goede1·en ( G1·oncl
belasting). 

HooFDSTUK II. - Belasting op de 
inlcomsten uit 1'0eTende lcapitalen (M o
bilienbelasting). 

HooFDSTUK III. - Belasting op cle 
bed1·ijjsinlcomsten (Bed1·ijjsbelasting). 

HoOFDSTUK IV. - Aanvullende pe1·sonele 
belasting. 

HooFDSTUK V. - Nationale c1·isisbelas
ting. 

TITEL III.- WETBOEK VAN DE INKOll'i
STENBELASTINGEN. 

HoOFDSTUK I. - Pe1·sonenbelasting. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

§ 2. - Inkomsten uit grondeigendommen. 

§ 3. - InkolliSten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

4. - Bedrijfsinkomsten. 

5. - Diverse inkomsten. 

HoOFDSTUK II. ·- Vennootschapsbelas
ting. 

HoOFDSTUK III. - Rechtspm·sonenbelas
ting. 

HoOFDSTUK IV. - Belasting van cle 
-niet-ve1· blijjhoudeTs. 

HoOFDSTUK V. - Vo01·heffingen . 

§ 1. - Onroerende voorheffing. 

§ 2. - Aanvullende onroerende voorh effing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende roerende voorheffing. 

§ 5. - Bedrijfsvoorheffing. 

§ 6. - Aanrekening van de voorheffingen. 

HOOFDSTUK VI. - Ove1·gangsbepalingen. 

TITEL IV.- TIJDELIJKE BELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Speciale uitzoncle1·lijlce 
belasting op cle winsten ttit zelce1·e 
valtttaspeculaties. 

HooFDSTUK II . - Speciale belasting op 
cle winsten voo1·tvloeiend ttit leve1·ingen 
en p1"estaties aan de vijand. 

HooFDSTUK III. - Extm-belasting op cle 
in oo1"logstijd behaalde exceptionele 
inlcomsten. 

HooFDSTUK IV. - Bijbelasting op ttit
zonde1·lijlce gecleelten van bepaalde in
lcomsten van de ja1·en 1951 en 1952. 

HooFDSTUK V . - Bttitengewone conjww
tuu1·taks . (Wet van 12 maart 1957.) 

HouFDSTUK VI . - Buitengewone belas-
ting vastgesteld bij de wet voo1· econo

mische expansie, sociale voorttitgang 
en financieel he1·stel van J4. jeb1·ua1·i 
1961. 

TITEL I. - A lgemene 
begrippen. 

l. BegTip . 

2. Annualiteit van cle belasting. 

3. OJJcentiemen . 

4. Aanslagtennijnen. 

5. V1·ijstellingen. 

6. Belastingaangifte. 

1. - Aangijte in cle belastingen. 
Taal wam·in cle aangijte m.oet gedaan 
worden. D e belastingplichtige is 
wettelijk verplicht de aangifte van zijn 
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belastbare inkomsten te doen door mid
del van h et hem door de geweRtelijke 
dienst der belastingen toegezonclen for
mulier dat opgesteld is in de taal van 
het gebied waarin deze clienst is gevestigd 
en wam1eer zijn werkkring uitsluitend de 
gemeenten zonder specials regeling be
strijkt, zelfs wanneer het formulier 
opgesteld is in een andere taal dan cleze 
gekozen door de belastingplichtige. (Wet
hoek van de inkom.stenbelastingen, arti 
kel 212 tot 215 en geco6rdineerde wetten 
op het gebruik van de talen in bestuurs
zaken, art. 33, § l.) 

10 november 1970. 233 

7. Aanslag en inlcohie1·ing. 

2.- Aanslag en inkohie1·ing.- On?·oe
?'end goed in onve1·deeldheid onde1· ve?·schil
lende eigenctct?'S, - Belasting ve1·schttldigd 
op dit on1'0e1·end goed. - M edeeigenam·s 
naa1· eve?uwligheicl gehouden tot een aan
deel pe?' hoofd in de belastingschttld. -
Inlcohie1·ing van het belastingaandeel ten 
name van ellce eigenaa1·. - Ontstaat d e 
belastingschulcl rechtstreeks ten laste 
van de medeeigenaars van een onroerend 
goed, clan is, behouclens andersluidende 
wetsbepalingen, elke medeeigenaar 
slechts gehouden voor een aandeel per 
hoofd, dat ten name van elke medeeige- · 
naar ten kohiere moet 'Worden gebracht. 

8 september 1970. 24 

3.- Aanslag en inlcohie~·ing . ...:_ Nietttve 
of sttbsidiaire aanslag. - Gecoonlineenle 
tvetten bet1·efjencle de inlcomstenbelastingen, 
a?·tilcel 7 4·bis. - Dezelfde belastingelemen
ten. - Positieve of negatieve mate?·iele· 
elementen die samen de belastba?'e g?·ond
slag vo1"1nen. - Het begrip « clezelfde 
belastingelementen » vermeld in arti
kel 74b·is van de gecoorclineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen slaat 
op aile positieve of negatieve materiele 
elementen clie de belastbare grondsbg 
vormen. 

29 september 1970. 98 

4. - Aanslag en inlcohie1·ing. 
N ·ieuwe of sttbsicliai1·e aanslag. - Ge
coonlinee?·cle wetten, a1·tilcel 7 4·bis. 
Aanslag nietig ve1·lclaanl en nietttve of 
subsidiai1·e ctanslag, die bet?·elclcing hebben 
op ve1·schillende dienstjm·en. - W ettelijlc
heid. - Voor het vaststellen van een 
nieuwe of subsidiaire aanslag overeen
komstig artikel 74bis van de gecoordi
neerde wet ten betreffende de inkomsten
belastingen, wordt niet vereist dat de 

· nietig verklaarcle aanslag en de nieuwe 
of subsicliaire aanslag betrekking hebben 
op hetzelfde clienstjaar. 

29 september en 6 oktober 1970. 
98 en 121 

5. Aanslag en inlcohie1·ing. 
Niettwe of sttbsicliai1·e aanslag. - Ge
coonlineenle tvetten bet?'e tJencle de inlcom
stenbelastingen, a?·tilcel 74.bis. - Dezelfcle 
belastingelementen. - Beg1·ip . - Indien 
een aanslag in de bedrijfsbelasting nietig 
verklaard wordt in zover hij berustte op 
een reserV!'J en bedragen gelijk aan de 
uitgaven die niet · mogen afgetrokken 
worden van de belastbare inkomsten van 
latere belastingjaren, van de bedrijfs
belasting voor cleze dienstjaren ontslagen 
zijn, omdat vorenbedoelde uitgaven op 
deze oorspronkelijk aangeslagen reserve 
afgenomen waren, heeft de administratis 
het recht om, met toepassing van arti
kel 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
naar gelang van het geval, nieuwe of 
subsidiaire aanslagen te vestigen betref
fencle de genoemcle dienstjaren op h et 
bedrag van die uitgaven, daar cleze 
reserve in dit geheel van belastingen, in 
de zin van artikel 74bis eenzelfde 
belastingelement vormt, dat positief is 
voor de oorspronkelijke aanslag over het 
eerste, later nietig verklaarde dienstjaar, 
en negatief is voor de oorspronkelijke 
aanslagen over de latere clienstjaren, die 
tot grondslag dienen voor de nieuwe of 
subsidiaire aanslag over deze dienstjaren. 

29 september 1970. 98 

6. - Aanslag en inlcohie1·ing. 
Nieuwe aanslag.- Toepassingsvoo?'tvaa?'
den. - Artikel 74bis van de gecoorcli
neerde wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, dat het de administratis 
mogelijk maakt, onder bepaalde voor
waarden en binnen bepaalde termijnen, 
op grond van dezelfde belastingelemen
ten een nieuwe aanslag te vestigen, stelt 
het aanwenden van deze mogelijkheid 
niet afhankelijk van de voorwaarde dat 
dezelfde belastingelementen, waarop de 
nieuwe aanslag is gevestigd, " nieuw » 
zijn, clit wil zeggen dat zij te voren aan 
de administratis niet bekend waren. 

6 oktober 1970. 121 

7. Aanslag en inlcohie1·ing. 
Nietttve of sttbsicliai?'e ctanslag. - Dezelfde 
belastingelementen. - Beg1·ip. - De 
woorden " clezelfde belastingelementen », 
in artikel 74bis van de gecoorclineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas-
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tingen, bedoelen . de materiele gegevens 
die bijclragen tot de vaststelling van de 
belastbare grondslag. 

6 oktober 1970. 121 

· 8. Aanslag en inlcohie1·ing. 
Niettwe of subsidiai1·e aanslag. - Ge
coth·dineenle wetten , m·tilcel 7 4·bis. 
Dmagwijclte van deze wettelijlce bepaling. 
- Artikel 7 4bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen strekt ertoe, in geval van nietig
verklaring van een aanslag, aan de 
administratie de mogelijkheid te ver
schaffen om de b elastingplichtige rechts
geldig aan te s laa.n wegens belastingen 
die hij wettelijk is verschnlcligd, ongeacht 
de omstandigheden, behoudens verval 
en rechterlijk gewijsde. 

6 oktober 1970. 121 

9. - Aanslag en inlcohie?'ing. - Ge
coo1·dinee1·de wetten bet1'effende de inlcom
stenbelastingen, a1·tilcel 74.ter. - Geding
voe?·endr; pa1·tij. Beg1·ip. Een 
gedingvoerende partij in een rechtsvor
dering, in de zin van artikel 74te1' van 
de gecoordineerde wetten b etreffende de 
inkomstenbelastingen, is hij die regel
matig voor een rechtbank wordt vervolgd 
of als burgerlijke partij optreedt. 

18 februari 1971. 588 

10. - Aanslag en inlcohie1·ing. Ge-
coonlinee?·de wetten bet?·effende cle inlcom
stenbelastingen, aTt·ilcel 74.ter. - R echts
voTde?·ing 1.vaantit een bewimpeling van 
inlcomsten blijkt . - Beg?'iJJ. - Indien 
een rechtsvordering nitwij st dat een 
gedingvoerende p artij inkomsten bewim
peld heeft of verznimd heeft aan te 
geven , ongeacht elke vaststelling door de 
rechterlijke beslissing op deze rechtsvor
dering van het werkelijk bedrag van de 
bewimpelde of niet aangegeven inkom
sten, is zij een rechtsvordering waarvan 
het voorwerp door het bestaan van. 
inkomsten wordt be!nvloed , in de zin 
van artikel 7 4te1' van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbela.s
tingen. 

18 febrnari 1971. 588 

11. - Aanslag en inkohie1·ing. -
Nieuwe aanslag en subsidiai1·e aanslag.
Gecoo1·dinee1·de wetten bet?'effende de in
Tcomstenbelastingen, a1·tilcel 74bis. - Wet
telijlce bepaling van toepassing op de 
speciale belasting op de winsten voo?'t
vloeiend ttit leve1·ingen en p1·estaties aan 
de vijand. - D e bepalingen van arti-

kel 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, op 
grond waarvan de acl.ministratie een 
nienwe aanslag kan vestigen of een 
snbsidiaire aanslag aan de goecUmm·ing 
van het hof van beroep kan onderwerpen, 
zijn van toepassing op de speciale belas
ting op de winsten voortvloeiend nit 
leveringen of prestaties aan de vijand. 
(\Vet van 15 oktober 1945, artikel 13.) 

ll jnni 1971. 1014 

12. - .Aanslag en inlcohie1·ing. -
Nieuwe aanslag en sttbsidicti?·e cwnslag. 
- Gecoo·rdinee1·de wetten bet1·eOencle de 
inlcomstenbelastingen, a1·tilcel 7 4·bis. 
W ettelijke bepaling van toepctssing op de 
extm-belasting op de in ooTlogstijd behaalde 
bttitengewone w·insten. - De bepalingen 
van artikel 74bis van de gecoordineerde 
wettei1. betreffende de inkomstenbelas
tingen, op grand waarvan de administra
tie een nienwe aanslag kan vestigen of 
een snbsidiaire aanslag aan de goecl.ken
ring van het hof van beroep kan onder
werpen, zijn van toepassing op de 
extra-belasting op d e in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten. (vVet 
van 16 oktober 1945, art. 19.) 

ll juni 1971. 1014 

13. - Aanslctg en inlcohie1·ing. -
Sttbsicliai1·e aanslctg. Nietigve1·Tcla1·ing 
doo1· het hof van beToep van een acmslag 
in cle specicde belasting op de winsten 
voo1·tvloeiencl ttit leve1·ingen en p1'estaties 
aan cle vijancl en van een acmslag in cle 
extm-bela.sting op de in oo1'logstijcl behaal
de exceptionele inlcomsten. - Subsidicti1·e 
acmsla.g in cle ext?'Ct-belasting ten name 
van clezelfde belastingplichtige op dezeljde 
belastbcwe elementen als die wacwop cle 
aanslag in de speciale belasting was 
gevestigcl. - W ettelijlcheicl. - \ Vettelijk 
is de beslissing van het hof van beroep, 
die na de aanslag in de speciale belasting 
op de winsten voortvloeiend nit leverin
gen of prestaties aan de vijand en in de 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten te hebben 
nietig verklaard, omdat de belastbare 
gronclslagen op willekenrige wijze waren 
vastgesteld, een snbsidiaire aanslag in de 
extra-belasting, geldig en invorderbaar 
verklaart, die door de administratie 
voor het genoemde gerecht werd ge
bracht, en ten name van dezelfde 
belastingplichtige, in de zin van arti
kel 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen werd 
gevestigd op dezelfde belastingelementen 
als die waarop de nietig verklaarde 
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aanslag in de speciale belasting was 
gevestigd. 

ll jl.mi 1971. 1014 

8. Aanslagbiljet. 

9. Wijziging doo1· de ctdministmtie 
van een ctctngifte. 

10. Belastingcomrnissie. 

11. Aanslag van ambtswege. 

12. Raming van de belastbm·e gmndsletg. 

14. - Raming van de belastbm·e 
g1·ondslag. - Bewijs do01· feitelijlce ve1"
moedens. - J!'eitelijlce vennoedens. -
Beg1·ip . - De aclministratie van de 
clirecte belastingen mag het bewijs van 
de belastbare gronclslag leveren aan de 
hand van feitelijke vermoeclens en zulk 
vermoeden kan nacler bepaalcl worden 
in een geschrift clat eenzijclig is opge
maakt door een persoon, die me t de 
belastingschulclige een overeenkomst 
heeft gesloten. 

13 oktober 1970. 149 

15. - Raming van de belastbm·e g?·ond
slag. - V oo?Tactd vctn de pmdttlcten en 
goede1·en die ove?·blijft bij het afslttiten 
vctn een dienstjacw. - Bewijs doo1· cle 
aclminist?·atie dat de voo?Tctad oncle1·schat 
is en dat een winst bestactt ten gevolge 
vctn ve?Tichtingen tijdens clit clienstjaa1· 
gedaan. - Tegenbewijs 1·ttst op de belas
tingplichtige. - Wanneer de administra
tie van de clirecte belastingen heeft 
bewezen clat de bij het afsluiten van een 
clienstjaar overblijvencle proclukten of 
goederen onclerschat zijn, en door ver
moedens ook het bestaan heeft bewezen 
van een winst ten gevolge van verrich
tingen die in de loop van dit dienstjaar 
waren gedaan, client de belastingplichtige 
het tegenbewijs t e leveren door aan te 
tonen dat de onderschatting reeds v66r 
de aanvang van het clienstjaar bestond 
en voortvloeit uit verrichtingen die in 
de loop van vroegere clienstjaren waren 
gedaan. (Gecoorclineerde belastingwetten, 
art. 27, § 1, lid 1, 32, § 1, en 55, § l.) 

17 december 1970. 395 

16. - Raming van de belastbm·e g1"ond
slctg. - V ennootschap met ?·echtspe?·soon
lijkheid. - Staat van de fiscale 1·ese1"ves, 
die de speciale 1·ekening is van de in 
1·ese1·ve geb1"ctchte, 1·eeds actngeslagen in-

komsten. - DTaagwijdte van deze staat. 
- De staat van de fiscale reserves van 
een vennootschap met rechtspersoonlijk
heid, die de bijzondere rekening vormt 
van de in reserve gebrachte, reeds aan
geslagen inkomsten, waarvan het houclen 
worclt voorgeschreven bij artikel 52, 
§ 6, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen is 
geen element van de boekhouclkl.mclige 
balans waardoor het bedrag van de 
belastbare winsten en baten wordt 
vastgestelcl. 

7 januari 1971. 440 

17 . - Raming van de belastbm·e 
g1·ondslag. - Recht van de aclministmtie 
om do01· alle 1·echtsmicldelen het ve1·dicht 
lca?·alcteT te bewijzen van de tegen ham· 
aangevoenle alcten. - De administratie 
kan met het oog op de vaststelling van 
de belasting het verclicht karakter van 
een overeenkomst bewijzen door aile 
rechtsmiddelen met inbegrip van ver
Inoedens. 

21 januari 1971. 497 

18. - Raming van de belastba1"e 
g1·ondslag. - Belastbm·e g1·onclslag doo1" 
de administmtie vastgestelcl do01· middel 
van feitelijlce ve1·moedens. - Tegenbeivijs 
ten laste van de belastingplichtige. -
Rtelt de achninistratie, stel.mend op arti
kel 246 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen, de belastbare grondslag 
vast door midclel van feitelijke vermoe
dens, clan moet de belastingplichtige het 
tegenbewijs levei·en. 

1 april 1971. 731 

13. Raming van de belastbcwe g1·ondslag 
do01· telcenen of inclicien van gegoedheid. 

14. Raming vctn cle belastbm·e gmndslag 
bij ve1·gelijlcing met soo1·tgelijke 

·belastingplichtigen. 

15. AftTelc van de becl?·ijfsuitgaven 
en -lasten. 

19. - Aft1·elc van bed?·ijfsttitgaven en 
-lasten . - Bed?·ijfsttitgaven gedactn tijdens 
het belastbaa1· tijdpe1·lc. - Aft?·elcbaa1", 
zelfs inclien zij niet z~jn gedaan om de 
tijclens hetzelfde tijdpe1-lc behctalde inlcom
sten te ve?·lc?.,ijgen of te behottden. - De 
uitgaven die werkelijk geclaan zijn tijdens 
het belastbaar tijdperk en die een be
drijfskarakter vertonen zijn aftrekbaar 
van het brutobechag van de bedrijfs-
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inkomsten, ook al zijn zij niet gedaan 
om de inkomsten over het litigieuze jaar 
of dienstjaar te verkrijgen of te behouden. 
(Gecoordineerde wetten b etreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26, § l.) 

17 december 1970. 397 

20. - Ajt1·ek van de becl1·ijjsuitgaven 
en -lasten. - Ve1·lies geleden doo1· een 
pe1·sonenvennootschap met 1'echtspe1·soon
lijkheid.- We1·kend vennoot die dit ve1·lies 
voo1· zijn 1'elcening neemt of een pe1·soonlijke 
sto1'ting doet aan de vennootschap om het 
ve1'lies te delcken. - Ve1·lies dat ald~ts een 
bed1·ijjsve1·Ues wonlt voo1· deze vennoot. -
E en bedrijfsverlies van een p ersonen
vennootschap m et rechtspersoonlijkheid 
wordt een p ersoonlijk bedrijfsverlies van 
een werkend vennoot, wanneer hij van 
zijn eigen geld aan de vennootschap 
een bedrag stort om haar verlies te 
dekken of dit verlies persoonlijk voor zijn 
rekening n eemt. (Gecoordineerde belas
tingwetten van 15 januari 1948, art. 25, 
§ 1, 1°, 26 en 32, § l.) 

25 februari 1971. .611 

21. - Ajt1·ek van de becl1·ijjsuitgaven 
en -lasten. - P e1'sonenvennootschap met 
1'echtspe1·soonlijlcheid die met ve1'lies wo1·dt 
ve1·efjend. - Ve1'lies van de inb1·eng voo1' 
een we1·lcencl vennoot. - Ve1·lies dat geen 
ajt1·elcbam· bed1·ijjsve1'lies is voo1' deze ven
noot. - Uit de enkele omstandigheid dat 
een personenvennootschap met rechts
persoonlijkheid met verlies wordt ver
effend en dat dientengevolge een werkend 
vennoot geheel zijn inbreng in deze ven
nootschap of een gedeelte ervan h eeft 
verloren, volgt niet clat cleze vennoot 
aldus p ersoonlijk een bedrijfsverlies heeft 
geleclen dat als dusdanig van zijn be
drij£sinkomsten aftrekbaar is . (Gecoordi
neerde belastingwetten van 15 januari 
1948, art. 25, § 1, 1°, 26 en 32, § l.) 

25 februari 1971. 611 

16. Ajt1·elc van becl1·ijjsve1'liezen 
van m·oege1·e clienstja1·en. 

22. - Ajt'l'elc van de bed1·ijjsve1'liezen 
van v1·oege1·e dienstja1·en. - Handelsven
nootschap die in Fmnlc1·ijk en in B elgie 
gelegen vaste in1'ichtingen heeft. - NI aat
schappelijlce zetel van de vennootschap in 
Belgie gevestigd. - Vaststelling van de in 
Belgie belastbcwe inlcomsten. - Ve1'liezen 
van de v1·oege1·e dienstja1·en moeten wm·den 
ajget1'olclcen van de inlcornsten behaald 
zowel doo1· de in Fmnlc1·ijlc gelegen in-
1'ichting als doo1' de in Belgie gelegen in-

1·ichtingen. - vVmmeer een handelsven
nootschap, waarvan d e maatschappelijke 
ze.telm13elgie 1s gevestigd, een in Frank
rlJk gelegen vaste inrichting heeft, moeten 
de tijdens de v roegere dienstj aren geleden 
bedrijfsverliezen, die naar luid van arti
kel 32 van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen van de 
belastbare inkomsten aftrekbaar zijn, 
afgetrokken worden van het geheel van 
d~ mkomsten van de onderneming, clit 
w1l zeggen, zowel van die welke in Frank
rijk zijn behaalcl of ontvangen a ls van 
d1e welke m Belg1e werden behaald, hoe
wei de eerste, in de bij de Frans-Bel
gische overeenkomst van 16 m ei 1931 
omschreven voorwaarden, in Belgie van 
de belastmg vrijgestelcl zijn. (Wetten 
be~reffende de .i.nkomstenbelastingen, ge
coordmeerd blJ h et konmklijk besluit 
van 6 augustus 1931 en het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 
artikel25, § 1, 1°, 27, § 1, en 32, en Frans~ 
Belgische Overeenkomst van 16 m ei 1931, 
goedgekeurd bij de handeling · van de 
wetgevende macht van 28 december 
1931.) 

10 november 1970. 231 

17. Ajt1·elc van de 1·eeds belaste elementen 
teneinde dubbele belasting 

te vennijden. 

23. - Ajt1·ek vcm de 1·eeds belaste ele
menten teneinde dttbbele belasting te ve1'
mijden. - Ajt1·elc onde1'wo1pen aan de 
voo1·wctm·de dat de belastingplichtige de 
goede1·en die de 1·eeds belaste inlcomsten 
opb1·engen in eigendom heeft gehad gecltt-
1'ende gans het boelcjaa1· in de loop waa1·van 
deze inkomsten we1·den geincl. - Boelc
jaaJ', - Beg1·ip. - Het boekjaar gedu
rende hetwelk de belastingplichtige de 
goederen die de inkomsten opbrengen in 
e1gendom moet gehad hebben opdat hij, 
naar luicl van artikel 52, § 3, van de 
gecoordineerde wet ten betreffende de in
komstenbelastingen, deze reeds belaste 
inkomsten van zijn belastbare winsten 
zou mogen aftrekken, is het tijdperk dat 
in aanmerking werd genomen om ge
noemde belastbare winsten vast te stel
len ; indien de belaste winsten betrekking 
hebben op een tijdperk van meer clan 
twaalf maanden, dan mogen d e reeds 
belaste diviclenden van effecten, die de 
belastingplichtige slechts gedurende een 
jaar in eigendom heeft gehad, derhalve 
niet afgetrokken worden. 

29 september 1970. 104 
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18. Ve1'minde1·ing we gens gezinslasten. 

19. Vedioging als sanctie . 

20. Reclamatie. 

24. - Reclamatie. - Recht van cle 
belastingplichti ge van zijn 1·eclamatie af
stand te doen of het voo1·tve1'p e1·van te 
bepm·ken. - Het recht voor d e belasting
plichtige om een reclamatie tegen de te 
zijnen laste gevest.igde aanslag in te 
dienen, impliceert het r echt om van de 
reclan1atie afstand te doen of het voor
werp ervan to t b epaalde grieven te be
perken. (Gecoord . wetten betreffende de 
inkomstenbel., art . 61, § 3 .) 

11 juni 1971. 1012 

25. - Reclamatie . - Afstand of bepe?·
king van het voo?'tve?p van de ?'eclamatie . 
- Een lasthebbe1· kan van cle 1·eclamatie 
afstand doen of het voo?'tve?'P e1·van bepe?·
ken. - Een lasthebber van de belasting
plichtige die daartoe de nodige macht 
heeft gekregen kan van een recla.matie 
tegen een aanslag in de inkomstenbe
lastingen afstand doen of het voorwerp 
van deze reclamatie tot b epaalde grieven 
beperken. 

11 juni 1971. 1012 

21. Ontheffing. 

22. B e1·oep voo?' het hof van be1·oep. 

23. Voo?'ziening in cassatie. (Zie : Cas
satie, Cassatiemiddelen, Voorziening in 
cassatie .) 

24. Ve1·volgingen, tem~itvoedegging, 
voo?Techt van cle Schatkist. 

25. Inten~at·ionale ve1'd1·agen. 

a) Verdrag met de Veren igde Staten 
van An1.erika. 

b) Verdrag m et FranlU"ijk . 

26. - I nte1'nationale ove1·eenkomsten. 
F1·ans-Belgische ove?'eenkomst van 

16 mei 1931, goedgeketwcl bij cle hancleling 
van de wetgevende mcwht van 28 clecembe1· 
1931. - Nijve1·heicls-, mijn-, lwnclels- of 
landbouwexploitaties belastbam· in elk cle1· 
Stc~ten nam· 1·ato van de inlcomsten voo?'t
geb?·acht doo1· de aldaa1· gelegen vaste in-

?"ichtingen. - I n Fmnk1·ijlc gelegen in
?'ichting van een handelsvennootschap waa?'
van de maatschappelijlce zetel in Belgie 
gevestigd is. - Inlcomsten behaald clo01· 
deze in1·ichti1w.- Inkomsten onde?'Wo?·pen 
aan de belasting in Belgie, doch e1·van 
m·ij gesteld kmchtens cle Fmns-B elgische 
ove1·eenkomst. - Indien, lU'achtens arti
kel 7, § I, van de overeenkomst gesloten 
op 16 mei 1931 tussen Belgie en Franl~rijk 
en goedgekem·d bij de h andeling van de 
wetgevende macht van 28 december 1931, 
« d e nijverheids-, mijn- , handels- of 
landbouwexploitaties belastbaar zijn in 
elk der Staten naar rato van de inkomsten 
voortgebracht door de aldaar gelegen 
vaste inrichtingen », zijn de inkomsten 
van een dergelijke in FranlU"ijk gelegen 
inrichting, die d e inrichting is van een 
handelsvem1ootschap waarvan d e maat
schappelijke zetel in Belgie is gevestigd, 
niettemin in Belgie aan d e belasting 
onderworpen, maar zijn ervan vrijge
steld krachtens deze overeenkomst. 

10 november 1970. 231 

27. - Intenwtionale ove1·eenkomsten. -
F1·ans-Belgische ovm·eenkomst van 16 mei 
1931, goedgekeu1·d bij de handeling vctn de 
wetgevende macht van 28 clecem be'l' 1931. 
- Inkomsten t~it uitvindingsoct?'Ooien . -
I nlcomsten belastbaa1· in het land van de 
fiscale woonplaats van de geniete?'s. -
Hij die in Belgie deze inlcomsten betctalt 
wannee?' de geniete1· e1·vari een fiscale woon
plactts in Fmnk?·ijk heeft, wo1·dt m·ijgesteld 
van de ve1·plichting de ·mobilienbelasting 
te betalen. - I ngevolge artikel 9, § 2, 
van de overeenlwmst van 16 m ei 1931 
t ussen Belgie en FranlU"ijk m et het doel 
dubbele belasting ~e vermijden, goedge
keurd b ij de handeling van de wetge
vende macht van 28 december 1931, 
luidens hetwelk de inkomsten van uit
vindingsoctrooien belastbaar zijn in het 
land van de fiscale woonplaats van de 
genieters, wordt de natum·lijke persoon 
of r echtspersoon, die in Belgie is gevestigcl 
en die de royalties betaalt voor een licen
tie van alleenverkoop van gepatenteerde 
en in FrankTijk vervaardigde farma
ceutische produkten, vrijgesteld van de 
verplicting tot h et b etalen van de mobi
lienbelasting in zover deze royalties een 
vergoecling zi jn voor de uitvincler wiens 
:fiscale woonplaats in Frankijk is geves
tigcl. 

6 m ei 1971. 884 

c) Verclrag 
met h et Groothertogdom Luxemburg . 
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d) Verdrag met Italie. 

e) Verdrag met de Nederlanden. 

f) Verdrag tussen Belgie en bet Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannie 

en Noord-Ierland. 

g) Verdrag tussen Belgie en Zweden. 

28. - Inten~ationale veTd1·agen. -
Ovm·eenkomst van 2 jttli 1965 tussen 
Belgie en Zweden gesloten te1· vo01·koming 
van dubbele belasting. - Niet toepasselijk 
op de inlcomsten, ontvangen v661· de 
1e jamtw·i 1968.- De bepalingen van de 
overeenkomst van 2 juli 1965 tussen 
Belgie en Zweden gesloten ter voorkoming 
van dubbele belasting zijn niet toepasse
lijk op de belastbare inkomsten ontvan
gen v66r de 1 e januari 1968. (Art. 29-2 
van de overeenkomst van 2 juli 1965 
tussen Belgie en Zweden, goedgekeurd 
bij de handeling van de wetgevende 
macbt van 5 augustus 1967.) 

17 november 1970. 251 

TITEL II.- Stelsel v66r het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT ONROERENDE GOEDEREN 

(GRONDBELASTING). 

HOOFDSTUK II. 

BELASTING OP DE INKOJ\iSTEN 
UIT ROEREN DE KAPITALEN 

(lliOBILIENBELASTING). 

29. -llllobilienbelasting.- Bed·J·ijfsbe
lasting. - Vem~inde1·ing vah het aanslag
pe?·centage. - A1·tilcelen 34, § 1, 4°, en 
35, § 11, van de gecoo1'dineenle wetten 
bet1·efjende de inlcomstenbelastingen . - In 
het buitenland aangeslagen inlcomsten. -
Beg1·ip. - Voor de toepassing van de 
artikelen 34 § 1, 4°, en 35, § 11, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, zijn in bet buiten
land "aangeslagen »de winsten en inkom
sten die er aan een eigen belastingregeling 
onderworpen zijn. 

15 september 1970. 43 

30. - 111/.obilienbelasting. - Schijnba1·e 

hutt1'0Ve?'eenlcornst. - Beslissing dat het 
contmct in wm·lcelijlcheicl een ve?'eniging in 
cleelneming ve1·be1·gt. - Beslissing geg1·ond 
op een geheel van vennoeclens die het hof 
van be1·oep soeve1·ein in jeite beoo1·deelt. -
Bed1·agen aan een stille vennoot toegekencl 
onde1· de vo1·m van htttwgelden. - Aan 
de mobilienbelasting onde1·wo1·pen win
sten. - Uit een gebeel van vermoedens 
die het hof van beroep soeverein in feite 
beoordeelt kan bet afleiden dat de kracb
tens een scbijnbare hum·overeenkomst 
betaalde bedragen, ook al zijn zij niet 
boger dan een normale huur, in werke
lijldleid aan de mobilienbelasting onder
worpen winsten zijn, omdat zij toegekend 
zijn aan een suille vennoot van een ver
eniging in deelneming waarin hij het 
genot van de zogenaamd gehum·de gron
den heeft ingebracht. 

27 oktober 1970. 193 

31. - 111/.obilienbelasting. - Inlcomsten 
uit lcapitalen die in een in Belgie geves
tigde ve1·eniging in deelneming we1·den 
belegcl doo1· een niet we1·lcend lid van deze 
ve1'eniging. - Nattttt1'lijlce of 1'echtspe7·soon 
die aan dit lid van de ve1·eniging genoemde 
inlcomsten betaalt. - Pe1·soon gehottden 
tot betaling van de mobilienbelasting op 
deze inlcomsten. - De in Belgie gevestigde 
natuurlijke of recbtspersoon die, als ven
noot-zaakvoerder van een vereniging in 
deelneming, aan een stille vem1oot van 
deze vereniging de inkomsten 1.ut de door 
hem in de vereniging belegde kapitalen 
betaalt of deze is verschuldigd, is gebou
den tot betaling van de desbetreffende 
mobilienbelasting. (Gecoordineerde wet
ten op de inkomstenbelastingen, art. 20, 
§ 1, 30.) 

27 oktober 1970. 193 

32. - lVIobilienbelasting. Bed1'ijjs-
belasting. - Ve1'eniging in deelneming. 
- Winsten van het hanclelsbed1·ijj. -
Belastingen ten laste van de vennoten. -
Bed1·ijjsbelasting ve1·schuldigd doo1· de 
we1·lcende vennoten en mobilienbelast·ing 
ve?"sclntlcligd doo1· de stille vennoten. -
De vereniging in deelneming heeft geen 
rechtspersoonlijld1eid, zodat zij geen 
inkomstenbelasting is verschuldigd ; de 
winsten van haar handelsbedrijf zijn in 
de bedrijfsbelasting belastbaar ten name 
van de werkende vennoten en in de 
mobilienbelasting ten name van de stille 
vennoten. 

21 januari 1971. 497 

33. - Belasting op inlcomsten uit 1'0e-
1'end lcapitaal. - Ve1·deling van het maat-
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schappelijlc ve1·mogen van een vennootschap 
op aandelen. - A1·tilcel 15, § 2, van de 
gecoonlinee1·de wetten vctn 15 janttcw·i 194·8. 
- Bepalingen van toepassing op de ge
deeltelijlce venlelingen, wellce oolc de ooTzaalc 
van de venleling z·ij. - De bepalingen van 
artikel 15, § 2, van de gecoordineerde 
wetten van 15 januari 1948 betreffende 
de inkomstenbelastingen zijn van toe
passing zowel op de gedeeltelijke verde
lingen van het maatschappelijk vermogen 
van een vennootschap op aandelen als 
op een definitieve verdeling bij de ant
binding ervan, en dit welke ook de oor
zaak zij van de verdeling. 

2 april 1971. 732 

HOOFDSTUK III. 

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOl\'ISTEN 
(BEDRIJFSBELASTING). 

34. - Mobilienbelasting. - Bed?·ijfs
belasting. - Ve1·minde1·ing van het aan
slagpe?·centage. - A1·tilcelim 34·, § 1, 4°, 
en 35, § 11, vctn de gecoonlineenle wetten 
bet?·efjende cle inlcomstenbelctstingen. -
In het bttitenland ctangeslagen inlcomsten. 
- Beg1·ip. - Voor de toepassing van de 
artikelen 34, § 1, 4°, en 35, § 11, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, zijn in het buiten
land "aangeslagen n de winsten en inkom
sten die er aan een eigen belastingregeling 
onderworpen zijn. 

15 september 1970. 43 

35. - Bed?·ijfsbelasting. G1'0epsve?·-
zelceTingspTe?nies doo1· een vennootschap op 
aandelen gesto1·t ten voonlele van een ha?'e?' 
beheenle?'S en die geen (lift, doch een bezol
diging ttitmalcen. - Inlcomsten die in 
beginsel belastbaw· zijn ten laste van de 
behee1·de1·, zelfs indien er tttssen hem en de 
vennootschap geen a?·beidsove?'eenlcomst 
voo?' bedienden bestaat. - De groepsver
zekeringsprernies door een vennootschap 
op aandelen t en voordele van een harer 
beheerders gestort, die geen gift, doch 
een bezoldiging u.itmaken, zijn in beginsel 
inkomsten die belastbaar zijn ten laste 
van de beheerder, zelfs inclien er tussen 
hem en de vennootschap geen arbeids
overeenkomst voor beclienden bestaat. 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbel., art . 25, § 1, 2°, litt. b, 
en 29.) 

15 september 1970. 45 

36.- B"ecl?·ijfsbelasting.- Nijve1·heids-

bed1·ijj.- We1·lcen aan de gang. - Schat
ting. - Aanneme1· die de we1·lcen niet 
heeft geschat. - A1'?'est dctt de cloo1· de 
administnttie geclane schatting op cle lcost
p?·ijs aanneemt. - KostpTijs beneclen het 
maximttm dat doo?' het contntct is vastge
steld voo1· de ttitgevoenle we1·lcen. - Wet
telijlcheid. - W ettelijk verantwoord is 
het arrest dat vaststelt dat de aa1memer 
in gebreke is gebleven, op het eincle van 
h et in aanmerking genom en j aar, de 
werken te schatten waarvan de uitvoe
ring over verschillende jaren loopt, en 
ammeemt clat de administratie, op grand 
van de gegevens waarover zij bij de aan
slag beschikte, deze werken kon schatten 
op de kostprijs, indien deze het maximum 
niet te boven gaat van wat de aam1emer· 
krachtens het contract van de opdracht
gever voor de uitgevoerde werken kon 
bekomen. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ 1, en 32, § 1, lid 1.) 

22 september 1970. 72 

37.- Bed?·ijfsbelasting. -Nijvm·heids-, 
hctnclels- of landbouwbecl?·ijf. - Winst 
opgelevenl clooT een schttldvonle?·ing. -
Winst die in beginsel belastbaa1· is voo1· 
het jaa1· tijclens hetwellc de schttldvonle?·ing 
is ontstctan. - Schttldvonle?·ing die evemvel 
zelce?' en vaststaand moet zijn. - De 
winsten van een nijverheids-, handels- of 
landbouwbeclrijf, opgelevercl door een 
schuldvorclering, zijn in beginsel in de· 
bedrijfsbelasting belastbaar voor het jaar 
tijdens hetwelk deze schulclvordering· 
is ontstaan; een schuldvorclering is 
evenwel slechts belastbaar op het ogen
blik clat zij zeker en vaststaand is. 
(Gecoordineerde wetten betreffende de· 
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 1 °· 
en 27, § 1.) 

13 oktober 1970. 146 

38. - Becl?·ijfsbelasting. Winsten. 
vctn een nijve1·heids-, handels- of lancl
bottwbecl?·ijf. H ctndelsvennootsclwp· 
waaTvan cle maatschapJJelijlce zetel in 
Belgie is gevestigd. - In het bttitenlancl 
behactlcle of ontvangen winsten. - Actn 
de belasting ondeTWO?'pen winsten. - Aan. 
de bedrijfsbelasting onderworpen zijn 
d e winsten die in het buitenland behaald 
of ontvangen worden door een inrichting· 
van een ve1mootschap bij wijze van 
eenvoudige gelclschieting waarvan de 
maatschappelijke zetel in Belgie is geves
tigd. (vVetten betreffende de inkomsten
b elastingen, gecoorclineerd bij het konink
lijk besluit van 6 augustus 1931 en bij 
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het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, artikel 2, 25, § 1, 1°, en 27, § 1.) 

10 november 1970. 231 

39. - Becl1--ijjsbelasting. - Vereniging 
in deelneming. - Winsten uit een han-
delsvennootschap. - TVinsten ontvangen 
doo1· we1·lcende vennoten. - Belastbaa1· in 
de bed1·ijjsbelasti1i(J. - De vereniging in 
deelneming bezit geen rechtspersoonlijk
heid en is dus geen inkomstenbelasting 
verschuldigd ; de door haar behaalde 
winsten uit het handelsbedrijf, waarvan 
sprake in artikel 25, § 1, 1°, van d e 
wetten b etreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij h et besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, die een 
werkend vennoot ontvangt, zijn als 
zodanig t e zijnen laste aan de bedrijfs
belasting onderworpen. 

10 december 1970 en 22 april 1971. 
363 en 784 

40. - Bed1·ijjsbelasting . - Belasting
m·ijdom van de mee1·wam·den wam·van 
spmlce in a1·tilcel 27, § 2bis, van de 
gecoo1·dinee1·de wetten. - Mee1·waa1·den 
die het voo1·we1p zijn van een opneming. 
- Uitsluiting van de belastingv1·ijdom. 
De meerwaarden waarvan sprake in 
artikel 27, § 2bis, van de gecoordineerde 
wetten b etreffende de inkomstenbelastin
gen genieten geenszins d e bij deze 
bepaling b edoelde belastingvrijdom, wan
near zij h et voorwerp zijn geweest van 
enigerlei opneming. 

7 januari 1971. 440 

41. - Bed1·ijjsbelasting. Uitshtiting 
van de belastingvrijdom. van de mee1·
wam·den wam·van spralce in m·tilcel 27, 
§ 2bis, van de gecoo1·dineenle wetten. -
Opneming. - Beg1·ip. -De boekhoud
lnmdige afschrijving door middel van 
verwezenlijkte of uitgedrukte meerwaar
den in de rekeningen, ook al is zij uit 
fiscaal oogp1.mt door de administratie 
niet aangenomen, vormt een opne1ning, 
in de betekenis van artikel 27, § 2bis, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, die de in deze 
bepaling bedoelde belastingvrijdom uit
sluit. 

7 januari 1971. 440 

42. - Becl1·ijjsbelasting. Aan de 
belasting onde1'W01'pen winsten. - Rese?'
ves. - Begrip. - Voor d e toepassing 
van ·de bedrijfsbelasting worden als 
winsten beschouwd om 't even welke 
reserve , zonder onderscheid tussen de 
zichtbare en d e verborgen reserves. 

(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art . 27, § 2, 5°.) 

7 januari 1971. 440 

43. - JI!Iobilienbelasting. Bed?·ijfs-
belasting. - Ve1·eniging in deelneming. 
- Winsten van het handelsbed1·ijj. -
Belastingen ten laste van de vennoten. -
Bed1·ijjsbelasting ve1·sclnddigd doo1· de 
werkende vennoten en mobilienbelasting 
ve1·sch-uldigd dam· de stille vennoten . -
D e vereniging in deelneming heeft geen 
rechtspersoonlijkheid, zodat zij geen 
inkomstenbelasting is verschuldigd ; de 
winsten van h aar handelsbedrijf zijn in 
de bedrijfsbelasting b elastbaar ten name 
van de werkende vennoten en in de 
mobilienbelasting ten name van de stille 
vennoten. 

21 januari 1971. 497 

44. - Becl1·ijjsbelasting.- Ve1·eniging 
in cleelneming. - Bed1·ag betaald aan een 
we1·kencl vennoot. - Bedmg in de bed?·ijfs
belasting belastbaa1· met toepassing van 
a1·tilcel 25, § 1, 1°, van de gecoo1·dinee1·de 
wetten bet?·etfende de inlcomstenbelastingen. 
- Beg1·ip. - Het hof van beroep dat 
vaststelt dat een werkend vennoot van 
een vereniging in deelneming van deze 
vereniging een bepaald bedrag heeft 
ontvangen, niet wegens de diensten door 
hem bewezen als onafhankelijk architect 
maar wegens zijn hoedanigh eid en acti
viteiten als vennoot van deze vereniging, 
beslist wettelijk dat dit beclrag ten name 
van dit werkendlid in de bedrijfsbelasting 
belastbaar is met toepassing van arti
kel 25, § 1, 1°, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen. 

21 januari 1971. 497 

45. - Bed1·ijjsbelctsting. Aanslag 
van de bezoldigingen wcta1·van de ~tit
betaling, wegens het bestaan van een 
geschil slechts heejt plaatsgehad na het 
ve1·strijlcen van het jaa1· waamp zij 
betrelclcing hebben. - Geschil moet niet 
beiiincligd zijn doo1· een 1'echte1'lijlce of 
scheidsrechte1·lijlce beslissing. - De toe
passing van de artikelen 35, § 1, lid 3, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en 93, § 1, 3°, 
b, van het vVetboek van de inkomsten
belastingen die de aanslagregeling bepa
len waaraan onderworpen zijn de bezolcli
gingen waarvan de uitbetaling of de 
toekenning, wegens het bestaan van een 
geschil, slechts h eeft p laatsgehad n a het 
verstrijken van h et jaar of het belastbaar 
tijdperk waarop ze betrekking hebben, 
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is niet onderworpen aan de voorwaarde 
dat dit geschi l slechts is beeindigd door 
een rechterlijke of scheidsrechterlijke 
b eslissing. 

25 februari 1971. 613 

46 . - Eecl1'ijjsbelasting. Zaalcvoe·r-
de;·, niet vennoot, vctn een JJe;·sonenvennoot
schap met bepe?-lcte aanspmlcelijlcheicl. -
Eezolcliging. - Aanslag·regelin(J. - De 
vaststellingen aileen dat de zaakvoerder 
van een personenvennootscbap met· be
p erkte aansprakelijkbeid waarvan alle 
deelbewijzen aan zijn ecbtgenote en zijn 
schoonvader toebeboren, a ls vaste bezol
diging bedragen heeft ontvangen die h et 
overeengekomen bechag overscbrijden 
en dat aileen bij een deel heeft ontvangen 
van de gemaakte winsten waarop hij 
contractu eel recht had, verwijl het overige 
door de a lgemene vergadering van de 
ve1moten gereserveerd en overgedragen 
werd, recbtvaarcligen niet wettelijk de 
beslissing dat bet slecbts in scbijn om 
een zaakvoerder gaat en dat hij in 
werkelijkheid de zaken van de vennoot
schap ten eigen bate heeft geexploiteerd. 
(Gecodrdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 1° en 
2°, litt. a.) 

4 maart 1971. 643 

47 . - Eed;·ijjsbelasting. - TT;·ijstelling 
van cle mee;·waa;·clen wctct;·van spralce in 
a;·tilcel 27, § 2, van cle gecoonlineenle 
wetten van 15 jctnuw·i 1948. - TTennoot
schappen. - TT enninde;·ing of gecleeltelijlce 
ve;·cleling van het lcctpitaal. - H anclhaving 
van cle m·ijstelling. - TToo;·waanlen. -
De kapitaalsverminderingen van een 
ve1mootschap overeenkomstig artikel 72 
van de wetten op de h andelsvennoot
sch appen, gecodrdineerd bij het konink
lijk besluit van 30 november 1935, doen 
de tijdelijke vrijstellingen voor de rrwer
waarden waarvan sprake in artikel 27, 
§ 2, van de gecoordineerde •,;·etten van 
15 januari 1948 betreffende de inkom
stenbelastingen niet vervallen, in zover 
deze verminderingen betrekking hebben 
op bet volgestort en gerevaloriseerd 
k ap:itaal. 

2 april 1971. 732 

48. - Eed;·ijjsinlcomsten. EedTijjs-
belasting. - Eaten vctn elke winstgevencle 
bet;·ekking. - E eg?'ip.- Om artikel 25, 
§ 1, 3°, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd op 
15 januari 1948, en artikel 20, 3°, van 
b et Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen toe te passen mag he!; hof van beroep 
het bedrijfskarakter van de winstgevende 
betrekkingen wel;telijk afle:iden uit het 
aantal van deze verricbtingen, uit de 
aard ervan, het onderling verband en uit 
de organisatie die zij impliceren. 

21 mei 1971. 943 

49 . - E ecl·rijfsinlcomsten. -Eaten van 
ellce winstgevencle bet;·elclcing. - Eeg1'ip. 
- Het feit dat h et beheer van een privaat 
vermogen verrichtingen impliceert van 
dezelfde aard als die welke door de 
aclministratie zijn aangevoerd tot staving 
van haar stelling dat d e belastingplich
tige winstgevende betreh:kingen had ver
r:icht, in de zin van artikel 25, § 1, 3°, 
van de gecoordineerd e wetten van 
15 januari 1948 betreffende de inkom
stenbelastingen en van artikel 20, 3°, 
van het Wetboek van de inkoms!;en
belastingen, belet niet dat deze verricb
tingen, wegens feitelijke gegevens die 
eigen zijn aan de zaak, als verricbtingeil 
met bedrijfskarakter kunnen worden 
beschou wd. 

21 mei 1971. 943 

50. - Eed;·ijjsbelctsting. Gecoo;·di-
nee;·de wetten van 15 januw·i 1948, 
w·tikel 25, § 1, 3°. - Eaten van ellce 
winstgevencle bet;·elclcing . - Eeg;·iJJ. -
De bedrijfsbelasting treft de baten, onder 
welke naam ook, van elke winstgevende 
b etrekking, dit' w:il zeggen van een 
geheel van verricbtingen die zich vaak 
genoeg voordoen en onderling verbonden 
zijn on1 een voortchu·ende en gewon e 
beclr:ijvigheid op te leveren en die niet 
bestaan in het normaal beheer van een 
particulier vermogen. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen van 15 januari 1948, art. 25, § 1,. 
30.) 

4 jtmi 1971. 988 

51. - EedTijjsbelctsting. Gecoonli-
neenle wetten van 15 jantta;·i 1948, 
a;·tilcel 25, § 1, 3°. - Eaten van ellce 
winstgevencle bet;·elclcing. - TT e?'?'ichtin(Jen 
clie geen no;·maal behee;· zijn van een 
JJct?'ticttlie;· vennogen. - Eeg;·ip. - Uit 
bet feit dat een belastingplicbtige voor 
de bouw van een flatgebouw leningen 
beeft aangegaan, kredietopeningen heeft. 
b ekonien, een bezoldigd boekhouder heeft 
aangesteld en een speciaal bm·eau voor 
de verkoop van flats h eeft ingericht, 
h eeft het hof van beroep wettelijk kun
nen afl.eiden dat deze onder ling verbonden. 
winstgevende verricbtingen de grenzen 
van h et normaal b eheer van een particu-· 
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lier vermogen te buiten gaan en een 
karakter van bedrijfsverrichtingen dra
gen. (Gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen van 15 januari 
1948, art. 25, § 1, 3o.) 

4 juni 1971. 988 

HOOFDSTUK IV. 

.AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

HOOFDSTUK V. 

NATIONALE CRISISBELASTING. 

TITEL III. - Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

PERSONENBELASTING. 

1. - Algemene begrippen. 

52. - liVetboek van de inlcomstenbelas
tingen. - PeTsonenbelasting. - Be?·elce
ning van de belasting. - Bijzonde1·e 
stelsels van aanslag. - VeTgoeding in 
kctpitaal geldend als 1·ente of pensioen 
aan de geniete1· ~titgekee1·d te1· gelegenheid 
van zijn pensione1·ing. - Toepassing 
van m·tilcel 9 2, § 1, 2°, van het liV etboelc 
van de inlcomstenbelastingen. De 
vergoeding in kapitaal geldend als rente 
of pensioen, aan de genieter u itgekeerd 
ter gelegenheid van zijn pensionering, 
wordt voor de berekening van de belas
ting slechts in aanmerking genomen ten 
belope van de lijfrente, die uit haar 
omzetting zou voortvloeien, zelfs indien 
zij, ter uitvoering van een overeenkomst 
tussen de genieter en zijn vroegere werk
gever, h et extra-legaal pensioen vervangt, 
dat hem bij zijn opruststelling was 
toegekend. (Wetb. van de inkomsten
belastingen, art. 92, § 1, 2o.) 

17 november 1970. 249 

53. - W etboek van de inlcomstenbelas
tingen. - P e1·sonenbelasting. - Van 
het geheel de1· belastba1·e inlcomsten aft?·elc
bm·e lasten. - Aft?·elc voo1· bejam·de 
belastingplichtigen die een gezin vo1·men. 
- Beg1·ip. - De omstandigheid dat van 
beide echtgenoten de echtgenote aileen 
de voorwaarden vervult die vereist wor-

Ci'.ssATIE 1971. - 40 

den door artikel 72, lid 1, van bet 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
en geen andere inkomsten geniet dan 
die welke in de gemeenscbap vallen, 
beeft niet tot gevolg baar bet in voren
gemeld artikel 72 bepaad recht van 
aftrek te ontzeggen. 

27 oktober 1970. 191 

§ 2. - Inkomsten uit grondeigendommen . 

§ 3. - Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

4. - Bedrijfsinkomsten. 

54 . - Wetboelc van de inlcomstenbelas
~ingen . - Pe1·sonenbelasting. - Becb·ijfs
'/,nlcomsten. - Lanclbouwbed1·ijj. - Win
sten ~tit gedane ve1'1'ichtingen. - De huur
gelden door een landbouwer ontvangen 
voor de verlnu·ing van een stuk grond 
om de daarin voorkomende klei door de 
}ft~urder t~ laten uitgraven, zijn geen 
wmsten mt een door het landbouw
bedrijf gedane verrichting, in de zin van 
artikel 21 · van h et Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 

22 april 1971. 782 

5. - Diverse inkomsten. 

55. Wetboek van de inlcomstenbelas-
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Dive1•se 
inlcomsten. - Winsten of baten voo?·t
vloeiend uit een in m·tilcel 20 becloelde 
becl?·ijfsactiviteit. - Winsten of baten 
omvatten niet die wellce voo1·tvloeien ~tit de 
nonnale ven·ichtingen van behee1· vctn een 
p?"ivaat vennogen. - De winsten of 
baten die m et name voortvloeien uit 
enigerlei verricbting, zelfs occasioneel of 
toevallig, buiten de uitoefening van een 
m art1kel 20 bedoelde beclrijfsactiviteit, 
maar met uitsluiting van de normale 
verrichtingen .van b~heer van een privaat 
vermogen, ZIJn, lwdens artikel 67 1 o 
van het '\Vetboek van de inkom~ten: 
belastingen, als diverse inkomsten onder
worpen aan de personenbelasting. (linpli
Ciete oplossmg.) 

6 oktober 1970. 126 

56 . - W etboelc van de inlcomstenbelas
~ingen. - Pe1·sonenbelasting. - Dive?'se 
1,nlcomsten. - Wetboelc van de inkomsten
belastingen, m·tilcel 67, Jo. - Winsten 
of. bc:ten vo~1·tvloeiend uit enige1·lei ve?'
ncht~~~g, ~u~te?"' de uitoefening van een 
bednjfsactw'/,te'{,t, bedoeld bij cwtilcel 20 
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van dit wetboelc. - Aanslag vastgesteld 
op de winsten of baten voo1·tvloeiend uit 
het aanlcopen en ve1·lcopen van g1·onclen.
An·est van het hof van be1'0ep beslist dat 
het hoge1· be1·oep van de belastingplichtige 
niet geg1·oncl is. - Oonclusie waa1·in uit 
nattwlcetwige gegevens wo1·clt afgeleicl clat 
cleze winsten of baten geen clive1·se inlcom
sten opleveTen in de zin van genoemcl 
m·tilcel 67, 1°. - Geen antwoonl. - Niet 
gemotivee1·de beslissing.- Niet regelmatig 
gemotiveerd is het arrest van het hof 
van beroep, waarbij wordt beslist dat 
met toepassing van artikel 67, 1°, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen een aanslag wettelijk is vastgesteld 
op de winsten of baten voortvloeiend 
uit het aankopen en verkopen van 
gronden, zoncler te antwoorden op de 
conclusie van de belastingplichtige waar
in deze betoogde dat de gronden moesten 
verkocht worden om zekere lasten van 
zijn koophandel te kunnen bestrijden, 
zodat deze wins ten of baten geen diverse 
inkomsten opleveren, zoals zij zijn 
omschreven bij genoemd artikel 67, 1°. 

1 april 1971. 729 

HOOFDSTUK II. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING. 

57. - Wetboelc vcm cle inlcomstenbelas-
tingen. Vennootschapsbelasting . 
Ve1·mee1·cle1'ing van de in het becl1·ijf 
belegde activa die voo1·tvloeit uit een 
minde1·waa1·de van de passiva. - Belast
ba7'e winst. - Een in de vennootschaps
belasting belastbare winst wordt opge
leverd door elke vermeerdering van de in 
het beclrijf belegde activa die, voor het 
belastbare tijdperk, uit een Ininderwaarde 
van de passiva voortvloeit, ongeacht de 
oorsprong en de aard ervan. (Wetb. van 
de inkomstenbel., art. 20, 21, 96, 114 
en 265.) 

28 januari 1971. 517 

HOOFDSTUK III. 

RECHTSPERSONENBELASTING. 

HOOFDSTUK IV. 

BELASTIN G 
VAN DE NIET-VERBLIJFHOUDERS. 

HOOFDSTUK V. 

VOORHEFFINGEN. 

1. Onroerende voorheffing. 

2. Aanvuilende onroerende 
voorheffing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende roerencle voorheffing. 

§ 5. - Bedrijfsvoorheffing. 

6. - Aanrekening van de voorheffingen. 

HOOFDSTUK VI. 

0VERGANGSBEP ALINGEN. 

TITEL IV. - Tijdelijke 
belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

SPECIALE UITZONDERLIJKE BELASTING 
OP DE WINSTEN UIT ZEKERE VALUTA
SPECULATIES. 

HOOFDSTUK II. 

SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VI.JAND. 

58. - Speciale belasting op cle winsten 
vooTtvloeiend ttit leve1·ingen en p1·estaties 
aan cle vijancl. - Toepassing van de 
bepalingen van de gecoii7·clinee7'de wetten 
bet1·efjencle de inlcomstenbelastingen. -
Voor zover er niet w6rdt van afgeweken 
door de wet van 15 oktober 1945 tot 
invoering van een speciale belasting op 
de w1nsten voortvloeiend uit leveringen 
en prestaties aan de vijand, zijn de 
bepalingen van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen die 
be trekking hebben op de beclrijfsbelasting 
van toepassing op cleze speciale belasting. 
(Wet van 15 oktober 1945, artikel 13.) 

11 juni 1971. 1014 

59. - Specictle belasting op cle winsten 
vooTtvloeiencl ttit leve1·ingen en p 1·estaties 
aan de vijancl. - Ext1:ct-belasting op cle 
in oo1'logstijcl behaalde exceptionele win
sten. - Aanslag en inlcohie1·ing. -
Subsiclicti1·e aanslctg. - Aanslag in cle 
speciale belasting en in cle extm-belasting 
nietig ve1·lclaa1'd. - Sttbsicliai1·e aanslag 
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in de ext·ra-belasting ten name van dezeljde 
belastingplichtige, op dezelfde belasting
elementen als die waa1·op de aanslag in de 
speciale belasting was gevestigd. - Wet
telijlcheid. - W ettelijk is de beslissing 
van het hof van beroep, die na de 
aanslag in de speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend nit leveringen of 
prestaties aan de vijand en in de extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten te hebben nietig 
verklaard, omdat de belastbare gTond
slagen op willekeurige wijze waren vast
gesteld, een subsidiaire aanslag in d e 
extra-belasting, geldig en invorderbaar 
verklaart, die door de administratie voor 
h et genoemde gerecht werd gebracht, en 
ten name van dezelfde belastingplichtige, 
in de zin van artikel 74bis van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen werd gevestigd op dezelf
de belastingelementen als die waarop 
de nietig verklaarde aanslag in de Speciale 
belasting was gevestigd. 

ll juni 1971. 1014 

HOOFDSTUK III. 

EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD 
BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. 

60. - Extm-belasting op de in oo1'logs
tijd belwalde exceptionele inkomsten. -
Toepassing t'an de gecoo?·dinee1·de wetten 
bet?·e[jende de inlcomstenbelastingen. -
Voor zover er niet wordt van afgeweken 
door de wet van 16 oktober 1945 tot 
invoering van een extra-belasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele i:n
komsten, winsten en baten, zijn de 
bepalingen van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen die 
betrekking hebben op d e bedrijfsbelas
ting van toepassing op deze extra
belasting. (Wet van 16 oktober 1945, 
art. 19.) 

ll juni 1971. 1014 

61. Extm-belasting op de in 
oo1·logstijd behaalde exceptionele inlcom
sten. - Aanslag en inlcohie1·ing. -
N ieuwe aanslag en subsidiai1·e aanslag. 
- Gecoo1·dinee?·de wetten bet1·ef}ende de 
inlcomstenbelastingen, a1·tilcel 74bis. -
W ettelijlce bepaling van toepassing op die 
ext?'a-belasting. - D e bepalingen van 
artikel 74bis van de gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
op grond waarvan de administratie een 
nieuwe aanslag kan vestigen of een 

subsidiaire aanslag aan de goedkeuring 
van het hof van beroep kan onderwer
pen, zijn van toepassing op de extra
belasting op d e in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten. (Wet van 
16 oktober 1945, art. 19.) 

ll juni 1971. 1014 

HOOFDSTUK IV. 

BIJBELASTING OP UITZONDERLIJKE cm 
DEELTE:t> VAN BEPAALDE INKOMSTEN 
VAN DE JAREN 1951 EN 1952. 

HOOFDSTUK V. 

B UITENGEWONE CONJUNCTUURTAKS. 

(Wet van 12 maart 1957 .) 

HOOFDSTUK VI. 

BUITENGEWONE BELASTING V ASTGESTELD 
BIJ DE WET VOOR ECONOlVIISCHE EX
PANSIE, SOCIALE VOORUITGANG EN 
FINANCIEEL HERSTEL VAN 14 FEBRU
ARI 1961. 

INTERESTEN. 

HoOFDSTUK I. - Ge1·echtelijlce inte1·esten 

HoOFDSTUK II. - Ve?'zttimsinte?·esten. 

HOOFDSTUK I. 

GERECHTELIJKE I N TERESTEN. 

1. - Ge1·echtelijlce inte1·esten. - Beg1·ip. 
- Inte1·esten die veTgoedende inte1·esten 
of ve?'Zttimsinte?'esten ktmnen zijn. - De 
interesten, die gerechtelijke interesten 
worden genoemd, kunnen hetzij vergoe
dende interesten h etzij verzui:msinteres
ten zijn. 

3 december 1970. 325 

2 . - Ge1·echtelijlce inte1·esten.- Beg1·ip. 
- Inte1·esten ktmnen ojwel ve1·goedende 
inte1·esten ojwel venvijlinte1·esten zijn. -
Onder gerechtelijke interesten verstaat 
men ofwel vergoedende interesten ofwel 
verwijlinteresten. 

22 juni 1971. 1073 

3. - Ge1·echtelijke inte1·esten. Tle?·-
goedende inte1·esten. - Beg1·ip. Ver-
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leent de rechter aan het slachtoffer 
van een ongeval eensdeels, vanaf de dag 
van het. ongeval. tot op de dag van de 
burgerliJke partlJ-stelling tegen de aan
sprakelijk~ dader van het ongeval, ver
goedende mteresten op de schadevergoe
cling en anderdeels, vanaf deze laatste 
dag, gerechtelijke interesten op hetzelfde 
bedrag, dan zijn de gerechtelijke interes
ten ook vergoedende interesten. 

22 juni 1971. 1073 

HOOFDSTUK II. 

VERZUIMSINTERESTEN, 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

1 . - V e1·dmg tot beschenning van de 
1·echten van de mens en de ftmdamentele 
m·ijheden, m·tilcel 6-3, lette1· d. - Dmag
tvijdte van deze bepaling. - Artikel 6-3, 
letter d, van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden> de 4e november 1950 
te Rome ondertekend en goedgekeurd bij 
handeling van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, dat aan de beklaagde h et 
recht toekent getuigen op te roepen en 
ze op dezelfde voorwaarden als de getui
gen a charge te doen ondervragen, doet 
geen afbre"Llli: aan het recht van de feiten
rechter soeverein te beoorclelen of client 
te worden overgegaan tot een aanvullende 
onderzoek dan wel of er zowel een ge
tuige a decharge als een getuige a charge 
nog client te worden gelword om tot zijn 
overtuiging te komen. 

12 oktober 1970. 141 

2. - Vm·dntg tot beschenning van de 
?'echten van de mens en de ftmdamentele 
v1·ijheden, aTtilcel 6-3, lette1· b. - Dmag
wijdte van deze bepaling. - Artikel 6-3, 
letter b, van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten va.n de mens en de fcmcla
mentele vrijheden, d e 4e november 1950 
te Rome ondertekend en goedgekeurd bij 
de handeling van de wetgevende macht 
van 13 mei 1955, naar luicl waarvan elke 
beklaagde het recht heeft te b eschikken 
over voldoende tijd en faciliteiten voor 
d e voorbereiding van zijn verdediging, 
doet geen afbreuk aan het recht van de 
feitenrechter een verzoek om uitstel te 
verwerpen wanneer dit verzoek een mid-

del blijkt te zijn om de zaak te doen aan
slepen. 

12 oktober 1970. 141 

3. - I nstemming met een inte1·nationaal 
ve1'd1·ag cloo1· miclclel van een handeling van 
de wetgevende macht. - Handeling die 
niet de ttitoefening is van een wetgevende 
taalc. - Zelfs wa1meer de bij artikel 68 
lid 2, van de Gronclwet vereiste instem~ 
ming met een internationaal verdrag 
wordt gegeven m de vorm van een wet 
vervult de wetgevende macht bij het ver~ 
rwhten van deze handeling geen recht
scheppende taak. 

27 mei 1971. 959 

4. - ?onfl.ict tussen een bij ve1·dmg 
bepaalcle ~ntenwtionaalTechtelijlce norm en 
een no1·m vastgestelcl bij een late1·e wet. -
Conflict dat geen conflict opleve1·t tttssen 
twee wetten. - Een conflict tussen een 
rechtsnorm vastgesteld bij een interna
ti.<?naal verdrag en een norm vastgesteld 
blJ de latere wet is geen conflict tussen 
twee wetten. 

27 mei 1971. 959 

5.- Conflict ~~ssen een inte1·m·echtelijlce 
nonn en een b~J venl1·ag bepaalcle inte?'
nationaal?·echtelijlce noTm die 1'echtst1·eelcse 
gevolgen heeft in de inte1·ne ?'echtsm·de. -
Voo?'?'ang van de bij het ve1·dTag vastge
stelde 1·egel. - Wanneer er een conflict 
bestaat tu~sen een internrechtelijke norm 
en een blJ verdrag bepaalde internatio
naalrechtelijke norm, die rechtstreekse 
gevolgen heeft in de interne rechtsorde 
moet de door het verdrag bepaalcle regei 
V~lOrgaan, aangezien cleze voorrang volgt 
mt de aard zelf van het bij verdrag be
paald internationaal recht. 

27 mei 1971. 959 

6. ·- Venb·ag tot besche1·ming van de 
?'echten:. van de m~ns en van de jttndamen
tele vnJheden, m·t~lcel 6.- Bepaling m·eemd 
aa1~ de aanho~tding en cle vooTlopige hech
tems. - Artikel 6 van h et Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de n:mdamentele vrijheclen, goedge
kemd blJ alrte v an d e wetgevende macht 
van 13 mel 1955, heeft betrekking op de 
r echten van de verdecliging voor het 
vonn1sgerecht en niet op de aanhouding 
of de voorlopige hechtenis. 

14 j"Lmi 1971. 1031 
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JACHT. 

1. - Misd1·ijj. - Opspo?'~ng en inbe
slagneming van het wild. - liV et van 
28 jeb?·ua?·i 1882, a?'tilcel 11. - Plaats 
wa.a1· de opspo1·ing en de inbeslagneming 
wettelijk toegestacm zijn. - De opsporing 
en de inbeslagneming van het wild in het 
geval van overtrading van artikel 6 van 
de jachtwet van 28 februari 1882 mogen 
overeenkomstig de voorschriften van het 
W etboek van strafvordering en zelfs door 
een huiszoeking aileen geschieden bij 
handelaars in eetwaren, tafelhouders en 
restaurateurs en op elke plaats waar het 
wild geplaatst wordt om in de handel te 
worden gebracht ; op openbare plaatsen 
en in openbare voertuigen mag het wild 
worden opgespoord en in beslag gena
men. (Wet van 28 februari 1882, art. 11.) 

22 juni 1971. 1070 

2. - Onde?'Zoelc we gens ove?'t?·eding van 
de m·tilcelen 4, 6 en 14. van de jachtwet van 
28 febntm·i 1882. - Huiszoeking onwette
lijlc in zove1· zij e1·toe st1·ekt wild op te 
spo1·en en in beslag te nemen. - Ve?·lcla
?'ingen van de belclaagde tijdens deze huis
zoeking. - Ve1·oonleling geg1·oncl op deze 
ve?·lcla1·ingen. - Wettelijkheid. - Voo?'
waa?·de . - Bij een huiszoeking die enkel 
onwettelijk is in zover zij ertoe strekte 
wild op te sporen en in beslag te nemen 
en die de ontdekking van d(( opgespoorde 
zaken, inzonderheid . van wild, niet 
mogelijk heeft gemaakt, kan het bewijs 
der overtrading van de artikelen 4, 6 
en 14 van de jachtwet van 28 februari 
1882, die ten laste zijn gelegd van degene 
bij wie de huiszoeking is geschied, wet
telijk afgeleid worden uit de verklaringen 
door deze laatste bij deze huiszoeking 
afgelegd. (We t van 28 februari 1882, 
art. 11.) 

22 juni 1971. 1070 

3. - « J agend te zijn aanget1·o fjen " en 
geen jachtve?'loj lctmnen ove1·leggen. -
Wet van 28 jebrua1·i 1882, a1·tilcel 14-. -
Beg1·ip. - Door in artikel 14 van de 
jachtwet van 28 februari 1882 vast te 
stellen dat met de daarin bepaa lde straf
fen gestraft wordt hij die « jagend wordt 
aangetroffen " en geen jachtverlof kan 
overleggen, h eeft de wetgever niet willen 
beslissen dat d eze overtrading alleen als 

J 

bewezen kan beschouwd worden wanneer 
de beklaagde op heterdaad wordt betrapt. 

22 juni 1971. 1070 

JEUGBESCHERMING. 

1. - Wet van 8 ap?'il 1965. - Jeugcl
?'echtbanlc beslist bij een enlcel en hetzeljde 
vonnis de maat1·egel in te t1·eklcen die doo?' 
de kinde?'?'echte?' ten aanzien van een min
de?ja?·ige is genomen met toepassing van de 
a?'tilcelen 23 en 25 van de wet van 15 mei 
1912 en de ve1·melding bet1·efjende deze 
maat1·egel in het st?·aj?·egiste?· van de min
de?ja?·ige te schmppen. - Beslissing van 
schmpping onwettelijlc. - De vermeldin
gen van de ten aanzien van een minder
jarige uitgesproken maatregelen, die in 
diens strafregister zijn ingeschreven met 
toepassing van artikel 63, lid 1, van de 
wet van 8 april 1965 - en met name die 
betreffende de maatregelen ten aanzien 
van een minderjarige genomen met toe
passing van de artikelen 23 en 25 van 
de wet van 15 mei 1912 -, mogen bij 
beslissing van de jeugdrechtbank enkel 
worden geschrapt wanneer vijf jaren zijn 
verstreken vanaf het tijdstip waarop deze 
maatregelen een einde hebben genomen ; 
derhalve onwettelijk is de beslissing 
waarbij de jeugdrechtbank beveelt te 
schrappen de vermelding in het straf
register betreffende een der vorenge
noemde maatregelen waaraar1 zij een 
einde maakt. ('iVet van 8 april 1965, 
a.rt. 63, lid 5.) 

1 maart 1971. 625 

2. - Wet van 8 ap1·il 1_965, a1·ti lcel 56, 
lid 2. - Regel bet?·efjendf1 het onde?·zoelc 
ove1· mincle?jm·igen in de zalcen bedoeld in 
titel II , hoojdsttdc III, ajdeling II, van 
genoemde wet. - D?'aagwijdte. - De regel 
voorgeschreven bij artikel 56, li d 2, van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming tot vaststelling van 
de wijze waarop in de zaken bedoeld in 
titel II, hoofdstuk III, afdeling II, van 
deze wet het geval van elke minderjarige 
moet worden onderzocht, sluit in dat, 
telkens er in bedoelde zaken debatten ter 
t erechtzitting plaatshebben over maat
regelen ten aanzien van een minderjarige, 
er geen andere minderjarige mag aan
wezig zijn; de regel is een substantiele 
formaliteit, waarvan de inachtneming 
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moet blijken uit de stukken van de 
rechtspleging. 

4 mei 1971. 868 

3. - Wet vcm 8 ap1·il 1965, aTtikel 56, 
lid 2. - Regel bet?·efjende het oncle1"zoek 
van het geval van de minde?jct1·igen in de 
zaken bedoeld in titel II, hoojdst~dc III, 
ajdeling II , vcm genoemcle wet . - Regel 
die moet wo1·den in ctcht genomen bij de 
debatten in de 1·echtsplegingen bet1·efjencle 
de maat1·egelen vcm betvcwing die nodig zijn 
en doo1· de jeugdnchtbanken voo?"lopig 
tvO?·den genomen met toepassing van cwti
·kel 52. - De regel voorgeschreven bij 
artikel 56, lid 2, van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming 
tot vaststelling van de wijze waarop in 
de zaken bedoeld in titel II, hoofdstuk III, 
afdeling II, het geval van elke minder
jarige moet worden onderzocht, moet 

KOOP. 

1. - Algemene lcoopvoonvam·den vast
gestelcl dooi· een g1·oepe1·ing van lcooplieden. 
- Bedingen tussen medecont1·actanten. -
Voo7·wactnle . - De bedingen van de 
algemene koopvoorwaarden vastgesteld 
door een groepering van kooplieden ktm
nen de partijen in een koopovereenkomst 
verbinclen wanneer zij door hen hetzij 
uitclrukkelijk hetzij stilzwijgend zijn aan
vaard. 

11 december 1970. 369 

2. - Ve1·koop van een in 1·echte of voo1· 
notm·is niet e1·kende onde1·handse alcte. -
Eis tot vemietiging. - Eis moet niet 
wonlen ingesch?"even in het daa?"toe bestemcl 
1·egiste1' van bewm·ing de1· hypothelcen. -
De eis tot vernietiging van de rechten 
voortvloeiend uit een in rechte of voor 
notaris niet erkende onderhandse alde 
tot vaststelling van d e verkoop van een 
onroerend goed, moet niet worden inge
schreven in het daartoe bestemcl register 
van b ewaring der hypotheken. (Wet van 
16 december 1851, art. 1 en 3.) 

12 februari 1971. 564 

3. - Wet van 9 j~tli 1957, actngevuld 
bij de wet van 5 maw·t 1965, w ·tilcel 1. -
Ve1·koop op ajbetaling. - Beg1·ip. -
E en lening op afbetaling is de overeen
komst waarbij een andere persoon dan 
d e verkoper hetzij aan de verkoper in 

K 

ook worden in acht genomen bij de de bat
ten over de maatregelen van bewaring 
die nodig zi jn en door de jeugch·echtban
ken ten aanzien van n:linderjarigen wor
den genomen met toepassing van arti
k el 52. 

4 mei 1971. 868 

4. - Ve?'lating van kinde1·en in be
hoejtige toestcmd. - Stntjtvetboelc, a?·ti
lcel 360bis. - Beg1·ip. - Niet wettelijk 
gerechtvaardigd is het arrest dat de 
veroordeling van een moeder om haar 
kinderen in. behoeftige toestand te heb
ben achtergelaten, stetmt op de enkele 
algemene beschouwing dat " de behoefbige 
toestand voor zeer jonge kinderen erin 
bestaat de zorgen van lnm moeder te 
hebben moeten ontberen "· 

22 jmli 1971. 1069 

plaats van d e verkrijger, hetzij aan de 
koper de prijs van een lichamelijk roerend 
goed ter hand stelt die in ten minste 
chie termijnen door deze laatste moet 
worden terugbetaald; deze overeenkomst 
wordt geen verkoop op afbetaling omdat 
de vermeldingen van de overeenkomst, 
die d e verkoop vaststellen, door de koper 
werden geschreven en ook niet omdat de 
koper in een afzonderlijke overeenkomst 
aan de uitlener het eigendomsrecht heeft 
afgestaan dat hij zich had voorbehouden 
tot volledige afbetaling van de prijs. 
(W.et van 9 juli 1957, aangevuld bij de 
wet van 5 maart 1965, art. 1.) 

5 maart 1971. 649 

4. - Ooncessie inzctke ctlleenve1·koop.
Beg1·ip " concessie inzalce alleenve1·lcoop " 
in cle wet van 27 jttli 1961. - Een con
cessiehouder inzake alleenverkoop, in de 
zin van artikel 1 van de wet van 27 juli 
1961 , is de h andelaar die van een con
cessiegever het recht heeft verkregen tot 
de exclusieve verkoop van de door deze · 
vervaardigde of verdeelde artikelen of 
produkten en die deze artikelen en pro
dukten in eigen naam en voor eigen 
rekening verkoopt ; de concessiegever kan 
zich evenwel het recht voorbehouden 
zelf rechtstreeks een bepaald aantal arti
k elen of produkten te verkopen. 

11 maart 1971. 667 

5. - Exclttsieve concessie. Ove?"een-
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komst waa1·bij aan ande1·en dan de con
cessiehottde?' het 1·echt wo1·dt toegelcend tot 
het ve1·lcopen of ve1·httren in het voo?·behou
den gebied van a1·tilcelen of prodttkten 
wam·van de ve1·lcoop bij concessie is toege
staan. - Geen exclttsieve concessie inzalce 
ve1·lcoop in de zin van a1·tilcel 1 van de wet 
van 27 jttli 1961. - Indien een overeen
komst tussen een concessiegever en een 
houder van een concessie tot het verkopen 
van bepaalde artikelen of produkten in 
een bepaald gebied aan derden, die deze 
artikelen of produkten in andere gebieden 
verkopen, h et recht toekent tot het ver
kopen of verhtuen hiervan in h et aan d e 
concessiehouder voorbehouden gebied, 
dan verleent deze overeenkomst aan d eze 
concessiehouder niet de hoedanigheid van 
" concessiehouder inzake alleenverkoop » 
in de zin van artikel 1 van de wet van 
27 juli 1961. 

11 m aart 1971. 667 

6. - Contmct lcmchtens hetwellc een 
lcope1· doo1· de levering van de ve1·lcochte 
zaalc in staat moet worden gesteld zowel zijn 
betalings- als zijn zelce1·heidsve1plichtingen 
na te lcomen. - "Exceptio non adimpleti 
cont1·actus » doo1· de ve1·lcope1' tegengewo1·pen 

LASTGEVING. 

1. - Dmagwijdte van de lastgeving. -
Soeve1·eine uitlegging doo1· de feiten?·echte·r. 
- De feitenrechter beoordeelt soeverein 
de draagwijdte van een lastgeving wan
neer de uit legging die hij geeft van de 
aide, waarin zij ·wordt vastgesteld, met 
de be~oordingen ervan verenigbaar is. 
(B.W., art. 1319, 1320, 1322 en 1984.) 

11 juni 1971. 1012 

2. - Lastgeving in algemene bewoo?'
clingen ttitgedntlct . - Lastgeving die alleen 
daden van behee1· omvat. - Lastgeving in 
algemene bewoordingen uitgedrukt om
vat alleen d e daclen van beheer. (B.ViT., 
art. 1988.) 

11 jw1.i 1971. 1012 

3. - Inlcomstenbelastingen. Recla-
matie. - Ajstcmd of bepe1·lcing van het 
voo?'tve?'P van de 1·eclamatie. - Een last
hebber lean van de reclamatie ajstand cloen 
of het voo1·we1p e1·van bepe1·lcen. - Een 
lasthebber van de belastingplichtige die 
d aartoe d e nodige macht heeft gekregen 

L 

om cle verlcochte zaalc niet te leveren zolang 
geen zelcerheid is gesteld. - l!Jxceptie 
ongegrond. - W anneer in de bedoeling 
van de partijen d e levering van een ver
kochte zaak niet afhankelijk is van een 
voorafgaande zekerheiclstelling, maar de 
koper door de levering zelf in st aat moet 
worden gesteld zowel zijn betalings- als 
zijn zekerheidsverplichtingen na te ko
m en, is de e,r;ceptio non ctdimpleti cont?'ac
tus, door de v erkoper tegengeworpen om 
de verkochte zaak niet t e leveren zolang 
er geen zekerheid is gesteld, ongegrond. 
(B.W., art. 1101, 1134 en 1582.) 

5 mei 1971. 871 

KOOPHANDEL - KOOPMAN. 

Koopman. - Beg1·ip. - H et arrest, 
dat niet vaststelt dat een h andelsver
t egenwoordiger, die niet door een arbeids
overeenkomsu voor bedienden is gebon
den, bij het vervullen van zijn taak, als 
tussenpersoon in eigen n aam optreedt, 
beslist niet wettelijk dat deze persoon 
een koopman is. 

26 november 1970. 288 

kan van een reclamatie tegen een aanslag 
in de inkomstenbelastingen afstand doen 
of het voorwerp van deze reclamatie tot 
bepaalde grieven b eperken. 

ll juni 1971. 1012 

LEGER. 

Btwge1·lijlc aanvullingspe1·soneel. - Sta
tttttt . - Wet van 10 maa1·t 1900 op het 
m·beidscont1·act. - liVet m·eemcl aan dit 
statttttt . - Het statuut van het burgerlijk 
aanvullingspersoneel , dat door de Minis
ter van Landsverclediging is aangeworven 
met toepassing van het koninklijk besluit 
van 24 december 1951, sluit tussen de 
Staat en het aan dit statuut onclerworpen 
personeel h et bestaan uit van een 
arbeidsovereenkomst beheerst door de 
wet van 10 m aart 1900. (ViTet van 
10 m aart 1900, art. 1, lid 2; gecoor
dineerde wetten betreffende de ver
goeding der sch a d e voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, art. 1, lid l.) 

1 december 1970. 314 
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LENIN G. 

Wet van 9 juli 1957, aangem£ld bij de 
wet van 5 maa1·t 1965, a1·tilcel l. - Lening 
op afbetaling. - Beg1·ip. - Een lening 
op afbetaling is de overeenkomst waarbij 
een andere persoon dan de verkoper het
zij aan de verkoper in plaats van de ver
krijger, hetzij aan de koper de prijs van 
een lichamelijk roerend goed ter hand 
stelt die in ten minste drie termijnen 
door deze laatste moet worden terugbe-

MACHTSOVERSCHRIJDING. 

Bestendige deputatie van de p1"ovincie-
1'aad. - Beg?"iJJ. - W'anneer de besten
dige deputatie van een provincieraad, 
waarbij aanhangig is een reclamatie tegen 
regelmatige aanslagen inzake directe 
gemeentelijke belastingen, zich uitspreekt 
over de billijkheid van deze aanslagen, 
gaat zij haar macht te buiten. 

28 n1ei 1971. 970 

MATEN EN GEWICHTEN. 

IJklonen. - Belctsting ve1·sclmldigcl 
doo1· de Stactt . - N och de wet van 
1 augustus 1922 houdende machtiging 
tot het innen van ijkgeld voor maten en 
gewichten ten bate van de Schatkist, 
noch het koninklijk besluit van 22 decem
b er 1966 houdende vaststelling en coordi
natie der ijklonen stelt de Staat van het 
ijkloon vrij. 

8 september 1970. 30 

MINDERJARIGHEID. 

M 

1. - Rechtsv01·de1·ing namens een min
de1ja1·ige ingesteld doo1· cle vade?' alleen, als 
wettelijlce beheenle1·. - Late1·e tttssenlcomst 
van de moede1·, in dezelfde hoedanigheid. 
- Ontvanlcelijke 1'echtsvonle1·ing. - De 
rechter die vaststelt dat de moeder later 
in dezelfde hoedanigheid a ls de vader in 
h et geding is tussengekomen om haar 
insten:nning te betuigen met deze rechts
vordering, beslist wettelijk dat ontvan
kelijk is de rechtsvordering die namens 
een minderjarig kind door de vader aileen, 
als wettelijke beheerder van de goederen 

taald .: deze overeenkomst wordt geen 
verkoop op afbetaling omdat de vermel
dingen van de overeenkomst, die de 
verkoop vaststellen, door de koper wer
den geschreven en ook niet omdat de 
koper in een afzonderlijke overeenkomst 
aan de uitlener het eigendomsrecht heeft 
afgestaan dat hij zich had voorbehouden 
tot volledige afbetaling van de prijs. 
(Wet van 9 juli 1957, aangevuld bij de 
wet van 5 maart 1965, art. l.) 

5 1naart 1971. 649 

van dit kind, werd ingesteld. (Burg. 
vVetb., art. 389, gewijzigd door de wet 
van 8 april 1965, art. 20; 1, en art. 1125, 
gewijzigd bij de wet van 30 april 1958, 
art. 7, § 6.) 

16 oktober 1970. 158 

2. - Bed1·agen die aan minde1jm·igen 
wegens nw1·ele schade doo1· hen geleclen 
zijn toegelcencl . - A1·1·est waa1·bij de plaat
sing van cleze becb·agen op een geblolc
lcee1·de 1·ekening wo·rdt bevolen, zonde1· te 
antwoonlen op cle conclttsie van cle vader 
van cle mincle1ja·rigen bet?·efjencle deze 
plaatsing. - Niet gemotiveenl a?'?'est. - · 
Niet regehnatig gemotiveerd is het arrest 
dat, rechtdoende in strafzaken, op de 
burgerlijke rechtsvordering beslist dat 
h et raadzaam blijkt de bedragen die 
aan een minderjarige wegens door hem 
geleden Inorele schade zijn toegekend, tot 
zijn meerderjarigheid te p laatsen op een 
geblok.keerd spaarboekje, zonder passend 
te antwoorden op de conclusie van de 
vader van de minderjarige waarin deze 
deed gelden dat er reeds een maatregel om 
de bedragen te plaatsen door de familie
raad onder h et voorzitterschap van de 
vrederech ter was bevolen, en dat er der
halve niet het minste gevaar bestond dat 
de bedragen aan h1.m. bestemming zouden 
worden onttrokken. (Grondwet, art. 97; 
Burg. vVetb., art. 389.) 

6 april 1971. 746 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 

Ve?'clttiste?·ing cloo1· een openbaa1' officim· 
of ambtenaa1· of een met een openba1·e 
clienst belctst pe1·soon. - St?·afwetboek, 
m·tilcel 240. - Ve1"cluiste1·ing doo1· een 
nota1·is van openba1·e of p1·ivate gelclen 
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welke hij uit lcmcht of uit hoofde van zijn 
bediening onde1· zich heejt. - Beg1·ip. -
Ret arrest dat vaststelt dat een notaris, 
die van de koper van een door zijn tussen
komst openbaar verkocht onroerend 
goed, een forfaitair bedrag heefb ontvan
gen tot dekking van de kosten van de 
verkoop alsmede van de honoraria die 
wettelijk; verschuldigd waren voor de 
akte die hij aldus had verleden, na verre
kening van deze kosten en honoraria, het 
aan de verkoper toekomende saldo van 
dit bedrag voor zich heeft gehouclen, 
onder voorwendsel dat hij recht had op 
een loon voor prestaties die hij niet had 
verricht of voor verplichtingen waarvan 
hij wist dat zij een dergelijke bezoldiging 
niet verantwoorden, beslist wettelijk dat 
cleze ministeriele officier zich schuldig 
heeft gemaakt aan het misdrijf van ver
duistering, omschreven in artikel 240 

NACHTGERUCHT OF NACHTRU
MOER. 

He1·haling. - Ve?'OO?'deling tot een geld
boete van 50 fmnlc. - Onwettelijkheid. -
Onwettelijk is de veroordeling van d e 
beklaagde tot een geldboete van 50 frank 
wegens nachtgerucht of nachtrumoer in 
staat van wettelijke herhaling. (Straf
wetb., art. 561, 1°, en 562.) 

27 april 1971. 832 

NOTARIS. 

E1·elonen. - Ta1·iej en invO?·de?·ing. -

ONDERWIJS. 

1. - Sch?-ijtelijlc onde1·wijs. - Wet 
van 5 maa1·t 1965. - Sch?-ijtelijlce lee?'
gangen op het niveau van het middelbaa1·, 
het ?W1'maal en het technisch ondenvijs die 
voo?·be?·eiden voo1· de examens wam·van 
spmlce in a1·tilcel 2 van de wet. - TV et van 
5 mam·t 1965 van toepassing. - De 
beslissing dat de bedrijvigheid van de 
beklaagde onder de toepassing valt van 
de wet van 5 maart 1965 op het schrifte
lijk onderwijs wordt wettelijk gerecht-

N 

0 

van h et Strafwctboek. (Impliciete oplos
sing.) 

25 jtmi 1971. 1098 

MISDRIJF. 

1 . - Rechtsvaa?·digingsg?·ond. - On
ovm·lcomelijlce clwaling.- BeooTdeling doo?' 
dejeiten?·echte?'.- De feitenrechter beoor
deelt op onaantastbare wijze het bestaan 
van een door de beklaagde als rechtvaar
digingsgrond aangevoerde onoverkome
lijke dwaling. (Strafwetboek, art. 71.) 

30 november 1970. 298 

2. - Rechtvam·cligingsg?·ond. - Morele 
dwang. - Noodtoestand. -De noodtoe
stand die morele dwang oplevert, sluit 
elk misdrijf uit . (Strafwetb., art. 71.) 

6 april 1971. 752 

Wet van 31 augusttts 1891, a1·tilcel 1 tot 4. 
- 11 oo?'We?p ·van deze bepalingen. -
De bepalingen van de artikelen 1 tot 4 
van de wet van 31 augustus 1891 hou
dende tarifering en invordering der 
honoraria van notarissen gelden voor 
<< de honoraria, vacatien, rol- en kopie
rechten en reis-, verblijf- of voedings
kosten aan de notarissen wegens instru
mentaire of andere akten hun betreffende, 
verschuldigd », maar hebben geen betrek
king op de andere bezoldigingen of 
kosten die aan deze ministeriele officieren 
zouden verschuldigd zijn. 

25 juni 1971. 1098 

vaardigd door het arrest dat erop wijst 
dat de installing onder de Ieiding van de 
beklaagde schriftelijke leergangen geeft 
op het niveau van het middelbaar, het 
normaal en het technisch onderwijs en 
dat d eze leergangen de leerlingen voor
bereiden voor de examens waarvan 
sprake in artikel 2 van bedoelde wet. 

7 december 1970. 340 

2. - Sch1·ijtelijlc onde1·wijs . . - Wet 
van 5 maa1·t 1965, m·tilcel 25. - Alcten 
die het pttblielc ten om·echte lcunnen doen 
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geloven dat de diploma's die na afloop 
van de lee1·gangen ttitge?·eikt wonlen, 
wettelijk geldig zijn. Beg1·ip. 
Artikel 25 van de wet van 5 maart 
1965 op het schriftelijk onderwijs ver
biedt iedere akte, contract, publicatie of 
reclamegeschrift welke de leerlingen die 
een contract sluiten m et een instelling, 
die schriftelijk onderwijs geeft, ten on
rechte kunnen doen geloven dat d e 
diploma's die na afioop van de leergan
gen uitgereikt worden, wettelijk geldig 
zijn. 

7 decen1ber 1970. 340 

3. - Sch?-~ftelijk oncle?·wijs. - Wet 
van 5 maa1·t 1965, artikelen 23, § 3, en 
27. - Beding dat e1·toe st1·ekt de lee1·ling 
aan te nemen VOO?' mee?· dan een jaa?' 
ctwsus . - Ove?'t?·eding. - Bijzoncle?' opzet 
niet ve1·eist. - De overtreding omschre
ven bij d e artikelen 23, § 3, en 27 van 
de wet van 5 m aart 1965 op het schrifte
lijk onderwijs, die b estaat in het opne
m en in het contract van een beding dat 
ertoe strekt om de leerling aan te nemen 
voor meer clan een jaar cursus, vereist 
geen bijzoncler opzet. 

7 december 1970. 340 

4.- Sclw~ftelijk oncle?·wijs . - Wet van 
5 mam·t 1965, a1·tikelen 23, § 3, en 27. -
B ecling clat, bij ontstentenis van ontbincling 
van het cont1·act cloo1· cle lee?'ling v66r het 
Ve?'St?"ijken vcm het lopencl jcta?', dit contmct 
Ve?'lengcl worclt. - vVettigheicl . - Beoor
cleling cloo?' de j eiten?'echte?·. - De feiten
rechter kan door een soevereine beoor
cleling van de gegevens van de zaak 
beslissen dat een beding van een contract 
luiclens hetwelk, bij ontstentenis van op
zegging ervan door de leerling v66r het 
verstrijken van het lopend jaar, clit 
contract verlengcl worclt, ertoe strekt om 
de leerling a an te nemen voor meer clan 
een jaar cursus, in de betekenis van 
artikel 23, § 3, van de wet van 5 m aart 
1965 op h et schriftelijk onderwijs. 

7 december 1970. 340 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

1. - Opzoelcing cloo1· politieagenten in 
een op cle openba1·e weg statione1·encle 
wagen. - Geen lmism·ecleb?·euk . - Geen 
huiszoeking zijn de opzoekingen door 
politieagenten in een op de openbare 
weg stationerencle wagen, t eneincle van 
een clie£'ltal voortkomencle voorwerpen 
terug te viT1den. 

11 jannari 1971. 447 

2. - Beslissing van bttitenve?·volging
stelling. - Onde1·zoelcsgerecht niet bevoegd 
om de geg1·onclheicl van cle bttrge?'lijlce 
q·echtsvorcle1·ing te beoonlelen en om deze 
?'echtsvO?·cle?·ing bij het vonnisge1·echt aan
hangig te maken. - R et onderzoeksge
recht clat beslist dat de beklaagcle niet 
moet worden vervolgcl is niet b evoegd 
om de gegroncli1eid van de bmgerlijke 
rechtsvorclering te beoordelen of om 
deze rechtsvorclering bij het vonnisge
recht a anhangig te maken. 

19 januari 1971. 488 

3. - Httiszoeking ?'egelmatig venicht 
voo?' het opspo1·en van een bepaalchniscl?·ijj. 
- Vaststelling van een ander misd1·ij.f ten 
laste van een denle door de officie?· van 
ge1·echtelijlce politie die de httiszoeking 
ve?Ticht. Officier vcm ge1·echtelijlce 
politie clie cle g1·enzen van zijn bevoegclheicl 
niet is te buiten gegacm. - Gelclige 
vaststelling. - D e officier van gerechte
lijke politie die tijdens een regelmatig 
bevolen huiszoeking voor h et opsporen 
van een bepaalcl misdrijf ten laste van 
een bepaalde persoon, zonder dat hij 
hierbij zijn opclracht te buiten is gegaan, 
kennis krijgt van een ancler misdrijf, 
stelt dit misclrijf op geldige wijze vast, 
zelfs ten laste van een dercle. 

26 april 1971. 824 

4 . Onwettelijlce httiszoeking. 
Vaststellingen wacwop geen ve?·oo?·deling 
mag geg1·oncl wo1·clen. - Een veroordeling 
mag niet gegrond worden op de vaststel
lingen tijdens een onwettelijke huiszoe
king en op de bewijzen verzameld aan 
de h and van cleze vaststellingen. 

22 juni 1971. 1070 

5. - Onde1·zoek wegens ove?'t?·eding van 
de a1·tilcelen 4., 6 en 14 van de jachtwet van 
28 jebnw1·i 1882. - Httiszoelcing onwette
lij lc in zove1· zij e1·toe st1·ekt wild op te 
sporen en in beslag te nemen. - Ve?·lclct
?'ingen van de beklaagcle tijclens cleze httis
zoeking. - Ve1·oonleling geg1·oncl op deze 
ve1'lclcw·ingen. - W ettelijlcheicl. - Voo?'
waanle. - Bij een huiszoeking die enkel 
onwett elijk is in zover zij ertoe strekte 
·wi.lcl op te sporen en in beslag te nemen 
en die de ontclekking van d e opgespoorcle 
zaken, inzonclerheicl van wild, niet moge
lijk heeft gemaakt, kan het bewijs der 
overtrecling van de a.rtikelen 4, 6 en 
14 van de jachtvvet van 28 februari 
1882, die t enlaste zijn gelegcl van clegene 
bij wie d e huiszoeking is geschied, wet
telijk afgeleicl worden uit d e verldaringen 
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door d eze laatste bij deze huiszoeking 
afgelegd. (Wet van 28 februari 1882, 
art. 11.) 

22 jw1i 1971. 1070 

6. - Onwettelijlce htdszoelcing. - Ve?'
oo?·deling geg1·ond op late1·e ve?·lcla?·ingen 
zonde?' ve1·band met deze huiszoelcing. -
lVettelijlcheid. - Een onwettelij ke huis
zoeking tast de veroordeling niet aan, 
indien h et bewijs van het misclrijf wordt 
afgeleid uit latere verklaringen van een 
beklaagde, die zonder verband zijn m et 
deze huiszoeking en die dus niet het 
gevolg zijn van onwettelijk afgelegde 
verklaringen. 

22 juni 1971. 1070 

7. - Geneeshee1·-inspectetw van de 
D ienst voo1· Geneeslctmdige Oont1·ole van 
het Rijlcsinstitttttt voo1· Zielcte- en I nvali 
diteitsve?·zelce?·ing. - Ve?'leent zijn mede
we?·lcing aan het ge?·echtelijlc onde1·zoelc op 
ve1·zoelc van de oncle?·zoelcsTechte?'. - H oeft 
geen deslcundigeneed af te leggen. - De 
geneesheer-inspecteur v an de Dienst voor 
Geneeslnmdige Controle van het Rijks
instituut voor Ziekte- en Invaliditeits
v erzekering die op verzoek van d e onder
zoeksrechter aan het onderzoek m eewerkt 
door zijn aanwezigheid bij h et v erhoor 
van getuigen en bij de inbeslagn eming 
van bescheiden ten zetel van d e zieken
fondsen, hoeft geen d eslnmdigeneed af te 
leggen. (Sv. , art . 44.) 

28 juni 1971. 1105 

ONDERZOEKSGERECHTEN. 

1. - Regeling van de ?'echtspleging . -
Taalc. - Onbevoegdheid om te beslissen 
op de btwge1·lijlce ?'echtsvo?·deTing. - Uit
zonde?·ingen. - De onderzoeksgerechten 
die , wanneer zij de rechtspleging regelen, 
uitspraak d.ienen t e doen op d e vorde
ringen van de procurem· d es Konings 
m et toepass.ing van d e artikelen 127 en 
volgende van het W etboek van straf
vordering, hebben enk el a ls taak, behou
d ens de bij de wet b epaalde uitzonde
ringen, te beoordelen of de tijdens het 
onderzoek verzamelde aanwij zingen van 
misclrijf d e verwijzing van d e verdachte 
naar het vonnisgerecht verant woorden. 

Derh alve niet wettelijk gerechtvaar
digd is h et arrest van de kmner van 
inbeschulcligingst elling waarbij h et verzet 
van een burgerlijke partij t egen een 
b eschikking van buitenvervolgingstelling 
wordt verworpen op grand alleen van 

overwegingen betreffende d e ontvanke
lijkheid en de gegrondheid van de burger
lijke rechtsvordering, zonder de verza
melde bezwaren te b eoordelen en derhalve 
zonder te beslissen op de strafvordering. 

26 oktober 1970. 187 

2. - Beschilclcing van bttitenve?·volging
stelling. - Ve1·zet van de bw·ge?'lijlce 
pa1·tij. - Kmne?' van inbesclmlcligingstel-
1ing die lcennis neemt van de stmjvo1·de1'ing, 
niettegenstaande de onthouding van hoge1· 
be1·oep doo?' de p?·octt?'eU?' des Konings. -
De burgerlijke partij die verzet doet 
tegen een beschikking van buitenvervol
gingstelling brengt de strafvordering voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
hoewel de procureur des Konings zich 
van hager b eroep onthouden h eeft. 
(Wetb . van strafv., art. 135.) 

26 oktober 1970. 187 

3. - Beslissingen van venvijzing naa?' 
cle co?'?'ectionele ?'echtbanlc of de politie
?'echtbanlc. - Geen onwettelijlcheid ten 
aanzien van de bevoegdheid. - Vonnis
ge?·echt waa1·bij de zaalc aanhangig is . -
Beslissingen die lnm ttitwe1·lcing behouden 
zolang zij doo?' het H of van cassatie niet 
zijn vemietigd. - De beslissingen waarbij 
de onderzoeksgerechten een beldaagde 
n aar d e correctionele rechtbank of d e 
politierechtbank v erwijzen, maken d e 
zaak bij deze rechtbanken aanhangig, 
in zover zij geen onwettelijkheid bevat
ten ten aanzien van de bevoegdheid, en 
zij behouden l1lm uitwerking , zolang zij 
door het Hof van cassatie niet zijn 
vernietigd. 

18 mei en 8 jtmi 1971. 936 en 1006 

ONRECHTMATIGE 
GING. 

MEDEDIN-

Handelingen st1·ijdig met de ee?'lijlce 
gebntilcen inzalce handel. - E is tot 
oplW'uding. - A1·tilcel 2 van het lconinlclijlc 
beslttit n1· . 55 van 23 decembe1· 1934. -
Opsomming van de handelingen van 
om·echtmatige mededinging.- Niet bepe?'
lcencle opsomming. - D e opsomming 
van de h andelingen van onrechtmatige 
mededinging in artikel 2 van h et konink
lijk besluit nr . 55 van 23 december 1934 
tot bescherming van de voortbrengers, 
handelaars en verbruikers tegen zekere 
h andelwij zen , strekkende tot h et ver
clraaien van de norn1ale voorwaarden 
van de m ededinging , geldt enkel als aan
wij zing. 

30 april 1971. 841 
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ONSPLITSBAARHEID. 

Bw·ge?'lijke zaken. - A1·tikel 31 van 
het Ge?'echtelijlc Wetboek. - Bepaling 
inzake 1'echtspleging vcm toepassing op de 
gedingen die hangende zijn bij ham· 
inwe~·kingt1·eding. - Geen tentgwe~·kende 
k?·acht . - Artikel 31 van het Gerechtelijk 
W etboek, dat het begrip « onsplitsbaar 
geschil " b eperkt met betreld{ing tot de 
uitoefening van onderscheiden hogere 
beroepen, is een bepaling inzake rechts
pleging die van toepassing is op de 
gedingen die hangende zijn bij haar 
inwerkingtreding, de 1 e januari 1969, 
maar het heeft geen terugwerkende 
kracht; het kan derhalve niet ontvan
kelijk maken een hoger beroep dat, 
omdat het niet gericht was tegen alle 
partijen wier belang in strijd was met 
dat van d e eiser in hoger beroep, niet 
verhinderd had dat h et beroepen v01mis 
van v66r de 1e januari 1969 in kracht 
van gewijsde was gegaan. 

17 jcmi 1971. 1047 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

1 . Rechtspleging bij d?"ingende 
omstandigheden. - Wet van 26 jttli 1962, 
a1·tikel 5. - Beslissing van de v1·ede1·echte1' 
tot vaststelling van de doo1· de onteigenaa1· 
ve1·schttldigcle p1•ovisionele ve1·goedingen. 
- Beslissing niet vatbaa1· voo1· enig 
rechtsmiddel . -De beslissing waarbij de 
vrederechter, die kennis neemt van een 
verzoek tot onteigening ten algemenen 
nutte volgens de r echtspleging bij drin
gende omstandigheden en de door de 
onteigenaar verschuldigde provisionele 
vergoedingen vaststelt, is niet vatbaar 
voor enig rechtsmiddel, zel£'3 niet voor 
een cassatieberoep. (Art . 8, lid 2, vervat 
in art. 5 van d e wet van 26 juli 1962.) 

14 m ei 1971. 924 

2. - Onteigening gedecreteenl. - V'rij
willige ve1·koop van het o1u·oe1·end goed 
acm de onteigenende ove?'heid. - Rechts
gevolgen van de ve1·lcoop onde?'W01'Pe?1 acm 
het gemeen 1'echt. - In geval van vrij 
willige verkoop aan d e onteigenende 
overheid van een onroerend goed waar
van de onteigening ten algemenen nutte 
is gedecreteerd, worden de rechtsgevol
gen van de verkoop geregeld door het 
gemeen recht. 

3 jLmi 1971. 985 

3. Onteigening gedec1·eteerd. 
V1·ijwillige ve1·lcoop van het onme1·end 
goed aan de onteigenende ove1·heid. -
Ve1·houdingen tttssen deze ove1·heid en de 
de1·den die een zalcelijlc of een p e1·soonlijlc 
1'echt op het onroe1·end goed bezitten. -
Ve1·hottdingen ge1·egeld doo1· het gemeen 
1'echt. - In geval van vrijwillige verkoop 
aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedecreteerd, 
worden de verhoudingen tussen de 
onteigenende overheid en de derden die 
een zakelijk of een persoonlijk recht op 
dit onroerend goed bezitten, geregeld 
door het gemeen recht. 

3 juni 1971. 985 

4. - Onteigening gedec1·etee1·d . - V1·ij
willige verlcoop aan de onteigenende ove?·
heid van een landeigendom. - Ve1·hott
dingen tussen de onteigenende ove1·heid en 
de pachte1·. - Regeling van de wet van 
4. novembe1· 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving. - In geval van vrijwil
lige verkoop aan de onteigenende over
heid van een landeigendom waarvan de 
onteigening ten algemenen nutte is 
gedecreteerd, worden de verhoudingen 
tussen de onteigenende overheid en de 
pachter geregeld door de wet van 

. 4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving b etreffende het recht 
van voorkoop ten gLIDSte van de huurders 
van landeigendommen; deze wet bepaalt 
in haar artikelen 6, 11 en 46 de opzeg
gingstennijn, alsmede de v ergoedingen 
aan de pachter verschuldigcl,. 

3 jcmi 1971. 985 

5. Onteigening gedec1·etee~·d. 
Rechtst1·eelcse en alleenstaande onteigening 
van 1·echten die ttit een pachtovereenlcomst 
zijn ontstaan. - Onteigening niet toe
gestactn do01· de wet . - Geen enkele 
wettelijke bepaling staat de rechtstreekse 
en alleenstaande onteigening toe van 
rechten die uit een pachtovereenkomst 
zijn ontstaan. 

3 juni 1971. 985 

6 . Onteigening gedec1·etee1·d. 
V1·ijwillige ve?'/cooJJ aan de onteigenende 
ove1·heid van een lctncleigendbm. - A?·ti
lcel 19 vctn de wet van 17 ap1·il 1835 en 
cwtikel 6 ve?'Vctt in m·tilcel 5 van de wet 
van 26 jHli 1962. - Niet van toepassing 
ten aanzien van cle htttwde?' van dit goed.
De artikelen 19 van de wet van 17 april 
1835 op de ontei'gening ten algemenen 
nutte en 6 van de wet betreffende de 
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rechtspleging bij dringende omstandig
heden inzake on~eigening ten algemenen 
nutte (vervat in artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962) naar luid waarvan de 
gedagvaarde eigenaar ertoe gehouden is 
de derden, die bij de on~eigening belang 
hebben op grond van huur, in het geding 
tot onteigening te roepen of ze op de 
hoog~e ervan te brengen, zijn niet van 
toepassing in geval van vrijwillige ver
koop aan de onteigenende overheid van 
een landeigendom waarvan de onteige
ning ten algemenen nutte is gedecre~eerd. 

3 juni 1971. 985 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 

Aanslag tegen de zeden ten einde eens 
ande1·s d1·iften te voldoen, de ontucht, het 
bede1j of de prostitutie van een minde1·
ja1·ige op te wekken, te begunstigen of te 
ve1·gemalclcelijlcen. - Stmfwetboek, a?·ti
lcel 380. - Oonclttsie van de belclaagde 
die de feiten ontkent. - Dubbelzinnig 
antwo01·d. - N1:et 1·egelmatig met 1·edenen 
omklede beslissing. - Niet regelmatig 
met redenen omldeed is de b eslissing 
die, om de beklaagde te veroordelen 
wegens het plegen van een aanslag tegen 
de zeden ten einde eens anders driften 
te- voldoen, de ontucht, het bederf of de 
prostitutie van een minderjarige, wiens 

1 
staat van minderjarigheid ten gevolge 
van zijn nalatigheid hem niet bekend is, 
op te wekken, te begunstigen of te ver
gemakkelijken, hierop stetmt dat d e 
beklaagde heeft bekend aan deze min-

. derjarige de gelegenheid te hebben gege
ven zich met een meerderjarige in een 
kamer af ~e zonderen, terwijl de beklaag
de in zijn conclusie had aangevoerd dat 
hij dit niet erkende, zodat deze reden in 
het onzekere laat of de rechter vaststelt 
dat een dergelijke bekentenis v66r of na 
de neerlegging van deze conclusie is 
afgelegd d an wel of hij beschouwt dat 
deze beken~enis in de conclusie voor
komt. (Grondwet, art. 97 .) 

23 maart 1971. 710 

OPENBARE DIENST. 

1 . - N ationale maatschappij voo1· de 
Httisvesting . - Ta.alc van deze vennoot
schap en de doo1· haa1· e1·lcende vennoot
schappen. - Taalc die een openbcwe 
dienst uitmaakt. - De taak waarmee de 
wet de N ationale Maatschappij voor de 
Huisvesting alsmede de door haar erken-

de vennootschappen belast, namelijk 
volkswoningen te bouwen en tegen 
lagere huurprijs dan de gewone te ver
huren aan " personen m et bescheiden 
inkomen », maakt een openbare dienst 
uit. (Wet van ll oktober 1919, gewijzigd 
bij die van 27 juni 1956.) 

22 oktober 1970. 168 

2. - Oontinuiteit van cle openbare 
clienst. - Algemeen ?'echtsbeginsel. -
De continui:teit van de openbare dienst . 
is een algemeen rechtsbeginsel. 

22 oktober 1970. 168 

OPENBARE ORDE. 

Btwgerlijlce zalcen. - Regel volgens 
tvelke geen hoger beroep openstaat tegen 
een beslissing die kmchtens de wet in 
laatste aanleg is gewezen. - Regel van 
openba1·e 01·de. -De regel volgens welke 
geen hoger beroep openstaat tegen een 
beslissing die krachtens de wet in 
laatste aanleg is gewezen raakt de open
bare orde. 

16 december 1970. 390 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. 

1. - Ve1·kopen of verspreiden van 
prenten die st1·ijdig zijn met de goede 
zeclen. - Stmfwetboelc, a1·tilcel 383, lid 1 . 
- Openbaa1·heid. - Niet ve1·eist. - De 
openbaarheid is geen wezenlijk bestand
deel van het misdrijf prenten te verkopen 
of te verspreiclen die met de goede zeden 
strijdig zijn. (Strafwetb., art. 383, lid 1.) 

22 december 1970. 409 

2. - In voormad hebben met het oog 
op de handel of de ve1·sp1·eiding van 
p1·enten die st1·ijclig zijn met de goede 
zeden. - Stmfwetboelc, a1·tilcel 383, lid 3. 
- Openbaw·heicl. - Niet ve1·eist. - De 
openbaarheid is geen wezenlijk bestand
deel van het misclrijf met het oog op 
de handel prenten in voorraad te hebben 
die me~ de goede zeden strijdig zijn. 
(Strafwetb., art . 383, lid 3.) 

22 december .1970. 409 

3. - Ve?'lcoop van bttitenlandse verba 
den pttblicaties waa1·in de met cle goede 
zeclen st1·ijdige afbeeldingen of p1·enten 
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vo,o1·lcomen. Wet van 11 ain·il 1936, 
a1·tilcel 2, 2°. - Openbaa1·heid. - Niet 
ve1·eist. - De openbaarheid is geen 
wezenlijk bestanddeel van. het misdrijf 
buitenlandse verboden publicaties te 
verkopen waarin met de goede zeden 
strijdige prenten voorkomen waarvan 
het binnenbrengen in Belgie verboden is 
door een in ministerraad overlegd konink
lijk besluit. (Wet van II april 1936, 
art. 2, 2o.) 

22 december 1970. 409 

OUDERLIJKE MACHT. 

Gezag van de oude1·s ove1· het kind 
gedu1·ende het huwelijlc. - Gezag wo1·dt 
gezamenlijlc uitgeoejend doo1· de vade1· en 
de rnoede1·. - Ret gezag waaronder het 
kind tot zijn Ineerderjarigheid of zijn 
ontvoogcling blijf~, word~, gedurende het 
huwelijk, gezamenlijk uitgeoefend door 
de vader en de moeder, zodat d e b eslissing 
die weigert in te gaan op h et verzoek, 
door een d er echtgenoten in.gecliend in 
de loop van de procedure tot echtschei
ding op grond van bepaalde feiten, om 
hem, met uitsluiting v an de andere 
echtgenoot, voorlopig de bewaring over 
de persoon van h et kind toe t e vertrou
wen, nie~ tot gevolg heeft het recht van 
bewaring aileen aan d e andere echtgenoot 
toe te ke1men. 

29 april 1971. 837 

OVEREENKOMST. 

1. - Uitvoe1·ing van de ve1·bintenis. -
Bewijslast. - De partij die de uitvoering 
van een verbintenis vordert moet het 
bestaan daarvan b ewijzen. (Burg. Wetb., 
art. 1315.) 

20 november 1970. 263 

2. - Toestemming. Uitclntlclcelijke 
of stilzt~ijgende wilsttiting. - De toe
stemming van een partij bij een overeen
komst kan doorgaans uitdrukkelijk of 
stilzwijgend tot uiting komen. (Burg. 
Wetb ., art. IIOS, II09, II38, II35, II60.) 

II d ecember 1970. 369 

3. - Koop. - Algemene lcoopvo01·waa1·
den vastgestelcl doo1· een g1·oepe1·ing van 
lcooplieden . - Bedingen tttssen de m ecle
cont?'actanten. Voo1·waa1·de. - De 
bedingen van de algemene koopvoor
waarden vastgesteld door een groepering 

van kooplieden lmnnen d e p artij en in 
een koopovereenkmnst verbinden wan
neer zij door hen hetzij uitdrukkelijk 
h etzij stilzwijgend zijn aanvaard. 

II december 1970. 369 

4 . - U'itlegging. - F eitem echte1· die 
de gemeenschappelijlce becloeling van de 
pm·tijen nagaat en vaststelt. - Uitlegging 
ve1·enigbcta?' met cle bewoonlingen van cle 
akte. - Gemotiveenle ttitlegging. - Soe
ve?'eine ttitlegging. - Al is de met de 
bewoordingen van de overeenkomst ver
enigbare uitlegging, die de feitenrechter 
ervan geeft door d e gemeenschappelijke 
bedoelingen van de partijen vast te stel
len, soeverein, toch 1noet zij gemotiveerd 
zijn. 

26 februari 1971. 616 

5. - Uitlegging. Motive1·ing. -
Beg1·ip. - Niet regelmatig gemotiveerd 
is de beslissing van de feitenrechter die, 
wanneer hij een overeenkomst ui~legt om 
de gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen vast t e stellen, zonder precise
ring enkel besluit d at zij moet worden 
afgeleid uit de verldaringen door deze 
par~ijen afgelegd in de loop van een 
persoonlijke verschijning, die werd bevo
len met toepassing van artikel 119 v an 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering. 

26 februari 1971. 616 

6 . - Uitlegging. - Vaststelling van de 
gemeenschappelijke becloeling van cle pa1'
tijen. - Rechte1· clie zich stetmt op cle ve1·
lcla1·ingen doo1· de pcwtijen ajgelegd in de 
loop van een pe1·soonlijlce ve1·schijning. -
Ve1plichting de 1·egelen bet1·efjende de 
bewijslcmcht van cleze ve1·klm·ingen in acht 
te nemen.- Op voorwaarde da~ d e rech
t er de regelen betreffende d e bewijskracht 
van de verklaringen in acht n eemt, mag 
hij bij de uitlegging van een overeen
komst de gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen vaststellen, met name 
op grond van h1.m verklaringen afgelegd 
in de loop van een persoonlijke verschij
ning, clie is bevolen m et toepassing van 
artikel II9 van h et '\iVetboek van burger
lijke rechtsvordering. 

26 februari 1971. 616 

7 . - Wede1·ke1'ig contmct. - Exceptie 
van niet-ttitvoe1·ing van het cont1·act. -
Exceptie d1:e niet lean wo1·den opgew01pen 
onde1· omstancligheclen st1·ijdig met de 
goede t?'Ottw. - De exceptie van niet
uitvoering van h et contract, waarop men 
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zich in de wederkerige contracten rech
t ens mag beroepen, kan niet worden op
geworpen onder omstandigheden strijdig 
met de goede trouw. (Burg. Wetb., 
art. 1134, lid 3, en 1184.) 

18 maart 1971. 697 

8. - Foutieve uitvoe1·ing. - Goede 
t?·ouw. - Slt~it de ajwezigheid van scht~lcl 
niet uit. - De goede trouw sluit niet 
noodzakelijk in dat de uitvoering v an een 
overeenkomst niet foutief is . 

5 mei 1971. 877 

9. - Bedmg. - Kunstg1·epen die niet 
tot doel hebben gehad de pa1·tijen e1·toe te 
b1·engen de ove1·eenkomst te sluiten. -
Bestanddelen van het bedTog niet veTenigd. 
- De lnmstgrepen die een partij bij het 
sluiten van een overeenkomst b ezigt 
leveren. geen grand tot n:ietigheid op ~ 
indien zij niet tot doel en voor gevolg 
h ebben gehad de andere partij ertoe te 
brengen de overeenkomst anders te slui
ten dan dat zij dit h eeft gedaan. (B.W., 
art. 1109 en 1116.) 

6 mei 1971. 881 

10. - Bindende kmcht tussen de pa1·
tijen. - A1Test weige1·t aan een oveTeen
komst het gevolg toe te kennen dat zij 
wettelijk tt~ssen de pm·tijen heejt. - Schen
ding van a1·tikelen 1134 van het Bt~TgeTlijk 
Wetboek. - Beg1·ip. - De bindende 
kracht van een verzekeringsovereenkomst 
waarin onder meer wordt bepaald dat de 
verzekerde het recht op dekking van h et 
risico verbeurt, indien hij de verzekeraar 
niet binnen een bepaalde termijn van het 
ongeval verwittigt, wordt miskend en 
dientengevolge wordt artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek geschonden door 
het arrest dat, hoewel het een dergelijk 
verzuim van de verzekerde, waarop de 
verzekeraar zich beriep, heeft vastgesteld, 
weigert _gevolg te geven aan deze bepaling 
op grand dat dit verzuim de verzekeraar 
niet heeft b enadeeld, nu h et deze beslis
sing niet stetmt op een uitlegging van 
deze bepaling, die het zou afgeleid h ebben 

P ARIT AIR CO MITE. 

1. - N ationaal paritcti1· co mite vooT het 
bouwbed1·ijj. - Onde1·nemingen twm·voo1· 
dit comite is opge1·icht . - Het nationaal 
p aritair comite voor het bouwbedrijf, 

p 

uit de gemeenschappelijke bedoeling van 
de partijen, en evenmin op een wettelijke 
bepaling die een dergelijke afwijking van 
de overeengekomen bepalingen zou recht
vaardigen. 

8 mei 1971. -886 

OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. 

1 . - Ve1·volgingen ten laste van een 
belclaagde wegens onde1·houd van bijzit en 
wegens medeplichtigheid aan ove1·spel. -
Stmjv01·de1·ing wegens tweede telastlegging 
ve1·vallen. - Samenvoeging van de zalcen. 
- Bewijs van het onde1·houd van bijzit 
gehaald uit beide dossie1·s.- Wettelijlcheid. 
- De rechter bij wie aanhangig zijn ver
volgingen ten laste van een beklaagde 
wegens onderhoud van bijzit enerzijds 
en wegens m edeplichtigheid aan overspel 
anderzijds mag de zaken samenvoegen, 
hoewel hij vaststelt dat door de over
schrijving van de b eslissing, waardoor de 
echtscheiding wordt toegestaan tussen 
de overspelige echtgenote en haar man, 
of door het intrekken van de klach~ door 
de man, de strafvordering wegens mede
plichtigheid aan overspel vervalt, en hij 
mag wettelijk de veroordeling wegens 
onderhoud van bijzit gronden op de 
gegevens van beide dossiers. (Strafwetb., 
art. 387 toe 390.) 

8 n1aart 1971. 652 

2. - Medeplichtigheid aan ove1·spel. -
Ontstentenis van conclusie. - Ve1·oo1·de
ling. - Geen ve1·plichting in het ar-rest 
de wijze van bewijsleve1·ing van het mis
d1·ijf op te geven. - Het arrest dat wegens 
medeplichtigheid aan overspel veroor
deelt, client, bij ontstentenis van conclu
sie op dat ptmt, niet vast te stellen dat 
he t bewijs van het misdrijf w erd geleverd 
overeenkomstig een van de bij artikel 388, 
lid_ 2, van het Strafwetboek bepaalde 
WIJZen. 

20 april 1971. 775 

' opgericht door artikel 1, § 1, 24, a, van 
het koninklijk besluit van 5 januari 1957 
waarbij de benaming, de bevoegdheid en 
de samenstelling van de paritaire comite's 
bepaald worden, ter uitvoering van de 
besluitwet van 9 juni 1945 opgericht vooi' 
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de werknemers wier activiteit hoofdzake
lijk in handarbeid bestaat en hun werk
gevers, is opgericht voor de ondernemin
gen welke als normale activiteit hebben 
de uitvoering van de werken door deze 
tekst opgesomd, zelfs indien de uitvoering 
van dergelijke werken niet hun hoofd
activiteit is. 

ll september 1970. 35 

2. - Aanvullend nationaal pa1·itai1· 
comite voo1· de bedienden. - Loonklassen 
van bedienden. - Voo1·waanlen waa1·aan 
de bedienden van de tweede klasse moeten 
voldoen. - Pmlctijlce?·va?·ing van de be
dienden mag in aanme1·lcing wo1·den gena
men. - Voor de toepassing van arti
kel 2, c, van de beslissing van 15 oktober 
1963 van het aanvullend nationaal pari
tair comite voor de bedienden, algemeen 
verbindend verhlaard bij koninklijk be
sluit van 18 februari 1964, volgens welke 
de bediende in de tweede loonklasse wordt 
gerangschikt, indien de door hem uitge
oefende functie gekenmerkt wordt door 
een korte leertijd voldoende om de 
vereiste vaardigheid in een bepaald 
werk te verwerven, mag de door d e be
diende opgedane praktijkervaring in aan
merking worden genomen. 

24 maart 1971. 712 

PENSIOENEN. 

HooFDSTUK I.- Bu1·ge1·lijlce pensioenen. 

'HOOFDSTUK II. - M ilitai1·e pensioenen. 

HoOFDSTUK III. - Ve?·goedingspensioe-
nen. 

HooFDSTUK IV. - Pensioenen voo1· zelf
standigen. 

HOOFDSTUK I. 

BURGERLIJKE PENSIOENEN. 

1. - Btwge1·lijke pensioenen. - Pen
sioenen van het gemeentepe1·soneel. - Be
d?·ag van deze pensioenen. - Wet van 
25 ap1·il 1933, a1·tikel 1. - Ve1·plichting 
voo1· de gemeenten. - Ingevolge artikel 1 
van de wet van 25 april 1933 omtrent 
de pensioenregeling van het gemeente
personeel zijn de gemeenten ertoe gehou
den aan de personen van minstens negen
tien jaar, die werkelijk deel uitmaken van 
hun p ersoneel, en hun rechthebbenden . 

een pensioen te verzekeren berekend 
volgens de regelen die op de ambtenare~ 
en beambten van het hoofdbestuur van 
het Ministerie van Bi1menlandse Zaken 
alsmede op hun rechthebbenden wordt 
toegepast. 

21 januari 1971. 494 

2. - Btwge?'lijlce p ensioenen. Pen-
sioenen van het gemeentepe1·soneel. - Be
d?·ag van deze pensioenen. - Wet van 
25 ap1·il 1933, m·tilcel 2. - Beambten die 
een voonlelige1· stand1·egeling genieten dan 
die wellce htm doo1· m·tikel 1 van deze wet 
wo1·dt toegelcend. - Handhaving van deze 
stand1·egeling. - Stelsel dat alleen van 
toepassing is op de beambten in dienst op 
de datum van de inwe1·kingt·reding van deze 
wet. - Artikel 2 van de wet van 25 april 
1933 omtr.ent de pensioenregeling van het 
gemeentep ersoneel behield het genot van 
een voordeliger standregeling dan d ie 
welke werd ingesteld door artilrel 1 van 
deze wet, aileen voor de gemeentebeamb
ten die dergelijke standregeling genoten 
en die in clienst waren de 1 e januari 1934, 
datum van de inwerku1g"treding van deze 
wet. 

21 januari 1971. 494 

3. - Bu1·ge1·lijke pensioenen. Pen-
sioenen van het gemeentepe1·soneel. - Be
dmg. - Koninlclijlc besluit m. 125 van 
28 jeb1·ua1'i 1935, m·tilcel10.- Pensioenen 
die in de 1·egel niet mee1· mogen bed1·agen 
dan het bij deze bepaling vastgesteld bedmg. 
- Artikel 10 van het konmklijk besluit 
nr. 125 van 28 februari 1935 genomen 
ter uitvoering van artikel 1, § II, van 
de wet van 31 juli 1934 waarbij aan de 
Koning bepaalde machten worden toe
gekend met het oog op het economisch 
en financieel herstel en de vermindering 
van d e openbare lastim, bepaalt onder 
meer dat, behoudens wat ten voordele 
van bepaalde personeelsleden wordt vast
gesteld en onder het voorbehoud van h et
geen artikel 2 van de wet van 25 april 
1933 voorschrijft, de gemeentelijke pen
sioenen niet meer mogen bedragen dan 
drievierde van de gemiddelde wedde van 
de vijf laatste jaren. 

21 januari 1971. 494 

HOOFDSTUK II . 

MILITAIRE PENSIOENEN. 

HOOFDSTUK III. 

VERGOEDINGSPENSIOENEN. 



PREJUDICIEEL GESCHIL. - RAAD VAN STATE. 1249 

HOOFDSTUK IV. 

PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN. 

PREJUDICIEEL GESCHIL. 

Boswetboek. - Exceptie geg?·ond op een 
dettgdelijlc schijnende titel of op welbe-

RAAD VAN STATE. 

1. - T1 e1·zoek tot nietigve?·lcla?·ing tegen 
een ve?·ordeningsbeslttit, doo?' de Raad van 
State ve?'WO?'pen. - Beslissing die geen 
gezag van gewijsde heeft erga omnes. -
An·est van ve?·we?ping dat geen afb?·eulc 
doet aan de vei·plichting van het H of, 
waa?·bij aanhangig is een voo?·ziening ge
g?·ond op de ·doo?' de Raad van State ve?'
WO?'pen g1·ief van onwettigheid, om de 
wettigheicl van ditzelfde beslttit na te gaan. 
- H et arrest, waarbij de Raad van 
State een verzoek tot nietigverklaring 
van een verordeningsbesluit verwerpt, 
heeft geen kracht van gewijsde e1·ga 
omnes. Het kan geen afbreuk do en aan 
de verplichting van de rechtbanken om 
de wettigheid van .een besluit na te gaan 
en evenmin aan die van het Hof van 
cassatie om de wettigheid van ditzelfde 
besluit na te gaan, wanneer bij het Hof 
aanhangig is een voorziening, ook a l 
was deze gegrond op de door de Raad 
van State verworpen grief van onwettig
heid. (Grondwet, art. 1070). (Impliciete 
oplossing.) 

22 oktober 1970. 168 

2.- Be1·oep tot nietigve?·kla?·ing van een 
handeling van een administ?·atieve ove1·heid 
of van een administ1·atieve contentiettse 
beslissing. - Exceptie van onbevoegdheid 
hie1·op geg1·ond dat het ve1·zoelc tot de 
bevoegdheid van de ?'echte?·lijlce ove1·heden 
behoo1·t. - T1 e?'We?ping van de exceptie. -
Ve1-plichting deze venve1·ping met 1·edenen 
te omlcleden om de cont1·ole doo?' het H of 
van cassatie mogelijk te malcen. - Het 
Hof van cassatie waarbij een voorziening 
aanhangig is met toepassing van arti
kel 20 van de wet van 23 december 1946, 
gaat na of h et arrest van de Raad van 
State regelmatig met redenen is 01nkleed. 
Het Hof is derhalve bevoegd om kennis 

R 

paalde f eiten van bezit die de beklaagde 
eigen zijn.- Beg1·ip.- D e bij artikel143 
van het Boswetboek bedoelde prejucli
ciele exceptie wordt slechts aangenomen, 
inclien de overgelegde titels of de gestelcle 
feiten aan het feit, waarop de vervolging 
berust, elk karakter van wanbeclrijf of 
van overtrecling ontne1nen. 

28 juni 1971. 1112 

te nemen van een midclel gesteund op 
de dubbelzinnigheid van de gronden van 
een arrest van de Raad van State, dat 
beslist dat de beoordelingvan een machts
overschrijding, welke zou zijn begaan in 
een procedure van onteigening ten alge
menen nutte, tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken behoort. (Grondwet, art. 97 ; 
wet van 23 december 1946, art. 19.) 

29 januari 1971. 518 

3. - Beslissing van de administmtieve 
afdeling van de Raad van State geen kennis 
te nemen van een verzoelc waarvan de 
kennisneming tot de bevoegdheid van de 
?'echte?·lijlce ovedteden behoort. - Bevoegd
heid van het H of van cassatie om na te gaan 
of deze beslissing van de Raad van S tate 
1·egelmatig met 1·edenen is omkleed. - Het 
Hof van cassatie waarbij een voorziening 
aanhangig is met toepassing van arti
kel 20 van de wet van 23 december 1946, 
gaat na of het arrest van de Raad van 
State regelmatig met redenen is omkleed. 
Het Hof is derhalve bevoegd om kennis 
te nemen van een middel gesteund op de 
dubbelzi1migheid van de gronden van 
een arrest van de Raad van State, dat 
beslist dat de beoordelingvan een machts
overschrijding, welke zou zijn begaan in 
een procedure van onteigening ten alge
menen nutte, tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken behoort. (Grondwet, art. 97 ; 
wet van 23 december 1946, art. 19.) 

29 januari 1971. 518 

4 . - 1\lliddel afgeleid ttit de schending 
van de bepalingen bet?·efjende de procedtt?'e 
bij hoogcl1·ingende omstandigheclen inzake 
onteigening ten algemenen ntttte, ve?·vat in 
a?·tilcel 5 van de wet van 26 juli 1962. -
Middel niet ontvankelijk VOO?' het Hof van 
cassatie, waa?·bij een voo1·ziening aanhan
gig is met toepassing van m·tilcel 20 van de 
wet van 23 decembe?' 1946. - Niet ont-
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vankelijk voor het Hof van cassatie, 
waarbij een voorziening aanhangig is 
met toepassing van artikel 20 van de wet 
van 23 december 1946, is het middel dat 
niet is opgeworpen voor de Raad van 
State en wordt afgeleid uit de schencling 
van de artikelen 7 en 16 van de wet 
betreffende de procedure bij hoogdrin
gende omstancligheden inzake onteige
ning ten algemenen nutte , vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten algeme
nen nutte en de concessies voor de bouw 
van autosnelwegen. 

29 januari 1971. · 518 

5. - JJI[ iclclel cloo1· de Raacl van State 
niet ontvankelijk ve1·klaa?·cl omdat het voo1· 
de Raacl is opgewo1pen in st1·ijcl met cle 
p?'ocecltwevoo?'sclwijten bet?"efjende het con
tmclictoi?' clebat. - Beslissing m·eemd aan 
die welke tot een cassatiebe?"Oep ctanleiding 
kttnnen geven. - Miclclel niet ontvankelijk 
voo1· het Hoj. - Niet ontvankelijk voor 
het Hof van cassatie, waarbij een voor
ziening aanhangig is met toepassing van 
artikel 20 van de wet van 23 december 
1946, is het miclclel clat is opgeworpen 
voor de Raad van State, maar door de 
Raad niet ontvankelijk is verklaard 
omdat het is opgeworpen in strijcl met de 
regels betreffende het contraclictoir de bat. 
Dergelijke beslissing van de Raacl van 
State is vreemd aan de beslissingen clie, 
krachtens artikel 20, § 1, van de wet van 
23 december 1946, tot een cassatieberoep 
aanleicling lnmnen geven. 

29 januari 1971. 518 

RECHTBANKEN. 
I 

1. - Btwge?'lijke zalcen. - Bevoegdheid 
van het vonnisge1·echt. - Rechte?' die een 
deslcttnclige actnstelt met als opclmcht jeite
lijke elementen te ve1·zamelen. - Geen 
ove1'd1·acht van ?'echtsmacht. -De rechter 
die een deslumclige aanstelt met als op
dracht onder meer feitelijke elementen te 
verzamelen draagt geenszins zijn rechts
macht over. (Grondwet, art. 30; wet van 
18 juni 1869 op de rechterlijke organisa
tie, art. 138; Wetb. van burg. rechtsv., 
art. 302.) 

16 oktober 1970. 158 

2. - Stmjzalcen. - Btwge?.zijlce ?'echts
vo?·de?'ing. - Gonclttsie van cle get?"Ofjenen 
wam·bij de clutw van zijn m·beiclsongeschilct
heid wo?'dt bepe1·lct. - Beslissing wcta1·bij 
schacleve?·goecling wo1·dt toegelcend wegens 

een m·beidsongeschilctheicl van langere 
cluu1·. - Onwettelijlcheicl . - De rechter 
kan de bmgerlijke partij wettelijk niet 
m eer toekennen clan wat deze bij con
clusie vordercle. (Bm·g. Wetb., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

16 november 1970. 243 

3. - Stmjzalcen. - Bevoegclheden van 
het vonnisge1·echt. - Vaststelling van de 
jeiten omsclweven in de venvijzende beslis
sing van het onde?·zoelcsge?·echt. - Beslis
sing niet vm·dmaid. - Onaantastba1·e be
oonleling doo1· cle jeiten?·echte?'. - H et 
staat . aan de feitenrechter om volgens 
de gegevens van de zaak te beoorclelen 
of een feit al clan niet in de verwijzende 
beslissing van ·h et onderzoeksgerecht 
wordt mnschreven; in zover hij cleze 
beslissing niet verdraait, wordt zijn 
beoordeling hieromtrent aan het toezicht 
van het Hof onttrokken. 

30 november 1970. 309 

4. - Stmjzalcen. - Stmjvo?'de?·ing . -
Bevoegdheid van het vonnisge?"echt. -
Ve1'ancle1·ing van ?'echtsbenaming.- Voo?'
waanle. - De rechter bij wie de strafvor
dering aanhangig is, die beslist dat de 
door h et openbaar ministerie gevraagde 
verandering van rechtsbenaming over
eenstemt met het instellen van nieuwe 
vervolgingen, beslist impliciet m aar nood
zakelijk dat de bestanddelen van de 
nieuwe rechtsbena1ning niet begrepen 
zijn in het feit waarvan hij kennis heeft 
genomen. 

15 december 1970. 386 

5.- Bu1·ge?·lijlce zaken. - Stttlclcen op
gesteld in een ancle?'e taal clan cl·ie van de 
?'echtspleging. - Sttdclcen wam·op de 
?'echte?' moet acht slaan. - Maat?·egelen die 
de ?'echte?' moet nemen. - Geen enkele 
wettelijke bepaling stelt de rechter ervan 
vrij acht te slaan op stukken, die, ook 
al zijn zij geen processtukken, in een 
andere taal zijn gest eld dan die van de 
rechtspleging, wanneer deze stukken h em 
regehnatig door de partijen of door een 
der partijen zijn voorgelegd. Kent hij de 
taal niet, waarin de stukken zijn gesteld, 
dan moet hij de dienstige maatregelen 
nemen om de vertaling ervan te beko
men. 

7 januari 1971. 436 

6. - Beslissing die jottten ve1·we1'Pt die 
aan de belclaagcle we?'den toegesclweven. -
Bttitenve?·volgingstelling van de belclaagcle. 
- Rechte1' niet vm·plicht ttitclnilclcelijlc vast 
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te stellen clat de beklaagcle geen ancle1·e fout 
heeft begaan die in oo?'zalcelijlc vm·band 
staat met de ve1·wonclingen of het ove1·lijclen 
van het slachtofje1·. - De rechter die uit
ch·ukkelijk aileen die fouten verwerpt, 
die aan de beklaagde werclen toegeschre
ven en die een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg opleveren, waarvan de ver
wondingen of het overlijden van het 
slachtoffer het gevolg zijn, is niet ver
p licht, om de beklaagcle van vervolging 
te ontslaan, uiudrukkelijk vast te stellen 
dat hij geen andere fout heeft begaan die 
in oorzakelijk verbancl staat met deze 
verwondingen of dit overlijden. (Grond
wet, art. 97; Strafwetb., art. 418, 419 
en 420; Burg. Wetb ., art. 1382 en 1383.) 

1 februari 1971. 529 

7. - Stmfzalcen. - Politie- en co?'?'ec
tionele ?'echtbanlcen. - De ?'echte?' is ve?'
plicht aan de voo?' hem gebmchte feiten hun 
wettelijlce omsch?-ijving te geven. - De 
poli tie- of correctionele rechtbank, waar
voor een strafbaar feit is gebracht, is 
verplicht hieraan zijn wettelijke omschrij 
ving te geven. 

22 februari 1971. 602 

8. - Stmfzalcen . - Bevoegdheid van 
het vonnisge1·echt. - Ve1·ande1·ing van om
sch?-ijving. - Voonvaanlen . - Zelfs in
dien elke nieuwe omschrijving het be
staan inhoudt.van andere rechtsbestand
delen, is een verandering van omschrij 
ving door de rechter niettemin geoorloofd 
van bet ogenblik dat het in acht genomen 
feit hetzelfde is als datgene dat tot grond
slag client van de vervolging of dat de 
bestanddelen van de nieuwe omschrijving 
in dit feit begrepen zijn en dat de be
k laagde zijn verweer op deze omschrij
ving heeft kunnen doen gelden. 

22 februari 1971. 602 

9 . - Stmfzaken. - Bevoegdheid van 
het vonnisge1·echt. - Ve1·ande1·ing van om
sclwijving. - Feitelijke vaststelling dat 
het aldtts in acht genomen feit tot g1·ondslag 
client van cle ve1·volging. - Onaantastba1·e 
beoo1·deling. - De feitenrechter beoor
deelt op onaantastbare wijze ofhet anders 
omschreven feit waarvoor hij de be
ldaagde veroordeelt, hetzelfde is als dat
gene dat tot grondslag client van de 
vervolging . 

22 februari 1971 . 602 

10 . - Stmfzalcen . - Beslissing tot vm·
wijzing naa1· de co?Tectionele ?'echtbanlc of 
de politie1·echtbanlc. - Beslissing die de 

zaalc bij het vonnisge1·echt aanhangig 
maalct. -De feiten die aanleiding geven 
tot vervolging worden bij het vmmis
gerecht aanhangig gemaakt door de be
slissing waarbij de raadkamer de be
klaagcle naar de correctionele rechtbank 
of de pol~tierechtbank verwijst en niet 
door de dagvaarding. (Wetb. van strafv., 
art. 182.) 

6 april 1971. 745 

11.- Stmfzalcen.- Bevoegdheden van 
het vonnisge1·echt. - Vaststelling van de 
feiten waa1·op de clagvam·ding bet1·elcking 
heeft. - Dagvam·ding niet ve1·clmaicl. -
Soeve1·eine beoo1·deling doo1· de feiten?·ech
te?' . - Het staat aan de feitenrechter 
volgens de gegevens van de zaak te be
oordelen op wellm feiten de clagvaarding 
betreldring heeft ; in zover hij de dag
vaarding niet verdraait, is zijn beoorde
ling op dit punt van feitelijke aard en 
derhalve aan het toezicht van het Hof 
onttrokken. 

4 mei 1971. 862 

12 . - Btt?·ge?·lijke zalcen. - Ve?·zelce
?'ingen . - V e?·zelce?·aa?' die de ove1·eenlcomst 
vm·de?' heeft ttitgevoe1·cl naclat hij lcennis 
had genomen van de wijzigingen aan het 
?"isico doo?' de ve?·zelce?·cle. - Rechte1· die 
niet ambtshalve kan beslissen clat de ve?·
zelce?·de de ve?·vallenve?'lclm·ing van de ve?·
zelcm·cle niet mag inmepen. - De rechter 
kan niet ambGshalve beslissen dat de 
verzekeraar, die de overeenkomst verder 
uitgevoerd heeft na ke1misneming van 
de wijzigingen aan het risico door de 
verzekerde, het verval bepaald in arti
kel 31 van de vvet van ll juni 1874 niet 
kan inroepen. (Impliciete oplossing.) 

5 mei 1971. 877 

13. - Btwge?.zijlce zalcen. - Ve1·bod 
ttitspmalc te cloen ove1· niet gevo?·cle?·de 
zalcen. - Bediende die ve1·goeclingen heeft 
gevo1·de?·cl wegens ve?·b1·elcing van de ove?·
eenlcomst. - Rechte1· clie hem dezelfde 
ve?'goedingen toelcent wegens o1wechtmatige 
scho1·sing van de ove1·eenlcomst. - Rechte1· 
clie geen tdtspmalc cloet ove1· niet gevo?"de1·de 
zalcen . - Worden door een bediende 
vergoedingen gevorderd wegens onrecht
matige verbreking van de overeenkomst, 
clan moet .de rech.ter, die beslist dat deze 
overeenkomst door de werkgever niet 
werd verbroken maar dat de uitvoering 
ervan onrechtmatig werd geschorst, geen 
uitspraak over niet gevorderde zaken, 
door aan de werknemer dezelfde vergoe
dingen toe te kennen tot sch.adeloosstel-
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ling van het nadeel dat hij uit hoofde 
van deze schorsing heeft geleden. 

26 mei 1971. 958 

14. Stmfzalcen. Btwge?·lijlce 
?'echtsvoTde?·ing. - Bevoegdheicl van de . 
1'echte1· om ctrnbtshalve de doo?' de pm·tijen 
voo1·ged1·agen 1·edenen aan te vullen. -
G1·enzen van deze bevoegdheid. - De 
rechter kan ambtshalve de door de 
partijen voorgedragen redenen aanvullen, 
wanneer hij en.kel steunt op regehnatig 
aan zijn beoordeling overgelegde feiten 
en noch het voorwerp van de eis noch 
de oorzaak ervan wijzigt. 

15 juni 1971. 1036 

15. Stmfzalcen. Bu?·ge1·lijlce 
Techtsvorde1·ing. - Rechter lean geen 
geschil opwe1·pen waa1·van de pa1·tijen 
het bestaan uitslttiten. - Beg1·ip. - De 
rechter die een eis gedeeltelijk afwijst op 
grond aileen van regelmatig aan zijn 
beoordeling overgelegde feiten en noch 
de oorzaak van de eis noch het voorwerp 
ervan miskent, werpt geen geschil op 
waarvan de partijen het bestaan uitslo
ten en schendt evenmin de rechten van 
de verdecliging van de eisende partij. 

15 juni 1971. 1036 

16. - Stmjzalcen . Ve?·oo?·delend 
a?'?'est wactrin, binnen de pe1·lcen van de 
telastlegging, enlcel de bestanddelen van 
het bij de wet omsclweven misd1·ijj wo1·den 
gep1·ecisee1·d. W ettelijkheid. - De 
feiten waarop de vervolging betrek:king 
heeft worden door geen andere vervan
gen en de omschrijving ervan wordt niet 
veranderd door het veroordelend arrest 
waarin gepreciseerd wordt dat het bij 
artikel 4 van de web van 28 februari 
1882 gekwalificeerd en ten laste van een 
beklaagde bewezen verklaarde misdrijf 
wordt opgeleverd door het feit te eniger 
tijd en op enigerlei wijze be jagen op 
andermans grond zonder toestemming 
van de eigenaar of zijn rechthebbenden 
en niet door het feit te eniger tijd en op 
enigerlei wijze op andermans grond 
« ja.gend te zijn aangetroffen », zoals in 
de clagvaar.ding van het openbaar minis
terie verkeerclelijk is vermeld. 

22 j1.mi 1971. 1070 

17. - St1·ajzalcen. Go?'?'ectionele 
?'echtbanlc neemt kennis van een misd1·ijj 
van valsheid in gesclw·ijten. - Recht
banlc voe1·t tegen de belclaagde feiten vcm 
geb1·uik van valse sttdclcen aan wellce de 
vooTtzetting zijn van de ve1·valsing. -

Rechtbanlc neemt 1·egelmatig lcennis van 
zodanige jeiten van geb1·uilc. - Wanneer 
de raadkamer, na aanneming van ver
zachtende omstandigheden, een beklaag
de naar de correcbionele kamer verwijsb 
wegens het plegen van valsheid in 
geschrifben, strafbaar gesteld bij de 
artikelen 193 en 196 van het Strafweb
boek, is die rechtbank bevoegd om kennis 
te nemen van de valsheid en van het 
gebruik van valse stukken, inclien. zij 
vaststelt dat de beklaagde niet aileen 
valsheid gepleegd, maar ook van valse 
stukken een gebruik heeft gemaakt dat 
de voortzetting is van de valsheid. 

28 juni 1971. ll05 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

1 . - Stmfzalcen . - Ontledingen van 
op ve?'zoelc van de btwgerlijlce pa1·tij gena
men stalen die bij het aan de 1·echte1· 
voo1·gelegcl dossie1· wo?·den gevoegd. -
Ontledingen waa1·ove1' we1·d gedebatteenl. 
- Geen schending van cle 1·echten van de 
veTdediging. - De rechten van de ver
decliging van de beklaagde worden niet 
geschonden als er bij het aan de rechter 
voorgelegd dossier ontleclingen worden 
gevoegd van op verzoek van de burger
lijke partij genomen stalen, indien over 
deze ontledingen gedebatteerd werd en 
de beklaagde de gelegenheid heeft gehad 
zich tegen het gebruik van deze bewijs
stu.kken te verzetten. 

7 september 1970. 20 

2. - Stmjzalcen . - Ve1·zoelc om een 
aanvttllende onde?·zoelcsmaat?'egel en met 
name om een getttigenve1·hoo1'. - Niaat
?'egelen doo1· de ?'echte?' geweige1·d omdctt 
zij niet nodig zijn. - Geen schencling 
van de ?'echten van de ve1·dediging. - De 
rechten van de verdediging worden niet 
geschonden door de rechter die een 
verzoek om een aanvullende onderzoeks
maatregel, met name om een gebuigen
verhoor, verwerpt omdat hij deze maat
regelen niet nodig acht om tot zijn 
overtuiging be komen. 

12 oktober 1970. 141 

3. - Stmfzalcen. - 111 iddel hiemit 
ajgeleid dat de jeitenrechte1· heejt geweigenl 
het oncle?·zoelc van de zaalc ttit te stellen 

. om aan de belclaagcle cle gelegenheid te 
geven lcennis te nemen van het dossie1· ei~ 
e?' een afsch1-ijt van te belcomen. - Beslis
sing die aanstipt dat het ve1·zoelc alleen 
bedoelcl is als middel om de zaalc te laten 
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aanslepen en dat de belclaagde en diens 
1·aadsrnan in httn ve1·wee1·middelen we1·den 
gehoord. - Geen schending van de 1"ech
ten van de ve1·dediging, of van de bepalin
gen van m·tilcel 22.':1 van het W etboelc van 
stmfv01·de1·ing. - De rechten van de 
verdediging of artikel 223 van het 
Wetboek van strafvordering worden niet 
geschonden door de feitenrechter, die 
weigert het onderzoek van de zaak uit te 
stellen om aan de beklaagde de gelegen
heid te geven kennis te nemen van het 
dossier en er een afschrift van te beko
men door erop te wijzen, enerzijds, clat 
daar het dossier gedurende geruime tijd 
ter beschikking was gesteld van de 
beklaagde en zijn raadsman, dit verzoek 
een middel blijkt te zijn om de zaak te 
doen aanslepen en, anderzijds, dat de 
beklaagde en zijn raadsman in htm 
verweermiddelen zijn gehoord. 

12 oktober 1970. 141 

4. - St1·afzalcen. - Ee1·ste 1·echte1· die 
de 1·echtslcundige benaming heeft gewijzigd 
en de belclaagde heeft ve1·oo1·deeld. -
Hoge1· bemep van het openbaar ministe1·ie. · 
- Rechte1· in hoge1· be1·oep die de ve1·dachte 
heeft ve1·oo1·deeld onde1• de oo1·sp1·onlcelijlce 
benarning. - V e1·dachte niet ve1·wittigd. 
- Geen schending van de 1·echten van de 
ve1·dediging. - De rechten van de ver
dediging worden niet geschonden door 
de rechter in hager beroep die, op het 
hager beroep van het openbaar ministerie 
tegen een veroordelende beslissing, de 
verdachte veroordeelt terwijl hij tegen 
hem, zonder hem ervan te verwittigen, 
het feit van de telastlegging bewezen 
verklaart onder de benaming zoals zij 
in de dagvaarding voorkwam en niet 
onder de benaming die de eerste rechter 
in de plaats ervan had gesteld. 

30 november 1970. 296 

5. - Stmfzalcen. - JJ!Iiddel hie1·uit 
afgeleid dat de belclaagde zich in zijn 
moeclm·taal niet heeft lcunnen ve1·dedigen . 
- Beklaagde bijgestaan cloo1· een tollc. 
- Geen schencling van cle 1·echten van cle 
ve1·decliging. - Het middel hieruit afge
leid dat de beklaagde zich niet heeft 
kunnen verdedigen, hoewel uit d e stuk
ken waarop bet Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat de beklaagde bijgestaan 
werd door een door de voorzitter benoem
de talk, kan niet worden ingewilligd. 
(Wet vari 15 jcmi 1935, art. 14 en 24; 
Wetb . van strafv., art. 332.) 

1 december 1970. 320 

- Strafzalcen . - Doo1· de belclaagde 

in het dossie1· nee1·gelegd stttlc. - Stttk 
dat doo1· de ee1·ste 1·echte1· niet wo1·dt in 
acht genomen tot staving van zijn ve1·oo1·
delende beslissing . - Rechter in hoge1· 
be1·oep die de ve1·o01·deling op dit stttk 
g1·ondt. - Belclaagde niet ve1·wittigd. -
Geen schending van het algemeen beginsel 
dat de 1·echten van cle verdediging moeten 
geee1·biedigd worden. - Het algemeen 
beginsel dat de rechten van de verdedi
ging van de beklaagde moeten geeerbie
digd worden wordt niet geschonden door 
de rechter in hager beroep die, zonder 
de beklaagde te hebben verwittigd, de 
veroordeling grondt op een stuk dat 
door de beklaagde in het dossier is 
neergelegd en door de eerste rechter 
niet in aanmerking was genomen tot 
staving van zijn veroordelende beslissing. 

7 december 1970. 340 

7. ~ Stmfzalcen. - Belclaagde die zich 
ten grande heefi ve1·dedigd zonde1· aan te 
voe1·en dat de gevolgde 1·echtspleging zijn 
1·echt van ve1·dediging heeft geschonclen. -
Schending aangevoe1·d voo1· het Hof. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - De beklaagde 
kan voor het Hof niet beweren dat zijn 
recht van verdediging door de rechts
pleging die de rechter van hager beroep 
heeft gevolgd is geschonden, wanneer 
hij zich ten grande heeft verdedigd 
zonder dergelijke schending aan te voe
ren. 

8 december 1970. 351 

8. - Stmfzaken. - ll!Iicldel hie1·uit 
afgeleid dat het ve1·oo?"delend vonnis, zon
de1· ve1·wittiging van de belclaagde, de 
bewoo?"ding van de telastlegging heeft 
gewijzigd. - Telastlegging. 1·eeds gewij 
zigd in het ve1·stelcvonnis waa1·tegen ve1·zet 
vanwege de belclaagde. - Belclaagde die 
cle gelegenheid heeft gehad zich hiemm
t1·ent te ve1·cledigen. - .LVI idclel mist feite
lijlce gmndslag. - Feitelijke grondslag 
mist het middel afgeleid uit de schending 
van de rechten van de verdediging en 
hierop gegrond dat het veroordelend 
vonnis, zonder de beklaagde te verwitt i
gen, de bewoording van d e t elastlegging 
h eeft gewijzigd, hoewel deze wijziging 
reeds voorkwam in het verstekvonnis 
waartegen verzet vanwege de beklaagde, 
zodat 11ij derhalve van de wijziging op 
de hoogte was en de gelegenheid heeft 
gehad zich hieromtrent te verdedigen. 

5 januari 1971. 428 

9. - Burge1"lijlce zalcen. - Stttlclcen 
1·egelmatig aan de 1·echte1" voo1·gelegcl cloo1· 
de pa1·tijen of een cle1· pa1·tijen. - Stulclcen 
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op gestelcl in een ctncle?'e taal clan die van 
de ?'echtspleging. - St~tkken die b~titen de 
clebatten z·ijn geho~tden. - Actntasting 
van cle ?'echten van de ve1·decliging. -
Door stukken die hem regelmatig door 
de partijen of een cler partijen zijn 
voorgelegd tot staving van htm aanspra
ken, uit de debatten te houclen, op grand 
alleen clat cleze stukken in een andere 
taal zijn gesteld clan die van de rechts
pleging, tast de rechter de rechten van 
de verclediging aan. (Algemeen beginsel 
inzake de rechten van de verclecliging.) 

7 januari 1971. 436 

10. - Stmjzaken. - 1\llicldel hientit 
ajgeleicl dctt de jeitenTechte?· een get~tige 
niet heejt gehoonl. - VeThoo?' van deze 
get~tige niet gevmagcl. - Venve?']Jing van 
het middel. - Ret micldel hieruit afgeleid 
clat een getuige door de feitenrechter 
niet wercl geiword, kan niet worden 
aangenomen wanneer niet bewezen is 
clat zijn verhoor wercl aangevraagd aan 
het rechtscollege clat in hager beroep 
van de vervolging kennis heeft gekregen. 

18 januari 1971. 478 

11. - St?·ajzalcen. - Hoj van assisen. 
- Ge&uige die tijdens cle debatten in cle 
zaal is gebleven. - Get~tige ve1·volgens 
oncle1· ede gehoonl . - Besclmlcligde die de 
bet?·ouwbcta?·heicl van de ve1·klm·ing vctn 
deze get~tige 1liet heejt kunnen besprelcen 
en die zich ten g?'Onde heeft venledigcl 
zonde1· te zeggen dat zijn ?'echt van ve?·de
diging weTd geschonden. - Schending 
opgewo?']Jen voo1· het Hoj. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - De beschuldigde is niet 
ontvankelijk om voor het Rof te beweren 
clat zijn recht van verdediging door de 
door het hof van assisen gevolgcle rechts
pleging is geschonden omdat een getuige 
tijclens de debatten in de zaal is gebleven 
en vervolgens onder ede is gehoord , 
wanneer hij de betrouwbaarheid van de 
verklaring van deze getuige niet heeft 
ktmnen bespreken en hij zich ten grande 
heeft verdecligd zonder te zeggen dat 
zijn recht van verdecliging werd gesch on
den. 

2 februari 1971. 536 

12. Stmfzalcen . Bw·ge?'lijlce 
?'echtsvo?·de?·ing. - 1.\llicldel hiemit ajgeleicl 
dat de ?'echten van de veTclediging vctn de 
eise1· tot cassatie zijn geschonden wegens 
de ajwezigheicl op de debatten, ten gevolge 
van de om·egelmatigheid van de dagvaa?·
ding, vctn een cle1· pa1·tijen in het geding. 
- Middel niet actn de 1·echte1' vo01·ged?·agen. 
- Niet-ontvanlcelijlcheid . - De eiser tot 

cassatie is niet ontvankelijk om voor 
het eerst voor h et Rof aan te voeren 
dat zijn rechten van de verclecliging voor 
de feitenrechter zijn geschonden wegens 
de afwezigheid op de debatten, ten 
gevolge van de onregelmatigheicl van de 
clagvaarding, van een d er partijen in het 
geding. 

22 februari 1971. 597 

13. - St1·cdzctlcen. - Debatten vooT 
he! ho.f van be1·oep bepeTlct tot cle Tegel
matigheicl van een onde1·zoelcsmaatregel. -
Geen vonle1·ingen van het OJJenbam· minis
t_e?·ie en evenmin venlecliging doo1· cle 
belclaagcle ove1· de grond van de zctalc. -
H of van be1·oep dat niettemin ~~itspmalc 
doet ove?' de g1·ond vctn cle zctalc en de 
belclaagcle ve1·oonleelt, zoncle1· dot hij zijn 
ve1·decliging hee.ft lc~mnen voonlmgen. -
Schencling vctn cle 1·echten van cle verdecli
ging. - De rechten van de verdediging 
worden geschonden door het arrest dat 
over de grand van de zaak uitspraak 
heeft gedaan en de beklaagcle veroordeelt, 
terwijl eenscleels het openbaar ministerie 
enkel geconcludeerd had, in de eerste 
plaats tot de aanstelling van drie nieuwe 
cleskuncligen, subsicliair, tot de verdaging 
van de zaak om cleze te kunnen onder
zoeken, en anclercleels de b eklaagcle niet 
de gelegenheicl heeft gehad om zich over 
de grand van de zaak te verdecligen. 

23 februari 1971. 604 

14. - T¥egveTlcem·. P1·oces-ve?·baal 
waa1·va?l geen a.fsclw·ijt aan de ove?'t?·ede?' 
is toegest~t~wd . - Enlcele omstandigheid 
clie niet bewijst clat cle 1·echten van de 
ve1·decliging zijn geschonden. - Soeve1·eine 
beoo1·cleling clooT cle jeitem·echte1·. - Uit 
de enkele omstancligheicl clat het afschrift 
van het proces-verbaal ter vaststelling 
van een overtreding van het wegverkeers
reglement niet aan de overtreder is 
toegestuurd, volgt niet dat de rechten 
van de verdediging zijn geschonden ; 
de feitenrechter oordeelt soeverein of dit 
verzuim dergelijke schending heeft mede
gebracht . 

10 mei 1971. 891 

15. - B~wge?'lijlce zalcen. - M icldel 
hie1·~1it ajgeleicl dat cle ?'echte?' in hoge1· 
beToep geen lcennis heejt yehacl van een 
st~tlc van cle ?'echtspleging voo1· de ee1·ste 
1·echte1'. - Bewe1'ing tegengesp1·olcen cloo1· 
cle venneldingen van het an·est en de 
conclusies van cle pm·tijen. - J]![ist 
jeitelijlce g1·onclslctg. - Ret middel afge
leid uit de schending van de rechten 
van de verdediging en hierop gegrond 
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dat de rechter in hoger beroep geen ken
nis heeft gehad van een stuk van de 
rechtspleging voor de eerste rechl;er mist 
feitelijke grondslag wanneer uit de ver
meldingen van het bestreden arrest en 
uit de conclusies van de partijen voor 
de rechter in hoger beroep blijkt dat 
deze van het stull:: kennis had genomen. 

3 juni 1971. 981 

16. - Stmfzaken. - Beklaagde die 
zich ove1· de zaalc ten g1·onde heeft vm·dedigd 
zonde1· aan te voe1·en dat zijn vm·dedigings
?"echt is geschonden omdat hij doo1· de 
deslcundigen niet we?"d geho01·d. - Voo1· 
het Hof ingemepen schencling. - Niet
ontvankelijkheid. - De beklaagde is niet 
ontvankelijk om voor het Hof te betogen 
dat zijn verdedigingsrecht is geschonden 
omdat hij door de deskundigen niet 
werd gehoord, nu hij zich over de zaak 
ten gronde heeft · verdedigd zonder een 
dergelijke schending aan te voeren. 

8 juni 1971. 1009 

17. - Stmfzalcen. - Bu1·ge1"lijke ?"echts
VOTde?·ing.- Rechte1· die een eis gedeeltelijlc 
afwijst op g1·ond van 1·egelmatig aan zijn 
beoo1·deling ove1·gelegde feiten. - Geen 
schending van de 1·echten van de ve?·dedi
ging. - De rechter die een eis gedeelte
lijk afwijst op grond aileen van regelma
tig aan zijn beoordeling overgelegde 
feiten en noch de oorzaak van de eis 
noch het voorwerp ervan miskent, werpt 
geen geschil ·op waarvan de partijen het 
bestaan uitsloten en schendt evenmin 
de rechten van de verdediging van de 
eisende partij. 

15 juni 1971. 1036 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

1 . - Btwgm·lijke zalcen. - Voo?·wam·
den. - I dentiteit van de paTtijen. - Het 
gezag van gewijsde in burgerlijke zaken 
sluit onder meer in dat de vordering 
tussen dezelfde partijen in dezelfde 
hoedanigheid wordt ingesteld. (Burg. 
Wetb., art. 1351 ; Gerecht. Wetb., arti
kel 23.) 

7 september 1970. 12 

2. - Stmfzaken. - Stmfvonle?··ing. 
Beklaagde die betoogt clat cle feiten wam·
voo?' hij veTvolgcl wo1·dt ?'eeds doo1· een 
vmegeTe beslissing ge.9t?·aft we1·den. -
Ve1·oo?·deling waa?"bij enkel ve1·meld woTclt 
dat cle belclaagcle zich aan cleze feiten 
schuldig heeft gemaakt.- Niet 1·egelmatig 

met 1·edenen omklede beslissing. - Betoogt 
de beklaagde dat de feiten waarvoor hij 
vervolgd wordt reeds door een vroegere 
beslissing gestraft werden, dan is niet 
regelmatig met r edenen omkleed de 
veroordeling waarbij enkel vermeld wordt 
dat de beklaagde zich aan deze feiten 
schuldig heeft gemaakt. (Grondwet, arti
kel 97.) 

7 september 1970. 21 

3. - Stmfzalcen. - 8tmf1·echtm· die 
twee st?"affen heeft uitgesp1·olcen, ?'espectie
velijk wegens een misd1·ijf ttit onvoo?·zich
tigheicl en wegens een feit dat ·een geb1·ek 
aan voo1·zichtigheid of voo?'ZO?'g opleve1·t, 
hetgeen zelf als mi.9d?·ijf stmfbaa?· w01·dt 
gestelcl. - Gevolg van deze beslissing op 
de buTgeTlijlce ?'echtsvo?"de?·ing. - W anneer 
de strafrechcer, bij wie aanhangig is een 
vervolging wegens een misdrijf uit on
voorzichtigheid, voor een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf door de strafwet 
als misdrijf strafbaar wordt gesteld, een 
straf heeft uitgesproken die onderschei
den is van die welke hij voor het misdrijf 
uit onvoorzichtigheid heeft toegepast, is, 
krachtens het gezag van gewijsde van 
deze beslissing, de rechter bij wie de 
burgerlijke rechtsvordering aanhangig is 
in beginsel verplicht de fout, welke het 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, te beschouwen als vreemd aan 
h et misdrijf uit onvoorzichtigheid. (Straf
wetb., art. 65; wet van 17 april 1878, 
art. 4.) 

18 september 1970. 51 

4. - Stmfzalcen . - Beslissing van de 
stmf1·echte1· doo?" nietigheid aangetast. -
Geen gezag van 1·echte?·lijk gewijscle op de 
btt1·ge1·lijke ?"echtsvo?·de?·ing. - De rechter 
bij wie de burgerlijke rechtsvordering 
aanhangig is, is niet gebonden door de 
beslissing van de strafrechter, die door 
tegenstrijdigheid is aangetast. (Algemeen 
beginsel van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde.) 

18 september 1970. 51 

5. - Stmfwken. - Stmf?·echte?" die 
twee stmffen heeft ttitgesp1·oken, ?'espectie
velijk wegens een miscb·ijf uit onvoo?"zich
tigheicl en wegens een feit clctt een geb1·elc 
aan vooTzichtigheid of vooTzoTg opleve1·t, 
hetgeen zelf als misd1·ijf stmfbaa?· wonlt 
gesteld, macw beslist clat clit misd1·ijf een 
bestancldeel van het misd1·ijf uit onvoo?'
zichtigheid vonnt. - Gevolg van deze 
doo1· tegenst?·ijdigheicl aangetaste beslissing 
op de bw·ge?"lijke ?'echtsvO?·de?·ing. 
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Wanneer de strafrechter enerzijds de 
beklaagde heeft veroordeeld tot afzon
derlijke straffen, omdat hij een voertuig 
h eeft bestuurd, hoewel hij in staat van 
alcoholintoxicatie verkeerde, en wegens 
onopzettelijk doden, en anderzijds heeft 
vastgesteld dat de alcoholintoxicatie, het
geen een gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg is dat een bestanddeel van het 
misdrijf van onopzettelijk doden vormt, 
de oorzaak of een van de oorzaken van 
h et ongeval is geweest, is de rechter, 
bij wie de burgerlijke rechtsvordermg 
aanhangig is, niet gebonden door de 
strafbeslissing, in zover deze door de 
vorenvermelde tegenstrijdigheid is aan
getast. (Algemeen beginsel van het gezag 
van gewijsde.) 

18 september en 27 november 1970. 
51 en 293 

6. - Gezag van het gewijscle van een 
in kmcht van gewijsde gegane beslissing. 
- Stmfzalcen. - Btwge1·lijke 7'echtsyo7·de
?'ing. - Raakt de openba1·e 01·de met. -
Het gezag van gewijsde van een beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering, 
ook al is deze bes]jssing gewezen door 
een scrafrechterlijk college, raakt de 
openbare orde niet, zelfs indie!l dez:e 
beslissing in kracht van geWIJSde 1s 
gegaan. 

3 november 1970. 205 

7. - Gezag van getcijsde. - Stmfzaken. 
- Btwge1·lijke ?'echtsv01·de1'ing. - Ee1·ste 
a?'?'est waa1·bij het beginsel van de 7'echts
V01'de7·ing van de bu1·ge1'lijke pa1·tij geg1'Dnd 
tvo1·dt ve1·klaa?·d en een deskundigenoncle7'
zoelc wonlt bevolen teneinde de omvang 
van de schade te bepalen. - Belclaagde 
die na het deskundigenonde1'zoek opnietttv 
aanvoe1·t dat het beginsel van de 7'echtsvo7'
de7·ing niet geg1'ond is. - Tweede a?Test 
waa1·bij dit ve1'wee7' tvo1·dt ve1'tv07'pen op 
g1'oncl van het doo1· de bu1·ge1'lijke pa1'tij 
aangevoe1·de gezag van gewijsde van het 
ee1·ste a?Test. - Wettelijkheid. - Indien 
een eerste arrest het beginsel van de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij 
gegrond heeft verklaard en een desktm
digenonderzoek heeft bevolen tenemde 
de omvang van de schade te bepalen, en 
de beli::Iaagde na het deskundigeno~der
zoek opnieuw aanvoert dat het begmsel 
van de rechtsvordering niet gegrond is, 
verwerpt het hof van beroe:p c~~ verweer 
wettelijk en steunt daartoe, m ZIJn tweede 
arrest, op het door de burgerlijke partij 
aangevoerde gezag van gewijsde van het 
eerste arrest. 

3 november 1970. 205 

8. - Stmfzalcen. - Politie- of co?'?'ec
tionele ?'echtbank. - Vemnde1·ing van 
benaming. - Gevolg van deze beslissing. 
- De politie- of correctionele rechtbank 
die de benaming van een feit verandert, 
beslist noodzakelijk dat dit feit niet het 
misdrijf is, zoals het bij de oorspronke
lijke benaming is omschreven. 

27 november 1970. 292 

9. - Stmfzalcen. - Politie- of co?'?'ec
tionele ?'echtbanlc. - Beslissing op de 
stmfv01·de1·ing.- V1'ijspmalc.- Gewijsde 
erga o=es. - De beslissing, waarbij de 
politie- of correctionele rechtbank de 
beklaagde vrijspreekt, heeft gezag van 
gewijsde e1·ga omnes en bindt onder meer 
de burgerlijke rechter, die kennis neemt 
van een op hetzelfde feit gegronde 
rechtsvordering. (Algemeen beginsel dat 
onder meer is vastgesteld bij artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878.) 

27 november 1970. 292 

10. Stmfzalcen. Bu7·ge1·lijlce 
?'echtsvo?·de?·ing. - Belclaagde die wegens 
onopzettelijk toeb1·engen van slagen en 
ve1·wondingen is ve7'007'deeld do01· een in 
lc1·acht van gewijsde gegaan vonnis van de 
C01Tectionele ?'echtbanlc. - Ee1·ste an·est 
tcaa1·bij alvo1·ens op de bu7·ge1·lijlce ?'echts
vo1'de?·ing te beslissen een nieuw deslcundi
genonde?'Zoek tvo1'dt bevolen ter:_einde c~~ 
omvang van de doo1· de bu1'ge1·l~Jlce pwrtv 
opgelopen letselen te be8cll1'ijven. - Be
lclaagde die net het deslctmcligenonde?'zo.~lc 
opnietttv het bestaan van een o01·zakehJk 
ve1·band tttssen deze letselen en de slagen 
betwist. - Tweede a7Test waa1·bij dit ve7'
wee7' wo1·dt ve7'W01'pen op g1'ond van het 
?'echte1'lijlc gewijsde van het vonnis ??r;tn 
de C01'7'ectionele ?'echtbanlc. - Wettel~Jk
heicl. - Wanneer, nadat de beklaagde 
wegens onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen door een in 
kracht van gewijsde gegane vonnis van 
de correctionele rechtbank is veroordeeld, 
het hof van beroep, waarbij alleen de 
burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, 
bij een eerste arrest een nieuw deskun
dio·enonderzoek beveelt alleen om de 
m~vang van de door de burge~lijke 
partij opgelopen let~elen te b~schrlJVen, 
en de beklaagde na d1t deskundigenonder
zoek het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen deze letselen en de slagen 
opnieuw betwist, verwerpt ~et hof va,n 
beroep dit verweer . wettehJk door m 
zijn tweede arrest te stetmen op het 
gezag van het rechterlijk gewijsde van 
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h et vonnis van de correctionele recht
banlc 

1 december 1970. 323 

11. - Btw·ge1'lijlce zalcen. - Uitleggend 
a?Test. - Bevoegdheden van de ?'echte?'. -
De rechter die een onduidelijke of dubbel
zinnige beslissing heeft gewezen, kan 
d ie uitleggen, zonder evenwel de daarin 
bevestigde rechten uit te breiden, te 
beperken of te wijzigen. (Gerecht. Wetb., 
art. 793.) (Impliciete oplossing.) 

3 december 1970. 325 

12. Stmjzalcen . Btwge'l'lijlce 
?'echtsvO?·de?·ing. - Rechte?' sp1'eelct een 
beslissing uit ove1· een bestanddeel van het 
geschil. - Pa1·tijen niet mee1· ontvanlcelijlc 
om voo?' hem dezelfde betwisting op te 
werpen. - Wanneer de rechter, recht
doende op de burgerlijke rechtsvordering, 
een beslissing heeft gewezen over een 
betwisting, zijn de partijen niet meer 
ontvankelijk om voor hem dezelfde 
betwisting op te werpen, ook al is het 
vonnis voor het overige een vonnis 
alvorens recht te doen. (Gerecht. Wetb ., 
art. 19 en 23 tot 28.) 

9 maart 1971. 664 

13. - Gezag van gewijsde. - Stnifza
lcen . - St?'aj?·echter die onde1·scheiden 
stmtJen heejt opgelegd ene1·zijds voo?' 
ove?'t?·edingen van het wegve?·lcee?'S?'eglement, 
die een ongevctl hebben ve?'OO?'ZCtalct, en 
ande1·zijds voo?' een misd1·ijj vctn alcohol
intoxicatie. - Beslissing slttit noodzalce
lijlce?'wijs in dat de staat van alcoholintoxi
catie noch de oo?·zaalc noch een van de 
oorzalcen van het ongeval is geweest . -
De rechter, bij wie aanhangig is de ver
haalsvordering van de verzekeraar, die 
het slachtoffer heeft vergoed, tegen de 
dader van het ongeval, leidt nit het feit 
dat de strafrechter onderscheiden straffen 
heeft opgelegd enerzijds voor « de over
tredingen van het wegverkeersreglement 
( ... ), die het ongeval hebben veroor
zaakt ( ... ),en anderzijds voor het misdrijf 
van alcoholintoxicatie » wettelijk af, dat 
noodzakelijkerwijs werd gevonnist dat 
de staat van alcoholintoxicatie noch de 
oorzaak noch een van de oorzaken van 
het ongeval is geweest. (Strafwetb ., 
art. 59 en 60 ; algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde.) 

11 maart 1971. 669 

14. - Burge?'lijlce zalcen. - Rechts
handeling ingesteld voo?' de 18 jantta?'i 
1969 . - A1·tilcel 1351 van het Btt?'ge?·lijlc 

Wetboelc blijjt van toepassing, met uit
slttiting van a1·tilcel 23 van het Ge1·echtelijlc 
Wetboelc . - Hoewel artikel 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek vanaf de 18 januari 
1969 is opgeheven en vanaf deze datmn 
de bepalingen ervan vervangen zijn door 
die van artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek, blijft artikel 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de voorwaarden 
van het gezag van gewijsde in burgerlijke 
zaken regelt, van toepassing indien de 
nieuwe rechtvordering v66r deze datum 
is ingesteld, daar de opheffing van dit 
artikel niet terugwerkt. 

18 maart 1971. 692 

15. - Btwge?·lijlce zalcen. - Beslissin
gen waarbij wo1·dt afgewezen een eis tot 
omzetting van de scheiding vctn tajel en 
bed in echtscheiding, wellce eis geg1·ond is 
op m·tilcel 310 van het Bu1·ge?·lijlc Wetboelc, 
gewijzigd bij het enig a1·tilcel van de wet 
van 20 mawrt 1927. - Late?'e beslissing 
waa1·bij wonlt toegewezen een eis tot om
zetting, wellce eis geg1·ond is op m·tikel 310 
van het Btwge?·lijlc vVetboelc, Ve?'Vangen 
doo1· a1·tilcel 28 van de wet van 20 juli 1962. 
- Geen mislcenning van het gezag van 
gewijsde van de ee1·ste beslissingen. -
Het gezag van gewijsde van de beslis
singen waarbij wordt afgewezen een eis 
tot omzetting van de scheiding van tafel 
en bed ·in echtscheiding, welke eis 
gegrond is op artikel 310 van het Bur
gerlijk Wetboek, gewijzigd bij het enig 
a.rtikel van de wet van 20 maart 1927, 
wordt niet miskend door de beslissing 
waarbij wordt toegewezen een latere 
eis tot omzetting, die gegrond is op 
artikel 310 van dit wetboek, vervangen 
bij artikel 23 van de wet van 20 juli 
1962, aangezien de oorzaken van deze 
eisen verschillend zijn. (Burg . Wetb., 
art. 1351; Gerecht. Wetb., art . 23 .) 

18 maart 1971. 692 

16.- Di1·ecte belastingen.- Beslissing 
van de di1·ectew· wam·bij een ?'eclamatie 
tot ajt?·elclcing van cle becl?·ijjsve?·liezen 
Wo1·dt ve?'WO?'pen omdat cleze ve1·liezen 
bet?·elclcing hebben op een late?' dienstjaa?'. 
- Tweecle beslissing van de di1·ectetw de?' 
belastingen bet?·etJende de inlcomsten ave?' 
dit late?' dienstJaa?', waa1·biJ de ajt?·elclcing 
van dezelfde bed1·ijjsve1'liezen wo1·clt gewei
ge?·cl omdat het bestactn e1·van niet is 
bewezen. - Tweede beslissing mislcent de 
bewijslc1·acht van de ee1·ste niet. - De 
bewijskracht van een eerste beslissing 
van de directeur der belastingen ·waarbij 
een reclamatie tot aftrekking van de 
bedrijfsverliezen wordt geweigerd omdat 
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deze verliezen betrekking hebben op een 
later dienstjaar, wordt niet miskend door 
de tweede beslissing die, rechtdoende op 
de inkomsten over dit later dienstjaar, 
de aftrekking van dezelfde bedrijfsver
liezen weigert, omdat het bestaan ervan 
niet is bewezen. (Algemeen principe van 
de bewijskracht van het rechterlijk 
gewijsde in :fiscale zaken; wetb. inkom
stenb., art. 276 en 278.) 

2 april 1971. 736 

17. Stmfzaken. Bm·ge1'lijke 
1·echtsvonle1'ing. - Ee1·ste a?'?'est waa1·bij 
de beklaagde alleen aanspntkelijk wo1·dt 
ve1'klaa?·d voo1· de gevolgen van een ongeval 
en een cleslctmcligenonde?·zoelc wo1·dt bevolen 
om de omvang van cle clo01· de bm·ge1·lijlce 
pa1·tij geleden schade vast te stellen. -
Beklaagde die na het desktmcligenonde?·
zoek opniemv de omvang van zijn aanspm
lcelijkheid betwist. - Tweede a?'?'est wam·bij 
clit ve?'Wee?·middel wo?'dt ve?'WO?'pen op 
g?'ond van het gezag van gewijsde van het 
ee?'ste an·est. - W ettelijkheicl. - Indien 
een eerste vonnis de beklaagde aileen 
aansprakelijk heeft verklaard voor de 
gevolgen van een ongeval en een des
kundigenonderzoek heeft bevolen ten
einde de omvang van de door de burger
lijke partij geleden schade vast te 
stellen en de beklaagde na het deslnm
digenonderzoek opnieuw de omvang van 
zijn aansprakelijkheid betwist;, verwerpt 
het hof van beroep wet!;elijk dit verweer
middel door in zijn tweede arrest te 
steunen op het gezag van gewijsde van 
het eerste arrest. 

19 april 1971. 767 

18. Stmjzalcen. Bu1·ge1'lijke 
?'echtsvonle?·ing. - Beslissing van cle 
ee1·ste ?'echte?' waa1·bij cle beklaagde wo1·dt 
ve1·oonleeld wegens heling vcm ?'Oe?·ende 
voo?·we?jJen ten naclele van bepcwlde pe?'
sonen en van ancle1·e, niet ge~dentificee?·de 
slachto fje1 ·s. - Btwge?'lijlce ?'echtsvo?·de?·ing 
niet geg1·oncl ve?·lclaa?'d. - Hoge1' be1·oep 
van de bu?·ge?·lijke pa1'tij alleen ontvanke
lijlc. - Rechte1· in hoge1· be1·oep die beslist 
dat deze ?'echtsvo?·de?·ing geg1·oncl is omdat 
het bewezen is dat de btwge1·lijlce pa1·tij een 
van de slachto fje1·s is waa1·van spndce in 
de doo1· de ee1·ste ?'echte?' bewezen ve?·klaa?·de 
telastlegging. - Geen mislcenning van het 
gewijscle. - Wanneer de eerste rechter, 
na een beklaagde te hebben veroordeeld 
wegens heling van roerende voorwerpen, 
-die bedrieglijk zijn weggenomen ten 
nadele van bepaalde personen en van 
andere, niet ge!denti:ficeerde slachtoffers, 
de rechtsvordering van een burgerlijke 

partij niet-gegrond heeft verklaard omdat 
het niet bewezen was dat deze beklaagde 
zich schuldig had gemaakt aan de hem 
door deze partij verweten heling van de 
voorwerpen, kan de rechter in hoger 
beroep, bij wie een ontvankelijk hoger 
beroep van deze bm·gerlijke partij aileen 
aanhangig is, wettelijk beslissen, met 
name zonder het gezag van gewijsde 
van de aldus op de strafvordering 
gewezen beslissing te miskennen, dat deze 
burgerlijke rechtsvordering gegrond is 
omdat de eiser in hoger beroep een van 
de slachtoffers is van de heling waarvan 
sprake was in de door de eerste rechter 
bewezen verklaarde telastlegging. 

3 mei 1971. 855 

19. - Gezag van gewijscle. - Btwge?'
lijlce zalcen. - Ee1·ste vonnis waa1·bij 
wonlt beslist clat cle eise?' in cle ?'echtsvo?·de
?'ing ?'echt heeft op een vm·goeding gelijlc 
aan een bepaalcl pe1·centage van cle lcoop
p?·ijs en wam·bij cle heTopening van cle 
clebatten wo?'clt bevolen om het beclmg van 
cleze prijs vast te stellen. - Tweecle 
vonnis waa1·b·ij de ve1·goeding wonlt toe
gelcencl op basis van hetzelfde pe1·centage 
toegepast op cle vastgestelcle p1·ijs . -
Hoge1· be?'oep van de ve?·wee?·de?' in de 
?'echtsvo?·de?·ing tegen cle twee vonnissen. 
- A?'?'est wam·b1:j op het hager be1·oep 
tegen het tweede vonnis w01·dt beslist dat 
de eise1· alleen 1·echt heejt op een nac£?' 
billijlcheicl vastgestelde p1·ijs. - M is ken
ning van het clefinitiej gewijscle van het 
ee1·ste vonnis. - Indien een eerste vonnis 
beslist heeft dat de eiser in de rechts
vordering recht had op een vergoeding 
gelijk aan een bepaald percentage van 
een koopprijs en bevolen heeft dat de 
debatten worden heropend om het bech·ag 
van deze prijs vast te stelen en een 
tweede vonnis de vergoecling heeft toe
gekend op basis van hetzelfde percentage 
toegepast op het bedrag van de ·aldus 
vastgestelde prijs, en inclien het hoger 
beroep van de verweerder tegen het 
eerste vonnis niet ontva.nkelijk wordt 
verklaard, wordt het gezag van het 
de:finitief gewijsde van dit v01mis mis
kend door het arrest dat, rechtdoende op 
het hoger beroep van het tweede vonnis, 
beslist dat de eiser aileen recht heeft op 
een naar billijkheid vastgestelde vergoe
ding. 

21 mei 1971. 942 

20. Stmjzalcen. Btwge1'lijlce 
?'echtsvo1·de1·ing. - Gezag van gewijsde 
van cle beslissing van de st?·aj?·echte?' op de 
bwrge?'lijlce ?'echtsvo?·de?·ing. - Raalct cle 
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openban~ o1·de niet. - Ret gezag van 
gewijsde van de beslissing van de straf
rechter op de burgerlijke rechtsvordering 
raakt de openbare orde niet. 

22 juni 1971. 1073. 

RECHTERLIJKE MACHT. 

1. - Bevoegdheicl van het H of van 
cassatie en de 1'echtbanken om de wettigheicl 
na te gacm van een ve1·oTdeningsbeslttit bij 
de beslissing oveT de g·riej vcm onwettigheicl 
van clit beslttit, wellce g·riej we1·d venvmpen 
doo1· de Raad van State, wam·bij een veT
zoelc tot nietigveTlclm·ing van clit besluit 
aanhangig was.- Ret arrest, waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een verordeningsbesluit 
verwerpt, heeft geen kracht van gewijsde 
e1·ga omnes. Het kan geen afbreuk doen 
aan de verplichting van de rechtbanken 
om de wettigheid van een besluit na te 
gaan en evenmin aan die van het Hof van 
cassatie om de wettigheid van ditzelfde 
besluit na te gaan, wanneer bij het Hof 
aanhangig is een voorziening, ook al 
was deze gegrond op de door de Raad 
van State verworpen grief van onwettig
held. (Grondwet, art. 1070). (Impliciete 
oplossing.) · 

22 oktober 1970. 168 

2. - U itvoe1·ende mctcht. - Ve1·z~tim om 
een ve1'01'dening ~tit te vaa1·digen. - An·est 
waa1·bij beslist wo1·dt dat deTgelijlc vm·z~tim 
doo1· de 1'echte1·Zijke macht niet als foutief 
lean wo1·den bescho~twd en dat het de1·halve · 
evenmin, met toepassing van de a?·tike
len 1382 en 1383 van het Bu1·ge?·lijk Wet
boelc, vm·plicht de entit voo1·tvloeiende 
schade te veTgoeclen. - Onwettelijlcheid. -
De artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek worden geschonden door 
het arrest van het hof van beroep dat 
beslist dat de uitvoerende macht, onder 
het enkel voorbehoud van haar politieke 
verantwoordelijkheid tegenover de Wet
gevende Kamers, steeds vrij en soeverein 
beslist over " de uitvoeringsmodaliteiten 
van haar reglementerende bevoegdheid n 

en dat derhalve het niet-uitvaardigen 
van een verordening en onder meer de 
niet-uitvoering van een wet of een 
koninldijk besluit nooit door de rechter
lijke macht als foutief in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek kan worden beschouwd en der
halve evenmin aanleiding kan geven tot 
de verplichting de schade te vergoeden. 

23 april 1971. 786 

RECHTERLIJKE ORGANISA TIE. 

1. - Samenstelling van de zetel. -
Stmfzalcen. - Debatten aangevangen. -
Samenstelling van de zetel gewijzigd. -
DebC!'tt~n hemomen ab initio . - Wettelijlce 
besltsstng. - Wanneer de correctionele 
rechtbank met het onderzoek van een 
zaak is begonnen en, nadat de samenstel
ling van de :·e?l~tbank is gewijzigd, de 
debatten ab ~n~'tto hernomen werden, is 
het gewezen vonnis uitgesproken door 
rechters, d1e alle terechtzittingen van de 
zaak hebben bijgewoond. (Wet van 
20 april 1810, art. 7.) 

21 september 1970 . 66 

2. - Samenstelling van het 1·echtscollege. 
- Stmjzalcen. - Con·ectionele ?'echtbanlc . 
- Da~e?~ vcm ?nde1·zoelc 1·egelmatig te1· 
teTechtz~tt~ng ve?Twht doo1· een enige daa1·toe 
bevoegde. ?'echteT. - Oncle1·zoelc voo1·tgezet 
en vonn~s gewezen doo1· een ande1·e 1·echte1· 
a~ngewezen om de ee1·ste te ve1·vangen . en 
clte alle debatten van de zaalc heeft bijge
woond. - Indien het onderzoek van een 
zaak re.gelmatig ter terechtzitting van de 
correctwnele rechtbank is begonnen door 
een enige daartoe bevoegde rechter, staaft 
de rechter, die werd aangewezen om het 
onderzoek van de zaak voort te zetten en 
de zaak te besle?~1ten. ter vervanging van 
de eerste, wetteh]k ZlJn overtuiging op de 
reeds verrwhte daden van onderzoek, van 
het ogenblik dat hij alle debatten, 
w~artoe de zaak aanleiding gaf, heeft 
b1]gewoond. (Wet van 20 april 1810, 
art. 7.) 

9 november 1970. 227 

3. - Samenstelling van het Techtscollege. 
- Co?Tectionele ?'echtbanlc. - Rechte1· die 
de b.eschilclcing van ve1·wijzing naa1· de C01'

?'ectwnele ?'echtbanlc heejt gewezen. 
Rechte1· die veTvolgens als lid van deze 
?'echtbanlc van de zaalc lcennis neemt. -
Wettelijlcheid. :- Geen enkele wettelijke 
bepalmg verb1edt de rechter die in de 
raadkamer over de verwijzing van de 
beklaagde naar de correctionele recht
bank heeft beslist, vervolgens als lid van 
deze rechtbank van de zaak kmmis te 
nemen. 

l december 1970. 320 

4.- Samenstelling van het 1·echtscollege. 
- Tuchtzalcen. - Raad van beToep van 
de 01·de van anhitecten. - Debatten be
gonnen. - Wijziging in de samenstelling 
van het ?'echtscollege - Debatten opnieuw 
begonnen ab i~itio . - Reslissing gewezen 
dom· 1·echteTs d~e alle debatten ove1· de zaalc 
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hebben bijgewoond. - WetteUjke beslis
sing.- Wanneer de Raad van beroep van 
de Orde van architecten met het onder
zoek van een zaak is begom1.en en de 
debatten na een wijziging in de samen
stelling van het rechtscollege voor dit 
anders samengesteld rechtsvollege op
nieuw zijn begom1.en, wordt de beslissing 
uitgesproken door rechters die alle zit
t ingen over de zaak hebbim bijgewoond. 
(Gerecht. Wetb., art . 779.) 

26 januari 197 1. 508 

5. - Stmfzaken. - Hoj van assisen. 
- Samenstelling van het hoj. - Assesso-
1'en. - P1·oces-verbaal van cle terechtzitting 
wawrbij wordt vastgesteld dat de assesso1·en 
opge1·oepen zijn om te zitten te1· ve1·vanging 
van de oudstbenoemde 1'echte1·s, die wette
lijk ve1·hindenl zijn. - H of van assisen 
1·egelmatig samengestelcl. - De regelma
tige samenstelling van het Hof van 
assisen wordt, wat de assessoren betreft, 
beslist door de rechtbank van eerste aan
leg in de zetel waarvan de assisen worden 
gehouden, en voldoende vasbgesteld door 
het proces-verbaal van de terechbzitting, 
dat erop wijst dat de rechters zijn opge
roepen om te zitten ten gevolge van de 
wettelijke verhindering van de oudstbe
noemde ondervoorzitters en rechters. 
(Gerecht . Wetb., art. 121, lid 1.) (Impli
ciete oplossing.) 

2 februari 1971. 536 

6. - St1·ajzaken. - Samenstelling van 
het hoj van be1·oep.- Te1·echtzitting tijdens 
wellce het hoj van be1·oep zich e1·toe beperlct 
de ~titsp1'ctalc van het a?Test tot een latere 
te1·echtzitting te ve1·dagen. - Hoj ancle1·s 
samengesteld dan op de te1·echtzittingen 
waa1·op de zactlc is belwncleld en het a1Test 
uitgespmken. - Geen nietigheid. - Wan
neer het hof van beroep, anders samen
gesteld dan tijdens de terechtzittingen 
waarop de strafzaak werd behandeld 
en waarop de debatten werden gesloten, 
zich ertoe beperkt de uitspraak van het 
arrest tot een latere terechtzitting te 
verdagen, heeft deze omstandigheid geen 
nietigheid ten gevolge voor het arrest 
later gewezen door de magistraten die 
aanwezig waren op de terechtzittingen 
tijdens welke de zaalc werd behandeld. 

1 maart 1971. 619 

7 . - St1·ajzaken. - Samenstelling van 
het 1'echtscollege. - Tegenst1·ijdigheid tus
sen de vaststellingen van het pmces-ve1·baal 
van de te1·echtzitting en die vctn het vonnis. 
- Nietigheid van het vonnis. - Nietig 
is het vonnis in strafzaken, wanneer 

wegens de tegenstrijdige vastsbellingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting enerzijds en van de uitgifte van 
het vonnis anderzijds het Hof in de on
mogelijkheid verkeert na te gaan of het 
vonnis door het voorgeschreven aantal 
rechters is gewezen. (Gerecht. Wetb., 
art. 779, lid 1. ) 

2 maart 1971. 626 

8. - Stmjzalcen. - Samenstelling van 
het 1·echtscollege. - Rechte1· wettig ve?·hin
clenl de uitspmak bij te wonen van een 
vonnis waa1·ove1· hij mede heejt bemad
slaagd. - Ve1·vanging. - A1·tikel 779 , 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboelc. -
Dmagwijdte. - Artikel 779, lid 2, van 
het Gerechtelijk vVetboek krachtens het
wellr de voorzitter van het gerecht een 
andere rechter mag aanwijzen om op het 
ogenblik van de uitspraak van het vonnis 
een rechter te vervangen die aan de 
beraadslaging heeft deelgenomen, onder 
de voorwaarden gesteld bij artikel 778, 
is van toepassing in aile gevallen waarin 
laatstgenoemde rechter wettig verhinderd 
is de uitspraak bij te wonen, inzonderheid 
wanneer hi j op het ogenblik van de uit
spraak van de rechtbank geen deel meer 
u itmaakt. 

2 maart 1971. 633 

9. - St1·ajzalcen. - SamensteZZ,ing van 
het 1·echtscollege. - A1·tilcel 779 van het 
Ge1·echtelijlc Wetboek. - Van toepassing 
in stmjzaken. - Artikel 779 van het 
Gerechtelijk 'iV ebboek is van toepassing 
in strafzaken, wrumeer deze, met betrek
king tot het in dit artikel vermelde 
beginsel, n iet geregeld worden door niet 
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen 
of door rechtsbeginselen waarvan de toe
passing niet verenigbaar is met die van 
vorengenoemd artikel. (Gerecht. Wetb., 
art. 2 en 779.) 

27 april 1971. 830 

10. - Stmfzalcen. - Samenstelling van 
het 1·echtscollege. - Vonnis ttitgesp1·olcen 
in tegenwoonligheicl van een doo1· de voo?'
zitte?' vcm het 1'echtscollege aangewezen 
1'echtm· te1· vervanging van een ande1·e 
1·echte1·. - V e1·vangen 1·echte1· he eft niet 
ove1· de zactk gezeten. - Nietigheicl van het 
vonnis. -,--- Nietig is het vomlis clat in 
strafzaken is uitgesproken in tegenwoor
digheicl van een rechter die door de voor
zitter van het rechtscollege werd aan
gewezen ter vervanging van een andere 
rechter dal'i die welke, volgens het proces
verbaal van de terechtzitting waarop de 
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zaak wercl onderzocht, over de zaak 
hebben gezeten. (Gerecht. Wetb., arti . 
kel 779 .) 

27 april 1971. 830 

11. - Samenstelling van het ?'echts
college. - St1·ajzalcen. Ve1·zet. -
Rechtscollege dat op vm·zet uitspmalc doet, 
ande1·s samengesteld dan datgene dat de 
ve1·stelcbeslissing heeft gewezen. - Wette
lijlcheid. - Het rechtscollege dat uit
spraak doet op een verzet mag anders 
samengesteld zijn clan datgene dat de 
verstekbeslissing heeft gewezen. (Wetb. 
van strafv., art. 187; Gerecht. Wetb., 
art. 779 .) 

6 april 1971. 750 

12. - St1·ajzalcen. Raadlcarne1· die 
beslist ove1· de bezwa1·en. - Beschilclcing 
gewezen doo1· een magist1·aat die vmege1· . 
in de zaak als openbaa1· ministe1·ie was 
opget1·eden. - Onwettelijkheid. - Onwet
telijk is de beschikking van de raadkamer 
over de bezwaren, gewezen door een 
magistraat die vroeger in de zaak als 
openbaar ministerie is opgetreden. (Ge
recht. Wetb., art. 292.) 

18 mei 1971. 936 

13.- A1Tondissements1·echtbank.- Af
wezigheid van het openbam· ministe1·ie bij 
de debatten en bij de ttitspmalc van het 
vonnis. - Nietigheid van het vonnis. -
De aanwezigheid van het openbaar minis
terie bij de debatten en bij de uitspraak 
van het vonnis van de arrondissements
rechtbank is voorgeschreven op straffe 
van nietigheid. (G.W., art. 138, lid 2, 
150 en 641, lid 3.) 

14 jtmi 1971. 1030 

14. - Stmfzaken. - Samenstelling van 
de ?'echtbanlc . - Verschillend volgens het 
p1·oces-ve1·baal van de te1·echtzitting en de 
uitgijte van het an·est. - Nietig an·est. -
W anneer volgens de vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
en volgens die van de uitgifte van het 
arrest, de rechters die het arrest hebben 
gewezen, niet dezelfde zijn, is dit arrest 
nietig. (G.W., art. 779.) 

20 juli 1971. 

RECHTSBEGINSELEN 
MENE). 

1128 

(ALGE-

1. - Niet-te?'ttgwerkende lc?·acht van de 
wetten en ve1'o1·deningsbepalingen. - Al-

gemeen ?'echtsbeginsel. - De niet-terug
werkende kracht van de wetten en ver
ordeningsbesluiten is eenalgemeen rechts
beginsel, dat de individuele belangen en 
de rechtszekerheid waarborgt, en wordt 
onder meer gehuldigd in artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

22 oktober 1970. 168 

2.- Oontimt'iteit van de openba1·e dienst. 
- Algemeen 1·echtsbeginsel. - De conti
nui:teit van de openbare dienst is een 
algemeen rechtsbeginsel. 

22 oktober 1970. 168 

3.- Stmjzalcen.- Non bis in idem.
Een algemeen rechtsbeginsel is het ver
bod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen wegens 
een feit waarvoor hij reeds vroeger is 
veroordeeld. 

22 februari 1971. 599 

4. - Ve1·bod voo1· eenzelfde magistmat 
om in dezelfde stmfzaalc als ve1·volgende 
pa1·tij en als 1·echte1· op te t1·eden. - Alge
meen 1'echtsp1·inciep opgenomen in a?·ti
lcel 292 van het Ge1·echtelijk Wetboelc. -
Het verbod voor eenzelfde magistraat om 
in dezelfde strafzaak als vervolgende par
tij en als rechter op te treden is een 
algemeen rechtsprinciep opgenomen in 
artikel292 van het Gerechtelijk Wetboek. 

18 mei 1971. 936 

5.- Ve1·bod ttitspmalc te doen ove1· niet 
gev01·de1·de zaken. - Het verbocl uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken is 
een algemeen rechtsprinciep. 

26 mei 1971. 958 

RECHTSBIJST AND. 

Vordering tot echtscheiding. - Onve1·
mogen van een van de echtgenoten. -
Provisio ad litem ten laste van de ande1·e 
echtgenoot. - Gevolg met bet1·elclcing tot 
het bekomen van de · ?'echtsbijstand. -
In een geding tot echtscheiding kan een 
van de echtgenoten geen rechtsbijstand 
genieten zo hij ten laste van de andere 
echtgenoot een p1·ovisio ad litem kan 
bekomen waardoor hij in staat is de 
kosten van het hangend proces te dek
ken. (Gerecht. Wetb., art. 664 en 667.) 
(Impliciete oplossing.) 

26 maart 1971. 719 
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RECHTSVORDERING. 

Btwge?'lijke zalcen. - Tegeneis. - Be
g?·ip. - De eis die de verweerder in de 
loop van bet rechtsgecling instelt en die, 
hoewel hij met de hoofdeis verband 
houdt, een daarvan onafhankelijk voor
werp heeft, is een tegeneis. (Gerecht. 
Wetb., art. 14.) 

12 februari 1971. 564 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

TITEL I. - REDENEN EN GEBREK AAN 
REDENEN. - BEGRIP EN AARD VAN 
EEN REDEN. - ALGEMENE REGELEN. 
- RECRTSGRONDEN. 

TITEL II. - TOEPASSING VAN DE ALGE
l\iENE REGELEN BIJ GEBREK AAN EEN 
CONCLUSIE. 

HooFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HooFDSTUK II . - Btwge?'lijke zaken 
(zalcen van lcoophanclel en sociale zaken 
inbeg1·epen). 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzalcen. 

HooFDSTUK IV. - Stmfzalcen ( Geest1·ijlce 
cl?·anlcen, Douanen en accijnzen inbe
gnpen). 

HoOFDSTUK V. - Ve1·lciezingszaken. 

TITEL III. - ToEPASSING VAN DE AL
GElVIENE REGELEN BIJ NEERLEGGING 
VAN EEN CONCLUSIE. - NIET-BEANT
WOORDING VAN DE CONCLUSIE. - I il'I
PLICIET ANT\VOORD. 

HOOFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HooFDSTUK II. - Bu1·ge1'lijke zaken 
(zaken van lcoophanclel en 'sociale zalcen 
inbeg1·epen). 

HoOFDSTUK III. - Dienstplichtzalcen. 

HooFDSTUK IV. - Stmfzaken ( Geest1·ijlce 
cl1·anlcen, Dottanen en accijnzen inbe
g?·epen). 

HooFDSTUK V. - Tttchtzaken. 

HooFDSTUK VI. - Ve1·lciezingszaken. 

TITEL I. - Redenen en gebrek aan 

redenen. - Begrip en aard van een 

reden. - Algemene regelen. 

Rechtsgronden. 

1. - Di1·ecte belastingen. - H of van 
bemep clat een miclclel venve1'pt o·in aan cle 
zcwk eigen 1·eclenen. - Doet geen ttitsJJmcdc 
bij wege van algemene en als 1·egel gelclencle 
beschilckingen. - Het arrest dat een door 
een partij aangevoerd middel verwerpt 
om redenen eigen aan de zaak, doet geen 
u.itspraak bij wege van algemene en als 
regel geldende beschikking. (Gerecht. 
vVetb ., art. 6.) 

22 september 1970. 70 

2 . - Stmjzalcen. - Ve?"Oonleling. 
Reclenen v1·eemcl aan cle bewezen ve?·lclaa?·cle. 
telastlegging. - Niet met 1·eclenen omklecle 
be8lissing.- Niet regelmatig met redenen 
omkleed is h et vonnis dat de beklaagde 
veroordeelt op grand hiervan dat de 
redenen vreemd zijn aan de bewezen 
verklaarde telastlegging. 

5 oktober 1970. 121 

3 . - Stmfzalcen . - Ve1·oonleling op cle 
strajvo1·clering . - Opgcwe van cle toegepaste 
wettelijlce bepalingen. - Rechtm· in hoge1· 
be?'OCJJ. - Ve1·wijzing nacw het be1·oepen 
vonnis. - Wettelijlcheicl. - De rechter in 
hager beroep die een vonnis van veroor
deling op de strafvordering bevestigt door 
verwijzing naar de wettelijke bepalingen, 
die de bestanddelen van het ten laste 
van de beklaagde gelegde misdrijf ver
melden, en naar die welke een straf stellen 
en door de eerste rechter zijn opgegeven, 
motiveert regehnatig zijn beslissing in 
rechte. (Grondwet, art. 97 .) 

12 oktober 1970. 137 

4. - Stmjzaken. Uitlegging. -
Reclenen clie ellcaw· ve1'klm·en. - De rede
nen van een beslissing moeten elkaar 
verklaren; er is geen tegenstrijdigheid 
noch dubbelzinnigheid wmmeer zij, on
derling vergeleken, de juiste gedachte 
van de rechter weergeven. (Grondwet, 
art. 97.) 

9 november 1970. 218 

5 . - St1·ajzalcen. - Ve1·oonlelencle be
slissing op cle stmjvo?·cle?·ing. - Geen 
ve1·melcling van een tvettelijlce bepaling 
wctm·bij stmj wonlt gestelcl. - Niet ge
motiveenle beslissing. - Niet wettelijk 
gemotiveerd in rechte is de veroordelende 
beslissing op de strafvordering, die geen 
melding m aakt van een wettelijke bepa-
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ling waarbij straf wordt gesteld op het 
bewezen verklaard feit. (Grondwet, arti
kel 97.) 

16 november 1970 en 4 januari 1971. 
245 en 423 

6. - Stmfzaken. - Ve?·oo?·delende be
slissing op de stTajvO?·de?·ing. - Geen ve?'
melding vcm de wettelijke bepa~ing~":" 
waa1·in de bestanddelen van het m~sdnjj 
w01·den opgegeven of waa1·bij een st1·aj 
wo?"dt bepaald. - Niet met 1·edenen om
klede beslissing. - Niet naar recht met 
redenen omkleed is de veroordelende 
beslissing op de strafvordering, die de 
wettelijke bepali:ngen niet vermeldt waar
in de bestanddelen van het ten laste van 
de beklaagde gelegde misdrijf worden 
opgegeven en waarbij een straf wordt 
bepaald voor het feit dat een misdrijf 
oplevert. (Grondwet, art. 97.) 

1 decemb er 1970 en 17 m ei 1971. 
318 en 928 

7. - Stmfzaken. ___.:_ StmjvO?·de?·ing. -
Ve?·oo?·deling wegens openba?'e d?"Onken
schap en omdat de beklaagde in stC!'at van 
intoxicatie doo1· alcohol een voe1·tu~g heeft 
besttttwd. - Ve?'OO?'deling tot een enkele 
stmj, dam· deze miscl1·ijven het gevolg zijn 
van eenzelfcle Jeit. - V1·ijspmak wat het 
besttt?'en van een voe?·tuig in staat van 
d?·onkenschap betTejt. - V onnis doo?' 
tegenst1·ijdigheid aangetast: -Door tege~
strijcligheid aangetast IS het vonrus 
waarbij eensdeels, op grond van de vas~
stelling dat de misdrijven het gevolg ZIJn 
van eenzelfde feit, de beklaagde wordt 
veroordeeld tot een enkele straf wegens 
openbare dronkenschap en omdat de 
beklaagde op een openbare plaats een 
voertuig heeft bestuurd m staat va~~ 
intoxicatie door alcohol, maar waarbiJ 
anderdeels deze beklaagde wordt v rijge
sproken van d e telastlegging op een 
openbare plaats in staat van dronken
schap een voertuig te hebben bestuurd. 

30 november 1970. 312 

8. - Ve1·oo?·deling op de stmjvo?·de?·ing. 
- Vennelding van de toegepaste wettelijlce 
bepalingen. - Ve1·wijzing nam· het be?·oe
pen vonnis . - Wettelijlcheicl: - De rech
ter, die in hoger beroep mtspraak .<:loet 
op de strafvordering, mag verwiJ.~en 
naar de vermelding van de wettehJke 
bepalingen vvaarvan de eerste rechter 
toepassing heeft gemaakt, zonder anders 
deze bepalingen te moeten overnemen. 
(Wetb. van strafv., art. 198; Grondwet, 
art. 97.) 

15 december 1970. 385 

9. - Stmf zalcen . - Lijjsdwang. -
Geen ve1plichting voo1· de ?'echte?' in zijn 
vonnis de bepalingen van de a?·tikelen 46 
van het St?·afwetboelc en 2 van de wet van 
27 jttli 1871 te ve1·melden. - Geen enkele 
wettelijke bepaling verplicht de rechter 
in zijn vonnis de artikelen 46 van h et 
Strafwetboek en 2 van de wet van 27 juli 
1871 te vermelden, wa1meer hij de lijfs
dwang uitspreekt voor de uitvoering van 
de veroordelingen in de kosten en tot de 
schadevergoedingen, zo dit wordt aan
gevraagd. (Grondwet, art. 97.) 

15 december 1970. 387 

10. - Di1·ecte belastingen. - Beschik
lcende gedeelte geg1·ond op tegenst1·ijdige 
1·edenen. - Niet gemotivee1·de beslissing. 
- Artikel 97 van de Grondwet wordt 
geschonden door de beslissing waarvan 
het beschikkende gedeel te op tegenstrij
dige redenen is gegrond. 

17 december 1970. 395 

11.- Stmjzaken.- Stmjvo1·de?·ing.
Ve?·oo?·deling wegens ove?'t?·eding van de 
politie ave?' het wegve?·lcee?'. - Vonnis 
waa1·bij buiten de op deze ove?'t?·eding 
gestelde stmj, het ve1·val van het ?'echt tot 
stu1·en wo?'dt uitgesp?·oken, zonde?' V?'ijstel
ling van het onde?"zoek voo?·gesch1·even bij 
a?·tikel 47 van de wet bet1·ejjende de politie 
ove1· het wegve?·lcee?' ( coonlinatie van 
16 maa?·t 1968) . - Ve1·melding van de 
wettelijlce bepaling die cle bestanddelen 
van de ove?'t?·ecl-ing opgeejt alsmede van 
een bepaling die hie1·op st1·aj stelt, maa?' 
niet van genoemd a1·tikel 4. 7. - N aa?' ?'echt 
met 1·edenen omlclede beslissing. - N aar 
recht met redenen omkleed is het vonnis 
tot veroordeling wegens een overtrading 
van de politie over het wegverkeer, 
waarin melding wordt gemaakt van de 
wettelijke bepaling die de bestanddelen 
van deze overtrading .opgeeft, alsmede 
va.n de bepaling die hierop straf stelt, 
zelfs indien het vonnis bovendien h et 
verval van het recht tot sturen uitspreekt, 
zonder vrijstelling van het onderzoek 
voorgeschreven bij artikel 4 7 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer (coordinatie van 1 maart 1968), 
maar geen melding 1naakt van genoemd 
artikel. (Grondwet, art. 97.) 

5 januari 1971. 430 

12. - Bu?·ge?'lijke zaken. Dubbel-
zinnige 1·edenen. - Niet gemotivee1·de be
slissing. - Door dubbelzinnigheid aan
getast en derhalve niet regelmatig met 
redenen omkleed is de sententie die in 
het onzekere laat of de rechter heeft 
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gestelcl clat de feiten die eiser tot zijn 
verweer had aangevoercl niet bewezen 
waren clan wel of hij, claarentegen, heeft 
gemeend dat deze feiten juist waren doch 
aan de reclenen aangevoerd t errecht
vaarcliging van het ontslag het vereiste 
clringend karakter niet ontnamen. 
(Grondwet, art. 97; Gerecht. Wetb., 
art. 780.) 

20 januari 1971. 491 

13. - St1·ajzaken. Ve1·oonleling. -
Geen vaststelling van het bestaan van alle 
bestanddelen van het misd1·ijj. - N iet 
?'egelmatig gemotivee1·de beslissing.-Niet 
regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die de beklaagde wegens een misdrijf 
veroordeelt, zoncler het bes~aan van alle 
bestanddelen ervan vast te stellen. 
(Grondwet, art. 97.) 

15 februari 1971. 572 

14:- Stmjzaken. - Vonnis dat beslist 
dat cle vade?' vcm een minde?'ja1·ig kind niet 
b~wge?'?'echtelijk c6anspmkel?:jk is voo?' de 
lcosten van de stmjvo?·de1·ing tegen clit lcincl, 
maa1· clat het lcind en de vacle1·, in deze 
hoedanigheid, hoojdelijlc jegens de b~t?·ge?'
lijlce pw·tij tot schadeve?"goeding ve?'OO?'
deelt.- Tegenst?"ijdigheicl. -Door tegen
strijdigheid aangetast is het vmmis dat 
eenscleels beslist dat de vader van een 
beklaagde die bij hem inwoont niet bur
gerrechtelijk aansprakelijk is voor de 
kosten van de strafvorclering tegen cleze 
beklaagde om reden clat deze niet m eer 
minderjarig is en anderdeels dit kind en 
de vader, in deze hoeclanigheid, hoofde
lijk tot schadevergoeding jegens de bur
gerlijke partij veroordeelt. 

15 februari 1971. 577 

15. - Di1·ecte belastingen. - Feit met 
betnlclcing tot een dienstjaa?' waa?·omt?·ent 
het hoj van be·roep zich niet moet ~titsp1·elcen. 
- A1·1·est dat dcta?·om weige1·t 1·elcening e?'
mee te hottden, meta?' zijn beslissing op een 
de1·gelijlc jeit g1·ondt. - Tegenst1·ijclige ?·ede
nen. - Door tegenstrijdigheid aangetast 
is het arrest dat enerzijds weigert reke
ning te houden met een door de belasting
plichtige aangevoerd feit, omdat h et gaat 
om een dienstjaar waaromtrent het hof 
van beroep zich niet moet uitspreken, 
en dat anderzijds zijn beschikkende ge
deelte grondt op een feit dat betreklring 
heeft op een buiten het geschil vallend 
dienstjaar. (Grondwet, art. 97.) 

4 maart 1971. 643 

lb. - Bu?·ge?'lijlce zctlcen. - We?·lc?·ech
e?'S?'aacl van be?"oep ?'ech tdoende als 1·echts-

college waa1·nacw de zctalc is ve1·wezen. -
Raad die naa?' de 1·edenen vcm de doo?' het 
H of ve?'?~ietigde beslissing ve1·wijst en 
bovenclien op een ande1·e ?'eden stetmt. -
Beslissing ?'egelmatig met ?'eclenen om
lcleed. - Regelmatig met redenen om
kleed is de sententie van een werluech
tersraad van beroep, rechtdoend e als 
rechtscollege waarnaar de zaak is ver
wezen, die, verwijzend naar de redenen 
van de door het Hof v ernietigde senten-

. tie, bovendien op een andere reden steunt. 
(Grondwet, art. 97 .) (Impliciete oplos
sing. ) 

17 maart 1971. 691 

17 . - B~wge?'lijlce zalcen. - Levens
onde?·houd. - JJ!lo tive?'ing van een beslis
sing cloo1· eenvottclige vencijzing naa?' de 
1·eclenen van een beslissing in een ande1·e 
zaalc. - Beg1·ip.- Is niet door verwijzing 
naar de r edenen van een vonnis in een 
andere zaak gemotiveerd d e beslissing 
van d e rechter, bij w ie aanhangig is een 
eis tot vermindering van het bedrag van 
het onderhoudsgeld waartoe een echtge
noot bij een vmmis met lu·acht van ge
wij sde is veroordeeld, en clie deze eis 
verwerpt op grond dat de echtgenoot geen 
nieuwe gegevens voorlegt, clit wil zeggen 
gegevens van na dat vonnis. (Grondwet, 
art. 97.) 

26 m aart 1971. 719 

18. - Stnifzalcen . Uitlegging. -
Beslissingen op de stnifvonle?·ing en de 
bu1·ge1'lijlce ?'echtsvonle?·ing. - Redenen 
die ellcacw ~titleggen. - Daar elke beslis
sing van d e rechter in haar geheel moet 
worden genomen, n:weten de redenen van 
een beslissing op d e s~rafvordering en de 
btiTgerlijke rechtsvordering elkaar uit
leggen. 

19 april 1971. 767 

19. - Btwge1·lijlce zalcen. - Beslissing 
geg?'oncl op tegenst?"ijdige 1·edenen. - Niet 
met 1·eclenen omlclede beslissing. - ~iVan
neer de werkgever van de getroffene van 
een arbeidsongeval tussenkomt in de 
opvoedings- en onderhoudskosten van 
haar kind, kan de rechter niet beslissen, 
zonder zich tegen te spreken, dat de aldus 
door d e werkgever gedane uitgaven voor
delen in nattU"a zijn clie in aanmerking 
komen voor d e vaststelling van het b asis
loon, a ls hij enerzijds constateert dat de 
werkgever deze uitgaven heeft gedaan 
uit genegenheid voor h et kind, zonder 
rekening t e houden met het betaalde 
loon, en anderzijds dat zij voor de getrof
fene een wezenlijk en voortdurend be-
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standdeel van de arbeidsovereenkomst 
en van haar bezoldiging waren. (Grond
wet, art. 97.) 

28 april 1971. 833 

20.- Stmfzaken. - Woo1·den het lijkt 
wel. - Dmagwijdte. - Mening die, val
gens de context, twijjel of zeke1·heid uit
d?·ukt. - De woorden « het lijkt wei » in 
de redenen van een rechterlijke beslis
sing, geven volgens de context een 
m ening weer die twijfel of zekerheid uit
druld. 

18 augustus 1971. 1129 

TITEL II. - Toepassing van de alge
mene regelen bij gebrek aan een 
conclusie. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
VAN KOOPH.ANDEL E N S OCIALE ZAKEN 

I NBEGREPEN). 

21. - Bu1·ge1'lijke zctken. - W ettelijke 
bepalingen wam·van toepassing is gemaalct. 
- Opgave doo1· de 1·echter. - Bij gebrek 
aan een conclusie dienaangaande, is de 
rechter in burgerlijke zaken niet v erplicht 
melding te maken van de wettelijke 
bepalingen waarvan toepassing is ge
maakt, onder m eer van de bepalingen die 
zijn bevoegdheid verantwoorden, wan
neer de wettelij kheid van zijn beslissing 
kan getoetst worden aan de h and van 
de gegevens van de zaak. (Grondwet, 
artikel 97.) 

7 januari 1971. 437 

HOOFDSTUK III. 

DrENSTPLICHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAK.EN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANEN EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). 

22.- Stmjzaken.- Bu1·ge1'lijke 1'echts
V01'de1·ing. - Beslissing van onbevoegd
ve1·kla1·ing op deze 1'echtsvo1·de1·ing. -
Beslissing hiemp geg1·ond dat de telast-

0ASSATIE 1971. - 41 

legging niet bewezen is , - Geen conclusie. 
- Regelmatig met 1·edenen omklede beslis
sing. - Bij gebreke van een conclusie, 
omkleedt de rechter regelmatig met rede
nen de beslissing waarbij hij zich onbe
voegd verklaart om uitspraak te doen 
op de burgerlijke rechtsvordering, door 
vast te stellen dat de telastlegging niet 
bewezen is. 

28 september 1970. 98 

23. - Stmfzalcen . - Schttldigve?·lcladng 
die het misd1·ijj in de bewoordingen van de 
wet lcwalificee?·t. - Geen conclttsie. -
Regelmatig met ?'edenen omlclede beslissing. 
- Bij gebrek aan een conclusie waarbij 
een verweer wordt voorgedragen, moti
veert de feitenrechter regelmatig de 
schuldigverklaring door de bestanddelen 
van het misdrijf in de bewoordingen van 
de wet vast te stellen. 

7 december 1970. 340 

24.- Stmfzalcen.- Stmjv01·de?·ing.
Ve1·oo1·deling . - Geen conclusie . - Feiten 
omsch1·even volgens de bewoordingen van 
de wet en bewezen ve1·lclctanl. - Regelmatig 
met 1·edenen omlclecle beslissing. - Bij 
gebrek aan een conclusie op dat stuk, 
omkleedt de rechter de schuldigverkla
ring van de b eklaagde regelmatig _met 
redenen door v ast t e stellen dat de vol
gens de bewoordingen van de wet om
schrevml" feiten bewezen zijn; hij moet 
de gegevens waaruit hij de schulcligver
ldaring van d e beklaagde afleiclt, niet 
nader bepalen. (Grondwet, art. 97.) 

15 december 1970 en 20 juli 1971. 
387 en 1126 

25.- Stmfzalcen.- Stmjvonle1·ing . 
Rechte1· die als stmf ttitsp1·eelct . het ve1·val 
van het ?'echt tot stw·en zonde1· vrijstelling 
van het oncle1·zoek voo1·gesch1'even bij m·ti
lcel 4· 7 van de wet bet·re fjencle de politie ove1' 
het wegve?·lcee?' (coii?·clinatie van 16 maa1·t 
1968). - Geen conclusie bet?·efjencle het 
onde?·zoelc. - Rechte1· niet ve1·plicht de 
?'eden van zijn beslissing op te geven. -
De rechter die als straf uitspreekt het 
verval van het recht tot het besturen van 
een voertuig is, inclien hieromtrent geen 
conclusie is genomen, niet verplicht de 
reden op te geven waarom hij de veroor
d eelde niet geheel of ten dele vrijstelt 
van h et onderzoek voorgeschreven bij 
artikel 4 7 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (co6J,'dinatie 
van 16 maart 1968). (Grondwet, art. 97.) 

5 januari 1971. 430 



1266 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 

26. Stmjzalcen . . - Rechte1· die be-
paalde bewijsmiddelen als ·ave1·tuigende1· 
beschouwt dan ande1·e. - Geen conclusie. 
- Geen ve1plichting voo1· de 1'echte1· deze 
beoo1·deling te motive1·en. - Bij gebrek 
aan een conclusie, is de rechter niet ver
plicht de redenen op te geven, waarom 
h.ij bepaalde bewijsn1.iddelen als over
tuigender beschouwt dan andere, ook al 
zijn zij tegenstrijdig. (Grondwet, art. 97.) 

18 januari 1971. 478 

27. - Stmjzalcen. - Hoge1· be1'0ep. -
T1 e1·zwm·ing van de st1·aj. - Geen concht
sie. - Rechte1· in hager be1·oep die vast
stelt dat de ~titgesp1'0lcen st1·aj niet in vm·
houding is tot de zwam·te van het miscl1·ijj. 
- Regelmatig met 1·edenen omklede beslis
sing. - Wegens het ontbreken van een 
conclusie op dit stuk, omkleedt de rechter 
bij wie een ontvankelijk hager beroep 
van het openbaar ministerie aanhangig 
is, regelmatig zijn beslissing de door 
de eerste rechter uitgesproken straf te 
verzwaren, door enkel erop te wijzen dat 
zij niet in verhouding is tot de zwaarte 
van het misdrijf. (Grondwet, art . 97, en 
Wetb. van strafv., art. 172.) 

25 januari 1971. 505 

28. - Stmfzalcen. - Telastleggi}1g van 
deelneming aan het misd1·ijj omsclw·even 
in de betvo01·dingen van a1·tilcel 66, lid 2 
en 3, van het St1·ajwetboelc . - Geen con
clusie hie1·ove1'. - An· est wam·in de in 
aanme1·king genomen wijze van deelneming 
niet gep1·ecisee1·d tv01·dt. - A1·1·est waa1·bij 
de telastlegging bewezen wo1·dt ve1'lclaanl. 
- Regelmatig met 1·eclenen omlclede beslis
sing. - Indien aan de beklaagde wordt 
ten laste gelegd aan het misdrijf te hebben 
deelgenomen op de wijzen vastgesteld in 
artikel 66, lid 2 en 3, van het Strafwet
boek en deze deelneming omschreven 
wordt in de bewoordingen van die bepa
lingen, moet de rechter, die de telast
legging bewezen verklaart, bij gebrek 
aan een conclusie hierover, niet preci
seren welke van deze wijzen van deel
neming hij in aanmerking neemt om 
de veroordeling te staven. 

23 maart 1971. 708 

29. - Stmfzaken. -Heling. Geen 
conclusie ove1· het bed1·ieglijlc opzet. - Geen 
ve1plichting voo1· de 1'echte1· de gegevens 
van de zaalc te p1·ecise1·en waa?"uit hij het 
bestaan van dit opzet heejt ajgeleid. -
Bij ontstentenis van een conclusie op 
dit punt is de rechter niet ertoe gehouden 
de gegevens van de zaak te preciseren 
waaruit hij heeft afgeleid dat de be-

klaagde, die schuldig wordt verklaard 
aan heling, met bedrieglijk opzet heeft 
gehandeld. (Grondwet, art. 97.) 

17 mei 1971. 930 

30. - St1·ajzaken. - Geb1·elc actn een 
conchtsie. - Geen ve1plichting voo1· de 
1·echte1' de st~dclcen van het dossie1· of de 
gegevens van de zaalc, tvcta?'OJJ zijn beslis
sing ste~mt, nctde?' aan te chtiden. - Bij 
gebrek aan een conclusie, is de rechter 
niet verplicht de stukken van het dossier 
of de gegevens van de zaak, waarop zijn 
beslissing stetmt, nader aan te duiclen. 
(Grondwet, art. 97.) 

22 juni 1971. 1068 

31. - Stmjzalcen. - Ve1'ja1'ing van de 
st?·ajv01·de1·ing.- Geen conchtsie. - Geen 
ve1plichting voo1· de 1·echte1' de handelingen 
aan te d~ticlen clie de ve1'jw·ing stttiten. -
Bij gebreke van een conclusie dienaan
gaande is de rechter niet verplicht in de 
veroorclelende beslissing de proceshande
lingen op te geven, die de verjaring van 
de strafvorclering regelmatig hebben ge
stuit. 

25 jtmi 1971. 1098 

32.- Stmjzalcen.- Stmjvo1·de1'ing.
Schuldigve1·lcla1'ing. - Geen concl~tsie . -
Feiten omsch1·even in de bewoonlingen van 
de wet. - Regelmatig met redenen omlclede 
beslissing.- Bij gebrek aan een conclusie 
dienaangaande, motiveert de rechter 
regelmatig de schuldigverklaring van de 
beklaagde door vast te stellen clat som
mige feiten die hij als voorbeeld aanhaalt 
en in de bewoordingen van de wet om
schrijft, bewezen zijn. 

28 juni 1971. 1105 

HOOFDSTUK V. 

VERKIEZINGSZ.AKEN. 

TITEL III. - Toepassing van de alge
mene regelen bij neerlegging van 
een conclusie. - Niet-beantwoor
ding van de conclusie. - Impliciet 
antwoord. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZ.AKEN. 

33. - Gemeentebelastingen. - Ooncl~t
sie. - Bewe1·ing die niet mee1· te1· zalce 
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dienencl is tengevolge van de oplossing dom· 
de ?'echte?' aan het geschil gegeven. - Geen 
ve1'Plichting van de ?'echte1· om e1·op te ant
wooTden. - De rechter is er niet toe ver
plicht te antwoorden op een conclusie 
die niet meer ter zake dienend is tenge
volge van de oplossing door hem aan het 
geschil gegeven. 

10 maart 1971. 666 

34. - Di1·ecte belastingen. Be1·oep 
van de belastingschttldige voo1· het hoj van 
be1·oep. - Be1'0ep geg1·ond op "de 1·edenen 
aangevoe1·d tijdens de administmtieve p1'0-
cedu?·e ». - A1'1'est dat een van aldus aange
voerde micldelen oven~eemt. - JJII.iddel on
beantwoonl. - Niet gemotivee1·cl an·est. -
Heefi; de belastingschuldige in zijn ver
zoekschrift aan het hof van beroep tot 
staving van zijn beroep gesteund op " d e 
redenen aangevoerd tijdens de admi
nistratieve procedure », dan is niet 
r egelmatig gemotiveerd h et arrest dat een 
van de middelen, waarnaar het beroep 
aldus verwijst, weergeeft zonder erop te 
antwoorden. 

22 september 1970. 70 

35. - Di1·ecte belastingen. Ove?'We-
gingen in een conclusie waa1·uit geen enkel 
?'echtsgevolg wm·dt ajgeleid. - Geen ve?'
plichting voo1· de ?'echte?' e1·op te antwoo1·clen. 
- D e rechter client niet te antwoorden 
op overwegingen van een conclusie waar
uit geen rechtsgevolg kan worden afgeleid 
en die derhalve geen eis, verweer, of 
exceptie opleveren. (Grondwet, art. 97.) 

17 november 1970. 251 

HOOFDSTUK II. 

B1JRGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
V~'f KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INBEGREPEK). 

36. - Btwge?'lijke zalcen. - Oonclusie. 
- Bewe1·ingen die niet mee1· te1· zalce die
nende zijn wegens een vaststelling van de 
?'echte?'. - Geen ve1·plichting voo1· de ?'echte?' 
cleze bewe1·ingen te beantwoo1·den. - De 
rechter is niet verplicht te antwoorden 
op bij conclusie aangevoerde beweringen, 
wanneer deze niet meer ter zake dienende 
zijn wegens een vaststelling in zijn 
beslissing. 

25 september 1970. 88 

37. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Omstandige 
conclusie van de eisencle pa1·tij . - B eslis
sing die de eis ve1·we1'Pt zonde1· een passend 

antwom·d te ve?'St?·elcken op cleze conclusie. 
- Niet met 1·edenen omklede beslissing.
Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest dat beslist dat de stichters 
van een n aamloze vennootl,lchap de 
waarde van de inbrengen, die niet in 
geld geschieden, niet moeten waarborgen 
en niet aansprakelijk zijn voor de over
schatting van dergelijke inbrengen, zon
der een antwoord te verstreldmn op de 
conclusie van de eisende partij, volgens 
welke de inbreng effectief moet zijn en 
een waarde moet hebben en dat een 
waardeloze inbreng niet als een geldige 
inschrijving, in d e zin van artikel 35, 4°, 
van de gecoordinerde wetten op d e 
h andelsvennootsch appen, kan worden 
beschouwd. 

2 oktober 1970. 112 

38. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Oonclusie. 
- Ove1·wegingen in de vo1·m van loute1·e 
ve1·onde7·stellingen. - Geen ve1'Plichting 
vooT de ?'echte?' hie1·op te antwom·den. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op overwegingen die in een conclusie 
zijn aangevoerd in de vorm van loutere 
veronderstellingen. (Grondwet, art. 97 .) 

29 oktober 1970. 200 

39. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Oonclusie. 
- V e1·wee1· dat zijn bestaans1·eden heejt 
ve1'loTen wegens vaststellingen van een 
niet best1·eden beslissing die V1'0ege1· in 
hetzeljde geding is gewezen. - Geen 
ve1'Plichting voo1· de ?'echte?' dit ve1·wee1' te 
beantwoo1·den. - De rechter is niet ver
plicht te antwoorden op een bij conclusie 
aangevoerd verweer, indien dit verweer 
zijn bestaansreden heeft verloren wegens 
vaststellingen van een niet bestreden 
beslissing die vroeger in hetzelfde geding 
is gewezen en aangevuld door de bestre
den beslissing. 

30 oktober 1970. 200 

40. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Oo'[!clttsie. 
- Eis die zonde1· voo1·we1·p is gewm·den 
doo1· de oplossing die de 1·echte1' aan het 
geschil heeft gegeven. - Geen ve1'Plichting 
voo1· de 1'echte?' op deze eis te antwoo1·den. 
- De rechter is niet verplicht te ant
woorden op een bij conclusie geuite eis, 
wanneer deze zonder voorwerp is ge.wor
den door de oplossing die hij aan het 
geschil heeft gegeven. (Grondwet, arti
kel 97.) 

25 november 1970 en 30 april 1971. 
283 en 844 

41.- Bu1·ge1·lijlce zaken. - Ve1·we1'Ping 
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van het ve1·wee1' doo1· aanhaling van 
andere of tegengestelde jeiten. - Wettelijlc 
gemotivee1·de beslissing. - Is wettelijk 
met redenen omkleed het vonnis dat het 
verweer weerlegt door het tegen te 
spreken onder aanhaling van andere of 
tegengestelde feiten. (Grondwet, art . 97 .) 

9 d ecember 1970. 360 

42. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Verzoelc 
om een onde1·zoelcsmaat?·egel. - Opgave 
doo1· de 1'echte1· van de 1·edenen waa1·om 
hij zich voldoende ingelicht acht. 
Gemotivee1·de verwe1·ping. - Verwerpt in 
een gemotiveerde beslissing de conclusie 
welke om een onderzoeksmaatregel ver
zoekt, de rechter die de redenen opgeeft 
waarom hij zich voldoende ingelicht acht. 
(Grondwet, art. 97.) 

9 d ecember 1970. 360 

43 . - Bu1·gerlijlce zalcen. - Ve?·plich
ting de middelen te beantwom·den. - Geen 
ve1·plichting de · a1·gumenten te beantwoo?'
den. - De verplichting de vonnissen en 
arresten met redenen te omkleden dwingt 
de rechter te antwoorden op de middelen 
die de partijen h em regelmatig hebben 
voorgedragen, met name een exceptie 
van onbevoegdheid; deze verplichting 
impliceert niet dat moet worden geant
woord op de tot staving van deze 
middelen aangevoerde argmnenten, die 
geen onderscheiden middelen zijn. 
(Grondwet, art . 97 .) 

7 januari 1971. 437 

44. - B~t1'ge1·lijlce zalcen. - A1·g~tment. 
- Geen ve1plichting voo1· de 1·echte1' e1·op 
te antwom·den. - De rechter is niet ver
plicht te antwoorden op de gegevens 
van een verweer, die geen onderscheiden 
middelen zijn, doch loutere argmnenten . 

18 februari 1971. 590 

45 . - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - An·est 
waa1·bij een onde?·zoelcsmaat?·egel wo1·dt 
bevolen en een voorschot wm·dt toegelcend 
zonde1· te antwoorden op een venvee1· van 
de tegenpa1·tij . - A1·1·est niet met ndenen 
omlcleed. - Niet met redenen omkleed 
is het arrest dat een voorschot toekent 
en een onderzoeksmaatregel beveelt zon
der te antwoorden op de conclusie van 
de tegenpartij, ten betoge dat d eze 
maatregel nie t was verantwoord. (Grand
wet, art. 97.) 

12 maart 1971. 671 

46. - Burge?'lijlce zalcen. - Beslissing 
waa1·bij een eis wm·dt ingewilligd. -

Regelmatig vom·gedmgen venvee1·. - Geen 
passend antwoonl. - Beslissing niet met 
1·edenen omlcleed. - Niet regelmatig met 
reclenen omkleecl is de beslissing waarbij 
een eis wordt ingewilligd, zonder passend 
te antwoorden op een door de tegenpartij 
regelmatig bij conclusie voorgedragen 
verweer. (Grondwet, art. 97.) 

28 en 29 april 1971. 835 en 839 

47. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Oonclttsie 
wellce een onde?·zoelcsmaat1·egel m·aagt. -
Vaststelling van het vonnis waantit blijlct 
dat deze maat1·egel ove1·bodig is. 
Gemotiveenle ve1·we1ping van de m·aag. -
V erwerpt in een gemotiveerde beslissing 
de conclusie die een onder zoeksmaatregel 
vraagt, het vmmis uit de vaststellingen 
waarvan blijkt dat deze maatregel over
bodig is. (Grondwet, art. 97 .) 

19 mei 1971. 938 

48 . - Bu1·ge?·lijlce zalcen. - A1·beids
ove1·eenlcomst. - Oonclusie wam·bij be
toogd wo1·dt dat de aangehaalde feiten 
wm·den ingeroepen om cle jeiten die een 
d1·ingende 1·eden vo1·men, toe te lichten. -
Vonnis dat de aangehctalde feiten van de 
hancl wijst omdctt zij niet als cl?·ingende 
?'eclen lcunnen wo1·den inge1·oepen. 
Geen passend antwom·d. - "'iiVanneer de 
partij bij een arbeidsovereenkomst, die 
een dringende reden inroept, feiten die 
sedert meer dan drie dagen v66r het 
ontslag gekend zijn of zich na h et ontslag 
hebben voorgedaan, aanhaalt om de fei
ten die de dringende reden vormen, toe 
te lichten, Inag de rechter de eerstge
noemde feiten niet van de hand wijzen 
om de enige reden dat zij niet als drin
gende reden lnumen worden ingeroepen. 

16 juni 1971. 1044 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLIOH TZAKEN . 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUA..L"'illN EN ACCIJNZEN I NBEGREPEN}. 

49. - Stmfzalcen. - Pa1·tij die een 
deslcundigenonde?·zoelc ctanm·aagt voo1· het 
geval dat, bij ontstentenis van deze maat
?'egel, de 1·echte1' zich geen ove?'tttiging leon 
ve1·schctfjen. - B eslissing die ove1· de zaak 
zelf uitspmalc doet . Rechte1· niet ve?'
plicht ~titd?·uklcelijlc te beslissen ove1· de 
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aanv1·aag om een deskundigenondeTzoek. 
- In<iien een partij een deskun<iigen
onderzoek aangevraagd heeft voor het 
geval dat, bij ontstentenis van deze 
onderzoeksmaatregel, de rechter zich geen 
overtuiging kon verschaffen, is de rechter, 
die over de zaak zelf oordeelt niet ver
plicht uitclrukkelijk te beslissen over de 
aanvraag 01n een deskundigenonderzoek. 
(Grondwet, art. 97.) 

7 september 1970. 20 

50. - Stmfzalcen. Oonclusie. 
Ovenveging waantit de conchtsieneme1· 
geen 1·echtsgevolg afleidt. - Geen ve?'
plichting voo1· de 1·echte1' hie1·op te ant
woo?·den. - De rechter is nie t verplicht 
te antwoorden op een in conclusie 
gegeven overweging, waaruit de partij 
geen enkel rechtsgevolg afieidt. 

12 oktober 1970, 5 april en 8 juni 1971. 
141, 738 en 1009 

51 . Stmfzalcen . Bwrge1·Zijlce 
?'echtsvonle?·ing. - Oonclusie met opgave 
van een ve1·weeT en van de 1·edenen wact1'0p 
het geg1'0nd is . - Beslissing die dit 
venvee1· enlcel tegensp1'eelct zonde1· passend 
te antwoonlen op de 1·edenen wacwdoo1· het 
wo1·dt ve1·antwoonl. - Niet met 1·edenen 
omlclede beslissing. - N iet met redenen 
omkleed is de beslissing die een verweer 
enkel tegenspreekt, zonder passend te 
antwoorden op de redenen, waarop het 
is gegrond. 

19 oktober 1970. 164 

52. - Stmjzalcen. StmfvoTde?·ing . 
- I n conchtsie voo1·ged1·agen middel . -
lVliddel dctt wegens de va.ststellingen van 
de ?'echte?' niet mee1· teT zalce dienende is . 
- Geen verplichting e1·op te antwoo·rden. 
- De rechter is niet verplicht anders te 
antwoorden op een in conclusie voorge
clragen n1iddel, dat wegens de vaststellin
gen van zijn beslissing niet meer ter 
zake dienende is . (Grondwet, art. 97.) 

2G oktober 1970, 15 maart en 28 jcmi 
1971. 184, 675 en 1117 

53. - Stmjzalcen . - Stmjv01·de1·ing. 
- Wegve?·lcee?'s?·eglement . - In conchtsie 
aangevoe1·de ?'echtvaa?·digingsg?·ond ajge
leid ~tit een geb?·elclcige signalisatie. -
De beslissing die vaststelt dat de oorzaak 
van bet verkeersongeval niet in deze 
signalisatie ligt, maar wel in de fout 
waarvoor de beklaagcle zicb wil verant
woorden, geeft een passencl antwoord op 
de conclusie waarbij een recbtvaardi-

gingsgroncl wordt aangevoerd en die 
wordt afgeleicl uit een gebrekkige signa
lisatie. (Grondwet, art. 97.) 

30 november 1970. 298 

54. - Stmjzalcen. - Oonclusie clie 
slechts een niet gemotivee1·de bewe1·ing 
inhottdt . - A1Test dat het tegenove1·gestelde 
bewee1·t. - Passend antwoo1·d. - Houclt 
een conclusie slecbts een niet gemoti
veerde bewering in, dan is regelmatig 
gemotiveercl bet arrest clat het tegenover
gestelde beweert. (Grondwet, art. 97.) 

30 november 1970 en 5 april 1971. 
309 en 738 

55. - Stmfzaken. - Vm·wee?' geg1·ond 
op veTmoedens. - Beslissing waa1·bij dit 
ve1·wee1· wo1·dt ajgewezen op g1'0nd van 
ande1·e ve1·moedens. - Ve?"U!B?'ping ?'egel
matig met 1·edenen omlcleed. - Regelmatig 
met redenen omkleecl is de beslissing 
die een op feitelijke vermoeclens gegronde 
eis afwijst door andere vermoedens naar 
voren te brengen. (Grondwet, art. 97.) 

8 december 1970. 346 

56 . Stmfzalcen. B~w·ge1·lijlce 
?'echtsvo?·de?·ing. - V e?·oo?·delende beslis
sing. - Ve1·wee1· van de ve?·zelce?·am· van 
de btwgm·?·echtelijlce aanspmlcel·ijlche·id van 
de belclaagde onbeantwoo1·d. Niet 
gernotivee1·de beslissing. - Niet gemoti
veerd is de beslissing die de verzekeraar 
van de bmgerrechtelijke aansprakelijk
beid van de beklaagde veroordeelt jegens 
de burgerlijke partij, zonder een door 
hem regelmatig bij conclusie voorgedra
gen verweer te beantwoorden. (Grand
wet, art . 97.) 

14 ·december 1970. 377 

57. - · Stmjzalcen. B~wge?'lijlce 
1·echtsvonle1'ing. -In conclttsie vo01·gesteld 
venvee?' da.t te?' za.lce niet mee1· dienende 
is we gens de vaststellingen van de ?'echte?'. 

Geen ve1·plicht1:ng voo1· de 1·echte1' 
hie1·op te antwoo1·den. - De recbter is 
niet ertoe gehouden te antwoorden op 
een in conclusie voorgesteld verweer, 
dat ter zake niet meer dienende is 
wegens de vaststellingen van zijn beslis
sing. (Grondwet, art. 97.) 

4 januari 1971. 420 

58 . Stmjzalcen. Bm·ge1·Zijlce 
?'echtsvo?·deTing. - A1·1·est dat ingaat op 
het doo?' de btwge1·Zijlce pm·tij gemaalct 
vooTbehottd, zonde?' te antwoo?'den op de 
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conclttsie waa1·bij de. belclctagde de geg?"Oncl
heid e1·van betwistte. - Schending van 
a?"tilcel 97 van de (l'ronclwet. - Artikel 97 
van de Grondwet wordt geschonden door 
het arrest dat ingaat op het door de 
bm·gerlijke partij gemaakt voorbehond, 
zoncler te antwoorden op de conclusie, 
waarbij de beklaagde de gegroncU1eid 
ervan betwistte. (Grondwet, art. 97; 
wet van 17 april 1878, art. 27, lid 2.) 

19 januari 1971. 484 

59. - Stmfzalcen. - Beslissing die de 
feitelijlce gegevens venneldt waa1·op zij is 
geg1·ond. - Beslissing die aldtts ant
woonlt op de conclusie van de belclaagde 
waa1·bij ande1·e of st1·ijdige feitelijlce gege
vens wo1·den uiteengezet. - Beslissing 
1·egelmatig met 1·edenen omlcleed. - Regel
matig met redenen omkleed is de beslis
sing die de feitelijke gegevens vermeldt, 
waarop zij is gegrond, en aldus antwoordt 
op de conclnsie waarbij andere of strijdige 
feitelijke gegevens worden niteengezet. 
(Grondwet, art. 97.) 

8 febrnari, 2 maart, 5 april en 28 juni 
1971. 552, 628, 738 en 1117 

60. - St1·ajzaken. - Ve1·wee1· dam· de 
beklaagde in zijn ee?"ste conclusie voo?"ge
dmgen maa?' niet gehandhaafd in zijn 
aanvttllende conclusie. - Geen verplich
ting voo1· de 1'echte1· e?"Op te antwoo1·den. -
D e rechter is niet verplicht. te antwoor
den op een in de eerste conclnsie van de 
beklaagde voorgeclragen verweer, maar 
dat in zijn aanvullende conclnsie niet is 
gehancU1aafd. (Grondwet, art. 97.) 

9 febrnari 1971. 558 

61. Stmfzaken. Btwge?'lijlce 
?'echtsvo?·de?·ing. - Eis van de bw·ge?'lijke 
pcwtij niet toegewezen. - Geen antwoonl 
op ham· conclttsie . - Niet met 1·ederi:en 
omklede beslissing. - Niet met redenen 
omkleed is de beslissing die een eis van 
de bmgerlijke partij afwijst, zonder te 
antwoorden op de conclnsie die op deze 
eis betrekking heeft. (Grondwet, a.rt. 97.) 

8 maart en 14 j1.mi 1971. 651 en 1022 

62. - Strafzalcen . - In conclttsie 
voo?·gesteld ve1·wee1· dctt te1· zalce niet mee1· 
dienende is wegens de vaststellingen van 
de 1'echte1·. - Geen ve1plichting voo1· hem 
e1·op te antwoonlen. - D e rechter is niet 
ertoe gehonden anders te antwoorden 
op een in conclnsie voorgesteld verweer, 
dat ter zake niet n1eer dienende is wegens 

de vaststellingen van zijn beslissing. 
(Grondwet, art. 97.) 

15 maart 1971. 682 

63 . - Stnifzaken. - Ve1·oo1'deling van 
de belclaagde. - Conclttsie die de feiten 
ontlcent. - Dttbbelzinnig antwoo1·d. .L_ 

Niet 1·egelmcttig met 1·eclenen omlclede 
beslissing. - Niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing die, om de 
beklaagde te veroordelen wegens het 
plegen van een aanslag tegen de zeden 
ten einde eens anders driften te voldoen, 
de ontncht, het bederf of de prostitntie 
van een minderjarige, wiens staat van 
minderjarigheid ten gevolge van zijn 
nalatigheid hem niet bekend is, op te 
wekken, te begtmstigen of te vergemak
kelijken, hierop steunt dat de beklaagde 
heeft bekend aan deze minderjarige de 
gelegenheid te hebben gegeven zich met 
een meerderjarige in een kamer af te 
zonderen, terwijl de beklaagde in zijn 
conclnsie had aangevoerd dat hij dit niet 
erkende, zodat deze reden in het onzekere 
laat of de rechter vaststelt dat een 
dergelijke bekentenis v66r of na de 
neerlegging van deze conclnsie is afge
legd dan wei of hij beschonwt dat deze 
bekentenis in de conclnsie voorkomt. 
(Grondwet, art. 97.) 

23 maart 1971. 710 

64. Strafzalcen. Btt1'[Je?·lijke 
?'echtsvm·de?·ing. Conclusie van de 
belclaagde wcta1·bij hij nattwlceuTige gege
vens aanvoe1·t tot bewijs van een fout van 
het slachtofje?', - Geen antwoonl. -
Niet gemotiveenle beslissing.- Niet regel
matig gemotiveerd is de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering gewezen 
waarbij niet bewezen wordt verklaard 
de font die de beklaagde ten laste heeft 
gelegd van h et slachtoffer van een onge
val, zonder te antwoorden op de conclnsie 
waarbij hij nanwkenrige gegevens aan
voerde tot bewijs van cleze font. (Grand
wet, art. 97 .) 

29 maart 1971. 723 

65 . - Stnifzalcen. - Btw·ge?'lijke ?'echts
vonle?·ing. - Conclusie wacwin ecn bewe-
1'ing van de tegenJJa?'tij wonlt betwist. -
Bewe1·ing niet aangenomen. - Rcchtm· niet 
ve1·plicht op deze conclusie te ctntwoo?'den. 
- De rechter die een bewering niet aan
neemt, is niet verplicht te antwoorden 
op een conclnsie van de tegenpartij die 
deze bewering betwist. (Grondwet, arti
kel 97.) 

5 april 1971. 744 
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66. - Stmfzalcen. - Becb·agen die aan 
minde1jm·igen wegens 11w1·ele schade doo1· 
hen geleden zijn toegelcend . - A1Test 
wcta1'bij de plaatsing van deze bedmgen op 
een geblolclcee1·de 1·elcening wonlt bevolen, 
zonde1· te antwoo1·den OJJ de conclttsie van 
de vade1· van de minde1jcwigen bet1·efjende 
deze plaatsing. - Niet gemotivem·d an·est. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is bet 
arrest dat, rechtdoende in strafzaken, 
op de burgerlijke rechtsvordering beslist 
dat het raadzaain blijkt de bedragen die 
aan eerl minderjarige wegens door hem 
geleden morele schade zijn toegekend, tot 
zijn meerderjarigheid te plaatsen op een 
geblokkeerd spaarboekje, zonder passend 
te antwoorden op de conclusie van de 
vader van de minderjarige waarin deze 
deed gelden dater reeds een 1naatregel OITl 

de bedragen te plaatsen door de fmnilie
raad onder het voorzitterschap van de 
vrederechter was bevolen, en dat er der
halve niet het minste gevaar bestond dat 
de beclragen aan hw1. bestennning zouden 
worden onttrokl<::en. (Grondwet, art. 97; 
Burg. Wetb ., art. 389.) 

6 april 1971. 746 

67. - Stmfzalcen. - Beslissing die de 
jeitelijlce gegevens p1·ecisee1·t waa1'op zij is 
geg1·ond. - Beslissing die aldtts antwoo1·dt 
op de conclusie waa1·in ande1·sluidende of 
stTijdige jeitelijlce gegevens worden ttiteen
gezet. - Regelmatig gemotivee1·de beslis
sing.- De rechter die de feitelijke gege
vens preciseert waarop hij zijn beslissing 
grondt, beantwoordt aldus de conclusie 
waarin andersluidende of strijdige feite
lijke gegevens zijn uiteengezet en moti
veert derhalve regelmatig zijn beslissing. 
(Grondwet, art. 97.) 

27 april 1971. 828 

68.- Stmfzalcen.- Stmjvo1'de1·ing.
Vemo1·deling.- Ve1·wee1· van de belclaagde 
onbeantwoo1·d. - Niet gemot·ivee1·de beslis
sing. - Niet gemotiveerd is de beslissing 
die de beklaagde veroordeelt zonder een 
antwoord te verstreldwn op een door hem 
regelmatig bij conclusie voorgedragen 
verweer. (Grondwet, art. 97.) 

ll mei 1971. 907 

69.- Stmfzalcen.- Btwge1·lijlce 1'echts
vo1·de1·ing. - Beslissing wam·bij de VB1'001'
delingen van de beklaagde jegens de btt1'
ge1·lijke pa1·tijen bindend w01·den ve1·lclaa1·d 
vooT de tot tttssenlcomst opge1·oepen veTze
lceTaa1· van de btt1·ge1'1'echtelijlce aanspmke
lijlcheid van de belclaagde·. - Ve1·wee1· van 
de veTzelce~·aa1', ten betoge dat de ove1·ee'J}-

lcomst met de toestemming van de ve1·zelce1·de 
was gescho1·st, onbeantwoo1'd. - Niet ge
motivee1·de beslissing.- Niet gemotiveerd 
is de beslissing waarbij de veroordelingen 
van de beklaagde jegens de burgerlijke 
partijen bindend worden verklaard voor 
de tot tussenkomst opgeroepen verzeke
raar van de burgerrechtelijke aansprake
lijld1eid van de beklaagde, zonder ant
woord te verstrekken op de omstandige 
conclusie van de verzekeraar ten betoge 
dat de overeenkomst, met de toestem
ming van de verzekerde, v66r het ongeval 
geschorst was. (Grondwet, art. 97.) 

ll mei 1971. 904 

70.- Stmfzalcen.- St1·ctjvo1'de1·ing.
Oonchtsie ten betoge dat e1· twijjel bestond 
omt1·ent jeitelijlce gegevens. - Oonclttsie 
die ingevolge de vaststellingen van de 
1·echte1· niet dienend is.- Oonclttsie waa1·op 
niet moet woTden gecmtwooTd. - De rech
ter is niet verplicht te antwoorden op 
een conclusie ten betoge dat er twijfel 
bestond omtrent feitelijke gegevens wan
neer deze, ingevolge de vaststellingen in 
zijn beslissing, niet dienend zijn gewor
den. (Grondwet, art. 97.) 

7 jwli 1971. 999 

HOOFDSTUK V. 

TUCHTZAKEN. 

HOOFDSTUK VI. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

1. - Stmjzalcen. - Beschilcking van 
de madkame1· die, bij aanneming van ve1·
zachtende omstandigheden, een beklaagde 
naa1' de coT·rectionele 1·echtbank ve1·wijst, 
in hoofdzaalc als dade1' van een bij de 
m·tikelen 510 en 513, lid 2, van het 
Stmfwetboek omschTeven misdaad en sub
sidiai1' als medeplichtige aan dit mis
dadig jeit. - A1·1·est van onbevoegdheid van 
het hof van bemep. - Onbevoegdheid 
hie1'op geg1·ond dat de in de hoojdtelastleg
ging omsclweven misdaad niet wettelijk leon 
gecon·ectionalisee1·d wo1·den doo1· het onde1·
zoelcsge1·echt.- Met de teet st1·okende 1·eden. 
- In k1-acht van gewijsde gegane beslis
singen. - Gedeeltelijlce ve1·nietiging van 
de beschiklcing. - VeTwijzing naa1· de 
kamm· van inbeschttldigingstelling. 



1272 REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

W anneer de raadkamer bij aanneming 
van verzachtende omstandigheden een 
beklaagde naar de correctionele recht
bank heeft verwezen, in hoofdzaak als 
dader van een bij de artikelen 510 en 
513, lid 2, van het Strafwetboek omschre
ven misdaad en subsidiair als mede
plichtige aan dit misdadig feit, en het 
hof van beroep zich terecht onbevoegd 
heeft verklaard omdat de in de hoofd
telastlegging omschreven misdaad door 
het onderzoeksgerecht niet wettelijk kon 
worden gecorrectionaliseerd, wordt door 
het Hof, indien beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, h et 
r echtsgebied geregeld, de beschikking 
van d e raaclkamer vernie tigd, behalve in 
zover ze beslist dat h et misdadig feit, 
waarvoor de beklaagde als medeplichtige 
wordt aangemerkt, geen aanleicling kan 
geven tot de toepassing van correctionele 
straffen, en de zaak naar de k a1ner van 
h1beschuldigingstelling verwezen. 

19 januari 1971. 481 

2. - Stmfzalcen. - Beschilclcing van 
de 1·aacllcame1· wam·bij de belclaagcle nam· 
de politie1·echtbcmlc wonlt ve1·ivezen. -
Vonnis van onbevoegclve1·lclaring, omclat cle 
belclac£gcle acm de 1"echtspmalc van het 
militai1· ge1·echt onclenvo'l"pen is . - Beslis
singen in lcmcht van gewijscle gegctan. -
Vonnis van onbevoegdve1·lcla1·ing lijlct ge
g?·oncl. - Ve1·nietiging van cle beschilcking. 
- Venvijzing naa·r cle lC?·ijgsa~tclite~w. -
Inclien een beschikking van de raadkamer 
een beklaagde naar de politierechtbank 
heeft verwezen, deze rechtbank zich onbe
voegd heeft verklaard, omdat de beklaag
de aan de rechtspraak van het ITlilitair 
gerecht onderworpen is en beide beslis
singen in lu·acht van gewij sde zijn ge: 
gaan, regelt het Hof het rechtsgebied, 
indien de beslissing van onbevoegdver
ldaring gegrond lijkt, vernietigt de 
beschikking van de r aadkamer en ver
wijst de zaak naar de luijgsauditem ·. 

8 februari 1971. 554 

3. - Stmjzalcen. - B eschilclcin g van 
ve1·wijzing ncta1· cle politie1·echtbanlc. -
Vonnis van onbevoegclve1·lcla1"ing, omclat 
de belclactgde aan de 1'echtspmalc van het 
militaiT ge1·echt oncle1·wo1-pen is. - Rege
ling van 1·echtsgebied. - Ven~ietiging van 
de beschilclcing. - Venvijzing naa1· cle 
lc?"ijgsaudite~w.- Inclien een b eschi kking 
van de raadkamer een beklaagde naar de 
politierechtbank heeft v erwezen en deze 
rechtbank zich onbevoegd h eeft ver
klaard, omdat de beklaagde aan de 
rechtspraak van h et militair gerecht 

onderworpen is, r egelt het Hofhet rechts
gebied indien beide beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en de beslissing 
van onbevoegdverldaring gegrond lijkt, 
vernietigt de beschikking van de raad
kamer en verwijst de zaak naar de lu·ijgs
auditeur. 

15 februari 1971. 571 

4. - Stmjzalcen. · - Beschilclcing van 
cle macllcame1· waa1·bij een wanbecl1·ijj ge
cont1·aventionalisee1·cl wo1·dt . - V 01mis vctn 
onbevoegdheicl geg·rond op het bestaan van 
een omstancligheicl geblelcen na cle beschilc
lcing tot venvijzing, wam·doo1· het feit met 
een zwaanle1·e C01'1"ectionele straj wo1·dt 
gestmjt. - Regeling van 1·echtsgebiecl . -
Vemietiging van cle beschilclcing. - V e1'
wijzing van cle zaalc naa1· clezeljcle, ancle1·s 
samengestelcle ?'aacllcmne1·. - W anneer, 
nadat de raadkamer, bij aanne1ning van 
verzachtencle omstandigheden, de dader 
van een wanbeclrijf naar de politierecht
banl{ heeft verwezen, een vonnis van 
onbevoegcll1eid worclt uitgesproken, om
clat na de beschikkmg tot verwijzing een 
omstancligh eid is gebleken op grond 
waarvan h et feit door de wet m et een 
zwaardere correctionele straf wordt ge
straft, onclerzocht het Hof of beide 
beslissingen in lu·acht van gewijsde zijn 
gegaan en of d e constatering van de 
feitenrechter ju.ist blijkt; zo ja, vernietigt 
het Hof d e beschikking en verwi jst de 
zaak naar dezelfde, anders samengestelde 
raadkarner. 

2 maart 1971. 630 

5. - Stmjzctlcen. Beschilclcing tot 
venvijzing nam· cle co?Tectionele 1"echtbanlc 
wegens een misclaad. - V eTzachtencle om
stctncligheclen niet opgegeven. - B eslissing 
van onbevoegdve1·lcla1'ing. - Ve1·nieti ging · 
van cle beschilclcing en ve1·wijzing nam· de 
lcmne1· van inbesch~tlcligingstelling. 
W anneer de r aaclkamer een beklaagde 
wegens een misdaad naar de correctionele 
rechtbank h eeft verwezen zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden, het 
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft ver
klaard en beide beslissingen in luacht 
van gewijsde zijn gegaan, vernietigt h et 
Hof, het rechtsgebied regelend, de be
schiklcing van de raadkamer en verwijst 
de zaak naar de kamer van mbeschu.ldi
gingstellmg. 

4 mei 1971. 864 

6. - Stmjzalcen. - Oncle?·zoelc aange
vmagcl v661· de inwe1·lcingt1'eding van cle 
wet die de ten·ito1·iale omsclwijving van de 
co?Tectionele 1·echtbanlc heejt gewijzigcl. -
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B eschilcking van verwijzing van na deze 
inwe1·lcingt1·eding. - JJ!lisd1·ijj bed1·even in 
een gemeente die sincls cleze inwe1·kingt1·e
ding ve1·bonden is met een ande1· ge1·echte
lijk a1'1'onclissement. - Vonnis waarbij 
het 1·echtscollege zich ratione loci onbevoegd 
ve1·klam·t. - B eslissingen m et hacht van 
gewij scle. - Regeling van 1'eChtsgebiecl. -
V e1·dachte zondm· woonplaats in het ee1·ste 
cw1·onclissement en daa1· niet gevonclen. -
Ve·rnietiging van de beschiklcing en ve1'
wijzing nam· de p1·octt1·ew· des Konings bij 
de 1'echtbanlc van ee1·ste aanleg van het 
tweede a1·1·ondissement. - W am<eer inge
volge een onderzoek dat gevorderd werd 
v66r de inwerkingtreding van de wet die 
de territoriale omschrijving van d e cor
rectionele rechtbank h eeft gewij zigd, d e 
raacllmmer bij h aar beslissing na d eze 
inwerkingtreding de verdachte naar de 
correctionele r echtbank heeft verwezen 
wegens een misdrijf dat zou bedreven 
zijn in een gemeente die sinds dezelfde 
inwerkingtreding verbonden is n:1et een 
ander ger echtelijk arrondissement, de 
correctionele r echtbank zich wegens d eze 
verbinding 1·atione loci onbevoegd h eeft 
verklaard om van de zaak kennis te · 
nemen en b eide beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, onderzoekt 
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanhangig is, of de 
verdachte zijn woonplaats niet in het 
eerste arrondissement h eeft en of hij 
daar niet is gevonden. B lijkt geen van 
deze omstandigheden uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken, dan vernietigt bet 
Hof de beschikk:ing van de raadkan1.er 
en v erwij st de zaak naar de procurem· 
des Konings bij de rechtbank van eerste 
aanleg van het tweede arrondissem.ent . 

18 mei 1971. 934 

7. - B eschilclcing van ve1"1vijzing naa1· 
de co1'1'ectionele 1'echtba.nlc wegens geco1'1'ec
tionalisee1'de misdaden en wanbed1·ijven. 
- V onnis wam· bij ve1'lclaa1·d wonlt dat deze 
beschiklcing de zaalc niet 1·egelmatig voo1· 
de C01'1'ectionele 1'echtbanlc heeft gebmcht. -
Beslissingen met lcmclLt van gewijscle. 
Beide beslissingen zijn onwettelijlc. -
Ventietiging van beide beslissingen . -
Venvijzing nam· de lcame1· van inbeschtddi
gingstelling.- G1·enzen . - Wam1.eer een 
beschikking van de raadkamer waarbij 
verdachten naar de correctionele recht
bank word en v erwezen wegens gecorrec
tionaliseerde misdaden en wanbeclrij ven, 
gewezen is door een m agistra.at die vroe
ger in de zaak als openbaar ministerie 
was opgetreden en de correctionele recht
bank om d eze reden verklaard heeft 

onregelmatig van de zaak k e1mis te heb 
ben genomen en beide beslissingen in 
kracht van gewij sde zijn gegaan, ver
nietigt h et Hof van cassatie, waarbij een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied 
aanhan gig is, de beschikking en het von
nis en, behoudens in zover de beschikking 
ook besliste dat er geen reden was tot 
vervolging van andere verdach ten, ver
wi jst het de zaak n aar de kamer van in
beschuldigingstelling. 

18 mei 1971. 936 

8 . - Strafzaken . - Co1··rectionele 1·echt
banlc die van een misdaad lcennis neemt 
do01· een beschilclcing van venvijzing, zonde1· 
opgave van ve1·zachtende omstancligheden, 
en bovendien van een wanbed1·ijj clo01· een 
clagvaa1·cling van de pmctt1'etw des Konings . 
- Samenhang tussen misdaacl en wanbe
cl1·j,jj. - Beslissing van onbevoegclve1·kla-
1'ing. - Ve1·nietiging van de beschilcking 
en ve1·wijzing nam· de kamer van inbe
schulcligingstelling. - \ iVa1meer de cor
rectionele rechtbank ten laste van een 
verdachte kennis h eeft genomen van een 
misdaad door een beschikking van de 
raadkmner, zonder opgave van verzach
tende omstandigheden, en bovendien van 
een wanbedrijf door de dagvaarding van 
de procureur des Konings, en de recht
bank zich, na vaststelling van de samen
hang tussen d e m isdaad en het wanbe
drijf, onbevoegd heeft verklaard om van 
de zaak kennis te nemen, regelt h et Hof 
h et rechtsgebied, nu beide beslissingen 
in kracht v an gewij sde zijn gegaan, ver
nietigt de b eschikking van de raadkamer 
en verwijst de zaak n aar de kamer van 
inbeschulcligin gstelling . 

8 jtmi 1971. 1003 

9. - S t·rafzalcen. - Oncle1·zoelc gevo1·de1·d 
v661· de inwe1·kingt1·ecling vcm het Ge1·echte
lijlc Wet boelc. - Beschiklcing van venvij
zin:g van net cleze inwe1·kingt1·eding. -
JJ![ isd1·ijj becl1·even in een gemeente die 
sincls deze inwe1·lcingt1·eding ve1·bonden is 
met een !canton dat deel uitmaalct van een 
ancle1· ge1·echteUjk a1·1~ondissement. - Von
nis waa1·bij het 1·echtscollege zich ratione 
loci onbevoegd ve1·lclaart. - Beslissingen 
met kmcht van gewijscle. - Regeling van 
1·echtsgebied. - Venlachte zonde1· woon
plaats in het ee1·ste a1·1·ondissement en daa1· 
niet gevonden. - Ventietiging van de 
beschilclcing en ve1·wijzing nact1' de p1'0Ctt-
1'eur des Konings bij de 1·echtbanlc van ee1'
ste aanleg van het tweede a1'1'ondissement. 
- Wanneer, ingevolge een onderzoek dat 
gevorderd werd v66r d e inwerkingtreding 
van het Gerechtelijk Wetboek, de raad-
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kamer b ij haar beslissing n a deze in
werkingtreding d e verdachte naar de 
correct ion ele rechtbank h eeft verwezen 
wegens een misdrijf da t zou beclreven 
zijn in een gemeente die, s inds dezelfde 
inwerkingtreding, verbonclen is m et een 
k anton dat deel uitmaakt van een ancler 
gerechtelijk arrondissement, de correc
tionele rechtbank zich wegens deze ver
bincling Tatione loci onbevoegd h eeft 
v erklaarcl om van de zaak ke1mis te 
nemen en b eicle beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, onclerzoekt het 
H of, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanhangig is, of de 
v erd achte zijn woonplaats niet in het 
eerste arrondissement heeft en of h ij 
daar niet is gevonclen. Blijkt geen van 
cleze omstancligheclen uit de aan het Hof 
overgelegd e stukken, clan vernietigt het 
Hof de beschikking van de raaclkamer 
en verwijst de zaak naar d e procm·eur 
d es Konings bij de rechtbank van eerst e 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 

1. - Voo1·tgezet mids1·ijj. - Eenzelfde 
opzet. - Ve1·we1·ping van clit opzet omclat 
de ve1·schillencle miscb·ijven niet op het
zeljcle ogenblik en niet op clezeljcle p lactts 
wenlen gepleegcl .. - Onwettelijkheicl. -
Niet wettelijk verantwoord is h et arrest 
dat zijn beslissing dat er in hoofcle van 
de b eklaagde geen eenh eid van misdadig 
opzet a anwezig is, slechts baseert op de 
overweging dat deze eenheid niet kan 
b estaan gezien de verschillende misdrij
v en niet op h etzelfde ogenhlik en niet 
op d ezelfde plaats werden gepleegd. 

30 novemb er 1970. 301 

2. - E enclaaclse samenloop . - Een 
enlcel stmjbacw jeit. - Geen ove?·eenstem
ming van cle bestanclclelen van de m·iscl?·ij
ven en oolc geen eenheid van tijd en plaats. 
- D e toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek , dat d e eenh eid van d e 
feiten vereist, sluit niet noodzakelijk mis
drijven in waarvan alle b estandclelen 
clezelfde zijn en tot eenzelfde tijd en 
eenzelfde plaats behoren. 

8 maart 1971. 654 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. 

1. - Schenlcingen en legaten tttssen 

s 

aanleg van het tweede arrondissement. 
8 juni 1971. 1006 

REKENING EN VERANTWOOR
DING. 

TYetboek van bw·ge?'lijke ?'echtsvo?'de
?'ing, m·tikel 541 . - Toepassingsgebiecl. 
- De bepaling van artikel 541 van het 
vVetboek van bm·gerlijke rechtsvorde
ring, volgens welke er niet tot d e herzie
ning van enige rekening zal worden over
gegaan, behouden s dat partijen, ingeval 
van vergissingen, weglatingen, valsheid 
of dubbel geboekte posten, deswege 11lm 
vorderingen voor d ezelfde rechters mogen 
instellen, is enkel van toepassing indien 
d e rekening een definitief karakter ver
toont 

25 september 1970. 88 

minnact?'S.- Nietigheicl.- Voonvaa1·clen. 
- D e schenkingen of legaten tussen min
naars zijn niet nietig indien er geen onge
oorloofde cloorslaggevende beweegreclen 
b estaat. (Impliciete oplossing.) 

26 november 1970. 290 

2. - T estctmenten. - Uitlegging. -
Toepassing van de wettelijke bepalingen 
inzalce e1 j 1·egeling bij ve?'ste?j, inclien e1· 
ext1·insieke gegevens ontb1·eken. - W ette
lijlcheicl. - De rechter die zonder mis
k enning van de bewoordingen van een 
testament vaststelt d a t clit d tibbelzilmig 
is, k an voor de u itlegging ervan toepas
sing maken van d e wettelijke bepalingen 
inzake erfregeling bij v ersterf, indien er 
andere extrinsieke gegevens ontbreken. 

25 juni 1971. 1094 

SCHIP- SCHEEPV AART. 

1. - Zeeve1·voe1· . - Ve1·voe?·ove1·een
komst. - A1·tikel 91 van Boelc II, titel I , 
van het W etboelc van lcoOJJhandel. - Toe
passingsgebiecl. Ongeacht of het 
cognossem ent opgemaakt werd krachtens 
een charterpartij, beheersen de b epalin
gen van artikel 91 van Boek I, titel I, 
van h et W etboek van koophandel enkel 
d e betreklringen van de vervoerder en 
de de1·cle , houcler van clit stuk. 

11 september 1970. 33 
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2. - Zeeve1·voe1·. - V e1·voe1·ove1'een
lcomst. - Beding in het cognossement 
wam·bij aan een vreemde 1·echtbank be
voegdheicl wo1·dt ve1·leend. - Beding geldig 
zonde1· ande1·e voo1·waa1·den tussen de ve1·
voe7·de7· en de inlader, houde1· van het 
cognossement. - Het beding van een 
cognossement, met betrekking tot een 
zeevervoer, waarbij aan een bepaalde 
v reemde rechtbank bevoegdheid wordt 
verleend om de geschillen tussen de par
tijen te beslechten, is geldig zonder andere 
voorwaarden tussen de vervoerder en de 
inlader, houder van het cognossement. 

11 september 1970. 33 

3. - Binnenbevmchting . - TV et van 
5 mei 1936, a1·tilcel 6.- Ve1·plichting voo1· 
de schippe1· het schip op de voo1· het laden 
of lassen aangewezen plaats te b1·engen. -
De woo1·den " aangewezen " en " bevolen " 
hebben gelijke wam·de. - Daar artikel 6 
van de wet van 5 mei 1936 op de rivier
bevrachting aan de schipper de verplich
ting oplegt het schip op de voor het laden 
of lossen aangewezen p laats te brengen, 
stemt de aanwijzing van de plaats door 
de inlader of d e geadresseerde overeen 
met een order of bevel ; d e woorden " aan
gewezen " en " b evelen " die respectieve
lijk in het 1 • , 2e en 3• lid van deze bepa
ling voorkomen, hebben bijgevolg de
zelfde betekenis . 

6 november 1970. 212 

4 . - Binnenbevmchting. - Wet van 
5 mei 1936, a1·tikel 6.- Voo1· het laden of 
lassen aangewezen plaats. - Zichtba1·e ' 
gevaTen. - Recht van de schippe1· te weige-
1'en het schip op de acmgewezen plaats te 
b1·engen. - Uitzonde1·ing. - Indien de 
door de inlader of de geadresseerde aan 
de schipper aangewezen plaats om er h et 
schip te brengen voor het laden of lossen, 
zichtbare gevaren vertoont, mag de 
schipper weigeren aan h et bevel gevolg 
te geven, tenzij de inlader of d e geadres
seerde zich schriftelijk ertoe verbindt de 
aansprakelijkheid op zich te nemen voor 
de schade die aan het schip mocht over
komen ten gevolge van de aan deze plaats 
verbonden risico's. (Wet van 5 mei 1936 
op de rivierbevrachting, art. 6, lid 2.) 

6 november 1970. 212 

5. - Binnenbevmchting. - Wet van 
5 mei 1936, m·tikel 6. - Voo1· het laden 
of lassen aangeivezen plaats. - Niet zicht
ba?·e gevm·en. - Ve1plichting voo1· de 
schippe1· het schip op deze plaats te b1·engen. 
- Aanspmlcelijlcheid van de inlade1· of de 
gead1·essee1·de . - Indien de door de inla-

der of de geadresseerde aan de schipper 
aangewezen plaats om er het schip te 
brengen voor het laden of lossen geen 
zichtbare gevaren vertoont, mag deze 
niet weigeren aan het bevel gevolg te 
geven, maar, in dit geval, is de inlader 
of de geadresseerde rechtens aansprake· 
lijk voor de aan deze p laats verbonden 
risico's. (Wet van 5 mei 1936 op de rivier
bevrachting, art. 6, lid 3.) 

6 november 1970. 212 

6.- Scheepsvoo7Techten en -hypothelcen. 
- Voo7'7'echt op het schip, op de vracht en 
op het toebeho1·en. - W etboelc van !coop
handel , boek II, titel I, aTtikel 23, § 1, 2o. 
- Schuldv01·de1·ing van de Hulp- en Voo7'
Z01'glcas voo1· zeevm·enden onde1· Belgische 
vlag.- Schuldvo1·de1·ing wegens bijcl1·agen 
voor sociale zekeTheid. - Niet bevoor1·echte 
schttldvo1·de1·ing. - Nu er geen wet~elijke 
bepaling bestaat tot installing van een 
voorrecht om de betaling van de bijdra
gen voor sociale zekerheid aan de Hulp
en Voorzorgkas voor zeevarenden onder 
Belgische vlag te waarborgen, zijn de 
schuldvorderingen die uit deze bijdmgen 
voortspruiten, niet bevoorrecht op het 
schip, op de vracht en op het toebehoren. 
(Wetb. van kooph., boek II, titel I, 
art. 23, § 1, 2°; wet van 16 december 
1851, art. 11 en 12; besluitwet van 
7 februar i. 1945 beti_.effende de maat
schappelijke veiligheid van de zeelieden 
ter koopvaardij, art. 12 en 12bis.) 

13 november 1970. 240 

7. - Binnenvam·t. - Besluitwet van 
12 decembe1· 1944 houdende op1·ichting van 
een clienst voo1· Regeling de1· Binnenvaa1't. 
- Insch1·ijving op de beu1·tlijsten van de 
bew·tbevmchtingskanto1·en van de Dienst. 
- V e1plichting voo1' alle schepen die in 
Belgie een ve1·voe1· van goede1·en voo1· 1'elce
ning van de1·den ttitvoe1·en. - Gevolgen. 
- Luidens de artikelen 5 en 6 van de 
besluitwet van 12 december 1944 hou
dende oprichting van een Dienst voor 
Regeling der Binnenvaart is de inschrij
ving op de beurtlijsten van de beurtbe
vrachtingskantoren verplicht voor de 
schepen, die in Belgie een vervoer van 
goederen voor rekening van derden willen 
uitvoeren; in dit geval vindt de bevrach
ting enkel p laats door de tussenkomst 
van de beurtbevrachtingskantoren, tegen 
de vracht- en huurprijzen en andere door 
ministerieel besluit bepaalde voorwaar
den; de inschrijving op de beurtlij sten 
kan gebeuren vanaf het ogenblik dat de 
schepen zich 1edig in BelgiE\ bevinden 
en in staat zijn ·om een lading in te 
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nemen. (Besluitwet van 12 december 
1944, art. 5 en 6.) 

16 november 1970. 241 

8. - Binnenbem·achting. Laden en 
stttwen. - Toezicht doo1· de schippe1·. -
Voo?'We?'P van dit toezicht.- Het toezicht 
op h e b laden en sbuwen, waartoe de 
schipper ingevolge artikel 8 van de wet 
van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting is 
gehouclen, gelclt niet alleen voor de veilig
h eid van bet schip maar ook voor die 
van de lading. 

5 februari 1971. 545 

9 . - Binnenbev1·achting. Laden en 
stuwen van de goede1·en. - Goede1·en die 
speciale V001'Z01'[Jsmactt?·egelen ve1·gen. -
V e1plichtingen van de schip]Je?' . - Hoewel 
de schipper verplicht is toezicht t e hou
den op het laden en stuwen, kan h em 
evenwel niet worden verweten dat hij 
geen speciale voorzorgsmaatregelen h eeft 
genomen waartoe de bij zondere, hem 
onbekende, kenmerken van bepaalde 
goederen aanleiding kunnen geven, in
clien de lader hem dienaangaande geen 
onderrichting heeft gegevon. (Wet van 
5 m ei 1936, a r t. 8.) 

5 februari 1971. 545 

SOCIALE ZEKERHEID. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 

HOOFDSTUK II. 
1·ing. 

vVe1·kloosheidsve1·zeke-

HooFDSTUK III. - Zielcte- en invalidi
teitsve?·zeke?·ing. 

HooFDSTUK IV. - Ve?'zeke?·ing tegen de 
oudenlom en de v1·oegtijdige dood. 

A. Beclienden. 
B. Werklieclen. 

0. Mijnwerkers. 

HooFDS'l'UK V. - Jcta?·l·ijkse vakantie . 

HOOFDSTUK I. 

ALGEJ\1E:l\TE BEGRIPPEN . 

1. - I-I~tlp- en Voo1'Z01'[Jkas vo01· zee
vm·enden onde1· Belgische vlag. - Sclntld
vo?·de?'ing wegens bijd·ragen voo1· sociale 
zeke1·heid. - Niet bevoo?'?'echte schuldvo?'· 
de?·ing. - Nu er geen wettelijke bepaling 

bestaat tot instelling van een voorrecht 
om de betaling van de bijdragen voor 
sociale zekerheid aan de Hulp- en V oor
zorgkas voor zeevarenden onder Belgische 
v lag te waarborgen, zijn d e schuldvorde
ringen die uit deze bijclragen voortsprui-

. ten, niet bevoorrecht op het schip, op de 
vracht en op bet toebehoren. (vVetb, 
van kooph ., boek II, t itel I, art. 23 . 
§ 1, 2°; wet van 16 december 1851, 
art. ll en 12; besluitwet van 7 febru
ari 1945 betreffende de m aatsch appe
lijke veiligheid van de zeelieden ter 
koopvaardij, art . 12 en 12bis.) 

13 november 1970. 240 

2. - HulJJ· en Voo?'ZO?'glcas voo1· zee
vm·enden oncle1· Belgische vlag. - Sch~tld
VO?'de?·ing wegens bijd1·agen voo1' sociale 
zekedwid . - Jw·idische [J?'onclslag. -
De schuldvorderingen van de Hulp- en 
Voorzorgkas voor zeevarenden onder Bel
gische vlag wegens b ijclragen voor sociale 
zekerheid vinden hl.m jm·iclische grand
slag in de wet en niet in de arbeids
overeenkomst van de kapitein, het 
scheepsvolk en de overige personen welke 
zich in clienst van het schip aan board 
bevinden. (vVetb. van kooph ., boek II, 
titel I, art. 23, § 1, 2°; wet van 16 decenJ.
ber 1851, art . ll en 12; besluitwet van 
7 februari 1945 betreffende de maat
schappelijke veiligh eid van de zeelieden 
ter koopvaarclij , art. 12 en 12b~s .) 

13 november 1970. 240 

3. - Exploitatie van a?·beidsbemiclde
lingsb~t?'ecm's tegen betaling. - Koninlc
lijlc besl~tit van 10 ap?"il 1954 . - Stmtfen 
gestelcl bij a1·tikel 13. - W ettelijlcheid. -
Luidens artikel 7, § 8, van d e besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid d er arbei
ders, vervangen bij artikel 3 van de wet 
van 14 juli 1951, worden de overbreclingen 
van de besluiten t er u itvoering van §§ 6 
en 7 van genoemd a.rtikel 7, betreffende 
de arbeidsbemiddelingsbm·eau 's, gestraft 
met correctionele of politiestraffen, door 
de Koning bepaald; derhalve wettelijk 
zijn de geldboeten van 26 tot 200 frank 
en/of een gevangenisstraf van acht dagen 
tot een jaar, met verdubbeling in geval 
van herhaling, zoals zij zijn gesteld bij 
artikel 13 van h et koninklijk besluit van 
10 april 1954 betreffende de exploitatie 
van arbeidsbemiddelingsbureau's tegen 
betaling, genomen ter uitvoering van 
vorenvermelde besluitwet. 

2 maart 1971. 631 

4 . - Ambtshalve vaststelling vctn het 



SOCIALE ZEKERHEID. 1277 

bedmg van de ve1·schuldigde bijdmgen. -
Voo1·wam·den. - De Rijksclienst voor 
maatschappelijke zekel)heicl mag h et 
beclrag van d e door een werkgever ver
schulcligde bijclragen slechts ambtshalve 
vaststellen wanneer geen clan wel een 
onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan. 
(Besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheicl 
der arbeiders, art. 12, § 1, lid 3, gewijzigd 
bij de wet van 14 juli 1951, art . 3.) 

3 maart 1971. 634 

5. - Rechte1· stelt vast dat de we1·kgeve1' 
geantwoo1·d heeft op alle vTagen gesteld in 
de hem gezonden jo1·m~tlie1·en en clat deze 
antwoo1·den juist zijn. - Rechte1· moet 
beslissen dat de Rijksd·ienst voo1· maat
schappelijlce zelce1·he-icl het bedmg van de 
doo1· deze we1·lcgeve1· ve1·schuldigde bijd?·a
gen niet ambtshalve mocht vaststellen. -
De rechter die vaststelt dat een werkgever 
aangifte heeft geclaan met verantwoor
ding van het beclrag van de door h em 
verschuldigde bijdragen door 1nidclel van 
de door de Rijksclienst voor m aatschap
pelijke zekerheicl verstrekte formulieren, 
dat hij geantwoorcl heeft op alle in cleze 
formulieren gestelcle vragen en clat zijn 
antwoorden niet onjuist waren, leidt 
er wettelijk uit af clat de Rijksdienst 
voor maat schappelijke zekerheicl het be
drag van de door deze werkgever ver
schulcligde bijclragen niet ambtshalve 
mocht vaststellen. 

3 maart 1971. 634 

6. - Algemene beg1'ippen. - Vo1·de1·ing 
tot betaling van sociale zeke1·heidsbijdmgen 
doo1· de we1·kgeve1'.- Ve1·bintenis ontstaan 
op de plaats waa1· de we1·kneme1· te we1·k ge
stelcl is. - Bevoegclheid van de 1·echte1' van 
de plaats van tewm·kstelling.- D e rechter 
van de plaats waar de werlmemer te 
werk gesteld is , is bevoegd orh kennis te 
nemen van de vordering tot betaling van 
sociale zekerheidsbijclragen door de werk
gever, omdat de verbintenis op de plaats 
van tewerkstelling is ontstaan. (Wet van 
25 maart 1876, art. 42 .) 

5 m ei 1971. 872 

HOOFDSTUK II . 

WERKLOOSHEIDSVERZEKERING . 

HOOFDSTUK III. 

ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING. 

7 . - Ziekte- en invaliditeitsve1'zeke1·ing. 

- P1·oces-ve1·baal tot vaststelling van een 
ove1't1·eding van cle wettelijke 1'eglementai1·e 
bepalingen bet?·e f}ende de ve1'zeke1·ing voo1· 
geneeshtndige ve1·zoTging of de uitlce1"ings
ve1·zeke1'ing. - Ajsch1·ijt van het p1·oces
ve?'baal dat binnen zeven dagen aan de 
ove1·t1·ecle1· moet wo1·den gead1·essee1·cl . -
Een afschrift van het proces-verbaal tot 
vaststelling van een overtrecling van de 
wettelijke of reglementaire bepalingen 
b etreffende de verzekering voor genees
kundige verzorging of de uitkeringsver
zekering moet op straffe van nietigheid 
binnen zeven dagen aan de overtreder 
worden geaclresseerd. (Wet van 9 augus
tus 1963, gewijzigd de 24° december 1963, 
art. 102.) 

9 februari 1971. 558 

8. - Ziekte- en invaliditeitsve1:zeke1·ing. 
- Wet van 9 augttsttts 1963, a1·tikel 70, 
§ 2. - VeTbocl cle gemeem·echtelijlce schade
loosstelling en cle vaste ve1·goedingen samen 
te genieten. - Dmctgw·ijclte van dit ve1·bod . 
Artikel 70, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regaling voor verplichte ziekte
en inva licliteitsverzekering, gewijzigd bij 
artikel 32 van de wet van 8 april 1965, 
verbieclt dat de gemeenrechtelijke sch ade
loosstelling en de vaste vergoeclingen 
sain.en genoten worden wanneer beide 
toegekend worden voor eenzelfcle schade 
of eenzelfcle gecleelte van de schacle, 
claar de rechthebbencle in elk geval 
sonunen 1noet ontvangen welke ten 
minste gelijk zijn aan het b edrag van de 
verzekeringsprestaties. 

15 maart 1971. 675 

9. - Zielcte- en invaliditeitsve1·zekeTing. 
- Wet van 9 augttsttts 1963, a1·tikel 70, 
§ 2. -Schade gedekt doo1· het gemeen 1·echt 
of dam· een andere wetgeving. - JJ!ate 
waa1·in de JJrestaties van de zielcte- en 
invaliditeitsve1·zekeTing ten laste zijn van 
de ve1·zelce1·aa1·. - vV anneer de schade 
waarvoor on1 de in de wet van 9 augus
tus 1963 bedoelcle prestaties van ziekte
en invaliditeitsverzekering wordt ver
zocht door het gemeen recht of een andere 
wetgeving is geclekt, komen die prestaties 
slechts ten laste van de verzekeraar, in 
zover voor de schade niet werkelijk scha
deloosstelling is verleend met toepassing 
van h et gemeen recht of van een andere 
wetgeving, aangezien de rechthebbende 
in alle gevallen bedragen moet ontvangen 
die ten minste gelijk zijn aan het beclrag 
van de v erzekeringsprestaties. (Wet van 
9 au:gustus 1963 tot ins telling en organisa
tie van een regaling voor verplichte 
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ziekte- en invalid1te1tsverzekering, arti
kel 70, § 2, lid l.) 

21 jtmi 1971. 1055 

10 . - Ziekte - en invaliditeitsvm·zeke
?"ing . - Wet van 9 mtgttstus 1963, m·ti
lcel 70, § 2. - Ongevctl wam·voo?' een de1·de 
aanspmkelijlc is.- Recht van de getmtfene 
op de p1·estaties van de zielcte- en invalicli
teitsve?·zelce?·ing. - Voo?"Waa?'Clen. - De 
getroffene van een ongeval waarvoor 
een derde aansprakelijk is volgens het 
gemeen recht of een andere wetgeving, 
heeft recht op d e prestaties van d e ziekte
en invaliditeitsverzekering, zelfs indien 
het verplichte vergoedingsbedrag dat ten 
laste komt van deze derde kleiner is clan 
het bedrag van die prestaties of inclien 
deze derde geheel of gedeeltelijk in ge- · 
breke van betaling blijft. (Wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regelmg voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, arti
kel 70, § 2, lid l.) 

21 juni 1971. 1055 

11 . - Zielcte- en invaliditeitsve?·zelce
?"ing. - Wet van 9 mtgttsttts 1963, m·ti
kel 70, § 2. - Ve?·zelce?·ingsinstelling die 
ten gunste van de getmtfene van een ongeval 
p1·estaties heeft ve?·st?·ekt. - Deze instelling 
t1·eedt in de 1·echten va?i de getm tfene tegen
ove?" de gene ·.die de schade heeft ve?·oo?·zaalct. 
-De verzekeringsinstelling die t en gun
ste van de getroffene v an een ongeval 
p~~staties heeft verstrekt, zoals bepaald 
biJ de wet van 9 augustus 1963 tot instal
ling en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, treedt rechtens in de plaats van de 
getroffene binnen de perken van de pres
taties verstrekt ten gevolge van d e schade 
waarvoor schadeloosstelling is verschul
digd kracht ens h et gemeen recht of een 
andere wetgeving. (\Vet van 9 augus
tus 1963, art. 70, § 2.) 

21 juni 1971. 1055 

12. - Zielcte- en invaliditeitsve?·zelce
?"ing. - Wet van 9 attgustus 1963, m·ti
kel 70, § 2. -De ve?·zeke?·ingsinstelling clie 
ten gtmste van de get?·otfene van een ongeval 
p1·estaties heeft ve?·st?·elct, t1·eeclt in de ?"echten 
van de get1·ofjene tegenove1· degene die de 
schade heejt ve?"OO?'Zacdct. - Beg?"ip. -
De verzekeringsinstelling die ten gunste 
v:an de getroffene van een ongeval prest a 
ties heeft verstrekt, zoals bepaald bij de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organi~atie van een regeling voor ver
phchte z1ekte- en invaliditeitsverzeke
ring, en die als getreclene in de rechten 

van de r echthebbende op deze prestaties 
optreeclt t egenover de clerde die voor het 
ongeval aansprakelijk is, kan geen andere 
rechten uitoefenen clan die welke deze 
rechthebbencle zelf uit hoofde van deze 
schacle tegen de aansprakelijke clercle h ad 
kunnen uitoefenen; cleze kan dienten
~evolge tegen de rechtsvordering van de 
m d e plaats gestelcle verzekeringsinstel
lmg d e verweermidclelen en excepties 
aanvoeren die hij aan de rechtsvorclering 
van de getroffene had kunnen t egenwer
pen. (vVet van 9 augustus 1963, art. 70, 
§ 2.) 

2 1 juni 1971. 1055 

13. - Zielcte- en invaliditeitsve?·zelce
?"ing. - Wet van 9 ctugttsttts 1963, m·ti
lcel 70, § 2. - Ve?·zelce?·ingsinstelling die de 
hospitalisatielcosten vcm de get?"O tfene van 
een ongeval geheel of gedeeltelijlc gedekt 
heeft . - Vo?'de?·ing tot indeplaatsstelling 
tegen de de1·de die voo?' het ongeval aan
sp?·akelij lc is . - V oo?·tvctm·den en modctli
teite·J~. --: De verzekeringsinstelling die de 
hosp1tahsatwkosten van d e getroffene 
van een ongeval geheel of gedeeltelijk 
h eeft geclekt, kan als getredene in de 
rechten van de getroffene tot terugbeta
ling van d eze kosten niet optreclen tegen 
cl': cl~rcle die voor het ongeval aansprake
hJk IS dan bmnen de perken van de uit
gaven die hij cleswege overeenkomstig de 
wet heeft gedaan ; cleze clercle kan in 
zover hij dit tegen de getroffene had ktm
n en aanvoeren, de aftrek vorcleren van de 
besparingen op de normale kosten van 
persoonlijk onderhoucl die de getroffene 
tijclens zijn hospitalisatie had kunnen 
m ak en. (Wet van 9 augustus 1963, 
art . 70 en 92.) 

2 1 jmli 1971. 1055 

14. - Zielcte- en invaliditeitsve?·zeke
?"ing. - Geneeshee?'-inspecteu?" van de 
Dienst voo1· Geneeslcwulige Cont1·ole. -
Bevoegd om misd1·ijven op te spo1·en en 
vast te stellen zonde1· voo1·ajgaande machti
ging van het Comite van voonwemde dienst . 
- De geneesheren-inspecteurs van de 
Dienst voor Geneesktmdige Controle zijn 
bevoegcl om overtreclingen van de wets
en verorcleningsbepalingen b etreffende de 
ziek te- en invaliditeitsverzekering met 
e1gen bewegmg op te sporen en ze vast 
te stellen, zoncler voorafgaancle machti
ging van h et ComiM cla t de leiding h eeft 
van voornoemcle dienst. (Wet van 9 au
gustus 1963, art. 81 en art . 102, zoals 
h et was gewijzigcl bij de wet van 24 de
cemb er 1963.) 

28 jtmi 1971. ll05 
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HOOFDSTUK IV. 

VERZEKERING TEGEN DE OUDERDOM 
EN DE VROEGTIJDIGE DOOD. 

A. Bedienden. 
B. W erk1ieden. 
G. Mijnwerkers. 

HOOFDSTUK V. 

J AARLIJKSE V ARANTIE, 

15. - J aa1·lijkse vakantie van de loon
m·beide?'S. - Gecoo?·dinee1·de wetten van 
9 maa1·t 1951. - Koninklijk uitvoe?·ings
beslttit van 5 ap1·il 1958 gewijzigd bij dat 
van 15 jtmi -1964. ·- Ove?'t?·edingen. -
V e1jm·ingste1·mijn van de st?'afvo?·de?·ing . 

. - De strafvordering op grond van over
tredingen van de bepalingen van de 
wetten betreffende het jaarlijks verlof der 
loonarbeiders, gecoordineerd bij het ko
ninklijk besluit van 9 maart 1951, als
mede van de bepalingen van de uitvoe
ringsbesluiten van deze wetten, verjaart 
door verloop van een jaar, t e rekenen 
van de dag waarop de overtreding is 
gepleegd. (Koninklijk besluit van 9 maart 
1951, art. 65.) 

26 oktober 1970. 182 

16. - Jaa?'lijlcse vakantie van de loon
m·beide?'s. - Niet-betaling doo1· de we?'!c
geve?' aan een bediende van het ve?·lofgeld 
en de toeslagen waa1·op hij 1·eeht had. -
JJI[ iscl?·ijf voltooid ten laatste op de dag 
waarop de dienstneming een einde heeft 
genom en. - D e overtreding van de werk
gever, die aan een becliende het verlof
gelcl en d e toeslagen, waarop hij recht 
h eeft , niet heeft b etaalcl, is voltooicl ten 
laatste op de dag waarop d e clienstneming 
v an cleze becliende een einde h eeft geno
men. (Gecoordineercle wetten betreffende 
h et verlofgelcl der loonarbeiders, gecoor
dineerd op 9 maart 1951, art. 17, 20, 59 
en 65 ; koninklijk uitvoeringsbesluit van 
5 april 1958, gewijzigd bij clat van 
15 juni 1964, art . 39, 40, 47 en 69.) 

26 oktober 1970. 182 

17. - Jaa1·lijkse vakantie van de loon
a?·beide?'S. - Ove?'t?·edingen bedoeld in 
a1·tilcel 65 van de gecoonlineenle wetten van 
9 maa1·t 1951. - Be1·ekening van de ve?'· 
ja1·ingste1·mijn. - .Misd1·ijven die als 
voo1·tdw·ende misd1·ijven moeten wo1·den be
schouwd. - B etekenis van deze woo1·den. 

- Artike1 65 van d e wetten betreffende 
het jaarlijks verlof cler loonarbeiders 
gecoordineerd door het koninklijk besluit 
v an 9 maart 1951 bepaalt dat voor 
de berekening van de verjaringstermijn 
de overtreclingen waarvan sprake in 
artikel 59, eerste lid, van deze wetten 
beschouwd worden als voortdurende mis
drijven. Volgens artikel 65 van dit 
koninklijk besluit moeten bedoelde over
tredingen voor deze b erekening be
schouwcl worden als zijnde voortgezet 
tot de laatste overtreding. 

26 oktober 1970. 182 

SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

1. - Stmfzalcen. - Misd1·ijven opgele
ve?·d doo1· een of mee1· feiten. - Soeve1·eine 
beo01·deling doo?' cle feitemechte?'. - De 
feitenrechter beoordeelt soeverein of 
misdrijven bestaan uit eenzelfde feit of 
uit verscheidene feiten. (Strafwetb., arti
kel 65.) 

12 oktober 1970. 137 

2 . - Stmfzalcen. - Akte. - Ve?'· 
sclwijving. - Onaantastba1·e beo01·deling 
doo?' de feitem·echte?'. - D e feitenrechter 
b eoordeelt op onaantastbare wijze of 
een alcte en met n ame een akte van 
hoger beroep al dan niet door een ver
schrijving is aangetast. 

4 januari 1971. 420 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 

E xploitatie van lcansspelen. - Spelen 
die aan de spele1· geen enlcele ande?'e leans 
vcm ve?'?'ijlcing of sto ffelijlc vo01·deel ople
ve?·en dan het 1·echt om g1·atis ve?·de?' te 
spelen. - Wet van 19 ap1·il 1963. -
Spelen die geen lcansspelen zijn in de 
betekenis van de st1·ajwet. - Geen kans
spelen in de b et ekenis van de strafwet 
en inzonderheid van de wet van 24 okto
b er 1902 tot b et eugeling van de exploi
tatie van dergelijke spelen zijn die, 
welke aan de speler geen andere kans 
van verrijking of stoffelijk voordeel 
opleveren clan het recht om gratis verder 
t e spelen. (Wet van 19 april 1963, enig 
artikel.) 

24 mei 1971. 948 
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SPOORWEGEN (NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER BELGI
SCHE). 

Gelijlcstelling van deze vennootschctp 
met de Staat voo1· de toepassing van de 
wetten inzalce di1·ecte en indi1·ecte belastin
gen. - Aangezien de Nationale Maat
schappij cler Belgische Spoorwegen met 
de Staat wordt gelijkgesteld voor de 
toepassing van de wetten inzake clirecte 
en inclirecte belastingen, is cleze vemwot
schap de ijklonen verschulcligd waaraan 
ook de Staat is onclerworpen. (Wet van 
23 juli 1926, art. 14.) 

8 september 1970. 30 

STEDEBOUW. 

1. - U itvoe1·en of in stand houden van 
we?'lcen met ove?'t?·eding van de voo1·sch1·ijten 
van de wet van 29 maa1't 1962. - He1·stel 
van de plaats in de vcn·ige Staat moet 
wm·den bevolen « indien daa1·toe g1·ond 
bestaat "· - Betelcenis van deze woonlen. 
- De bepaling van artikel 65 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, volgens welke, in geval van 
uitvoering of instancUwuding van be
paalde werken met overtreding van de 
voorschriften van deze web, de rechtbank 
benevens de straf, indien daartoe grond 
bestaat, beveelt de plaats in de vorige 
staat te herstellen, moet zo worden 
verstaan dat de rechter ertoe gehouclen 
is het herstel te bevelen in de mate waar
in dit noodzakelijk is om de gevolgen van 
de overtreclin.g te doen verdwijnen. 

8 december 1970. 348 

2. - Wet van 29 mam·t 1962 ho~tdende 
o1·ganisat·ie van de 1'~timtelijke onlening 
en van de stedebottw, m·tikel 4·4. -
Bouwen. - Beg1"ip. - Onder het woord 
« bouwen >> in de zin van artikel 44 van 
de wet van 29 n'laart 1962 houclende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw wordt becloeld de 
handeling, die erin bestaat een bouwwerk 
op te richben bestemd om ter plaatse te 
blijven en waarvan de stem'l op de 
grond zorgt voor de stabilibeib, afgezien 
van elk pennanent karakter en van de 
theoretische mogelijkheicl het te ver
plaatsen. 

8 december 1970. 348 

3.- Wet van 29 mam·t 1962, m·tilcel 64. 
- In stand houden van een met de wet 
st1·ijdig we1·lc. - Ve1ja1'ing van de stmf-

vo1·de1·ing. - Aanvangspttnt van de te7'
rnijn. - · De verjaring van de strafvor
dering wegens het in stand houden van 
een werk, zoals dit is bepaald bij arti
k el 44 van de web van 29 maart 1962 
houclende organisatie van de ruimtelijke 
orclening en van de stedebouw, en clat is 
uitgevoercl zonder voorafgaande geschre
ven en uitclrukkelijke vergmming van het 
college van bm·gemeester en schepenen, 
begint pas te lopen van de dag waarop 
de aldus onwettelijk geschapen toestand 
een einde heeft genomen. 

19 januari 1971. 487 

4. - Beslissing waa1·bij wonlt bevolen 
een bu~wtweg in de vo1·ige staat ie he?·stel
len. - JJ!Iiddel ten betoge dat het bevoegd 
best~ttt1' inzalce stedebottw de ve1·g~mning 
heeft ve?'leencl voo1· de we1·lcen wctcw·van de 
·afbmalc aldus is bevolen. - De1·gelijlce 
ve1·gttnning blijlct noch ttit de best1·eden 
beslissing noch ttit de 1·egelmatig aan het 
H of ove1·gelegde stttlclcen. - M iddel mist 
feitelijlce g1'0ndslctg. - Is door een beslis
sing bevolen een buurtweg in de vorige 
staat te herstellen en betoogt de eiser 
tot cassatie dat het bevoegcl bestuur 
inzake steclebouw de verg=ing heeft 
verleencl voor de werken waarvan de 
afbraak alclus is bevolen en blijkt der
gelijke vergunning noch uit de bestreden 
beslissing noch uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, clan mist 
h et micldel feibelijke grondslag. 

18 maart 1971. 695 

5.- Wet van 29 maa1't 1962, m·tilcel 4.4 .. 
- Ontbossen zoncle1· voo?·afgaande sch7·if
telijlce en ttitdntlclcelijlce ve1'gunning van 
het college vwn btt1·gerneeste1· en schepenen. 
- Ontbossen. - Berp·ip. - Ret kappen 
van een bepaald aantal bomen in een 
bos, wanneer dit de cle:finitieve verdwij
ning van een cleel van het bos ten gevolge 
heeft en aan de grond een andere bestein
ming geefb, is een ontbossing die, volgens 
arbikel 44 van de wet van 29 maart 1962 
h oudende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de sbedebouw, niet mag 
gebem·en zonder voorafgaancle, schrifte
lijke en uitclrukkelijke vergunning van 
het college van burgemeester en schepe
nen. 

11 mei 1971. 900 

6.- Wet van 29 mcta1·t 1962, a1·tilcel 65. 
Uitvoe1·ing of instandhottding van 

we1·lcen met ove1't7·ecling van de voo?'
sclwiften van de wet. - De plaats in de 
vo1'ige staat he1·stellen. - Pe1·sonen aan 
wie deze ve1plichting mag wo?'den opgelegd. 
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- De plaats in de vorige staat hersteilen, 
zoals bepaald bij artikel 65 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, mag enkel worden opgelegd 
aan degenen die als daders of mededaclers 
werken hebben uitgevoerd of in stand 
gehouden m et overtrading van de voor
schriften van deze wet. 

ll mei 1971. 900 

STRAF. 

1. - A1·tilcel 65 van het Stmfwetboelc. -
Bepaling die de stmj1-echte1· ve1']Jlicht 
slechts een enlcele stmf ttit te sp1·elcen 
wannee1· een geb1·elc aan voo1·zichtigheicl of 
V007'Z07'(f, dat als misclrijf st7·afbaar w01·dt 
gestelcl, een bestanclcleel van een miscl1·ijf uit 
o7woo7·zichtigheid vo1·mt. - W egens de 
onsplitsbaarheicl van het feit en krach
tens artikel 65 van het Strafwetboek is 
de strafrechter ertoe gehouden slechts 
een enkele straf uit t e spreken wanneer 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, dat door de strafwet als onderschei
den misdrijf strafbaar wordt gesteld, 
een bestanddeel van een misdrijf uit 
onvoorzichtigheid vormt. 

18 september 1970. 51 

2.- A1·tilcel 65 van het S tmfwetboelc.
Bepaling die de stmfrechte7' ve1·plicht 
slechts een enlcele st?·af ~tit te sp1·elcen, zo 
een geb1·elc aan voo1·zichtigheid of voo7'Z07'(f, 
dat als onderscheiclen misd1·ijf stmfbam· 
wo1·dt gestelcl, een bestanclcleel van een 
miscl7·ijf ttit onvoorzichtigheicl opleve·rt . -
Levert een gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, clat a ls onclerscheiden misdrijf 
strafbaar wordt gesteld, een b estandcleel 
op van een misclrijf uit onvoorzichtigheid, 
dan is de strafrechter, wegens de onsplits
baarheid van het feit en met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek, 
ertoe gehouden aileen de zwaarste straf 
uit te spreken. 

27 november 1970. 293 

3. - Zwaa1·te . - Onaantastbm·e beoo7'
deling binnen de bij de wet gestelcle 
pe1·ken . - De rechter bepaalt, bim1en 
de door de wet gestelde perken, in feite 
en soeverein de strafmaat die hij in 
verhoucling acht met de gewichtigh eid 
van het bewezen verklaarde misdrijf . 

15. december 1970. 387 

4. - Belclaagde wegens een wanbecl1·ijf 
naar de politie7·echtbanlc ve1·wezen na aan-

nerning van ve1·zachtende ornstancligheclen . 
- Oon·ectionele stmf. - Omuettelijlcheid. 
- W anneer de beklaagde wegens -een. 
wanbedrijf naar de politierechtbank 
wordt verwezen bij een beschikking van 
de raadkamer waarin verzachtende om
standigheden worden aangegeven, mag 
de politierechtbank of de correctionele 
rechtbanlc, uitspraak doende in hager 
beroep, hem voor dit misdrijf geen 
correctionele straf opleggen . (\Vet van 
4 oktober 1867, art. 4 en 5.) 

l februari 1971. 531 

5 . - Gelclboete. Opcleciemen. -
Wet van 22 clecembe1· 1969 wam·bij de 
stmf7·echtelijlce geldboeten met 290 clecie
men wonlen vennem·denl. - Wet van 
toepassing op de misd1·ijven gepleegd sincls 
cle 10e januari 1970. - De wet van 
22 december 1969 tot wij ziging van de 
wet van 5 maart 1952, waarbij de 
strafrechtelijke geldboeten m et 290 de
ciemen worden vermeerderd, is van 
toepassing op de geldboeten die worden 
uitgesproken voor de misclrijven gepleegd 
sinds en met inbegrip van de 10e januari 
1970. (Wet van 31 mei 1961, art. 4.) 

15 februari en 21 juni 1971. 
572 en 1062 

6 . - Wegve7·kee1·. - Wet bet?·etfende 
de politie ove1· het wegve1'lcee1· (gecoo7·di 
nee7·d op 16 mam·t 1968), a1·tilcel 29, 
lid 3. - Samenloop van twee ve1·zwarencle 
omstandigheden, narnelijlc ove1·t?·ecling in 
staat van he1·haling en 's nachts. - Stntf 
ve1·vie1·voudigd. Onwettelijkheicl . 
Daar lid 3 van artikel 29 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer (gecoordineerd op 16 maart 1968) 
geen enkel wettelijk gevolg m et betrek
king tot de vastgestelde strafmaat hecl:_J.t 
aan het gelijktijdig bestaan van de twee 
erin verm.elde verzwarende omstandig 
heden, is onwettelijk de beslissing, die de 
straf welke de rechter wil toepassen 
ongeacht de omstandigheden dat de 
overtrading is gepleegd in staat van 
herhaling en 's nachts, verviervoudigt 
wegens de samenloop van deze twee 
verzwarende omstandigheden. 

1 1naart 1971. 622 

7. - A1·tilcel 65 van het Stmfwetboelc. 
- B epaling volgens wellce cle 7·echte1· 
vm·plicht is maa1· een enlcele stmf ~tit te 
sp1·elcen indien eenzelfcle feit ve1·scheidene 
misd1·ijven opleve1·t. - De rechter is 
verplicht maar een enkele straf uit te 
spreken, niet aileen wmmeer een misdrijf 
een bestanddeel van een ander misdrijf 
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oplevert, maar ook wanneer eenzelfde 
feit verscheidene misdrijven oplevert. 
(Strafwetb., art. 65 .) 

11 maart 1971. 669 

8. - A1·tikel 59 en 60 van het Stmfwet
boelc. - Rechte1· spTeekt ve1·schillende 
st1·afjen ttit wegens ve1·scheidene misd?·ij
ven. - Beslissing sluit in dat deze mis
d?·ijven doo1· ve1·schillencle feiten wo1·den 
opgeleve1·d. - De rechter die wegens 
verscheidene misdrijven verschillende 
straffen uitspreekt, beslist dat deze 
misdrijven door onderscheiden feiten 
worden opgeleverd. (Strafwetb., art. 59 
en 60.) 

11 maart 1971. 669 

9. - Dottanen en accijnzen. Ve?'-
oonleling tot betaling van de ontdoken 
?'echten en van de tegenwam·de van de 
ve1·beunlve1·klaaTde goecle1·en, die niet zijn 
ve1·tooncl. - Ve1·vangende gevangenisstmJ. 
- Onwettelijkheid. - De veroordeling 
inzake douanen en accijnzen tot betaling 
van de ontdoken r echten en van de 
tegenwaarde van de goederen waarvan 
de verbeurdverldaring is uitgesproken en 
die niet zijn vertoond, is geen veroorde
ling tot een geldboete, zodat de rechter 
geen vervangende gevangenisstraf kan 
uitspreken. (S. W ., art. 40 .) 

4 mei 1971. 867 

10. - Geldboete . Opcleciernen. -
Wet van 22 decernbm· 1969.- Onzelce?'heid 
orntTent het feit of het misd1·ijf v661· of na 
de inwe1·kingt1'ecling vctn deze wet is ge
pleegcl . - Niet ge1·echtvaanligcle toepassing 
van deze wet. - Niet wettelijk gerecht
vaardigd is de toepassing op een geld
boete van de verhoging met 290 deciemen 
ingevoerd bij artikel 1 van de wet van 
22 december 1969, wmmeer de vaststel
lingen van de beslissing in het onzekere 

T 

laten of het misdrijf gepleegd is v66r of 
n a de 10e januari 1970, dag waarop deze 
wet in werlcing is getreden. 

14 juni 1971. 1027 

11. - Bevel tot weg1·uirning van de 
met ove1·t1·eding van de wet gebottwde 
wm·ken. - Geen st?·af. - Door de weg
ruiming te bevelen van de met overtra
ding van de wet op de politie der niet 
bevaarbare en niet vlotbare waterlopen 
gebouwde werken, spreekt de rechter 
geen bijkomende straf uit maar doet 
uitspraak over de vergoeding of terug
gave . in een bijzondere vorm. (S.W., 
art. 44; Sv., art. 161.) 

28 juni 1971. 1115 

STRAFVORDERING. 

1 . - Ve1·val do01· de betaling van een 
geldsorn. - Sto1·ting binnen de gestelde 
te1·rnijn vctn de do01· het open bam· rninisteTie 
bepaalde gelclsorn. - St?·afvo?·cle?·ing ve?'
vallen. - In de gevallen bedoeld in 
artikel 166 van het Wetboek van straf
vordering, vervalt de strafvordering door 
de storting binnen de gestelde termijn 
van de door het openbaar ministerie 
bepaalde geldsom. 

16 februari 1971. 584 

2 . - Ve1·val doo1· cle betaling van een 
geldsorn . - Sto1·ting binnen de gestelde 
te1·rnijn van cle doo1· het openbaa1· rniniste1·ie 
bepaalcle geldsorn,_- St?'afvonle?·ing ve1'
vallen. - In de gevallen bedoeld in 
artikel 166 van het Wetboek van straf
vordering vervalt d e strafvordering door 
d e storting, binnen de gestelde termijn, 
van de door het openbaar ministerie 
bepaalde geldsom. 

22 en 28 ij1.m 1971. 1067 en 1114 

TAAL (GEBRUIK 
DUITSE). 

VAN DE van de Herkem·ingsraad . (Wet van 
15 juni 1935, art. 27 en 40.) 

1. - Dienstplichtzaken. - B eslissing 
van de H e1·kett1·ings1·aad. - Beslissing in 
het Necledancls. - Voo1·ziening in het 
Duits. - Nietigheicl . - Nietig is .de in 
het Duits gestelde voorziening tegen een 
in het N ederlands gewezen beslissing 

16 novemb er 1970. 243 

2. - R,echtspleging voo1· het Hof van 
cassatie. - St?'ctfzaken . - Best?·eden 
beslissing en cctssatievoo?'ziening in het 
Dttits. - Beschikking van de eeTste voo?'
zitte?' waa1·bij de taal vctn de 1·echtspleging 
wonlt vastgesteld. - W anneer de voor-
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ziening tegen een in h et Duits gewezen 
strafrechtelijke b eslissing in dezelfde 
t aal is opgemaakt, stelt de eerste voor
zitter van het Hof van cassatie bij 
beschikking de taal vast waarin de 
rechtspleging voor het Hof van af de 
terechtzitting zal worden voortgezet. 
(Wetten van 15 juni 1935, art. 27bis, 
§ 2, en 20 juni 1953, art. 9.) 

8 februari 1971. 552 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). 

1. - Gebntik van de talen in besttttws
zaken. GecoiJ1·dinee1·de wetten van 
18 jttli 1966, a1·tikel 33, § 1. - Fo1·mtt
lie1·en voo1· de aangifte in de pm·sonen
belasting . - Taal waarin deze fo1"mulie1·en 
rnoeten gesteld zijn. - De formulieren 
voor aangifte in de personenbelasting, 
die d e gewestelijke dienst van de adminis
tratie der belastingen aan de betrokken 
belastingplichtigen zendt, moeten worden 
opgesteld in d e taal van h et gebied 
waarin d eze dienst gevestigd is en wan
neer de werkkring van d eze dienst 
uitsluitend de gemeenten zonder speciale 
regeling b estrijkt. (Gecoiirdineerde wet
ten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, art. 33, § I.) 

10 november 1970. 233 

2. - Stmfzalcen. - Nietigheid ten 
gevolge van een schending van de wet 
van 15 jtmi 1935. - Late1·e, niet loute1· 
vo01·be1·eidende beslissing op tegenspmak. 
- Nietigheid gedekt. - D e nietigheid 
ten gevolge van een schending van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken wordt gedekt 
door de latere, niet louter voorbereidende 
beslissing op tegenspraak die zelf door 
geen uit een schending van deze wet 
voortvloeiende nietigheid is aar1getast. 
(Wet van 15 juni 1935, art. 40, lid 2.) 

1 december 1970. 320 

3 . - Stmfzaken. - Taal gebezigd voo1· 
de pleidooien. - Vaststelling . -Alhoewel 
artikel 34 van de wet van 15 jtmi 1935 
voorschrijft in h et procesverbaal van de 
terechtzitting melding t e m aken v an d e 
t aal die voor d e pleidooien is gebezigd, 
verplicht geen enkele wetsbepaling de 
rechter deze vermelding in zijn beslissing 
op te n em en. 

8 december 1970. 351 

4. - St1·afzaken. - Raadsrnan van 

de beklaagde die voo1· zijn pleidooi een 
ande1·e landstaal heeft geb1·uikt dan die 
van de 1·echtspleging. - Vaststelling dat 
de 1·echte1'S een voldoende lcennis van deze 
taal hebben. - Vaststelling bij de wet 
niet voo1·gesclweven. Geen enkele 
wetsbepaling schrijft voor, wanneer de 
raadsman van de beldaagde voor zijn 
pleidooi een andere landstaal heeft 
gebezigd dan die van de rechtspleging, 
uitdrukkelijk en met name in de beslissing 
vast te stellen dat de rechters een vol
doende kennis van d eze taal hebben. 

8 december 1970. 351 

5. - GebTuilc van de talen in besttttws
zaken. - TtVet van 2 augttstus 1963, 
m·tilcel 52. - Handelingen of bescheiden 
van p1·ivate nijve1·heids-, handels- of 
(inanciebed1·ijven. V1·ede1·echte1' clie 
bevolen heeft dat een ve1·taling wo1·dt ge
voegd bij het stttlc of het bescheid dat niet 
in de bij de wet voo1·gesclweven taal is 
opgemaalct en die het bedTijf in de lcosten 
van de ve1·taling ve1·oo1·deelt . - Hogm· 
be1·oep van het " bed1·ijf ». - Niet-ont
vanlcelijlcheicl. - Geen hager beroep kan 
worden ingesteld door het bedrijf, dat 
in h et proces niet is tussengekomen, 
tegen de beslissing van de vrederechter, 
die met toepassing van artikel 52 van de 
wet van 2 augustus 1963 op het gebruik 
van d e tal en in bestuurszaken is gewezen 
op h et verzoekschrift dat aan h em is 
gericht door de bevoegde dienst , over
heid of rechtscollege, wanneer hij beveelt 
dat op de kosten van het bedrijf door 
een beedigd vertaler een vertaling moet 
worden gemaakt van een stuk of een 
bescheid dat door dit bedrijf met over
treding van de bepalingen van artikel 41 
van deze wet is opgemaakt, en dat zij 
bij dit stuk of bescheid zal worden 
gevoegd. 

ll december 1970. 367 

6 . - Oassatiebe1·oep tegen een beslissing 
in stmfzaken. - Merno1·ie opgesteld in 
een andm·e taal clan die van de best1·eclen 
beslissing. - Nietigheid. - Nietig is de 
memorie neergelegd tot staving van een 
cassatieberoep in s trafzaken, die is opge
steld in een andere t aal dan die van de 
bestreden b eslissing. ('Vet van 15 juni 
1935, art. 27 en 40.) 

16 februari 1971. 587 

7. - Hoge1· be1·oep ingestelcl rnet ove1·
t1·eding van de wet van 15 jtmi 1935 
bet1·e fjende het ge bntilc de1· talen in 
ge1·echtszaken. - Alcte van hoge1· be1·oep 
die de te1'1nijn van be1·oep belet te lopen 
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tot op cle dag waa1·op de tennijn, wegens 
nietigve?·lcla1·ing van de alcte, gestttit wo1·dt. 
- Uit de opzet van de wet van 15 jmli 
1935 betreffende bet gebruik der talen in 
gerecbtszaken blijkt dat, kracbtens arti
kel 40, lid 3, van deze wet, de alde 
van boger beroep, waarin de bepalingen 
van artikel 40 worden overtreden, de 
termijn van beroep belet te !open tot 
op de dag waarop, wegens nietigverkla
ring van d e onregelmatige alde, deze 
t ermijn gestuit wordt. (Impliciete oplos
sing.) 

5 mei 1971. 880 

8. Hoger · be1·oep ingesteld met 
ove1·t1·ecling vcm de wet bet1·efjende het 
gebntilc de1· talen in ge?·echtszalcen. -
Betelcening van de beslissing tijdens het 
geding. - Niettw hoge1· be1·oep ingesteld 
ove1·eenlcomstig deze wet. - Betelcening 
die geen gevolgen leon hebben voomlee1· 
de ee?'ste alcte van ho ge1· be1·oep nietig 
wenl ve1·lclaa1·d. - Wanneer een partij 
m et overtrecling van de wet van 15 juni 
1935 betreffende h et gebruik der talen 
in gerechtszaken in boger beroep is 
gekomen tegen een beslissing, kan de 
b etek e1ling van deze b eslissing tijdens 
h et gecling geen gevolgen hebben voor
aleer de 1lietigheid van h et hoger beroep 
is verklaard, en is het nieuw hoger 
beroep overeenkomstig deze wet ont
vankelijk zelfs wam1eer het ingesteld is 
vooraleer de eerste akte van hoger 
b eroep nietig werd verklaard. 

5 m ei 1971. 880 

TELEGRAAF EN TELEFOON. 

1. - Onopzettelijlce beschctd?:ging van 
een telefoonlijn vcm openbaa1· mtt. -
Onde1·grondse lijn doo1· geen lcenteken 
gesignctleenl. - Geb1·elc uan signalisatie 
lean leiden tot de onove1·komelijlce onwetend
he?:cl die het m·iscl?·ijj ttitsluit . - Uit het 
feit dat een ondergrondse telefoonlijn 
van openbaar nut door geen kenteken 
wordt gesignaleerd kan voor h em, die ze 
onopzettelijk h eeft beschadigd, een on
overkomelijke onwetencli1eid volgen, die 
het voor het b estaan van het mischijf 
vereist e gebrek aan voorzorg uitsluit. 
(vVet van 13 oktober 1930 tot coiirdi
natie van de verschillende wetgevende 
bepalingen betreffende de draadtelegrafie 
en -telefmlie, art . 22) . (Impliciete oplos
sing.) 

15 februari 1971. 570 

2 . - R egie ve1·tegenwoo1·digd doo1· de 

bevoegde ministe1·. - Machtiging doo1· de 
111iniste1' ve1·leend aan een ambtenau1· van 
de Regie om deze voo1· de ?'echtbanlcen te 
ve1·tegenwoonligen in geval van geschillen 
bet1·efjende de m·tilcelen 21 en · 22 van de 
wet van 13 olctobe1· 1930. - Ambtenaar 
heejt de hoedcmigheid van 01'(/aan van de 
Regie . - Door een ambtenaar van de 
R egie van Telegrafie en Telefonie te 
m achtigen om persoonlijk de Regie voor 
h et gerecht te vertegenwoordigen in geval 
van gescllillen betreffende de artikelen 21 
en 22 van d e wet van 13 oktober 1930, 
verleent de Minister tot wiens b evoegd
heid de telegrafie en telefonie behoort, 
aan deze ambtenaar de hoedan igheid 
van orgaan van de Regie, overeenkmn
stig de bevoegcli1eid h em verleend bij 
artikel 3 v an de wet van 19 juli 1930 
om de Regie te vertegenwoordigen en te 
beheren. 

5 april 1971. 740 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BET AALDE. 

1. - Vo1·de1·ing tot te1'ttggave van het 
betaalde. - Eise1· die bewee1·t dat het 
gevonlenle bedmg betctalcl we1·d ten gevolge 
van een om·echtmatige daad van de ve1'
weenle1'. - Beslissing die e1·op wijst dat 
de betaling is geschied te1· ttitvoe1·ing van 
een ove1·eenlcomst tttssen de pm·tijen en dat 
de eise1· cle oo1·zcwlc vcm de bewee1·de 
onve1·schuldi gde betaling niet bewijst. -
Wettel1:jlcheid. - Wettelijk gerechtvaar
cligd is de beslissing die, om een vordering 
tot teruggave van h et betaalde, hierop 
gegrond dat h et gevorderd b echag betaald 
werd, zonder dat het verschuldigd was, 
ten gevolge van een onrechtmatige daad 
van d e verweerder, erop wijst dat de 
betaling is geschied ter uitvoering van 
een overeenkomst tussen de p artijen en 
dat de eiser de oorzaak van de beweerde 
onverschulcligde . b et a ling niet bewijst. 
(Burg. Wetb., art. 1131, 1235, 1315, 
lid 1, 1376 en 1377 .) 

17 september 1970. 47 

2. - H ij die het bedmg van een onve1'
sclnddigde betcding te1·t~gvonle1·t, moet 
slechts bewij zen dat deze betaling bij Ve?'

gissing is geschied inclien een twijjel 
mogel~jlc is bet1·efjende de oo1·zaalc van 
de betaling. - Hij clie teruggave van een 
onverschulcligde betaling vordert, moet 
slechts bewijzen dat hij d eze betaling 
bij vergissing heeft gedaan indien een 
twijfel mogelijk is betreffende de oorzaak 
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van gezegde betalmg en dienvolgens 
nopens bet onverscbuldigd karakter 
ervan. (Burg. Wetb., art. 1325.) 

18 september 1970. 60 

3. - Ve1·zekemm· die aan het slacht
ofje1' van een ongeval de betaling heeft 
gedaan ove1·eenkomstig de ve1·bintenissen 
van de a?"beidsongevallenve1·zelce?"aa1·. -
Late~·e vaststell~ng dat het ongeval geen 
m·betdsongeval ts. - Te1·ugvo1·de1"ing van 
de onve1·schttldigde betaling. - De verze
keraar die alleen betaald heeft tot nako
ming van zijn vermeencle verbintenissen 
als arbeidsongevallenverzekeraar mag het 
b edrag van de b etaling van bet slacht
offer van een ongeval terugvorderen 
wanneer IS vastgestelcl dat bet ongeval 
geen arbeidsongeval is. (Burg. Wetb., 
art. 1235.) 

18 september 1970. 60 

4_. - V1·ijwillige betaling van een 
veTJam:de schuld. - Geen eis tot te?·ug
vm·denng van het betaalcle. - D e vrijwil
hge betalmg , zelfs bij onwetendheid 
~an een verjaarde schuld doet gee~ 
recht op terugbetaling ontstaan, daar de 
e1s tot terugvordering in clit geval noch 
op het niet-bestaan noch op het gebrek 
aan oorzaak van de schuld gestetmd is . 
(Burg. Wetb., art. 1235, 1376 en 2219.) 

25 september 1970. 78 

5. - Inning vctn nchten op de invoe1· 
ttit L id-Staten van de Eu1·opese Econo
rnische Gerneenschap, hoewel deze 1·echten 
niet ve1·schttlcligcl wa?"en. - T entggave op 
basis van de tentgvo1"de1·ing van het onve1·
schuldigde. - Stelt de rechter vast dat 
de betaalde in- en uitvoerrecbten of 
beffingen van gelijke werking niet ver
schuldigd_ waren, in zover zij, krachtens 
een bepalmg van bet Verdrag tot oprich
tmg van de Europese Economiscbe 
~emeenschap, betrekking b adden op 
mgevoerde produkten uit Lid-Staten van 
de Gemeenschap , clan leidt hij wettelijk 
daarmt_ af . dat deze partij in beginsel 
gerecht1gd IS mn. de teruggave van deze 
rechten te vorderen op grond van de 

UITLEVERING. 

1. - Venlmg tttssen Belgie en de 
V e1·enigde Staten van A rne1·ika, m·tilcel 1. 
- Vaststelling van het bestaan van het 

u 

regels betreffende de terugvordering van 
bet onverschuldigde. 

27 m ei 1971. 959 

TUSSENKOMST. 

1. - Stmfzalcen. - 0p1'0eping tot 
tussenlcomst teneinde het vonnis b1:ndend te 
ve1·lcla1'en. - Beslissing die deze eis aan
neernt. --:- _Aa1·d van deze beslissing. -
De besh ssmg, d1e een eis inwilligt tot 
gedwongen tussenkomst teneinde h et te 
wijzen vonnis voor de tot tussenkomst 
opgeroepene bindend te verklaren is 
noch een voorbereidencl noch een be;wa
rende uitspraak. (Impliciete oplossing.) 

9 november 1970. 225 

2 . - Btwge1·lijlce zalcen . - Cassatie 
geding. - lJ.!is tot bindenclve1·lcla1'ing van 
het a1'1'est tngesteld doo1· de eise1· tot 
cassatie. - Ve1·we1-ping vctn het cassatie
be1'0ep . - Eis zonde1· belang. - De 
verwerping van het cassatieberoep ont
neemt aile belang aan de door de eiser 
tot cassatie ingestelde eis tot bindend 
verklaring van het arrest. 

30 oktober en Hi november 1970 
8 januari 1971. 204, 253 en 446 ' 

3. - Cassatiegecling. - Stmjzalcen. -
D_e flni tieve. ve1'001'd.e~ing op de stmjvO?·de
nng en met-deflmtteve op cle btwge1·lijlce 
1'echtsvo1·de1·ing. - V oo1·ziening van de 
beklaagde tegen de ee1·ste beslissing . -
'!'tts_se?~lcornst van de bw·ge1'lijlce pcwtij en 
tndtentng doo1· deze paTtij van een mem01·ie 
van antwo01·d op de voo1·z·iening. 
Ontvankelijlcheicl. - Wanneer de be
k laagde, die definitief op de strafvorde
rmg en biJ voorraad op de btugerlijke 
rechtsvordermg IS veroordeeld; zich in 
cassatw voorziet tegen de eerste beslis
sin~.' dan is de burgerlijke partij ontvan
keb.Jk om m het cassatiegecling tnssen te 
komen en een n1e1norie van antwoord 
op de voorziening in te clienen. (Impliciete 
oplossing.) 

15 maart 1971. 682 

rniscl1·ijj._ - B eg·rip. - Door te bepalen 
dat. de mtlevermg a ileen zal plaatsvinden 
mdwn. het bestaan van het :misclrijf 
zodamg IS vastgesteld(ttpon such evidence 
of cTirninality) dat de wetten van het 
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land waar de voortvluchtige of de 
vervolgde persoon zal worden gevonden, 
zijn hechtenis en berechting zouden 
rechtvaardigen ingeval het feit aldaar 
was gepleegd, vereist artikel 1 van het 
Vel'drag van 26 oktober 1901 tussen 
Belgie en de Verenigde Staten van 
.AJ:nerika voor de onderlinge uitlevering 
van voortvluchtige rnisdadigers enkel dat 
nit het geheel van de voorgelegde 
bewijzen voldoende bezwaren blijken en 
niet dat het rnisdrijf bewezen is. 

16 maart 1971. 685 

2. - Vm·d1·ag tussen cle Ve1·enigcle 
Staten van Ame?'ilca en Belgie, m·tilcel 1. 
- Vaststelling van het bestaan van het 
miscl?·ijf. - Dmctgwijclte van dit becling . 
- Het beding van het Verdrag van 
26 oktober 1901 tussen Belgie en de 
Verenigde Staten van Amerika voor de 
onderlinge uitlevering van voortvluchtige 
misdadigers, volgens hetwelk de uitleve
ring alleen zal plaatsvinden indien het 
bestaan van het misdrijf zodanig is 
vastgesteld (upon such evidence of c?·imin
ality) dat de wetten van het land waar 
de voortvluchtige of de vervolgde per
soon zal worden gevonden, zijn hechtenis 
en berechting zouden recbtvaarcligen 
ingeval h et feit aldaar was gepleegd 
(art. 1), sluit niet in dat degene wiens 
uitlevering door de Regering van de 
Verenigde Staten gevraagd wordt op 
grand van een aanhouclingsbevel, uitge
vaarcligd door de bevoegde overheid van 
dit land, in Belgie door een onderzoeks
rechter moet worden ondervraagd voor
dat clit aanhoudingsbevel uitvoerbaar 
verklaard wordt door de raadkamer. 

16 maart 1971. 685 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. 

1. - Aanb1·engen van een nttmme1plaat 
van een voe?·tttig op een ancle1· voe1·tuig 
clan clctt wact?'VOO?' zij bestemd is . -
Gebntilc van clit voe1·tuig voo1·zien van dit 
iclentiteitstelcen. - Nmnme1·plaat noch 
ve1·ande?·cl noch ve1·valst. - Noch valsheid 
in gesch?-iften noch geb?'ttilc van valse 
gesch?-iften in de zin van de a1·tilcelen 193 
en volgende van het St?'afwetboelc. -
Ook al n·10est de vervalsing van een 
nmnmerplaat van een voertuig een vals-

v 

3. - Specialiteit. - Uitlevm·ing toege
staan wegens een feit. - Be1·echting van 
de ttitgeleve1·de wegens een ande1· feit van 
v661· de ttitleve1·ing hangt af van het ve?·
zoelc van de ttitgelevenle pe1·soon of van 
de toestemming van het land dat hem 
uitgeleve1·d heeft. - Wijziging van de 
lcwalificatie van het in het ttitleve1·ings
ve1·zoelc omsclt?'even feit. - Voo1·waanle. 
- Hoewel, naar de bewoorclingen van 
het u.itleveringsverdrag, een uitgeleverde, 
zonder eigen verzoek of zonder toestem
ming van hetland dat hem heeft uitgele
verd, niet n~ag worden berecht wegens 
een ander feit van v66r de uitlevering 
dan datgene dat tot de uitlevering 
aanleiding heeft gegeven, tach is de 
1.utdJ.·u.kkelijke toestei=~ing van dit land 
noch het verzoek van de uitgeleverde 
vereist opdat de rechtbanken van het 
aanvragend land de kwalificatie van het 
feit in het uitleveringsverzoek zouden 
kunnen veranderen, wanneer dit feit, 
onder de rueuwe kwalificatie, een misdrijf 
is dat ook in het verdJ.·ag tussen de beide 
landen voorkomt ; dit kan het geval 
zijn voor een feit dat in het uitleverings
verzoek als diefstal en door het straf
gerecht als heling wordt gekwalificeerd. 

17 mei 1971. 930 

UITVINDINGSOCTROOI. 

Fannaceutische p1·odulcten. - Oct?·ooi
ee?·baa?·heid. - De farmaceutische pro
dukten die als nijverheids- of handels
produkten kwmen verhandeld worden 
zijn octrooieerbaar. (Wet van 24 mei 
1854, art. l.) 

6 mei 1971. 884 

heid in geschri.ften opleveren m et toe
passing van de artikelen 193 en volgende 
van het Strafwetboek, tach is het aan
brengen van dergelijke nwnmerplaat 
waarvan geen enkel gegeven veranderd of 
vervalst werd geen vervalsing van een 
akte of een stuk of geen gebruik van een 
akte of een vals stuk waarop genoemde 
wettelijke bepalingen straf stellen. 

1 december 1970. 319 

2. - Vals opzet. - Vaststellingen. -
Het bestaan van het bedrieglijk opzet 
vereist voor het bestaan van de valsheid 
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en het gebruik van valse stukken wordt 
vastgesteld door bet arrest dat enerzijds 
erop wijst « dat de beklaagde tevergeefs 
beweert te goeder trouw te hebben 
gebandeld, dat hij als gerecbtsdeurwaar
der met een langdurige ervaring niet 
onwetend kon zijn omtrent de erge 
gevolgen die de wijziging van een datum 
in een akte van betekeing kon hebben " 
en « dat hij, indian b et enkel in zijn 
bedoeling had gelegen een verschrijving 
te verbeteren, dit slechts doen mocht 
na zich ervan te hebben vergewist dat 
de betekende akte werkelijk betekend 
was op de aldus gewijzigde datum ,, en 
dat anderzijds vaststelt dat de feiten 
van de telastlegging, zoals zij in de 
bewoordingen van de wet zijn omscbre
ven en bij de rechtbank aanhangig 
gemaakt door de verwijzende beschik
lci.ng, bewezen zijn door het onderzoek 
dat voor het hof van beroep werd 
gedaan. (S.W., art. 193 en 194.) 

II m e1 1971. 913 

3 . Valsheid in gesclwijten. 
Geb1·uik van valse stukken. - Tijdstip 
waa1·op dat geb1·uilc een einde neemt. -
Ret gebruik van valse stukken duurt 
voort, zelfs zonder een nieuw feit van de 
pleger van de valsheid en zonder her
haalde tussenkomst van zijnentwege, 
zolang het door hem vervolgde doel niet 
volkomen bereikt is en zolang de hem 
verweten beginhandeling zonder dat bij 
er zich tegen verzet, voort in zijn voor
deel bet nuttig gevolg beeft, dat hij ervan 
verwachtte. 

28 jtmi 1971. 1105 

VENNOOTSCHAPPEN. 

1. - Naarnloze vennootschap. - In
b1·engen in natu1·a. - Inb1·engen zonde1· 
waanle. - Inb1·engen die niet bmnen 
wo1·den beschottwd als een geldige insch1-ij
ving in de zin van a1·tikel 35, 4·0 , van de 
gecoi:i1·dinee1·de wetten op de handelsven
nootschappen. - Een inbreng die niet 
nit geld bestaat en waardeloos is kan 
niet worden beschouwd als een geldige 
inscbrijving, in de zin van artikel 35, 
4°, van de gecoordineerde wetten op de 
bandelsvennootscbappen. (Impliciete op
lossing. ) 

2 oktober 1970. 112 

2. - Elernenten van het cont1·act van 
vennootschap. - Regeling van de deel
nerning van de vennoten in het ve?'lies 

wo1·dt doo1· de wet bepaald, bij ontstentenis 
van een bijzoncle1· beding. - Indian de 
recbter, o1n bet bestaan van een contract 
van vennootscbap tussen partijen te 
bewijzen, na te gaan heeft of zij iets in 
gemeenschap hebben gebracbt met het 
oogmerk om de winst die daaruit kan 
ontstaan onder elkaar te verdelen, toch 
is het niet nodig dat hij de regaling 
vaststelt van de deelneming in de ver
liezen die, bij ontstentenis van bijzondere 
bedingen in het contract; door de wet 
worden bepaald. (Burg. Wetb., art. 1832 
en 1833.) 

27 oktober 1970. 193 

3 . - Pe1·sonenvennootschap rnet bepe1·lcte 
aanspmkelijlcheid. - Ve1·deling van de 
winsten. - Aanwending voo1· de 1'ese1·ve. 
- W ettelijkheid. - Hoewel naar luid van 
artikel 124, lid 2, van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
elk deelbewijs van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
een gelijk recht geeft bij de verdeling 
van de winsten, staat het de vennoten 
echter vrij om de bebaalde winsten 
gebeel of gedeeltelijk te reserveren, in 
plaats van ze elk jaar onder h en te 
verdelen. 

4 maart 1971. 643 

VERBINTENIS. 

1. - Schttldvennenging. - Beg1·ip. -
De scbuldvermenging beeft plaats wan
near, voor dezelfde '(erbintenis, d e boe
danigbeden van scbuldeiser en scbulde
naar in dezelfde persoon verenigd worden. 
(Burg. Wetb., art. 1300.) (Impliciete 
oplossing.) 

3 september 1970. 7 

2 . - 8chttlclvennenging. Vm·mt 
eigenlijlc een beletsel voo1· de ttitvoe1'ing 
van de verbintenis. - De verbin~enis 
gaat niet op absolute wij ze teniet ten 
gevolge van de scbuldvermenging ; de 
schuldvermenging vormt eigenlijk een 
beletsel voor de uitvoering van de 
verbin~enis. (Burg. Wetb., art. 1300.) 

. (Impliciete oplossing.) 
3 september 1970. 7 

VERHAAL OP DE RECHTER. 

Rechts1·egeling v661· de inwe1·lcingt1·eding 
van de m·tilcelen 114·0 en volgende van het 
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Ge1·echtelijk Wetboelc . - Aanvmag tot 
voomjgaandelijlc ve1·loj. - Opt1·eden van 
een advocaat bij het H of van cassatie 
noodzalcelijk. - De aanvraag tot vooraf
gaandelijk verlof om verhaal op de rech
ter uit te oefenen, zoals dit v66r de 
1 e januari 1969, datmn van de inwerking
treding van de artikelen 1140 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek, was 
bepaald in a.rtil;:el 510 van het vVetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, moest, 
om ontvankelijk te zijn, ingeleid worden 
door een verzoekschrift getekend door 
een advocaat bij het Hof van cassatie. 
(Wet van 4 augustus 1832, art. 31, voor 
de periode van v66r I november 1968, 
datum v an de inwerkingtrecling van 
artikel 478 van het Gerechtelijk Wet
hoek; art. 478 van dit wetboek sinds 
de vermelde datmn.) 

16 maart 1971. 688 

VERJARING. 

HoOFDSTUK I. - Belastingzalcen. 

HooFDSTUK II . - Btwge1'lijlce zctlcen. 

HOOFDSTUK III. - S tmjzalcen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTI NGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - Btt1'[!e7'lijlce zalcen. - BeV?·ijdende 
ve1ja1·ing. - Beg1·ip. - De bevrijdencle 
verjaring, clie een middel is om van een 
verbintenis bevrijd te worden, treft het 
b estaan van de schuld niet m aar enkel 
de opeisbaarheid ervan. (Burg. \Vetb., 
art. 2219.) 

25 september 1970. 78 

2. - Btwge1'lijlce zalcen. - JJ!liddel dat 
niet ambtshalve lean toegepast woTden. -
UitzondeTing. - Ret middel van verja
ring kan niet ambtshalve door d e rech
ters worden opgeworpen, behoudens in 
zaken die de openbare orde aanbelangen. 
(Burg. Wetb., art . 2223.) 

25 september 1970. 78 

3 . - Bu1·ge1'lijlce zalcen. V1·ijwillige 
betaling van een ve?jctm·de schuld. -

Geen aanleiding tot te1·ugbetaling. - De 
vrijwillige betaling, zelfs bij onwetend
heid, van een verjaarde sclmld doet geen 
recht op t erugbetaling ontstaan, daar 
de eis tot terugvordering in dit geval 
noch op het niet-bestaan noch op het 
gebrek aan oorzaak van de schuld 
gestetmd i~. (Burg. Wetb., art. 1235, 
1376 en 2219.) 

25 september 1970. 78 

4. - Btt1'[!61'lijlce zaken. ATbeids-. 
ove1·eenlcomst voo1· wedclieden. - V orde-
1'ingen ontstaan ttit deze ove1·eenkomst. -
Ve1jm·ingstennijnen bepaald doo1· cwti
lcel 6 van de wet van 10 maa1·t 1900, 
niet dooT m·tilcel 2271 van het Btt1'ge1·lijlc 
Wetboelc . - Ten aanzien van vorderin
gen, ontstaan uit een arbeidsovereen
komst voor werklieden, worden de ver
jaringstermijnen bepaald door artikel 6 
van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, niet door arti. 
kel 2271 van het Burgerlijk Wetboek. 

2 jmu 1971. 977 

HOOFDSTUK III. 

STRAFZAKEN. 

5. - Stmjzctlcen . - Stmjvo1·de1"ing. 
Jaa1'lijlcse valcantie van de loonctT beide1·s. 
- Ve1'plichting voo1· cle we1·lcgeve1' aan de 
bediencle het valcantiegeld en de toeslctgen 
te betalen, waa·rop hij 1·echt heeft . -
Ove1't1·eclin g. - Ve1ja1·ingste1"mijn . - De 
strafvordering op grond van een over
trading van de artikelen 39, 40 en 47 
van het koninklijk besluit van 5 april 
1958, naar luid waarvan de werkgever 
aan een becliencle h et verlofgelcl en de 
toeslagen, waarop hij recht had, moet 
betalen, is, bij gebrek aan een oorzaah: 
tot schorsing van d e verj aring, noodza
kelijk verjaard wanneer meer dan twee 
jaar zijn verlopen sinds het ogenblik 
waarop de dienstneming van deze be
diende een einde h eeft genomen. (Wetten 
betreffende h et jaarlijks verlof der loon
arbeiders, gecoorclineerd op 9 maart 1951, 
art. 59 en 65 ; kmunklijk besluit van 
5 april 1958 gewij zigd bij dat van 
15 juni 1964, art. 39, 40, 47 en 69; 
wet van 17 april 1878 gewijzigd bij de 
wet van 30 mei 1961, art. 21, 22, 23, 
25 en 28.) 

26 oktober 1970. 182 

6. - Stmjzalcen. - Stmjvo1·de1·ing. -
Definitieve ve1·oonleling v661· het ve1·st1·ijlcen 
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van de ve1jaringstennijn. - Ve?'OO?"deling 
die enkel onhe?"?"oepelijlc wordt nadat deze 
te1·mijn is ve1·st1·eken. - Geen ve1ja1·ing. 
- De strafvordering is niet verjaard, 
wanneer de definitieve veroordeling, uit
gesproken v66r het verstrijken van de 
verjaringstermijn, enkel onherroepelijk 
wordt nadat deze termijn is verstreken. 
(Wet van 17 april 1878, gewijzigd op 
30 mei 1961, art. 21.) 

16 november 1970. 245 

7. - Stmfzalcen . - Stmjvo1·de1·ing. -
Scho1·sing van de ve1ja1·ing. - Voo1·ziening 
tegen een op de st1·ajvonle1·ing gewezen 
eindbeslissing op tegensp1·aak. - Scho?'
sing van de ve1ja1·ing sinds de uitspmalc 
van deze beslissing tot die van het cassatie
a?"?"est. - De cassatievoorziening tegen 
een op de strafvordering gewezen eind
beslissing op tegenspraak schort de 
verjaring van deze vordering vanaf de 
uitspraak van deze beslissing tot die van 
het cassatiearrest. (Wet van 17 april 
1878, gewijzigd op 30 mei 1961, art. 24.) 

16 november 1970. 245 

8. - St1·ajzalcen . Ve1·oo1·delende 
beslissing. - Nlisd1·ijj gepleegd tussen 
twee data, zonder ve1·de1·e p1·ecise1·ing. -
Omnogelijkheid voo1· het Hof na te gaan 
of de stmjv01·de1·ing al dan niet ve1jaa1·d 
was. - Ven~ietiging met ve1·wijzing. -
Indien de bestreden beslissing de be
klaagde veroordeelt wegens feiten, die 
eenzelfde schuldig oogn.1erk nastreven en 
gepleegd zijn tussen een bepaalde datum 
en een andere, zonder verdere precisering, 
en aan de hand van de processtnkken, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet kan nagegaan worden of de straf
vordering al dan niet verjaard was, 
vernietigt bet Hof de veroordelende 
beslissing met verwijzing. (Grondwet, 
art. 97; wet van 17 april 1878, art. 21, 
22 en 23.) 

23 november 1970. 275 

9. - Stmfzaken. - Stuiting van de 
ve1ja1·ing. - B1·iej van de onde?·zoelcs
?·echte?· waa1·bij de deshmdige uitgenodigd 
wo1·dt zijn ve1·slag nee1· te leggen. -
Stttitingshandeling. - De brief waarbij 
de onderzoeksrechter de aangestelde 
deskundige uitnodigt zijn verslag neer 
te leggen is een onderzoeksdaad die de 
verjaring van de strafvordering stuit. 
(Wet van 17 april1878, art. 22.) 

1 december 1970. 320 

10.- Stmjzalcen.- Stmjvo1·de1·ing.
V e1·zending doo1· een politiecommissa1·is 

aan de ambtenaa1· van het openbaa1· minis
te?·ie van de stukken tot vaststelling van de 
ttitvoering van een door de laatstgenoemde 
bevolen onde1·zoeksmaat1·egel. - Onder
zoeksdaad die de ve1ja1·ing stuit. - Een 
onderzoeksdaad, die de verjaring van 
de strafvordering stuit, is de verzending 
door een politiecommissaris aan de amb
tenaar van h et openbaar ministerie, van 
de stukken tot vaststelling van de uit
voering van een door hem bevolen onder
zoeksmaatregel. 

21" december 1970. 403 

11. - Stmfzaken. - Stttitingsdaad. -
Nieuwe tennijn.- Aanvang. -De dag 
waarop de daad, die de verjaring van 
de strafvordering stuit, is verricht, komt 
in aanmerking voor de nieuwe verja
ringstermijn, die op deze datum is inge
gaan. (Wet van 17 april 1878, art. 23.) 
(Impliciete oplossing.) 

21 december 1970. 403 

12.- Stmfzalcen.- Stmjvo1·de1·ing.
Gecontmventionalisee1·d wanbed1·ijj . 
Tennijn. - De uit een gecontraventiona
liseerd wanbedrijf voortvloeiende straf
vordering verjaart, bij ontstentenis van 
een oorzaak tot schorsing van de verj a
ring, na verloop van een jaar vanaf de 
laatste daad van onderzoek of van ver
volging verricht binnen het jaar te reke
nen van de dag waarop het feit is ge
pleegd. (Wet van 17 april 1878, art. 21 
en 22, gewijzigd bij art. 1 van de wet van 
30 mei 1961.) 

ll januari 1971. 448 

13.- Stmfzaken.- Stmjvo1·de1·ing.
Ove1·treding van de wet bet1·efjende de politie 
ove1· het wegve1·lcee1· of van het wegve?·lcee?·s
?'eglement. - Te1·mijn. - De strafvorde
ring voortvloeiend uit een overtreding 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer of van het wegverkeersregle
ment verjaart, bij ontstentenis van een 
oorzaak tot schorsing van de verjaring, 
na verloop van een jaar vanaf de laatste 
daad van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen het jaar te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is gepleegd. 
(Wet betreffencle de politie over het weg
verkeer [coi:irdinatie van 16 maart 1968], 
art. 68; wet van 17 april 1878, art. 22, 
23 en 25 vervangen bij artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961.) 

ll januari 1971. 448 

14.- Stmfzaken.- Btwge1·lijke ?'echts
vonlering. - Stmjvorde1·ing ve1jaa1·d en 
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cassatie van de beslissing op deze vonle-
1'ing. - Oassatie zondm· gevolg op de 
btwgedijlce 1'echtsvo1·de1·ing ingesteld v661· 
de ve1ja1·ing van de stmfvonle?"ing. -
Ret verval van de strafvordering en de 
cassatie die het meebrengt zijn zonder 
gevolg ten opzichte van de burgerlijke 
rechtsvorclering die v66r de verjaring van 
de strafvordering is ingesteld. (Wet van 
17 april 1878, art . 26 en 27 vervangen bij 
artikel 1 van de wet van 30 mei 1961.) 

ll januari 1971. 448 

15.- Stmfwken.- Stmfvo?·deTing.
Tennijnen. - Be1·ekeningswijze. - De 
clag waarop het misdrijf is begaan als
mede die waarop de stuitingsdaad heeft 
plaatsgehad komen in aamnerking voor 
de berekening van de verjaringstermijn 
van de strafvordering. (Wet van 1 7 april 
1878, art. 21 tot 23 .) 

25 januari 1971. 507 

16.- Stmfzctken . - Stmfvo1·cle1·ing.
OveTt?·ecling. - Betelcening van een dctg
vaanling om voo1· de politie1·echtbanlc te 
ve1·schijnen. - St'ttiting. - W ordt een 
dagvaarding om voor de politierechtbank 
te verschijnen op verzoek van het open
baar ministerie door een gerechtsdem'
waarder betekend bim1.en de termijn van 
zes maanden te rekenen van de dag van 
de overtrading, dan wordt de strafvorde
ring hierdoor gestuit. (W etboek van 
strafv., art. 145; wet van 17 april 1878, 
art. 21.) 

23 februari 1971. 605 

17.- Stmfzaken . - Stmfvo?·deTing.
Ove1·t1·eding van het wegve1·lcee?'s1·eglement. 
- Te?'mijn. - De strafvordering voort
vloeiend uit een overtrading van het 
wegverkeersreglement verjaart na een 
jaar te rekenen vanaf de dag waarop de 
overtrading is gepleegd, behoudens tijdige 
stuiting of schorsing van de verjaring. 
(Wet betreffende de politie over het weg
verkeer, gecoordineerd de 16e maart 1968, 
art. 68; wet van 17 april 1878, gewijzigd 
bij die van 30 m.ei 1961, art. 22 tot 25 .) 

29 maart 1971. . 722 

18.- Stmfzaken.- Stmfvonle?·ing.
Ove1·t1·eding omsch?-even doo1· een bijzonde1·e 
wet. - TeTmijn. - De strafvordering 
volgend uit een overtrading die door een 
bijzondere wet is omschreven, verjaart 
door verloop van zes maanden na de 
laatste daad van onderzoek of van ver
volging verricht biru1.en zes maanden na 
de dag waarop de overtrading is gepleegd, 

voor zover die bijzondere wet niet anders 
bepaalt en bij gebreke van oorzaak tot 
schorsing van de verjaring. (Wet van 
17 april 1878, art. 21, 22 en 25.) 

20 april 1971. 774 

19 . - Stmfzalcen. - Stmjvonle1·ing. -
InbTe'ttlc op een JJ?'ovinciaal 1·eglement tot 
vaststelling van een belasting. - JYiiscb·ijf 
st?·afbaaT gestelcl met een co?'?'ectionele st?·af 
of een politiestmf. - Ve1·oo1·deling tot een 
politiestmj. - Ve1jm·ingstennijn van de 
stn~[vonle1·ing. - Ingeval de rechter oor
deelt dat alleen een politiestraf moet 
worden uitgesproken wegens een inbreuk 
op een provinciaal reglement tot vast
stalling van een belasting, die strafbaar 
is gesteld met een correctionele straf of 
een politiestraf, wordt de gewone verja
ringstermijn van de strafvordering inzake 
overtredingen toegepast. (Wet van 
17 april1878, art. 21, lid 1, 22, 23 en 25; 
wet van 5 juli 1871, art . 13.) 

3 mei 1971. 861 

20. - Stmfzalcen. - Ve1·schillencle vm·
dachten. - Daden van ondeTzoelc of van 
ve1·volging ten laste van een van de ve?·
dachten. - Stttiting van de ve1ja1·ing ten 
opzichte van de ande1·en. - Voo1·wuanle. -
De claden van onderzoek of van vervol
ging ten laste van een van de verdachten 
stuiten de verjaring van de strafvordering 
ten opzichte van de anderen, wanneer 
het gaat om hetzelfcle feit of om feiten 
die onderling nauw verbonclen zijn door 
intrinsieke samenhang. 

ll mei 1971. 912 

21. - Stmfzalcen. - Ve1·oo·rdelende 
beslissing. - 1Jilisd1·ijf gepleegd tussen 
twee data, zonde1· ve1·den pTecise1·ing. -
Onmogelijkheid voo1· het Hoj na te gaan 
of de stmfvo?·deTing al dan niet ve1jaaTd 
was.- Oasscttie met ve1·wijzing.- Indien 
de bestreden beslissi:ng de beklaagde 
veroorcleelt wegens feiten, die uit een 
enkel strafbaar opzet voortvloeien en 
gepleegcl zijn tussen een bepaalcle datmn 
en een andere dat1.un, zonder verdere 
preciseri:ng, en aan de hand van de 
processtukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan door het Hof niet kan 
worden nagegaan of de strafvordering 
al clan niet verjaard was, vernietigt het 
Hof de veroordelende beslissing met 
verwijzing. (Grondwet, art. 97; wet van 
17 april 1878, art. 21, 22 en 23.) 

1 j1.mi 1971. 974 

22. - Stmjzalcen. - Ve1ja1·ing van de 
st?·ajv01·de1·ing. - Dagvaa1·ding van de 
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beklaagde, op zijn hoge1· be1·oep of op dat 
van het openbaa?' ministe1·ie, voo1· de ?'echte?' 
in hoge1· be1·oep. - Stuitingsdaad. - De 
dagvaarding van de beklaagde, op zijn 
hoger beroep of op dat van het open
baar ministerie voor .de rechter in hoger 
beroep, is een daad van vervolging die 
de verjaring van de strafvordering stuit. 
(Wet van 17 april 1878, art. 22.) 

7 jtmi 1971. 1000 

23. - Stmjzalcen. - Ve1ja1·ing van de 
stmfvo1·de1·ing. - Ve1·steka?'?'est dat niet 
aan de pe1·soon is betelcend. - Gewone 
ve1·zettennijn. - Opscho1·ting, bij het ve?·
st?·ijken van de ve1·zettennijn, van de ve?'
jw·ingste?·mijn van de st?·ajvo?·de?·ing. -
Ve·ljw·ingste?·mijn van de st?·afvm·deTing 
ve1·vangen doo?' de vmja?·ingste?·mijn van de 
stmj. - V e?ja?·ingste?·mijn van de stmf
vo?·de?·ing begint opnieuw te lopen doo1· de 
betekening van het ve?"Zet tegen het ve?·stek
an·est. - Ingeval het v erstekarrest niet 
aan d e persoon is betekend, wordt de 
verjarings1;ermijn van de strafvordering 
bij het verstrijken van de gewone ver
zettermijn geschorst en vervangen door 
de v erjaringstermijn van de straf, en 
begint pas opnieuw te lopen op de datum 
van de betekening van het ontvankelijk 
verklaarde verzet tegen het verstek
arrest. (Wet van 17 april 1878, art. 22 
en 24.) 

7 juni 1971. 1000 

24.- Stmfzalcen.- Stmfvm·de?·ing. 
Handeling die de ve?ja?·ing stuit. - B e
schiklcing van de madkame?' waw·bij een 
belclaagde naa1· de CO?'?'ectionele J'echtbank 
.wo?'dt ve1·wezen wegens een geco?'J'ectionali
see?"de misdaad. - Stuitingshandeling. -
Een daad van vervolging die de verjaring 
van de strafvordering stuit is de beschik
king van d e raadkamer, waarbij de 
beklaagde naar de correctionele recht
bank wordt verwezen wegens een gecor
rectionaliseerde misdaad. 

25 jtmi 1971. 1098 

25.- Stmjzaken.- Stmfvm·deJ·ing.
Ve1·schillende misd1·ijven die de ttitvoe1·ing 
zijn van een enlcel st?"afbaw· opzet . -
Handeling die de ve1ja1·ing stttit voo?' een 
stmfbaaJ· fei t. - V e?ja1·ing gestuit voo1· de 
gezamenlijlce misd·rijven . - Wam1eer ver
schillende misdrijven d e uitvoering zijn 
van een zelfde strafbaar opzet, en aldus 
slechts een enkel misdrijf opleveren, 
wordt d e verjaring van de strafvordering 
ten aanzien van de gezamenlijke feiten 
gestuit door de daad van vervolging die 
verricht is birmen de termijn van drie 

jaren te rekenen van de datum van het 
laats te strafbaar feit. 

28 juni 1971. 1105 

26. - Stmfzalcen. Boswetboelc. -
Tennijn. - Be1·elcening vanaf welke dag 
hij begint te lopen. - Warmeer de be
klaagde wordt aangewezen in het proces
verbaal tot vaststelling van een wanbe
drijf of een overtreding in boszaken 
begint de verjaring t e lopen vanaf de 
dag waarop het misdrijf is vastgesteld. 
(Boswetboek, art. 145.) 

28 juni 1971. 1112 

VERLATING VAN FAMILIE. 

Beschilclcing van de voo1·zitte1' van de 
J'echtbank van ee1·ste aanleg in lco1·t geding 
gewezen in ve1·band met een eis tot echt
scheiding. - B eschilclcing waaTbij een 
vade1· wo1·dt ve?·oo?·deeld om aan zijn kinde
J'en een uitlce1·ing tot onde1·houd te betalen. 
- Ve?'OO?'deling wegens ove?'t?·eding van 
a1·tilcel 391bis van het Stmfwetboek op 
g?'ond dat de vade1·, na zijn echtscheiding, 
mee1· dan twee maanden in geb1·eke is 
gebleven de tennijnen van de uitke1·ing te 
lcwijten. - Beslissing laat in het onzelce1·e 
of de gevolgen van deze beschikking bleven 
bestaan na de ontbinding van het huwelijlc. 
- Niet gemotivee1·de beslissing. - Niet 
regelmatig gemotiveerd is het arrest 
dat een vader veroordeelt m et toepassing 
van artikel 391bis v an het Strafwetboek, 
omdat hij, na zijn echtscheiding, meer 
dan twee maanden in gebreke is gebleven 
de termijnen van een aan zijn kinderen 
verschuldigde uitkering tot onderhoud 
te kwijten, wanneer h e t vaststelt dat de 
rechterlijke beslissing, waarbij de be
klaagde tot betaling van de uitkering was' 
veroordeeld, een beschikking was van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, die voorlopig tijdens de echtschei
dingsprocedure in kort geding heeft recht 
gesproken, en h et in het onzekere laat 
of deze beschikking gewezen was h etzij 
op grond van artikel 268 van h et Burger
lijk vVetboek v66r de wijziging ervan 
bij artikel 14-5 van de wet van 8 apri l 
1965 hetzij op grond van hetzelfde aldus 
gewijzigd artikel of van artikel 1280 van 
het Gerechtelijk vVetboek en of dus de 
gevolgen van deze beschikking al d an 
niet bleven b estaan, met toepassing van 
artikel 302 van het Burgerlijk vVetboek, 
gewijzigd bij artikel 16 van d e wet. van 
8 april 1965, na d e ontbinding van het 
huwelijk. 

28 jtmi 1971. 1120 
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VERNIELING VAN ANDERMANS 
ROERENDE EIGENDOMMEN. 

1. - Buiten de gevallen omsclweven in 
hoofdstuk III vctn titel IX van boelc II 
van het St?·ajwetboelc. - Ve?·oo?·deling tot 
vij.ftien dagen gevangenisstmj. - Onwet
telijlcheid. - Onwettelijk is de veroorde
ling van de beklaagde tot v ijftien dagen 
gevangenisstraf om, buiten de gevallen 
omschreven in hoofclstuk III v an titel IX 
van hoek II van h et Strafwetboek, op
zettelijk anclermans roerencle eigendom
men te hebben beschadigcl of vernield. 
(Strafwetb., art. 559, 1°.) 

26 april 1971. 826 

2. - Artilcel 521, lid 3, van het Stmf
wetboelc, geu:ijzigd bij de wet van 7 jtmi 
1963, m·tilcel 9. - Voe?·mtigen waa1·van 
spmlce in deze bepaling. - De vernieling 
of de onbruikbaarmaking, met het oog
merk o1n te schaden, van voertuigen 
opgesomcl in artikel 521, lid 3, van het 
Strafwetboek, gewijzigd bi.i de wet van 
7 juni 1963, artikel 9, is strafbaar, on
verschillig of ze j a clan niet aan particu
lieren toebehoren. (Strafwetb ., art. 521, 
lid 3.) 

27 april 1971. 830 

VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING. 

HooFDSTUK I. - Gcwoon ttitstel. 

HooFDSTUK II. - P1·obatiettitstel. 

HOOFDSTUK III. Gewone opscho1·ting . 

HOOFDSTUK IV. P1·o batieopscho1·ting. 

HOOFDSTUK I. 

GEWOON UITSTEL. 

1. - Gewoon ttitstel. - Ve1·plichting 
voo1· de ?·echte?' de 1·edenen van cle bevolen 
maat1·egel nattwlcetwig te bepalen. - De 
beslissing waarbij aan de veroordeelcle 
uitstel wordt verleend voor de tenuit
voerlegging van de volleclige straf of 
van een gecleelte ervan, mag zich niet 
beperken tot de vaststelling van het ver
vullen van de wettelijke voorwaarclen op 
grond waarvan d e rechter deze maatregel 
vermag uit te spreken, maar moet 

nauwkeurig de redenen bepalen waar
door zij ten deze wordt gerechtvaardigd. 
(Grondwet, art. 97; wet van 29 juni 1964, 
art. 8, § l.) 

8 juni 1971. 1010 

HOOFDSTUK II. 

PROBATIEUITSTEL. 

HOOFDSTUK III. 

GEvVONE OPSCHORTING. 

2. - Gewone opscho1·ting of pTobatie
opscho?·ting.- Verplichting voo1· de ?'echte?' 
de 1·eclenen van de bevolen mactt?·egel nade1· 
te bepalen . - De beslissing waarbij de 
opschorting van de uitspraak cler veroor
cleling wordt bevolen, moet concreet en 
precies de reclenen opgeven waarom de 
rechter geoorcleelcl heeft te moeten ge
bruik maken van h et recht dat de wet 
hem toekent. (Wet van 29 jmli 1964 
betreffencle de opschorting, het uitstel 
en probatie, a rt. 3, lid 4.) 

21 septernber 1970 en 2 februari 1971. 
67 en 533 

3. - Gewone opscho1·ting of p1·obatie
opscho1·ting. - Ve1pl'ichting voo1· de ?'echte?' 
de 1·eclenen van de mctctt?·egel te vennelden. 
- De b eslissing, d ie de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling gelast, 
mag zich niet ertoe beperken de vervul
ling van de wettelijke vereisten tot het 
gelasten van deze m aatregel vast te stel
len, maar 1noet de reclenen vermelden die 
ten deze becloelcle m aatregel rechtvaar
digen. (Gronclwet, art. 97 ; wet van 
29 juni 1964, art. 3, lid 4.) 

8 december 1970 en 6 april 1971. 
352 en 749 

4 . - Opscho1·ting van de ve1·oonleling. 
- I-Ie?Toeping. - Voonvaanlen . - De 
opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling kan niet worden herroepen 
op basis van een veroordeling tot een 
correctionele hoofdgevangenisstraf van 
t en n~inste een maand en ten hoogste 
zes maanden wegens een nieuw tijclens 
de proeftijd gepleegd nlisclrijf, clan wan
neer cleze veroordeling zonder uitstel is 
uitgesproken (Wet van 29 jl.mi 1964, 
art. 13, § 2.) 

26 april 1971. 822 

5. - Gewone opscho1·ting of p1·obatie
opscho1·ting. - Nattwlcetwige vennelding 
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van de 1·edenen van de bevolen maat1·egel. 
- Beg1·ip. - De redenen tot rechtvaar
diging van de beslissing dat de veroor
deling ten gtmste van de beklaagde wordt 
opgeschort, worden nauwkeurig vermeld 
door het arrest dat erop wijst " dat 
bovendien mag verhoopt worden dat de 
beklaagde zich aan dergelijke feiten niet 
meer zal schuldig maken ». (Grondwet, 
art. 97; wet van 29 jtmi 1964, art. 3, 
§ 4.) 

· 8 juni 1971. lOll 

HOOFDSTUK IV. 

PROBATIEOPSCHORTING. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 

1. - Stmjzalcen. - Ven'iietiging omdot 
de 1·echte1· in hogm· be1·oep lcennis heejt 
genomen van de stmjvonle1·ing die bij 
hem niet aanhangig is gemaalct en clefini
tiej is be1·echt. - Vemietiging zonde1· 
ve1·wijzing. - Wordt een b eslissing ver
nietigd in zover de rechter in hoger 
beroep kennis heeft gen01nen van de 
strafvordering die bij hem niet aanhangig 
was en die definitief is berecht, clan 
worclt de vernietiging zoncler verwijzing 
uitgesproken. 

28 september 1970. 90 

2. - St1·ajzalcen . - A1Test ve1·nietigd 
in zove1· het de belclaagde onwettelij lc in de 
kosten heejt ve1·oo1·deelcl. - Kosten die ten 
laste van de Stactt moeten blijven . -
Ve1·nietiging zondeT ve1·wijzing. - Worclt 
een vonnis aileen vernietigcl in zover het 
de beklaagcle onwettelijk in de kosten 
van de strafvorclering heeft veroordeelcl, 
wanneer cleze ten laste van de Staat 
moest en blijven, claar cleze vordering 
verj aarcl is, geschiedt de vernietiging 
zonder verwijzing . 

23 november 1970. 274 

3. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. Beslissing 
ve1"nietigd omdat zij onwettelijlc een hoge1· 
be1·oep tegen een in laatste aanleg gewezen 
vonnis ontvanlcelijlc heejt ve1·lclaa1·d. -
Ve1·nietiging m et ve1·wijzing. - Inclien 
een beslissing, die in burgerlijke zaken 
het beroep en vonnis heeft gewijzigd, 
worclt vernietigd op grond clat zij 
onwettelijk het hoger beroep ontvan
kelijk heeft v erklaarcl, aangezien het 
vonnis in laatste aa.nleg was gewezen, 

wordt de vernietiging m et verwijzing 
uitgesproken. 

16 december 1970. 390 

4. - Btwge1'lijlce zalcen . Eisen in 
ve1·goeding vctn de schade voo1·tspntitende 
uit een ongeval op de weg nam· of van het 
we1·k . - Ve1·nietiging van de beslissing 
van de 1·echtbanlc van ee1·ste aanleg in 
hoge1· be1·oep 1·echtdoende. - Ventietiging 
na de inwe1·lcingt1·eding van m·tilcel 579 
van het Ge1·echtelijlc Wetboelc (wet van 
24 juni 1969, m·t. 12). - Ve1·wijzing 
naa1· het a1·beidshoj. - Tndien een vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg, 
rechtdoende in hoger beroep op een eis 
b etreffencle de vergoecling der schacle 
voortsprui.tende uit een ongeval op de 
weg naar of van het werk, vernietigcl 
wordt na de inwerkingtrecling van ar ti
kel 579 van h et Gerechtelijk Wetboek 
(wet van 24 jtmi 1969, art. 12), waarbij 
d e kennisneming van dergelijke zaken 
aan de arbeidsrechtbank worclt opgedra
gen, verwijst het Hof de zaak naar het 
arbeidshof. (Gerecht. Wetb., art. IIIO; 
art. I , 3°, vervat in artikel 4 van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerecht. Wetb.) 

16 december 1970. 390 

5. - Ve1·niet·ig·ing van een beslissing 
van een ge1·echt, dat op het ogenblilc van 
de ve1·nietiging niet mee1· bevoegd is. -
Venvijzing naa1· het op dat ogenblilc 
bevoegde gencht. - W am1eer het Hof 
een beslissing van een gerecht vernietigt 
en de gerechten van dezelfcle rang op 
h et ogenblik van de vernietiging niet 
m eer bevoegd zijn om van de zaak 
kennis te nen1en, wordt, b ehoudens 
anclersluidende wetsbepaling, de zaak 
verwezen naar het· gerecht in hoogste 
feitelijke aanleg dat op het ogenblik 
van de vernietiging b evoegd is. (Gerech
t elijk Wetb ., art . 3 en IIIO.) (Impliciete 
oplossing. ) 

23 dece111ber 1970. 413 

6.- BtwgeTlijlce zalcen.- Ve1·nietiging 
van een vonnis van cle 1·echtbanlc ·van 
ee1·ste aanleg inzalce a1·beidsongevallen. -
Rechtbanlc te1· zalce niet mee1· bevoegd op 
het ogenblilc van de ve1·nietiging . 
Ve1·wijzing nam· het a1·beidshoj. - vVan
n eer een vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg inzake arbeidsongevallen 
wordt vernietigd na de inwerkingtreding 
van artikel 579 van het Gerechtelijk 
Wetboek, krachtens hetwelk de arbeids
gerechten ter zake bevoegd zijn, wordt 



1294 VERWIJZING NA CASSATIE. 

de zaak verwezen naar het arbeidshof. 
(Gerechtelijk Wetb., art. 3 en 1110.) 

23 december 1970. 413 

7. - BU?·ge?"lijke zaken. - Vemietiging 
van eeh sententie van een we?·k?·echte?'s?·aad 
van be1·oep na de inwe?·lcingt?·eding vctn de 
wet ho~tdencle het Ge1·echtelijk W etboek. -
Venvijzing naa?" het a1·beidshoj. - Ver
nietigt het Hof een sententie van de 
werluechtersraad van b eroep na de 
inwerkingtrecling van de wet houclencle 
het Gerechtelijk W etboek, dan verwijst 
het de zaak naar het arbeiclshof. (Gerecht. 
Wetb., art. 3, 578, 607 en 1110.) 

6 januari 1971. 432 

8. - Stmfzaken. Voorziening in 
cassatie van de beklaagde. - Vemietiging 
zonde1· venvijzing van de beslissing op de 
st?·afvonle?·ing wegens ve?jaTing. - Bu?·
ge?"lijke pa1·tij lean ~vettelijk ve?·oo?·deelcl 
w01·den in de kosten van deze ?'echtsvo?·de
?'ing wegens de ald~ts uitgesp1·oken ve?·nie
tiging van de beslissing op de bu?·ge1·lijke 
?'echtsvo?·de?·ing. - V envijzing teneinde 
te beslissen op de bu1·ge1·lijke ?'echtsvO?·de-
1'ing en ove1· de kosten van de st?·ajvO?·de-
1'ing. -Indian op de voorziening van de 
veroordeelcle beklaagcle, de beslissing op 
de strafvorclering vernietigd wordt zonder 
verwijzing omclat . deze vordering verval
len was, en wegens de eveneens uitge
sproken vernietiging van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering de 
burgerlijke partij wettelijk k an worden 
veroordeeld in de kosten van de straf
vordering, is er grond tot verwijzing om 
t e beslissen op de burgerlijke rechtsvor
dering en over de kosten van de straf
vordering . 

11 januari 1971. 448 

9. - Stmfzalcen. - Oassatie omdat het 
hof van be1·oep, zonde1· met eenpcwigheid 
uitspntalc te doen, de doo?' cle co?Tectionele 
?'echtbanlc ~titgespmken aanvullende gevan
genisst?·af ve1·zwam·t . - Venvijzing be
pe?·lct tot dit punt. - Wordt een arrest 
vernietigd omclat het hof van beroep, 
zonder met eenparigheicl uitspraak te 
doen, d e door de correctionele rechtbank 
uitgesproken vervangende gevangenis
straf verzwaart, dan worclt de zaak aileen 
verwezen opclat over d e vervangencle 
gevangenisstraf zal worden beslist. 

8 februari 1971. 550 

10. - St1·ajzaken. - Vonnis ve1·nietigcl 
in zove?' het de beklaagde onwettelijk in de 
lcosten van de st?·afvonle?·ing heeft ve1·-

o01·deeld. - Kosten die ten lctste van de 
Staat moeten blijven. - Oassatie zonde?' 
ve1·wijzing. - Worclt het bestreclen 
vonnis aileen vernietigcl in zover het de 
b eklaagde onwettelijk in de kosten van 
de strafvorclering heeft veroordeeld, ter
wijl zij t en laste van d e Staat moesten 
blijven, clan geschieclt d e cassatie zoncler 
verwijzing. 

8 februari 1971. 551 

11. - Bu?'[JB?'lijke zaken. - Vemieti
gin g van een vonnis van de ?'echtbank 
van ee1·ste aanleg inzake a?·beidsove?'een
komsten. - Rechtbank te?" zalce niet mee?' 
bevoegd op het ogenblik van de vemietiging. 
- Ve1·wijzing naa1· het A1·beidshoj. -
Wanneer bij ontstentenis van een werk
r echtersraad de vreclerechter met toe
p assing van artikel 3, 6°, van de wet 
van 25 m aart 1876 uitspraak heeft 
geclaan over een geschil inzake arbeicls
overeenkomsten en het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg waarbij in 
hoger beroep uitspraak wordt gedaan, 
wordt vernietigd na de inwerkingtrecling 
van artikel 578 van het Gerechtelijk 
Wetboek, luach tens hetwelk de arbeicls
gerechten t er zake bevoegcl zijn, worclt 
d e zaak verwezen naar het Arbeiclshof. 
(Gerecht. Wetb., art. 3 en 1110.) 

24 februari 1971. 606 

12 . - Stmfzaken. - Oassatie omdat 
het hof van be1·oep, zonde1· met eenpm·igheid 
van stemmen ~titsp1·aak te cloen, de aan
vttllende gevangenisst1·aj die de co?"?"ectionele 
?'echtbanlc heeft ~titgesp?"oken, heeft ve?'
zwam·d. - Ve1·wijzing hieTbij bepe?"kt. -
W orclt een arrest vernietigd omclat h et 
h of van beroep, zoncler met eenparigheid 
van stermnen van zijn leden uitspraak 
t e doen, de vervangencle gevangenisstraf 
die d e correctionele rechtbank heeft uit
gesproken, h eeft verzwaarcl, clan worclt de 
zaak enkel verwezen opclat over de 
vervangende gevangenisstraf wordt be
slist . 

1 maart 1971. 623 

13.- Stmfwken.- Stmfvo?·de?·ing.
JYI isd1·ijj stntjbaa1· gestelcl met een co?'?'ec
tionele of een politiestmf. - Oassatie. 
omclat cle stntjvonle1·ing ve1jaa1·d was, 
actngezien de ?'echte?' een poli tiest?"Ctj heeft 
toegepast. - St?·afvonle?·ing niet ve1jaa1·d 
in cle staat van het gecling net cassatie. -
Venvijzing. - Ingeval de beslissing op 
d e strafvordering vernietigd wordt, om
dat de rechter een politiestraf heeft 
toegepast op een feit dat strafbaar is. 
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gesteld m et een correctionele straf of een 
politiestraf en dat als overtreding ver
jaard is, en, in de staat van het geding 
na cassatie, de strafvordering niet ver
jaard is, wordt de zaak verwezen. 

3 mei 1971. 861 

. 14. - B~w·ge1·lijke zalcen. - Vemieti
ging van een vonnis van de ?'echtbanlc 
van ee1·ste aanleg inzalce sociale zelce?'
heidsbijdmgen. - Rechtbanlc te1· zalce 
niet mee?' bevoegd op het ogenblik van de 
ve1·nietiging. VeTwijzing naa1· het 
m·beidshoj. - W anneer een vonnis vari 
de rechtbank van eerste aanleg zetelend 
in hoger beroep inzake sociale zeker
heidsbijdragen wordt vernietigd na de 
inwerkingtreding van artikel 580, 1°, van 
het Gerechtelijk W etboek, krachtens 
hetwelk de arbeidsgerechten ter zake 
bevoegd zijn, wordt de zaak verwezen 
naar het arbeidshof. (Gerecht. vVetb ., 
art. 3 en 1110.) 

5 mei 1971. 872 

15. - Bu1·ge?·lijlce zalcen. - Vemieti
ging van een vonnis van de ?'echtbanlc 
van ee1·ste aanleg inzalce a?·beidsove?·een
lcomsten. - Rechtbanlc te1· zalce niet mee1· 
bevoegd op het ogenblilc van de ve1·nietiging. 
- Ve1·wijzing naa1· het m·beidshof. -
Wanneer bij ontstentenis van een werk
rechtersraad de vrederechter m et toe
passing van artikel 3, 6°, van de wet 
van 25 maart 1876 uitspraak heeft 
gedaan over een geschil inzake arbeids
overeenkomsten en het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg, waarbij in 
hoger beroep uitspraak wordt gedaan, 
wordt vernietigd na de inwerkingtreding 
van artikel 578 van het Gerechtelijk 
V\Tetboek, krachtens hetwelk de arbeids
gerechten ter zake bevoegd zijn, wordt 
de zaak verwezen naar h et arbeidshof. 
(Gerecht. Wetb., art. 3 en 1110.) 

2 juni 1971. 977 

16. - Stmfzalcen. - Oassatie bepe1·lct 
tot de beschilclcing tot ve1·vallenve?·lclm·ing 
van het 1·echt een voe1·tuig of een luchtschip 
te bestu1·en of een 1·ijdie1· te geleiden 
wegens lichamelijlce ongeschilctheid. 
Ve?·vallenve?·lcla?·ing die ten deze niet 
wettelijlc leon wo1·den uitgespmlcen. -
Oassatie zondeT ve1·wijzing. - Wordt een 
beslissing aileen v.ernietigd in zover zij 
een vervailenverklaring uitspreekt van 
het recht een voertuig of een luchtschip 
te besturen of een rijdier te geleiden, 
die de rechter niet mocht uitspreken, 

dan is er geen grond tot verwijzing. 
(Sv., art. 429, laatste lid.) 

14 juni 1971. 1031 

17. - B~wge1·lijlce zalcen. - Vemieti
ging van een vonnis vcm de ?'echtbanlc 
van ee1·ste aanleg inzalce m·beidsongevallen. 
- Rechtbanlc te?' zalce niet mee?' bevoegd 
op het ogenblilc van de ven~ietiging. -
Ve1·wijzing naa1· het a1·beidshoj. - Wan
neer een vmmis van de rechtbank van 
eerste aanleg inzake arbeidsongevailen 
wordt vernietigd na de inwerkingtreding 
van artikel 579 van het Gerechtelijk 
Wetboek, luachtens h etwelk de arbeids
gerechten ter zake bevoegd zijn, wordt 
de zaak v erwezen naar het arbeidshof. 
(Gerecht. Wetb., art. 3 en 1110.) · 

16 j1.mi 1971. 1041 

18. - T~tchtza.ken. - 01·de van a?·chitec
ten. - Oassatie van een beslissing van 
de Raad van be1·oep uitsl~titend geg1·ond 
op een Teglement dat geen bindende lcmcht 
heejt. - Bewezen ve1·lclaa?·de jeiten die 
een teko1·tkoming inzake be?·oepsplichten
leeT kunnen opleveTen, ongeacht dit ?'egle
ment. - Oassatie met ve1·wijzing. -
Ingeval een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van architecten ver
nietigd wordt omdat de toegepaste 
sanctie uitsluitend gegrond is op een 
reglement van beroepsplichten dat geen 
bindende kracht heeft, maar de bewezen 
verklaarde feiten een tekortkoming kun
nen opleveren inzake beroepsplicht, on
geacht dit reglement, geschiedt de cassa
tie met verwijzing . 

21 juni 1971. 1054 

VERZEKERINGEN. 

1. - Ve1·plichte aanspmkelijlcheids
ve?·zelce?·ing inzake moto?Tijt~tigen. - Om
vang. - Eigenam· van het voe1·t~tig, 
veTzelce?·ingneme?'. - V oe1·t~tig best~tu1·d 
dom· een ande1·e pe1·soon dan de ve?·zelce
?'ingneme?'. - Voo1·waa1·den waaTonde1· de 
aanspmkelijlcheid van deze bestu~wde1· ge
dekt is doo1· de vM·zeke1·ing van de eigenam· 
van het voe1·t~tig. - Buiten het geval 
waarin de houder of de bestuurder van 
een motorrijtuig, die zich door diefstal 
of geweldp leging de macht over het 
motorrijtuig heeft verschaft, is zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid ge
dekt door de door de eigenaar van het 
voertuig gesloten verzekering; is derhalve 
niet wettelijk gerechtvaardigd het vonnis 
dat op grond aileen dat de bestuurder 



1296 VERZEKERINGEN. 

van het voertuig noch de verzekerde 
noch een benadeelde persoon is, beslist 
dat de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van cleze bestucucler en die van zijn 
vader, burgerrechbelijk aansprakelijke, 
niet gedekt zijn door .de verzekerings
overeenkomst, die de eigenaar van het 
voertuig heeft gesloten. (Wet van 1 juli 
1956, a rt. 1 en 3.) 

21 september 1970. 64 

2 . V mplichte aanspmkelijkheids-
ve?'zelce?·ing inzake moto1'1'ijt~tigen. - Ex
cepties die cloo1' de ve1·zeke1'act1' aan cle 
benadeelcle pe1·soon mogen wonlen tegen
gewo?pen. - Beg1·ip. - De excepties 
voorbspruitencl uit de verzekeringsover
eenkomst die, naar luid van artikel ll 
van d e wet van 1 juli 1956 betreffencle 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
r ing inzake motorrijtuigen, door de 
verzekeraar aan de benadeelde niet kun
nen worden tegengeworpen, zijn de 
excepties die de verzekeraar kan gronden 
op een bestaande overeenkomst om 
ontslagen te worden van zijn verplich
tingen jegens de verzekeringnemer en 
niet clie welke het bestaan zelf van de 
overeenkomst, haar clraagwijdte en clek
king van het risico betreffen. 

9 november 1970. 227 

3 . . Ve1·plichte aanspmlcelijlcheids-
Ve1'Zeke1'ing inzcdce moto1'1'ijtuigen. - S taat 
of instellingen vcm openbctcw nttt waa1·van 
spmlce in a1·tilcel 14 van cle wet van 1 jttli 
1956 die voo1· lnm moto1'1'ijt~tigen geen 
ve1·zelce1·ing hebben aangegaan. - Bw·
gen·echtelijlce ctanspmlcelijlcheicl va.n de 
houde1·s en besttttwcle?'S vwn cleze voe1·tuigen 
geclelct cloo·r cle S taat of cloo1· cle genoemde 
instellingen. - Beg1·ip . - Wanneer de 
Staat of de instellingen van openbaar 
nut, die gehruik maken van d e mogelijk
h eicl, hun toegekend door artikel 14 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijld1eidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, voor hem motor
rijtuigen geen verzekering hebben aan
gegaan, clekken zij zelf de bm·gerrechte
lijke aansprakelijkheid van elke houcler 
of bestuurder van cleze voertuigen en 
laatstgenoemclen zijn krachtens voor
melde wet « verzekerden », met h et gevolg 
dat zij, behoudens andersluidend bij de 
wet toegestaan heeling, outlast worden 
van d e verplichting persoonlijk bij te 
clragen in de vergoeding van de schade . 

12 november 1970. 236 

4. V e1plichte a.anspmlcelijlcheicls
ve1'zeke1·ing inzalce moto1'1'ijtuigen. - Staat 

of instellingen van openbam· nut waa1·van 
sp1·ake in m·tikel 14· van de wet van 
1 jttli 1956 clie voo1· hun moto1'1'ijtuigen 
geen ve1·zeke1'ing hebben aangegaan. -
Staat of instellingen die de benadeelde 
pe1·soon hebben schadeloos gesteld. 
V e1·haal tegen de houcle1· of bestuu1'de1', 
clade?' van de schacle. - G·renzen. -
W anneer de Staat of een ins telling 
van openbaar nut waarvan sprake in 
artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 
betreffencle de verplichte aansprakelijk
h eiclsverzekering, die zelf de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van d e houclers 
en bestuurders van hem voertuigen 
dekt, de vergoeding h eeft b etaald, ver
schulcligd aan een persoon die schade 
heeft geleclen, waardoor deze wet van 
toepassing is geworclen, mag hij een 
verhaal tegen deze houder of bestum·der 
enkel uitoefenen onder de voorwaarden 
en in de mate zoals clit is bepaald bij 
artikel 11 , lid 2, van dezelfde wet. 

12 november 1970. 236 

5 . - Rechtsvo1·de1·ing clie voo1·tvloeit ttit 
een ve1·zelce1'ingspolis. - Ve1jct1'ingste1'
mijn. - Elke r echt svorclering die voort
vloeit uit een verzekeringspolis is ver
jaard door verloop van drie jaren, te 
rekenen van de gebeurt enis waarop zij 
is gegrond. (Wet van ll jcmi 1874, 
art. 32.) 

20 november 1970. 261 

6. - Rechtsv01·cle1·ing clie voo·rtvloeit 
~tit een ve1·zelce1'ingspolis. - Gebeu1·tenis 
vanaf wellce de ve1jm·i1.~gstennijn begint te 
lopen. - De geb em·tenis waarop gegrond 
is de rechtsvordering van de verzekeraar 
t egen de verzekerde tot terugbetaling 
van de bedr agen welke h ij aan h eb slacht
offer van een ongeval h eeft uitgekeerd, in 
geval van grove sch u ld van de verzekercle, 
gebeurtenis vanaf welke de clriejarige 
verjaring begint te lopen, is niet h et 
schaclegeval. Over het algemeen is deze 
gebecubenis de betaling door de verze
k eraar, nadat is komen vast te staan 
dat hij wettelijk erboe gehouden is d e 
b enadeelde clerde t e vergoeclen. (Wet van 
ll jcmi 1874, art. 16 en 32.) 

20 november 1970. 261 

7 . - Ve1plichte aanspmlcelijlcheids
ve?'zelce?'ing inzalce moton·ijtttigen. - V1·ij
willige tttssenkomst van cle ve1·zeke1·aa1' 
voo1· de ee1·ste 1'echte1'. - Geen hoge1· 
be1·oep van cle ve1·zelcemm·. - V1·ijwillige 
t~tssenkomst van de ve?·zelce?·aa?' voo1· de 
1·echte1' in ho geT be?"oep. - V e1•zelce1'aa1; 
1·egelmatig tttssengelcomen in de zaak voo1· 
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de ?'echte?· in hoge1· bm·oep. - D e verzeke
raar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van een bestuurder van een 
motorrijtuig, die in de zaak voor d e 
correctionele r echtbank vrijwillig is tus
sengekomen, is ontvankelijk om vrijwillig 
tussen, t e komen voor de rechter in 
hoger b eroep, ook al h eeft hij geen 
hoger beroep ingesteld tegen de v eroor
deling op d e rechtsvordering van · de 
burgerlijke p artijen. 

18 januari 1971. 477 

8, - V e1·zeke1·ingswet inzake ve1·goeding 
van de schade voo?'tsp?'ttitende ttit m·beids
ongevallen. - Polis wam·in bedongen 
wo1·dt dat de valse aangijten die het bedmg 
van de p?'emie kttnnen ve1'1ninde1·en voo1· 
de ve1·zekenle het ve1·lies meeb1·engen van 
alle ?'echten tenzij hij bewijst dat hem 
geen schuld t1·ejt. - Rechte1· die beslist 
dat de ve1·zeke?'de geen jottt heejt begaan 
daa1· hij te goede1· t?'Ottw was . - Misken
ning van de bewijslcmcht van de polis. -
De bewijskracht van een verzekerings
polis inzake vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
waarin bedongen wordt dat de valse 
aangiften die het bedrag van de door de 
verzekerde verschuldigde premie kwm.en 
verminderen voor deze laatst·e heb verlies 
van zijn rechten kuruien meebrengen, 
tenzij hij bewijst dat hem geen schuld 
treft, wordt miskend door de rechter die 
beslist dat de afwezigheid van schuld 
blijkt uit het verslag van een verzeke
ringsinspectew· die erkent dat de ver
zekerde te goeder trouw was. 

5 mei 1971. 877 

9. - V e1·zelcema1' die de· ove1·eenlcomst 
ve1·de1· heeft ttitgevoe1·d nadat hij kennis 
had genomen van de wijzigingen actn het 
1·isico doo1· de ve1·zelcenle . - Rechte1· die 
niet ambtshalve lean beslissen dat de 
ve1·zelce?'aa1' de ve1'vallenve1·kla?·ing van de 
·ve1·zelce1·de niet mag in?'oepen. - De 
rechter kan niet ambtshalve beslissen 
dat de verzekeraar, die d e overeenkomst 
verder uitgevoerd heeft na kennisneming 
van de wijzigingen aan het risico door 
de verzekerde, het verval bepaald in 
artikel 31 van de wet van 11 juni 1874 
n iet kan iuroepen. (Impliciete oplossing. ) 

5 m ei 1971. 877 

10 . - W et van 16 decembe1· 18.51, 
a1·tikel 20, 9°. - Recht van het slachtofje1· 
van een ongeval om op het bedmg dat de 
ve?·zelce?·am· aan de ve1·zeke1·de ve1·schuldigd 
is de uitvoe1·ing van zijn eigen schttld
VO?'de?·ing op deze laatste te VO?'de?·en. -

CASSATIE, 1971. - 42 

Omvang. - Artikel 20, 9° van de wet 
van 16 december 1851 kent aan het 
slachtoffer van het ongeval dat door de 
schuld van de verzekerde is veroorzaakt, 
het r echt toe om van de verzekeraar en 
op het bedrag dat deze aan de v erzekerde 
verschuldigd is, de . betaling van zijn 
eigen schuldvordering op de verzekerde 
te vorderen, binnen de perken zowel 
van de door de verzekerde opgelopen 
aansprakelijkheid als van de voorwaar
den waarin de verzekeringsovereenkomst 
aan de verzekeraar de verplichting oplegt 
de aansprakelijkheid van de verzekerde 
te dekken. 

8 mei 1971. 886 

11. - V e1·plichte aanspmlcelijlcheids
ve?·zelce?·ing inzake moto?Tijtttigen. - Voe?'
tuig in het ve1·kee?· geb1·acht zonde1· Ve?'
zeke?·ing. - Misd1·ijj. - Misd1·ijj stmf
baa?' zeljs wannee1· het te wijten is aan 
nalatigheid of onachtzaamheid. - Arti
k el 18, § 1, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprak elijk
h eidsverzekering inzake motorrijtuigen 
is van toepassing op h et feit a lleen dat 
de eigenaar van een dergelijk voertuig 
dit rijtuig in .h et verkeer gebracht of 
toegelaten h eeft dat het in h et verkeer 
gebracht werd op de openbare weg of 
op de ermede gelijkgestelde terreinen, 
die niet openbaar zijn maar opengesteld 
zijn voor een bepaald aantal personen 
die het recht hebben er aanwezig te zijn, 
zonder dat de burgerrechtelijke aampra
kelijkheid, waartoe dit voertuig aanlei
ding kan geven, d oor een bij de wet 
vereiste verzekering gedekt is ; bet mis
drijf is strafbaar zelfs wanneer het te 
wij ten is aan nalatigh eid of onach tzaam
heid. 

ll mei 1971. 907 

12. - Ve?J.J lichte aanspmlcelijkheids
ve?·zelce?·ing inzalce moto?'?'ijtuigen. - Ve?'
zeke?·ing doo?' een gamgist gesloten tot 
deklcing van de aanspmlcelijlcheid waa1·toe 
aanleiding lcttnnen geven de moto?Tijtuigen 
die hem toebeho1·en, maa1· die doo1· zijn 
clienten wo1·den ·bestutwd. - Bepaling 
dat de aanspmlcelijlcheid alleen gedekt is 
wannee1· geen ande1·e ve1·zel~e1'ing deze 
aanspmlcelijkheid delct. - Bepaling lean 
aan de benacleelcle pa1·tij niet wo1·clen 
tegengeWO?'Jlen . - D e bepaling van een 
verzekeringsovereenkomst door een gara
gist gesloten tot dekking, met toepassing 
van de wet van 1 juli 1956, van de 
burgerrechtelijke aansprakelijld1eid waar
toe aanleiding kmmen geven de motor
rijtuigen die hem toeb ehoren, maar die 
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door zijn clienten worden bestuurd, naar 
luid waarvan de aansprakelijld1eid alleen 
gedekt is wanneer geen andere verzeke
ring h et risico dekt, kan aan de benadeel
de partij niet worden tegengeworpen. 
(Wet van I juli I956 , art. 6 en II.) 

II juni I 97l. 10I7 

13. - Ve1plichte aanspmkelijkheids
ve?·zelce?·ing inzake moto?Tijtuigen. - JVlo
delcontmct, aTtilcel 36. - Uitlegging clam· 
de jeitem·echte1·. - Het arrest dat vast
stelt, dat de betekening van d e ontbinding 
van he~ contract geschied is aan het door 
d e verzekeringnemer in h et contract 
opgegeven adres en beslist, dat voor de 
geldigheid van d eze betekening niet 
vereist is dat de verzekeringnemer wer
kelijk kennis h eeft gekregen van de 
ontbinding, geeft van artikel 36 van het 
modelcontract betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen een uitlegging die strookt 
met de bew6ordingen ervan. 

I5 jtmi 1971. I038 

14. - Ve1·plichte aanspmlcelijkheicls
ve?·zeke?·ing inzalce moton·ijtuigen. - Voo?'
we?·p van deze ve?'zelce?·ing. - D e verplichte 
aansprakelijld1eidsverzekering inzake mo
torrijtuigen dekt d e schade die door het 
verkeer van h et verzekerde voertuig op 
de openbare weg en de daarmee gelijk
gestelde terreinen wordt veroorzaakt, 

·met uitsluiting van andere schade die 
het voer~uig k an veroorzaken, onder 
m eer bij de h erstelling ervan in een 
private plaats. (Wet van I juli I956, 
art. 2, al. I.) 

24 juni I97l. I077 

VERZET. 

1. - Stmjzaken. - Ve1·stekvemm·deling 
tot een enlcele st1·aj wegens ve1·scheiclene 
misd1·ijven. - Ve1·zet van de belclaagde. 
- Ve?'OO?'deling tot ve1·schillencle st?·affen. 
- Onwettelijlcheicl. - Indien de beklaagde 
tot een enkele straf bij verstek is ver
oordeeld wegens verscheidene misdrijven 
die a ls een enkel strafbaar feit worden 
aangemerkt, dan kan hij, op zijn verzet, 
wegens dezelfde misdrijven niet tot twee 
of m eer onderscheiden straffen worden 
veroordeeld. (Wetb. van strafv., art. I 87 
en I 88.) 

I4 d ecember I970. 379 

2.- Stmjzaken.- Ve?·stekveToo?·deling. 
VeTzet. - H oge1· be1·oep van het 

openbaw· ministe1·ie dat enlcel is ge1·icht 
tegen het vonnis op het ve1·zet. - Rechtm· 
in hoge1· be1·oep die de ve?·stelcve?'001'deling 
ve1·zwam·t. - Onwettelijkheicl. - Op het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
dat enk el gericht is tegen het vomlis 
op het verze~ van de beklaagde, mag de 
rech~er in hoger beroep de t en las~e van 
de beklaagde uitgesproken verstekver
oordeling niet verzwaren. (We'tb. van 
strafv ., art. I87 , I88, 202 en 203.) 

I 4 december I970. 379 

3 . - St1·ajzalcen. Ve1·stekvonnis 
waa1·bij de beklaagcle wo1·dt ve1·oonleelcl tot 
een gevangenisstmf en een gelclboete. -
Beslissing op het ve1·zet die de gevangenis
st?·af ve1·hoogt en uitstel vedeent. - Ve?' 
zww·ing van de st?·af. - D e bij verstek 
uitgesproken straf wordt onwettelijk 
verzwaard door de beslissing die, op het 
verzet van de beklaagde, de gevangenis
straf verzwaart, ook al wordt de geld
boete beves ~igd en al wordt uitstel ver
leend, hetgeen door h et verstekvonnis 
niet werd toegekend. 

I9 januari I97l. 483 

4 . - Stmjzaken. Ve1·stelcvonnis 
waa1·tegen cloo?' het openbaa1· ministe1·ie 
geen hoge1· bemep wo1·dt ingesteld. -
Beslissing op het hoge1· be1·oep van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen het vonnis op 
ve1·zet . - Ve1·zww·ing van de bij ve1·stek 
ttitgesp1·olcen stmf. - Onwettelijlcheicl. -
W a1meer tegen een verstekvonnis door 
het openbaar ministerie geen hoger 
beroep wordt ingesteld, kan de rechter 
in hoger beroep, uitspraak doende op h et 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen het vonnis op h et verzet van de 
beklaagde, d e b ij h et verstekvonnis 
uitgesproken straf niet verzwaren. 

I9 januari I97l. 483 

5. - Tem~ijn. - BttTged ijlce zalcen. -
Ve1·zette1"mijn. - Beg1·ip . - De t ermijn 
om een rechtsmiddel aan te wenden 
behoort t ot h et wezen van dit rechts
middel en kan er n iet . van afgezonderd 
worden. 

5 maart I97l. 647 

6.- Stmfzalcen.- Vonnis bij ve1·stek 
waw·tegen het openbam· ministeTie niet in 
hoge1· be1·oep is gekomen. - B eslissing 
op het hoge1· be1·oep van het openbaa1· 
ministeTie tegen het vonnis op ve1·zet gewe
zen. - V e1·zwm·ing van de bij ve1·stelc 
~titgespmken stmf. - Onwettelijkheid. --'-
W anneer het openbaar ministerie 1liet 
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in hoger beroep is gekomen tegen een 
verstekvonnis, mag de rechter in hoger 
beroep, op h et hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen het vonnis op 
het verzet van de beklaagde gewezen, d e 
door h et verstekvonnis uitgesproken straf 
niet verzwaren. (Wetb. van strafv., 
art. 187, 188, 202 [wet van 1 m ei 1849, 
art. 7] en 203.) 

26 april 1971. 827 

VOEDINGSWAREN. 

1. - Bote1·, ma1·gm·ine, be1·eicle vetten 
en ande1·e eetbm·e vetten. - Wet van 
8 jttli 1935, a1·tikel 5, § 2. - G1'0ot- of 
tussenhanclelaar in bote1·. - Ve1plichting 
in een bijzoncle1· 1·egiste1· de aanvoer en 
wegvoer van de p1·ocl~tkten in te sclwijven. 
- W egvoer. - Beg1·ip.- D e produkten 
die de groot- of tussenhandelaar in boter 
aan de deta ilhandel h eef:, v erkocht zijn, 
in de zin van artikel 5, § 2, van de wet 
van 8 juli 1936 betreffende boter, mar
garine, bereide vetten en andere eetbare 
vetten, « weggevoerde " produkten die 
moeten worden ingeschreven in het bij
zonder, bij deze wettelijke b epaling 
bedoeld register. 

23 november 1970. 278 

2 . - Koninlclijk besluit van 1 decembe1· 
1969 houdende 1·eglemente1·ing bet1·efjende 
het diepv1·iesvlees, genomen te1· uitvoe1·ing 
van de wet van 5 september 1952 bet1·efjende 
de · vleeskeu?·ing en de vleeshandel. -
Dmagwijclte . - Ret koninldijk besluit 
van 1 decemb er 1969 houdende reglemen
tering betreffende het diepvriesvlees, ter 
uitvoering van de wet van 5 september 
1952 betreffende de vleeskeuring en d e 
vleeshandel, onderwerpt het diepvries
vlees aan een speciale reglementering 
ter aanvulling van hoger genoemde wet 
die een r eglementering vaststelt van de 
handel in v lees in het algemeen, zonder 
onderscheid tussen het vers vlees en het 
diepvri esv lees . 

30 november 1970. 305 

3. - Bote1·. - Wet van 8 juli 1935, 
aTtilcel 1, 20 en 23, § 1, 2o, en§ 5, 2°.
Ve1'001'deling om wetens bote1· te hebben 
ve1·kocht die minde1· clan 82 t. h. vetstof
fen bevatte. - Beslissing waa1·bij wo1·dt 
aangenomen dat de beklaagcle onwetend 
leon zijn van het onvoldoende vetgehalte. -
Tegenst1·ijdige beslissing. - Door tegen
strijdigheid aangetast is d e b eslissing 
die de beklaagde veroordeelt omdat hij 

wetens boter heeH verkocht die minder 
dan 82 t. h. vetstoffen bevatte, wanneer 
zij aanneemt dat de b eklaagde van dit 
tekort onwetend kon zijn. (Wet van 
8 juli 1935, art. 1, 20, 23, § 1, 2o, en 
§ 5, 20.) 

14 december 1970. 376 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 

1. - Stmjzalcen. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep neemt kennis van de st1·ajvordeTing. 
- Tussenkomst van het openbaa1· minis
te?·ie. - Voo1'we1p en vaststelling. -
W anneer de r echter in hoger beroep 
kem1is neemt van de strafvordering, is 
h et horen van het openbaar ministerie 
in zijn vordering een substantiele rechts
vorm, die in de beslissing of h et proces
verbaal van de terechtzitting moet wor
d en vastgesteld ; de wet vereist echter 
niet dat de grieven van het openbaar 
ministerie t egen het beroepen vonnis of 
zijn vorderingen ten aanzien van de 
grieven van de beklaagde vermeld wor
d en in de beroepen beslissing of een ander 
processtuk. (Wetb. van strafv., art. 210.) 

14 september 1970. 36 

2. - B~t1·ge1·lijlce zalcen.- Beschilckende 
gedeelte. - Beg1·ip. - Elke beslissing 
van de rechter betreffende een b etwist 
punt vormt een b eschikkende gedeelte, 
onverschillig de plaats waar deze beslis
sing in de tekst van h et VOI)Ilis of het 
arrest voorkomt. 

2 oktober 1970 en 21 m ei 1971. 
108 en 942 

3. - Stmjzalcen. - Politie- en C01'1'ec
tionele 1'echtbanken. - Getuigen. - Geen 
ve1plichting voo1· het openbaa1· ministe1·ie 
deze aan de beklaagde belcencl te maken. -
In politie- en correctionele zaken is het 
openbaar ministerie niet verplicht aan 
de beklaagde de lijst t e b etekenen met de 
getuigen die h et wenst te doen horen. 

8 december 1970. 357 

4. - Stmjzalcen . - Politie- en co?"''ec
tionele 1'echtbanken. - Get~tige die 1·eeds 
is gehoo1·d en de clebatten heejt bijgewoond 
opnieuw onde1· ede gehoo1·d. - Geen 
onwettelijlcheicl. - Geen enkele wetsbepa
ling verbiedt aan de politie- en correc
tionele rechtbanken een getuige, die 
reeds is gehoord en vervolgens de debat
t en heeft bijgewoond, opnieuw onder ede 
t e horen; artikel 316 van het vVetboek 
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van strafvordering is op deze rechtbanken 
niet van toepassing. 

8 d ecember 1970. 357 

5. - St?'afzaken . - Politie- en co?'?'ec-
tionele 1·echtbanken. Getuigen. 
Bevoegdheid van de ?'echte?'. - De politie
en correctionele rechtbanken beoordelen 
op onaantastbare wij ze of het noodza
kelijk en raadzaam is een getuige te horen 
of opnieuw een getuige t e horen die 
reeds in eerste aanleg is gehoord. (Wetb. 
van strafv., art. 153, 155 189, 190 en 
211.) 

8 december 1970. 357 

6. S tmjzaken . Oo?'?'ectionele 
?'echtbanlc. - P1·oces-ve?·baal van de te
?'echtzitting, tijdens wellce de zaalc behan
deld we?'d, niet voo1·zien van de· hand
telcening van de voonitte?' of van de 
g?·i{fte1·. - Vonnis waa?'in niet alle ve?'
eiste vaststellingen voo?}comen om de 
?'egelmatigheid van de ?'echtspleging te 
bewijzen. - Nietigheid. - Nietig is het 
vonnis van de correctionele rechtbank, 
indien het proces-verbaal van de terecht
zitting, tijdens welke de zaak b ehandeld 
werd, niet is voorzien van de h andteke
ning van de voorzitter of van de griffier, 
en in het vonnis niet alle vereiste vast
stellingen voorkomen om de regelmatig
heid van de rechtspleging te bewijzen. 
(Wetb. van strafv., art. 155 en 189; wet 
van 1 mei 1849, art. 10.) 

21 december 1970. 405 

7 . - St1·ajzalcen. - Besche1·ming van 
de maatschappij. - In bemad gehmtden 
zaalc. - Beslissing die op een late1·e 
te1·echtzitting is uitgesp?'olcen zonde1· voo·r
ajgaande dagvacwding van de pa1·tijen. -
Geen nietigheid. - Inclien in strafzaken 
en met name inzake bescherming van de 
maatschappij, na debatten op tegen
spraak, de zaak in beraad is geh ouden en 
de uitspraak van de beslissing tot een 
latere terechtzitting is uitgesteld, !evert 
de omstandigheid dat de beslissi:ng zonder 
voorafgaande dagvaarding van de par
tijen is gewezen geen nietigheidsgrond op. 

4 januari 1971. 423 

8. - Stmfzalcen. - P e1·soon in dienst 
van een pa1·tij. - Als getuige gehoo?'d. -
W ettelijlcheid. - In strafzaken verbiedt 
geen enkele bepaling dat als getuige 
wordt gehoord hij die in dienst staat van 
een der partijen. 

5 januari 1971. 431 

9. - Stmjzalcen. - Getuige. - Ve1·-

plichting tot eedaflegging behalve in de 
gevallen die de wet op bepe1·kende wijze 
aandttidt. - D e getuigen die door een 
strafgerecht worden gehoord, moeten op 
straffe van nietigheid van de rechtsple
ging de bij de wet voorgeschreven eed 
afl.eggen, behalve in de gevallen die de 
wet op b eperkende wijze aanduidt. 
(V\Tetb. van strafv., art. 155, 189 en 317.) 

5 januari en 18 augustus 1971. 
431 en 1130 

10. - Stmjzalcen . - Oonclttsie . -
Beg1·ip. - Een conclusie in strafzaken 
is h et geschrift dat, hoe het dan ook 
genoemd wordt, door een partij of de 
advocaat die h aar vertegenwoorcligt of 
bijstaat , ondertekend is, dat tijdens de 
debatten op de terechtzitting aan de 
rechter wordt overgelegd, waarvan regel
matig wordt vastgesteld dat de rechter 
kem1.is ervan h eeft genomen en waarin 
middelen worden aangevoerd tot staving 
van een eis, een verweer of een exceptie. 

12 januari 1971. 458 

11. - Oo?'?'ectionele en politiezaken. -
JJ!I ondeling lcm·alcte?' van het onde1·zoelc en 
contmdictoi1· lca?'ctlcte?' van cle debatten . -
Bewijsg1·onden. - De regels betreffende 
h et mondeling karakter van het onder
zoek en h et contradictoir karakter van 
de debatten voor de correctionele en 
politierechtbanken, b eletten de rechter 
niet zijn beslissing te gronden op regel
matig t e zijner beoordeli:ng overgelegde 
bewijsmiddelen, zonder een getuigenver
hoor te houden ter terechtzitting. (Wetb. 
van strafv., art. 153, 176, 190 en 211.) 

18 januari 1971. 478 

12 . - St1·ajzalcen . - Ve1·zoelc van een 
pct?'tij om de he1·opening van de debatten. 
- Onctantastbct?'e beoo?'deling doo1· de 
j eitem·echtm·. - D e feitenrechter beoor
deelt op onaantastbare wijze of het 
opportm.m is de debatten te heropenen 
wanneer een p artij daarom verzoekt. 

1 februari 1971. 529 

13. - Stmjzalcen. - Plaatsopneming. 
- Openbaa1·heid van de te?'echtzitting 
niet vastgesteld. - Nietigheid . - Is door 
de correctionele rechtbank een plaats
opneming geschied, en wordt noch door 
het proces-verbaal van deze onderzoeks
maatregel noch door h et hierop gegronde 
vmmis vastgesteld dat de regels betref
fende de openbaarheid van de terecht
zittingen in acht genomen zijn of dat 
het sluiten der deuren regelmatig is 
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uitgesproken, dan is h et vonnis nietig. 
(Grondwet, art. 96.) 

15 februari 1971. 568 

14. - S tmjzalcen. - Beslissing van de 
1·echte1· in hoge1· beToep. - Bevestiging 
op het zicht van een eenslttidend ve1·lclaanl 
afsch?"ift van het vonnis. - Stttlc waa1·in 
niet wonlt ve1·meld dat dit vonnis doo1· 
de 1·echte1· en de g1·if!ie1· is getelcend. -
Beslissing die de toetsing door het I-Iof 
onmogelijlc maalct. - De toetsing door 
het Hof is onmogelijk en artikel 97 van 
de Grondwet wordt derhalve geschonden 
door de beslissing van ·de correctionele 
rechtbank die, rechtdoende in hoger 
beroep , het vonnis van de politierecht
bank bevestigt op het zicht van een 
stuk, waarvan de griffier van dit rechts
college verklaart dat het eensluidend is 
m et het afschrift van dit vom1.is, maar 
waarin niet wordt vermeld d at h et door 
de politierechter en de grifii.er is getekend. 

16 februari 1971. 586 

15. - Bw·ge1'lijlce zaken. - Pe1·soon
lijlce ve1·schijning van de pa1·tijen. -
W etboelc van btwge1'lijlce 1·echtsvo1·de1"ing, 
a1·tilcel 119 en 4..28. - Ve1·plichting een 
p1'0ces-ve1·baal OJJ te malcen van de ve1·
kla1·ingen van de pa1·tijen. - Dmagwijdte. 
- vVanneer de persoonlijke verschijning 
van de p artijen plaatsvindt voor het 
gehele rechtscollege waarbij het geding 
aanhangig is, schrijft de wet niet voor 
dat een proces-verbaal wordt opgemaakt 
waarin de verklaringen van de partijen 
worden vastgest eld. (Wetb. van burg. 
rechtsv., art . 119 en 428.) 

26 febr uari 197 1. 616 

16. - S tmfzalcen . - Getuigen gehoo1·d 
doo1· de politie1·echtbanlc. - Eed dat de 
waa?'lwid en niets dan de waa1·heid zal 
gezegcl w01·den. - Eed die niet beant
wooTdt aan de voo1·sch1-ijten van de wet . -
N ietigheicl van het vonnis van cle c01'1'ec
tionele Techtbanlc die deze nietigheid heejt 
ove1·genomen . - Indien, volgens de vast
stellingen van het p roces-verbaal van de 
terechtzitting , de politierechtbank een 
getuige heeft gehoord, die enkel de eed 
heeft afgelegd dat hij de waarheid en 
niets dan d e waarheid zal zeggen, is 
nietig h et vom1.is van de correctionele 
rechtbank dat op de rechtspleging voor 
de eerste r echter berust en d e nietigheid 
ervan heeft overgenomen door het on
wettig afgenomen getuigenis niet te 
weren. (Wetb. van strafv., art. 155.) 

1 maart 1971. 618 

17. - Stmfzaken. - Bu1·ge1·lijke 1'echts
vo1·de1·ing. - Beschikkende gedeelte. -
Beg1·ip. - Elke b eslissing van de rechter 
over een betwist pcmt vormt een beschik
kende gedeelte, onverschillig de plaats 
waar deze beslissing in de tekst van het 
vonnis of het arrest voorkomt. 

9 maart en 19 april 1971. 
664 en 767 

18. - Stmjzaken. - Politie1•echtbanlc . 
Ve1·schijning van een bu1·ge1·lijke 

pa1·tij. - Toepassing van a1·tilcel 152 
van het lVetboek van stmjvo1·de1·ing en 
niet van a1·tilcel 728 van het Ge1·echtelijk 
W etboelc. - De verschijning van een 

· burgerlijke partij voor d e politierecht
b ank wordt niet geregeld door artikel 728 
van het Gerechtelijk Wetboek, maar wel 
door artikel 152 van het Wetboek van 
strafvordering, zoals het is vervangen bij 
artikel1 van de wet van 16 februari 1961. 

5 april 1971. 740 

19 . - Stmfzalcen. - Politie1·echtbanlc. 
- Pe1·soonlijlce ve1·schijning van een 
1·echtspe1·soon. - Ve1·schijning doo1· een 
van zijn o1·ganen. - Een rechtspersoon 
kan voor de politierechtbank persoonlijk 
verschijnen door een van zijn organen, 
zelfs inclien de wet zelf hem de hoedanig
h eid van orgaan niet verleent. (Wetb. 
van strafv. , art. 152, vervangen bij 
artikel 1 van de wet van 16 februari 
1961.) 

5 april 1971. 740 

20. - S tmjzaken. P laatsopneming 
doo1· de ee1·ste 1'echte1·. - Inachtneming 
van de Tegels bet1·efjende de openbacwheid 
van de te1·echtzittingen niet vastgestelcl. -
Rechte1· in hoge1· be1·oep die zijn beslissing 
g1'0ndt op de vaststellingen bij de plaats
opneming. - Nietigheid . - Wanneer in 
strafzaken de eerste rechter zich ter 
plaa·tse h eeft begeven en noch het 
proces-verbaal van de:z;e onderzoeks
maatregel noch het vonnis v aststellen 
dat de regels betreffende de openbaarheid 
van de terechtzittingen in acht genom en 
werden, is het in hoger beroep gewezen 
vonnis, dat zijn beschikkende gedeelte 
onder meer grondt op de bij de plaatsop
neming gedane vaststellingen, zelf door 
nietigheid aangetast. (Gronclwet, arti
kel 96 .) 

5 april 1971. 740 

21. - Stmfzaken. - Eed. - Doo1· de 
onde1·zoelcsTechte1' aangestelde deskundige. 
- Ve1'1wo1· op de te1·echtzitting van het 
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vonnisge1·echt. - Deshmdige die zich niet 
e1·toe bepe1·lct ve1·slag ttit te b1·engen ove1· 
de uitslag van zijn v1·oege1' opcl1·acht, 
maa1· voo1· clit geTecht als · deshmdige 
opt1·eedt. - Getuigen- en deslctmdigeneecl 
ve1·eist. - De door de onderzoeksrechter 
aangestelde desktmdige moet ter terecht
zitting van het vonnisgerecht t egelijker
tijd de eed als getuige en als deslnmdige 
afleggen, indien hij zich niet ertoe 
beperkt er verslag uit te brengen over de 
uitslag van zijn vroegere opclracht, maar 
tevens optreedt a ls deslnmdige. (Wetb. 
van strafv., art. 44, lid 2, en 155.) 

19 april 1971. 762 

22. - Strafzalcen . - Getuigenis vcm 
een deshmclige voo1· de poli tie1·echtbanlc 
nietig wegens het ontb1·elcen van cle ve1'
eiste eedaflegging. - Nietigheid van het 
vonnis vcm de politier·echtbanlc. - Rechte1· 
in hoge1· be1·oep d'ie het onwettelijlc ajge
nomen getttigenis niet heeft gewee1·d. -
Nietigheid van het OJJ het hoge1· be1·oep 
gewezen vonnis. - vV anneer een vonnis 
van de politierechtbank nietig is op 
grond dat een d eskundige ter t erechtzit
ting gehoord werd, zonder de vereiste 
eed te h ebben afgelegd, is ook nietig het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
dat, rechtdoende in hoger beroep, deze 
nietigheid overneemt door de onwettelijk 
afgenomen getuigenis niet t e weren. 
(Wetb. van strafv., art. 44, lid 2, 155 
en 176.) 

19 april 1971. 762 

23. - St1·ajzalcen. - Dochte1· vcm de 
belclaagde als getuige gehoonl do01· de 
c01'1'ectionele 1'echtbanlc. - Eed ve1·plicht 
op strafje van nietigheid. - D e dochter 
van een beklaagde die als getuige wordt 
gehoord door de correctionele rechtbank, 
moet op straffe van nietigheid de wette
lijke eed afleggen . (Wetb. van strafv., 
art. 155, 156 en 189.) 

19 april 1971. 771 

24. - Stmjzalcen. - Getuige-deshm
clige doo1· bemiddeling van een tollc 
gehoonl. - Geen vaststelling van de 
leejtijcl van cle tollc en van het cdleggen 
van cle eed doo1· deze. - Nietigheid vcm 
het an·est. - Nietig is h et arrest dat 
stetmt op de verklaringen en vaststellin
gen van een getuige-deskundige die ter 
terechtzitting gehoord werd door bemid
cleling van een toile, wanneer diens 
leeftijd niet wordt vastgesteld en even
min dat hij de voorgeschreven eed heeft 
afgelegd. (Wetb. van strafv., art. 332.) 

20 april 1971. 773 

25.- Stmfzalcen . - Debatten op tegen
spraalc. - B eslissing late1· ttitgesp1·olcen 
bttiten de tegenwoonligheid van cle be
lclaagde. - B eslissing niettemin op tegen
spmalc gewezen. - D e omstandigheid 
dat de beslissing in strafzaken, na 
debatten op tegenspraak, buiten de 
tegenwoorcligheid van de beklaagde wordt 
uitgesproken op het einde van dezelfde 
terechtzitting of op een latere terecht- . 
zitting, neemt niet weg dat het een 
vonnis op tegenspraak is. 

3 mei 1971. 859 

26.- Btw·ge1'lijlce zalcen.- Ge1·echtel-ijlc 
Wetboelc, m·tilcel 721. - Dossie1· van de 
1·echtspleging. - Rechtspleging gesloten 
v661· de je jamw1·i 1969. - A1·tilcel 721 
niet toepasselijlc. - De bepaling van 
artikel 721 v an het Gerechtelijk W etboek 
betreffende h et dossier van de rechtsple
ging, clie in werking is getreden de 
1e januari 1969, is niet toepasselijk op 
het dossier van een v66r deze datmn 
gesloten rechtspleging. 

3 jm1.i 1971. 981 

27. - Btwge1·lijlce zalcen . - Ge1·echte
lijlc Wetboelc, artilcel1066. - Dmagwijdte. 
-Hoewel artikel 1066 van het Gerechte-
1ijk W etboek bepaalt dat ingeval de 
dagvaarding tegen een bepaalde dag 
uitgebracht wordt, het gerecht de zaak 
aan zich houdt en ervoor gepleit wordt 
binnen ten hoogste clrie maanden na de 
inleiding ervan, verplicht het de rechter 
niet binnen d eze termijn uitspraak te 
do en. 

3 jtmi 1971 . 981 

28. - Strafzalcen. - Vonnis wam·bij 
een deslctmcligenoncleTzoelc wo1·dt bevolen. 
- Gelijlcltticlencl ve1·lclam·cl afsclwift. -
Beg1·ip. - Het afschrift van het vomus 
waarbij een deskuncligenonderzoek wordt 
bevolen moet bij het dossier van de 
strafrechtspleging worden gevoegd, wan
neer h et wordt overgezonden aan het 
gerecht waarbij een b eroep tegen h et 
vonnis over de vervolging wordt aange
bracht. Dit afschrift is de letterlijke 
weergave van het vomus die gelijkluidend 
werd verklaard door de griffier die zorgt 
voor de bewaring ervan. 

21 j1mi 1971. 1061 

29. - Stmjzctlcen. Ontb1·elcen va.n 
een gelijlclttidend ve1'lclaa1·d ajsclwijt van 
een vonnis waa1·bij een deslct£1~digenoncle1·
zoelc w01·dt bevolen en bepaalde j eiten als 
bewezen ve1·lclactnl worden. -Later vonnis 
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geg1·ond op een ve1·slag vcm de deshmdige 
en op deze feiten . - Ontb1·elcen van de 
ve1·eiste vaststellingen om de wettelijlcheid 
van de 1·echtspleging voo1· de feitem·echtm· 
te bewijzen. - Nietigheid. - Indien in 
het dossier van de strafrechtspleging een 
gelijkluidend verklaard afschrift ont
breekt van een vonnis waarbij een 
deslnmcligenonderzoek wordt b evolen en 
bepaalde feiten als bewezen verklaard 
worden, heeft dit de nietigverldaring ten 
gevolge van het later vonnis dat gegrond 
is op een verslag en op deze feiten steunt, 
zonder dat de vereiste vaststellingen zijn 
gedaan om d e wettelijkheid van de 
rechtspleging te bevvijzen, ook al bevat 
h et dossier een proces-verbaal van de 
terechtzitting tijdens welke h et vonnis 
is uitgesproken waarbij het deskundigen
onderzoek werd bevolen. 

21 juni 1971. 1061 

30. - Stmfzaken. - Geneesheer-inspec
te~w van de Dienst voo1· Geneeslcundige 
Oontmle van het Rijksinstittmt voo1· Zielcte
en Invaliditeitsve1·zelce1·ing . - Do01· het 
vonnisge1·echt gehoo1·d om 1·elaas en uitleg 
te geven van zijn we1·lczaamheden. -
Hoeft geen deslcundigeneed af te leggen. -
De geneesheer-inspecteur van de Dienst 
voor geneeskundige Controle van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering, als zodanig door de 
rechtbank gehoord om relaas en uitleg 
te geven van de uitslag van zijn werk
zaamheden, hoeft geen deskundigeneed 
af te leggen. (Sv., art. 44.) 

28 juni 1971. ll05 

31. - St?·afzalcen. - Aantelcening van 
de getuigenissen. - Verplichting geldt 
niet voo1· de st1·afge1·echten die in laatste 
aanleg ttitspmalc doen. - De verplichting 
om aantekening te houden van de 
getuigenissen, geldt niet voor de straf
gerechten die in laatste aanleg uitspraak 
doen. (Wet van 1 mei 1849, art. 10.) 

20 juli 1971. ll26 

32. - St1·afzalcen. - Vonnis van .de 
C01'1'ectionele 1'echtbanlc nietig wegens on1'e
gelmatig verhoo1· van een getuige. -
Getuigenis niet gewee1·d doo1· het hof van 
be1·oep. - Nietigheid van het op het 
hoge1· be1·oep gewezen a1'1'est . - Indien 
een vonnis van de correctionele rechtbank 
nietig is omdat een getuige niet onder 
ede is gehoord, dan is het op het hoger 
beroep gewezen arrest, dat de nietigheid 
overneemt door het onregelmatig afge-

nomen getuigenis niet te weren, zelf 
nietig. (Sv., art. 155, 189 en 211.) 

18 augustus 1971. ll30 

VOORLOPIGE HECHTENIS. 

1. - Bevel tot aanho·uding ve1·leend 
tegen een venlachte die voo1·tvlttchtig is en 
zich schttil houdt. - Uitleve1·ing. -
Onde1'V1'aging doo1· de onde1·zoelcs1·echte1·. 
- Te1·mijn . - In geval van uitlevering 
door een vreemde regering toegestaan 
op voorlegging van een aanhoudingsbevel 
dat door de onderzoeksrechter is ver
leend zonder voorafgaande ondervraging 
van de verdachte, die voortvluchtig was 
en zich schuil hield, moet deze door de 
onderzoeksrechter worden ondervraagd 
binnen vierentwintig uur, te rekenen 
van het tijdstip waarop hij ter beschik
king van die magistraat is gesteld en niet 
vanaf zijn uitlevering aan de Belgische 
overheden. 

22 februari 1971. 601 

2. - Beslissingen van de onde1·zoelcs
ge1·echten. - Beslissingen die niet moeten 
w01·den ~titgesp1·olcen in aanwezigheid van 
de ve1·dachte of van zijn madsman. -· 
De beslissingen van de onderzoeksge
rechten inzake voorlopige hechtenis moe
ten n iet worden uitgesproken in aanwe .. 
zigheid van de verdachte of van zijn 
raadsman. 

17 mei 1971. 933 

3. - Wet bet1·efjende de voo1'lopige 
hechtenis. - Ve1·oo1·deelde gevangen ge
hottden om een st1·af uit te zitten. -
Geen toepassing van de wet bet1·efjende 
de voo1·lopige hechtenis. -De wet betref
fende de voorlopige invrijheidstelling 
is niet van toepassing wa1meer de 
gevangenhouding steunt op de uitvoering 
van een uitgesproken straf. 

8 juni 1971. 1004 

4. - Omegelmatigheid in de 1'echts
pleging bet1·efjende de voorlopige hechte
nis. - Zoncle1· i.nvloecl op de wettelijlcheid 
van de beslissing tot inte1·ne1·ing. - Een 
onregelmatigheid in de rechtspleging 
betreffende de voorlopige hechtenis heeft 
geen invloed op de wettelijkheid van de 
beslissing tot internering. 

14 juni 197 1. 1031 

5. - An·est tot ve1·oo1·cleling van een 
in hechtenis geho~tden beklaagde tot een 
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gevangenisstraf. - Voo1·ziening van de 
beklaagde. - VM·zoeksch?-ift tot voo1·lopige 
inV1·ijheidstelling. - Bevoegdheid van de 
kame1· van inbeschuldigingstelling. 
Vanaf het cassatieberoep tegen het anest 
tot veroordeling van een in h echtenis 
gehouden beklaagde tot een gevangenis
straf tot d e uitspraak van h et arrest op 
dit b eroep, kan de voorlopige invrijheid
stelling op een verzoekschrift worden 
v erleend door de kamer van inbeschuldi
gingstelling. (Wet van 20 april 1874, 
artikel 7, gewijzigd bij de wet van 
29 juni 1899, artikel l.) 

8 juni 1971. 1004 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

1. - Alcte onde1· levenden tot vestiging 
van een V1'ttchtgebntilc op een on1·oe1·end 
goed. - Alcte niet ove1·gesclweven. - Kan 
niet ctan de1·den wonlen tegengewo1·pen. -
D e1·den. - Beg1·ip. - De akte onder 
levenden tot vestiging van een vrucht
gebruik op een onroerend goed kan, zo 
ze niet werd overgeschreven in het 
daartoe b estemd register op het kantoor 
van bewaring van hypotheken, niet 
worden tegengeworpen aan derden die, 
zonder het bestaai:t van deze akte te 
kennen en zonder bedrog te plegen, de 
volle eigendom van dit onroerend goed 
h ebben gekocht. (ViTet van 16 december 
1851, art . l.) 

9 oktober 1970. 130 

2. - Scheepsvoo1'1'echten en hypothelcen. 
- V 001Techt op het schip, op de v1·acht 
en op het toebeho1·en. - Wetboelc van 
lcoophandel, boelc II, titel I, a1·tilcel 23, 
§ 1, 2°. - Schttldvonle1·ing van de Httlp
en V 001'Z01' g leas voo1· zeevct1'enden onde1· 
Belgische vlag. - Schuldvo1·de1·ing we gens 
bijdmgen voo1· sociale zeke1·heicl. - Niet 
bevoo1··rechte schttldvonle1·ing. - Nu er 
geen wettelijke bepaling bestaat tot 
instelling van een voorrecht om de beta
ling van de bijdragen voor sociale 
zekerheid aan de Hulp- en Voorzorgkas 
voor zeevarenden onder Belgische v lag 
t e waarborgen, zijn d e schuldvorderingen 
die uit deze bijdragen voortspruiten, 
niet bevoorrecht op het scllip, op de 
vracht en op h et toebehoren. (Wetb. van 
kooph., hoek II, titel I, art. 23, § 1, 2o; 
wet van 16 december 1851, art. ll en 
12; besluitwet van 7 februari 1945 
betreffende de maatschappelijke veilig-

heid van de zeelieden ter koopvaardij, 
art. 12 en 12bis.) 

13 november 1970. 240 

3. - Ove1'sch1-ijving van een vonnis 
dat geldt als ove1·eenkomst of als ti tel voo1· 
de ove1·dmcht van een 1·echt zoals bedoeld 
in a1·tikel I van de wet van 16 decembe1· 
1851. - V onnis niet in lcmcht van 
gewijsde gegaan. - Gevolgen van de 
ove1·sclwijving. - D e overschrijving op 
h et register van d e b ewaarder der 
hypotheken van een vonnis dat geldt 
als overeenkomst of a ls titel voor de 
overdracht van een recht, zoals b edoeld 
in artikel 1 van de wet van 16 december 
1851, heeft de gevolgen door de wet 
aan deze formaliteit verbonden, zelfs 
indien het vonnis niet in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

ll februari 1971. 560 

4. - In 1·echte of voo1· nota1·is niet 
e1·lcende onde1·handse alcte tot vaststelling 
van de ve1·lcoop van een om·oe1·end goed. 
:...._ Eis tot ve1·nietiging .- Eis moet niet 
wo1·den ingesch1·even in het dacwtoe bestemd 
1·egiste1· vctn bewct1'ing de1' hypothelcen . -
D e eis tot vernietiging van de rechten 
voortvloeiend uit een in rechte of voor 
notaris niet erkende onderhandse akte 
tot vaststelling van de verkoop van een 
onroerend goed, moet niet worden inge
schreven in het claartoe besten::td register 
van bewaring der h~·potheken. (vVet van 
16 deceinber 1851, art. 1 en 3.) 

12 februari 1971. 564 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 

INLEIDING. - Voo1·ziening in het belctng 
vctn de wet . (Zie 0ASSATIE .) 

HOOFDSTUK I. - P e1·sonen bevoegd om 
zich in cassatie te voo1·zien of tegen wie 
een cassatiebe1·oep lean of moet wo1·clen 
ingestelcl. - Gevolgen van de niet
ontvankelijlcheid vctn de voo1·ziening 
van een van de eise1'8 of tegen een van 
de Ve1·wee1·cle1'8. 

HOOFDSTUK II. - Te1·mijnen waa1'in een 
voo1·ziening moet wonlen ingesteld of 
betelcend. - Beslissingen wam·tegen 
onmiddellijlc een cassatievoo1'ziening 
kan wonlen ingesteld. - Voo1·zienin
gen die niet ontvankelijlc zijn, daa1· 
te v1·oeg ingesteld. 

HOOFDSTUK III. - Vo1·m van de voo1·zie-
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ning. - V e1·melcling van de geschon
den wetten. - Opgave van het mid
del. - TV annee1· is e1· vooTziening. -
Dmagwijclte van de voo1·ziening. -
Bij te voegen st~tkken . - Nee?'legging 
van memo1·ies. - G-ronden van niet
ontvankelijkheid. Onsplitsba1·e 
zaken.- E1·lcenning cloo1· de pa1·tijen. 

1. - Algemene regel. 

2. - Belastingzaken. 

3. - Burgerlijke zaken (zaken van koop
handel en sociale zaken inbegrepen). 

4. - Dienstplichtzaken. 

5. - Strafzaken (Geestrijke dranken, 
Douanen en accijnzen inbegrepen). 

6. - Tucht,;aken. 

7. - Verkiezingszaken. 

HoOFDSTUK IV. - Beslissingen waa1'
tegen een cassatiebe1·oep lean of waa?·
tegen z~tlk be1·oep niet Jean woTden 
ingesteld. - Beslissingen in f eite. -
Beslissingen in 1·echte. - Toepassing 
van cle 1·egel : « Na een ee1·ste voo?·
ziening wo1·dt geen andeTe voo1·ziening 
toegelaten "·- Voo1·zieningen die niet 
ontvanlcelijk zijn gewo1·clen wegens 
gemis aan bestaansTeclen of belang. 

1. - Allerlei. 

§ 2. - Belastingzaken. 

3. - Burgerlijke zaken (zaken van koop
h andel en sociale zaken inbegrepen). 

4. - Dienstplichtzak en .. 

5. - Strafzaken (Geestrijke dranken, 
Douanen en accijnzen inbegrepen). 

6. - Tuchtzaken. 

7. - Verkiezingszaken. 

HooFDSTUK V.- Afstand. 

HoOF DSTUK VI. - Regist1·atie van de 
voo1·zieningen. - Zegel. 

INLEIDING. 

VOORZIENING . I N RET BELANG 

VAN DE WET. (Zie Oassatie.) 

HOOFDSI'UK I. 

PERSONEN BEVOEGD 0111 ZIOH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CAS 
SATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN 
I NGESTELD . - GEVOLGEN VAN DE 

NIET-ONTV ANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING VAN EEN VAN DE EISERS 
OF TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS, 

1 . - Pe1·sonen bevoegd om zich in cassa
tie te vooTzien. - St?·afzalcen. - Voo?·zie
ning van een beklaagde tegen de beslissing 
op de stmfvoTde?·ing van het openbaar 
ministe1·ie tegen een medebelclaagde. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Een beklaagde 
is niet bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien t egen d e beslissing op de straf
vordering van b et openbaar ministerie 
tegen een medebeklaagde. 

14 september 1970 en 5 januari 1971 
40 en 431 

2. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
· cassatie te vooTzien. - St?·afzaken. 
Voo1·ziening van een belclaagde tegen de 
beslissing op cle 1·echtsvo?·de?·ingen doo1· het 
openbaw· ministe1·ie ingesteld tegen een 
meclebelclaagde en tegen de voo1· hem 
bu1·ge1Techtelijk aanspmkelijlce pa1·tij. -
Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Een beklaagd e 
is niet bevoegd om zich in cassatie t e 
voorzien tegen de beslissing op d e 
rechtsvorderingen door h et openbaar 
ministerie ingesteld tegen een mede
beklaagde en tegen de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke partij. 

12 oktober 1970, 18 januari en 7 juni 
1971. 138, 473 en 993 

3. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oep lean wo1·den ingesteld. - Bu1·ge1·
lijlce zaken. Oo?·sp1·onkelijlce eise1· 
mincle1jw·ig bij het instellen van de 
?'echtsvo?·de?·ing en voo1· de feitem·echte?' 
ve1·tegenwoo1·digd dooT zijn vade1· en zijn 
moede?·. - lJ!I eenle1jw·i g gewo1·den v661· 
het indienen van de vooTziening doo1· de 
oo?·sp1·onlcelijlce venvee1·de1·. - Voo1·ziening 
ge1·icht tegen de vade1· en cle. moecle1·. -
Onontvanlcelijlcheid . - Indien, in burger
lijke zaken, d e oorspronkelijke eiser, 
minderjarig bij het instellen van de 
rechtsvordering en voor de feitenrechter 
vertegenwoordigd door zijn vader en 
zijn moeder, meerderjarig is geworden 
v66r het indienen van de voorziening 
door de oorspronkelijke verweerder, is 
deze voorziening niet ontvankelijk in 
zover zij gericht is tegen de vader en de 
moecler. 

16 oktober 1970. 158 

4. - P e1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - Stmfzalcen. -
Voo1·ziening van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij 
tegen de beslissing op de stmfvo1·de1·ing. 
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- Bm·ge?'lijlce pa1·t~J niet ve?'Oo?·deelcl in 
lcosten van deze ?'echtsvonle?·ing. - Niet 
ontvanlcelijlce voo1·ziening . - De burger
lijke partij die niet in kosten van de 
strafvordering wordt veroordeeld, is niet 
ontvankelijk om zich tegen de beslissing 
over deze vordering in cassatie te voor
zien. 

19 oktober 1970, 5 april , 7 jtmi en 
14 j<-mi 1971. 164, 740, 1001 en 1025 

5. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oep lean wonlen ingesteld. - Stmjzaken. 
- T1 oo?"ziening van een b~wge?'liJ'lce pcwtij 
tegen een voo1· de beklaagde bu?·ge?'?'echtelijlc 
aanspmkelijlce pa·rtij. - B~t?·ge?"''echtelijlc 
aanspmlcelijlce pcwtij ove1·leden tijdens het 
geding in hoge1· be1·oep. - Niet ontvctnke
lijlce voo1·ziening. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening door een burgerlijke partij 
ingesteld tegen en voor de beklaagde 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
die tijdens het geding in h oger beroep 
overladen is. 

19 oktober 1970. 164 

6. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - Stntfzalcen. -
A1'1'est van de lcame1· van inbesch~ddiging
stelling waw·bij het ve1·zet van de b~wge?'
lijke pcwtij tegen een beschilclcing van 
b~titenve?'volgingstelling wonlt ve?'Wo?pen. 
- T1 e1·zet alleen geg?'Ond op ove1·wegingen 
bet1·efjencle cle b~wge?'lijlce 1"echtsvonle1·ing. 
- Geen beoo1·deling van cle bezwm·en. -
Geen beslissing vctn b~titenve?'volgingstel
ling . - T1oo?·ziening van de bw·ge?'lijlce 
pw·tij. - Ontvctnlcelijlcheicl. - Indien de 
lmmer van inbeschuldigingstelling het 
verzet van de bmgerlijke partij tegen 
een beschikking van buitenvervolging
stelling heeft verworpen, op grond aileen 
van overwegingen betreffende de ont
vankelijkheid en de gegroncU1eid van de 
burgerlijke rechtsvordering en dienten
gevolge zonder de bezwaren te beoordelen 
en derhalve zonder te beslissen op de 
strafvordering, dan is deze beschikking 
van het arrest geen beslissing van 
buitenvervolgingstelling in de zin van 
artikel 128 van het vVetboek van straf
vordering en staat zij open voor een 
cassatievoorziening vanwege de burger
lijke partij. (Impliciete oplossing.) 

26 oktober 1970. 187 

7. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
casscttie te voo1·zien en tegen wie een 
voo1·ziening lean wonlen ingestelcl . - Stmj
zalcen. - T1 oo1·ziening van het Gemeen
schappeliJ'lc JYI otO?'WCtc£1' bo1· gjoncls, m·ijwil-

lig tussengelcomen, tegen de ve?·zelcemcws 
van cle belclaagcle, tot t~tssenlcomst opge?'oe
pen cloo?' de bm·ge1·lijlce pw·tijen. - Geen 
geschil t~tssen deze pcwtijen. - Niet-on~c 
vanlcelijlcheicl van cle voo1·ziening. - Het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
vrijwillig tussengekomen voor het straf
gerecht, is niet ontvankelijk om zich in 
cassatie te voorzien tegen de verzekeraars 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de beklaagde, die door de 
burgerlijke partijen tot tussenkomst zijn 
opgeroepen, indien tussen deze verzeke
raars en het Fonds geen geschil bestaat 
en geen enkele veroorcleling ten laste 
van dit Fonds en ten gtmste van de 
verzekeraars is uitgesproken. 

7 december 1970. 339 

8. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oeJJ lcwn wonlen ingesteld. - Stmjzalcen. 
- Ve1·zelce1·awr van de b~wge?"/'echtelijlce 
aanspmlcelijlcheicl van de belclaagcle, vn:j
willig t~tssengelcomen. - Geen geschil 
t~tssen hem en de belclaagcle, noch ve1'
oo?·deling te zijnen laste ten voonlele van 
deze lctcttste. - T1 oo1·ziening tegen de 
belclaugcle. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. -
De verzekeraar van d e burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, die 
vrijwillig is tussengekomen in de rechts
vordering van de burgerlijke partij, is 
niet ontvankelijk om zich tegen de 
beklaagde in cassatie te voorzien, wan
near er tussen hen, geen geschil bestaat 
en het arrest geen veroorcleling van de 
verzekeraar ten voordele van de beklaa.g
de uitspreekt. 

14 december 1970. 377 

9. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in 
cassutie te voo1·zien. - St1·ajzalcen. 
A1·1·est vctn buitenve1·volgingstelling. 
T1oo1'ziening vcm de b~t?·ge?'lijke pm·tij. 
Dmagwijclte. - De burgerlijke partij is 
aileen ontvankelijk mn zich tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling in 
cassatie te voorzien, in zover zij hierbij 
veroordeelcl wordt tot schaclevergoecling 
jegens de beklaagde en in de kosten van 
de strafvordering of in die van de 
burgerlijke rechtsvorderin.g, en in zover 
h et arrest een andere beschikking inhoudt 
die uitsluitend betrekking heeft op de 
burgerlijke rechtsvordering. 

19 januari 1971. 488 

10 . - Pe1·sonen bevoegcl om zich in 
cctsscttie te voo1·zien. - St1·ajzaken. -
T1oo1·ziening van het openbam· ministe1·ie 
tegen een beslissing op cle btwge?'lijlce 
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?'echtsvo?·de?·ing. - Niet-ontvanleelijlcheid. 
- Ret openbaar rninisterie is in de regel 
niet bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien tegen een beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering. (Wetb. van 
strafv., art. 177 en 216.) 

2 maart, 
ll mei 1971. 

(2 arresten), 19 april en 
626, 633, 770 en 915 

11 . - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oep lean tvO?·den ingesteld. - St?·ajza
lcen - Bu1·geTlijlee ?'echtsvo?·deTing. -
In hoge1· be?"oep geen geding mee1· aange
gaan tussen de eise1· tot cassatie, belclaagde, 
en de venvee?·de?·, btt?'ge?·lijlee pa1·tij. -
Niet-ontvanleelijlcheid. - N iet ontvan
kelijk wegens het ontbreken van be
staansreden, is d e voorziening van een 
beklaagde tegen een burgerlijke partij 
met wie h ij in hoger beroep geen geding 
meer had aangegaan en ten behoeve 
van wie de bestreden beslissing geen 
veroordeling t en laste van de eiser uit
spreekt . 

8 maart 1971. 651 

12. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in 
cassatie te voo1·zien of tegen wie een 
cassatiebemep lean wo1·den ingesteld. -
Stmjzaleen.- Bu1·geTlijlee ?'echtsvo?·de?·ing. 
- Voo1·ziening van het Gemeenschappelijle 
1\llotonvam·bo?·gjonds, v1·ijwillig tttssenge
komene, tegen de ve?·zelem·aa?' van de 
belelaagde, tot tttssenleomst opgeToepene. -
Geen geschil tttssen deze pa1·tijen. - Niet
ontvanleelijleheid van de vooTziening. -
Ret Gemeenschappelijke Motorwaarborg
fonds, dat voor het strafgerecht vrijwillig 
is tussengekomen, is niet ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, tot 
tussenkomst opgeroepene, wanneer er 
tussen deze partijen geen geschil bestaat 
en geen veroordeling van het Gemeen
sch appelijk Motorwaarborgfonds ten gun
ste van de verzekeraar is u itgesproken . 
(Wetb. van strafv., art. 216 .) 

15 maart 1971. 674 

13. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in 
cassatie te voorzien. Gemeentelijlce 
belastingen . Eisende gemeente. 
Vooniening van het schepencollege. -
Geen bewijs van een volmacht van de 
gemeente1·aad. - Niet-ontvanleelijleheicl. 
- Indien het college van burgemeester 
en schepenen in naa1n van de gemeente 
ten bewarende titel een voorziening kan 
instellen, moet de aldus ingediende voor
ziening echter niet ontvankelijk worden 

verklaard wanneer niet regelmatig aan 
h et Rof een volmacht van de gemeente
raad wordt voorgelegd. (Gemeentewet, 
art. 90, go en 10o, en 148.) 

1 april 1971. 730 

14. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
bemep lean wo1·den ingesteld. - StTaj-. 
zalcen. - Btwge?·lijlee ?'echtsvo?·de?·ing. -· 
Geen gecling voo?' de jeitenrechte?" tttssen 
de eise?' en de ve?·wee?·de?·. - Geen ve?·oo?"
deling van de eise?' ten voordele van de 
venvee?·de?'. - Voo1·ziening niet ontvan
leelijle. - Niet ontvankelijk, bij gebreko 
van voorwerp, is de voorziening van de 
beklaagde · tegen een burgerlijke partij 
waartegen hij voor de feitenrechter geen 
geding had .ingesteld en ten voordele 
van w.ie de bestreden beslissing geen 
veroordeling ten laste van de eiser 
uitspreekt. 

5 april 1971. 740 

15. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oep lean wo1·den ingesteld. - S tmf
zaleen. - Btwge1·lijlee ?'echtsvo?·de?·ing . -
Geen geding voo1· de j eitenrechte1· tttssen 
de eise1· en de ve?·wee?·de?'. - V e?·oo?·deling 
van de eise?' jegens de ve?"wee1·der. -
VooTziening ontvanleelijle.- Ontvankelijk 
is de voorziening van de beklaagde 
tegen een burgerlijke partij waartegen 
hij voor de feitenrechter geen geding 
h ad ingesteld, maar ten voordele van 
wie de bestreden beslissing veroordelingen 
ten laste van de eiser uitspreekt. 

5 april 1971. 740 

16. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - Dienstplicht. 
Beslissing van de Hoge 111ilitiemad. 
Voo1·ziening doo?' de vade?' niet als bijzonder 
volmachtcl?·age?' inges.teld . - Niet-ontvan
lcelijleheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening t egen een beslissing van de 
Roge Militieraad die door de vader 
niet als bijzonder vohnachtdrager is 
ingesteld. (Dienstplichtwetten, gecoor
d.ineerd op 30 april 1962, art. 50 en 51.) 

21 april 1971. 782 

17. - Pe1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien. - St?·ajzalcen . -
Btwge?'lijlee ?'echtsvo?·de?·ing. - Voo?·zie
ning in naani van een minde?'jm·ig Teind 
ingestelcl doo1· zijn vade?' en moede1· als 
wettelijlce beheenle1·s. - K incl gehttwcl 
op het ogenblilc dat de voo1·ziening wo1·dt 
ingesteld. N iet-ontvanlcelij lcheid. · 
Niet ontvankelijk is de voorziening in 
naam van een minderjarig k.ind ingesteld 
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door zijn vader en moeder, als wettelijke 
beheerders, wanneer dit kind gehuwd is 
op het ogenblik dat de voorziening 
wordt ingediend. 

17 mei 1971. 929 

18. - P e?·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien of tegen wie een 
cassatiebe1·oep kan worden ingesteld. -
St?·ajzalcen. - Voo1·ziening vcm de be
klaagde tegen de beslissing ten aanzien 
van de partij die in de zaalc is bet?·olcken 
als b~t?·ge?Techtel?:jk aanspmlcelijlce pa1·tij. 
- Niet-ontvankelijlcheid. - Een beklaag
d e is n.iet bevoegd om een cassatieberoep 
in t e stellen t egen de beslissing t en 
aanzien van de partij, die in de zaak is 
b etrokken als burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij. 

24 mei 1971. 950 

19. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oep kan w01·den 'ingesteld . - Stmf
zaken . - Voo1·ziening van een b~wge?'lijke 
pa1·tij tegen een ande1·e b~wge1·lijke pm·tij. 
- Geen geding aangegaan tussen deze 
bu?·ge?'lijke pa1·tijen en evenmin ve?·oo?·de
ling van de ee1·ste ten voonlele van de 
tweede. - Niet ontvanlce'lijke voo1·ziening. 
- Niet ontvankelijk is d e voorziening 
door een burgerlijke partij ingesteld 
t egen een andere burgerlijke partij 
waarmede zij voor d e feitenrechter geen 
gecling had aangegaan en ten wier voor
d ele de bestreden beslissing geen veroor
deling tegen de eisencle partij uitspreekt. 

14 juni 1971. 1025 

20. - P e1·sonen bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien . - St?·ajzalcen. 
A1·1·est van buitenve?"volgingstelling. 
Voo?'Ziening van de bw·ge?'lijlce pa1·tij . 
- Dmagwijdte . - De burgerlijke partij 
is alleen ontvankelijk om zich in cassatie 
te voorzien tegen een arrest van buiten
vervolgingstelling in zover zij hierbij 
veroordeelcl wordt tot schadevergoeding 
aan de verdachten en in de kosten van 
d e strafvordering of in die van de 
burgerlijke rechtsvorclering. (Sv., arti
kel 216 en 373.) 

21 juni 1971. 1063. 

HOOFDSTUK II. 

TE:RlVIIJNEN WAARIN EEN VOORZIENING 
1\iOET WORDEN I NGESTELD OF BETE
KEND. - BESLISSINGEN WAARTEGEN 

ONlVIIDDELLIJK EEN CASSATIEVOORZIE
NING KAN WORDEN INGESTELD. -

VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKE

LIJK ZIJN, DAAR T E VROEG INGESTELD . 

21.- Tennijn.- Stmfzaken . - Voo?' 
ziening tegen een eindm'?'est op tegen
sp?·aalc . - Buiten bet geval waarvan 
sprake in artikel 40, lid 4, van de wet 
van 15 jtmi 1935 is te Jaat ingesteld de 
voorziening, die in strafzaken t egen een 
eindarrest op tegenspraak wordt inge
diend na het verstrijken van de termijn 
gestelcl bij artikel 373 van het Wetboek 
van strafvordering. 

21 december 1970, 23 februari en 
14 september 1971, 41, 408 en 606 

22. - Tennijn. Stmfzalcen. -
A?'?'est van de lcame1· van inbeschulcliging
stelling wam·bij - ontvankelijlc doch niet 
geg1·ond wo1·dt ve?·lclaa?·d het ve1·zet van de 
ve~·clachte tegen cle beschilcking van de 
?'aadlcame?' cb:e hem nam· de co?'?'ectionele 
1·echtbanlc ve1·wijst. - Geen betwisting van 
de bevoegdheid van cle oncle?·zoeksge?·echten. 
- V oo1·ziening v66r de e-indbeslissing. -
Niet-ontvankelijlche?:d. - N iet ontvanke
lijk is de voorziening door d e verdachte 
v66r de eindbeslissing ingesteld t egen 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarbij · zonder enig geschil 
inzake bevoegcli1eid van de onclerzoeks
gerechten te b eslechten, ontvankelijk 
doch niet gegrond wordt v erklaard het 
verzet van de verdachte tegen de be
schikking van d e raadkamer, die h em 
wegens een gecorrectionaliseerde m isdaad 
en een wanbeclrijf naar de correctionele 
rechtbank verwijst. (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

12 oktober 1970. 144 

23. - Tem~ijn. - S tmfzaken. - B~tr
ge?'lijlce ?'echtsvonlering . B eslissing 
wctm·bij ctan de btt?·ge?·lijlce pa1·tij slechts 
een deel vctn haa?' eis wo1·dt toegewezen. -
Beslissing bij ve1·stelc gewezen ten opzichte · 
van deze pa1·t-ij. - Voo1·ziening van de 
belclaagde tegen de btwge?'lijlce pm·t1:j, v661· 
het ve1·strijken van de ve1·zettennijn. -
Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Wanneer een 
beslissing bij verstek is gewezen ten op
zichte van de bm·gerlijke partij en voor 
verzet van deze p artij openstaat, omdat 
haar slechts een d eel van haar eis wordt 
toegewezen, is de voorziening, door d e 
beklaagde tegen de burgerlijke partij tij 
dens de verzettermijn ingesteld, niet ont
vankelij k. (Wetb. van strafv., art. 413; 
wet van 9 maart 1908, art. 3.) 

3 november 1970. 208 
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24.- Te1·mijn.- Stmfzaken. - Voo?'
ziening van de beklaagde tegen een ve1'001'
deling bij ve1·stelc. - Aanvang van de 
tennijn. - De termijn waarover de be
klaagde beschikt om zich in cassatie te 
voorzien tegen een te zijnen opzichte bij 
verstek gewezen veroordeling, die voor 
verzet open staat, begint te lopen vanaf 
het verstrijken van de gewone verzetter
mijn. 

3 november 1970. 208 

25.- Te1·mijn.- Stmfzaken.- A1·1·est 
van het militai1· ge1·echtshoj. - Einda1'1'est 
op tegenspmalc gewezen bttiten de aanwe
zigheid van de belclaagde of van de bu1·ge1·-
1'echtelijk aanspmlcelijlce pa1·tij. - Voo1'
ziening van de beklaagde of van de bu1·ge1·
?'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij. - Aan
vang van de te1·mijn. - De termijn waar
over de beklaagde of de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij beschikt om zich 
in cassatie te voorzien tegen een eind
arrest dat op t egenspraak buiten hun 
aanwezigheid is gewezen, begint pas te 
lopen vanaf de betekening van h et arrest 
aan de partij aan wie zij wordt gedaan. 
(Wet van 9 maart 1954, art. 2, lid 2.) 
(Impliciete oplossing.) 

1 december 1970. 314 

26. - Te1·mijn.- Stmfzalcen. - Bij 
ve1·stelc gewezen ve1·oo1'delende beslissing. 
- Voo1·ziening van het openbaw· ministe1·ie 
tijdens de gewone ve1·zette1·mijn. - Niet
ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening, die het openbaar ministe
rie tijdens d e gewone verzettermijn heeft 
ingesteld t egen een bij verstek gewezen 
veroordelende beslissing. (\Vetb. van 
strafv., art. 413, lid 2.) 

8 december 1970. 348 

27. - Tennijn . - Stmfzalcen. - Be
schilclcing van de madlcame1· in laatste 
aanleg gewezen waa1·bij de belclaagde naa1· 
de C01Tectionele 1'echtbanlc wo1·dt ve1·wezen. 
- Voo1·ziening v661· de eindbeslissing. -
Niet-ontvanlcelijlcheid . - Niet ontvanke
lijk is de voorziening die v66r de eind
beslissing is ingesteld tegen een in laatste 
aanleg gewezen beschikking van de raad
kamer, waarb_ij de beklaagde naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen. 
(Wetb. van strafv., art. 416.) 

19 januari 1971. 486 

28.- Te1·mijn. - Stmfzalcen.- Btw
ge1'lijlce 1'echtsv01·de1·ing. - A1Test op 
tegenspmalc dat de belclaagde ve1'0o1·deelt 
om aan de bu1·ge1·lijlce pa1·tij de doo1· haa1· 

gevo1·de1·de bedmgen te betalen. - Stmf-
1'echte1' wiens 1·echtsmacht uitgeput is, zelfs 
zo hij de ve1'001'deling als provisioneel 
lcwalificee1·t. - Onmiddellijke voorziening 
ontvankelijlc. - De rechtsmacht van de 
strafrechcer is uitgeput door een arrest 
op tegenspraak, dat na definitief uit
spraak te hebben gedaan op de strafvor
dering, de beklaagde veroordeelt om aan 
de burgerlijke partij de door haar gevor
derde bedragen te betalen. Dit arrest 
staat dus open voor een onmiddellijke 
cassa iin·oziening, zelfs zo de rechter 
de veroordeling als provisioneel kwalifi
ceert. 

9 februari 1971. 559 

29. - Tennijn. - Stmfzalcen. - Voo1'
ziening tegen een op tegenspraalc gewezen 
einclbeslissing van de commissie tot be
sche?·ming van de maatschappij waarbij 
een ve1·zoelc tot invrijheidstelling w01·dt ve1·
wo1pen. - De voorziening. tegen een 
eindbeslissing, die op tegenspraak is ge
wezen door de commissie tot bescherming 
van de maatschappij en waarbij een ver
zoek tot invrijheidstelling wordt verwor
pen, wordt te laat ingediend indien dit 
geschiedt na het verstrijken van de ter
mijn gesteld bij artikel 373 van het Wet
boek van strafvordering. 

15 februari 1971. 576 

30. - Te1·mijn. - Stmfzalcen. - Btw
ge1'lijlce 1'echtsv01·de1·ing. - Beslissing die 
geen uitsp1·aalc doet ove1· een bevoegdheids
geschil en zich e1·toe bepe1·lct een vo01·lopige 
ve1·goeding toe te lcennen en een onde1·zoelcs
maat1'egel te bevelen. - Voo1·ziening v661· 
de eindbeslissing. - Niet-ontvanlcelijlc
heid. - Niet oncvankelijk in strafzaken 
is de voorziening die v66r de eindbeslis
sing is ingesteld tegen de beslissing welke, 
op de burgerlijke rechtsvordering, geen 
uitspraak cloet over een bevoegclheids
geschil, een voorlopige vergoeding toe
kent; en, voor h et overige een onderzoeks
maatregel beveelt. (\Vetb. van strafv., 
art. 416.) 

15 februari 1971. 575 

31. - T ennijn. - Dienstplichtzalcen. 
- Beslissing van de Hoge JJ!lilitiemad . -
Voo1·ziening van de dienstplichtige. -
JJ!Iee1· dan vijftien dagen na de lcennis
neming van de beslissing. - Voo1·ziening 
te laat ingediend. - Te laat ingediend en 
derhalve niet ontvankelijk is de voorzie
ning in cassatie van een dienstplichtige 
tegen een beslissing van de Hoge Militie
raad, die aan de griffie van het Hof van 
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cassatie is gezonden meer dan vijftien 
dagen nadat hij van deze beslissing kemus 
heeft geluegen. (Gecoiirdineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962, art. 51, 
§§ 2 en 4.) 

17 februari 1971. 587 

32. - Stmjzaken. Ve1·zoekschn"jt tot 
staving van cle voo1·ziening. - Ve1·zoek
sclwijt nee1·gelegcl te1· g1·if!ie van het 7'echts
college, dat cle best7·eden beslissing heeft ge
wezen. - NeeTlegging na het ve1·st1·ijlcen 
van cle te1·mijn gesteld bij aTtilcel 4.22 van 
het Wetboek van stmjvonle1·ing. - Niet
ontvankelijkheicl van het vm·zoelcsclwijt. -
Niet ontvankelijk in strafzaken is het 
verzoekschrift tot staving van een voor
ziening in strafzaken dat ter griffie van 
het rechtscollege dat de beslissing h eeft 
gewezen, is neergelegd na het verstrijken 
van de termijn gesteld bij artikel 422 
van het Wetboek van strafvordering. 

16 februari 1971. 581 

33.- Te1·mijn.- Btwge1'lijke zaken.
Te1·mijn om zich in cassatie te voo1·zien. -
BegTip. - De termijn om een rechtsmid
del aan te wenden behoort tot het wezen 
van dit rechtsmiddel en kan er niet van 
afgezonderd worden. 

5 maart 1971. 647 

34. - Tm·mijn. - Tttchtzalcen. - Be
slissing van de gemengcle 1·aacl van bm·oeJJ 
van cle 01·cle van geneesheTen. - Beslissing 
die de ve1·volging wegens een telastlegging 
splitst, om cleze na een aanvttllencl onde7'
zoek te be1·echten. - Vom·ziening tegen de 
beslissing die de zaak splitst. - Niet-ont
vankelijlcheid. - De beslissing van de 
gemengde raad van beroep van de Orde 
van geneesheren, rechtdoende over een 
vervolging tegen een geneesheer wegens 
verscheidene overtredingen van de regels 
betreffende de beroepsplichtenleer zonder 
uitspraak te doen over een bevoegdheids
geschil, dat de zaak wordt gesplitst ten 
aanzien van een van deze overtredingen, 
omdat zij aanleiding geeft tot een aan
vullend onderzoek, is geen eindbeslissing 
in de zin van artikel 23, lid 2, van het 
koninklijk besluit m·. 79 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde cler genees
heren zodat er niet dadelijk een cassatie
beroep kan worden tegen ingesteld. 

9 maart 1971. 658 

35. - Tennijn. - Ttwhtzalcen.- Be
slissing van cle gemengde mad van be1·oep 
van de 01·de van geneeshe1·en. - Eindbe
slissing oveT de telastleg gingen die bij cle 

gemengde mad aanhangig bleven, te1·wijl 
de ve1·volging wegens een ande1·e telastleg
ging hie1·van tve1·d gescheiclen. - Voo7·zie
ning tegen cle ve7'007'deling. - Ontvanlce
lijkheicl . - Er kan dadelijk een cassatie
beroep worden ingesteld tegen de eind
beslissing waarbij de gemengde raad van 
b eroep van de Orde van geneesheren, 
rechtcloende over een vervolging wegens 
verscheiclene overtredingen van de regels 
betreffende de beroepsplichtenleer, ver
oordelingen uitspreekt wegens overtre
dingen die bij de raad aanl1angig bleven 
na d e splitsing van de zaak in zover zij 
betrekking had op een andere overtra
ding, om deze na een aanvullend onder
zoek te b erechten. (Impliciete oplossing. ) 
(Kon. besl. nr. 79 van 10 november 1967, 
art. 23, hd 2.) 

9 maart 1971. 658 

36. - Tennijn. - Stmfzaken. - An·est 
tvam·in beslist wonlt dat het hof van be1·oep 
1·egelmatig van de zaak lcennis heejt geno
·men en wam·bij cle he1·opening van de 
debatten wm·clt bevolen. - Geen betwisting 
van bevoegdheid. - Vom·ziening v661· het 
einclan·est. - Niet-ontvankelijlcheicl. -
Niet ontvanl{elijk is de voorzie11ing v66r 
d e e.indbeslissing ingesteld tegen een 
arrest, dat zonder uitspraak te doen 
over een bevoegclheidsgeschil, beslist dat 
de dagvaarcling geenszins nietig is, dat 
het hof van beroep r egelmatig van de 
zaak kennis neemt en d e heropening van 
de debatten beveelt om de beklaagde in 
staat te stellen zijn verweer over een 
andere omschrijving van de feiten van de 
t elastlegging voor te dragen. (Wetb. van 
strafv., art. 416.) 

23 maart 1971. 711 

37. - 'l'ennijn. - Btt1'(JeTlijke zaken. -
In een aangTenzencl lcmcl gevestigcle ven-

. nootsclwp. - Duu1· en ingangsdatttm van 
de te1·mijn. - In bm·gerlijke zaken moet 
de voorziening, ingesteld door een in een 
aangrenzend land gevestigde vennoot
schap, waaraan de bestreden beslissing 
overeenkomstig artikel 40 van h et Ge
r echtelijk W etboek bij ter post aangete
kende brief is betekend, op straffe van 
niet-ontvankelijkheid ·worden ingediend 
binnen drie maanden en vijftien dagen 
v anaf d e afgifte van h et afschrift van 
h et exploot aan de post. (Gerecht. vVetb., 
art. 55, 1°, 57, 1073 en 1078.) 

24 maart 1971. 714 

38.- Te1·mijn.- Stmjzaken . - Von
nis van de C07Tectionele 1·echtbank waa1·bij 
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niet-ontvanlcelijlc w01·dt ve1·lclaa1·d het hoge1· 
be1·oep tegen een beslissing die de zaalc tot 
een late1·e datwn ve1·dctagt. - Voo1·ziening 
in cassatie v661· de eindbeslissing. - Niet 
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening in cassatie v66r het eind
vonnis ingest eld tegen een vom1is van de 
correctionele r echtbank, dat zich ertoe be
perkt h e t hager beroep tegen een beslis
sing van de politierechtbank, die de zaak 
tot een latere datum verdaagt, niet-ont
vankelijk te verklaren. (Sv., a rt. 416.) 

3 mei 1971. 855 

39.- Te1·mijn. - Stmfzalcen . - Ve1·
oo1·delend ve1·stelcan·est . Voo1·ziening 
van de belclaagde tijdens de gewone veTzet
tennijn . - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening door de 
beklaagde tijdens de gewone verzetter
mijn ingesteld t egen een arrest waarbij 
hij bij verstek ·wordt v eroordeeld. (Sv., 
art. 413, lid 3.) 

1 juni 1971. 976 

40. - Tem1ijn.- Stmjzalcen.- A1·1·est 
van de lcame1· van inbesclmldigingstelling. 
- A1·1·est waa1·bij niet ontvanlcelijlc w01·dt 
ve1·lclaw·d het verzet tegen een beschilclcing 
van de 1·aadlcame7·. - Beschilclcing van 
ve1·wijzing naw· de C01'7'ectionele 7'echtbanlc 
wegens een gecon·ectionalisee1·de misdaad 
en wanbed1·ijven. - Beschilclcing d1:e de 
conclttsie ve1·werpt waa1·bij wo1·dt betwist 
dat de C01'1'ectionele 7·echtbanlc het bevoegde 
vonnisge1·echt was. - Onmiddellijlce voo7'
ziening niet ontvanlcelijlc . - Geen onmid
dellijke voorziening kan in cassatie wor
den· ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij nil't ontvankelijk wordt verklaard het 
verzet tegen een beschikking van de 
raadkamer die de beklaagde wegens een 
gecorrectionaliseerde misdaad en ·wanbe
drijven naar de correctionele rechtbank 
verwijst, ook al verwerpt deze beschik
king een conclusie van d e beklaagde 
waarin hij, zonder de b evoegcU1eid van de 
onderzoeksgerechten te betwisten, be
toogt dat het bevoegde v01misgerecht het 
hof van assisen is en niet de correctionele 
r echtbank. (Sv., art. 416.) 

7 jw1i 1971. 996 

41. - T ennijn. Stmfzalcen. - Be-
slissing die geen ttitspmalc doet ove1· een 
bevoegdheidsgeschil en zich e1·toe bepe1·lct 
een voo1·lopige ve1·goeding toe te lcennen en 
een ondeTzoelcsmaat1·egel te bevelen . -
Voorziening v661· de eindbeslissing. -
Niet-ontvanlcelijlcheid . - Niet ontvanke-

lijk in strafzaken is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen de beslissing welke , op de burger
lijke rechtsvordering, geen uitspraak doet 
over een b evoegdheidsgeschil, een voor
lopige vergoeding toekent en, voor het 
overige, een onderzoeksmaatregel beveelt 
en de zaak naar de eerste rech ter ver
wijst. (Sv., art. 416 .) 

14 juni 1971. 1025 

42.- Tennijn.- Stmjzalcen.- A1'1'est 
van de lcame1· van inbeschttldigingstelling 
dat een beschilclcing van buitenveTvolging
stelling ve1·ande1·t en de belclaagde naa1· de 
C07Tectionele 7'echtbanlc ve1·wijst. - A1·1·est 
dat niet beslist ove1· een geschil betTe ffende 
de bevoegdheid van de onde1·zoelcsgm·echten. 
- Voorziening van de belclaagcle v661· de 
eindbeslissing. - Niet-ontvanlcelijlcheid. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening 
door de beklaagde v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat niet be
slist over een geschil betreffende de be
voegdheid van d e onderzoeksgerechten, 
een beschild;;:ing van buitenvervolging
stelling verandert en de beklaagde naar 
de correctionele rechtbank verwijst. (Sv., 
art. 416.) 

14 juni 1971. 1027 

43 . - Tennijn.- Stmfzalcen.- An·est 
van de Tcame1· van inbeschuldigingstelling 
waarbij niet ontvanlcelijlc woTdt ve1·Tclaa1·d 
het ve1·zet van de venlachte tegen de be
schilclcing van de 1'aadlcame1· die hem naw· 
de co1Tectionele 1'echtbanlc ve1·wijst. 
Geen geschil inzalce de bevoegdheid van de 
onde1·zoelcsge7·echten. - Voorziening van 
de ve1·dachte v661" de eindbeslissing . - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening die d e verdachte v66r de 
eindbeslissing heeft ingesteld tegen het 
arrest van d e kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij, zonder enig geschil 
betreffende de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten te b eslechten, niet ont
vankelijk wordt verklaard h et verzet 
van de verdachte tegen de b eschikking 
van de raadkamer waarbij hij wegens 
gecorrectionaliseerde Inisdaden en wan
bedrijven naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen. (Sv., art. 416.) 

21 jtmi 1971. 1064 

44. - T e1·mijn.- Stmjzalcen.- A1Test 
van de lcame1· van inbeschuldigingstelling 
waa1·bij ontvanlcelijlc maa1· niet geg1·ond 
w01·dt ve1·lclaa1·d het verzet van de ve1·dachte 
tegen de beschilclcing van de madlcame1· die 
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hem nam· de con-ectionele 1'echtbank ve1'
wijst. - A1·1·est waa1·bij geen uitspmak 
wm·dt gedaan oveT een geschil bet1·efjende 
de bevoegdheid van de onde1·zoeksge1·echten. 
- Voo1·ziening van de ve1·dachte v66T de 
eindbeslissing. - N iet-ontvanlcelijkheid. 
- Niet ontvankelijk is de voorziening die 
de verdachte v66r de eindbeslissing heeft 
ingesteld tegen bet arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling waarbij, zon
der enig gescbil betreffende de bevoegd
heid van de onderzoeksgerecbten te 
beslechten, ontvankelijk maar niet ge
grond wordt verldaard bet verzet van 
deze verdacbte tegen de bescbildcing van 
de raadkamer waarbij bij wegens gecor
rectionaliseerde misdaden en wanbedrij
ven naar de correctionele recbtbank 
wordt verwezen, zelfs indien dit arrest 
verkeerdelijk verklaart 1.utspraak te doen 
over een exceptie van onbevoegdheid. 

21 jmli ·1971. 1065 

HOOFDSTUK III. 

VORM VAN DE VOORZIENING.- VERlVIEL
DING VAN DE GESOHONDEN WETTEN. 
- 0PGAVE VAN RET l\HDDEL. -
W ANNEER IS ER VOORZIENING? -
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. 
- BIJ TE VOEGEN STUKKEN.- NEER
LEGGING VAN MEMORIES. - GRONDEN 
VAN NIET-ONTYANKELIJKHEID . - ON
SPLITSBARE ZAKEN. - ERKENNING 
DOOR DE PARTIJEN. 

§ 1. - Algemene regel. 

§ 2. - Belastingzaken. 

45 . - Di1·ecte gemee1itelijke en p1·ovin
ciale belastingen. - Voo1·ziening tegen een 
beslttit van de bestendige deputatie inge
steld doo1· een bijzonde1·e lasthebbe1·. -
Voo1·ziening ·ingestelcl na de wijziging van 
a1·tilcel 4-17 van het Wetboelc van stmjvo1·
de1·ing bij a?·tilcel5 van de wet van 16 feb1'tt
a1·i 1961. - Volmacht van de lasthebbeT 
die niet mee1· aan de veTklm·ing van voo1·
ziening moet wo1·den gehecht. - Volmacht 
die aan het Hoj mag wo1'den voo1·gelegcl 
binnen de te1·mijn gesteld bij aTtikel 420bis 
van hetzelfde wetboek. - W anneer de 
voorziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie van een provincie
raad, dat uitspraak doet over een be
zwaarschrift inzake directe gemeente
lijke of provinciale belastingen, door 
een bijzondere lasthebber wordt inge
steld, moet sinds de wijziging van arti-

kel 417 van het Wetboek van strafvorde
ring bij artikel 5 van de wet van 
16 februari 1961 de volmacbt niet meer 
aan de verklaring van voorziening ge
hecht worden en mag aan het Hof 
voorgelegd worden bim1en de termijn 
gesteld bij artikel 420bis van dit wetboek. 
(Wetten van 22 januari 1849, art. 4, 
22 jm1.i 1865, art. 2, 5 juli 1871, art. 13, 
en 22 j1.mi 1877, art. 16 .) 

29 september 1970. 104 

46.- Vonn.- Di1·ecte belastingen . 
E xploot waa1·bij de voo1·ajgaande betelce
ning ctan de veTweenle1· van het cassatie
ve1'zoeksclw·ijt vastgestelcl wonlt. - Bewijs
sttdc van de ontvanlcelijkheicl van cle voo?'
ziening . - Te1·mijn voo1· de nee1'legging 
vcm dit stttk. - Inzake directe belastingen 
is bet exploot van een gerechtsdeurwaar
der, waarbij de voorafgaande betekening 
aan de verweerder van het cassatiever
zoekschrift wordt vastgesteld, een bewijs
shlk van de ontvankelijkheid van de 
voorziening, dat mag worden neergelegd 
na bet verstrijken van de termijn gesteld 
bij artikel 289 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en moet worden 
neergelegdtliterlijk de dag van de terecbt
zitting waarop de zaak wordt behandeld 
en voordat bet openbaar ministerie zijn 
conclusie neemt. 

13 oktober 1970. 145 

47.- Vomt. - Di1·ecte belastingen. -
V eTzending vcm het cassatieve1·zoeksch1·ijt 
ond131· omslag aan de g1·if!ie van het hof van 
be1·oep. - Niet ontvanlcelijlce 'I{001'Ziening. 
- De afgifte van het cassatieverzoek
sclll'ift tegen het arrest van een hof van 
beroep inzake directe belastingen, onder 
de vorm van een verzending onder omslag 
gericbt aan de griffie van het bof van 
beroep, voldoet niet aan de vereisten van 
artikel289, lid 2, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 

20 oktober 1970. 167 

48 .- Vomt . -Di1·ecte .belastingen. 
Ajgifte van het ve1'zoelcsch1-ijt te1· g1·if!ie 
van het hof van be?·oep. - Attthentieke 
openbm·ing vcm het voo1·nemen zich in 
cassatie te voo1'zien. - De eiser openbaart 
op autbentieke wijze zijn voornemen zich 
tegen een door h et bof van beroep inzake 
clirecte belastingen gewezen arrest te 
voorzien enkel en aileen door de afgifte 
ter griffie van het bof van beroep van het 
cassatieverzoeksclll'ift. (Wetb. van de 
inkomstenbelastingen, art . 289, lid 2.) 

20 oktober 1970. 167 
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49. - Vonn . - Directe gemeentelijke 
belastingen . - Betelcening van de ve?·lcla
?'ing van voo1·ziening. - Bewijs van deze 
betekening niet ove1·gelegd. - Niet ont
vanlcelijlce voo1·ziening.- Niet ontvanke
lijk is de cassatievoorziening tegen een 
besluit van de bestendige deputatie van 
een provincieraad waarbij beslist wordt 
over een reclamatie tegen een aanslag ·in 
een directe gemeentelijke belasting, wan
neer uit de regelmatig aan het H of over
gelegde stukken niet blijkt dat de ver
k laring van voorziening binnen de bij 
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849 
gestelde t ermijn betekend werd aan de 
partij tegen wie d e voorziening is gericht. 
(Wet van 22 j1.mi 1865, art. 2; wet van 
22 juni 1877, art. 16.) 

17 november 1970. 249 

50.- V01·m.- Dh·ecte belastingen.
TT oo1·ziening namens een handelsvennoot
schap ingesteld doo1· een pe1·soon die zegt 
dat hij gevolmachtigd is. - Geen ?'egel
matige bijzondere volmacht. - Niet-ont
vanlcelijlcheicl van de voorziening. - Niet 
ontvankelijk inzake .directe belas bin
gen is de voorziening, welke namens 
een handelsvennootschap ingesteld wordt 
door een persoon die zegt dat h ij gevol
machtigd is, indien de voorgelegde bij
zondere volmacht de h andtekening niet 
draagt van aile leden van de raad van 
beheer die in de akte verklaard h ebben 
volmacht te verlenen, en uit geen enkel 
voorgelegd stuk blijkt dat zij, die de 
volmach t h ebben getekend, bevoegd 
waren om daartoe alleen op te treden. 
(Wetb . van de inkomstenbelastingen, 
art. 289 .) 

17 november 1970. 250 

51 . - Vo1·m.- Directe belastingen.
Voo1·ziening narnens een handelsvennoot
schap zonde1· de t~tssenlcomst van een bij
zonde?'e gevolrnachtigde ingesteld doo1· hcta?' 
1·aad van beheer, waa1·van de sarnenstelling 
is opgegeven. - Verzoelcsch1·ift niet gete
lcend doo1· de behee1·de1'S. - Niet-ontvanlce
lijlcheid. - Niet ontvankelij l is de voor
ziening inzake d irecte belastingen, na
mens een h andelsvennootschap zonder 
de tussenkomst van een bijzondere ge
machtigde, ingesteld door h aar raa d van 
beheer, waarvan de samenstelling is op
gegeven, indien het verzoekschrift door 
de beheerders niet is getekend. (Wetb. 
van de inkomstenbelastingen, arb. 289.) 

17 november 1970. 250 

52 . - Vo1·m. - Directe belastingen. -

Ove1·lijden van een pm·tij v661· het cassatie
gecling . - Cassatieve1·zoeksch1-ift van de 
Staat betelcend aan de e1jgenamen. - Alcte 
van betelcening venneldt de hoedanigheid 
van · e1jgenamen van de ve1·wee1·ders niet. 
- Tach ontvanlcelijke voo1·ziening. -
W anneer inzake directe b elastingen een 
partij v66r het cassatiegeding overleden 
is, kan de voorziening tegen haar erf
genamen niet onontvankelijk worden 
verklaard wegens niet-vermelding van 
lnm hoedanigheid van erfgenamen in de 
alde van betekening aan hen van h et cas
satieverzoekschrift van de Sbaat . (vVetb. 
van inkomstenbelastingen, art . 289.) 

2 april 1971. 732 

53 . - Vo1·rn. - Di1·ecte gerneentelijlce 
belastingen . - Voo1·ziening tegen een be
sluit van de bestendige deputatie . - De 
voorziening in cassatie tegen een b esluit 
van de bestendige deputatie, uitspraak 
doende over een reclamatie t egen een 
directe gemeentelijke belasting, bestaat 
in een akbe die door de provinciegriffier 
wordt opgemaakt en waarin wordt vast
gesteld dat deze de verklaring van voor
ziening heeft ontvangen. (Web van 
22 januari 1849, art . 4; wet va,n 22 juni 
1865, art. 2; wet van 22 juni 1877, 
art. 16.) 

21 mei 1971. 946 

§ 3 . - Burgerlijke zaken (zaken van koop
handel en sociale zaken inbegrepen). 

54 . - Vorrn . - Bu1·ge?·lijlce zalcen. -
V e1·zoelcsch1·ift tot cassatie van een an· est 
van de Raad van State. - T~tssenlcornst 
ve1·eist van een advocaat bij het H of van 
cassatie. - Het verzoekschrift tot cassa
tie van een arrest van de Raad van· 
State, afdeling aclministrabie, is niet !Jnt
vankelijk inclien het d e handtekening 
niet <:l.Taagt van een advocaat bij het Hof 
van cassatie. (Wet van 23 december 1946, 
art. 20, § 1, lid 2; Gerecht. "\¥etb., 
art. 1080.) 

3 september 1970: 10 

55. - Nee?'legging van memories. 
B~wge1·lijke zalcen. - Memorie doo1' de 
venveerder te1· g1·iffie nee1·gelegd zonde1· de 
t~tssenlcomst van een advocaat bij het H of 
van cassatie. - Memo1·ie waarop het Hof 
geen acht vennag te slaan. - H et Hof kan 
in burgerlijke zaken geen acht slaan op 
een memorie, die d oor d e verweerder, of 
in zijn naam, ter griffie is neergelegcl, 
zonder de tussenkomst van een advocaat 
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bij het Hofvan cassatie. (Gerecht. Wetb., 
art. 1092.) 

24 september 1970. 75 

56. - Vonn. - Btw·gel"lijke zaken. 
Sttdclcen niet in het clossie1· van de 1'echts
pleging nee1·gelegd maa1· voo1·gelegcl om cle 
ontvctnlcelijlcheicl van het cassatiebeToep te 
ve1·antwoonlen. - B1'ttikbm·e stttklcen. -
De stukken die niet in het dossier van 
de rechtspleging zijn neergelegd maar 
die zijn voorgelegd om de ontvankelijk
h eid van h et cassatieberoep in bcugerlijke 
zaken te verantwoorden, 1nogen in de 
rechtspleging voor h et Hof worden ge
bruikt. (Gerecht. Wetb., art. llOO.) 

23 oktober 1970. 176 

57. - G1·ond van niet-ontvanlcelijlcheid. 
- Btwge1·lijlce zalcen. - G?·ond van niet
ontvankelijlcheid opgew01-pen doo1· het open
baa?' ministe1·ie. - Kennisgeving. -
Het openbaar ministerie bij het Hof 
van cassatie, dat ambtshalve een grond 
van niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen 
een cassatieberoep in burgerlijke zaken, 
moet dam·van vooraf aan de advocaten 
van de partijen kemlis geven bij een ter 
post aangetekende brief. (G.W., arti
kel 1097.) 

14 mei 1971. 924 

58 . - Vonn. - Btwgedijke 'zcdcen. -
Oassatieve1·zoeksclwijt. - Ve1·zoeksclwijt 
dat zowel op het afsclwift als op het o1·ighwel 
doo1· een ctdvowat bij het Hof van casscttie 
moet oncle1·telcend zijn. - In burgerlijke 
zaken moet het cassatieverzoekschrift 
zowel op het afschrift als op het origineel 
door een advocaat bij het Hof van cas
satie ondertekend zijn. (Wet van 25 fe
bruari 1925, art. 9 ; Gerechtelijk Wet
hoek, art. 1080.) 

27 mei 1971. 970 

4. - Dienstplichtzaken. 

59. VoTm. - D1:enstplichtzalcen. 
Voo1·ziening die de geschonden wettelijlce 
bepaling niet venneldt. - Niet-ontvanke
lijkheid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening tegen een beslissing v an de Hoge 
Militieraad, die de wettelijke b epaling 
niet vermeldt, die zou geschonden zijn. 
(Gecoordineerde dienst1'>lichtwetten, arti
kel 51, §§ 1 en 4.) 

16 d ecember 1970. 394 

60. - Vonn. - Dienstplicht.- Voo?'
ziening die een wetsbepaling ve1"meldt, 

wellce niet bestaat. - Niet ontvanlcelijke 
voo1·ziening. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening die tegen de beslissing van 
de herkem·ingsraad is gericht en die een 
wetsbepaling vermeldt welke niet bestaat. 
(Gecoordineerde clienstplichtwetten, arti
kel 51, §§ 1 en 4.) 

23 december 1970. 415 

61. - Vonn. - Dienstplichtzalcen. -
Voo1·ziening die de geschonden wettelijke 
bepctling niet ve1·melclt. - Niet-ontvanlce
lijlcheid. - Niet ontvankelijk is de voor
zimling tegen een beslissing van d e Hoge 
Militieraad, die de wettelijke bepaling 
niet vermeldt, welke zou geschonden zijn. 
(Gecoordineerde dienstplichtwetten, arti
kel 51, §§ 1 en 4.) 

3 februari 1971. 543 

62. - Vo1·m. - Dienstplichtzalcen. -
Voo1·ziening niet gezonden aan de g1·i(fie 
van het Hoj van casscttie. - Niet ontvan
kelijke voo1·ziening. - Niet ontvankelijk 
is de voorziening tegen een beslissing 
van het Hoge Militieraad die niet aan de 
griffie van het Hof van cassatie is gezon
den. (Gecoordineerde dienstplichtwetten 
van 30 april 1962, art. 51, §§ 2 en 4 .) 

17 februari 1971. 587 

63. - Vonn. - Dienstplichtzaken. -
VeTZoeksclw·ijt waa1·bij de dienstplichtige 
ve1·lclaaTt opniemv een aanvTaag om ttitstel 
in te clienen en v1·aagt om te WO?'den v1'ijge
stelcl. - Ve1·zoeksch1·ijt dat geen vooTzie
ning in cassatie is. - Geen voorziening 
in cassatie is het verzoekschrift waarbij 
een dienstplichtige verklaart opnieuw een 
aanvraag om uitstel in te dienen en aan 
het Hof de gunst vraagt van de militaire 
dienst t e worden vrijgesteld. 

28 april 1971. 833 

64. - Vo1·m. - Dienstplicht. Ve7'-
zoelcsch?-ijt wam·bij om de he1·ziening van 
de beslissing van de H e7·kett1·ings1·aacl 
wonlt ve1·zocht op g1'Dnd van niettwe jeiten. 
- Ve1·zoeksclw·ijt dat geen voo1·ziening is. 
- Geen voorziening in cassatie is het ver-
zoekschrift, waarbij een dienstplichtige 
om de herziening van d e beslissing van 
de Herkecuingsraad verzoekt op grond 
van de veregering van zijn gezondheids
toestand. (Gecoordineerde dienstplicht
wetten van 30 april 1962, art. 50 en 51.) 

23 jcmi 1971. 1077 

65. - Vo1·m. - Dienstplichtzcdcen . -
V e1·zoeksclwijt waa1· bij de he1·ziening van 
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de beslissing van de Hm·keu1·ingsraad 
wo1·dt aangev1·aagd. - Ve1·zoelcsch1'ijt dat 
geen voo1·ziening in cassatie is. - Geen 
voorziening in cassatie is het verzoek
schrift waarbij een dienstplichtige de 
herziening van de beslissing van de Her
keuringsraad aanvraagt. (Gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten, art. 50 en 51.) 

20 juli 1971. 1126 

5. - Strafzaken (Geestrijke dranken, 
Douanen en accijnzen inbegrepen). 

E6. - Vo1·m.- StTajzalcen.- Voo1·zie
ning van de b~wge1·lijke pa1·tij. - Voo1'
ziening niet betekend aan de pm·tij tegen 
wie zij is ge1·icht. - Niet-ontvanlcelijlcheid. 
De voorziening van de burgerlijke partij 
is niet ontvankelijk, indien uit de proces
stukken, waarop h et Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat zij betekend is aan 
de partij tegen wie zij is gericht. (Wetb . 
van strafv., art. 418 .) 

14 september 1970. 38 

67. - VD1"m.- Stmfzaken.- Voo1·zie
ning van de bu1·ge1'lijke paTtij.- Memo1·ie 
nem·gelegd te1· g1·i{fie van het Hoj van cas
satie. - Noodzalcelijke t~tssenkomst van 
een advocaat bij het H of van cassatie. -
Niet ontvankelijk is de memorie van de 
burgerlijke partij, eiseres tot cassatie, 
t er griffie van h et Hof v an cassatie 
neergelegd zonder de tussenkomst van 
een advocaat bij dit Hof. (Wetb. van 
strafv., art. 425.) 

14 september 1970, 
17 mei 1971. 

12 januari en 
36, 454 en 926 

68 . - Vo1·m.- Stmfzaken.- J wgdbe
schenning. - ATTest van de jettgdkame1· 
van het hof van be1·oep, dat de bijdmge 
van een onde1·hottdsplichtige in de lcosten 
wegens een maatTegel genomen ten aanzien 
van een minde1jaTige vaststelt. - Voo1·zie
ning van deze onde1·houdsplichtige. -
Voo1·ziening niet betelcend aan het openbaa1· 
ministe1·ie. - Niet-ontvankelijkheid . -
De voorziening van de onderhoudsplich
tige tegen h et arrest van de jeugcllmmer 
van een hof van beroep dat overeenkom
stig artikel 71 van de wet van 8 april1965 
zij n bijdrage in de onderhouds-, opvoe
dings- en behandelingskosten, die voort
v loeien uit maatregelen genomen t en 
aanzien van een minderjarige, vaststelt, 
is niet ontvankelijk indien uit de proces
stukken, waarop h et Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat zij aan het openbaar 

ministerie is betekend. (Wetb. van 
strafv., art. 418 .) 

14 september 1970. 41 

69.- Vonn. - St1·ajzalcen.- VooTzie
ning ingesteld tegen de eindbeschilclcingen 
van een m·1·est. - Niet-ontvanlcelijlcheid. 
- Niet ontvankelijk is d e voorziening die 
de eiser, zonder verdere precisering, ver
ldaard heeft in te stellen tegen de eind
beschikkingen van een arrest. (Wetb. van 
strafv., art. 417.) 

12 oktober 1970. 137 

70.- Vonn.- St1·ajzalcen. - Voo1·zie
ning van de btwge1·lijke paTtij. - E xploot 
van betelcening te1· g1·i ffie van het Hoj nee1·
gelegd na het ve1·st1·ijken van de tennijn 
gesteld bij a1·tilcel 240bis van het lVetboek 
van stmjvo1·de1·ing. - Niet-ontvankelijk
heid van de voo1·ziening.-Niet ontvanke
lijk is de voorziening van de burgerlijke 
partij, wier exploot van betekening aan 
de verweerder ter griffie van het Hof is 
neergelegd na het verstrijken van de 
t ermijn gesteld bij artikel 420bis, lid 2, 
van h et Wetboek van strafvordering. 

26 oktober 1970, 20 april en ll mei 
1971. 181, 776 en 915 

71. - Nee1·legging van memo1·ies. -
St1·ajzaken.- Nee1·legging van een m emo-
1'ie van antwo01·d dooT een pm·tij die doo1· 
de best1·eden beslissing buiten de zaalc is ge
steld. - PaTtij die in het cassatiegeding 
niet bet1·olclcen is, maa1· e1· vTijwillig is tus
sengekomen . - Event~tele ve1·nietiging die 
moet w01·den ~titgeb1·eicl tot het beschiklcende 
gedeelte waa1·bij deze pa1·tij buiten de zaalc 
weTd gesteld. - Ontvanlcelijlce voo1·ziening. 
- D e partij die door de bestreden b eslis
sing buiten de zaak werd gesteld en niet in 
h et cassatiegeding is betrokken maar er 
vrijwillig is in t ussengekomen, is ont
vankelijk om een m emorie van a.ntwoord 
neer t e leggen, in zover de vernietiging 
die op de voorziening zou worden uit
gesproken, zou worden uitgebreid tot 
h et beschikkende gedeelte van de beslis
sing waarbij deze partij buiten d e zaak 
wordt gesteld . 

9 november 1970. 227 

72.- Vo1·m.- St1·ajzalcen . - Btt1·ge1'-
1'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij eise1·es. -
Voo1·ziening tegen cle beslissing op de 
stmjvonle1·ing. - Niet betelcend aan het 
openbam· ministe1·ie. - Niet ontvankelijke 
voo1·ziening. - Niet ontvankelijk, wegens 
niet-betekening aan het openbaar minis-
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t erie, is de voorziening van een burger
rechtelijk aansprakelijke partij tegen de 
beslissing op d e strafvordering. 

23 november en 22 december 1970. 
275 en 411 

73.- Vo1·m.- Stmjzaken.- Voo?"zie
ning van de tttssenkomencle pm·tij. -
Voo1·ziening niet betekend. - Niet-ont
vanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening van een partij, die voor het 
strafgerecht is tussengekomen, indien zij 
niet is betekend aan de partij tegen wie 
zij is gericht. (Wetb. van strafv., arti
k el 418.) 

8 december 1970. 351 

74 . - Vo1·m.-Stmfzalcen.- Voo?"zie
ning van de ve?·zelce?"act?", tussenlcomende 
pa1·tij. - Voo1·ziening niet betelcend. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening van h et Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, die voor 
h et strafgerecht is tussengekomen, indien 
zij niet is b etekend aan de partijen tegen 
wie zij is gericht. 

8 december 1970. · 353 

75.- Vo1·m.- St1·afzalcen . - Voo?·zie
ning van de ve1·zelcema?· van de btwge?"
?"echtelijlce aanspmlcelijlcheid van d e be
lclaagde, vrijwillig tussengelcomen. 
Voo1·ziening niet betelcend. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - N iet ontvankelijk is de 
voorziening van de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde, die voor het sbrafgerecht is 
tussengekomen, wanneer zij niet is bete
kend aan de partijen t egen wie zij is 
gericht. (Wetb. van strafv., art. 418 .) 

14 december 1970. 377 

76 . - Vwm . - Stmfzalcen.- Voo?"zie
ning van de aclminist1·atie van financien, 
ve1·volgende pa?"tij. - Geen betelcening. -
Niet ontvanlcelijlce vom·ziening. - Niet 
ontvankelijk is de v.oorziening van de 
adrninistratie van :financien, vervolgende 
p artij, die niet is b etekend aan de partij 
tegen wie zij is gericht. (Wetb. van 
strafv., art. 418.) 

14 december 1970. 381 

77. - Vo?"m. - Stmfzalcen. - N ee?'leg
ging van memm·ies. - Memo1·ie vctn eise1· 
te1· g1·iffie van het Hof van cctssatie nee?'ge
legd na het verst?·ijlcen van de te1·mijn 
gesteld bij a1·tilcel 420bis, lid 2, van het 
TV etboelc van stmjvonle1·ing. - N iet-ont
vankelijkheicl. - Niet ontvankelijk is de 

memorie, tot staving van een voorziening 
in strafzaken, ter griffie van het Hof 
neergelegd na h et verstrijken van de 
termijn gesteld bij artikel 420bis, lid 2, 
van het Wetboek van strafvordering. 

14 en 21 december 1970 en 20 april 
1971. 381, 405 en 776 

7'8. - Vo1·m. - Stmfzaken. - Btwger
?'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij, eise1·es. 
- Voo?"ziening niet betekend. - Niet
ontvctnkelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening in cassatie van een bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij die 
niet is betekend aan de partij t egen wie 
zij is gericht. (Wetb. van strafv., arti
kel 418.) 

12 januari en 28 jmli 1971. 454 en 
ll05 

79. - Vo1·m.- Stmfzaken.- Ve?·zoek
sch?-ift tot staving van cle voo1·ziening. -
Ve?'zoelcsclwijt nee1·gelegd te1· gTiffie van het 
ge1·echt dat de best1·eden beslissing heeft 
gewezen. - Nee1·legging na het ve1·st?·ijlcen 
vctn de te1·mijn bepaald bij aTtikel 422 van 
het Wetboek van stmjvo1·cleTing . - Niet
ontvanlcelijlcheid van het ve?·zoelcsclu·ijt. -
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
tot staving van een voorziening in straf
zaken, ter griffie van het gerecht dat de 
bestreden beslissing heeft gewezen, neer
gelegd na h et verstrijken van de t errnijn 
gesteld bij artikel 422 van het Wetboek 
van strafvordering. 

12 en 19 januari, 16 februari en 28 juni 
1971. 454, 484, 581 en ll05 

80.- Vonn.- St'I'Ctjzalcen.- Nee?·leg
ging van memo1·ies. - VooTziening van 
de buTge?'lijlce pa1·tij. - Memo1·ie nee?·ge
legd te1· g1·iffie van het H of van cassatie. -
N oodzakelijlce tttssenlcomst van een advo
caat bij het Hoj van cassatie. - Niet 
ontvankelijk is de mernorie van de 
burgerlijke partij, eiseres tot cassatie, 
ter griffie van het Hof van cassatie 
neergelegd zonder de tussenkomst van 
een advocaat bij clit Hof. (Wetb . van 
strafv., art. 425.) 

12 en 18 januari en 17 m ei 1971. 
453, 473 en 926 

81.- Vo1·m.- Stmfzalcen.- Nee?'leg
ging van memo?"ies . - Memo1·ie nee1·gelegd 
in naam vctn een btwge?'lijke pa1·tij. -
Bu1·ge1'lijlce pa1·tij clie noch eise1·es, noch 
ve1·wee?·ste1· in cassatie is. - Het Hof 
slaat geen acht op een rnernorie neerge
legd in naam van een burgerlijke partij, 
die noch eiseres, noch verweerster in 
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cassatie is, het geval uitgezonderd waar 
de voorziening de vernietiging kan mee- . 
brengen van d e beslissing in het belang 
van deze partij gewezen. 

12 januari 1971. 454 

82.- Vonn.- Stmfzaken . - Neerleg
ging van memO?·ies.- Aanvttllende memo-
1'ie van de eise1· te1· g1·iffie nee1·gelegd na het 
ve1·st1·ijken van de te1·mijn gesteld bij a1·ti
kel 4·20bis, licl 2, van het Wetboelc van 
stmfvo1·de1·ing. - N iet-ontvanlcelijkheid. 
- Niet ontvankelijk is de memorie tot 
staving van een voorziening in straf
zaken, die ter griffie van het Hof is 
h eergelegd na het verstrijken van de 
termijn gesteld bij artikel 420bis, lid 2, 
van het W etboek van strafvordering, ook 
al was dit een aanvullende memorie. 

18 januari 1971. 475 

83. - Stmjzalcen. - Voo1·ziening tegen 
een an·est waa1·bij een verzet, wegens niet
ve1·schijning, ongedaan wo1·dt ve1·lclam·d. 
- Draagwijdte van de voo1·ziening. -
De voorziening tegen een arrest waarbij 
een verzet, wegens niet-verschijning, on
gedaan wordt verklaard, werpt geen 
andere kwestie op dan die . van de wette
lijkheid van d eze beslissing. 

18 januari 1971. 476 

84.- Vo1·m.- Stmjzalcen.- Defini
tieve ve1·oonleling op de st1·ajvo1·de1·ing en 
niet-definitieve op de bu1·ge1·lijlce 1·echtsvo1'
de1'ing. - Voo1·ziening van de belclaagde 
tegen de ee1·ste beslissing. - Mem01·ie inge
diend doO?' de bw·ge1'lijlce pa1·tij. - Ont
vanlcelijke menw1·ie. -Kosten. - Wan
neer de beklaagde, die definitief op de 
strafvordering en bij voorraad op de 
burgerlijke rechtsvordering is veroor
deeld, zich in cassatie voorziet tegen de 
eerste beslissing, dan is de burgerlijke 
partij ontvankelijk om een memorie van 
antwoord op de voorziening in te dienen ; 
in geval van verwerping van de voorzie
ning, vallen de kosten van deze memorie 
t en laste van de eiser. 

15 maart 1971. 682 

85.- Vo1·m.- Stmjzalcen.- Voo1·zie
ning cloO?' middel van een aan het H of 
van cassatie ge1'ichte b1·iej. - Niet-ontvan
lcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening die in strafzaken wordt inge
steld door middel van• een aan het Hof 
van cassatie gerichte brief. (Sv., art. 417, 
gewijzigd b ij de wet van 16 februari 1961, 
art. 5.) 

4 mei 1971. 864 

86. - Vo1"Jn. - Stmfzalcen. - Ge
sch1·ijt tot staving van de voo1·ziening van 
het openbaa1· ministe1·ie. - Gesch?'ijt dat 
slechts van een pa1·aaj is voo1·zien. - Het 
Hof slaat e1· geen acht op. - Het Hof 
slaat geen acht op een tot staving van de 
voorziening van het openbaar ministerie 
neergelegd geschrift, wanneer dit geschrift 
slechts van een paraaf is voorzien. 

10 mei 1971. 890 

87. - Stmfzalcen. - VooTZiening tegen 
een an·est wam·bij het ve1·zet van onwaa1·de 
worclt ve1·lclam·d. - Voorziening die het 
an·est waa1·tegen ve1·zet voo1· het H of b1·engt. 
-De voorziening tegen een arrest waar
bij een verzet wegens niet-verschijning 
van onwaarde wordt verklaard, brengt 
het arrest waartegen verzet is gedaan niet 
voor het Hof. 

17 mei 1971. 925 

88. - Vorm. - Stmfzalcen. - Te1· 
(j1'iffie van het Hoj nee1·gelegcl gesch1·ijt, 
menw1·ie genaamd. - Niet onde1·telcend 
gesch?'ift. - Het Hoj slaat e1· geen acht op. 
- Het Hof slaat geen acht op een ge
schrift dat tot staving van een voorzie
ning in strafzaken ter griffie van het 
Hof wordt neergelegd en memorie wordt 
genaamd, m aar niet is ondertekend. 

15 en 28 jtmi 1971. 1035 en 1105 

89.- Vo1·m.- Stmfzaken. -lll{emorie 
van de eiser nee1·gelegd minde1· dan acht 
dagen v661· de terechtzitting. - 1\l[emorie 
niet ontvanlcelijlc zeljs ingeval de zaalc 
wo1·dt ve1·claagd. - Niet ontvankelijk in 
strafzaken is de memorie door de eiser 
tot staving van de voorziening ter griffie 
neergelegd minder dan acht dagen v66r 
de terechtzitting, zelfs indien de zaak 
op deze terechtzitting tot een latere 
datum wordt verdaagd. (Sv., art. 420bis.) 

15 juni 1971. 1036 

90 . - Vom~.- St1·afzaken.- Be1·oep 
in cassatie van het openbam· ministe1'ie. -
Uitgifte van cle ve1·lcla1'ing van bemep in 
cassatie niet gevoegd bij het oorspronlcelijk 
exploot van betelcening. - Niet-ontvanke
lijlcheid. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening van het openbaar ministerie, 
wam1eer geen uitgifte van de verklaring 
van beroep in cassatie bij het oorspronke
lijk exploot van betekening ervan is 
gevoegd. (Sv., art. 418.) 

28 jw1i 1971. 1118 

91. - St1·ajzalcen. Geen ve1·melcling 
van de best1·eden beslissing. - Niet-ont-
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vankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening in strafzaken die de bestreden 
beslissing niet vermeldt . (Sv., art. 417.) 

18 augustus 1971. 1133 

§ 6. - Tuchtzaken. 

92.- Vom~.- Tttchtzaken . - VooTzie
ning tegen een beslissing van de gemengde 
?'aad van be?·oep van de 01·de de?' genees
he?·en. - Voo1·ziening ingestelcl na cle in
we?·lcingt?·eding van het koninklijk beslttit 
m·. 79 van 10 novembe?· 1967, macw v661· 
de ove?'d?·acht van bevoegdheden vooTzien 
in m·tikel 32, lid 3, van clit beslttit. -
Voo?·ziening ]Je?' aangetelcend stttk ge?"icht 
tot de g?·iffie1' van de gemengde ?'aad van 
be?·oep. - Vom·ziening niet te?' kennis 
geb1·acht vctn cle ministe?' tot wiens bevoegd
heicl de volksgezondheicl behoo?·t . - Niet
ontvctnlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
d e voorziening die n a d e inwerkingtre
ding van het koninklijk besluit m. 79 
van 10 november 1967, maar v66r de 
overdracht van bevoegcli1eden voorzien 
in artikel 32, lid 3, van dit besluit, is 
ingesteld tegen een beslissing van de 
gemengde raad van beroep van de Orde 
der geneesheren, en niet ter kennis is 
gebracht van de n1inister tot wiens b e
voegdheid de volksgezondheid b ehoort. 
(Kon. b esl. van 10 november 1967, arti
kel 26 en 32, en kon. besl. van 25 maart 
1969, art. 1.) 

21 september 1970. 62 

93.- Vo1·m.- Tttchtzalcen.- Beslis
sing van de Raad van cle Onle van aTchi
tecten. - Voo1·ziening van cle 01·cle van 
a?·chitecten. - Geen betekening. - Niet 
ontvanlcelijlce voo1·ziening. - Niet ont
vankelijk is de voorziening van d e Orde 
van architecten tegen een beslissing van 
de Raad van beroep van de Orde van 
architecten, die niet is betekend aan de 
partij tegen wie zij is gericht. (\Vet van 
26 jtmi 1963, art. 33; Sv., art. 418.) 

26 januari 1971. 513 

94. - Vom~. - Tttchtzaalc. - Voo1'
ziening tegen een beslissing van cle ge
mengcle ?'aacl van be?·oep van de Onle van 
apotheke?'S. - Koninklijlc beslttit n?·. 80 
van 10 novembe?' 1967. - Vooi·ziening 
niet teT lcennis geb?·acht van de ministe?' tot 
wiens bevoegclheicl Volksgezonclheid be
hoo?·t. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk is het cassatieberoep inge
stelcl onder de gelcling van het koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967 

betreffende de Orde van apothekers, 
tegen een beslissing van de gemengde 
raad van beroep van clie Orde die niet 
ter k ennis is gebracht v an de minister 
tot wiens bevoegdheid Volksgezoncllieid 
behoort. (Kon. besluit nr. 80 van 10 no
vember 1967, art. 26, 2o.) 

16 maart 1971. 685 

§ 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV. 

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN OF WAARTEGEN ZULK 
BER OEP NIET KAN WORDEN INGESTELD. 
- BESLISSINGEN I N· FEITE . - BESLIS
SINGEN IN RECHTE. - TOEPASSING 
VAN DE REGEL : « NA EEN EERSTE 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 
VOORZIENING TOEGELATEN ».- VOOR
ZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK 
ZIJN GEWORDEN WEGENS GEl\US AAN 
BESTAANSREDEN OF BELANG. 

§ 1. - Allerlei. 

§ 2 . - Belastingzaken. 

3. - Burgerlijke zaken (zaken van koop
handel en sociale zaken inbegrepen) . 

95.- Btwge?'lijke zalcen.- Onteigening 
ten algemenen ntttte. - Rechtspleging bij 
cl?·ingencle omstancligheden. - Beslissing 
van de vTede?·echte?' tot vaststelling van de 
dooT de onteigenaa1· ve1·schuldigde p1·ovi
sionele ve?·goeclingen. - Niet ontvankelijke 
voo?·ziening. - De beslissing waarbij de 
vrederechter, die kennis neemt van een 
verzoek tot onteigening ten algemenen 
nutte volgens de rechtspleging bij drin
gende omstancligheden en de door de 
onteigenaar verschuldigde provisionele 
vergoedingen vaststelt, is niet vatbaar 
voor enig rechtsmicldel, zelfs niet voor 
een cassatieberoep. (Art. 8, lid 2, vervat 
in art. 5 van de wet van 26 juli 1962.) 

14 m ei 1971. 924 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

5. - Strafzaken (Geestrijke dranken, 
Douanen en accijnzen inbegrepen). 

96. - Beslissingen waaTtegen een cas
satiebe?·oep kan tvoTden ingesteld. - St?·af
zalcen. - Btwge?'lijlce ?'echtsvonleTing. -
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Beslissing van onbevoegdheid die geen ve1'
oO?·deling van de beklaagde in ve1·band rnet 
deze 1·echtsv01·de1·ing tti tsp1·eekt. - Voo1·
ziening van de belelaagde. - Niet-ontvan
leel?:jleheid . - Niet ontvankelijk, bij ge
brek aan belang, is de voorziening van 
de beklaagde tegen een beslissing, waarbij 
b et strafgerecht zich onbevoegd verklaart 
om uitspraak te doen op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen de beklaagde en 
te zijnen laste geen veroordeling in ver
band m et deze rechtsvordering uit
spreekt. 

14 september 1970 en 1 juni 1971. 
40 en 976 

97. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebemep lean wo1·den ingesteld. - Straf
zaleen. - Beslissing waa1·bij de bttrge1·-
1'echtelijle aanspralcelijlee pa1·tij bttiten de 
zaale wo1·dt gesteld. - · Voo1·ziening van 
deze pm·tij. - Niet-ontvanlcelijkheid. -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de voorziening door de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij in
gesteld tegen een beslissing, waarbij zij 
buiten de zaak wordt gesteld. 

14 september 1970 en 15 februari 1971. 
41 en 577 

98.- Strafzaleen.- Na een ee1·ste voo7' 
ziening wo1·dt geen andm·e voorziening toe
gelaten. - Buiten het geval van arti
kel 40, lid 4, van de wet van 15 j1.mi 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
van regelma tige afstand of dat waarin 
tegen een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen nog cassatieberoep open
staat na h et arrest van veroordeling kan 
in strafzaken een partij zich geen tweede 
maal in cassatie voorzien t egen een en 
clezelfde beslissing. (Sv., art. 438.) 

21 september, 30 november 1970 en 
22 juni 1971. 66, 300 en 1068 

99. - Stmfzaleen. Ove1·spel . - Af-
stand van de lelage1· tijclens het cassatie
gecling. - Stmjrechtelijke en btwge1Techte
l~jlee ve1·oo1'deling zonde1· gevolg. - Beslis
sing van het H of. - vVanneer inzake 
overspel de beledigde echtgenoot tijdens 
h et cassatiegeding afstand heeft gedaan 
van zijn klacht, zegt het Hof, zonder te 
beslissen op de voorziening tegen het 
veroordelend arrest, voor recht dat dit 
arrest zonder gevolg blijft en beveelt dat 
melding van zijn arrest zal worden ge
maakt op de kant van die beslissing. 
(Wet van 17 april 1878, art. 2, lid 2.) 

21 september 1970. 66 

100. - St1·ajzaleen. Onde1'7wucl vcm 
bij zit . - Vo01·ziening tegen het ve1·oo1·de
lencl a1Test . - Afstancl van de aanlclage1· 
t~jdens het cassatiegeding. - Stmj1·echte
lijlce en bu1·ge1'lijlee ve1'001'deling zonde1· ttit
we1·lei11g . - B eslissing van het Hoj. -
Indien inzake onderhoud van bijzit de 
echtgenote tijdens het cassatiegeding 
afstand heeft gedaan van haar klacht, 
zegt het Hof voor recht, zonder uitspraak 
t e doen op de voorziening tegen het 
veroordelend arrest, dat dit arrest zonder 
uitwerking blijft en beveelt van zijn 
arrest m elding te maken op de kant 
van deze beslissing. (Strafwetboek, arti
kel 390; wet van 17 april 1878, art. 2.) 

6 oktober 1970. 128 

101 . - Stmjzaleen. Veroo1·delend 
a1Test. - Bevel tot onrnicldellijke aanhou
ding. - Voo1·ziening tegen de ve1·oonle
lende beschileleing ve1'W01'pen. - VoO?·zie
ning tegen het bevel tot onmidclellijlce acm
houcling zoncle1· belang. - Indien de ver
oordeelde zich in cassatie heeft voorzien 
tegen een veroordelend arrest waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding wordt be
volen en, ten gevolge van d e verwerping 
van d e voorziening tegen de veroorde
lende beschikking, deze in kracht van 
gewijsde is gegaan, !evert de voorziening 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding geen belang meer op . 

19 oktober 1970, 23 maart, 6 april en 
3 mei 1971. 165, 704 , 754 en 857 

102. - Beslissingen wam·tegen een cas
satiebe1'0ep lean wo1·den ingestelcl. - St1'af
zaleen. - Bu1·ge1'lijlee 1'echtsvo1·cle1·ing. -
Voo1·ziening van de btwge1'lijlee pa1·tijen 
tegen cle belelaagde. - R echte1· in hoge1· 
be1·oep die niet beslist heejt op cle 1'echts
V01'dering do01· cleze partijen tegen cle be
lelaagde ingesteld en die geen leennis e1·van 
heejt genornen. - Niet ontvanleelijlee voor
ziening. - Niet ontvankelijk is de voor
ziening die de burgerlijke partijen tegen 
de beklaagde hebben ingesteld, indien 
de rechter in boger beroep niet beslist 
heeft op de rechtsvorderingen door deze 
partijen tegen de beklaagde ingesteld en 
geen kennis ervan heeft genomen. (Wetb. 
van strafv., art. 216.) 

9 november 1970. 225 

103 . - Beslissing waa1·tegen een cassa
tiebe7·oep lean wo1·den ingesteld. - A1·1·est 
van de learne1· van inbeschttldigingstelling 
waa1·bij de inte1'1M1'ing van de belelaagde 
wonlt bevolen. - Ontvanleelijlce voo1·zie
ning. - Ontvankelijk is de voorziening 
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tegen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij de interne
ring van de beklaagde wordt bevolen. 
D ergelijke beslissing is in laatste aanleg 
gewezen en is derhalve een eindbeslissing. 
(Wet van 4 augustus 1832, art: 15, 
1° [2], Wetb. v. strafv., art. 413 en 416; 
wet van 9 april 1930, vervangen door 
die van 1 juli 1964, art. 31.) (lmpliciete 
oplossing.) 

9 november 1970. 230 

104 . - Beslissingen wam·tegen een cas
satiebe?·oep lean wonlen ingesteld. - St?·aj
zaleen . - V1·ijspmale,- Voo1·ziening van 
de belelaagde. - Niet-ontvanleelijleheid . -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de voorziening door de 
beklaagde ingesteld tegen een beslissing 
waarbij hij wordt vrijgesproken. 

23 november 1970, 5 januari, 15 febru-
ari en 7 jmu 1971. 273, 570, 997 en 

430 

105. - Beslissingen wam·tegen cassatie
be?'OBJJ lean wo1·den ingestelcl. - St1·ajzaleen. 
- Vonnis in ee1·ste aanleg gewezen do01· 
de C01'1'ectionele 1·echtbanle. - Niet ontvan
leelijlee voo1'ziening. - Niet ontvankelijk 
is de voorziening tegen een vonnis in 
eerste aanleg van de correctionele recht
bank. (Sv., art. 407 en 413; G .W., 
art. 609, 1 o.) 

30 november 1970, 
20 juli 1971. 

16 februari en 
300, 587 en 1128 

106. - Beslissingen waa1·tegen een cas
scttiebe1'0ep lean w01·den ingesteld. - St?·aj
zaleen. - Btwge1·lijlce 1'echtsvo1·de1·ing. -
Beslissing die ctan de bu1·ge1·lijlce pa1·tij 
ham· 1'echtsvo1·de1·ing ontzegt en haa1· in de 
leosten e1·van ve1·oo1'deelt. - Voo1·ziening ' 
van de belelaagde.- Niet-ontvanleelijlcheid. 
- Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is de voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing die aan 
de burgerlijke partij haar rechtsvordering 
ontzegt en haar in de kosten ervan 
veroordeelt . 

8 december 1970. 346 

107 . - B eslissingen wam·tegen een cas
satiebe1'0ep lean wo1'clen ingestelcl. - Stmj
zalcen. - Btt1'ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ing. -
Beslissing wcta1·bij de bw·ge1'lijlce 1'echts
v01·de1·ing niet ontvanlcelijle w01·dt ve1·lclaanl. 
- Voo1·ziening van de belelaagde.- Niet
ontvanlcelijleheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens heb ontbreken van belang, is de 
voorzienin.g van de beklaagde tegen de 
beslissing die de rechtsvordering van de 

burgerlijke partij niet ontvankelijk ver
klaart en deze partij in d e kosten veroor
deelt. 

8 december 1970. 346 

108. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe1'0ep lean wo1·den ingestelcl. - Oom
missie tot besche1·ming van de maatschappij 
die de im·ichting aanwijst wam·in de inte1·
ne1·ing zal plaatshebben. - Niet ontvan
lcelijlee voo1'ziening. - D e beslissing waar
bij de c01mriissie tot bescherming van de 
maatschappij, ter uitvoering van een 
rechterlijke beslissing t ot internering, de 
im·ichting aanwijst waarin deze interne
ring zal plaatshebben, staat n iet voor een 
cassatieberoep open. (Wet van 4 augus
tus 1832, arb. 15; wet van 25 maart 1876, 
art. 19; wet van 9 april 1930, vervan
gen bij die van 1 juli 1964, art . 14.) 

8 december 1970, 6 april, 4 mei en 
1 jtmi 1971. ·359, 755, 866 en 973 

109. - Beslissingen waa·rtegen een cas
satiebe?·oep lean wo1·den ingestelcl . - Oom
missie tot besche1·ming van cle maatschappij 
die beslist dat een ge~nte1·nee1·de niet in 
V?'ijheid moet wo1'den gesteld . - Beslissing 
staat voo1· een cassatiebe1'oep open . - De 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij dat er geen 
grond bestaat om een gelnterneerde in 
vrijheid te stellen, staat voor cassatie
beroep open. (Wet van 4 augustus 1832, 
art. 15; wet van 25 m 'aart 1876, art. 19; 
wet van 9 april 1930, vervangen bij die 
van 1 juli 1964, art. 14.) (Impliciete op
lossing.) 

8 december 1970, 4 mei en 1 jmu197i . 
359, 866 en 973 

110. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?·oep lean tv01·den ingesteld. - Stmf
zaleen.- Ve1·zelce1·aa1' van de bu1·gen·echte
lijlee aanspmleelijleheid van de belelactgde, 
die v1·ijwillig is tttssengeleomen en met deze 
laatste jegens de btt1·ge1·lijke pa1·tij in soli
dum is ve1'001'deelcl. - Vo01·ziening inge
steld doo1' deze ve1·zelce1·aa1' alleen . - Ont
vanlcelijlcheid.- Omvang.- De verzeke
r aar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de beklaagde, die in de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij 
vrijwillig is tussengekomen en die met 
de beklaagd e j egens h aar in solidum 
is veroordeeld, is bevoegd om de onwette
lijkheid van d eze beslissing aan te klagen 
in zover deze onwettelijkl1eid zijn rechts
verhouclingen met de burgerlijke partij 
belnvloedt. 

14 decen1ber 1970. 377 
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111. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?·oep lean w01·den ingesteld. - Stmj
zalcen. - StmjvoJ"de1·ing. - Voo1·ziening 
van de ve1·zelce?·aa1·, v1·ijwillig tussenlco
mende. - Beslissing waa~·bij enkel deze 
tussenlcomst wo1·dt vastgesteld, zonde1· hie1·
omt1·ent iets te beslissen en zonde1· tegen 
deze pa1·tij enige ve?·oo1·deling tdt te sp1·elc~n. 
- Voo1·ziening zonde1· voonve1·p. - N1et 
ontvankelijk, bij gebrek aan voorwerp, 
is de voorziening van de verzekeraar, 
die verklaard heeft vrijwillig tussen te 
komen in de strafvordering, welke vorde
ring bij de strafrechter alleen aanhangig 
bleef, tegen de beslissing waarbij deze 
verklaring enkel wordt vastgesteld, zon
der hieromtrent iets te beslissen en zonder 
tegen deze partij enige veroordeling uit 
te spreken. 

18 januari 1971. 476 

112. - B eslissingen waa?"tegen een cas
satiebe?"oep lean w01·den ingesteld. - St?·af
zalcen. - Btwge1·lijlce ?'echtsvo?"de?·ing. -
Voo1·ziening van de belclaagde tegen ~en 
btwge?"lijlce pm·tij. - Geen ve?'OO?'delmg 
van de eise1· ten aanzien van deze pa~·tij. -
Voo1·ziening zonde1· ttitwe1·lcing. - De 
voorziening van de beklaagde tegen een 
burgerlijke partij wanneer d e beshssm.g 
ten gunste van deze partij en ten laste 
van de beklaagde geen veroordelmg mt
spreekt, is niet ontvankelijk omdat ze 
geen bestaansreclen heeft. 

1 febrnari 1971. 528 

113 . - Beslissingen wam·tegen een cas
satiebe?·oep lean w01·den ingesteld. - St?'af
zalcen. - Ve1·stelcan·est. - Ve1·zet. -
An·est dat ingctat op het ve1·zet en beslist 
bij wege van een nie·uwe beschilclcing. -
Voo1·ziening tegen het ve1·stelca?'?'est. -
Niet ontvanlcelijke voo1·ziening. - Niet 
ontvankelijk wegens het ontbreken van 
een voorwerp is de voorziening van de 
beklaagde tegen een veroordelend ver
stekarrest, wanneer het h of van beroep, 
op h et verzet van de beklaagcle t egen dit 
arrest, hierop is ingegaan en beshst 
heeft bij wege van een nieuwe beschik
king. 

2 maart 1971. 631 

114. - Beslissingen wacvrtegen een cas
satiebe?·oep lean wo?"den ingesteld. - S t?·af
zaken. - B eslissing wam·bij de stmjvo?"de-
1'i?ig ve1jaa1·d wO?·dt ve1·lclaa1·d .. - VooTzie
ning van de beklaagde. - N~et-ontvanlce
lijlcheid. - Niet ontvan~elijk wege~s het 
ontbreken van belang IS de voorzrerung 
van de beklaagde tegen een beslissing, 

waarbij de strafvordering wegens verja
ring vervallen wordt verklaard. 

23 maart, 5 april en 18 augustus 1971. 
711, 740 en 1129 

115. - Afstand. - Stmfzaken. - On
?'egelmatige voo1·ziening en 1·egevmatige 
voo1·ziening achte1·eenvolgens binnen de 
wettelijke tennijn tegen eenzelfde beslissing 
ingesteld . - Late1·e afstand van de ee1:ste 
voo1·ziening. - Wettelijkheid. - Indren 
een partij binnen de wettelijke termijn 
tegen eenzelfde beslissing een om·e~el
matige en een regelmatrge voorzrenmg 
heeft ingesteld en later van de onregel
matige voorziening afstand heeft gedaan, 
decreteert b et Hof de afstand van de 
eerste voorziening en doet uitspraak op 
de tweede. (Impliciete oplossing.) 

6 april 1971. 754 

116. - Beslissingen waa1·tegen men zich 
in cassatie lean voo1·zien.- St1·ajzalcen . -
An·est dat ongeg1·ond ve1·lclaa1't het hoge1· 
be1·oep tegen een vonnis waa1·bij ttitsp1·aalc 
we1·d gedaan op een vo1·de1'ing tot ttitlegging 
van een v1·oegm· vonnis . - Ontvanlcelijke 
voo1·ziening. - Een cassatieberoep kan 
worden ingesteld tegen het arrest van 
een hof van beroep dat ongegrond ver
klaar t het hager beroep tegen een vmmrs 
waarbij uitspraak werd gedaan op een 
vordering tot uitlegging van een vroeger 
vmmis, in zover dit, rechtdoende op de 
strafvordering, een verbeurdverklaring 
had bevolen. (Impliciete oplossing .) 

24 m ei 1971. 949 

117. - Stmjzaken. - Voo?"ziening van 
de belclaagde tegen de beslissing op de 
stTajvonle1·ing. - Ove1·lijden van de be
klaagde. - Voo1·ziening zonde1· bestaans
?'eden. - H et overlijden van de beklaag
de, tijdens het cassatiegeding, ont~ee_mt · 
elke bestaansreden aan de voorzrenmg 
tegen de beslissing op de strafvordering ; 
de voorziening van de beklaa~?-e b~houdt 
een bestaansreden m zover ZIJ gerrcht JS 

tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij. (Wet van 
17 april 1878, art. 20.) 

1 jtmi 1971. 971 

118. - Stmfzalcen. - Voo?·ziening van 
. de beklaagcle tegen de beslissing op de 

?'echtsvo?·de?·ing van de bu?·ge1·lijke pa?"tij. 
- Ovm·lijden .van de belclaagde. - Voo·r
ziening niet zondeT bestaans?"eden. - Het 
overlijqen van de beldaagde, tijdens bet 
cassatiegeding, ontneemt elke bestaans
reden aan de voorziening tegen de be-
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slissing op de strafvordering ; de voorzie
ning van de beklaagde behoudt een be
staansreden in zover zij gericht is tegen 
de beslissing op de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij. (Wet van 17 april 
1878, art. 20.) 

1 jtmi 1971. 971 

119. - Stmjzalcen. - V m·oo1·delend a1·-
1·est. - Ve1·we1ping van het ve1·zoelcsclwijt 
tot voo1'lopige inV?·ijheidstelling. - Vo01·
ziening tegen de beschilclcing van ve?'oonle
ling ve1·wo1pen. - Voo1·ziening tegen de 
beslissing, wam· bij het ve1·zoelcsclu·ijt tot 
voo1·lopige inv1·ijheidstelling wonlt ve1'W01'
pen, zonde1· belang.- Wmmeer de veroor
deelde zich in cassatie heeft voorzien 
tegen een ai·rest van de kamer van inbe
schuldig:ingstelling, waarbij het verzoek
schrift tot voorlopige invrijheidstelling 
wordt verworpen, en ten gevolge van de 
verwerp:ing van het cassatieberoep tegen 
de veroordelende beschikking, deze in 
lu·acht van gevvijsde is gegaan, wordt het 
cassatieberoep tegen de beslissing, waar
bij het verzoekschrift tot voorlopige in
vrijheidstelling wordt verworpen, zonder 
belang. 

8 juni 1971. 1004 

§ 6. - Tuchtzaken. 

7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. 

AFSTAND. 

120. - Ajstand. - S tmjzaken. - Voo?· 
ziening van het besttm1· de1· dottanen en 
accijnzen tegen een v1·ijsp1·ekencl a1·1·est. - . 
Ajstand doo1· een lasthebbe1·, hmtde1· van 
een bijzonde1·e volmacht. - Ajstand gelijk 
aan de ajstand van de 1·echtsvonle1'ing. -
Dec1·ete1·ing. - Indien het bestum· der 
douanen en accijnzen, vervolgende partij, 
door tussenkomst van een lasthebber, 
houder van een bijzondere volmacht, 
afstand doet van de voorziening die .het 
tegen een vTijsprekend arrest heeft inge
steld, decreteert het Hof de afstand van 
de voorziening, daar deze afstand gelijk
staat met een afstand van de rechtsvorde
ring . 

21 september en 30 november 1970. 
69 en 296 

121. - Ajstand. - Bu1·ge1'lijke zaken. 
- Geldigheiclsvoo1·waa1·clen. - Om geldig 

te zijn moet de afstand van een voorzie
ning, :in bm·gerlijke zaken, aan de ver
weerder betekend of door hem aanvaard 
zijn. Deze aanvaarding stemt immers 
overeen met een betekening. (Gerecht. 
Wetb., art. 824 en 1024.) 

29 oktober 1970. 197 

122. - Ajstand. - Ajstand niet bete
kencl doch aanvaa1·d. - Dec1·ete1'ing. -
In burgerlijke zaken decreteert het Hof 
de afstand van de voorziening die, al
hoewel zij aan de verweerder niet is 
betekend, door hem is aanvaard. Deze 
aanvaarding stemt irru:ners overeen met 
een betekening. (Gerecht. Wetb., art. 824 
en 1042.) 

29 oktober 1970 en 1 april 1971. 197 
en 729 

123. - Stmjzalcen. - Ajstctnd. -
W mmeer in strafzaken de eiser verklaard 
heeft afstand te doen van zijn voorzie
ning, decreteert het Hof de afstand. 

30 november 1970. 296 

124. - Ajstand. - Stmjzaken. - Voo?"
ziening van de administ1·atie van financien, 
ve1·volgende pa1·tij, tegen een V1·ijsp1·ekende 
beslissing. - Ajstand van de voo1·ziening 
stemt ove1·een met de afstand van de ?'echts
vo?·cle?·ing. - Advocaat van het depm·te- · 
ment van financien . - Bijzonde1·e vol
macht noodzalcelijk. - Om op geldige 
wijze in naam van de administratie van 
financien, vervolgende partij, afstand te 
doen van een voorziening tegen een vrij
sprekende beslissing, hetgeen overeen
stmnt met de afstand van de rechtsvor
dering, moet de advocaat van het depar
tement van financien daartoe van een 
bijzondere volmacht doen blijken. 

2 februari 1971. 534 

125. - Ajstand. - Stmjzalcen.- In
t?"ekking van de ajstancl. - Gevolgen. -
W anneer de beklaagde, eiser tot cassatie, 
van zijn voorziening afstand heeft ge
daan, doch vervolgens deze afstand 
intrekt, slaat h et Hof geen acht hierop 
en onderzoekt de ontvankelijkheid als
mede eventueel de grond van de voor
ziening. 

22 februari 1971. 601 

126. - Ajstand. - Bu1·ge1·lijke zalcen. 
- Niet betekende mam· aangenomen aj
stand. - Dec1·ete1·ing. - In b1.rrgerlijke 
zaken moet de afstand van een voorzie
ning in cassatie die door de verweerder 
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is aangenomen, hem niet worden bete
kend. (Gerecht. Wetb., art. 824 en 1042.) 

24 maart 1971. 714 

w 

WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). 

LeU1·handel. - Demonst1·ant.- B eg1·ip. 
- W mmeer de rechter vaststelt dat een 
tussenpersoon bij de verkoop als demon
strant een eventuele verkoop enkel voor
bereidt, zonder om een onmiddellijke 
verbintenis van eventuele kopers te ver
zoeken, zonder koopwaren aan te bieden 
in de zin van artikel 2 van het koninklijk 
besluit nr. 82 van 28 november 1939 en 
zonder derhalve aan leurhand el te hebben 
gedaan, kan hij wettelijk eruit afleiden 
dat d e bepalingen van de ministeriele 
besluiten van 30 april 1948 en 22 april 
1965 op deze tussenpersoon niet van 
toepassing zijn in zijn hoedanigheid van 
demonstrant. 

15 december 1970. 384 

WATERLOPEN. 

Niet bevaa1·bw·e wate1·lopen. - We1·lcen 
gebouwd met ovm·t1'eding van cle wet. -
W egntiming . - Kan wo?'den bevolen op 
ve1·zoelc van de aangelanden. - Het staat 
aan de rechter de vergoeding en de 
wegruiming van de met overtreding van 
de wet gebouwde werken te bevelen, op 
verzoek van aile aangelanden aan wie 
de werken nadeel hebben berokkend. 
(Wet van 7 mei 1877 [3], art. 29.) 

28 juni 1971. 1115 

WEGEN. 

Bu~t?·twegen. - Ve1·k1-ijgen van een 
buu1·tweg. - De1·tigja1·ig bezit. - Onge
acht de bijzondere wijzen bij de wet 
bepaald en onder meer bij de artikelen 1, 
28 en 28bis van de wet van 10 aprjl 
1841, kan een gemeente een buurtweg 
verkrijgen door h et bezit ervan te hebben 
gedurende d ertig jaren, overeenkoms·tig 
de voorschriften van artikel 2229 van 
het Burgerlijk Wetboek. (Burg. Wetb., 
art. 2229 en 2262.) 

18 maart 1971. 695 

HOOFDSTUK VI. 

REGISTRATIE VAN DE VOORZIENINGEN. 
ZEOEL. 

WEGVERKEER. 

1. - Ve1·vallenve1·lclw·ing van het 1·echt 
tot st~wen. - A1·tilcel 2-7 van de wet van 
1 august~ts 1899, gewijzigd bij w·tilcel 3 
van de wet van 15 ap1·il 1958. - Ove1·t1·e
ding van de politie ove1· het wegve1'lcee1· of 
ve?·lcee?·songeval « te wijten aan het pe?·soon
lijlc toedoen van de dade1· "· - Betelcenis 
van deze laatste woo1'den. - Artikel 2-7 
van de wet van 1 augustus 1899, gewij
zigd bij artikel 3 van de wet van 15 april 
1958, waarbij de rechter onder de daarin 
bepaalde voorwaarden en in geval van 
overtreding van d e politie over het weg
verkeer of van een verkeersongeval te 
wijten aan het persoonlijk toedoen van 
de dader, gemachtigd wordt de vervallen
verklaring van het recht tot sturen uit t e 
spreken, maakt de uitoefening van clat 
r echt niet afhankelijk van de vaststelling 
van een opzettelijke fout of een ernstige 
nalatigheicl. 

9 noven~ber 1970. 218 

2 . - Wegve?·lcee?'81'eglement van 10 de
cembe?' 1958, a1'tilcel 1.- Openba1'e weg. 
- Beg1·ip. - Geen openbare weg in d e 
betekenis van artikel 1 van het W egver
keersreglement van 10 december 1958 is 
een weg die enkel voor het verkeer te 
land van bepaalde categorieen van p er
sonen openstaat. 

7 september 1970. 23 

3. - lVet bet1·efjende het wegve1·lcee1·. -
Politie ove1· het wegve1·lcee1'. - Voo1·we1'P· 
- De politie over het wegverkeer heeft 
onder meer tot doel d e verkeersveiligheid 
te verzekeren. CW et b etreffende de politie 
over het wegverkeer, coordinatie van 
16 maart 1968, art. l.) 

23 november 1970. 281 

4. - Bevoegdheid van de Koning om 
algemene 1·eglementen vast te stellen bet?·ej
jende het wegve1·lcee1·.- Omvang.- Geen 
enkele wettelijke bepaling verbiedt dat 
de Koning de verordeningsbepalingen be
perkt, die hij meent te moeten vaststellen 
om de verkeersveiligheid te verzekeren, 
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met toepassing van artikel 1 van de wet 
betre:Efende de politie over het wegverkeer 
(coi:irdinatie van 16 maart 1968), hetzij 
tot sommige bestuurders, hetzij tot 
sommige openbare wegen, hetzij tot som
mige voertuigen ; de bepalingen zijn wet
telijk, van het ogenblik dat zij op gelijke 
wijze toepasselijk zijn op allen die zich 
in dezelfde feitelijke toestand bevinden. 
(Grondwet, art. 6 en 67.) · 

23 november 1970. 281 

5.- Rijbaan.- Tiflegve1·lcee1'81'eglement 
van 14 maa1·t 1968, a1·tilcel 2, 1°.- Open
ba?'e weg inge1'icht voo1· het vom·tuigenve1'
lcee1' in het algemeen. - Ve1·lcee1· ve1·boden, 
behoudens plaatselijlc ve1·lcee1·. - Ve1·bod 
zonde1· gevolg op het lcenme1'7c van deze 
openba1·e weg. - Wanneer een openbare 
weg ingericht is voor het voertuigenver
keer in het algemeen doet het feit, dat 
de bevoegde overheid er a lle ander ver
keer dan. het plaatselijke verkeer ver
biedt, aan deze weg zijn hoedanigheid 
van rijbaap niet verliezen. (Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968, art. 2, 1°, 
en verbodstekens, nrs. 23a en 23b.) 

7 september 1970. 18 

6. - W egve1·lcee1'81'eglernent van 14 maa1·t 
1968, a1·tilcel 2, ,J.o. - Een enlcelhuisptmt 
of opeenvolgende lcJ"ttisptmten. - Beoo1'
deling doo1· de jeite-m·echte1·. - De feiten
rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze of de plaats waar een of meer 
openbare wegen samenlopen een enkel 
en zelfde kruisptmt of vnrschillende op
eenvolgende kruispunten vormt. (Weg
verkeersreglement v &n 14 maart 1968, 
art. 2, 4o.) 

15 maart 1971. 682 

7 . - Plaats op de 1·ijbaan.- Wegve1'
kee1'81'eglement van 10 decembe1· 1958, m·ti
lcel 12-1, lid 3. - Ve1·lcee1· in evenwijdige 
files. - Bestttunle1· die van file wil ve1·
ande1·en. -Dmagwijdte vcm deze bepaling. 
- De bepaling van artikel12-1, lid 3, van 
h et wegverkeersreglement van 10 decem
ber 1958, volgens welke wam1eer het 
verkeer in evenwijdige files geschiedt, 
de bestuurder die van file wil veranderen, 
de normale gang van de andere bestuur
ders niet beletten, noch hinderen mag, 
is van toepassing afgezien van de reden 
waarom de bestuurder van file wil ver
anderen. 

9 november 1970. 216 

8. - W egve1·lcee1'81'eglernent, a1·tilcel 12-1 . 
- Plaats op de 1·ijbaan. - Belemme1'ing 

van de 1'echte1·st1·oolc. - Bestutwde1' moet 
zo dicht rnogelijlc bij de 1'echte1'1'and van de 
baan 1·ijden. - In geval van belemmering 
van de rechterstrook van de rijbaan, 
moet de bestuurder zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van de baan rijden. (Weg
verkeersreglement, art. 12-l.) 

19 februari 1971. 594 

9. - Voo1'1'ang. l'Vegve1·lcee1'81'egle-
rnent van 10 decembe1· 1958, gewijzigd bij 
het lconinlclijlc beslttit mn 30 ap1·il 1963, 
cwtilcel 17. - Bestttu1·de1· die de V001'1'ang 
geniet, die stopt en ve1·volgens zijn voe1·tuig 
opnieuw in beweging brengt . - l\1£anettve1· 
dat niet lcctn wonlen opgeme1·lct doo1' de 
ande1·e besttttwde1·. - Manettve1· dat de 
voo1'1'ang niet doet ve1·liezen. - De bestuur
der die de voorrang geniet, verliest deze 
niet, wanneer hij stopt en zich vervolgens 
opnieuw in beweging zet, inclien dit 
maneuver niet kon worden opgemerkt 
door de andere bestm.u·der. (W egverkeers
reglement van 10 december 1958, gewij
zigcl bij het koninklijk besluit van 
30 april 1963, art. 17.) 

24 september 1970. 77 

10 . - Wegve1·lcee1'81'eglement van 
14· maa1·t 1968, m·tilcel 1.5, 16, 17 en 18.
Voo1Tang . - Bestuu1·de1· niet ve1'JJlicht 
do01·gang te ve1'lenen. - Besttttt1·de1' die 
mag venle1· 1·ijden. - Voo1·waanlen . -
De bestmu·der die verplicht is de door
gang vrij te Iaten voor degene die op de 
op te rijclen weg r ijclt, mag, wanneer 
geen enkele bestum·cler op de voorrangs
weg in het zicht is, voorzichtig de weg 
oprijclen en vercler rijclen, gelet op een 
normaal verkeer en de plaatsgesteldheid ; 
hieruit volgt clat de fout van de voorrang
hebbende bestuurcler welke van die aard 
is dat zij elke normale verwachting kan 
verijdelen, de voorrangschulclige kan 
vrijstellen van de verplichtingen die uit 
de voorrangsregel voortvloeien . (Vveg
verkeersreglernent van 14 maart 1968, 
art. 15, 16, 17 en 18.) 

23 november 1970. 275 

11. - Voo1'1'Ctng. - Wegve1·lcee1'81'egle
rnent vi.m 14 maa1·t 1968, a1·tilcel 15, 16, 17 
en 27-1. - Schuldige gedmging van de 
voo1'?'anghebbe1·. - Ged1·aging die voo1· de 
ande1·e weggeb1·uilce1· een onvoo1·zienbm·e 
hinde1·nis lean opleve1·en. - De gedraging 
van een weggebruiker die, op schuldige 
wijze de voorrangsplichtige in dwaling 
heeft gebracht, kan voor de laatstge
noemde een onvoorzienbare hindernis 
zijn ; in dergelijk geval kan geen fout ten 
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1aste worden gelegd van de bestuurder 
die de voorranghebbende bestuurder niet 
heeft la ten voorgaan. (Wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968, art. 15, 16, 18 
en 27-l.) 

25 januari 1971. 503 

12. - Wegve?·lcee?'s?·eglement van 10 de
cembe?' 1958, de m·tilcelen 15, 16, 17 en 18, 
gewijzigd bij het lconinklijlc beslttit van 
30 ap?'il 1963. - Voormng. - Noodzaak 
voo1· de bestttu1·de1' die de doo1·gang moet 
v1·ijlaten, de genade1·de weg op te 1·ijden 
om zich 1·elcenschap te geven van de aan
wezigheid van een bestutwde?' op deze weg. 
- Voonvaa?'clen om dit maneuve1· te mogen 
uitvoe1·en. - W anneer de b estuurder die 
de doorgang moet vrijlaten voor h em die 
op de genaderde weg rijdt, zich wegens de 
plaatsgesteldheid enkel rekenschap kan 
geven van de aanwezigheid van een be
stmu·der op deze weg mits d eze op t e 
rijden, m ag hij op deze weg v~oruit
komen in zover zulks strikt noodzak elijk 
is en met de vereiste voorzichtigheid om 
dit be doen zonder gevaar voor ongeval
len, gelet op d e plaats, de verwijdering en 
de snelheid van de andere voorrang heb
b ende bestuurder. (Wegverkeersregle
ment van 10 december 1958, art. 15 tot 
18, gewij zigd bij he t kon. besl. van, 
30 april 1963.) 

15 februari 1971. 577 

13. - Voo?'?'ang . - Wegve?·lcee?'S?'egle
ment van 14· maa1·t 1968, a1·tilcel 2, 1°qua
ter, en 16-2, b. - Beslissing die als 
am·deweg beschouwt een openba1·e t'veg die 
bedelct is met aa1·de " gemengd " met steen
slag en g1·int . - Dttbbelzinnige beslissing. 
- Dubbelzinnig is de beslissing die be
schouwt dat . een open bare weg een 
·aardeweg is , omdat deze weg bedekt is 
met aarde " gemengcl " met steenslag 
en grint, zonder de verhouding tussen 
de aarde en de:~~e materialen op te geven, 
zodat het Hof aldus in de onmogelijkheid 
verkeert na te gaan of deze weg ingericht 
was voor h et voertuigenverkeer in h et 
algemeen. (vVegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 2, 1°qttate?·, en 
16-2, b.) 

7 sep tember 1970. 18 

14. - Voon·ang . - Wegve?·lcee?'S?'egle
ment van 14· maa1·t 1968, a1·tilcel 2, 1°qua
ter, en 16-2, b. - Am·deweg. - B eg1·ip. 
- V oor de toepassing van de bepalingen 
van het wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, b etekent de uitdrukking 
" aardeweg >> een weg die breder is dan 

een p ad en die niet voor h et voertuigen
verkeer in het algemeen is ingericht ; 
de aarcleweg verliest zijn hoedanigheid 
niet zo h ij slechts bij zijn aansluiti:ng 
met een andere openbare weg het uit
zicht van een rijbaan heeft. (W egver
keersreglem ent van 14 maart 1968, 
art . 2, 1°qttate?', en 16-2, b.) 

7 september 1970. 18 

15. - Voo?Tang. - Weg?>e?'lcee?'S?'egle
ment van 14· maart 1968, a1·tilcel 16 en 18. 
- Plotseling opdctgen van de voo?'?'ang
hebbende weggeb?'ttilce?'. - L eve1·t onde1· 
sommige omstandigheden een onvoo?·zien
bam· feit op voo1· de ande1·e weggebntike?'. 
- Ret plotseling opdagen van een voor
ranghebbende weggebruiker kan, onder 
sommige omstandigheden, een onvoor
zienbaar feit opleveren voor een andere 
weggebruiker ; geen enkele schuld kan 
derhalve worden verweten aan de weg
gebruiker die aan de eerste weggebruiker 
geen voorrang heeft gegeven, omda t hij 
dit opkomen niet heeft kunnen voorzien. 
(Wegverkeersreglement van 14 m aart 
1968, art. 16 en 18.) 

26 oktober 1970 en 8 februari 1971. 
186 en 552 

16 . - Voo?Tang van de spoo?·voe?·tuigen. 
- Ve?'Plichting voo?' de bestttt•nle1· van een 
dm·gelijlc voe1·tuig om niettemin a1·tilcel 6 
van het lconinlclijk beslttit van 27 janttw·i 
1931 in acht te nemen. -De voorrang op 
de sporen, aan de spoorvoertu igen erkend 
door de artikelen 15-2 van het Wegver
keersreglement van 10 december 1958, 
gewij zigd bij artikel 5 van het koninklijk 
b esluit van 30 april 1963, en 29 van het 
koninldi jk besluit van 31 december 1965, 
stelt de bestuicrders van spoor voertuigen 
niet vrij van de verplichting opgelegd 
door artikel 6 van het koninklijk besluit 
van 27 januari 1931, gewijzigd bij arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
26 augustus 1938, om te vertragen en 
zelfs te stoppen in geval van gevaar. 

3 december 1970. 327 

17 . - Voo?Tang . - Wegve?'!cee?'s?·egle
ment van 14 maa1·t 1968, m·tilcel 17. -
Maneuve1·. - Beg1·ip. - D e bestuurder 
die rijdt op een voorrangsweg voorzien 
van h et verkeersteken nr. 2 of 87a en die, 
zonder van richting t e veranderen of 
links af te slaan om de rijbaan te verlaten, 
zich ertoe beperkt de dubbele gele streep 
te volgen waardoor de denkbeeldige rand 
van deze rijbaan wordt aangewezen daar 
waar zij op een kruisptmt naar links 
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draait, voert geen maneuver uit in de zin 
van artikel 1 7 van het W egverkeersregle
ment van 14 maart 1968. 

1 december 1970. 317 

18. - 1-Vegve1·kee1's1·eglement van 
14· maa1·t 1968, m·tikel 17. - Omheen een 
stilstaand voe1·tuig 1·ijden. - Beweging 
die niet nooclzalcelijk een mane~we1· is. -
Omheen een stilstaand voertuig rijden 
is niet noodzakelijk een maneuver in de 
zin van artikel 1 7 van het wegverkeers
reglement. 

18 januari 1971. 473 

19. - Voo1 '1'ctng. W egve1·lcee1'S1'egle-
ment van 14_. macwt 1968, cwtilcel 17. -
Best~t~wde1' die lcomt ge1·eden ~tit een ge
deelte van de openba1·e weg gelegen buiten 
het gedeelte dat voo1· het nonnaal ve1·lcee1' 
van de voe1·tuigen is voo1·behouden. -
Best~tu1·de1· die alzo een 'mane~we1· ~titvoe1·t 
dat hem ve1·plicht de bestu~t1·de1·s te laten 
vo01·gaan die 1·ijden op het gedeelte van de 
openba1·e weg dat voo1· het nonnaal ve1·lcee1· 
van de voe1·tuigen is voo1·behottden. - Dat 
een bestuurder kwam gereden uit een 
gedeelte van de openbare weg, gelegen 
buiten h et gedeelte van deze weg dat 
voor het nonnaal verkeer van d e voer
tuigen is voorbehouden, wordt door de 
feitenrechter wettelijk hieruit afgeleid 
dat deze bestuurder een maneuver uit
voerde in de zin van artikel 1 7 v an het 
wegverkeersreglement van 14 maart 1968, 
en dientengevolge de bestuurders moest 
laten voorgaan die reden op het gedeelte 
van de openbare weg dat voor het 
nonnaal verkeer van de voertuigen is 
voorbehouden. 

2 februari 1971. 531 

20. - Voo1Tang. W egve1·lcee1'S1'egle-
ment van 14_. maa1·t 1968, m·tikel ' 17. -
Best~t~w·de1· die een maneuve1· wil uitvoe1·en . 
- V e1'Plichting de ande1·e best~tu1·de1·s te 
laten voo1·gaan. - Omvang van deze ve1·
plichting. - De verplichting opgelegd 
door artikel 17 van het wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968, volgens welke 
de bestum·der die een maneuver wil uit
voeren verplicht is de andere bestuurders 
te laten voorgaan, is niet onderworpen 
aan de voorwaarde dat het 1naneuver de 
normale gang van de andere bestum·ders 
kan verhinderen of belemmeren ; zij is 
algemeen en houdt geen verband met het 
in acht n emen door de andere bestuur
ders van de voorschriften van het weg
verkeersreglement, met name die welke 
de verboden richting betreffen, in zover 

hun plotseling opdagen niet onvoorzien
baar is. 

16 februari 1971. 585 

21. - Voon·ang. - Snelheid van het 
voo1Tanghebbend voe1·tuig die de 1·edelijlce 
ve1·wachtingen ve1·schallct van de bestu~t1·de1· 
die de doo1·gang moet v1·ijlaten. - Ove1'
macht. - Door erop te wijzen dat de 
snelheid van h et voertuig, waarmee de 
voorranghebbende bestuurder reed, zo
danig was dat zij de redelijke v erwach
tingen heeft verschalkt van de bestmu·der 
die de doorgang moest vrijlaten, steH de 
rechter vast dat dit voor d eze bestuurder 
een geval van overmacht heeft opgele
verd. (Strafwetboek, art. 71.) 

29 maart 1971. 725 

22.- Wegve1·lcee1's1·eglement, a1·tilcel 17. 
- Voo1Tang. - Ve1·plichting vo01· de 
best~ttt1·de1· die een mane~tve1· wil uitvoe1·en 
de ande1·e best~t~tnle1·s te laten voo1·gaan. -
Omvarog van deze ve1·plichting. - De 
verplichting de andere bestuurders te 
laten voorgaan, door artikel 17 van het 
wegverkeersreglement van 14 maart 1968 
opgelegd aan de bestuurder die een 
maneuver wil uitvoeren, is niet beperkt. 
tot het ogenblik alleen waarop het maneu
ver begormen is, maar duurt zolang d eze 
bestmuder niet opnieuw zijn normale 
plaats in het verkeer heeft ingenomen. 

24 mei 1971. 946 

23. - TV egve1·kee1'S?'eglement van 
14_. mam·t 1968, m·tilcel 18. - Voo1Tang. 
- Best~t~wde1' die ve1·plicht is de ande1·e 
best~t~wde1·s te laten voo?"gaan met name 
kmchtens m·tilcel 11 van dit 1·eglement. -
Best~ttwcle1' mag slechts venle1· 1·ijclen inclien 
hij z~tllcs kan cloen zoncle1· gevam· voo1·· 
ongevallen. - Beg1·ip. - Artikel 18 van 
het wegverkeersreglement van 14 maart 
1968 schrijft voor aan de bestuurder die 
de andere bestum·ders moet laten voor
gaan, o.a. krachtens artikel 17 van dit 
reglement, slechts verder te rijden indien 
hij zulks, gelet op d e plaats, de verwijde
ring en de snelheid van de andere be
stuurders, kan doen zonder gevaar voor 
ongevallen, niet enkel voor het ogenblik 
waarop clit maneuver wordt begonnen 
maar voor de hele duur ervan. 

24 mei 1971. 946 

24. - TV egve1·kee1'S1'eglement van 
14 maa1·t 1968. - Ve1·oo1·deling wegens 
ove1·t·reding van a1·tikel 20-2. - Belclaagde 
betoogt clat niet de 1·egelen bet1·e tfende het 
kntisen, mam· wel die inzalce voo1Tang toe-· 
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passelijk zijn. - Venvee1· van de beklaagde 
niet passend beantwoo?·d.- Niet met ?'ede
nen omlclede beslissing. - Niet met rede
nen omkleed is de beslissing die de be
ldaagde veroordeelt wegens overtreding 
van artikel 20-2 van het wegverkeers
reglement van 14 maart 1968 zonder 
passend te antwoorden op zijn verweer 
hieruit afgeleid dat niet de regelen be
treffende het kruisen maar wel die inzake 
voorrang toepasselijk zijn. (Grondwet, 
art. 97.) 

30 november 1970. 308 

25. - Wegve?·lcee?'s?·eglernent van 10 de
cembe?' 1958, gewijzigd bij het lconinklijlc 
besh~it van 30 apTil 1963, a1·tilcel 21-1, 
lid 2. - Inlwlen langs 1·echts. - Voo?'
waaTden. - Het inhalen van een voertuig 
op de openbare weg moet en mag enkel 
rechts geschieden, wanneer de in te halen 
bestuurder heeft te kennen gegeven dat 
hij voornemens is links af te slaan en zich 
naar links heeft gewend om dat maneuver 
uit te voeren. (W egverkeersreglement van 
10 december 1958, gewijzigd bij h et 
koninklijk besluit van 30 april 1963, 
art. 21-1, lid 2.) 

14 december 1970 en 6 april 1971. 
373 en 752 

26. - Wegve?·lcee?'S?'eglement, a?·ti
lcel 21 -2. - Inhaalmaneuve1· . - Be1·ijden 
van de middenst?·oolc bij belemrne1·ing van 
de ?'echteTSt?·oolc van de 1·ijbaan. - De?'
halve geen inhaalrnanetwe?'. - De bestuur
der die in geval van belemmering van 
de rechterstrook van de rijbaan, op de 
middenstrook rijdt, voert derhalve geen 
inhaalmaneuver uit. (W egverkeersregle
ment, art. 21-2.) 

19 februari 1971. 594 

27. - Inhalen. - Bestuu?·de?' die een 
links ajslaand voe?·tuig links inhaalt. -
Oonclt~sie ten betoge dat de bestuu?·de?' van 
dit voe1·tuig zijn rnaneuve?' heejt t~itgevoe?·d 
zonde1· e?' zich voo?·aj van te ve1·gewissen 
dat hij het leon doen zonde?' gevaa?', juist 
toen hij ging ingehaald w01·den. - Geen 
antwoo1·d. - Niet gemotivee1·de beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die de gehele aansprakelijkheid 
voor een ongeval ten laste legt van een 
bestuurder die een links afslaand voertuig 
links heeft ingehaald, zonder te antwoor
den op de conclusie van deze bestuurder 
ten betoge dat de andere bestuurder zijn 
maneuver had uitgevoerd zonder er zich 
vooraf van te vergewissen dat er geen 
gevaar was, rekening houdende met de 

vertragingsmogelijkheden van degenen 
die hem volgden, juist toen hij ging 
ingehaald worden. (Grondwet, artikel 97; 
wegverkeersreglement van 10 december 
1958, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, art. 21 en 25-2.) 

15 april 1971. 757 

28. - TVegve?·lcee~·s?·eglement van 
14. maaTt 1968, a?·tilcel 22-2-b. - Links 
inhalen tijdens het ove1·steken van een 
lcn~ispunt. - Inhaling begonnen bij het 
nade1·en van het lcn~ispunt, rnaa?' die niet 
lean geeindigd zijn alvoTens men ove1· het 
lc?·uispunt is ge1·eden. - Ove?·t?·eding. -
Het verbod een bespannen voertuig of 
enig ander drie- of meerwielig voertuig 
links in te halen bij het oversteken van 
een kruispunt, wanneer het verkeer er 
niet door een bevoegd persoon of door 
middel van verkeerslichten geregeld. 
wordt of wanneer de bestuurder er geen 
voorrang heeft ten opzichte van hen die 
rijden op al de op het luuispunt uitlo
pende wegen, sluit het verbod in bij het 
naderen van dergelijk kruispunt een in
haling te ondernemen die niet kan worden 
geeindigd alvorens men over het kruis
punt is gereden. (W egverkeersreglement 
van 14 maart 1968, art. 22-2-b.) 

12 oktober 1970. 138 

29. - Richtingsvemnde1·ing. Be-
stutwde?' die de voo?·sclwijten van a?·ti
lcel 25-2, a en c, van het wegve?·lcee?'S?'egle
ment van 10 decembe?' 1958 niet in acht 
neernt. - JJ!IaneuveT dat onde1· de toepas
sing van m·tilcel 17 van dit ?'eglernent valt. 
- Het maneuver dat erin bestaat rechts 
af te slaan om de rijbaan te verlaten 
wordt niet meer beheerst door de voor
schriften van artikel 25-2, a en c, van het 
wegverkeersreglement en valt onder de 
toepassing van artikel 17 van dit regle
ment, indien, al is het wegens de om
standigheden, de bestuurder de voor
schriften van de eerste van deze regle
mentaire bepalingen niet in acht neemt, 
en met name niet zo kort mogelijk rechts 
afslaat. 

21 september en 14 december 1970. 
63 en 373 

30. - Richtingsvemnde?·ing. - Be
stutwde?' die 1·echts wil ajslaan.- WegveT
lcee?'s?·eglement van 14· mam·t 1968, a?·ti
lcel 25-2, c. - Ve1·plichting onde?' mee?' zo 
dicht mogelijlc bij de ?'echte?Tand van de 
1·ijbaan te blijven. - De bestuurder, die 
rechts wil afslaan om de rijbaan te ver
laten, moet onder meer zo dicht mogelijk 
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bij de rechterrand van deze rijbaan 
blijven. (W egv e r keersreglemen t van 
14 maart 1968, art. 25-2, c.) 

23 november 1970. 270 

31. - Richtingsvemnde1·ing. B e-
stutwde?' die ?'echts wil afslaan. - W egver
kee?'S?'eglement van 14 maart 1968, m·ti
kel 25-2, c. - Ve1·plichting onde1· mee1· zo 
dicht mogelijlc bij de 1·echte1'1'and van de 
1·ijbaan te blijven. - De b estuurder die 
rechts wil afslaan om de rijbaan te verla
ten, moet onder meer zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van deze rijbaan b lij
ven. (Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 25-2, c.) · 

12 januari 1971. 454 

32 . - B esttttwde?' die 1·ijdt op de 1·echter 
1·ijbaan van een openba1·e mee1·baansweg 
en die te1· hoogte van een dwa1·sweg links 
afslaat. - Ve1·bod de doo1·gang af te 
snijden voo1· een weggeb1·uilce?' die 1·ijdt op 
een ande1·e 1·ijbaan van de weg die de 
bestutwde1· ging ve?'laten. - D e bestuurder 
die op de rechter rijbaan van een open
bare meerbaansweg rijdt en links afslaat 
ter hoogte van een dwarsweg om deze op 
te rijden, mag de doorgang niet afsnijden 
voor de weggebruiker die rijdt op een 
andere rijbaan van de weg die hij gaat 
verlaten. (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 25-3 , lid 2.) 

29 maart 1971. 720 

33. - Wegve?'!cee?'S?'eglement van 
14· macwt 1968. - Bestttw·de?' die links 
afslctat nadat hij zijn voo1·nemen kenbcta?' 
heeft gemaalct en zich nacw links heeft 
begeven. - Stoppen om de tegenligge1· niet 
te hinde1·en. - Opniettw in beweging zet
ten. - Beweging niet ge1·egeld cloo1· arti
kel 17, macw wel doo?' a1·tikel 25, 2 en 3, 
van dit wegve?·lcee?'S?'eglement. - W anneer 
het n~aneuver van de bestuurder, die :riaar 
links afslaat, wordt uitgevoerd zoals 
wordt voorgeschreven bij artikel 25, 2 
en 3, v an h et wegverkeersreglement, 
zonder anders t e stoppen clan voor een 
correcte uitvoering, valt de in deze om
standigheden uitgevoerde beweging als 
zodanig niet onder d e toepassing van de 
artikelen 17 en 18 van dit wegverkeers
reglement. 

17 mei 1971. 926 

34. - A1·tilcel 26-2 van het wegve?·lceeJ'S
?'eglement van 14 niaa1·t 1968.- Ve?·plich
ting bijzonde1· voo1·zichtig te zijn ten aan
zien van lcinde?·en, oude lieden of geb?"elclci
gen. - Voo?"waa1·de. - Artikel 26-2 van 

het wegverkeersreglement van 14 maart 
1968 dat aan elke bestuurder de verp]jch
ting oplegt bijzonder voorzichtig te zijn 
ten aanzien van kinderen, oude lieden of 
gebrekkigen, is enkel van toepassing 
wmmeer het om voetgangers gaat. 

14 december 1970. 371 

35. - Richtingsvemnde1·ing. Weg-
ve?·lcee?'S?'eglement van 14 maa1·t 1968, 
a1·tikel 26-2-b. - Aanwijzing doo1· middel 
van de 1'ichtingslichten. - Ve1plichting 
deze aanwijzing te doen ophottden, zocl1·a 
de beweging is uitgevoe1·d. - De .bestum·
der die hetzij rechts wil afslaan om de 
rijbaan t e verlaten hetzij links wil afslaan 
om de rijbaan t e verlaten of zijn voertuig 
aan de linkerzijde van de rijbaan tot 
staan te brengen, en die zijn voornemen 
k enbaar heeft gemaakt door middel v an 
richtingslichten, moet deze aanwijzing 
doen ophouden zod!·a deze beweging is 
uitgevoerd. (W egverkeer sreglement van 
14 maart 1968, art. 25-2-b.) 

25 januari 1971. 503 

36. - TVegve?·lcee?'S?'eglement van 
J4. mam·t 1968. - Ove?'t?·ecling van a?·ti
lcel27-1 en -3.- Plotseling ?'emmen. - Al 
dan niet bestaan van veiligheidsredenen. 
- H inde1·nis die al dan niet lean wo1·den 
voo1·zien. - Beoonleling doo1· de feiten
J'echte?'. - De feitem·echter oordeelt soe
verein of, aan de hand van de gegevens 
van de zaak, het plotseling re1mnen van 
een voertuig al dan ·niet om veiligheids
redenen nodig was en of het een hindernis 
was die al clan niet kon worden voorzien 
door de bestuurder van dit voertuig. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 27-1 en -3.) 

14 SE')ptember 1970 en 7 jtmi 1971. 
36 en 995 

37. - Belclaagde die betoogt dat een 
uitwijlcingsmaneuve1· hem was geboden 
doo1· de gedmging van de ande1·e belclaagde. 
- Ve1·wee1· ve?'WO?'pen. - Dubbelzinnige 
1·edenen. - Niet 1·egelmatig met 1·edenen 
omlclede beslissing. - Niet gemotiveerd 
is de beslissing die op grand van dubbel
zinnige redenen het verweer verwerpt 
van de beklaagde die b etoogt d at de 
gechaging van de andere beklaagde het 
gevaar h eeft opgeleverd van een ernstig 
en ch·eigend kwaad dat hij door een uit
wijkingsmaneuver heeft trachten te ver
mijden. 

28 september 1970. . 90 

38. - Onvoo1·zienba1·e hindm·nis. 
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An·est dat beslist dat een bestuu1·de1· geen 
onvoo1·zienba1·e hinde1·nis is geweest voo1· 
een ande1·e besttttwde1·. - An·est dat zijn 
beslissing stetmt op een gevolgt1·ekking uit 
een jeitelijke vaststelling die het vem~eldt. 
- Gevolgt1·elclcing niet tegengesp1'0ken doo1· 
deze vaststelling. - Wettelijke beslissing. 
- Geen enkele wettelijke bepaling wordt 
geschonden door het arrest dat uit een 
feitelijke omstandigheid, die het ver
meldt, afleidt dat een b estuurder geen 
onvoorzienbare hindernis is geweest voor 
een andere b estuurder, zonder dat deze 
gevolgtrekking door die vaststelling wordt 
tegengesproken. 

3 december 1970. 327 

39. - Ve?'OO?'deling wegens ove1·t1·eding 
van .a1·tikel 27-1, lid 1, van het wegve1'
kee1'S1'eglement van 14· mam·t 1968. -
V onnis waa1· bij wo1·dt vastgesteld dat, 
gelet op de plaatsgesteldheid; de snelheid 
waannee de belclaagde zijn voeTtuig be
stttu?·de ove1·d1·even was. - W ettelijke be
slissing. - De veroordeling we gens over
treding van artikel 27-1, lid 1, van h et 
wegverkeersreglement van 14 maart 1968 
wordt wettelijk verantwoord door h et 
vonnis dat vaststelt dat, gelet op de 
plaatsgesteldheid, de snelheid waarmee 
de b eldaagde zijn voertuig bestuurde 
overdreven was. 

12 januari 1971. 454 

40. - Onvoo1·zienba1·e hindentis. -
An·est dat beslist dat de toestand van het 
wegdek voo1· de weggebntilce?' geen 01W001'
zienbam hinde1·nis heeft opgeleveTd. -
F'eitelijke beom·deling.- Soevemine beoo?'
deling doo1' de feitem·echtm·. - Soeverein 
is d e beoordeling door de feitenrechter 
dat de toest and van het wegdek voor de 
weggebruiker geen onvoorzienbare hin.
d ernis heeft opgeleverd. 

ll mei 1971. 918 

41. - Wegve?·kee?'S1'eglement van 
14,. maa1·t 1968, a1·tilcel 27-1. - Ve1'JJlich
ting voo?' elke besttttwde?' zijn snelheid te 
1·egelen ten einde te lctmnen stoppen voo1· 
een hinde1·nis die lean wm·den voo1·zien. -
Hinde1·nis die lean woTden voo1·zien. -
Beg1·ip . - De feitenTechter kan, op grond 
van de feitelijke omstancligheden van de 
zaak, wettelijk beslissen dat de verplich
ting vool' elke bestuurder zijn snelheid te 
regelen ten einde te kunnen stoppen voor 
een hindeTnis die kan worden vooTzien, 
t en deze voor de best1.nu·der die een zwaar 
voertuig met een aanzienlijke oveTbouw 
volgt en die van richting ging verande-

CASSATIE, 1971. - 43 

Ten, het verbod impliceert zijn voertuig, 
al was het m et een beperkte snelheid, in 
het te voorziene uitzwaaiingstrajekt van 
de overbouw van de voorligger te p laat
sen. (W egverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 27-l.) 

7 juni 1971. 993 

42. - W egve1·kee1'S?'eglement van 
14· maa1·t 1968, m·tilcel 27-3. - Plotseling 
1·emmen. - Ove1't1·eding. - Voonvaa1·5le. 
- Door artikel 27-3 van h et wegver
keersreglement van 14 maart 1968 is het 
enkel verboden de normale gang van de 
andere bestum·ders te beletten door plot
seling te remmen, wanneer dit niet om 
veiligheidsredenen nodig is. 

7 juni 1971. 995 

43. - Wegve1'7cee?'S1'eglement van 
14 mam·t 1968, m·tikel 27-1, lid 2. -' 
Vonnis dat vaststelt dat een voe1·tuig een 
niet te vooTziene hinde1·nis is geweest voo1· 
de bestutwde?' van een ande1· voe?'tttig. -
V onnis dat beslist dat deze bestuw·de1· 
vo1·engenoemd aTtilcel niet ove?'t?'eden heejt, 
doo1· niet te stoppen. - Tegenst1·ijcligheid 
tussen de 1·edenen en het beschilckende ge
deelte. - De rechter die vaststelt clat een . 
voertuig voor de bestum·der van een 
ander voertuig een hindernis is geweest 
die kon worden voorzien, m ag, zonder, 
zich tegen te spreken, niet zo m aar be
slissen dat deze bestuurder geen overtre
ding heeft begaan van artikel 27-1, lid 2, 
van het wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, volgens h etwelk elke be
stuurder in elke omstancligheid moet 
ktmnen stoppen voor een hindernis die 
kan worden voorzien. (Grondwet, art. 97 .) 

21 juni 1971. 1058 

44.- Wet bet1·efjende de politie ove1· het 
wegve1·kee1· (gecoo1·dinee1·d op 16 mctct?'t 
1968), m·tilcel 29 . - Ve1·zwa1·ende omstan
digheden. - Venlttbbeling van de stmj. 
- B eg1·ip.- Waar artikel 29, lid 3, van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer (gecoordineerd op 16 maart 
1968) zegt dat « straffen verdubbeld wor
den », bedoelt het dat de in lid 1 bepaalde 
maximtun- en minimmnbedragen verdub
beld worden en niet dat de rechter de 
straf die hij uitspreekt binnen de in dit 
laatste lid gestelde perken moet verdub
belen. 

1 maart 1971. 622 

45. - Vlttchtmisd1·ijj. - Oonclttsie van 
de belclaagde ten betoge dat het opzet om 
zich doo1· de vlucht aan de dienstige vast-
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stellingen te onttTelcken, ontb1·eelct. - Geen 
antwom·d op deze conclusie. - Niet met 
1·edenen omklede beslissing. - Niet regel
matig met redenen omkleed is het vonnis, 
waarbij de beklaagde wegens vluchtmis
drijf wordt veroordeeld en geen antwoord 
wordt verstrekt op de door de beklaagde 
bij conclusie voorgedragen verweermid
delen, volgens welke ontbrak het opzet 
om zich door de vlucht aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, hetgeen 
door artikel 33 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer (coordina
tie van 16 maart 1968) vereist worcH voor 
het bestaan van het misdrijf. 

28 september 1970. ·96 

46. - Vluchtrnisd1·ijj.- Belclaagde die 
betoogt dat hij zich niet bewust was van het 
ongeval, daa1· de botsing tussen cle voe1·tt£i
gen geen lawaai heeft ve1·oo?·zaalct. - Ve1·
oo1·deling wam·in wm·dt vastgestelcl dat het 
voe1·tuig van de belclaagde tweemaal tegen 
het ande1· voe1·tuig is gebotst en dctt de 
beklaagde dit heeft moeten gevoelen. -
Regelmatig met 1·edenen omlclede beslissing. 
- Wanneer hij die beschuldigd wordt van 
een vluchtmisdrijf betoogt dat hij zich 
niet bewust kon zijn van het ongeval, 
daar de botsing tussen zijn voertuig en 
h et andere gestationeerde voertuig geen 
lawaai heeft veroorzaakt, is de veroorde
ling regelmatig met redenen omkleed 
door de rechter die vaststelt, dat het 
voertuig van de beklaagde tweemaal 
tegen het ander voert1..ug is gebotst en 
dat de beklaagde dit heeft moeten gevoe
len. (Grondwet, art. 97 ; wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, coordina
tie van 16 maart 1968, art. 33.) 

7 september 1970. 22 

47. - Pe1·soon die in staat van d?·onlcen
schap op een openbm·e plaats een voe?'tttig 
bestuu1·t. - Wet bet1·efjencle cle politie ove1· 
het wegve1·lcee1· (coi:h·dinatie vcm 16 mcta?'t 
1968)', a1·tikel 35. - Bewijs.- De rechter 
die kennis neemt van een overtrading 
van artikel 35 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (coorclinatie 
van 16 maart 1968), mag de staat van 
dronkenschap afieiden uit alle gegevens 
die h em tot zijn overtuiging kunnen 
brengen. 

5 oktober 1970. 114 

48. - Bestw·en van een voe1·tt£ig in staat 
van d1·onlcenschap op een openba1·e plaats. 
- Wet bet1·efjende de politie ovm· het weg
ve1·lcee1· (coih·dinatie van 16 mam·t 1968), 
a1·tikel 35. - Staat van d1·onlcenschap. -

Beg1·ip. - In artikel 35 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer (coordinatie van 16 maart 1968) 
hebben de woorden « staat van dronken
schap » h1..m gewone betekenis en bedoelen 
de staat van een persoon die niet meer 
de aanhoudende beheersing over zijn 
daden bezit, zonder noodzakelijk de be
wustheid ervan te hebben verloren. 

16 februari 1971. 581 

49. - Besttwen van een voe1·tuig in staat 
van cl1·onlcenschap op een openba1·e plaats. 
- Wet bet1·efjende de politie ove1· het weg
vedcee1' (coih·dinatie van 16 maa1·t 1968), 
a1·tilcel 35. - Feitelijke vaststellingen 
waa1·uit de 1·echte·r niet wettelijlc de staat 
van cl?·onlcenschap heeft lctmnen afleiden. 
- Onwettelijlce ve1·oonleling. - Uit de 
enkele vaststellingen dat een beklaagde 
in de loop van de dag een zekere hoeveel
heid bier heeft gedronken en dat de 
stu1..u·vastheid en de controle over een 
tractor op een met sneeuw en ijzel be
dekte weg ontegensprekelijk hieronder 
sterk hebben geleden, leidt de rechter 
niet wettelijk af dat deze beklaagde i:n 
staat van dronkenschap verkeerde toen 
hij dit voertuig bestuurde op een open
bare plaats. (Wet betreffende de politie 
over het wegverkeer [coordinatie van 
16 maart 1968], art. 35.) 

16 februari 1971. 581 

50. - 1-Vegve?·lcee?'STeglement van 
14. maa1·t 1968, C£1'tilcel36 en 111, lid 2.
Voe1·tttig clat stationee1·t aan gene kant van 
de denlcbeeldige wegmncl aangewezen clam· 
een cloo1'lopende gele st1·eep. - Opening 
van het po1·tie1·. - Toepassing van de 
?'egel vastgestelcl doo1' m·tilcel 63 van dit 
?'eglement. - De afbakening door middel 
van de doorlopende gele streep vermeld 
in artikelll1, lid 2, van het wegverkeers
reglement van 16 maart 1968, aan gene 
kant waarvan het stationeren van voer
tuigen toegelaten is, onttrekt dit gedeelte 
van de openbare weg niet aan het ver
keer van de andere voertuigen in het 
algemeen en artikel 36 van dit wegver
keersreglement beschermt elke wegge
bnllimr van de openbare weg, die erop 
rijdt. 

10 mei 1971. 896 

51. - Ve1·vallenveTlclm·ing van het 1·echt 
tot stu Ten gestelcl bij a1·tilcel 3 8, § 2, van 
cle wet bet1·efjencle cle politie ove1· het weg
ve1·lcee1· (coonlinatie van 16 maa1·t 1968) 
en t£itgesp1'07cen wegens ove1't1·ecling van 
m·tilcel 48, 1°, van cleze wet. - Dttt£1' van 
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deze st1·aj. - De straf van vervallenver
klaring van h et r echt een voertuig of een 
luchtschip te besturen en een rijdier te 
geleiden, gesteld bij artikel 38, § 2, van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer (coordinatie van 16 maart 
1968) , in geval van overtreding van arti
kel 48, 1°, van deze wet, moet door de 
rechter worden uitgesproken hetzij voor
goed hetzij voor een duur van tenminste 
vijftien dagen en ten hoogste twee jaar. 

28 september 1970. 97 

52.- Ve1·bod doo1· een lijkstoet te b1·eken. 
- Wegve1·kee1·sreglement van 14 maa1·t 
1968, a1·tikel 38, 3°.- Voertuigen waa1·op 
dit verbod van toepassing is. - Het bij 
artikel 38-3° van het wegverkeersregle
ment opgelegde verbod door een lijkstoet 
te breken is niet van toepassing op het 
voertuig dat niet in gesloten rij de lijk
wagen of de andere voertuigen volgt, 
zodat de bestuurders van de andere 
voertuigen hierdoor niet konden gissen 
dat het van deze stoet deel uitmaakte. 

22 december 1970. 410 

53. - TVegve1·kee?·s1·eglement van 
14 mam·t 1968. - Gebruik van lichten. -
Stilstaand of statione1·encl voe1·tttig. - Ver
plichting de bij artilcel 43-1 en -2 van het 
wegve?·kee1·s1·eglement voo1·gesciM·even lick
ten te geb1·uilcen, wannee1· de openbm·e ve?·
lichting het niet mee1· mogelijk maakt duide
lijk te zien tot op een afstand van 200 mete1·. 
- Vvanneer voertuigen op de openbare 
weg sti lstaan of stationeren, moeten de 
bij artikel 43-1 en -2 van het wegver
keersreglement voorgeschreven lichten 
slechts worden gebruikt, indien de open
bare verlichting het niet m eer mogelijk 
maakt duidelijk het voertuig te zien op 
een afstand van ongeveer 200 meter. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 43-3.) 

18 januari 1971. 475 

~4. - TifT e gve?·lcee1·s1·eglement van 
J4. maa1·t 1968, arti lcel 4.3 . - Geb1·uik van 
lichten. - Stilstaand of statione1·end voe?·
tuig. - Openbare vedichting die het moge
lijlc maalct het voe?·tttig van op ongevee1· 
100 mete?' duidelijlc te zien op het ogenblik 
dat het voeTtuig tot stilstand wo1·dt gebmcht 
of wo1·dt gestationee1·d. - Zichtbam·heid 
ve1·volgens bepe1·lct tot minde1· dan ongeveer 
100 mete1·. - Geen ove1·macht. - Geen 
vrijstelling van de ve1·plichting het voe?'tttig 
doo1· lichten te signaleren. - Indien het 
gebruik van lichten om een stilstaand of 
een stationerend motorrijtuig te signale-

ren tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag niet verplicht is 
wanneer de openbare verlichting het 
mogelijk maakt dit voertuig van op 
ongeveer 100 meter duidelijk te zien, 
volgt hieruit niet dat men, behalve in 
geval van overmacht, een voertuig onge
signaleerd mag laten stilstaan of statione
ren, wanneer de openbare verlichting 
uitvalt of niet meer toelaat het voertuig 
duidelijk op ongeveer 100 meter te zien. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 43, nrs. 1 en 3.) 

19 april 1971. 765 

55. - Ve1·vallenve1·lcla1'ing van het 1·echt 
tot stw·en wegens lichamelijke ongeschikt
heid. - Opheffing van de ve1·vallenve1·lcla-
1'ing mag niet onde1·worpen worden aan 
een doo1·. de wet niet gestelde voo1·waa1·de. -
De rechter kan de opheffing van de ver
vallenverklaring van het recht tot sturen 
niet onderwerpen aan een door de wet 
niet gestelde voorwaarde. (Wet betref
fende de politie over het wegverkeer, 
art. 44.) 

20 april 1971. 777 

56.- Wet bet1·efjende de politie ove1· het 
wegve1·kee1·, a1·tikel 62. - Do01· een bevoegd 
ambtenaa1· of agent opgestelde p1·ocessen
ve1·baal. - Bewijslcmcht. - Het proces
verbaal dat regelmatig is opgesteld door 
een ambtenaar of agent van de overheid, 
door de Regering gedelegeerd voor het 
toezicht op de uitvoering van de wet 
en van de reglementen betreffende de 
politie over het wegverkeer, en waarvan 
afschrift binnen de voorgeschreven ter
mijn aan de overtreder is gezonden, 
levert bewijs op zolang het tegendeel niet 
is bewezen, van d e materiele vaststellin
gen door de ambtenaar of agent binnen 
de perken van zijn bevoegdheid gedaan 
en met name van de echtheid van een 
verklaring, die naar hij vaststelt te zijnen 
overstaan door de overtreder werd afge
legd. (Wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, coordinatie van 16 maart 
1968, art. 62. 

8 december 1970. 354 

57. - W egve1·kee1'S?'eglement. - Bewijs 
vcm de overt1·edingen. - P1·oces-ve1·baal 
waa1·van geen afsclwift aan de ove1't1·ede1· is 
toegestutw·d. - Bewijs doo1· alle ?'echtsmid
delen. - Indien er binnen de acht dagen 
aan de overtrecler geen afschrift werd 
gezonden van het proces-verbaal ter 
vaststelling van een overtrading van het 
algemeen reglement op de politi e van het 
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wegvei'keer, dan mag bet bewijs van deze 
overtreding door alle rechtsmiddelen 
worden geleverd. 

10 mei 1971. 891 

58. - Wegve?·kee?'s?·eglement van 
14 maart 1968, a?·tilcel 86bis.- Wettelijlc
heid. - W ettelijk is de bepaling van 
artikel 86bis van h et wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968 die het dragen 
van een valhelm verplicht stelt voor de 
bestuurders ep passagiers van motorrij
wielen met of zonder zijspan wam1.eer 
deze houders zijn hetzij van een identi
teitskaart, hetzij van een a ls zodanig 
geldend bewijs, afgeleverd in Belgie. 

23 november 1970. 281 

/?9. - Wegve?·lcee?'S?'eglement van 
14 maa?·t 1968, a?·tilcel 86bis. - Beslissing 
wam·bij de bestuu1·de1· en de passagie?' van 
een op de openba?·e weg ?'ijdend moton·ijwiel 
ve?·oo?·deeld wo1·den om geen valhelm te . 
hebben gedmgen. - Beslissing die niet 
vaststelt dat de belclaagden hottde?·s zijn 
hetzij van een identiteitskaa?·t, hetzij vcm 
een als zodanig geldend bewijs, in Belgie 
afgeleve?·d. - Niet ?'egelmatig gemoti
vem·de beslissing. - Niet regelmatig ge
motiveerd is de beslissing die de bestuur
der en d e passagier van een op de open
bare weg rijdend motorrijwiel veroordeelt 
om geen valhelm te hebben gedragen, 
zonder vast te stellen dat de beklaagden 
houders zijn hetzij van een identiteits
kaart, hetzij van een als zodanig geldend 
bewijs, · in Belgie afgeleverd. (Wegver
keersreglement van 14 maart 1968, 
art. 86bis.) 

15 februari 1971. 572 

60. - Bestuu?·de?' die stopt vom· een 
telcen dat hij ge?·echtigd is voo?·bij te 1·ijden. 
- Stoppen dat een niet te voorziene hinde?'
nis voo?· een ande?'e bestutwde?' lean opleve
?'en. - De bestuurder die stopt voor een 
teken dat hij gerechtigd is voorbij te 
rijden, nl. voor het lichtsignaal voorzien 
door art. 104bis van het wegverkeersregle
ment, kan wegens de omstandigheden 
een niet te voorziene hindernis voor een 
andere bestuurder opleveren. (W egver
keersreglement, art. 27-3.) (lmpliciete 
oplossing.) 

28 september 1970. 93 

61. - Wegve?·lcee?'s?·eglement van 
14 maa?'t 1968. - Voetgange1·s. - Ove?'
steken van de rijbaan. - Ove?·steelcplaats 
voor voergange?·s. - Ovm·steekplaats waa?' 
gebruik wm·dt gemaalct van lichtsignalen 

tvam·van de lichten cloo?' de voetgange?'S 
ktmnen bediend wonlen. - Bediening niet 
ve1plicht. - De voetganger die, bij het 
oversteken van de rijbaan, een oversteek
plaats voor voetgangers betreedt voorzien 
overeenkomstig artikel 106-1-c van het 
wegverkeersreglement van 14 maart 1968 
van lichtsignalen waarvan de lichten door 
de voetgangers kum1.en bediend worden, 
zonder hiervan gebruik te maken, maakt 
geen inbreuk op de regels gesteld bij 
artikel 48-3, 4°, van clit reglement. 

4 januari 1971. 424 

62. - Wegve?·kee?'S?'eglement van 
f4. maa1·t 1968. - Openba?'e weg. - Ge
cleelte van de openba?'e weg waa?· voe?·tttigen 
statione?·en. - Beslissing dat clit gedeelte 
van de openba1·e tveg gelegen is bttiten het 
gedeelte dctt t•om· het no?'maal ve1·lcee?' van de 
voe?'tttigen is voo1·behouden. - Beslissing 
geg1·ond op jeitelijke vaststellingen. - Wet
telijlcheid. - Dat een plaats waar voer
tuigen stationeerden en die, hoewel zij 
deel uitmaakt van de openbare weg, moet 
aangemerkt worden als te zijn gelegen 
buiten het gedeelte van deze weg dat voor 
het normaal verkeer van de voertuigen is 
voorbehouden, wordt wettelijk beslist 
door h et vonnis dat vaststelt dat deze 
plaats op de dag van de feiten als par
keerplaats werd gebruikt en dat er een 
verschil is in de aard van bestrating en 
er een afsch eiding is, gevormd door een 
greppel die de plaats van de straatkant 
duidelijk aflijnt. 

2 februari 1971. 531 

63. - Wegve?·lcee?'S?'eglement van 
14 mam·t 1968.- Plaats bestemd voo?' het 
statione?·en. - Beg1·ip. - Opdat een 
plaats van de openbare weg kan bestemd 
worden voor het stationeren v an de voer
tuigen, wordt niet vereist dat er tussen 
deze plaats en het overige van de open
bare weg een niveauverschil bestaat of 
dat er een stationeerteken zou zijn aan
gebracht. (W egverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 112bis-l.) 

2 februari 1971. 531 

64. - Ve1·bod im·ichtingen aan te b?·en
gen die de cloelmatigheid van de ve?·kee?'S
lichten ve1·minde?·en. - W egve?·kee?·sregle
ment van 14 maa1·t 1968, m·tilcel119, lid 2. 
- Ve1·bod niet bepe1·kt tot de op de openba1·e 
weg aangebmchte im·ichtingen. - Het 
verbod, opgelegd door artikel 119, lid 2, 
van het wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, een luminositeit met een 
rode of groene tint te geven aan alle 
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reclameborden, uithangborden of inrich
tingen die zich, binnen een afstand van 
75 meter van een verkeerslicht, op minder 
dan 7 meter hoven de grond bevinden, 
is niet beperkt tot de reclameborden, uit
hangborden of inrichtingen die zich op 
de openb~re weg bevinden. 

5 januari 1971. 428 

WETTEN EN BESLUITEN. 

1. - W et in we1·king get1·eden tijdens 
het geding in cassatie. - Uitdntklcelijlce 
bepaling van de wet dat zij van toepassing 
is op de hangende 1·echtsgedingen. - Be
voegclheid van het Hof om op deze wet te 
steunen voo1· de beoo?'deling van het belang 
van een middel. - Het Hof kan, om, 
wegens het ontbreken van belang, niet 
ontvankelijk te verklaren een middel dat 
een nietigheid van de procedure aan
voert, stetmen op een wet die in werking 
getreden is tijdens het geding in cassatie, 
wa1meer krachtens een uitdrukkelijke 
bepaling van deze wet, dat zij van toe
passing is op de hangende rechtsgedingen, 
de rechter waarnaar de zaak is verwezen, 
deze procedure als regelmatig beschouwt, 
niettegenstaande de vernietiging die de 
aam1eming van het middel tot gevolg 
h eeft. 

14 september, 16 november en 1 d e-
cember 1970. 39, 246 en 314 

2. - Toepassing in de tijd. - Opeen
volgende wetten bet?·efjende de ?'echtsmidde
len tegen vonnissen. - Rechtsmiddelen die, 
behoudens afwijlcende bepaling, onde?'W01'
pen zijn aan de wet die van lc1·acht is op 
de dag van het vonnis. - In geval van 
wijziging van de wetgeving betreffende 
de rechtsmiddelen tegen vonnissen, zijn 
de rechtsmiddelen tegen een vonnis, be
houdens afwijkende bepaling, onderwor
pen aan de wet die van kracht is op de 
dag van h et v01mis . 

25 september 1970 en 5 maart 1971. 
85 en 647 

3. - Niet-te?'ttgwm·lcende lcmcht van de 
wetten en ve1'o1·deningsbesluiten. - Alge
meen 1·echtsbeginsel. - De niet-terug
werkende kracht van de wetten en ver
ordeningsbesluiten is een algemeen rechts
beginsel, dat de individuele belangen en 
de rechtszekerheid waarborgt, en wordt 
onder meer gehuldigd in artikel 2 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

22 oktober 1970. 168 

4. - Wet betTefjende een openba?'e 
dienst. - Onmiddellijlc toepasselijlc. -
De wet betreffende een openbare dienst 
is, zoals a lle andere wetten, onmiddellijk 
toepasselijk op alle toekomstige gevolgen 
van toestanden die zijn ontstaan onder 
de gelding van de vroegere wetgeving 
en haar karakter van openbare orde 
impliceert geen terugwerking. 

22 oktober 1970. 168 

5.- Wet van 11 olctobe1· 1919 houdende 
i1wichting van een N ationale M aatschappij 
voo1· Goecllcope W oningen en W oonve?'t?·elc
lcen.- Wet tot op1·ichting van een openbare 
dienst. - Wet die niet afwijlct van het 
algemeen ?'echtsbeginsel van de niet-te1·ug
we1·lcing de1· wetten. - De wet van 
11 oktober 1919 houdende inrichting van 
een Nationale Maatschappij voor Goed
kope W oningen en W oonvertrekken, die 
een openbare dienst opricht en organi
seert, wijkt niet af van het algemeen 
rechtsbeginsel van d e niet-terugwerking 
der wetten. 

22 oktober 1970. 168 

6. - Tm·ugwm·lcende lcmcht. - Wet 
betTefjende een openbm·e dienst. - Km·alc
te?' dat niet insluit dat deze wet toepasselijlc 
is op de v1·oege1'e voldongen toestanden. -
Kamlcte1· dat niet insluit dat de wet tentg
weTlct. - Uitzonde1·ing. - Het bijzonder 
voorwerp van de wet betreffende een 
openbare dienst kan uiteraard deze wet 
niet toepasselijk maken op de vroegere 
voldongen toestanden, behalve wanneer 
het zeker is dat zij volgens de wil van de 
wetgever met terugwerkende kracht van 
toepassing zou zi jn op de bedoelde toe
standen. 

22 oktober 1970. 168 

7. - Te?'ugwe1·lcing. - Niet tentgwe?'
lcende wet. - Ve1'01·deningsbesluiten ve?'
eist voo1· de ttitvoe1·ing van de1·gelijlce wet. 
- V e1'o1·denings beslttiten die geen bepalin
gen met tentgweTlcende k?-acht lcunnen in
hottden. - Bij de vervulling van de op
dracht, die artikel 67 van de Grondwet 
haar heeft toegekend, client de uitvoe
rende macht het algemeen beginsel van 
niet-terugwerking in acht te nemen bij de 
tenuitvoerlegging van een wet zonder 
terugwerkende kracht. 

22 oktober 1970. 168 

8 . - Tentgwe1·lcing. - Niet te?·ugwe1'
lcende wet. - Ve1'o1·deningsbesluiten ve?'
eist voo1· de uitvoe?'ing van de1·gelijlce wet. 
- Ve1'o1·deningsbesluiten die geen bepalin-
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gen met te1·ugwerlcende Macht lcunnen in
houden. - Op straffe van onwettigheid, 
kunnen de verordeningen en besluiten 
genomen ter uitvoering van een wet be
treffende een openbare dienst geen bepa
lin.g met terugwerkende kracht inhouden, 
tenzij de wet in deze mogelijkheid uit
drukkelijk h eeft voorzien. 

22 oktober 1970. 168 

9. - Wetten bet1·efjende een openbm·e 
dienst. - Ve1"o1·deningsbesluiten ve1·eist 
voo1· de uitvoe1·ing van de1·gelijlce wet . -
Besluiten die geen bepaling met te1"ttgwe1"
lcende lcmcht lcunnen inhottden. - Uit
zonde1·ing op deze 1·egel in zove1· nodig opdat 
deze wet de doo1· de wetgeve1· gewilde toe
passing lean vinden. -De verordeningen 
en besluiten genomen ter uitvoering van 
een wet betreffende een openbare dienst 
kunnen slechts een bepaling met terug
werkende kracht inhouden, inzover nodig 
opdat deze wet de door de wetgever 
gewilde toepassing kan vinden, onder 
meer in geval van vervanging van een 
vroegere reglementering door een nieuwe 
die wordt genomen t er uitvoering van 
eenzelfde. wet, ten einde te voldoen aan 
de v ereisten van de continui"teit van de 
openbare dienst. 

22 oktober 1970. 168 

10. - Wet van 11 olctobe1· 1919 hottdende 
im·ichting van een Nationale Maatschappij 
V001" Goedlcope vVoningen en vVoo1We1"
t1·elclcen, m·tilcel 15. - In ministe1Taad 
ove1·legd lconinlclijlc besluit, tot vaststelling 
van de lmtwprijzen en de voorwaanlen vctn 
toelating vcm de hutwcle1·s, personen met 
bescheiden inlcomen, die op het bij de wet 
ingevoenle stelsel 1·echt heb ben. - Op 
advies van deze vennootschap genomen 
beslttit. - Op aclvies van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting, kan 
de Koning, bij een in minisberraacl over
l.egd besluit, de hum·prijzen vastleggen 
toepasselijk op de hum·ders van de er
kende maatschappijen en op deze van de 
N ationale Maatschappij, alsmede de voor
waarden van toelating van de huurders, 
personen met b esch eiden inkomen, die 
op h et bij de wet ingevoerde stelsel recht 
hebben. (Wet van 11 oktober 1919, 
art . 15, gewijzigd onder andere bij de 
wet van 27 jtmi 1956 .) 

22 oktober 1970. 168 

11. - Uitvoe1·ingsbeslttiten van de wet 
van 11 olctobe1' 1919 hottdende im·ichting 
van een Nationale Maatschappij voo1•Goed
lcope Woningen en Woonvertnlclcen . -

Koninlclijlc besluit van 20 decembe1· 1954 
tot vaststelling van de huu1'])1'ijzen van de 
hutt1·de1·s, pe1·sonen met bescheiden inlco
m en. - Koninlclijlc beslttit opgeheven b1j 
m·tilcel 13 vcm het lconinlclijlc besluit van 
14 december 1960. - H et koninklijk 
besluit van 20 december 1954 tot vast
stelling van de huurprijzen van de 
woningen toebehorende aan de Nationals 
Maatschappij voor de Huisvesting of aan 
d e door haar erkende maatschappijen is 
opgeheven bij artikel 13 van het konink
lijk besluit van 14 december 1960. 

22 oktober 1970. 168 

12. - Uitvoe1·ingsbesluiten van de wet 
van 11 olctober 1919 houdende imichting 
van een N ationale M aatschappij voo1· 
Goedlcope W oningen en W oonvert1·elclcen. 
- Beslttit vcm 14 decembe1· 1960. 
Besluit tot invoe1·ing van een stelsel tot 
he1·aanpassing van de huu1·gelden . 
Artikel 4 van het besluit van 14 decem
ber 1960 voert een stelsel in, waarvan 
de toepassing herhaaldelijk werd uitge
steld, voor d e heraanpassing van de 

. huurgelden die moeten worden betaald 
door de huurders die , wegens verhoging 
van htm inkomen, niet meer beant
woorden aan h et begrip van personen 
met bescheiden inkomen, in de zin 
van artikel 2 waarbij een toelatings
maximum wordt vastgesteld. 

22 oktober 1970. 168 

13 . - Wet van 11 olctobe1· 1919 hottdende 
im·ichting van een N ationale M aatschappij 
voo1' Goedlcope TVoningen en TVoonve1't1·ek
lcen. - Uitvoeringsbeslttit van deze wet. -
Bepctlingen van het beslttit van 14 decembe1· 
1960 tot regeling van de he1·aanpassing van 
de lmtwgelden . - Toepassing die lean 
wonlen ttitgesteld en losgemaalct van cle 
toepassing van de anden uitvoe1·ingsbepa
lingen van de wet van 11 olctobe1· 1919, 
zonde1· ctfbrettlc te cloen aan het algemeen 
beginsel van de continu'iteit van de open
ba1·e dienst. - De toepassing van de 
b epalingen van het besluit van 14 decem
ber 1960 tot r egeling van de heraanp as
sing van de huurgelden die moeten be
taald worden door de huurders die, 
wegens verhoging van hm1. inkomen, 
niet meer beantwoorden aan h et begrip 
van personen met b esch eiden inkomen, 
kan worden uitgest eld en losgemaakt van 
de toepassing van de andere uitvoerings
b epalingen van de gewijzigde wet van 
11 oktober 1919, zoncler afbreuk te doen 
aan het algemeen beginsel van de con
tinulteit van de openbare dienst, daar 
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deze met name verzekerd was door de 
toepassing van de regels vervat in arti
kel 3 van het besluit van 14 december 
1960. 

22 oktober 1970. 168 

14. - Wet van 11 oktobe1· 1919 hottdende 
im·ichting van een Nationale _l]![aatschappij 
voo1; Goeclkope W oningen en W oonve?'t?·ek
ken. - Koninlclijlc beslttit van 14· decembe1· 
1960, a1·tikel 3. - Wettelijke bepaling. -
De Koning heeft bij artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 14 december 1960 
op geldige ·wijze de huurgelden vastge
steld die over het algemeen vanaf 1 janu
ari 1961 toepasselijk zijn op de huurders 
van de N ationale Maatschappij voor de 
Huisvesting en de door haar erkende 
maatschappijen, en meer bepaald op de 
personen met bescheiden inkomen be
doeld bij artikel 15 van de we~ van 
ll oktober 1919 houdende inrichting van 
een Nationale Maatschappij voor Goed
kope Woningen en vVoonvertrekken. 

22 oktober 1970. 168 

15.- Wet van 11 oktobe1·1919 hottclende 
op1·ichting van een Nationale JJI[aatschappij 
voo1· Goedkope ltVoningen en 111 oonve1·t1·elc
ken. - Wet die na opheffing van het 
lconinklijk beslttit van 20 decembe1· 1954 
en niettegenstaande de nietigve1·lclm·ing 
doo1· de Raad van State van het koninlclijk 
beslttit van 14· decembe1· 1960 een ononde?'
b?·olcen ttitvoe1·ing heejt kttnnen genieten, 
wam·doo1· de contimtiteit van de openba1·e 
dienst we1·d ve1·zelce1·d. - De wet van 
ll oktober 1919 houdende im·ichting van 
een Nationale Maatschappij voor Goed
kope W oningen en W oonvertrekken 
heeft, na opheffing van het koninklijk 
besluit van 20 december 1954 en niette
genstaande de nietigverldaring door de 
Raad van State van het koninklijk be
sluit van 14 december 1960 die een her
aanpassing van de huurgelden van be
paalde huurders regelden, een ononder
broken uitvoering kunnen genieten, waar
door de continu!teit van d e openbare 
dienst werd verzekerd. 

22 oktober 1970. 168 

16.- Wet van 11 olctobe?' 1919 hottdende 
im·ichting van een Nationale Maatschappij 
voo1· Goedlcope W oningen en 111 oonve?'t?·elc
lcen. - Uitvoe1·ingsbeslttiten van deze wet. 
- Koninlclijk besluit van 1 olctobe1· 1963 
tot instelling van een heTaanpassing van 
de htttwgelden. - B epalingen die volgens 
de tekst van het beslttit moeten te1·ugwe1·ken 
op de datttm van 1 jamta1·i 1962. -On-

wettelijlcheid van deze bepalingen met te1·ug
we1·kende kTacht. - Bij gebreke van de 
zekere wil van de wetgever om de toe
passing met ~erugwerkende kracht toe 
te staan van de nieuwe bepalingen van 
h et koninklijk besluit van 1 oktober 1963 
waarbij de heraanpassing van de huur
gelden van bepaalde huurders werd inge
steld, heeft de uitvoerende macht deze 
bepalingen niet wettelijk kunnen doen 
terugwerken op 1 januari 1962. 

22 oktober 1970. 168 

17. - Toepassing van de wet in de tijd. 
- Dive1·se belastingen. - Inte1·nationale 
ve1·dmgen. - Ove1·eenlcomst van 2 jttli 1965 
gesloten tttssen Belgie en Zweclen te1· vooT
lcoming van dttbbele belasting. - - Niet 
toepasselijk op de inlcornsten ontvangen 
v661· de 1e jamta1·i 1968.- De bepalingen 
van de overeenkomst van 2 juli 1965 
tussen Belgie en Zweden gesloten ter 
voorkoming van dubbele belasting zijn 
niet toepasselijk op de belastbare inkom
sten ontvangen v66r de 1 e januari 1968. 
(Art. 29-2 van de overeenkomst van 
2 juli 1965 tussen Belgie en Zweden, 
goedgekeurd bij de h andeling van de 
wetgevende macht van 5 augustus 1967.) 

17 november 1970. 251 

18. - Bevoegdheid van de Koning om 
algemene 1·eglementen vast te stellen be
t?·efjende het wegve1·kee1'. - Omvang. -
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt 
dat de Koning de verordeningsbepalingen 
beperkt, die hij meent te moeten vast
stellen om de verkeersveiligheid te ver
zekeren, met toepassing van artikel 1 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer (coi:irdinatie van 16 maart 
1968), hetzij tot sommige bestuurders, 
hetzij tot sommige openbare wegen, 
hetzij tot sommige voertuigen ; de bepa
lingen zijn wettelijk, van het ogenblik 
dat zij op gelijke wijze toepasselijk zijn 
op allen die zich in dezelfde feitelijke 
toestand bevinden. _{Grondwet, art. 6 
en 67.) 

23 november 1970. 281 

19. - Toepassing in de tijd. - Stmjza
ken. - Beginsel gehuldigd in a1·tilcel 2, 
lid 2, van het Stmjwetboelc. - Voedings
wa?'en. - Reglementedng bet1·efjende het 
diepv1'iesvlees, ge1·egeld bij lconinlclijk be
sluit van 1 decembe1· 1969. - St1·enge1·e 
1'eglemente1·ing dan die van de wet van 
5 septembe1· bet1·efjende de vleeslcetwing 
en de vleeshandel. - Reglemente1·ing niet 
toepasselijlc op de j eiten gepleegd v661· 
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en be1·echt na de inwe?·kingt?·eding van 
vo?·enve?''/'neld lconinlclijk beslttit. - In 
zover het koninklijk besluit van I decem
ber I969 het diepvriesvlees aan een spe
ciale reglementering onderwerpt welke 
de reglementering aanvult der wet van 
5 september I952 betreffende de vlees
keuring en de vleeshandel, houdt het 
een strengere reglementering in inzake 
diepvriesvlees en is derhalve niet toe
passelijk op de feiten gepleegd v66r en 
berecht na de inwerkingtreding ervan 
(Strafwecb., art. 2.) 

30 november I970. 305 

20. - Toepassing in de tijd. - B~t?·ge?'
lijke zaken. - Eis tot ve1·goecling van de 
schacle voo1·tspntitende uit een m·beidson

_gevctl of een ongeval op de weg nam· of 
van het we1·lc. - Ve1·nietiging van de 
beslissing van de ?'echtbanlc van ee1·ste aan
leg in hoge?' be1·oep 1·echtdoende. - Ve?'
nietiging na de inwe1·kingt·reding van 
m·tikel 579 van het Ge1·echtelijlc H' etboelc 
(wet van 24 j~mi 1969, m·t. 12). - Venvij
zing nam· een ge1·echt in hoogste f eitelijlce 
aanleg van dezelfde 1·ang als datgene dat 
de best1·eclen beslissing heeft gewezen. ·_ 
Indien een vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg, in hoger beroep rechtdoen
de op een eis tot vergoeding van d e schade 
voortspruitende uit een arbeidsongeval 
of een ongeval op de weg naar of van 
het werk, vernietigd wordt na de inwer
kingtreding van artikel 579 van het 
Gerechtelijk Wetboek (wet van 24 juni 
I969, artikel I2), waarbij de kennisne
ming van dergelijke zaken aan de 
arbeidsrechtbank wordt opgedragen, ver
wijst het Hof de zaak n aar het arbeids
hof, gerecht in hoogste aanleg van 
dezelfde rang als datgene dat d e bestre
clen beslissing heeft gewezen. (Gerecht. 
Wetb., art. IIIO ; art. I, 3°, vervat 
in art. 4 van de wet van IO oktober 
I967 houclencle het Gerecht. Wetb.) 
(Impliciete oplossing.) 

I6 december I970. 390 

21. - Toepassing in de tijd.- Ve1'nie
tiging van een vonnis van de ?'echtbcmlc 
van ee1·ste aanleg inzalce m·beidsongevallen. 
- Rechtbank te1·zalce niet mee1· bevoegcl op 
het ogenblilc van de ve1·nietiging. - Ve?'
wijzing naa?' het m·beidshof. - ·vvanneer 
een vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg inzake arbeidsongevallen worclt 
vernietigcl na de inwerkingtreding van 
artikel579 van het Gerechtelijk vVetboek, 
krachtens hetwelk de arbeiclsgel:echten 
ter zake bevoegcl zijn, wordt de zaak , 

verwezen naar het arbeidshof. (Gerecht. 
Wetb., art. 3 en IIIO.) 

23 december I970 en I6 jtmi I97l. 
4I3 en I04I 

22. - Toepassing van de wet in de tijd. 
- JYlate?·ie die onde?' de bevoegdheid van 
de cwbeids1·echtbanlcen ?'esso?·tee?·t. - Ve?'
nietiging van een sententie van een we?'k
?'echte?'S?'aad van be1·oep na de inwe?·lcing
t?·eding van de wet houdende het Ge1·echtelijk 
W etboek. - Venvijzing naa?' het m·beids
hof. - V ernietigt het Hof een sententie 
van de werkrechtersraad van beroep na 
de inwerkingtreding van de wet houdende 
h et Gerechtelijk Wetboek, clan verwijst 
h et de zaak naar h et arbeidshof. (Gerecht. 
Wetb., art. 3, 578, 607 en IIIO.) 

· 6 januari I97l. 432 

23.- Wet van 31 jttli 1934 waaTbij aan 
de Koning bepaalde machten wm·den toe
gelcend met het oog op het economisch en 
financieel he1·stel en de venninde?'ing van 
de openbm·e lasten. - A1·tilcel 1, § II, 
waa1·bij aan de Koning de macht wo1·dt 
ve1·leend om de lasten te venninde1·en doo?' 
de bestaancle wetten aan de pTovincien en 
gemeenten opgelegd. - Artikel I, § II, 
van de wet van 3I juli I934 had aan de 
Koning de macht verleend om de lasten 
te verminderen door de bestaancle wetten 
aan de _ provincien en gemeenten opge
legcl ... 

2I januari I97l. 494 

24. - Toepassing van de wet in de tijd. 
- Ve1·nietiging van een vonnis van de 
?'echtbcmk van ee1·ste aanleg inzctke a?·beids
ove?'eenlcomsten. - Rechtbanlc te1· zalce 
niet mee1· bevoegd op het ogenblilc vcm de 
ve1·nietiging. Venvijzing nam· het 
A1·beidshof. - vVarmeer bij ontstentenis 
van een werkrechtersraad de vreclerechter 
rnet toepassing van artikel 3, 6°, van de 
wet van 25 maart I876 uitspraak heeft 
geclaan over een geschil inzake arbeicls
overeenkmnsten en het vonnis van de 
rechtbank van eerste a ::mleg waarbij in 
hoger beroep uitspraak worclt gedaan, 
worclt vernietigd na de inwerkingtrecling 
van artikel 578 van het Gerechtelijk 
W etboek, krachtens hetwelk de arbeids
gerechten t er zake bevoegd zijn, wordt 
de zaak verwezen naar het Arbeidshof. 
(Gerecht. Wetb., art . 3 en IIIO.) 

24 februari en 2 jtmi I97l. 606 
en 977 

25. - Toepassing in de tijd. - Stmf
zctken. - W egve?·lcee?' . - H m·haling. -
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Ve?"om·deling wegens een ove1't1·eding van 
het l'eglement te1' uitvoe1·ing van de wet 
van 1 augttstus 1899. - Ve1'001'deling die 
tot g1·ondslag kan dienen ingeval van 
ove1·t1·eding van het algemeen 1·eglement op 
de politie ove1· het wegve1·kee1· genomen te1· 
uitvoe1'ing van de wet betTef}ende het weg
vel·keer (gecoi:i?·dineel'd op 16 maa1·t 1968). 
- De veroordeling wegens een overtre
ding van een reglem ent ter uitvoering 
van de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en van de 
reglementen op de politie over het weg
verkeer kan tot grondslag dien en voor 
de herhaling in geval van een overtreding 
van het algemeen reglement op d e politie 
over het wegverkeer ter uitvoering van de 
wet betreffende de politie over h e t weg
verkeer (gecoordineerd op 16 maart 1968). 
(Impliciete oplossing.) 

1 maart 1971. 622 

26. - Exploitatie van al·beidsbemidde
lingsbtweau's tegen betaling .-Koninklijk 
besluit van 10 ap1·il 1954. - Stmffen 
gesteld bij a1·tikel 13. - W ettelijlcheid. -
Luidens artikel 7, § 8, van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende d e 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
vervangen bij artikel 3 van d e wet van 
14 juli 1951, worden de overtredingen 
van de besluiten ter uitvoering van §§ 6 
en 7 van genoemd artikel 7, betreffende 
de arbeidsbemiddelingsbureau's, gestraft 
met correctionele of politiestraffen, door 
de Koning bepaald ; derhalve wettelijk 
zijn de geldboeten van 26 tot 200 frank 
en/of een gevangenisstraf van acht dagen 
tot een jaar, m et verdubbeling in geval 
van herhaling, zoals zij zijn gesteld bij 
artikel 13 van het koninklijk besluit van 
10 april 1954 betreffende de exploitatie 
van arbeidsbemiddelingsbureau's tegen 
betaling, genomen ter uitvoering van 
vorenvermelde besluitwet. 

2 maart 1971. 631 

27 . - Wet van 10 olctobel·1967 hottdende 
het Ge1'echtelijlc Wetboelc. - A1·tikel 6 
van de ove1·gangsbepalingen ve1·vat in 
a1'ti lcel 4. van deze wet. - Dmagwijdte in 
zove~· het bet1·ekking heeft op de l'echtsmid
d elen. - In zover artikel 6 van de over
gangsbepalingen vervat in artikel 4 van 
de wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek b etrekking 
heeft op de rechtsmiddelen slaat het niet 
op de rechtsmiddelen zelf, maar op de 
handelingen van de rechtsmiddelen. 

5 maart 1971. 647 

28. - Toepassing in de tijd . - A1·ti-

lcel 1351 van het Btwge1·lijk W etboek vel'
vangen doo1· a1·tikel 23 van het Ge1·echtelijk 
W etboek . - Bepaling niet van toepassing 
op de 1'echtsvo1·de1·ingen die zijn ingesteld 
v661· de 1e januMi 1969. - Hoewel arti
kel 1351 van het Burgerlijk Wetboek 
vanaf de 1e januari 1969 is opgeheven en 
vanaf d eze datum de bepalingen ervan 
vervangen zijn door die van artikel 23 
van het Gerechtelijk VVetboek, blijft 
artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat de voorwaarden van het gezag van 
gewijsde in burgerlijke zaken regelt, van 
toepassing indien de nieuwe rechtsvorde
ring v66r deze datum is ingesteld, daar 
de opheffing van dit artikel niet terug
werkt. 

18 maart 1971. 692 

29. - Toepassing van de wet in de tijd . 
- Ven~ietiging van een vonnis van de 
l'echtbank van ee1·ste aanleg inzalce sociale 
zelce1·heidsbijdmgen. - Rechtbank tel' zalce 
niet mee1· bevoegd op het ogenblik van de 
ve1'nietiging. Venvijzing naal' het 
a1·beidshoj. - W anneer een vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg zetelend 
in hoger beroep inzake sociale zeker
heidsbijdragen wordt vernietigd na de 
inwerkingtreding van artikel 580, 1°, 
van het Gerechtelijk W etboek, krachtens 
hetwelk de arbeidsgerechten ter zake 
bevoegd zijn, wordt de zaak verwezen 
naar h et arbeidshof. (G. W., art. 3 en 
1110.) 

5 mei 1971. 872 

30. - Instemming met een inten~atio
naal ve1·dmg. - Instemming gegeven in 
de vonn van een wet . - Geen no1·matieve 
alcte. - Zelfs wanneer de bij artikel 68, 
lid 2, van de Grondwet vereiste instem
ming met een internationaal verdrag 
wordt gegeven in de vorm van een wet, 
vervult de wetgevende macht bij het ver
richten van deze handeling geen recht
scheppende taak. 

27 mei 1971. 959 

31. - Stilzwijgende opheffing. - Wet 
die een m·oege1·e wet ophejt in zove1· de 
tweede wet de ee1·ste tegenspreekt. - Regel 
niet van toepassing op het conflict tussen 
een inten~ationaal ve1·d1'ag en een wet . -
De regel volgens welke een wet de 
vroegere wet opheft in zover zij haar 
tegenspreekt vindt geen toepassing wan
neer er een conflict is tussen een interna
tionaal verdrag en een wet. 

27 mei 1971. 959 
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32. - Wet van 19 maa1·t 1968. - Wet 
die voo1· het ve~·leden bekmchtiging geeft 
aan de beslttiten van na 1 janum·i 1958, 
lc1·achtens welke bijzonde1·e invoen·echten 
we1·den ingesteld. - De wet van 19 maart 
1968 geeft voor het verleden bekrachti
ging aan de besluiten van na 1 januari 
1958, krachtens welke bijzondere invoer
rechten werden ingesteld en waarbij de 
artikelen 13 van het koninldijk besluit 
van 28 december 1961 en 1 van het 
koninldijk besluit van 23 oktober 1965 
werden opgeheven. 

27 mei 1971. 959 

33.- Wet van 19 maa1·t 1968. - Wet in 
st?·ijcl met m·tikel 12 van het V e~·dmg tot 
op1·ichting van de Eu1·opese Economische 
Gemeenschap in zove1· zij bek1·achtiging 
geeft aan de besluiten kmchtens welke na 
de inwe~·kingt1·eding van het venlmg b1j
zonde1·e invoe1'1'echten of heffingen van ge
lijke we1·king we1·den ingestelcl . - In zover 
de wet van 19 maart 1968 de gevolgen 
bevestigt van de besluiten die na de in
werkingtreding van het Verdrag tot op· 
richting van de Em·opese Economische 
Gemeenschap bijzondere invoerrechten 
of heffingen van gelijke werking hebben 
ingesteld, door deze besluiten voor het 
verleden te bekrachtigen, is zij in strijd 
met artikel 12 van h et Verclrag. 

27 mei 1971. 959 

34. - Besluiten die bijzonde1·e 1·echten 
op de invoe1· vcm zttivelp1·odukten hebben 
ingesteld na 1 janua1·i 1958. - Beslttiten 
in st1·ijd met m·tikel12 van het E.E. G.- Ve1'
dmg.-De besluiten die na de 1e januari 
1958, datum van de inwerkingtreding 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
bijzondere rechten op de invoer, met 
name op de invoer van zuivelprodukten, 
hebben ingesteld waren in strijd met 
artikel 12 van het Verclrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap. 

27 mei 1971. 959 

35. - Bepaling die ttitdntkkelijk de toe
passing voo1·sch1·ijft van de late1·e wet op 
een 1'echtst?·eeks toepasselijke nonn van het 
gemeenschaps1·echt, zelfs indien deze wet 
onve1·enigbaa1· is met de 1·egel van het 
gemeenschaps1·echt. - Bepctling zonde1· 
ttitwe1·king. - E en wettelijke bepaling 
die uitclrukkelijk de toepassing voor
schrijft van de latere wet op een recht
streeks toepasselijke norm van het ge
meenschapsrecht, zelfs inclien deze wet 

onverenigbaar is met deze regel van het 
gemeenschapsrecht, heeft in deze mate 
geen uitwerking. (Impliciete oplossing.) 

27 mei 1971. 959 

36.- Toepassing in de tijd.- Ge?·ech
telijk Wetboek, a1'tikel 721. - Dossie1' van 
de 1'echtspleging. - Rechtspleging gesloten · 
v661· de 1e janua1·i 1969. - A1·tilcel 721 
niet toepasselijk. - De bepaling van 
artikel 721 van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende h et dossier van de rechtsple
ging, die in werking is getreden de 
1e januari 1969, is niet toepasselijk op 
het dossier van een v66r deze datmn ge
sloten rechtspleging. 

3 jmu 1971. 981 

1 37. - Toepassing in de tijd. - A1·ti
kel 31 van het Ge1·echtelijk Wetboek. -
Bepaling inzake 1·echtspleging van toepas
sing op de gedingen die hangende zijn bij 
ham· imve1·kingt1·eding. - Geen te?·ugwe1'
kende lcmcht. - Artikel 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat het begrip 
« onsplitsbaar geschil » beperkt met be
trekking tot de uitoefening van onder
scheiden hogere beroepen, is een bepaling 
inzake rechtspleging die van toepassing 
is op de gedingen die hangende zijn bij 
haar inwerkingtreding, de 1 e januari 
1969, maar het heeft geen terugwerkende 
kracht ; het kan derhalve niet ontvan.ke
lijk maken een hager beroep dat, omdat 
h et niet gericht was tegen alle partijen 
wier belang in strijd was met dat van de 
eiser in hager beroep, niet verhinderd had 
dat het beroepen vonni.s van v66r de 
1e januari 1969 in kracht van gewijsde 
was gegaan. 

17 juni 1971. 1047 

38. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Wet wam·in 
een nietigheid van een akte van ?'echtsple
ging wo1·dt vastgesteld. - Ge1·echtelijlc 
Wetboek, a1'tikel 864, alinea 1. - Nietig
heid gedekt indien zij dooT de pm·tij niet 
is voo1'(fed1·agen voo1·dat een vonnis of a?'1'est 
op tegenspmak is gewezen. - De nietig
heden als bepaald in ar~ikel 862 van het 
Gerechtelijk vVetboek zijn gedekt wan
n eer een vo1mis of arrest op . tegenspraak, 
b ehalve d atgene dat een maatregel van 
inwendige aard inhoudt , gewezen is zon
der dat deze nietigheden door de partij 
zijn voorgeclragen of door de rechter 
ambtshalve zijn uitgesproken. (G.W., 
art. 864, lid 1.) 

25 juni 1971. 1081 

39. - Toepassing in de tijd. - Echt-
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scheiding op grand van bepaalde feiten. -
Voo1'lopige maat1·egelen. Wet van 
8 ap1·il 1965, artikel 14·-5, tot wijziging 
van m·tikel 268 van het Bu1·ge1'lijk Wet
boek. - W ettelijke bepaling die vanaf haa1· 
inwe1·kingt1·eding van toepassing is op de 
V1'0ege1· ingestelde vorde1·ingen tot echtschei
ding. - De artikelen 14-6 en 16 van 
de wet van 8 april 1965 waarbij res
pectievelijk de artikelen 268 en 302 
van het Burgerlijk W etboek worden ge
wijzigd, zijn vanaf hun inwerkingtreding 
van toepassing op de vroeger ingestelde 
vorcleringen tot echtscheiding. (Impli
ciete oplossing.) 

28 juni 1971. ll20 

40. - Toepassing in de tijd. - Echt
scheiding op grand van bepaalde jeiten. -
Bestuur ove1· de pe1·soon en ove1· de goede1·en 
van de kinde1·en. - Btwge1·lijk W etboek, 
m·tikel 302, gewijzigd bij a1·tikel 16 van de 
·wet van 8 ap1·il 1965. - Wettelijke bepa
ling die vanaf haa1· inwe1·kingt1·eding van 
toepassing is op de v1·oege1· ingestelde vo1·
de1·ingen tot echtscheiding. - De artike-

len 14-6 en 16 van de wet van 8 april1965 
waarbij respectievelijk de artikelen 268 
en 302 van het Burgerlijk W etboek wor
den gewijzigd, zijn vanaf h1-m inwerking
treding van toepassing op de vroeger 
ingestelde vorderingen tot echtscheiding. 
(Impliciete oplossing.) 

28 juni 1971. 1120 

WOONPLAATS. 

Vemnde1·ing van woonplaats.- Bewijs. 
- Uit de vaststelling dat iemand bij een 

. gemeentebestuur uitdrukkelijk heeft ver
klaard dat hij het voornemen had zijn 
woonplaats in deze germeente over te 
brengen, dat hij in de bevolkingsregisters 
is ingeschreven en dat niets erop wijst 
dat hij zich elders in bet Rijk zou geves
tigd hebben, kan de rechter wettelijk 
afleiden dat hij werkelijk zijn hoofd
verblijf in deze gemeente had gevestigd 
en er zijn woonplaats heeft. (Burg. Wetb., 
art. 102 tot 105.) 

2 maart 1971. 628 
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Aalst (Stad). 
Abel 

A 

Administrations publiques (Societe 
mutuelle des) . 

Advance Transformer C0 (ven
nootschap naar Amerikaans 
r echt) . 

Aerts . 
Aetna casualty and security Cy 

(N. V. naar Amerikaans recht). 
Agence maritime belgo-danoise 

(N.V.). 
Agneessens (P.V.B.A. E. et J. Y.). 
Ait Tahar. 
Alabiso. 
Algemene ondernemingen en stu

diebureel B. S. L . (N.V.). 
- v erzekeringen (N.V.) . 
- - op het leven en tegen 
ongevallen (Belgische maat
schappij van). 

Allard. 
Almaco (Franse N. V.). 
Alvarez -Ca lvo. 

1063, 

Anderlecht (Commissie van open
bare onderstand van de gemeen
t e ). 

Bladz. 

205 
545 

577 

417 
204 

369 

369 
1030 

720 
568 

245 
275 

590 
1064 

667 
36 

828 
Andre . 
Annaert. 
Antoine. 
Antonini. 

90, 478 
399 
651 
618 

Antwerpse verzekeringsmaat 
schappij Securitas (N. V.). 

Archipretre. 
Armement Belgian Coasting (De 

Grave, curator van de p ers011.en
vennootschap met beperkte aan
sprakelij kheid). 

Aron (Bara Jeanne, echtgenote). 
Association intercommunale pour 

la distribution de l'energie elec
trique [Interlec]. 

Assm·ances generales de France. 
Assurantie van de B elgische boe-

1017 
1104 

240 
417 

32 
162 

renbond (N. V.) . 64, 360, 566 
336 Asteroidi. 

Averbuh. 
Avermate . 

B 

Bladz. 

534 
869 

Babelaine. 915 
Baele. 586 
Baert . 307 
Balzat. 600 
Bamelis . 995 
Bank Lambert (Commanditaire 

vennootschap). 1045 
Baquet. 527 
Bara J eanne (Echtgenote Aron). 417 
Barbanc;on. 463 
Barnich. 894 
Butin. 4U 
Baudewijn . 409 
Bauwens. 821 
Beaupain. 327 
Beauval. 72 
Becker (J. en P.) . 1025 
Beckers. 544 
Becquet Paul (P .V.B.A.). 408 
B eelaert. 176 
B eige Transport (P.V.B.A.). 302 
Belgian Shell Cy (N. V.). 416, 841 
B elgische Boerenbond (N. V. Assu-

rantie van de ). 64, 360, 566 
- maatschappij v an algemene 
verzekeringen. 930 
- - van algemene verzekeringen op 
het leven en tegen ongevallen. 726, 590 
- spoorwegen (Nationale 
maatschappij der). 18, 23, 

30, 50, 956 
- Staat (Minist er van econo-
mische zaken). 897, 959 

(Minister van financien). 10, 
30, 43, 45, 69, 70, 72, 78, 
88, 98, 104, 122, 126, 145, 
146, 149, 166, 167, 191, 
193, 231 , 233, 249, . 250, 
251, 263, 296, 363, 395, 
397, 399, 440, 497, 517, 
534, 560, 588, 611, 613, 
643, 715, 729, 731, .732, 
736, 782, 784, 867' 884, 
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Bladz. 

921, 943, 988, 1012, 1014, 
1053. 

(Minister van :financien 
[Bestum· der douanen en accijn-
zen]). 21, 381 
- - (Minister van justitie) . 10 
- - (Minister van landbouw) . 1112 
- - (Minister van L andsver-
dediging). 236, 458, 503 
- - (Minister van nationale 
opvoeding). 
- - (Minister van openbare 

562 

werken). 36, 174 
- - (Minister van verkeers
wezen, posterijen, telegrafie en 
telefonie). 651, 786 

Bellens. 1129 
B erenbaum. 96 
Berger. 740 
B ergmans. 339 
B erlier. 728 
Berteloot. 51 
Bertholet. 857 
Bertolazzi. 577 
B esangon. 320 
Bestuur der watering Dommel-

vallei . 
Bettens. 
Beyers. 
Biesemans. 
Biller. 
Billiet. 
Binnenvaart (dienst voor regeling 

der) . 
Blampain. 
Bleret. 
Blerot. 
Bleys. 
Blommaert. 
Blommaerts. 
Bockstaele. 
Boeykens. ' 202, 
Bohyn. 
Bollansee. 
Bollen. 
Bonne. 
Bonneux. 
Bonzette. 
Boonen. 
Borzee. 
Bosa. 
Bosch. 
Bosquin. 
Bossaert. 
Bossuive. 
Bottemane. 
Bouckenooghe. 
Boudens. 
Boudin. 
Boulanger. 
Boulvin. 

446 
1019 
1034 

22 
1105 

348 

241 
1092 

137 
762 
323 
710 
847 

47 
566 
711 
714 
601 
20 

1119 
64 

481 
1030 

137 
600 
948 
936 
323 
757 
130 
202 
431 
197 

41 

Bourdhouxhe. 
Bouveroux. 
Bouwen. 
Bovin (N. V.). 
Braeckmans. 
Bral. 
Bram. 
Brassard. 
Brasserie Piedboeuf. 
Bra1.u1. 
Breda. 
Breels. 
Breuer-L ambert (echtgenoten). 
Brialmont. 
Brijs . 
Brouwerij Cerckel (N.V. vennoot-

schap tot bevordering der). 
- Haacht (N. V.) . 

Bruers. 
Bruneau. 
Brussel (Stad) . 
Bruynooghe. 
Bulcke. 
Burgelman. 
Bm·niat. 
Bury. 
Buurtspoorwegen (N ationale 

Bladz. 

1058 
66 

558 
112 
828 
904 
251 
618 
915 
473 
138 
971 
253 
145 
298 

716 
639 

68 
1105 
494 
977 
458 
359 

1105 
174 

m aatschappij van). 404, 373 
Buyens. 308 
Buyr. 275 

Cabarteux. 
Caekebeke. 
Callandt. 
Calle bout . 

c 

Cantillon-D'Haese (Echtgenoten). 
Cap an. 
Care1nans. 
earlier. 
Carlier d'Odeigne. 
Carov Reizen (N. V.). 
Carrera-Canal. 
Garrette. 
Carrieres et fm.u·s a chaux Dumont

Wauthier (N. V.). 
Casagrande. 
Casino-km·saal d'Ostende V. Z. W. 

Cercle prive du). 
Caudron. 
Caulliez. 
C. B. R. (N. V. Cementbedrijven). 
Cementbedrijven C. B. R. (N. V.). 
Centrale levensverzekeringsmaat -

schappij (N. V.) . 
Cercle prive du casino-kursaal 

d'Ostende (V. Z . W.). 
C. F. E. (N. V. Compagnie d'en

treprise). 

1131 
832 
450 
719 
371 
861 
847 
880 
761 
991 
744 
401 

881 
1077 

731 
1098 

121 
828 
828 

106 

731 

212 
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Chabeau (Weduwe). 
Chaboteau. 
Chanteux. 
Chauderlot (C., F. en R.). 
Chauland . 
Chaussures Lachapelle (Etablisse

ments N. V.). 
Chemins d e fer du Congo superieur 

aux Grands lacs africains (N. V. 
Compagnie des). 

Christelijke mutualiteiten (Lands-

Bladz. 

1028 
476 
890 
222 
827 

602 

691 

bond der). 158, 298, 664, 747 , 
762, 767, 918, 1055, 1105 

Claerhout. 695 
191 
705 
705 
918 
872 

Claes . 
Clause. 
Clause-Haumont. 
Cleda. 
Cleiren (H. en J.). 
Cloes. 
Cnops. 
Cokeries du Brabant (N. V .). 
Colin. 
Collard . 
Collet. 
Colomberotto. 
Colussi. 

437, 572, 
503, 

1058 
360 
636 
946 
679 
568 
273 
830 

Commanditaire vennootschap 
Bank L ambert. 

Commissie van open bare onder
stand van de gemeente Ander
lecht. 
- - - van Merksem. 

Compagnie des chemins de fer du 
Congo superieur aux Grands lacs 
africains (N. V.). 
- d'entreprise C.F.E. (N. V.). 
- financiere d es ciments 
(N.V.). 
- des Grands lacs. 
- internationale des Pieux 
Franki (N. V.). 

Compagnies reunies d'electricite 
transports, electrorail (N. V.). 

Comptoir fancier (N. V.). 
Comyn. 
Condor-Unitas (N. V. Eigenaars-

1045 

828 
699 

691 
212 

104 
691 

915 
et de 

440 
881 
886 

bond). 671, 1073 
Conobert. 918 
Constructions et entreprises indus-

trielles (N. V.). 
Con tor. 
Cool. 
Cool ens. 
Cools. 
Coi:iperatieve huurdersvennoot-

schap « R et Brabants Tehuis "· 
- vennootschap garage du per-

918 
423 
386 
548 
536 

168 

ron. 993 
- - · Intercoi:iperatieve De 
Melkweg. 566 

Bladz. 

- - Krediet voor werktuigen. 991 
-- L'Intercommtmale de d e-
veloppement economique et 
d'amenagement du territoire 
du Hainaut occidental-
S .I.D.E.H.O . 985 
- - N oordnatie. 545 
- - Societe intercommtmale 
de proprete publique (S.I.P .P.). 256 

verzekeringsvennootschap 
D e Sociale Voorzorg. 475 

Copax (N. V.). 538 
Coppenolle. 475 
Coppens (W.) en (E.). 319, 323 
Coquette (Gerard en Henri). 41 
Cordonnier. 198 
Connan-Leers. 457 
Costermans. 847 
Coton. 950 
Conard. 1027 
Coudijzer. 776 
Coulon. 1117 
Craeymeersch. 161 
Craeynest. 897 
Crasset. 918 
Crate . 929 
Cravillon (U. en V.) . 664 
Cremer. 894 
Crijnen. 222 

D ageleer. 
Daineffe 
Damiani 
Dancart. 

D 

457 
198 

1079 
ll05 

33 Daniel Hicks Inc. (Vennootschap). 
D anneels. 697 

ll29 
599 

376, 437 
448 

98 
529 

Dannevoye. 
Dare. 
Dardenne. 
Dartois. 
Dasse. 
D avella. 
De Algemene verzekeringen van 

Parijs (N. V.). 286 
De Backere. 178 
Debaeke. 137 
De Baets. 708 
Debal. 513 
Debatty (weduwe Gritten). 149 
D e Belgische Bijstand (N. V .). 36, 435 
De Belgische verdediging (N. V .). 293 
D ebelt. 598 
Debey. 747 
De Bie (P.V.B.A. Etablissem.en-

ten). 871 
De Bie (weduwe- Schroyens). 15 
De Bij (N. V.). 387, 566, 669 
De Block. 413, 594, 1036 
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De Bosscher. 
Debouwer (P.V.B.A. Firma). 
De Brabanter. 
Debroe. 
De Bruycker. 
Debuisson,. 
De Busscher. 
De Cafmeyer (Echtgenoten De-

dry-). 
Deckers. 
Declerck. 
Declerc-Kuyt [Echtgen,oten,). 
Declercq. 
De Clercq. 
De Clippele. 
Deco elL 
De Cock. 
Decorte. 
De Coster. 
Decq (Willems [:Mr.], cmator in 

het faillissemen,t van). 
De Craemer. 
De Cubber. 
Dedouaire. 

387, 

Dedry - De Cafmeyer (Echtge-
noten,). 

De Eerste Belgische (N. V.). 
Defalle. 

Bladz. 

550 
514 
534 
284 
483 
725 
605 

253 
1068 

64 
758 
394 
401 
263 
384 
729 
930 
293 

289 
976 

1004 
562 

253 
747 
639 

De Federale verzekeringen. 137, 283, 
636 

De Feiter. 399 
De Geyter. 1011 
De Grave. 212, 241 
De Grave, cmator van de perso-

n.en,vennootschap met beperkte 
aan,sprakelijkheid Armement 
Belgian Coasting. 

Degnme. 
De Hen,au. 
De Herda. 
De Hoon,. 
De Jaegher. 
DeJonge. 
De Kegel. 
Deken,s. 
De Ketele. 
De Keyser. 
De Kinder (Echtgenoten,). 
De Konin,ck. 
De Kon,ing-Penneman (P.V.B.A.). 
Delaere. 
Delahaye. 
Delatte. 
Delbrasinne (Naamloze vennoot-

schap Entreprises Robert). 
Delcampe. 
Delcomt. 
DeLeeuw. 
Delforge. 
Delfosse. 
Delhaas. 

480, 

240 
554 
596 
656 
555 

1035 
776-
166 
501 
350 
841 
155 
777 
594 

1053 
988 
336 

246 
404 

1132 
176 
393 
949 
917 

.Delhez. 
De Lille. 
Delmere. 
Delmoitie - Stelmans (Echtgeno· 

ten. 
Delmulle. 
Deloof. 
Del pierre. 
Delplan,cq. 
D elrue. 
De Macar. 
De Maeyer. . 
De Meester - Haarkapperskring 

Brugge. 
De Melkweg (Cooperatieve ven

nootschap Intercooperatieve). 
- (samenwerkende intercorpo
ratieve zuivelfabriek). 

Bladz. 

575 
20 

1022 

649 
62 

1105 
275 
720 
688 
881 

1126 

976 

566 

205 
De Mey. 
D emeyer. 
Demoitie. 
Demonthy (Jacob en Joseph). 
De Munter. 

212, 249 
559 
917 
552 

De Muylcler. 
D en Eecke (P.V.B.A.). 
Den Exter. 
Denis. 
De Paape. 
DePauw. 
De Peuter (weduwe Henclerickx). 
De Pre. 
Deprez (G.). 
De Prins. 
Dereme. 
Derijn,ck. 
Derks. 
Dernivoy. 
De Rore (W. en A.). 
Deruyttere. 
Descamps. 
Descartes. 
De Schelcle (N. V.). 

- - (Verzekeringsmaatschap-

1007 
247 
432 
712 
691 
454 

1045 
12 
42 

564 
225 
625 
616 
487 
448 
581 

24 
886 
404 
261 

pij). 90, 1017 
Deschepper. 746 
Desmet. 403 
De Smet. 134, 976 
De Sociale Voorzorg (Cooperatieve 

verzekeringsvennootschap). 
--- (Onderlinge verzeke-

475 

ringskas). 765 
--- (Verzekeringsmaat-
schappij). 225 

Dessart. 858, 926 
De Ster - Algemeen Syndikaat. 513 
Destordem (N. V.). 493 
Destree. 896 
De Sutter. 1007 
De Taye. 424 
Dethis. 993 
De Thuin (G. en D.). 1079 
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De Turck. 
De Vaderlandse (N. V.). 
De Verenigde Meesters (N. V.). 
De Verenigde Textielnijverheden 

(Gemeenschappelijke kas van 
onderlinge verzekering tegen 
arbeidsongevallen). 

De Vereniging der Belgische eige-

B ladz. 

436 
317 
227 

158 

naars (N. V. van verzekeringen) . 1077 
Devis . 781 
De Vlaminck. 212 
De Vleeschouwer. 1036 
Devlies. 511 
De Volksverzekering (N. V.). 1077 
Devorte. 695 
Devos. 307 
Devos CWeduwe). 1028 
De Voskets (N. V. Fabrieken A.). 752 
De Vrede (N. V.). 597, 877, 930 

- - (Naamloze verzekerings
maatschappij). 

De v'\Talsche. 
462 
708 
626 Dewil. 

Dewinter. 
De W inter. 
Dewitte. 
De Witte. 
De Wolf. 

462, 942 
1119 

35, 1070 
281 

DeWulf. 
Deym. 
D'Haese (Echtgenoten Cantillon-). 
D'Hollander. 
D'Hondt. 
D'Hoop. 
Di Carlo. 
Didak (N. V.) 
Dienst voor regeling der binnen-

vaart. 
Diependaele. 
Dierckx. 
Dierickx. 
Dijkstra. 
Dinon. 
D'Inverno (J.A. en H .). 
Directe belastingen te Antwerpen 

(Hoofdontvanger der). 
Discofina (N. V.). 
Distrilac (P.V.B.A.). 
Dobbelaere. 
Dochy. 
Docq. 
Dodemont. 
Doemen. 
Dogines. 
Dons de Lovendeghem. 
Dosseroy (N. V . Maurice). 
Douven. 
Doyen. 
Drapier. 
Dreuck. 

60 
510 
424 
371 
596 

75 
131 

7 
714 

241 
772 
114 
106 
411 
253 

7 
78 

167 
1019 

562 
729 

1129 
881 
577 
918 
466 
926 

1028 
85 

950 
431 

Bladz. 

Driessen (J.), curator van het fail-
lissement G. Snoeckx. 

Drobner (Laulo, weduwe). 
Druot. 
Dubois. 
Dubois (A., J. en R.). 
Dubois (G.). 
Ducarme. 
Ducos de Saint-Barthelemy. 
Dues berg. 
Dufour. 
Dugard. 
Dujardin. 
Dumazy. 

871 
59 

597 
112, 491 

1118 
1025 

531 
444 
611 
214 
288 
572 
586 

Dumon et Vander Vin (N aamloze . 
vennootschap van aannemingen, 
voorheen) . 98 

Dumont Freres (Vennootschap bij 
wijze van eenvoudige geldschie-
ting). 231, 540 

Dupont. 174, 1105 
Durobor (N. V.). 835 
d'Ursel (Gmaf). 40, 1070 
Dusart (Weduwe). 463 
Dutry. 45 
Duval. 477 
Duvivier. 1063 

E 

E . B. E . S. (N. V.). 246 
Edouard Fran~tois en zoon (N. V . 

Entreprises). 256 
Eeckhout. 749 
Eeklo (Stad). 730 
Eenchacht en Voorzorg (N. V.). 

323, 382 
Eigenaarsbond Condor - Unitas 

(N. V.) . 671, 1073 
Eilrich. 114 
Electromecanique (N. V.). 491 
Electrorail (N. V . Compagnies 

retmies d'electricite et de trans-
ports) . 440 

Eloy. 689 
Empa (P.V.B.A.). 339 
English and American Insurance 

Company limited. 855 
Engrais et produits agTicoles N as-

sin et Cle (P.V.B.A. Societe des). 288 
Entreprises Edouard Frangois en 

Zoon (N. V.). 256 
- Robert Delbrasinne (N. V.). 246 

Erkelbaut. 278 
Eskenazi. 996 
Esmalux (N. V.). 918 
EtablissementenDeBie(P.V .B.A.) . 871 

- Maes, Garage Ret Anker 
(P.V.B.A.). 942 
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B!adz. 

Etablissementen Raoul Simon 
(N. V.). 689 
- Naamloze vennootschap 
chaussirres Lachapelle. 602 

EtablissementsP. Plasman (N. V.). 236 
Etienne. 771, 1114 
Etrropa Diving (P.V.B.A.). 709 
Europa express ·. A. Camerman 

(Naamloze vennootschap Trans
ports generaux A. Camerman 
gefusion eerd met de N aamloze 
vennootschap Etu·opa express, 
metalsniemvebenamingN. V.). 250 

Evrard. 587 

F 

Fabricom (N. V.). 
Fabrieken A. De Voskets (N. V.). 
Faes. 
Fajon. 
Fastenakels. 
Federale Verzekeringen. 
Federatie van onzijdige mutuali-

teiten. 
Federation mutualiste socialiste. 
Federation neutre des societes 

mutualistes r econnues de !'ar
rondissement de Mons. 

Feldheim. 
Fen art. 
Ferme des Gueux (P.V.B.A.). 
Feron. 
Feuillet (Gilles, weduwe). 
Fidelitas (N. V.). 
Figuerva. 
Filature Europa, Spinnerij (Lie

tar, ctrrator van het faillisse
ment). 

Fina (N. V.). 
Financiele en herverzekerings

maatschappij van de A . G . 
groep (N. V.). 

Finetti. 
Firma Debouver (P.V.B.A.). 
Firma Frederix (P.V.B.A.). 
Fisetie. 
Fivet. 
Florizoone (Bernard en Lieven). 
Fonce. 
Ford tractor (Belgium) limited. 
Fourez. 
Fotrrneau. 
Franck. 

336 
752 
605 
993 
428 
597 

323 
1129 

1105 
75 

918 
728 
471 

1047 
566 

1001 

210 
20 

590 
36 

514 
946 
651 

23 
64 

296 
979 
943 
465 
312 

Francken. 
Fran9ois. 

- en zoon (N. V. 
Edouard). 

1104 
216, 531, 725 

Entreprises 

Frankignoul. 
Frans. 
Fransaer. 

256 
184 
544 
204 

Bladz. 

Franse naamloze vennootschap 
Almaco. 667 

Frederix (P.V.B .A. Firma). 946 
Friart. 208 
Fromagerie Franco-suisse Le Ski 

(N. V.). 959 
Fromont. 715 
Frugorex (N. V.). 446 

G 

Garage du perron (Cooperatieve 
vennootschap). 993 

Garage Het Anker (P.V.B.A. 
Etablissementen Maes). 942 

Garantie nationale (Verzekerings-
maatschappij). 

Gaytan. 
Geelen. 
Geets. 

915 
158 

1062 
117 

Gemeenschappelij k Motorwaar-
borgfonds. 227, 339, 353, 420, 

590, 674, 747 
- ve1zekeringsfonds La Belgi
que inclustrielle. 480 

Gemeenschappelijke kas van on
d erlinge verzekering tegen , ar
beidsongevallen De verenigde 
Textielnijverheden. 158 
- verzekeringskas voor bouw
werk, handel en nijverheid. 60, 1041 

Gemeente Groot-Bijgaarden. 249, 970 
- Gullegem. 24 
- Reule. 518, 924 
- L anaken. 946 
- Lede. 176 
- Limerle. 151 

Oostakker. 666 
Sint-Andries. 27 
Sint-Gillis. 325 
Suxy. 574 
Tessenderlo. 900 

- Wilrijk. 454 
- - Zonhoven. 87 5 

Generale Bankmaatschappij 
(N.V.). 

Genet. 
Gent (Stad). 
Gerard. 

- (Echtgenote Gobert). 
Gerils. 
Germa-Cine metro (P.V.B.A.). 
Geysen. 
Ghemar (N. V.). 
Ghillemyn . 
Ghistelinck. 
Gielen. 
Gilissen. 
Gilleman. 
Gilles. 
Gilles (weduwe Feuillet). 

210, 619 
762 
909 

597, 1125 
639 
672 
847 
866 
844 
755 
284 
729 

39, 501 
323 
186 

1047 
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Gillet. 
Gilson. 
Girs (A. en R.). 
Gobert (Gerar·d, echtgenote). 
Godeau. 
Godefroid. 
Godfroid. 
Godin. 
Goedleven. 
Goemaere. 
Goerens. 
Goethals. 
Goffin. 
Gogibus. 
Goldschtein. 
Go olen aerts. 
Gosse. 
Govaerts. 

Bladz. 

40, 739 
836 
917 
639 
723 

1049 
915 

38 
619 
403 
722 
924 

786, 1094 
271 
855 
867 
390 

21 
Graaf van Vlaanderen (Z.K.H. 

Prins Karel). 
Grasset. 
Grauls. 
Greco. 
Gritten. 
Gritten (Debatty, weduwe). 

- (J. en R.). 
- (R.). 

Grobben. 
Groep Josi (N. V.). 
Groot-Bijgaarden (gemeente). 

Groverman de 't Serclaes. 
Gryson. 
Grysouille. 
Guillaume. 
Guirsch. 
Gullegem (Gemeente). 
Gunst. 
Gtmst (Echtgenoten). 
Gustin. 
Guyot. 
Gysel. 
Gysen. 

H 

1064 
916 
308 

1055 
497, 784 

149 
367 
363 
771 

1038 

249, 970 
466 
471 
176 

233, 476 
675 

24 
158 
158 
569 
610 

85 
754 

Haarkappers van Belgie (Natio-
naal verbond der). 976 

Haegens. 756 
Haenen. 570 
Haest. 754 
Hamoir. 490 
Hannecart. 408 
H annes . 1041 
Hannot. 826 
Hanotiaux. 970 
Hanquet. 1058 
Hansa Malaren (Vennootschap). 33 
Harinck. 586 
Hartman. 588 
Hartog's levensmiddelen (N. V.). 346 

Bladz. 

Haumont. 
- -Dubois. 

Hauterat. 
Havez. 
Heinrichs. 
Hellemont. 
Henderickx- De Knodder (echtge-

noten). 
Henderickx (De Peuter, weduwe). 
Hendrickx. 
Hennebique. 
Henriet. 
Her bill on. 
Herckenrath. 
Herman. 
Hermia. 
Hermie. 
Hernalsteen. 
Herranz-Checa. 
Herremans. 
Herreweg. 
Hertveld. 
Herzet. 
Hespel. 

468, 

Het Belgisch Verhaal (N. V. van 
verzekeringen) . 

Het Brabants Tehuis (Cooperatieve 
huurdersvennootschap). 

Reule (Gemeente). 518, 
Heymans. 
Heynen. 
Heyvaert. 
Hicorne. 
Higny. 
Hinderijckx. 
Hock. 
Hoffman. 
Hofmann. 
Holemans. 
Holland. 
Holsteens. 
Hompech. 
Honore Loeters (P.V.B.A.). 
Hoofdontvanger der directe belas-

tingen te Antwerpen. 
Hoorelbeke. 
Hopital de Jolimont (V.Z.W.). 
Hormann Belgie (N. V.). 
Horrie. 
Hortulanus. 
Hoste. 
Rosten. 
Houben. 
Hout- en kunststoffen A. Van den 

Bogaerde (N. V.). 
Hoyaux. 
Hrynioch. 
Huberty. 
Hublau. 
Hulet. 

397 
399 
381 

90 
669 

1051 

12 
12 

942 
336 
138 
480 
729 
598 
909 
591 
971 
896 

68 
1069 

682 
216 

40 

51 

168 
924 
881 
633 
208 
275 
925 
513 

1031 
373 
273 
511 
479 
830 
744 
606 

78 
536 
551 
989 

69 
948 

1038 
131 

10 

732 
720 
824 
222 
505 
353 
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Bladz. 

Hulp· en voorzorgkas voor zee-
varenden onder Belgische vlag. 240 

Huppertz. 576 
Hutse. 922 
Huwart. 1094 
Huybrechts. 729 
Huygen. 1044 
Huyghebaert-Van Peperstraete. 444 

I 

Imexcotra (Van Wiele, als cur·ator 
van het faillissement Imexco-
tra). 459 

I. M. W. 0. (N. V.). 608 
Indeken. 446 
Industries au.xiliai..res Sabina (S. A. 

beige des). 1027 
Ingenito. 538 
Ingrasci. 767 
Insurance co of North America 

(N. V. naar Amerikaans recht). 369 
Interbeton (N. V.). 138 
Intercom1nunaal vervoer te 

Brussel (Maatschappij voor het). 327, 
568, 1019 

Intercooperative De Melkweg 
(Cooperatieve vennootschap). 566 

Interelectra, intercom1nunale 
samenwerkende vennootschap . 971 

Interlec (Associa.tion intercom
mtmale pom· la distribution de 
l'energie electrique). 32 

J 

Jacobs. 1063, 1130 
Jacquemi.jn . 331 
Jamoulle. 181 
Janowski. 869 
Jans. 630 
Janssen . 716 
Janssens. 243, 513, 531, 1028 
Janssens de Bisthoven. 1070 
Jaspers. 435 
Jehoulet-Hougardy (Echtgenoten). 929 
Jehoulet-Leruth (Echtgenoten) . 929 
Jodogne. 222 
Jolet. 1058 
J onnart. 230 
Joret . 420 
Jossiau.x (Pardonche, echtgenote). 104 
Joveneau. 218 
Junes (G.) . 484 
Juprelle. 473 

K 

Kempense steenkolenmijnen 
(N. V.). 10 

Bladz. 

Keppenne (N. V. Transports Wal-
there). 200 

Keppens . 513 
Kerres (N. V.) 222 
Kestens. 729 
Ketter. 855 
Kieken. 473 
Kiriaki.di. 382 
Kirschen. 1063 
Kirszen.zaft. 447 
Knaepen. 1105 
Knapen. 340, 630 
Kodak (N. V.) . 5 
Koeh.ring (N. V.). 667 
Kohn. 227 
Kreper. 598, 859 
Krediet aan de nijverheid (N. V. 

Nationale maatschappij). 210 
Krediet voor werktuigen (Coope-

rati.eve vennootschap). 991 
Kupferschmidt. 671 
Kuyle. 536 
Kwanten. 168 

L 

La Baloise (N. V. naar Zwitsers 
recht). 

L'Abeille (N. V.). 
- (Verzekeringsmaatschappij). 

La Belgique industrielle (Gemeen-
schappelijk verzekeringsfonds). 

Laboratoires Perfecta (N. V.). 
La Brabangonne (N. V.). 
Lacharon. 
La Concorde (N. V.). 
La Federale (N. V.). 

La Gar-antie Nati.onale (N. V.). 
Lagere School van de Eerwaarde 

Zusters (P.V.B.A.). 
L'Aigle de Paris (N. V.). 
La Lu.xembourgeoise (N. V.). 
Lambermont. 
Lambert. 
Lambert (Echtgenoten Breuer-). 
Lam bot. 
La Medicale (S. A.). 
Lamotte. 
Lanaken (Gemeente). 
La Nationale de Bru.xelles (N. V.). 

- -Fonciere (P.V.B.A.). 
- - de Paris (N. V.). 

Landsbond der christelijke mutu-

302 
339 
767 

480 
884 

33 
915 
754 

33 
725 

331 
336 
373 
381 
117 
253 
437 
420 
151 
946 

77 
253 

1022 

aliteiten. 158, 298, 664, 747, 762, 
767, 1055, 1105 

Landuyt. 5 
La Neuchateloise (Vennootschap). 33 
Langhor. · 182 
Lanjri. 41 
Lannoo. 348 
Lapeire (P.) en (J.). 924, 925 



NAA.MLIJST VAN DE P ARTIJEN. 1349 

Laplace. 
La Preservatrice (N. V.). 
Larrnuseau. 
La Royale Beige (N. V.). 
Laub (weduwe Drobner). 
Laureys. 
Lauryssen. 
Lauwers. 
L'Avenir Familial (N. V.). 
Lebailly. 
Lebon. 
Lebnm. 
Leclercq. 
Lecluyse. 
Lede (Gemeente). 
Ledoux. 
Leenaert. 
Lefevre. 
Legein. 
Legot. 
Lejeune. 
Lemaire (Jean en Joseph). 
Lemarque. 
Lenaerts (H. en I.). 
Lena in. 
Lenoble. 
Leonard. 
Leone. 
Lepage. 
Le Phenix beige (N. V.). 
Le Rhin (N. V.). 
Leroy. 
Leruth. 

Bladz. 

130 
362 
528 
477 

59 
18 

1035 
584, 746 

408 
720 
822 

1019 
475 
695 
176 
275 
141 
457 
723 
590 

ll31 
275 
129 
164 

1092 
918 

381, 933 
551 

1ll2 
855 
545 

918, 999 
181 
275 
153 

Les Asstu"ances du Credit (N. V.). 
Les Editions universitaires (N. V.). 
Le Ski (N. V. Fromagerie Franco-

suisse). 959 
Lespire. 891 
Leten. 518, 925 
Liberale mutualiteitsfederatiiin 

van Belgie (N ationale bond der). 

Libert (C. en H.). 
705, 1025 

1025 
Lietar, Ctu"ator van het faillisse-

ment Filattu"e Etu"opa Spinnerij. 210 
Limbtu"g (Stad). 1081 
Limerle (Gemeente). 151 
L'Intercommunale de developpe-

ment economique et d'amenage-
ment du territoire du Hainaut 
occidental - S. I. D. E. H. 0. 
(Cooperatieve vennootschap). 

Lison. 
Locks. 
Loeters (P.V.B.A. Honore). 
Loisen (A. en L.). 
Loos. 
Lorange. 
Lorez. 
Louis. 
Lowyck. 

985 
918 
585 
606 
162 
484 
446 
200 
209 
243 

Bladz. 

Louis Poullet et fils (P.V.B.A. 
Tanneries). 517 

Loumaye (Mr.). 828 
Louvins. 1000 
Liick: 864 
L'Urbaine (N. V.). 739 

M 

Maas (N. V. Rederij A.). 
Maas-Rijn-Schelde (P.V.B.A ). 
Maatschappelijke zekerheid 

4ll 
699 

(Rijksdienst voor). 35 
Maatschappij . voor intercommu

naal vervoer van Brussel. 327, 
568, 1019 

954 
314 

1012 
566 

577, 583 
423 

-Zurich. 
Maddens. 
Madelein. 
Maerevoet-De Nil (P.V.B.A.). 
Maes. 
Maghuin. 
Mahieu. 
M;ajchrzyk. 
Malfait. 
Mallefroy. 
Mampaey. 
Manandise. 
Mandiaux. 
Manteleers (E. en A.). 
Manuka. 
Marchal. 
Marin. 
Marinelli. 
Markey. 
Marrecau. 
Martens. 
Martin. 

1070 
675 
702 
286 
108 

ll32 
1105 
893. 
623 

1118 
918 

1062 
666 
346 

5ll, 907 
529 
712 
246 

Martin Shop corporation (N. V.). 
Martufi. 
Masocco. 
Mastrosimone. 
Mathieu. 
Mathieux (Echtgenoten). 
Mathonet. 
Matthijs. 
Matz. 
Matu"ice Dosseray (N. V.). 
Maurissen. 
Mayence. 
Meersman. 
Mees. 
Meily. 
Melchior. 
Melis (R.). 
Mellina. 
Mercenier. 
Merkier. 

90 
860 
408 

1022 
954 

373, 385 
ll18 

926 
774 

1047 
1073 

900 
185 
540 
456 
270 
921 
381 

Merksem (Commissie van open bare 
onderstand van). 699 
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Mertens. 
Metallurgique de Prayon (N. V. 

Societe de Prayon, voorheen 
N.V.). 

Meubar (P.V.B.A. in vere:ffening). 
Meubelfabr-iek Thor (P.V.B.A.). 
Mevis. 
Meyfroot. 
Michiels. 
Mignot (A. en B.). 
Milants. 
Milou. 
Mineo. 
Minerve (N. V.). 
Mitjans. 
Moerman. 
Moermand. 
Mohamed ben Mohamed. 
Mols. 
Mombaerts (Mr.). 
Monje. 
Monteyne. 
Moonen. 
Mooris. 
Mordang. 
Moreels. 

Bladz. 

137 

395 
432 
594 
765 

63 
725 
577 
543 
918 
377 

12, 77 
1014 

153 
1001 

507 
15 

112 
918 
334 
714 
501 
218 

Mmrioo. 187, 
918 

1027 
1128 Mortier. 353, 

Motorwaarborgfonds (Gemeen-
schappelijk). 227, 339, 353, 420, 590, 

Moussiaux. 
Mouvet. 
Moyaert. 
Muck e . 
Mueller. 
Mulders. 
Mulpas. 
Mussche. 

N 

674, 747 
1105 

339 
697 
869 
970 
773 
946 
205 

N aamloze vennootschap Agence 
maritime belgo-danoise. 369 
- - Algemene ondernemin-

gen en studiebureel 
B.S. L. 245 

-- - verzekeringen. 275 
- - Antwerpse Verzekerings-

maatschappij Securi-
tas. 1017 

- - Assurantie van de Bel
gischeBoerenbond. 360, 566 

- - Belgian Shell Cy. 416, 841 
- - Belgische maatschappij 

van algemene verzeke
ringen op het !even en 
tegen ongevallen. 726 

Bovin. 112 
- Brouwerij Haacht. 639 

- - Carov Reizen. 991 

Bladz. 

N aamloze vennootschap Carrieres 
et fours a chaux Dumont-Wan-

tier. 881 
Cementbedrijven C. B.R. 828 
Centrale levensverzeke-

ringsmaatschappij. 106 
Cokeries du Brabant. 636 
Compagnie des chemins 

de fer du Congo supe-
l'ieur aux Grands lacs 
africains. 691 

- - d'entreprise C. F. E. 212 
--- financiere des 

ciments. 104 
- - - internationals des 

Pieux Franki. 915 
Compagnies reunies 

d'electricite et de 
transports, electrorail. 440 

Comptoir foncier. . 881 
Constructions et entre-

prises industrielles. 918 
Copax. 538 

- - De Algemene Verzeke-
ringen van Parijs. 286 

De Belgische Bijstand. 36, 435 
De Belgische Verdedi-

ging. 293 
De Bij. 387, 566, 669 
De Eerste Belgische. 747 
De Schelde. 261 
Destordeur. 493 

- - De Vaderlandse. 317 
- - De Verenigde Meesters. 227 

De Volksverzekering. 1077 
De Vrede. 597, 877, 930 
Didak. 714 
Disco:fina. 167 
Durobor. 835 
E. B. E. S. 246 
Eendracht en 

Eigenaars bond 
Unitas. 

Voorzorg. 
323, 

Condor-
671, 

Electromecanique. 
Entreprises Edouard 

Fran<;ois en Zoon. 
Entreprises Robert Del

brasinne. 
Esmalux. 
Etablissementen Raoul 

Simon. 
Etablissements P. Plas

man. 
Europa express -A. Ca

merman (Naamloze 
vennootschap Trans
ports generaux A. Ca
merman gefusioneerd 
met de N aamloze ven.
n.ootschap Europa ex-

382 

1073 
491 

256 

246 
918 

689 

236 
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press, met a ls nieuwe 
benaming). 

Naamloze vennootschap Fabri
com. 

-- Fabrieken A. De Voskets. 
- - Fidelitas. 

- Fina. 
- Financiele en herverze-

keringsmaatschappij 
van de A. G. groep. 

Fromagerie Franco-suisse 
Le Ski. 

Frugorex. 
Generale Bankmaat-

schappij. 260, 
Ghemar. 
Groep Josi. 

- - Hartog's levensmiddelen. 
Hormann Belgie. 

- - Rout- en lnmststoffen 
A. Van den Bogaerde. 

I. M. W. 0. 
Interbeton. 
Kempense steenkolen-

mijnen. 
Kerres. 
Kodak. 
Koehring. 
L 'Abeille. 
Laboratoires Perfecta. 
La Braban9onne. 
Chaussures Lachapelle 

(Etablissements). 
-- La Concorde. 
- - La Federale. 
- - La garantie nationale. 

L'Aigle de Paris. 
La Luxembourgeoise. 
LaN ati onale deBruxelles. 
La Nationale de Paris. 
La Preservatrice . 
L a Royale Beige . 
L'Avenir Familial. 
L e Phenix beige. 
Le Rhin. ' 

- - L es Assm·ances du Credit. 
- - Les Editions universitai-

res . 
- - L 'Urbaine. 
- - Martin Shop corporation 
- - Maurice Dosseray. 
- - Metallw·gique de Prayon 

Bladz. 

250 

336 
752 
566 

20 

590 

959 
446 

619 
844 

1038 
346 
989 

732 
608 
138 

10 
222 

5 
667 
339 
884 

33 

602 
754 

33 
725 
336 
373 

77 
1022 

362 
477 
408 
855 
545 
275 

153 
739 
712 
926 

(N.V Societe de Pray
on, voorheen) . 395 

12, 77 
recht 

- - Minerve. · 
-- naar Amerikaans 

Aetna casualty 
security Cy. 

and 

- - . - Insurance C0 of North 
America. 

- - Nederlands recht Noord 
Bra band. 

369 

369 

325 

Bladz. 
Naamloze vennootschap Neder

landse Lloyd. 
- - naar Zwitsers recht La 

Baloise. 
-- - L. Von Roll. 
- - - Walter Matten. 

N ationale maatschappij 
voor krediet aan de 
nijverheid. 

Navis. 
-- Nedlloyds. 

Oliefabrieken Van de 
Moortele. 

Palladium. 
Patroonkas. 
P. B. Tribas. 
Pieux Frankignoul. 
Rederij A. Maas. 
Royale Beige. 129, 562, 
Rutex products. 
Ruys en Co. 
Sablieres de Rocourt. 
S. A. F. V. S. A. 
Sarma. 
Savetra. 
Sedena. 
Snam Progetti. 

32, 

Societe CommeiCiale et 
immobiliere . 

Societe internationale 
d'energie hydroelectri
que (Sidro). 

- - - Societe de Prayon, 
voorheen naamloze 
vennootschap Me
tallurgique de 
Prayon. 

Soieries Sofina.I. 
S. T. A. C. A.-Transports 

automobiles, cars et 

292 

302 
256 
587 

210 
377 
915 

88 
351 
746 
197 
212 
411 

1049 
958 
778 
193 
367 
548 
413 
649 
336 

548 

43 

395 
938 

autobus. 117 
The Ocean. 15, 476 
Transports generaux 

A. Camerman, gefusio-
neerd met de N. V. 
Europa express, met 
als nieuwe benaming 
N. V. Europa express 
A. Camerman. 

- -- Walthere Keppenn e 
- - Union et Phenix Espa-

250 
200 

gnol. 339 
- - Uranus. 559, 886 
- - u sines textiles reunies de 

Belgique Utexbel. 
- -Utrecht. 
- - Vacuum cleaner. 
- - Valcke Freres. 
- - van aannemingen, voor

h een Durnon et Vander 

880 
36 

216 
362 

Vin. 98 
- - Vanderelst. 446 
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N aamloze vennootschap van ver
zekeringen De Vereni
ging der Belgische eige
naars . -

- bet Belgische ver
haal. 

Vennootschap tot bevor
dering der Brouwerij 
Cerckel. 

Verenigde en ergiebedrij 
ven van bet Schelde
land. 

. - - Vereniging der Belgische 
eigenaars . 

-- - der verzekeraars . 
-- Verzekeringsgroep R. D. 

Nedlloyd. 
- verzekeringsmaatschap

pij n aar Engels recht 
The Ocean accidents 
& guarantee corpora
tion ltd. 

- - - Union et Prevoyance 
- - - Verenigde Provincien. 
- - Windey gebroeders. 

Ziirich. 
Zwitserse maatschappij 

van verzekeringen te
gen ongevallen te Win
terthm·. 

verzek eringsmaa tscha ppij 
De Vrede. 

Nadin. 
N aeyens. 
Nationaal verbond der haarkap

pers van Belgie. 

Bladz. 

1077 

51 

716 

989 

490 
904 

930 

390 
672 
689 
999 
833 

778 

462 
1034 

466 

976 
- - van socialistische mutu

aliteiten. 162, 
186, 475, 1105 

N ationals bond der liberals mutu
aliteitsfederaties van Belgie. 705, 1025 
- maatschappij der Belgische 

spoorwegen,. 18, 23, 30, 50, 956 
- - van buurtspoorwegen. 

373, 404 
- - voor krediet aan de nij

verheid (N. V.). 210 
- raad van de Orde van archi

tecten . 
Navis (N. V.) 
Nederlandse-Amerikaanse Stoom

vaartmaatschappij. 
Nederlandse Lloyd (N. V.). 
Necliloyd (N. V. Verzekeringsgroep 

R. D.). 
Nedlloyds (N. V.). 
N euray. 
Nevens. 
Neyrinck. 
Nijvel (Stad). 
Ninove (Stad). 

577 
377 

714 
292 

930 
915 
416 

1117 
1070 

104 
74 

Bladz. 

N ollimon.t. 340 
Nonbrange. 408 
NoordBraband (N. V. naar Neder-

lands recht) . 325 
Noordnatie (Cooperatieve ven-

n.ootschap). 545 
Nopens. 243 
Norddeutscher Lloyd. 33 
N ossent. 27 5 
Noulette . 475 
Noyen. 39 
Neys. 881 

0 

Oliefabrieken. Van de Mom·tele 
(N. V.). 88 

Olieslaeger. 456 
OnderliDge verzekeringskas De 

Sociale Voorzorg. 765 
Ontvanger der directs belastin.gen 

te Sint-Joost-ten-Noode. 560 
Onzijdige mutualiteiten (Federatie 

van). 323 
Oostakker (Gemeente). 666 
Orde van apothekers. 685 

- van architecten. 508, 510, 511, 
513, 555, 772, 1054 

- - (Nationals raad van de). 577 
- van. geneesheren . 62, 334, 659 

Osaica. 48 
Otten. 877 

Pairoux. 
Palladium (N. V.). 
Pampoukidis. 
Panzolini. 
P aoletti. 
Papazissis. 
Paquay. 
Pardon. 

p 

493 
351 
860 
926 
529 
318 

407, 858 
351 
104 
745 

Pardonche (echtgenote Jossiaux) . 
Parisie. 
Parys. 
Paternico. 
Patesson. 
Patroonkas (N. V.) . 

146 
740 
543 

- voor handel en nijverheid. 
746 
174 
977 Pattyn. 

Paulis. 
Pauwels. 
Pavard. 
P. B. Tribas (N. V.). 
Pecsteen. 
Peers de Nieuwburg. 
P eeterman.s. 
Peeters. 
Pen.ninck. 

93 
628, 928 

64 
197 

1070 
1070 

912 
729, 979 

158 
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Perfecta (N. V. Laboratoires). 
Perniaux. 
Persyn. 
Petit . 
Philipe. 
Philippe. 
Philippe-Wiard. 
Philips . 
Picalausa. 
Pierard. 

Bladz. 1 

884 
1105 

415 
214, 654 

643 
705 
705 
458 

48 
622 

Pieux Franki (N. V. Compagnie 
internationale des). 

Pieux Frankignoul (N. V.). 
Pillen. 

915 
212 
564 
709 
551 

Pironet. 
Piterarens. 
Piters . 98 
P lasman (Naamloze vennootschap 

Etablissements P .). 
Pletinckx. 
Plom. 

236 

Poelaert (Alice en Nelly): 

1119 
827 
647 
274 
162 
371 
575 
261 
284 
411 
405 
270 
317 

Polard. 
Pollaris . 
Pollock. 
Poos: 
Populaire . 
Poriau. 
Possemiers. 
Potiez. 
Pouchain. 
Pouleyn : 
Prins Karel, graaf van Vlaanderen 

(Z.K.H.). 1064 
Procurem· des Konings te Am·len 

te Bergen. 
te Charleroi. 
te Dinant. 
te Gent . 
te Hasselt. 
te Hoei. 

571, 722 
281 
554 

531, 111 8 
745 
630 
917 

te Kortrijk. 
te Luik. 

936, 1003 
572, 770, 860, 
861, 915, 916 

te Marche-en-Famenne. 918 
te Namen. 97, 918 
te Oudenaarde. l 006 
t e Tongeren. 626, 633, 830 

- - te Verviers. 894, 1062 
te Veurne. 605, 934 

- - bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik. 858, 

-- te Hoei. 
890, 893, 1034 

890 
Procureur-generaal bij h et Hof 

van b eroep te Gent. 483, 533, 534, 
774, 1010, lOll 

- - - - te Luik. 481 
- bij het Hof van cassatie. 120, 

Bladz. 

507, 584, 598, 599, 625, 656, 821, 
822, 826, 832, 1030, 1067, 1114 

- te Brussel. 864 
- te Gent. 67, 348, 350, 352, 

- Verliefden. 
Pustjens . 
Putman. 

384, 386, 749, 750 
354 
302 
875 

P .V.B.A. Armement Belgian Coas
ting (De Grave, curator v an de). 
- Becquet Paul. 
- Beige Transport. 

D e Koning-Penneman. 
Den Eecke. 

- Distrilac. 
- E. et J. Y. Agneessens. 
- Empa. 
- Eta blissementen D e Bie. 
- Etablissementen Maes Ga-
rage Het Anker. 
- Europa Diving. 
- Ferme d es Gueux. 
-Firma Debouver. 
- Firma Frederix. 
- Germa-Cine metro . 
- Honore Loeters. 
- in vereffening Meubar. 
- Lagere School van de Eer-

waarde Zusters . 
- La Nationale Fonciere. 
- Maas-Rijn-Schelde. 
- Maerevoet-De Nil. 
- Meubelfabriek Thor. 

Societe des Betons composes 
' - Becom. 

Societe des engra is et pro
cluits agricoles Nossin et 
Cle. 

- T anneries Louis Poullet et 
fils. 
- Transport Bruwier. 
- Transport Collard. 

Q 

240 
408 
302 
594 
432 

1019 
1030 
339 
871 

942 
709 
728 
514 
946 
847 
606 
432 

331 
253 
699 
566 
594 

634 

288 

517 
63 

915 

Quant. 709 
Quintelier (wecluwe J . Vandueren). 225 
Quoilin. 187, 1027 

Raclermacker. 
Racloux. 
Radoux (J.) . 
Raemclonck. 
Rahier. 
Raimond. 
Ramakers. 
Ranocha. 
Raeymaeker. 

R 

552 
784 
367 
108 
120 
574 
726 
186 
682 
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Bladz. 

Raoul Simon (N. V. Etablisse-
menten). 

Raze. 
Rederij A . Maas (N. V.) . 
Regie van Telegraaf en Telefoon. 
Renard. 
Riflet . 
Rijksdienst voor maatschappelijke 

zekerheid. 35, 634, 
Riss. 
Robbe. 
Robert . . 
RobertDelbrasinne (N aamlozeven-

nootschap Entreprises). 
Robinne . 
Robyn. 
Rodrigues. 
Roclrigus. 
Roelandt. 
Roman. 
Rotthier 
Rottiers 
Rouvroy 
Royale Beige (N. V.). 129, 562, 
Rubens. 
Rutex products (N. V.). 
Ruys en C0 (N. V.). 

s 
Sabbe. 
Sabina (Societe anonyme belge 

des industries auxiliaires) . 187, 
Sa blain. 
Sablieres de Rocourt (N. V.) . 
Sabre. 
Sacre. 
Saelens. 
S. A. F. V. S. A. (N. V.). 
Samain. 
Samenwerkende intercorporatieve 

zuivelfabriek De Melkweg. 
- vennootschap Sociaal me
disch instituut der Zuiderkem
pen. 

Sampers. 
Sana. 
San Filippo. 
Sarma (N. V.). 32, 
Sauer. 
Saul. 
Savetra (N. V.). 
Schaekers . 
ScheU ens. 
Schellinckx. 
Schiettecatte. 
Schoon. 
Schouw. 
Schrooten. 
Schroyens (De Bie, weduwe). 

689 
770 
411 
570 
956 
426 

872 
227 
711 

1092 

246 
144 
450 
448 
559 
488 
830 
997 
782 
762 

1049 
355 
958 
778 

488 

1027 
824 
193 
571 

1022 
585 
367 
602 

205 

609 
161 

93 
767 
548 
754 
275 
413 
165 
752 
249 
430 
128 
570 
773 

15 

Schweiz allgemeine versicherungs-
aktiengesellschaft . 

Scialdone. 
Sebrechts. 
Securitas (N. V. Antwerpse ver-

zekeringsmaatschappij). 
Sedena (N. V.). 
Segretario. 
Sevrin. 
S. I. D. E. H. 0. (Cooperatieveven

nootschap L'Interco=unale de 
developpement economique et 
d'amenagement du territoire du 
Hainaut occidental) . 

Sidro (Naamloze vennootschap 
Societe internationals d'energie 
hydro-electrique) . 

Siefken. 
Sierens. 
Simoens. 
Simon. 
Simplisse. 
Sint-Anch·ies (Gemeente). 
Sint-Gillis (Gemeente). 
Sint-Joost-ten-Noode (Ontvanger 

der directe belastingen te). 
Sioen. 
Sipers. 
S. I. P. P. (Cooperatieve vennoot

schap Societe interco=unale 
de proprete publique). 

Sirjacques. 
Smeekens. 

Bladz. 

108 
917 
303 

1017 
649 
767 
560 

985 

43 
33 

178 
200 
958 

10 
27 

325 

560 
958 
633 

Smeesters. 
Smet. 
Smets. 
Smits. 

298, 

256 
420 
890 
268 
900 
216 
833 
336 Snam Progetti (N. V.). 

Snoeckx (Driessen [J.], curator 
van h et faillissement G.). 

Sociaal medisch instituut der Zui
derkempen (Sam. venn.). 

Socialistische mutualiteiten (Na-

871 

609 

tionaal verbond van). 162, 186, 
475, 1105 

Societe anonyme beige des indus-
tries auxiliaires Sabina 187, 1027 
- - La M8dicale. 420 

des Batons composes Becom 
(P. V.B.A.). 

des engrais et produits agri
coles Nossin et Comp. 
(P. V.B.A.). 

commercials et im~nobiliere 
(N.V.) . 

interco=mJ,ale de proprete 
publique (S. I. P. P.) 
(Cooperatieve vennoot
schap). 

internationale d'energie hy
droelectrique Sidra (N. V). 

634 

288 

548 

256 

43 
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Societe mutuelle des administra
tions publiques. 

de Prayon, voorheen naam
loze vennootschap Metal
lurgique de Prayon (N.V.). 

des transports intercommu
naux de la region liegeoise. 

Societes mutualistes reconnues de 
!'arrondissement de Mons (Fede
ration neutre des). 

Sofinal (N. V. Soieries). 
Soieries Sofinal (N. V.). 
Soyez. 
Spoutil. 
S. T. A. C. A. - Transports auto 

mobiles, cars et autobus (N. V.). 
Stad Aalst. 

- Brussel. 
- Eeklo. 
- Gent. 
-Limburg . 
- Nijvel. 
- Ninove. 
- Verviers. 

Stampaert. 
Step. 
Stevens. 
Stiepelaere. 

Bladz. 

577 

395 

93 

1105 
938 
938 
765 

1061 

117 
205 
494 
730 
909 

1081 
104 

74 
1081 

486 
606 
410 
591 

1010 Stoop. 
Stroobants. 
Stroucken. 
Struvay. 
Suxy (Gemeente). 
Szobel. 

97, 995 
977 
426 
574 
631 

Tack. 
Tailler. 
Talliers. 

T 

Tanneries Louis Poullet et fils 
(P. V.B.A.). 

Tassenon. 
Tatarevic. 
Telegraaf en Telefoon (Regie 

van). 
Terlinden. 
Terrier. 
Tessenderlo (Gemeente). 
Theate. 
The London & Lancashire In· 

surance Cy ltd (Vennootschap 
naar Engels recht). 

200 
393 
548 

517 
236 
671 

570 
1115 

39 
900 
782 

The Ocean (N. V.). 15, 
303 
476 

The Ocean accident and guaran
tee corporation limited (Ver
zekeringsmaatschappij) . 
- - (N. V. verzekerings

maatschappij naar 
Engels recht). 

The World Marine and general 
insurance limited company. 

930 

390 

855 

Thibault. 
Thijs. 
Thiron. 
Thomaes. 
Thomanne. 

Bladz. 

651 
971 
275 
657 

. 1081 
Thor (P.V.B.A. 
Thys. 

Meubelfabriek). 594 

Timmers. 
544, 752 

481 
Timperman. 
Tinant. 
Tirions. 

1035 
220 
577 
833 Todoverto. 

Toussaint. 
Townsend (Kapitein). 
Transport Bruwier (P. V. B. A.). 

- Collard (P. V. B. A.). 

38, 432 
844 

63 
915 

Transports generaux A. Gamer
man, gefusioneerd met deN. V. 
Europa express, met als nieuwe 
benaming N. V. Europa express 
A. Camerman (N. V.). 
- intercommunaux de la region 

liegeoise (Societe ' des). 
- Walthere Keppenne (N. V.). 

Trappeniers. 
Treizons. 
Tribas (N. V. P. B.). 
Trot in. 
Turegun. 
Tuytschaever. 
Tuytschaever (Ch. en A.). 

u 
Union et Phenix Espagnol (N.V.). 
Union et Prevoyance (N. V. Ver

zekeringsmaatschappij). 
Uranus (N. V.). 559, 
Usines textiles reunies de Belgique 

Utexbel (N. V.). 
Utexbel (N. V. Usines textiles reu

nies de Belgique). 
Utrecht (N. V.). 

v 
Vacuuni cleaner (N. V.) . 
Valcke. 
Valcke Freres (N. V.). 
Valentin. 
VanAken. 
Van Baekel. 
Van Brabant. 
Van Buick. 
Van Campenhout. 
Van Cauwenbergh. 
Van Craene. 
Vancraeynest. 
Vandaele. 
Vandamme. 

250 

93 
200 

1117 
631 
197 

39 
577 
283 
928 

339 

672 
886 

880 

880 
36 

216 
659 
362 
436 
900 
302 
161 
126 
247 
410 
915 

1009 
585 
606 
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VanDamme. 
Van de Casteele. 
Vandegraveele. 
Vandemeerssche. 

Bladz. 

719 
835 
514 

18 
Van de Moortele (Naamloze ven-

nootschap Oliefabrieken). 
Van de Mosselaer. 
Van den Abeele. 
Vandenberg. 
Vandenberg (G. en M.). 
Vandenbergh. 

187, 

88 
78 

1045 
1027 

949 
729 

Van den Bogaerde (N. V. Rout- en 
kLmststoffen A.). 

Vanden Borre. 
Van den Branden. 
Van den BroeclL 
Vandenbroucke. 
Vandenheede. 
Van den Heynde. 
Van den Hole. -
Van den Wyngaert. 
Van cler Elst. 
V anclerelst (N. V.). 
Vandereyt. 
Vandereyt (Paula). 
Vander haeghe. 
Van der J eugt. 
Vanderlinden. 
Van der Linden. 
Van der Meiren. 
Van der Meirsch. 
Van der Veken. 
Vanderveken. 
Van Dessel. 
Van de Velde. 
Van de Vijver. 
Van de Voorde. 
Vande V orst. 
Van de Walle. 
Van Dievoort. 
Van Driessche. 
Vandueren (P.). 

732 
1036 
1068 

544 
564 
952 
Ill 
939 
484 
566 
446 
296 
296 
296 
300 
379 

454, 484 
729 
357 
292 
367 

40 
534, 1017 

494 
1009 

50 
897, 904 

702 
1069 
225 
225 

74 
616 

Vandueren (Quintelier, weduweJ.). 
Van Durme. 
Van Eeghem. 
Van Gastel. 
Vangestel. 
Van Gijsel. 
Van Goey. 
Van Grieken. 
Vanhauwaert. 
Van Heirom. 
Van Hoeck. 
Van Hulle. 
Van Impe. 
Vanlaethem. 
Van Landuyt. 
Van Lent. 
Van Lierde. 
Van Lierop. 
Van Looy . 

67 
165 
200 
454 
705 
275 
702 
401 
128 
176 
975 
654 
780 
736 
594 
331 

Van Luchene. 
Van Massenl1ove. 
Van Meensel. 
Van Meerbeeck. 

Bladz 

70. 
915 
465 
559 
572 Vanmeeteren. 

Van Mol. 459, 1051 
275 
200 
245 

Van Mossevelde. 
Van Oostende. 
Vanoppen. 
Vanoutryve. 
Van Paeschen. 
Van Poucke. 
Van Puymbroeck. 
Van Reck. 
Van Rijmenant. 
Van Roy. 
Van Schoor. 
Vanthom·nout. 
Van Vaerenbergh. 
Van Weersch. 
Van Wiele, als curator van het 

faillissement Imexcotra. 
Van Wynendaele. 
Van Zuylen van Nuyevelt, 
Velaers. 
Vennootschap bij wijze van een

voudige geldschieting Dumont 
Freres. 
- - - - Dumont Freres et 

Qle, 

- Daniel Hicks Inc. 
- Hansa Malaren. 
- in gezamenlijke n aam wasse-

rij -zelfwasserij gebroeders 
Goossens. 

La N euchateloise. 
- naar Amerikaans recht Ad

vance Transformer 0°. 
- naar Engels recht The Lon
don & L ancashire Insurance Cy 

ltd. 
- tot bevordering der Brou

werij Cerckel (N. V.). 
Verbond der Christelijke mutuali-

63 
247 
685 
587 

59 
750 
757 
855 
121 
604 

1022 

459 
985 

27 
1028 

540 

231 
33 
33 

1044 
33 

417 

303 

716 

teiten. 918 
Vercammen (J. en L.). 705 
Vercautere. 508 
Verckens. 352 
Verdeyen. 705 
Verdoren. 411 
Vereecken. 121, 776 
Verenigde energiebedrijven van 

het Scheldeland (N. V.). 
- Provinciiin (N. V. Verzeke

ringsmaatschappij). 
V ereniging der Belgische eigenaars 

(N.V.). 
der verzekeraars (N. V.). 
zonder winstgevend doel 

Hopital de Jolimont. 
zonder winstoogmerk Cercle 

989 

689 

490 
904 

551 
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Bladz. 

prive du casino-kursaal 
d 'Ostende. 

Vergote. 
Verguchten. 
Verhaeghe. 305, 346, 382, 
Verhaeren. 
Verhavert. 
Verhevicq. 
Verheyen. 301, 973, 
Verhoeven. 
Verlaine . 
Verleye. 
Verleyen. 
Verliefden. 
Verliefden (P. V . B. A.). 
Verloove. 
Vermeer. 
Vermeersch. 
Vermeulen: 134, 716, 
Vermylen (A. en Y.). 
Verneert. 
Verniest . 
Verschaeve. 
Versluys. 
Verstaen. 
Verstichelen. 
Verstraete (Erfgenamen van Jo-

zef). 
Verstraete (0. en M.). 
Verstrepen. 
Verte. 
Verthe. 
Verviers (Stad). 
Vervloesem. 
V erzekeringsgroep R. D. N edlloyd 

(N.V.). 
Verzekeringskas voor bouwwerk, 

handel en nijverheicl (Gemeen
schappelijke) . 

Verzekeringsmaatschappij De 
Schelde. 90, 
- De Sociale Voorzorg. 
- Garantie Nationale . 
- L'Abeille. 
- naar Engels recht The Ocean 

accidents & guarantee cor
poration Ltd (N. V.) . 

- The Ocean accident and gua-
rantee corporation limited. 

- Union et Prevoyance (N. V.). 
- Verenigde Provincien (N.V.). 
- Zurich. 64, 

Vets . 
Vignette. 
Vilers. 
Vincke. 608, 
Visart de Bocarme (Echtgenoten). 
Vleminckx. 
Volges. 
Von der Crone. 

731 
587 
243 
952 
855 
938 
725 

1077 
111 
954 
513 
939 
354 
354 
346 
862 
355 

1067 
117 
317 
708 
704 
613 
938 
534 

732 
697 

1115 
362 

1126 
1081 

609 

930 

1041 

1017 
225 
915 
767 

390 

930 
672 
689 
674 
108 
890 
950 
974 
155 
847 
22 

750 

Bladz. 

Von Roll (N. V . naar Zwitsers 
recht L} 256 

Vreux. 503 
Vroonen. 1119 

w 

' iVaerzeggers-Heens (Weduwe). 975 
Wagemans (E . en J.) . 164 
Wallon. 473 
Walter Matten (N. V. naar Zwit-

sers recht). 587 
W asserij -zelfwasserij gebroeders 

Goossens (vennootschap in geza-
menlijke naam). 1044 

Watelet. 722 
Watering Dommelvallei (Bestuur 

der) . 446 
Watrin. 
Wauters. 
W egenfonds. 

1105 
300, 533 

761 
Welvaert (J., M. en J.). 730 
Wens. 513 
Wevers. 869 
Wickmayer. 314 
Widawski. 685 
Wielandt. 657 
Wijnen. 300 
Willame. 575 
Willem. 1118 
Willemans. 616 
Willemart (Joseph, Julie, Marie 

en Therese). 209 
Willems. 18, 864 
Willems (Mr.), curator in het fail-

lissement van Decq. 289 
Wilrijk (Gemeente) . 454 
Windelinckx. 1051 
Windey gebroeders (N. V .). 999 
Winnen. 912 
Winterthur (N. V . Zwitsersemaat-

schappij van verzekeringen 
tegen ongevallen t e). 778 

Wintgens. 877 
Wittorski. 408 
Wouters. 
Wuidart-Rothe 
Wylock. 
Wynen. 

Zavelion. 

47, 303, 401 
(Echtgenoten). 922 

z 

1105 
410 

970 
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Zeevarenden onder Belgische vlag 
(Hulp- en voorzorgkas voor). 

Z . K. H . Prins Karel, graaf van 
Vlaanderen. 

Zonhoven (Gemeente) . 
Zurich (Maatschappij). 

BlacTz. 

240 

1064 
875 
954 

Bladz. 

Zurich (N. V.). 833 
Zw·ich (Verzekeringsmaatschap-

pij). 64, 674 
Zwitserse maatschappij van ver

zekeringen tegen ongevallen te 
Winterthur (N. V.) . 778 



BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE 
VAN DE 

NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

VERSCHENEN IN 1971 

in de Arresten van het Hof van cassatie 

en in «Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation» (*). 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

Uitvoerende macht. - Verzuim om 
een verordening uit te vaardigen. -
Schade ten gevolge van dit verzuim. -
Burgerlijk Wetboek, artikel1382 en 1383. 
- Verpl.ichting dit te herstellen. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r cass., 23 april 1971 , An·. 
cass., 1971, blz. 786. 

Uitvoerende macht. - Verzuim om 
een verordening uit te vaardigen. -
Geen termijn door een wetsbepaling voor
geschreven om een verordening uit te 
vaardigen. - Schade ten gevolge van 
dit verzuim. - Burgerlijk Wetboek, 
artikel 1382 en 1383. - Verzuim dat 
kan leiden tot de verplichting de schade 
te vergoeden. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r cass., 23 april 1971, A1·1·. 
cass., 1971, blz. 786. 

Burgerlijk Wetboek, artikel 1382 en 
1383. - Fout. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r cass., 23 april 1971, A1·1·. 
cass., 1971, blz. 786. 

ARBEIDSONGEVAL. 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikking gesteld van een 
ander ondernemingshoofd. - Ongeval 
veroorzaakt door een aangestelde van 

het tweecle ondernemingshoofd. - Aan
sprakelijkheid van dit laatste onderne
mingshoofd geregeld door het gemeen 
recht. 

Noot 3, getekend L.-F. D., onder 
cass., 3 maart 1971, An·. cass ., 1971, 
blz. 636 . 

BEWIJS. 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- Verplichting voor elke gedingvoerende 
partij de bewijsgronden waarover zij 
beschikt voor te leggen. - Gerechtelijk 
"\Vetboek, art. 871. 

Noot, getekend W. G., onder cass ., 
20 november 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 263 . 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- Voorlegging van stukken waarin h et 
bewijs van een ter zake dienend feit 
schuilt . - Verplichting voor elke partij 
en voor derden. - Gerechtelijk W etb oek , 
artikel 877 tot 882. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, A1T. cass., 1971, 
blz. 263 . 

Burgerlijke zaken . - Bewijslast. -
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van h et Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekend W . G., onder cass ., 
20 novembre 1970, A1T. cass., 1971, · 
b lz. 263 . 

. Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 

(*) De noten en conclusies van het openbaar ministerie V!3rschenen van 1961 af tot en met 
1970 zijn opgenomen in de ti.enjarige inhoudsopgave van de Arr·esten van het Hof van cassatie. 
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- Bevoegdheid van de rechter. 
Gerechtelijk Wetboek, artikel 871, 877 
tot 882. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 263. 

Eed. - Burgerlijke zaken. - Deskun
digeneed.- Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer ». - Aanroeping van de 
Godl;teid. 

Noot 2, getekend W. G., onder cass ., 
25 j1.mi 1971 , A?T. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Eed.- Burgerlijke zaken.- Deskun
digeneed. - Kenmerken en vorm van 
deze eed onder de gelding van het 
Gerechtelijk W etboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Eed. -Burgerlijke zaken.- Getuigen
eed. - Kenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, An·. cass., 1971 , 
biz. 1081. 

Eed. - Strafzaken. - Desktmdigen
eed. - Kenmerken en vorm vari. deze 
eed. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, An·. cass., 1971 , 
biz. 1081. 

CASSATIE. 

Cassatie. - Bevoegcli1eid. - Besiissing 
van de afdeiing voor administratieve 
zaken bij de Raad van State geen kennis 
te nemen van een eis waarvan de kennis
neming tot de bevoegdheid van de rech
terlijke overheden behoort. - Bevoegcl
heicl van het Hof van cassatie, waarbij 
een voorziening tegen een dergelijke be
slissing aanhangig is, om niet aileen te 
onderzoeken of het arrest van de Raad 
van State wetteiijk gerechtvaarcligd is, 
maar ook of het regelmatig met redenen 
is omkieed. 

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971 , An·. nass., 1871, 
blz. 518. 

EED. 

Burgerlijke zaken. - Deskundigen
eed. - Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer ». - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, getekend W. G., onder cass., 
25 j1.mi 1971, A1·1·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Strafzaken. - Desktmdigeneed. -
Kenmerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 j1.mi 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Burgerlijke zaken. - Getuigeneed. -
Kenmerken en vorm van deze eed onder 
de gelding van h et Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 j1.mi 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Burgerlijke zaken. - Deskundigen
eed. - Kenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A?T. cass ., 1971, 
blz. 1081. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Em·o
pese Economische Gemeenschap . - Ge
schii omtrent de uitlegging van clit 
verdrag. - Geschii opgeworpen in een 
voor het Hof van cassatie hangende 
zaak. - Hof van cassatie ertoe gehouden 
dit geschil aanhangig te maken bij het 
Hof van justitia van de Europese 
Gemeenschappen om uitlegging ervan 
te bekomen. - Uitleggend arrest van 
het Hof van justitie. - Gezag van dit 
arrest. 

Conclusie van Procureur-generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r 
cass., 24 december 1970, Btdl. e11 
P ASIC., 1971, biz. 392. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Em·o
pese Economische Gemeenschap, arti
kel 177. - Geschil om trent de uitlegging 
van dit verdrag. - Geschil opgeworpen 
in een voor het Hof van cassatie hangende 
zaak. - Voorwaarde waaroncler het Hof 
van cassatie niet ertoe gehouden is het 
geschil aanhangig te maken bij het Hof 
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van justitie van de Europese Gemeen
schappen, om bij wijze van prejudiciele 
vraag een uitlegging te bekomen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan cler Meersch, v66r cass., 
24 december 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz . 392. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kel 85, paragraaf 2. - Datum vanaf 
welke deze bepaling uitwerking ·heeft. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass ., 
24 december 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 392. 

Verdrag tot oprichting van de Emo
pese Economische Gemeenschap.- Arti
kel 85 . - Reglement nr. 17 van de 
Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap. - Beperking van de 
mededinging waardoor de handel tussen 
Lid-Staten ongtmstig kan worden be'in
v loed.- Concessie inzake alleenverkoop. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
ll maart 1971, Bull . en PASIC., 1971, 
blz. 631. 

Hof van justitie. - Gezag van de 
an·esten van het Hof van. justitie, waarbij 
beslist wordt over het beroep van de 
Commissie om te doen vaststellen dat 
een. Lid-Staat zijn verplichtingen niet 
is nagekomen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass ., 
27 mei 1971, Bull. en PAsrc., 1971, 
blz . 886. 

Norm van. het gemeenschapsrecht in 
strijd met een norm van. het interne 
recht. - Voorrang van de eerste. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 m ei 1971, Bttll. en PAsiC., 1971, 
blz. 886. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. -Be
paling rechtstreeks van toepassing . -
- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Aard en kenmerken van de nieuwe 
rechtsorde ingesteld bij de verdragen tot 
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oprichting van. de Europese Gemeen
schappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bttll. en PAsrc., 1971, 
blz. 886. 

Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemee;nschap. - Be
roep van de ComiiJ.issie voor het H .of 
van. justitie om te "<!l.oen vaststellen dat 
de Lid-Staten hun verplichtingen niet 
zijn nagekomen .. - Aard van de rechts-
vordering. Draagwijdte van het 
arrest. · 

Conclusie :van Procureur-generaal, 
Ganshofvan. der Meersch, v66r cass ., 
27 mei 1971, Bttll . en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

GRONDWET. 

Artikel 25bis . Toekenning van 
grondwettelijke machten aan instellingen 
van internationaal publiek recht. -
Draagwijdte van deze bepaling. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bttll. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

INDEPLAATSSTELLING. 

Persoonlijke indeplaatsstelling. - Be
grip en gevolgen. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 21 jtmi 
1971, Bttll . en PASIC., 1971, blz. 1001. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

Belastingschuld wegens onverdeeld 
heid. - Belasting die voor een aandeel 
per hoofd in de schuld ten name van elke 
m edeeigenaar ten kohiere moet worden 
gebracht. (Burgerlijk Wetboek, art. 873 
en 1863.) 

Noot 1 en 2, getekend E. K ., onder 
cass., 8 september 1970, A?'?'. caas., 
1971, b lz . 24. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

Instemming met een internationaal 
verdrag door middel van een. handeling 
van de wetgevende macht. - Han.deling 
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die niet de uitoefening is van een wet
gevende taak. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Conflict tussen een internrechtelijke 
norm en een bij verdrag bepaalde 
internationaalrechtelijke norm die recht
streekse gevolgen heeft in de interne 
rechtsorde. - V oorrang van de bij het 
verdrag vastgestelde regel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Bepaling rechtstreeks toepasselijk in 
de interne rechtsorde_ - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

KOOP. 

Concessie inzake alleenverkoop. 
Begrip cc concessie inzake alleenverkoop » 
in de wet van 27 juli 1961. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
11 maart 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz. 631. 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

Minnelijke . afstand door de eigenaar 
aan de onteigenende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte is gedecreteerd. -
Gevolgen van deze afstand en rechten 
van de onteigenende overheid ten aan-
zien van de huurders. · 

Noot 4 en 5, getekend V. D., onder 
cass., 3 juni 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 985. 

OPENBARE DIENST. 

Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC. , 
1971, blz. 144. 

OPENBARE INSTELLING. 

Administratieve overheid. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. en PAsiC., 
1971, biz. 144. 

OVEREENKOMST. 

Uitvoering van de verbintenis. 
Bewijslast. - Artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, A1-r. cass., 1971, 
blz . 263. 

POLITIEKE RECHTEN. 

Begrip. - cc Openbare » rechten, geen 
passende benaming. 

Conclusie van Procure"LIT-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r· cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

RAAD VAN STATE. 

Gezag van de vernietigende arresten 
van de Raad van State. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll . en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Gezag van de arresten waarbij de 
Raad van State een verzoek tot nietig
verklaring van een verordening wegens 
machtsoverschrijding verwerpt. 

Conclusie van Procm'eur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en P ASIC., 
1971, blz. 144. 

Beroep tot nietigverklaring van een 
handeling van een administratieve over
heid. -----, Rechtspleging v66r de afdeling 
voor aclministratieve zaken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, A?'?'. cass., 1971, 
blz. 518. 

Beslissing van de afcleling voor admi
nistratieve zaken bij cle Raacl van State 
geen kennis te nemen van een eis waar
van de kennisneming tot cle bevoegdheid 
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van de rechterlijke overheden behoort. 
- Aard en omvang van de b evoegdhe
den van het H of van cassatie, rechter 
over confiicten. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 518. 

B eslissing van d e afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raa d van State 
geen kennis te nemen van een eis waar
van d e kennisneming tot de b evoegdheid 
van de r·echterlijke overheden behoort. ' 
- B evoegdheid van het Hof van cassatie. 
- Bevoegdheid van het Hof van cassa" 
tie, waarbij een voorziening t egen een 
dergelijke beslissing aanhangig is, om 
niet a ileen te onderzoeken of het arrest 
van de R aad van State wettelijk gerecht
vaardigd is, maar ook of h et r egelmatig 
m et redenen is omkleed. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, A1·1·. cass., 1971, 
blz. 518. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

Strafzaken. - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken , respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert, 
h etgeen zelf als misdrijf strafbaar wordt 
gesteld. - Gevolg van deze beslissing 
op de bmgedijke rechtsvorder·ing. 

van d eze door t egenstrijdigheid aange
t ast e beslissing op de burgerlijke r·echts
vordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1'1". cass., 1971 , 
blz. 51. 

Gezag van gewijsde. - Gezag van het 
gewijsde door het Hof van justitie van 
de Em·opese Gemeenschappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIC., 1971, 
blz . 886. 

RECHTSBEGINSELEN 
MENE) . 

(ALGE-

Continui:teit van d e openbare dienst. 
- Algemeen rechtsbeginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Geen terugwerking van de wet . -
Algemeen rechtsbeginsel. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Btdl. en PASIC., 
1971 , blz. 144. 

SOCIALE ZEKERHEID. 

Ziekte- en invalid:iteitsverzekering. 
Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, 
§ 2. - De verzekeringsinstelling die ten 
gtm ste van de getroffene van een on geval 

Conclusie van Procu!'eur-gen eraal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass ., 
18 september 1970, An·. cass., 1971 , 
blz. 51. 

Strafzaken. - Beslissing van de straf
rechter door nietigheid aangetast. 
Geen gezag van rechterlijk gewijsde op 
de burgerlijke rechtsvordering. 

1 prestaties h eeft verstrekt, treedt in de 
r echten van de getroffene t egenover 
degen e die de schad e heeft veroorzaakt. 
- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970; An·. cass ., 1971, 
blz. 51. 

Strafzaken. - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
lijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en wegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf als misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar b eslist dat dit 
misdrijf een bestanddeel van h et misdrijf 
uit onvoorzichtigheid vormt. - Gevolg 

Con clusie van E erste advocaat-gene
r aal Mah aux , v66r cass., 21 juni 
1971 , Bttll. en PASIC., 1971 , I , 1001. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. -
W et van 9 augustus 1963, artikel 70, § 2. 
- Verzekeringsinstelling die geheel of 
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van 
de getroffene van een ongeval. - Verde
ring tot indeplaatsstelling tegen de derde 
die voor het ongeval aansprakelij k is.
Voorwaarden en modaliteiten. 

Conclusie van Eerste aclvocaat-gene
r aal Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971, Bull. en PAsrc., 1971 , I, 1001. 
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STRAF. 

Eendaadse samenloop. - Begrip. 
Conclusie van Procurem· -generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
blz. n1. 

Begrip. 
Conclusie van Procure1.u-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass ., 
18 september 1970, A1'1'. cass ., 1971, 
blz. 51. 

Materiele samenloop. - Begrip. 
Artikel 65 van het Strafwetboek. 

Bepaling die de strafrechter verplicht 
slechts een enkele straf uit te spreken 
wanneer een gebrek aan voorzichtigheid 
of vo01zorg, dat a ls misdrijf strafbaar 
wordt gesteld, een bestanddeel van een 

-misdrijf uit onvoorzichtigheid vormt. 
Conclusie van Proc1.ueur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1T. cass., 1971, 
blz. 51. 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 

Vrijwillige betaling van een verjaarde 
schuld. - Geen eis tot terugvordering 
van het betaalde. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, A1·1·. cass ., 1971, 
blz. 78. 

VERJARING. 

Burgerlijke zaken. - Bevrijdende ver
jaring. - Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
blz . 78. 

Burgerlijke zaken. - Vrijwillige beta
ling van een verjaa1de schuld . - Geen 
aanleiding tot terugbetaling. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
blz. 78 . 

WETTEN EN BESLUITEN. 

Interpretatieve wet. - Geen terug-

werking, maar een wet die een geheel 
vormt met de gelnterpreteerde wet. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. en PAsiC., 
1971, blz . 144. 

Procedmewet . - Onmiddelli jk van 
toepassing. 

Conclusie van Proc1.u'e1.u-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Terugwerking. - Geen terugwerking 
van de wetten en besluiten . - Begrip. 

Conclusie van Procm·em·-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll . en PAsrc ., 
1971, blz. 144. 

Bevoegcli1eidswet. - Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Conclusie van Procm·eur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. en PAsrc ., 
1971, blz. 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning. - B egrip . 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r cass., 23 april 1971, 
A1T. cass., 1971, blz. 786. 

Dwingende wet . - Schending. 
Sanctie op deze schending. 

Noot 1, getekend W . G., onder cass., 
25 juni 1971, A1T. cass., 1971, 
blz. 1081 

Dwingende wet. - Begrip. 
Noot 1, getekend W. G., onder cass., 

25 juni 1971, A1'1'. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Wet die d e openbare orde raakt. -
Begrip. 

Noot 1, getekend W. G ., onder cass ., 
25 juni 1971, A1T. cass ., 1971, 
blz. 1081. 

Procedmewet. - Nieuwe wet. -
Onmiddellijk van toepassing. - Draag
wijdte van de regel onder de gelding 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 j1.mi 1971, A1T. cass., 1971, 
blz. 1081. 
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Wet die de openbare orde raakt. -
Schending. - Sanctie op deze schending. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, An·. cass., 1971, 
blz.· 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -
V oorwaarden waaronder deze nietigheid 
gedekt is onder de . gelding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 

25 juni 1971, A1T. cass. , 1971, 
biz. 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -
V oorwaarden waaronder deze nietigheid 
wordt aangenomen onder de gelding 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend 1¥. G., onder cass., 
25 jurii 1971, A1·1·. cass., 1971, 
blz. 1081. 





PLECHTIGE OPENINGSREDEN 

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

15 augustus 1869. - E xamen des arrets rendus en cha.mbres reunies en m atiere 
civile, depuis !'installation de la Com·. 
De H. Procm·eur-generaal M. L eclercq. 

15 oktober 1870. - Examen des arr ets rendus chambres reunies en matiere de 
droit public et d e droit administratif. 

De H. Procureur-gen eraal M. Leclercq. 

16 oktober 1871. - L'egalite devant l a loi. 
De H. Procureur-generaal Ch. F aider . 

15 oktober 1872. - La fraternite dans les lois. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1873. - La publicite. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider . 

15 oktober 1874. - L'unite. 
De H. Procurem·-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1875. - La separation des pouvoirs. 
De H. Procureur-generaal Ch. ·Faider. 

16 oktober 1876. - Les quatre grandes libertes constitutionnelles. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider . 

15 oktober 1877. - L'auton omie communale . 
D e H. Procureur-generaal Ch. F aider . 

15 oktobet 1878. - Les finances publiques. 

D e H. Procureur-gener aal Ch. F aider . 

15 oktober 1879. - La repression. 
De H. Procm·eur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1880. - L a force publique. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktob er 1881. - La force publique et la paix interieure. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

16 oktober 1882. - Le droit de p etition. 
De H . Procm·eur-generaal Ch. Faider. 
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15 oktober 1883. - La justice et son palais. 
De H. Proctrre1.:cr-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1884. - La topiqti.e constitutionnelle. 
De H. Procm·eur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1885. - Le genie de la Constitution. 
De H. Procm·eur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1886. - Les retom·s de jm·isprudence. 
De H. Procm·em·-generaal Ch. Mesdach de ter K iele . 

1 e oktober 1887. - Revue des arrets solennels rend us en 1natiere civile au com·s 
des quinze dernieres annees. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele . 

1 e oktober 1888. - Les anciens biens ecclesiastiques nns a la disposition de la 
nation. 
De H. Procm·em-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 c oktober 1889. - M. le Procureur general Leclercq. 

De H. Procm·em·-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1890. - Du droit d'amortisation. 
De H. Proctrreur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1891. - Separation des pouvoirs spirituel et tempore!. 
De H. Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1892. - Les lentem·s de l 'administ1-ation de la justice civile. 

De H. Eerste advocaat -generaal Melot. 

2 oktober 1893. - Le Procuretrr general Faider. 
De H. Procurem·-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1894. - Propriete individuelle et collectivisme. 
De H . Procureur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1895. - De ! 'occupation co=e mode d'acquisition de la propriete. 
De H. Proctrreur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1e oktober 1896. - Les lois ouvrieres, leur raison d'etre, leurs resultats. 
De H. advocaat-generaal Bosch. 

1 e oktober 1897. - Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

1e oktober 1898. - D e !'intervention du ministere public dans le jugement des 
affaires civiles. · 

De H. Proctrreur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

2 oktober 1899. - La presse sous le consulat et sous l'empire. 

De H. Advcicaat-generaal Van Schoor. 

1 e oktober 1901. - De la recidive et de !'administration de la justice repressive. 
De H. Procureur-generaal Meiot. 
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1 e oktober 1902. - De !'institution d'tm Conseil d'Etat en Belgique. 
De H. Advocaat -generaal R. J anssens. 

1e oktober 1903. - Des origines de ! 'article 340 du Code civil. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e oktober 1904. - Le Comte de Neny et le Conseil prive. 
De H. Procureur-generaal R . Janssens . 

2 oktober 1905. - Le Premier President de Gerlache et le Premier President 
Defacqz. 
De H. Procureur-generaal R. J anssens. 

1 e oktober 1906. - Nicolas Bourgoingne. Le droit internation al prive. 
De H. Procureur-generaal R. J anssens . . 

1 e oktober 1907. - Philippe Wielant et !'instruction criminelle. 
De H. Procureur-generaal R . Janssens. 

1e oktober 1908. - Des pourvois dans ! 'interet de la loi. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e oktober 1909. - Du fait a la Cour de cassation. 
De H. Procureur-generaal R. J anssens. 

1e oktober 1910. - Syndicats et unions Professionnelles (Loi du 31 mars 18.98). 
De H. Procureur-generaal R. J anssens. 

2 oktober 1911. - Le projet de loi sur la reorganisation d e la police rurale . 
De H. Procure1:1r-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1912. - Une actualite juridique - Le nouveau Code civil suisse. 

De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1913. - Les chambres reunies - Arrets en matiere civile, electorale, 
administrative (periode de 1869 a 1913). 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

25 november 1918.- Seance solennelle de rentree. 
De H. Procureur-generaal T erlinden. 

1 e oktober 1919. - La magistrature beige sous !'occupation allemande- Souvenirs 
de guerre. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1e oktober 1920 - La magistrature beige depuis !'armistice. 

De H. Procureur-generaal T erlinden. 

1 e oktober 1921. - Les chambres reunies - Arrets en matiere fiscale et criminelle 
(periode de 1869 a 1921). 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

2 oktober 1922. - Cinquante annees de discours de rentree a la Cour de cassation 
de Belgique (1869 a 1922). 
D e H. Procureur-~eneraal Terlinden. 

1 e oktober 1923. - Un jubile. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 
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1 e oktober 1924. - La lutte contre l'avortement - Le secret medical. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1925. - De la Cour de cassation. 
De H. Eerste advocaat-generaal P. Leclercq. 

15 september 1926. - Adieux. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

15 september 1927.- Le conducteur d'une automobile, qui tue ou blesse un pieton, 
commet-il un acte illicite? 
De H. Procureur-generaai P. Leclercq. 

15 september 1928. - Propos constitutionnels. 
De H. Procureur-generaal P. Leclercq. 

16 september 1929. - Sur le chemin de la liberte. 
De E erste advocaat-generaal B. J ottrand. 

15 september 1930.- L'etablissement de la liberte. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1931. - De certaines dispositions garantissant la liberte. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1932. - Les juges d'l.m peuple libre. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 septembre 1933.- Des motifs des jugements et arrets. 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. 

15 september 1934. - Des motifs des jugements et arrets. 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. 

16 september 1935. - Une juridiction internationale de droit prive. 
De H. Advocaat-generaal G. Sar-tini van den Kerckhove 

15 september 1936.- De taak van magistraat en advocaat op het gebied van het 
str-afrecht. 
De H. Advocaat-generaal L. Cornil. 

15 september 1937. - Reflexions sur !'instance et la procedure de cassation en 
matiere repressive. 
De H. Advocaat-generaal G. Sartini van den Kerckhove. 

15 september 1938.- Over de overtredingen in zake van douanen en accijnzen . 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. 

15 september 1939. - Le Conseil d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 
De H. Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 septembre 1944.- Discours prononce a ! 'audience solennelle de rentree. 
De H. Eerste advocaat-generaal L. Cornil. 

15 september 1945.- D e juridische gevolgen van de bran!l in de griffie van het Hof 
van verbreking. 
De H. Advocaat-generaal R . Janssens de Bisthoven. 
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16 september 1946. - Propos sur le droit criminel. 
De H . Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1947. - De wederopbouw van het .Justitiepaleis te Brussel. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1948. - La Cour de cassation - Ses origines et sa natm·e. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1949. - De vrouw in de rechtsbedeling. 
De H. Advocaat-generaal Ch. Colard. 

15 september 1950. - La Cour de cassation - Considerations sur sa m ission. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1951. - Een voorontwerp van wet betreffende de misdadige jeugd. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1952. - LaCour de cassation - Reformes mineures de la procedure . 
De H . Procurem ·-generaal L. Cornil. 

15 september 1953. - Het Hof van verbreking in 1853. 
De H. Eerste Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicom·t . 

15 september 1954. - Propos sur ! 'article 95 de la Constitution. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 september 1955.- De parlementaire immuniteit. 
De H. Procureur-generaal R . Hayoit de Termicourt. 

15 september 1956.- Un aspect du droit de defense. 
De H. Procm·eur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

16 september 1957. - Bedrog en grove schuld op h et stuk van niet-nakoming van 
contracten. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1958. - Les reclamations en matiere d 'impots sur. les revenus. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1959. - Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake 
van douane . 

·De H. Eerste advocaat-generaal R . .Janssens de Bisthoven. 

1e september 1960.- Le Conseil superieur du Congo- 1889-1930. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1961. - Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 
De H. Advocaat-generaal W.-.J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1962. - La Cour de cassation et la loi etrangere. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

2 september 1963. - Conflict tussen het verdrag en de interne wet. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 
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1e september 1964.- Les pourvois clans !'interet de la loi et les clen.onciations sur 
orclre du Ministre de la Justice. 

De H. Promrreur-generaal R. Hayoit de Termicom·t. 

1 e september 1965 . - Overwegin.gen bij artikel 2 van h et Strafwetboek. 

De H. Aclvocaat-generaal L. Depelchin. 

1 e september 1966. - Considerations sm' le pro jet de Code jucliciaire. 

De H. Pr()ClU"eur-generaal R . Hayoit de T ermicom·t. 

1 e september 1967. - De voltallige zittingen in het Hof van cassatie. 

De H. Promrreur-generaal R. Hayoit de Termicom·t. 

2 september 1968. - Retlexions sm le droit international e t la revision de la Consti
tution. 

De H. Procm·em·-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

l e september 1969. - De Belgische rechter tegenover het internationaal Recht en 
het gemeensch apsrecht. 

De H. Procm·eur-generaal W.-J. Gan,shof van der Meersch. 

l e september 1970. - Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 
De H. Promrretrr-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1e september 1971. - Het rechterlijk gewijsde en het gerechtelijk Wetboek. 

De H. Eerste advocaat-generaal P. Mahaux. 


