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een tegenexpe1·tise te doen ttitvoe1·en aldtts 
geV?·ijwaanl is. - A1Test dat beslist dat de 
beklaagde die de tegenexpe1·tise te laat doet 
uitvoe1·en, alleen vemntwoonlelijk is voo1· 
het feit dat de samenstelling van het monste1· 
vemndm·d is. - Wettelijkheid. - Het 
arrest dat, met het oog op de toepas
sing van d e wet van 2 april 1965 waarbij 
de clopingpraktijk verboclen wordt bij 
sportcompetities, vaststelt dat de moge
lijkheid van een deslnmdig onderzoek 
door de tegenpartij is gevrijwaard, daar 
een in tegenwoordigheid van de beklaagde 
verzegeld monster door de verbalisanten 
ter griffie is neergelegd, en de beklaagde 
over d~ uitslag van de gerachtelijke tegen
expertise ingelicht is, alsmede over de 
mogelijkheid een tegenexpertise te doen 
uitvoeren, kan wettelijk beslissen, zonder 
de rechten van de verdediging te schen
gen, dat inclien de beklaagde te laat de 
analyse heeft doen uitvoeren, hij alleen 
verantwoordelijk is voor het feit dat d e 
door hem aangestelde deskundige niet . 
meer heeft kunnen beschikken over een 
monster waarvan de samenstelling niet 
was veranderd. (Wet van 2 april 1965,
art. 8.) 

11 april 1972. 747 

STEDEBOUW. 

1. - Bouw- of ve1·kavelingsvm·bod van 
v661· de inwe1·kingt1·eding van een plan van 
aanleg. - Ve1·bod dat volgt uit een in 
uitzicht gestelde onteigening. - V e1·goeding 
van de eigenaar. - Voo1·waanlen. - De 
eigenaar van een grand, waarop van 
v66r de inwerkingtreding van een plan 
van aanleg een bouw- of verkavelings
verbod is gesteld wegens een in uitzicht 
gestelde onteigening om d e toekomstige 
aanleg niet in het gedrang te brengen, 
kan geen aanspraak maken op een ver
goeding binnen d e perken van artikel 37 
van de wet van 29 maart 1962, dan op 
voorwaarde dat het plan van aanleg 
bindende ln-acht heeft verkregen en dat 
de bevoegde overbeid binnen de bij arti
kel 35 gestelcle termijnen heeft nagelaten 
de onteigeningsprocedure te beginnen of 
d e eigenaar in kennis te stellen van haar 
bedoeling ervan af te zien. 

1 jcmi 1972. 925 

2. - Wet van 29 mam·t 1962 hottdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, m·tilcel 64-. - Dmag
wijdte van deze bepaling. - In stand hott
den van onwettelijlc opget?·okken gebottwen. 
- V oo1·waa1·de van deze ove1·t1·eding. -

Artikel 64 van de wet van 29 maart 1962 
boudende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw bestraft 
bet in stand bouden van d e onwettelijk 
opgetrokken gebouwen slecbts in zover 
dit geschied is na de inwerkingtreding 
van deze wet. 

2 juni 1972. :927 

3.- Wet van 29 maa1·t 1962 hottdende 
organisatie van de 1'ttimtelijlce onlening e;l 
van de stedebouw, m·tikel 64. - Toepas
singsgebied. - Artikel 64 van de wet van 
29 maart 1962 boudende organisatie ·van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw bestraft geenszins de overtreding 
van de bepalingen van een algemeen plan 
van aaPleg, door h et uitvoeren of in stand 
houden v an werken bedoeld bij lid 1 en 2 
van artikel 44 van deze wet. 

2 juni 1972. 927 

4. - Uitvoe1·ing van we1·lcen zonde1· 
bottwve1·gunning. - Herstel van de plaats 
in de vo1'ige staat. - Sinds de inwm·king
t?·eding van de wet van 22 december 1970 
tot wijzigihg van de wet van 29 maa1·t 1!J62 
lean het he1·stel van de plaats niet me.er 
wm·den bevolen dan op vm·de1·ing ·van de 
gemachtigde ambtenam· of van het college 
van btt~·gemeeste?' en schepenen, zelfs indien 
de ove1·t1'eding v661· deze inwerkingt1·eding 
is gepleegd. - Wanneer zonder bouw- of 
verkavelingsvergunning werken zijn .uit
gevoerd, kan sinds de inwerkingtreding 
van de wet van 22 december 1970 bet 
berstel van de plaats in d e vorige staat 
niet meer worden bevolen dan op vorde
ring van de gemachtigde ambte~aa1~ of 
van bet college van burgemees.ter en 
scbepenen, zelfs indien de overtreding 
v66r de inwerkingtreding van genoemde 
wet is gepleegd. (Wet van 29 m aart 1962, 
gewijzigd bij de wet van 22 december 
1970, art. 64, 65 en 76bis .) 

26 juni 1972. 1019 

STRAF. 

1. - Ve1·vallenvm·kla1·ing van het 1·echt 
tot sttwen als st1·aj ttitgesproken. - Be
standdeel van de stmf en geen afzonde?·lijke 
stmj. - De vervallenverklaring van ·bet 
recht een voertuig of een lucbtscbip te 
besturen of een rijdier t e geleiden, die 
met toepassing van artikel 38 van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer 
(gecoordineerd d e l6e maart 1968) .als 
straf wordt uitgesproken, is eeri bestand
deel van d e stra.f opgelegd wegens · .een 
van de in genoemd artikel opgeson:i,de 
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overtrecbngen en geen afzonderlijke straf. 
(Impliciete oplossing.) 

7 september 1971. 20 

2. ~ Samenloop van wanbecl?·ijven. 
St?·affen die het dubbele vcm het maximttm 
van de zwaa1·ste st?·af te boven gaan. ~ 
Onwettelijlcheicl. - Bij samenloop van 
wanbedrijven mogen de gelclboeten, be
houclens bijzondere bepalingen van de 
wet, het dubbele van het maximum van 
de zwaarste straf niet te boven gaan. 
(S .W ., art. 60 en 100.) 

14 september 1971. 49 

3. - Vm·vangende gevangenisstmf. 
Oon·ectionele gelclboete. - Jlllininntm van 
de gevangenisstmj. - De vervangencle 
gevangenisstraf voor een correctionele 
geldboete ma.g niet lager zijn clan acht 
dagen. (S.W., art. 40.) 

20 september 1971. 69 

4. - Gelclboete. - Geen toepassing van 
clecimes. - Onwettelijlcheid. - Onwette
lijk is de beslissing die een strafrechtelijke 
geldboete uitspreekt, die met clecimes 
kan vernlBerderd worden, zonder vast te 
stellen dat deze geldboete aldus wercl ver
meerdercl. (Wet van 5 maart 1952, art. 1.) 

20 september 1971. 69 

5. - Vm·zachtencle omstancligheclen. 
A1·tilcel 85 van het Stmfwetboelc. - Bepa
ling slechts van toepassing in cmTectionele 
zalcen. - Artikel 85 van het Strafwetboek 
heeft slechts betrekking op de toepassing 
van verzachtende omstancligheden in 
correctionele zaken. 

18 oktober 1971. 176 

6. - Ove?'t?·eclingen van bijzoncle1·e wet
ten of 1·eglementen. - V e1·zachtencle om
stancligheclen. - Lichte1·e straf clan het 
bepaalcle minimum, enlcel en alleen inclien 
daa1·in ttitcl?'ttlclcelijlc bij clie wetten of vm·
o?"cleningen wonlt voo1·zien. - Inzake 
overtrecbngen van bij zondere wet ten en 
verordeningen, zelfs in geval van ver
zachtende omstandigheden, kan slechts 
dan een lichtere straf dan de bepaalde 
minimumstraf worden opgelegd, indien 
daarin uitclrukkelijk bij die wetten of 
verordeningen wordt voorzien. 

18 oktober 1971. 176 

7. - A1·tilcel 65 van het Stmfwetboek. -
Bepaling die cle stmf1·echte1· vm·plicht slechts 
een enkele st?·af ttit te sp1·eken wannem· een 
geb1·elc aan voorzichtigheid of voorzo1·g, dat 
als onde?"scheiclen misd1·ijf stmfbam· wm·dt 

gestelcl, een bestanclcleel van een misclrijf 
ttit onvoo1·zichtigheicl vonnt. - W anneer 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, clat als onderscheiclen misdrijf straf
baar wordt gestelcl, een bestancldeel van 
een misclrijf uit onvoorzichtigheicl op
levert, dan is de strafrechter, wegens de 
onsplitsbaarheid van het feit en met 
toepassing van artikel 65 van het Straf
wetboek, ertoe gehouclen slechts een 
enkele straf en namelijk de zwaarste straf 
uit te spreken. 

4 novem.ber 1971. 236 

8.- Gelclboete. - Opcleciemen. - ·wet 
van 22 clecembe1· 1969. - Onzelce?'!wicl 
omt1·ent het feit of het miscl1·ijf '!661· of na cle 
inwe?'!cingt?·ecling van cleze wet is gepleegcl . 
- Niet ge1·echtvaanligcle toepassing van 
cleze wet. - Niet wettelijk gerechtvaar
digcl is de toepassing op een geldboete van 
de verhoging met 290 cleciemen, inge
voerd bij de 'wet van 22 december 1969, 
wanneer de vaststellingen van de beslis
sing in het onzekere laten of bet misdrijf 
gepleegd is v66r ofna. de 10° januari 1970, 
dag waarop deze wet in werking is getre
den. 

8 november 1971, 22 november 1971, 
22 februari 1972, 10 april 1972 en 16 mei 
1972. 244, 300, 582, 738 en 863 

9. - Gelclboete.- Opcleciemen. - Wet 
van 22 clecembm· 1969 wam·bij het beclmg 
van cle straf?·echtelijlce gelclboeten met 
290 cleciemen wonlt vm·hoogcl. - liVet van 
toepassing op de miscl?·ijven gepleegcl sinds 
cle 10° janum·i 1970. - De wet van 
22 december 1969 tot wijziging van de 
wet van 5 maart 1952 waarbij de stra.f
rechtelijke geldboeten met 290 decien1en 
worden verhoogcl, is van toepassing op de 
gelclboeten die zijn uitgesproken wegens 
de misclrijven die sincls en met inbegrip 
van de 10e januari 1970 zijn gepleegd. 
(Wet van 31 mei 1961, art. 4.) 

8 november 1971. 244 

10. - Gelclboete. - St?·afwetboelc, m·ti
lcel 38. - Dmagwijclte van cleze wettelijke 
bepaling.- Artikel 38 van het Strafwet
boek heeft niet tot voorwerp een straf te 
stellen ter beteugeling van de bij de wet 
omschreven misdrijven ; het geeft slechts 
de grenzen aan van het bedrag van de 
geldboeten, die de wet bepaalt voor de be
straffing van de misdrijven, alsmecle het 
minimum beclrag van de geldboeten 
wegens misdaad of wanbedrijf. 

10 januari 1972. 453 

11. - Wettelijke bepaling clie een stmf 
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stelt. - Beg1·ip. - Artikel 38 van het 
Strafwetboek heeft niet tot voorwerp een 
straf te stellen ter beteugeling van de bij 
de wet omsch reven misdrijven ; het geeft 
slech ts de grenzen aan van h et bedrag 
van de geldboeten, die de wet bepaalt 
voor de bestraffing van de misdrij ven, 
alsmede het minimum bedrag van de 
geldboeten we gens misclaacl of wanbeclrijf. 

10 januari 197 2. 453 

12. - A1·tikel 65 van het Stmjwetboek . 
- Bepaling die de 1·echteT, clie lcennis heeft 
genom en van de stmjvonle1·ing, ve1plicht 
slechts een enkele st1·aj ttit te sp1·elcen wan
nee?· een geb1·elc aan voo1·zichtigheid of vooT
zo·rg , dat als ondeTscheiden miscb·ijf stTaj
baa1· is gesteld, een bestanddeel vonnt van 
het miscb·ijj omsch1·even bij de m·tilcelen 4.18 
en 4.20 van het Stmjwetboelc. - De straf
rechter is wegens de onsplitsbaarheicl van 
het feit en krachtens artikel 65 van h et 
Strafwetboek ertoe gehouden slechts een 
enkele straf uit te spreken, wanneer het 
feit, voor de beklaagcle, in stat>"t van 
clronkenschap een voertuig te hebben 
bestm.ucl, hetgeen een gebrek aan voor
zichtigheicl of voorzorg is clat als oncler
scheiclen misclrijf door de strafwet straf
baar is gestelcl, een bestandcleel vormt 
van het misclrijf omschreven bij de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek. (S.W., art. 65, 418 en 420; wet van 
I augustus 1899, art. 2, 3° en 4°; wegver
keersreglement, art . 10.) 

27 januari 1972. 515 

13. - Ve1·beunlve1·lclm·ing. Geen 
vaststelling van de bij de wet ve1·eiste voo1·
waa1·den. - Niet met 1·edenen omlclede 
beslissing. - Niet met reclenen omkleecl 
is de beslissing die in strafzaken een ver
b em·clverklaring uitspreekt, zoncler het 
bestaan van de bij de wet vereiste voor
waarclen vast te stellen. (Grondw{;lt, 
art. 97, en S .vV., art. 42 .) 

7 februari 1972, 8 februari 1972, 
16 mei 1972, 30 mei 1972 en 19 juni 1972. 

532, 533, 863, 919 en 994 

14. - Fondsen voo1· bestaanszelcm·heicl 
ingesteld bij beslissing van een pm·itaiT 
comite die bij koninlclijk besluit algerneen 
ve1·bindend is ve1·klaanl. - Wet van 

7 janua1·i 1958. Misd1·ijj bepaald bij 
m·tikel 16-1° van deze wet.- Geldboete die 
rnoet wo1·den toegepast zoveel rnaal e1· als 
peTsonen zijn vom· wie geen bijd1·agen 
gesto1·t we1·clen. - Bed1·ag van de geldboete 
dat niet hogeT mag zijn dan 50.000 fmnk. 
- Beg1·ip. - Door voor te schrijven' clat 
voor de misdrijven b.epaalcl bij arti
kel 16-1° van d e wet van 7 januari 1958 
betreffende de Fondsen voor bestaans
zekerheicl d e gelclboete zoveel maal to~
gepast wordt als er personen zijn voor 
wie geen bijclragen gestort we.rclen, ni!'lt 
hoger mag zijn clan 50.000 frank, beslist 
artikel 19te1· van cleze wat clat aile geld
boeten van 26 tot 500 frank bepaalcl bij 
deze artikelen 16-l 0 en 19te1· en alclus 
toegepast, niet hoger mogen zijn clan clit 
laatste beclrag en niet clat al deze met 
wettelijke opdeciemen -verhoogcle gelcl
b oeten samen het bedoelcle beclrag n iet 
mogen te hoven gaan. 

21 m aart 1972. 691 

STRAFVORDERING. 

Ve1·volgingen wegens misdTijven van 
v661· een eindbeslissing op de stmjvo1·de-
1'ing. - Rechte1· die vaststelt dat deze mis
cb·ijven, in de onde1·stelling dat zij bewezen 
zijn, zouden uitgaan van hetzelfcle stmjbam· 
opzet als die waa1·oveT deze beslissing is 
ttitgesp1·oken met het gevolg dat zij, alle, 
een enlcel misd1·ijj vonnen.- H et gewijsde 
doet de st1·ajvo1·dm·ing m .b.t. deze em·ste 
misd1·ijven ve1·vallen. - W anneer de 
feitenrechter vaststelt clat misdrijven 
waarover vroeger een eindbeslissing 
m.b.t. de strafvordering is uitgesproken, 
en andere feiten die als misclrijf zijn 
b estempelcl, waarvan hij kennis neemt en 
die, in de onclerstelling dat zij bewezen 
zijn, v66r cleze beslissing zijn gepleegd, 
wegens het enkel strafbaar opzet van de 
dader, een enkel strafbaar feit opleveren, 
is hij ten gevolge van het gezag van ge
wijsde van deze beslissing, dat de straf
vordering h eeft doen vervallen, zonder 
rechtsmacht niet a.Ileen om wegens d eze 
feiten een straf uit te spreken, maar ook 
om te beslissen of de dader zich al dan niet 
aan clez~ feiten schuldig heeft gemaakt . 

9 mei 1972. 835 
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TAAL (G'EBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). 

1. - Stmfzaken. - V onnis van de 
politie1·echtbanle of van de co1"1"ectionele 
1·echtbanle waa1·bij w01·dt venvo1·pen een eis 
tot verwijzing naar een ande1· 1·echtscollege 
met als voe1·taal die wellee do01· de venlachte 
we1·d gevmagd. - In ee1·ste aanleg gewezen 
vonnis. - Wanneer het vonnis van de 
politierechtbank of van de correctionele 
rechtbank, waarbij wordt verworpen de 
eis van een verdachte, die terechtstaat 
voor een rechtscollege met N ederlandse 
voertaal, dat hi.] zou verwezen worden 
naar een rechtscollege van dezelfde rang 
met Franse voertaal, in eerste aanleg is 
gewezen, is de voorziening tegen dit von
nis niet ontvankelijk. (Wet van 15 juni 
1935, art. 23; Sv., art. 407 en 413; 
G.W., 609-10.) 

7 december 1971. 347 

2. - Stmfzaleen. - Nietigheicl ten ge
volge van een schending van de wet van 
15 jttni 1935. - Latere, niet loute1· voo1· 
be1·eidende beslissing op tegenspmalc. -

·Nietigheid gedelet . - De 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 beslis
sing op tegenspraak die zelf door geen uit 
eeii schending van deze wet vocrtvloeien
de nietigheid is aangetast. (Wet van 
15 juni 1935, art. 40, lid 2.) 

14 december 1971 en 23 mei 1972. 
370 en 885 

3 . - Rechtsbijstand. - Hof van cassa
tie . - Bttrge?·lijlee zaleen. - Ve1·zoele om 
1·echtsbijstand ten einde een cassatiebe1·oep 
in te dienen . - A1'1'est waa1·tegen de ver
zoelee?' zich in cassatie wil voorzien in het 
Fmns gewezen. - V e?·zoelcsclwijt in het 
Nederlands. - Niet-ontvanleelijleheid. -
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift, 
dat in het Nederlands is opgemaakt en 
waarbij om rechtsbijstand wordt ver
zocht ten einde een cassatieberoep in te 
clienen tegen een in het Frans gewezen 
arrest. (Wet van 15 juni 1935, art. 27 .) 

6 januari 1972. 439 

4. - Dienstplicht - Beslissing van de 
he?·kettringsmad. - In het N edeTlands 
gewezen. - Voo1·ziening in het F1·ans. -

T 

Nietigheid. - Nietig is de in het Frans 
gestelde voorziening tegen' een in het 
N ederlandse gewezen beslissing van een 
herkeuringsraad. (Wet van 15 juni 1935, 
art. 27 en 40.) 

24 mei 1972. 896 

TELEGRAAF EN TELEFOON. 

1. - Tales op de toestellen voo1· het ont
vangen van 1'adio-om1·oepuitzendingen. -
Tales betaald op een toestel voo1· het ont
vangen van omge1·oepen televisiettitzendin
gen. - Betaling die niet geldt voo1· het 
gelijktijdig bezit van een dmagbam· toestel 
voor het ontvangen van lelanleuitzendingen 
van de mdio-om1·oep. -De betaling van 
de taks op een toestel voor het ontvangen 
van omgeroepen televisieuitzendingen 
geldt niet voor het gelijktijdig bezit van 
een draagbaar toestel voor het ontvangen 
van klankuitzendingen van de radio
omroep. (Wet van 26 januari 1960, 
art. 3 en 4.) 

19 juni 1972. 970 

2. - Tales op de toestellen voor het ont
vangen van lclanlcttitzendingen van de 
1'aclio-om1·oep en van omge1·oepen televi
sieuitzendingen. - Aanl. - De taks op 
de toestellen voor het ontvangen van 
klankuitzendingen van de raclioomroep 
en van omgeroepen televisieuitzendingen 
is geen belasting, maar een vergoeding 
voor het gebruik van een openbare clienst. 

19 juni 1972. 970 

TERUGVORDERING. 

1. - Tentgvo1·dering van aan de gefail
leenle ve1·zonden lcoopwa1·en en wam·van 
de ove1·gave niet is geschied in zijn maga
zijnen of in deze van de commissionai1· die 
gelast is ze voo1· 1·eleening van de gejail
leenle te ve1·lcopen. - W etboele van !coop
handel (wet van 18 april 1851), a1·tilcel 568. 
- Gefailleenle. - Beg1·ip. - In de zin 
van artikel 568 van het W etboek van 
koophandel (wet van 18 april 1851), 
waarbij wordt bepaald· dat « ook kunnen 
worden teruggevcrderd de aan de gefail
leerde verzonden koopwaren, zolang de 
overgave ervan niet is geschied in zijn 
magazijnen of in deze van de commis
sionair die gelast is ze voor rekening van 
de gefailleerde te verkopen ,, is de « ge-
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failleerde » degene die, overeenkomstig 
artikel 442 van het vVetboek van !wop 
handel, door een vonnis failliet werd 
verklaard en niet elke handelaar die heeft 
opgehouden te betalen en wiens krediet 
aan het wankelen is gebracht. 

18 november 1971. 279 

2. - Ve1·zonden lcoopwa1·en. - T e1·ug
v01·de1·ing mogelijlc zolang de ove1·gave van 
de lcoopwa1·en niet is geschied in de maga
zijnen van de gead1·essee1·de. - Faillisse
ment. - Wetboek van lcoophandel (wet van 
18 ap1·il 1851), a1·tilcel 568. - Koopwa1·en 
vm·zonden aan een handelam· die een ve1·
zoeksclwijt tot het belcomen van een ge-
1'echtelijk alclcoonl heeft ingecliend. 
Wettelijke bepaling vindt geen toepassing. 
- Ingevolge artikel 568 van het Wetboek 
van koophandel (wet van 18 april 1851) 
mag de verkoper onder de bepaalde voor
waarden d e koopwaren terugvorderen, 
wanneer zij aan een " gefailleerde » zijn 
verzonden, maar niet wanneer zij zijn 
verzonden aan een handelaar die een 
verzoekschrift tot bet bekomen van een 
gerechtelijk akkoord beeft ingediend. 

18 november 1971. 279 

3. - Tm·ugvonle1·ing waa1·van spmke in 
a1·tilcel 20-5° van de wet van 16 decembe1· 
1851 hottdende he1·ziening van de wet ove1· 
de hypothelcen. - Laatste lid van dit 
-a1·tilcel luidt als volgt : " in de wetten en ge
bntiken van de lcoophandel bet1·ejjende de 
tent.gvo1'de1·ing wo1'dt niets gewijzigd "· -
Dmagwijdte van deze wettelijke bepaling. 
- Door in h et laaste lid van arti 
kel 20-5° van de wet van 16 december 
1851, boudende berziening van de wet 
·over de bypotheken te bepalen " da t in de 
wetten en gebruiken van de koophandel 
b etreffende de terugvordering niets wordt 
gewijzigd », b eeft de wetgever geen bin
dende kJ'acbt toegekend aan een algemeen 
bandelsgebruik waardoor d e aan elke 
koper verzonden koopwaren mogen t erug
gevorderd worden zolang zij in de maga
zijnen van de koper niet zijn afgeleverd, 
maar beeft bij enkel verwezen naar de 
artikelen 546 en 566 tot 572 van het 
vVetboek van koophandel (wet van 
18 april 1851) betreffende de t erugvorde
ringen. 

18 november 1971. 279 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 

V m·zeke1·aa1· die het slachtojje1· van een 
ongeval ve1·goedt omdat hij zijn ve1·zelce1·de 

aanspmkelijk acht. - Late1·e vaststelling 
dat de ve1·zeke1·de niet aanspmkelijk is. -
Geen tm·ugvo1·de1'ing. - Vo01·waa1·de. -
De verzekeraar die het ·slacbtoffer van 
een ongeval vergoedt omdat hij zijn 
verzekerde aansprakelijk acbt, kan, na
dat de strafrecbter beeft vastgesteld dat 
de verzekerde niet aansprakelijk is, bet 
bedrag van bet betaalde niet terugvor
deren, wanneer beid e pa.rtijen door de 
betaling het schadegeval definitief beb
ben willen regelen. (B.W., art. 1235.) 

2 juni 1972. 931 

TUSSENKOMST. 

1. - Bu1'ge1·lijlce zaken. - Oassatiege
ding. - Eis tot bindendve1·lcla1·ing van het 
a1·1'est do01· de eise1· tot cassatie ingesteld. -
Venve1·ping van de voo1·ziening. - Eis 
zonde1· belang. - D e, verwerping van de 
voorziening in cassatie ontneemt aile 
belang aan de door d e eiser tot cassatie 
ingesteldc eis tot bindendverklaring van 
bet arrest. 

22 oktober 1971, 29 november 1971, 
28 januari 1972 en 26 mei 1972. 

192, 313, 521 en 907 

2. - Btwge1'lijlce zalcen. - Oassatiege
ding. - Eis tot bindendvm·lcla1'ing van het 
a1·1·est ingesteld do01· de eise1· in cassatie. -
Ontvanlcelijkheid. - Voo1'waanlen. 
Een eis tot bindendverklaring van bet 
arrest, door eiser in cassatie iPgesteld, 
is niet ontvankelijk wanneer deze niet 
laat blijken dat bij belang erbij beeft 
het arrest voor de tot tussenkomst opge
roepen partijen bindend te doen verkla
ren. 

8 maart 1972. 639 

3 . - Btwge1'lijke zalcen . - Tttssenkomst 
st1'ekkende tot het bekomen van een ve1·oo1·
deling. - Kan niet voo1· de ee1·ste maal in 
hoge1· be1'0ep plaatsvinden. - Tussen
komst tot bet verlu·ijgen van een veroor
deling kan niet voor de eerste maal 
plaatsvinclen in hoger beroep. (G.W., 
art. 812, lid 2.) 

9 maart 1972. 650 

4. - Betwisting inzalce het opmaken van 
de kieze1·slijsten voo1· de ve1·zeke1·ing in de 
onde1·nemings1·aad en in het comite voo1· 
veiligheid, gezondheid en ve1']maiing van 
de we1·lcplaatsen. - P1·ocedtwe ge1·egeld 
doo1· 1·echtsbeginselen waa1·van de toepas
sing niet onve1·enigbaa1· is met de bepalin
gen van het · Ge1·echtelijlc W etboek. -
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V1·ijwillige en conse1·vatoiTe tussenlcomst 
van een ve1·eniging zondeT winstoogme1·k 
vcm we1·kneme1·s van de onde1·neming. -
Tttssenkomst ontvanlcelijlc. - De proce
dure in geval van betwisti:ng i:nzake het 
opmaken van kiezerslijsten voor de ver
kiezing van personeelsafgevaardigden in 
de ondernem.ingsraad en in het comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werlqJlaatsen worcU niet geregeld 
door rechtsbeginselen waarvan de toe
passing niet verenighaar is met arti
kel 812 van het Gerechtelijk Wetboek, en 

UITLEVERING. 

Ovm·eenlcomst van 26 oktobe1· 1901 tttssen 
de Ve1·enigcle Stctten van N oonl-Ame1·ilca 
en Belgie. - Inbeslagname vctn de in het 
bezit vctn de OJJ geeiste m·eemdeling uevon
den voo?'We?·pen om ze actn cle Rege1·inu van 
de veTzoekencle ove1·heid ttit te leve1·en. -
A1·tilcel 10 van deze ove·reenlcomst . -
Betelcenis van deze be]JCtling. - Artikel IO 
van het op 26 oktoberl90I te Washington 
tussen de Verenigde Staten van Noord
Arnerika en B0lgie gesloten uitleveri:ngs
verdrag bepaalt niet, dat de genoemde 
voorwerpen die in het bezit zijn gevonden 
van de opgeeiste vreemdeling slechts in 
beslag genomen worden om met hem te 
worden uitgeleverd indien de· bevoegde 
vreemde overheid deze inbeslagneming 
en deze overzencli:ng heeft gevorderd, 
maar wei dat deze voorwerpen in beslag 
genomen worden me·~ het oog op een 
dergelijke aflevering, indien de bevoegde 
overheid van het verzoekende land deze 
inbeslagneming heeft bevolen. 

30 november I97l. 3I9 

UITVINDINGSOCTROOI. 

1. - Jllhcldel ten betoge dctt de VToege1·e 
feiten door de gedaagcle in nmnalcing ctan
gevoe?·d noch we1·lcelijlce nijve1·heidsjab1·i
cage noah handelsexploitcttie mogelijlc 
maakten. - Beslissing wctm·bij wonlt vast
gesteld dat het voo1·we1p vctn de oct?'ooiaan
vraag niet octTooieerbam· was, bij gebTelc 

u 

een vereniging zonder winstoogmerk van 
werlulemers van de onderneming kan 
vrijwillig voor de arbeidsrechtbank tus
senkOinen, indien haar tussenk01nst con
servatoir is. (G.W., art. 2, I5, I6 en 8I2 ; 
wet van 20 september I948, art. 20, 
gewijzigd bij de wet van I7 februari I971 
en K . B. van I8 februari I971, art. 6 en 
IO; wet van IO juni I952, art. I, § 4, ben 
K .B. van IS februari 1971, art. 6 en IO.) 

28 .jtmi I972. I039 

ctan o1·iginaliteit. -Jill idd•l dat niet lctnger 
ter zalce client en niet mee1· moet beantwoonl 
wo1·den. - De rechter die vaststelt, dat 
het voorwerp van een octrooiaanvraag 
niet octrooieerbaar was, bij gebrek aan 
originaliteit, behoeft niet meer te ant
woorden op het middel ten betoge dat de 
vroegere feiten door de gedaagde in 
namaking aangevoerd noch werkelijke 
nijverheidsfabricage noch handelsexploi
oatie mogelijk · maakten, aangezien deze 
stelling niet langer ter zake client. (Wet 
van 24 mei I854, art. 1 en 25.) 

7 januari I972. 447 

2 . - JYI iddel ten be to ge dat de m·oe gen 
jeiten doo1· de gedaagde in namaking aan
gevoenl noch de fabTicage noah de exploi
tatie, 'I.Oact1'Van sp1·alce in m·tikel 2 4, 
lette1' A, vctn de wet van 24 mei 1854-, 
mogelijlc maalcten . - Beslissing waaTbij 
. wonlt vastgesteld dat de m·oege1·e jeiten in 
elk gevctl belcend gemctalct zijn, zoals clit is 
voo1·gesclweven bij cwtilcel 24, lette1· C, van 
deze wet. - Regelmatig gemotivee1·de veT
'I.Ve?·ping.- Het middel ten betoge dat de 
vroegere feiten door de gedaagde in 
namaking aangevoerd noch de fabricage 
noch de exploitatie, VI aar·van sprake in 
artikel 24, letter A, van de wet van 
24 mei I854, mogelijk maakten, wordt 
regelmatig verworpen door de beslissing 
waarbij wordt vastgesteld, dat deze 
vroegere feiten in elk geval bekend ge
maakt zijn, zoals dit is voorgeschreven 
bij artikel 24, letter C, van deze wet. 

7 januari I972 . 447 
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. 

I 

1. - Valsheid in geschT~ften. - Geb1·uik 
van valse stt<klcen.- Geb?·t<ik doo1· iemand 
ande1·s dan de veTvalse?·. - Gebn<ik dat 
doo1· de ve1·valse7· is gewild- of voo1·zien. -
Stmf?·echtelijke aanspmkelijkheid van 
laatstgenoemde. - De dader van een 
valsheid in geschriften is strafrechmlijk 
aansprakelijk voor een gebruik van dit 
vals stuk dat de door hem voorziene en 
gewilde voortzetting is van de valsheid, 
zelfs indien dit gebruik gemaakt werd 
door een derde die gehandeld heeft zon
der verstancli1ouding met de vervalser of 
zonder te weten dat h et geschrift vals 
was. 

25 oktober 1971. 202 

2.- Valsheid in geschTiften.- Gebn<ilc 
van valse stt<kken. - Tijdstip waamp dat 
geb?•ttik een einde neemt. - Het gebruik 
van valse stukken duuTt voort, zelfs 
zonder een nieuw feit van de dader van 
de valsheid en zonder herhaalde tussen
komst van zijnentwege, zolang het door 
hem beoogde doe! nieo volkomen bereikt 
is en zolang de hem verweten beginhan
d eling verder in zijn voordeel het nuttig 
gevolg heeft, dat hij ervan verwachtte. 
(S.W., art. 193, 196 en 197.) 

25 oktober 1971. 202 

3. - A1·tikel 4..63 van het Wetboek van 
stmfvo?·deTing. - He1·stel, dom·haling of 
veTbete?·ing van de vals veTklaa?·de akte. -
Beg1·ip.- Artikel 463 van het Wetboek 
van strafvordering, luidens hetwelk het 
hof of de rechtbank, die van de valsheid 
kennis heeft genomen, gelast dat de vals 
verklaarde aide hersteld, doorgehaald of 
verbeterd moet worden, client te worden 
toegepa.st niet aileen wanneer de valsheid 
onder meer in handels- of bankgeschrif
ten en in private geschriften is gepleegd, 
maar ook in authent.ieke en openbare 
geschriften en wam1eer het gaat om een 
materiele of intellectuele valsheid ; daar 
de toepassing van deze wetsbepaling niet 
afhankelijk is gesteld van een hoofdver
oordeling, moet het herstel of de ver
betering van het materieel of intellectueel 
vervalst geschrift worden gelast, zelfs bij 
afwezigheid van een bedrieglijk opzet of 
van een oogmerk om te schaden. 

21 december 1971. 407 

v 

4. - Onde1·handse alcte tot vaststelling 
van de lening van een bed1·ag. - BedTag 
niet afgegeven aan de lene1·. - Sclnddve?·
nieuwing dooT ve1·vanging van een ve?·bin 
tenis wegens een m·oege1·e schuld doo1· een 
als lene1· aangegane veTbintenis. - Rech
teT beslist dat de akte niet vals is. -
Wettelijkheid. - De rechter, die erop 
wijst dat het bedrag waarvan de lening 
aan een partij in een onderhandse akte 
wordt vastgesteld, aan deze laatste door 
de uitlener niet is afgegeven, beslist 
wettelijk dat die alzte niet vals is, indien 
hij er ook op wijst dat tussen deze par
tijen werd overeengekomen dat een 
schuldvernieuwing tot stand kwam door 
de vervanging van de verbintenis van de 
lener wegens een vroegere schuld van hem 
door die welke uit de lening voortvloeit-. 
(B.W., art. 1271; S.W., art. 133 en 136.) 

21 december 1971. 407 

5. - Valsheid in handels- of bankge
sclw·iften en in private gesclw·iften. -
Valse opgave. - Beg1·ip. - De bij arti
k el 196, lid 5, van het Strafwetboek om
schreven valsheid kan voortvloeien uit 
v erzuimen of onvolleclige inlichtingen in 
de aide, die tot doe! en tot gevolg hebben 
aan een lengenacht-ig feit de schijn vai,t de 
waarheid te geven. 

21 december 1971. 407 

6. - A1·tilcel 463 van het Wetboelc van 
stmfvo?·deTing. - He1·stel, dom·haling of 
veTbete?·ing van de vals ve?·klaa?·de akte. -
Valse akte. - BegTip. - De rechter, die 
erop wijst dat de vaststellingen van een 
door drie partijen opgemaakte akte met 
de werkelijkheid stroken, kan uit het 
enkel feit dat een van deze partijen de 
derde onwetend heeft gelaten omtrent 
bepaalde inlichtingen, die evenwel in de 
akte niet moesten worden vermeld en 
waarvan de afwezigheid aan een leugen
achtig feit geenszins de schijn van de 
waarheicl gaf, niet wettelijk afleiclen dat 
de andere partij, hoewel zij zonder be
drieglijk opzet of zonder oogmerk om te 
schaden heeft gehandeld, niettemin mede
gewerkt heeft aan het opmaken van een 
valse alde zodat artikel 463 van h et 
Wetboek van strafvordering client te 
worden toegepast. 

21 december 1971. 407 

7. - Gebruik van valse stukken. -
Beg1·ip. - Geen gebruik van een vals 
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stuk in de betekenis van artikel 197 van 
het Strafwetboek is het feit, dat hij die 
onder meer vervolgd wordt wegens ver
valsing van dit stuk, voor de rechter 
deze telastlegging betwist onder aan
voering clat dit stuk overeenstemt met de 
werkelijkheicl die het moest vasts tell en. 
(S.W., art. 197.) 

.21 maart 197.2. 698 

8. - Geb1·uik vctn valse stuklcen. -
Bekomen van een bmtwve7·gu.nning doo7· 
middel vctn ve7·valste plannen.- Bet7·ekken 
van de waning gebo~twd met de aldus belco
men ve7·g~mning. - Bewoning d·ie noch 
het gebntilc noch de voo1·tzetting van het 
gebntilc van de vctlse st~tkken opleve7·t . -
Geen gebruik van vervalste plannen om 
de bouV>vergunning voor een waning te 
bekomen en geen voortzetting van dit 
gebruik is het feit dat hij die de plannen 
heeft gemaakt, zijn verblijf in deze 
.waning vestigt en ze betrekt. (S.W., 
art. 197.) 

.28 maart 197.2. 715 

9.- Valsheid in p1·ivate gesch?-ijten. -
Sitztatieplan vcm een gebouw. - Akte clie 
een valsheict in gesclwijten kan zijn.-Ret 
situatieplan van een gebouw heeft tot 
doel de plaats waar het gebouw moet 
gevestigd worden op te nemen en. vast te 
stellen en kan derhalve op clat stuk een 
vervalsing zijn die een valsheicl in ge
schriften oplevert. (S.vV., art. 196.) 

.28 maart 197.2. 715 

10.- Valsheid i7i p7·ivate geschrijten.
Sit1tcttieplan van een gebo1tw. - Gesch1'1jt 
dat niet tot doel lwejt het eigendoms7·echt op 
te nemen en vast te stellen. -Ret situatie
plan van een gebouw heeft niet tot doel 
het eigenclomsrecht van de bouwer op te 
nemen en vast te stellen en kan derhalve 
op dat stuk een vervalsing zijn die een 
valsheicl in geschriften oplevert. (S.W., 
art. 196.) 

.28 maart 197.2. 715 

11. - Valsheid in gesch7'ijten. - Mo
gelijlc nadeel. - JJ!Iate7'ieel bestanddeel 
van het misd7'ijj. - BegTip. - Om vals
h eicl in g esch:riften te lnmnen straffen, 
wordt niet vereist dat de valsheid werke
lijk een nadeel berokkent; het volstaat 
clat hieru it schade kan voortvloeien 
wanneer zij wordt gepl'eegcl , zelfs inclien 
er later geen schade ontstaat. (S.W., 
art. 195 en 196.) 

28 maart 197.2. 720 , 

VENNOOTSCHAPPEN. 

1. - Handelsvennootschap. - Akten 
van 7'echtspleging.- Opgcwe van de identi
teit van de vennootschap. - Ve7·tegenwooT
diging van de vennootschap in 7·echte. -
De alden van rechtspleging en met name 
de voorziening in cassatie van een han
delsvennootschap moeten op straffe van 
nietigheicl de iclentiteit van de vennoot
schap opgeven en cleze iclentiteit is 
voldoende omschreven door de opgave 
van de benaming, het rechtskarakter en 
de n1.aatschappelijke zetel van de ven
x:lootschap ; de vern1.ootschap treedt even
wei niet geldig op clan met de tussen
komst van haar bevoegcle organen. 
(G.W., art. 70.2, 703 en 1042.) 

22 oktober 1971. 

2. - Vennootschap mule?' een gemeen
sclwppelijlce naam. - V ennootschap die 
niettemin 7'echtspe7·soonlijkheid heejt. -
Gevolgen. - De vern1.ootschap onder een. 
gemeenschappelijke naa1n waarvan de . 
oprichtingsakte niet is bekendgemaakt, 
heeft niettemin rechtspersoonlijkheid en 
clientengevolge een afzonderlijk vermo
gen dat verschilt van clat van haar ven
noten. (Gecoorclineerde wetten op de 
hanclelsvennootschappen, art. 15.) 

17 maart 197.2. 675· 

3. - Handelsvennootschap.- In 7'echte 
ve7·schijnen in pe1·soon. - Mogelijkheden. 
- In rcchte verschijnt een hanclelsven

nootschap, het2'ij door een wettelijk,. 
hetzij door een statutair orgaan. (G.W., 
art. 703 en 7.28; gecoorclineerde wetten 
op de hanclelsvennootschappen, art. 1, 
13, 53 en 63.) 

19 mei 1972. 876 

4. - Kolonictal7·echtelijke vennootschap. 
- V ennootschap waa7·van de hoojdzetel in 
Bdgie is gevestigcl. Vennootschap 
waan>ctn de hoojctzetel niet naa7· Kongo is 
ove7·gebracht v661· 3() j1mi 1960. - Ven
nootschap die van 7'echtswege aan de Bel
gische wetten op de handelsvennootschap
pen is ondenoo7·pen en hacw stcttuten aan 
deze wetten moet aanpassen v66r 31 decem
beT 1963. Vennootschap die haa7' 
7'echtspe7·soonlijlcheid behoudt , hoewel zij 
voo7·lopig hcta7' oo7·sp7·onkelijlce vo7'm be
ho1tdt in ajwachti7~g dat ham· stat1tten 
wo7·den aangepast. - Vennootschap be
voegd om in 7·echte op te t7·eden. - De 
hanclelsvennootschappen opgericht onder 
het stelsel van de in Belgisch Kongo 
gelclencle wetgeving die, hoewel hun 
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hoofdzetel in Belgie gevestigd is, in af. 
wijking van artike1 19'7 van de gecoor
dineerde wetten op de handelsvelmoot
schappen uitsluitend aan de koloniale 
wetten waren onderworpen en die v66r 
30 juni 1960 hun hoofdzetel niet naar 
Kongo hebben overgebracht, zijn sinds 
deze datum van rechtswege aan de Bel
giselle wetten op de hanclelsvennoot
schappen onderworpen en hebben hun 
statuten aan deze wetten n1oeten aanpas
sen v66r 31 december 1963; derhalve wet
telijk gerechtvaarcligd is het arrest dat 
beslist dat een dergelijke v.ennootschap, 
hoewel zij haar oorspronkeiijke vorm be
houden heeft in afwachting van de aan
passing van haar statuten v66r de ge
melde datum, haar rechtspersoonlijkheid 
heeft behouden en bevoegd is om in 
rechte op te treden. (Weo van 17 juni 
1970, gewijzigd bij de wet van 20 decem
.ber 1961.) 

25 mei 1972. 896 

5. - Koloniaal1·echtelijke vennootschap 
tcam·van de hoofdzetel in BelgiP. we1·d be
hottaen. - Wet van 17 juni 1960, gewij
zigd bij de wet van 20 decembe1· 1961. -
Besliste en v661· 30 jtmi 1960 ingesch1·even 
kapitaalvedwging tvellce op deze datttrn 
niet was uitgevoe1·d. - Schttld van rechts
wege omgezet in Belgische j1'anlc tegen de 
pm·iteit op 30 juni 1960.- De'bepalingen 
van artikel 2bis van de wet van 17 juni 
1960, die gewijzigd is bij de wet van 
20 d ecember 1961 betreffende het statuut 
van de Belgische koloniaalrechte1ijke 
vennootschappen, naar luid waarvan bet 
kapitaal van deze vennootschappen van 
rechtswege in Belgische frank wordt 
uitgedrukt tegen de pariteit op 30 juni 
1960, zijn dwingende bepalingen met een 
algemene strekking en zijn derhalve van 
toepassing op alle akten, die op de dag 
van hun inwerkingtreding bestaan, onder 
meer op de verbintenissen ten gevolge 
van een inschrijving tot kapitaalsver
meerdering die vastgesteld en invorder
baar is v6ur 30 juni 1960, maar waarvan 
de uitvoering op deze datum nog nieo had 
plaatsgehad. (Wet van 17 juni 1960, 
gewijzigd · bij de wet van 20 december 
1961.) 

25 mei 1972. 896 

VERBINTENIS. 

Uitstel van betaling . - Uitstelve1·lening 
do01· de 1·echte1·. - Voonvam·den. - De 
rechter kan slechts uitstel van betaling 
verlenen in zover de wet hem dat niet 
verbiedt, zoals onder meer in geval van 

verkoop met recht van wederinkoop. 
(B.W., art. 1244, 1660 en 1661.) 

13 januari 1972. 470 

VERENIGING ZONDER WINST
OOGMERK. 

1. - Algemene ve1·gade1·ing. - Aan
gesloten leden. - Rechten. - Behoudens 
andersluidende bepalingen van de sta
tuten, moeten de aangesloten leden van 
een vereniging zonder winstoogmerk niet 
worden opgeroepen voor de algemene 
vergaderingen. (Wet van 27 juni 1921, 
art. 6.) 

8 september 1971. 26 

2. - Behee1·de1·s. - Aanspmkelijkheid 
wegens behee1·sjot£ten. - Omvang. - De 
beheerders van verenigingen zonder 
winstoogmerk zijn aansprakelijk zelfs te
genover derden, voor de vervulling van de 
hun gegeven opdracht en voor de mis
grepen die zij in hun beheer hebben be
dreven. (Wet van 27 juni 1921, art. 14.) 

25 mei 1972. 899 

VERHAAL OP DE RECHTER. 

1. - V e?"zoelcsch?-ijt niet voomf betelcend 
aan de magistmten op tvie ve1'lwal tv01·dt 
genomen. - Niet-ontvankelijkheicl. 
Verhaal op de rechter is niet ontvankelijk 
wanneer het verzoekschrift waardoor het 
wordt ingeleid niet is betekend aan de 
magistraten op wie verhaal is genomen, 
voordat het verzoekschrift ter griffie van 
het Hof van cassatie wordt ingediend. 
(G.W. , art . 1143.) 

19 oktober 1971. 180 

2 . - Arnbtelijlce tttssenlcornst van . een 
advocaat bij het H of van cassatie noodza. 
lcelijlc.- Het verhaal op de rechter is een 
burgerlijk geding, zodat het · slechts 
ontvankelijk is wanneer het wordt inge
leid door een verzoekschrift ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van 
cassatie. (G.vV., art. 478, 1080 en 1140 
tot 1147 .) 

19 juni 1972. 986-

VERJARING. 

HOOFDSTUK l. - Belastingzalcen. 

HoOFDSTUK II. - Bu1·gedijlce zalcen. 

HooFDSTUK III. - Stmjzaken. 
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HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN . 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - B~w·ger·lijke zalcen. - Tennijnen 
van ~titlcer·ingen tot levensonder·houd. -
Bur·ge?'lijlc Wetboelc, ar·tikel 227 7. 
Toepctssingsgebiecl. - De vijfjarige ver
jaring ingesteld bij artikel 2277 van het 
Burgerlijk "\iV etboek voor de termijnen 
van uiokeringen too levensonderhoud is 
niet van toepassing op de rechtsvordering 
van de scln:udeiser van een dergelijke 
uitkering tegen de onderhoudsplichtige 
en strekkende eensdeels tot de vereffening 
en de verdeling van een nalatenschap, 
waarbij de onderhoudsplichtige is betrok
ken, en anderdeels tot de aanwencling 
van zijn aandeel in de nalaoenschap tot 
waarborg van de schuldvordering nopens 
het onderhoudsgeld. 

24 december 1971. 421 

2. - B~wge1'l1:jke zalcen. - Er·lcenning 
van het recht van hem tegen wie de ver·
ja?"ing loopt. - Ver·vanging van cle gestuite 
verjaring door· een verjar·ing die ver·schil
lencl is door· haar am·cl of ter·mijn. - Voor·
waar·den. - Onder voorbehoud van de 
bepalingen van de artikelen 2271 tot 
2274 van het Burgerlijk Wetboek, heeft 
de bij artikel 2248 van hetzelfde wetboek 
bedoelde erkenning door de schuldenaar 
van het rechu van hem tegen wie de ver
jaring loopt, niet tot gevolg in de plaats 
van de aldus gestuite verjaring en door 
haar aard of termijn verschillende verja
ring te stellen, tenzij ze een schuldver
nieuwing inhoudt. 

9 maart 1972. 647 

3. - B~tr·ge?'lijlce zaken. - Verjw·ing 
van de r·echtsvor·cler·ing. - OoTzalcen van 
schor·sing. - De verjaring van een bur
gerlijke rechtsvordering loopt niet tegen 
degene die in de onmogelijkheid verkeert 
om deze rechtsvordering in te stellen ten 
gevolge van een uit de wet voortvloeiend 
beletsel. (B.W., art . 2251.) 

16 juni 1972. 969 

4. - Btwger·lijlce zalcen. Verja?"ing 
van de r·echtsv01·cler·ing. - Oor·zalcen van 
.schor·sing. - Ar·tilcel 2251 van het B~w· -

ge?'lijlc Wetboelc . - Drac£gwijclte. - Arti
kel 2251 van het Burgerlijk Wetboek 
dat bepaalt clat de verjaring loopt tegen 
alle personen, behalve t egen hen voor 
>vie de wet een uitzondering maakt, shut 
daardoor slechts de oorzaken van schor
sing tut die gegrond zijn op de stand van 
de personen tegen wie de verjaring loopt . 

16 juni 1972 . 969 

5 . - B~wge?'lijlce zalcen. - Ver·zelcer·ing 
in het algemeen. - Rechtsvo1'(ter·ing van cle 
claclen van een schaclelijk .feit tegen de 
ver·zelcemar· clie zijn b~wgerr·echtelijke aan
spmkelijlcheicl clelct. - Wet van 11 juni 
18'71·, w·tilcel 32. - Verjm·ing van de 
r·echtsvonler·ing cloor· ve?'loop van cl?·ie jw·en 
te r·elcenen van de gebem·tenis waar·op zij is 
geg1'0nd. - 8telsel zowel van v66r· als van 
na de imver·kingtr·eding van ct1'ti1cel 2 van 
de wet van 30 mei 1961 clat aan w·tilcel 32 
is toegevoegd. - Gebe~tr·tenis. - Begr·ip. 
- De gebeurtenis waarop gegrond is de 
rechtsvordering van de verzekerde, aan
sprakelijke dader van de aan een ander 
veroorzaakte schade, tegen de verzeke
raar die zijn bm'gerrechtelijke aanspra
kelijkheid clekt en te rekenen waarvan 
krachtens artikel 32 van de wet van 
II juni 1874 op de verzekeringen de 
clriejarige verjaring van deze recht.svor
dering begint te lopen, is geenszins, 
zowel- onder het stelsel van v66r de in
werkingtreding van artikel 2 van de wet 
van 30 mei 1961, dat genoemd ar tikel 32 
heeft aangevuld, a ls onder het stelsel dat 
voortvloeit uit deze laatste wet, het 
ongeval waardoor de schade is veroor
zaakt. 

22 jtmi 1972. 1005 

6 . - B~wger·lijke zalcen. - 8tuiting.
Dagvc£aTding. - Beginsel vcm de r·elativi
teit van een de1·gelijlce stt£iting, wat cle 
per·sonen en cle r·echtsvor·cle?"ingen betr·ejt. -
Begr·ip.- Het beginsel van de relativiteit 
van de burgerlijke stuiting van de ver
jaring, wat de personen en de rechtsvor
deringen betreft, dat voortvlo01t mt de 
artikelen 2246 tot 2250 van het Burger
lijk W etboek, verzet er zich tegen dat de 
verjaring van een rechtsvordering tot 
betal:ing gestuit wordt door een rechts
vordering van de schuldenaar tegen een 
derde, hoewel deze de solvabiliteit van de 
schulclenaar kan versterken en aldus tot 
voordeel lean strekken van de schuldeiser, 
die over cleze eerste rechtsvordering be
schikt. 

22 juni 1972 . 1005 
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7.- Bu1·ge1'lijke zaken.- Stttiting.
Dagvaa1·ding. - Beg1·ip. - \Varmeer een 
verzekeraar die gedagvaard werd tot 
terugbetaling van de vergoeding welke 
de aansprakelijke dader van de schade 
veroordeeld is te betalen aan het slacht
offer, een tweede verzekeraar tot tussen
komst heeft opgeroepen op groncl van de 
door deze laatste gesloten verzekerings
overeenkomst tot dekking van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van die 
dader van de schade, t eneinde hem te 
doen, veroorclelen tot t erugbetaling van 
deze vergoeding aan laatsgenoemde en 
buiten de zaak te worden gesteld, beslist 
de rechter wettelijk, onder meer zonder 
het beginsel van de relativiteit, m.b.t. de 
personen, van het stuitingsgevolg van 
een rechtsvordering te miskennen, dat 
deze vordering tot tussenkon1st van de 
eerst e verzekeraar de verjaring van de 
rechtsvordering, waarop de dader van de 
schade zich later beroep tegen deze 
tweede verzekeraar, gestuit heeft , daar 
deze twee rechtsvorderingen op hetzelfde 
r echt zijn gegrond en hetzelfde voorwerp 
hebben. 

22 juni 1972. I 005 

8. - Btt1·ge1·lijke zaken. - Dagvcta?'
ding. - Stuiting van de ve1ja1·ing .. -
Ajwijzing van de eis. - B~t1·ge1·lijlc Wet
bock, m·tilcel 2247. - St~titing wo1·dt voo1· 
niet bestaande gehouden. - Beg1'ip. - De 
rechter die vaststelt dat een rechtsvor
dering tot tussenkomst ingesteld . door 
degene die door een derde werd gedag
vaard teneinde de partij, die tot tussen
komst is opgeroepen om in zijn plaats 
te worden veroordeeld, te horen veroorde
len, door een vonnis zonder voorwerp is 
verklaard wegens ongegronclheid van de 
hoofclvordering, kan wettelijk eruit aflei
clen clat deze vorclering tot tussenkomst 
niet is " afgewezen " in de zin van arti
kel 2247 van het Burgerlijk Wetboek en 
dat derhalve de stuiting van de verjaring 
waartoe zij aanleiding had gegeven, 
krachtens dezelfcle wettelijke bepaling, 
niet « voor niet bestaande moet worden 
gehouclen "· 

22 juni 1972. 1005 

HOOFDSTUK III. 

STRAFZAKEN. 

9. - Stmfzalcen. - St1·~fvo1·de1·ing. 
Ove1·treding van het wegve1·kee1·sreglement. 
- Te1'1nijn. - De strafvordering voort-

vloeiend uit een overtrading van het 
wegverkeersreglement verjaart na een 
jaar te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd, behouclens tijdige 
stuiting of schorsing van de verjaring. 
(Wet betreffende de politie over het weg
verkeer, gecoordineerd de l6e maart 1968, 
art. 68; wet van 17 april 1878, art. 22 
tot 25.) 

6 september 1971. 8 

10. - Stmjzalcen. - Scho1·sing. 
Ve1·oo1·delende beslissing bij vm·stek gewe
zen.- Om·egelmatige betekening. - Geen 
schoTsing van de ve1ja1·ing. - De bete
kening van een beslissin g van veroorde
ling bij verstek die gedaan wordt aan de 
vroegere woonpla ats van de v eroordeelde 
in Belgie, nadat deze regelmatig ver
ldaard heeft d a t hij zijn vvoonplaat s in 
het buitenland vestigde en zonder dat hij 
op de plaats van zijn vroegere woon
plaats zijn verblijfplaats heeft gevestigd 
of er woonplaats heeft gekozen, doet de 
verzettermijn niet lopen en heeft der
halve niet de schorsing van de verjaring 
van de strafv ordering ten gevolge. (G.W. , 
art. 40 en 2 ; Sv ., art. 187; wet van 
17 april1878, art. 24.) 

6 september 1971. 8 

11. - Stmjzalcen. - Gemeentevorde1·ing 
waa1·bij de handhaving van ?'eclamebo1·den 
en onwettelijk aangebmchte opstaande 
bo1·den voo1· aanplalcbiljetten wonlt verba
den. - Voo1·td~wend misd1·ijj. - De 
handhaving van reclameborden en op
staande borden voor aanplakhiljetten, 
die onwettelijk zijn aangebracht met 
overtreding van artikel 156 van de ver
ordening op de gebouwen van 14 juli 
1908 van de Stad Oostende, gewijzigd 
de 18e maart 1949, en van artikel 13 
van de verorclening van 23 september 
en 25 november 1960 betreffende de 
muurreclame en opstaande borden voor 
aanplakbiljetten, is een voortdurend mis
drijf. 

20 september 1971. 65 

12.- Stmjzalcen. - Stmjvo1·deTing.
SchoTsing van de ve1ja1·ing.- Voo1·ziening 
in cassatie tegen een op tegenspmak gewe
zen eindbeslissing op de st1·ajvo1·de1'ing. -
Scho1·sing van de ve1ja1·ing sinds de uit
spmalc van deze beslissing tot die van het 
cassatiea1'1·est. - De cassatievoorziening 
tegen een op tegenspraak gewezen eind
beslissing op de strafvordering schorst de 
verjaring van deze rechtsvordering vanaf 
de uitspraak van deze beslissing tot die 
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-van het cassatiearrest. (Wet van 17 april 
1878, art. 24.) 

4 oktober 1971. 134 

13.- Stmjzaken.- 8tmjvo1·de1·ing.
Ve1·schillende misd1·ijven die de uitvoe1·ing 
zijn van een enlcel st1·ajbaa1· opzet. - Ve1·
_ja1·ing die slechts begint te lopen vanaj het 
laatste st1·ajbam· feit. - W anneer v er
schillende misdrijven de uitvoering van 
-eenzelfde strafbaar opzet zijn en aldus 
slechts een misdrijf opleveren, begint de 
verjaring van de strafvordering ten aan
zien van de gezamenlijke feiten slechts te 
1open vanaf het laatste strafbaar feit, 
namelijk vanaf het gebruik van een vals 
'stuk waarvan de vervalsing een van deze 
:miscb:ijven uitmaakt, welk gebruik d e 
-door de vervalser voorziene en gewilde 
voortzetting van die valsheid is, zelfs 
indien dit gebruik gemaakt werd door 
·een d erde die gehandeld heeft zonder 
verstandhouding met de vervalser of 
·zonder te weten dat h et geschrift vals 
-was. (S.W., art. 193, 196 en 197.) 

25 oktober 1971. 202 

14.- Stmjzaken.- 8tmjv01·de1·ing.
Ve1·oonleling. - M iscl1·ijj gepleegcl tttssen 

.twee data , zonde1· nacle1·e p1·ecise1"ing. -
Onmogelijkheid voo1· het Hof nate gaan of 
-de stmfvonle?"ing al clan niet ve1jam·cl wets. 
- Oassatie met venvijzing. - Wanneer 
de bestreden beslissing de beldaagde 
·zonder nadere precisering veroordeelt 
·wegens feiten, die tussen t wee b epaalde 
·data zijn gepleegd, en uit de processtuk
ken niet blijkt dat er een daad werd 
·verricht waardoor de verjaring van d e 
strafvordering werd gestuit of dat deze 
·v erjaring geschorst werd binnen de wet
telijke verjaringstermijn, berekend vanaf 
·de dag n a de eerste in de b eslissing opge
geven datum, kan het Hof niet nagaan of 
·de strafvordering al dan niet verjaard 
was en bijgevolg vernietigt het Hof de 
veroordelende beslissing m et verwijzing. 
(Grondwet, art. 97; wet van 17 april1878, 

.art. 22 en 23.) 
25 oktober 1971 en 30 november 1971. 

202 en 316 

15. - Stmjzaken.- 8tmjvo7·cle1·ing.
.Hancleling wctm·doo1· de vmjcwing wonlt ge
stttit. - Kanttelcening wam·bij de p1·octt-
1'ettr des Konings de a(T.eve1·ing vonle1·t van 
-de staat van inlichtingen omt1·ent de 
ve1·dachte. - Onde1·zoeksclaad wacwdoo1· de 
ve1ja1·ing wo1·dt gestuit. - De kantteke
ning waarbij de procureur des Konings 
van de gemeenteoverheid de afievering 
vordert van de staat van inlichtingen 

omtrent de verdachte, levert een onder
zoeksdaad op waardoor de verjaring van 
strafvordering wordt gestuit. (Wet van 
17 april 1878, art . 22.) 

25 oktober 1971. 202 

16. - Bu1·ge1·lijlce 1·echtsv01·de7·ing. -
Btwgedijlce 1'echtsvorde1·ing volgend uit een 
miscl1·ijj. - Rechtsv01·de1·ing die ve1jaa1·t 
doo1• vedoop van vijj ja1·en, te 1·ekenen van 
de dag waamp het misd1·~if is gepleegd. -
Rechtsvo1·de1·ing clie niet lean ve1jm·en v661· 
de stmjvonle1·ing. D e bw-gerlijke 
rechtsvordering volgend uit een misdrijf, 
verjaart door verloop van v ijf jaren te 
rekenen van de dag waarop h et misdrijf 
is gepleegd; zij kan echter niet verjaren 
v66r de strafvordering. (Wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
h et Wetboek van strafvordering.) 

28 oktober 1971. 219 

17. - 8tmjv01·clering. Btwgedijlce 
1'echtsvo1·de1·ing volgend ttit een miscl1·ijj. -
Wet van 17 apr·il 1878, a1·tilcel 25, 26 en 
27. - B epalingen van toepassing op de 
stn;lv01·de1·ing en op de btwge1·lijlce 1'echts
V01'de7·ing ingesteld wegens een jeit dat 
doo1· de wet misd1·ijj w01·dt genoemd en 
gepleegd is doo1· een persoon zondm· onde7·
scheiclingsvennogen. - D e bepalingen 
van hoofdstuk IV van d e wet van 17 april 
1878 houdende d e voorafgaande titel van 
het W etboek van strafvordering en na
melijk de artikel 25, 26 en 27 van deze 
wet zijn van toepassing op de strafvor
dering en op de b1.ugerlijke rechtsvorde
ring, ingesteld wegens een feit dat door 
de wet misdrijf wordt genoemd en ge
pleegd i_s door een p ersoon zelfs zonder 
onderscheidingsvermogen. (Wet van 
17 april 1878, art. 29, vervangen bij 
art. 3 van de wet van 16 april 1935.) 

28 oktober 1971. 219 

18 . - Stmfzalcen.- 8tmjv01·cle1'ing.
Ovm·t1·ecling omsclweven bij het Stmjwet
boek. - Ve1ja1·ing noodzakelijlc inget1·eden 
na vedoop van een jam·, bij ontstentenis 
van een g1·oncl tot scho1·sing. - De straf
vordering uit hoofde van een bij het 
Strafweiboek omschreven overtreding 
verjaart noodzakelijk, bij ontstentenis 
van een grond tot schorsi.J::tg van de ver
jaring, door verloop van een jaar vanaf 
de dag waarop h et feit is gepleegd. (Wet 
van 17 april1878, art. 21, 22 en 25.) 

3 januari 1972 . 429 

19.- Stmfzalcen . - 8tmjv01·cle1·ing.
Ovm·t1·ecling van het wegvm·lcee1'S1'eglement. 

Geen gmnd tot schorsing van de ve1·-
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ja1·ing. - Ve1jm·ing noodzakelijk inge
t?·eden na ve1·loop van twee ja1·en. - De 
strafvordering voortvloeiend uit een 
overtreding van het wegverkeersregle
ment verjaart noodzakelijk, bij ontsten
tenis van een grond tot schorsing van de 
v erjaring, door verloop van twee jaren na 
de feiten. (Wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, art. 68 ; wet van 
17 april1878, art. 22, 24 en 25.) 

14 februari 1972, 24 april 1972 en 
15 mei 1972. 547, 797 en 852 

20. - Stmjzalcen . - Stmjvm·de1·ing . 
Onde1·zoek en ve1·de1·e behandeling van de 
zaak. - Stuitingshandelingen. - Het 
regelmatig onderzoek van de zaak door 
de rechter en de verdere behandeling 
ervan, die tijdig zijn geschied, stuiten de 
verjaring van de strafvordering. (Wet 
van 17 april 1878, art. 22.) 

21 februari 1972. 578 

21.- Stmfzaken.- Stmjvonle1·ing.
Ve1·stelcvonnis niet aan de p e1·soon bete
kend. - Gewone ve1·zettennijn. - Scho1·
sing, bij het ve1·stTijken van de ve?·zettm·
mijn, van de ve~ja1·ingstennijn van de 
st1·ajvm·dm·ing. - Ve1ja1·ingstennijn van 
de stmjvo?·de1·ing ve1·vangen dam· de ve1·
ja1·ingste1'mijn van de stmj. - V e1ja1·ings
tennijn van de stmjv01·de?"ing begint 
opniettw te lopen vanaj de datum van het 
ontvanlcelijk ve1·lclaa1·d ve1·zet tegen het 
ve~·stekvonnis. - Ingeval een verstek
vonnis niet aan de persoon is betekend, 
wordt de verjaringstermijn van de straf
vordering, bij h et verstrijken van de 
gewone verzettermijn, geschorst en ver
vangen door de verjaringstermijn van de 
straf, en b egint de verj aringstermijn pas 
opnieuw te I open vanaf de datum van het 
ontvankelijk verklaard verzet tegen het 
verstekvonnis. (Wet van 17 april 1878, 
art. 24; Sv., art. 151 en 187.) 

21 februari 1972 . 578 

22. - St1·ajzalcen. Ve1·scheidene 
rnisd1·ijven die de ttitvoe1·ing zijn van een 
enlcel stmfbam· opzet. - Ve1·schillende 
st?·affen dam· de wet voo1·zien. - Ve1ja-
1'ingste?·mijnen van de stmjvonle1·ing zijn 
ve1·schille.nd . Uitgangspunt van de 
ve1ja1·ing. - Toe te passen te.nnijnen. -
Wmmeer verscheidene misdrijven de uit
voering zi jn van eenzelfde strafbaar op
zet en aldus slechts een misdrijf opleve
ren, waarop aileen de zwaarste straf kan 
toegepast worden, begint de verjaring 
van de strafvordering ten opzichte val)
gezamenlijke feiten slechts te lopen vanaf 
h et laatste strafbaar feit; maar, indien 

de bij de wet bepaalde verjaringster
mijnen verschillend zijn voor elk af
zonderlijk beschouwd misdrijf, blijft de 
verjaring van elk strafbaar feit onder
worpen aan de termijn die daarop van 
toepassing is . 

7 maart 1972. 634 

23 . - Stmjzaken. Wanbed1ijj van 
onopzettelijke ve?·wondingen. - Ove?'t?·e
ding van het wegve?·lceeTsnglement.- Ove?'
t?·eding die het geb1·ek aan voo1·zichtigheid 
of voo1·zo?·g opleve1·t. - Ve?ja?··ing . -
Zonde1· invloed op de ve1ja1·ing van de 
st?·ajvo?·de?·ing ttitgeoejend ~tit hoojde van 
het wanbed1·ijj van onopzettelijke ve?·won
dingen.- Wanneer iemand een wanbe
drijf van onopzettelijke verwondingen 
en een overtrading van het wegverkeers
reglement ten laste worden gelegd, heeft 
de verjaring van de strafvordering we
gens dit laatste misdrijf geen invloed op 
de verjaring van de strafvordering wegens 
het eerste misdrijf, zelfs indien de over
treding van het wegverkeersreglement 
een van de bestanddelen is van het 
wanbedrijf van onopzettelijke verwon
dingen, namelijk het gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg. 

13 maart 1972. 658 

24.- Stmfzaken.- Stmjv01·de1·ing.
J achtmisd1·ijj. - Ve1ja1·ingstennijn die 
tot een jcta?' kan wo1·den ve?'lengd doo1· 
handelingen die elk en achte1·eenvolgens de 
ve1ja1·ing stttiten binnen de tennijn van 
d1·ie maanden. - De strafvordering we
gens een jachtmisdrijf verjaart na drie 
m aanden te rekenen van de dag van het 
Inisdrijf, maar krachtens artikel 25, lid 2, 
van de wet van 17 april 1878 kan deze 
termijn worden verlengd tot een jaar, op 
voorwaarde dat er bi1men de eerste drie 
maanden een stu..itingsdaad wordt ver
richt en vervolgens, telkens binnen drie 
maanden vanaf d e voorgaande, een 
nieuwe stuitingsdaad verricht wordt. 
(Wet van 28 februari 1882, art. 28.) 

2 m ei 1972. 821 

25.- Stmjzalcen . - Stmjvm·de1·ing.
Gecontmventionalisee1·d wanbed1·ijj. 
Geen gmnd tot scho1·sing van de ve1ja1·ing. 
- Ve1ja1·ing nooclzctlcelijlc inget1·eden na 
ve?'loop van twee jw·en. - De strafvor
dering voortvloeiend uit een gecontra
ventionaliseerd wanbedrijfverjaart nood
zakelijk, bij ontstentenis van een grond 
tot schorsing van de verjaring, door 
verloop van twee jaren na de feiten. (vVet 
van 17 april 1878, art. 21, lid 2, 22 en 23.) 

15 mei 1972. 852 
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26.- Stmfzalcen . - Btwge1·lijlce 1'echts
vonle1·ing. - St1·afvonle1·ing ve1jaanl en 
cassatie van de beslissing op cleze 1·echts
vonle1·ing. - Oassatie zoncle1· gevolg op cie 
btwge1·lijlce 1'echtsvonle1·ing ingestelcl v661· 
de ve1ja1·ing van cle st1·afvo1·cle1·ing. -Ret 
verval van de strafvordering en de 
cassatie, die het n1eebrengt, zijn zonder 
gevolg ten opzichte van de bm·gerlijke 
rechtsvordering, die v66r de verjaring 
van de strafvordering is ingesteld. (Wet 
van 17 april 1878, art. 26 en 27.) 

15 mei 1972. 852 

27.- St1·afzc£ken.- Stn£fvonle1·ing.
Dagvaanling vcm cle belclaagcle, op zijn 
hager bm·oep of op clat van het openbaa1· 
ministe1·ie , voo1· de 1·echte1· in hoge1· be1·oe1J. 
- Sttbitingsdaacl . - De dagvaarding van 
de beklaagde, op zijn hoger beroep of op 
dat van het openbaar ministerie, voor de 
rechter in hoger beroep is een daad van 
vervolging die de verjaring van de straf
vordering sluit. (Wet van 17 april 1878, 
art . .22.) 

16 n1.ei 1972. 862 

28. - Stnifzcblcen. - St1·afvonle1·ing. -
Ove1·trecling van de wet bet1·efjencle cle politie 
ove1· het wegve1·lcee1· of van het wegve1·!cee1·s-
1'eglement. - Te1·mijn. - De strafvor
dering voortvloeiencl uit een overtrecling 
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 betreffende de politie over het weg
verkeer, coorclinatie van 16 maart 1968, 
art. 68; wet van 17 april 1878, art. 22, 
23 en 25.) 

29 mei 1972. 912 

29.- Stmfzalcen.- Stmivo1·cle1·ing . 
Besliss·ing tot ve1·claging. - Hcmcleling 
wacw·cloo1· de ve1ja1·ing wo1·dt gest1tit. -
Een tijclig gewezen beslissing tot verda
ging van de zaak stuit de verjaring van 
de strafvordering. (Wet van 17 april 
1878, art. 22.) 

29 mei 1972 . 912 

VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING. 

UITSTEL 
VAN DE 

HooFDS'rUK I . -- Gewoon uitstel. 

HOOFDSTUK II. - P1·obatiettitstel. 

HOOFDSTUK III . 

HOOFDSTUK IV. 

Gewone opscho1·ting. 

P1·o batieopschoTting. 

HOOFDSTUK I. 

GEWOON UITSTEL. 

1. - Gewoon ttitstel. - NietbW misd1·ijf 
gepleegcl gedt61'ende de p1·oeftijcl, dat ve1·
oo1·cleling tot een gevangenisst1·af van mee1· 
clan twee maanclen ten gevolge heeft gehacl. 
- Uitstel van 1·echtswege he1'1'oepen. -
Ingeval gedurende de proeftijd een 
nieuw misdrijf gepleegd is, dat v eroor
deling tot een correctionele gevangenis
straf van meer dan twee maanden ten 
gevolge heeft gehad, wordt het uitstel van 
rechtswege herroepen. (Wet van 29 juni 
1964, art. 14, § 1.) 

26 oktober 1971. 210 

2. - U itstel verleencl cloo1· de ee1·ste 
1·echte1'. - Rechte1· in hager be1·oep die in 
feite oo?·cleelt clat e1· geen g1·oncl bestaat om 
het uitstel te hanclhcbven. - Soeve1·eine 
beoonleling. - Geen ve1plichting om cle 
1·eclenen op te geven te1· 1·echtvaa1·cliging 
van cleze beoonleling. - De rechter in 
hoger beroep beslist soeverein in feite 
dat er geen grond bestaat om het door de 
eerste rechter aan de beklaagde verleend(l 
uitstel te hancli1aven; hij is niet verpli cht, 
bij ontbreken van conclusies, de redenen 
op te geven waarop deze beoordeling is 
gegrond. 

10 april 1972. 742 

3. - Uitstel ve1·leencl clo01· de ee1·ste 
1·echte1'. - Rechte?' in hoge1· be1·oep die in 
feite oonleelt dat e1· geen g1·oncl bestaat om 
het 1titstel te lwnclhnven. - Beslissing 
clienaangcbande speciaal gemotivee1·d. -
Redenen moeten in ove1·eenstemming zijn 
met cle wet. - Hom,vel het beschikkende 
gedeelte, waarbij de rechter in hoger 
beroep soeverein in feite beslist dat er 
geen grond bestaat om het door de eerste 
rechter aan de beldaagde verleende uit
stel te handhaven, de redenen hiervoor 
niet moet opgeven, is het nodig dat, 
wanneer het clienaangaande speciaal is 
gemotiveerd, de redenen waarop het is 
gegrond, in overeenstennning zijn met de 
wet. · 

10 april 1972. 742 

HOOFDS'l'UK II. 

PROBATIEUITSTEL. 
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HOOFDSTUK III. 

GEWONE OPSCHORTING. 

4. - Gewone opscho1·ting of pmbatie
opschorting. - Ve1·plichting voo1· de 1·ech
te1· de 1·edenen van de bevolen maatregel 
nader te betalen. - De beslissing waarbij 
de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling wordt gelast, mag zich niet 
beperken tot de vaststelling van het 
vervullen van de wettelijke voorwaarden 
op grand waarvan de rechter deze maat
regel vermag uit te spreken, maar moet 
nauwkeurig de redenen bepalen waardoor 
hij ten deze wordt gereclitvaardigd. 
(Grondwet, art. 97; wet van 29 juni 1964, 
art. 3, lid 4.) 

30 november 1971. 316 

HOOFDSTUK IV. 

PROBATIEOPSCHORTING. 

5. - Gewone opscho1·ting of probatie
opscho?·ting. - Verplichtiny voo1· ae ?'ech
ter de 1·edenen van de bevolen maat1·egel 
nader te bepalen. - De beslissing waarbij 
de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling wordt gelast, mag zich niet 
beperken tot de vaststelling van het 
vervullen van de wettelijke voorwaarden 
op grand waarvan de rechter deze maat
regel vermag uit te spreken, maar moet 
nauwkeurig de redenen bepalen waardoor 
hij ten deze wordt gerechtvaardigd. 
(Grondwet, art. 97; wet van 29 juni 1964, 
art. 3, lid 4.) 

30 november 1971. 316 

VERWIJZING NA CAS SA TIE. 

1. - Oassatie van de beslissing op de 
stntfvo1·de1·iny wegens ve1·val . - Kosten 
van deze rechtsvorderiny die ten laste van 
de Staat moet blijven. - Oassatie zonde1· 
venvijzing . - Wam1.eer de beslissing op 
de strafvordering vernietigd wordt om
dat de rechtsvordering vervallen is en de 
kosten van deze rechtsvordering ten laste 
van de Staat moeten blijven, geschiedt de 
cassatie zonder verwijzing. 

6 september 1971, 14 februari 1972 en 
24 april 1972 . 8, 547 en 797 

2. - Oassatie van een beslissiny in 
zove1· deze met toepassiny va.n w·tilcel 60 
van het Stmjwetboek de ttitgesp1·olcen yeld-

boeten niet heeft venninde1·d. Gedeelte
lijke cassatie met ve1·wijziny. - De cas
satie in zover een beslissing met toepas
sing van artikel 60 van het Strafwetboek 
het totaal van de geldboeten wegens 
samenlopende wanbedrijven niet heeft 
verminderd, is tot deze beschikking be
perkt, maar geschiedt met verwijzing. 

14 september 1971. 49 

3. - L~jfsdwany onwettelijk uitgespm
ken. - Gedeeltelijke cctssatie zonde1· ve?·
wijziny. - De gedeeltelijke cassatie, die 
bevolen wordt omdat de lijfsdwang on
wettelijk is uitgesproken om de in.vor
dering van de kosten van de strafvorde
ring te verzekeren, geschiedt zonder 
verwijzing. 

27 september 1971. 100 

.4. - Oassatie omdat de 1·echte1· ih hoyer 
bemep kennis heeft genomen van de st?·af
vo?·dering die niet bij hem aanhangig was 
yemaakt en de{initief was be1·echt. - Oas
satie zonde1· venvijziny. - Wanneer een 
beslissing vernietigd wordt in zover de 
rechter in hager beroep kennis heeft 
genomen van de strafvordering die niet 
bij hem aanhangig was gemaakt en die 
definitief was berecht, wordt de cassatie 
zonder verwijzing uitgesproken. 

19 oktober 1971. 178 

5. - Oassatie van een sente.fbtie van een 
we?·k?·echte?'S?'aad van be1·oep na de inwe?·
kingtreding van de wet houdende het 
Ge1·echtelijlc Wetboek. - Ve1·wijzing naar 
het a?·beidshof. - W anneer het Hof een 
sententie van de werkrechtersraad van 
beroep vernietigt na de inwerkingt1:eding 
van de wet houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, verwijst het de zaak naar het 
arbeidshof. (G.vV., art.. 578 en 1110; 
art. 1, 3°, dat voorkomt in art. 4 van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk "\~T etboek.) 

20 oktober 1971. 186 

6. - Oassatie wegens onwettelijke ve?·
hoying van de geldboete met 290 opdecie
men. - Gedeeltelijlce ca8satie met ve?·wij
ziny. - De cassatie op groncl clat de 
geldboete overeenkomstig de wet van 
22 december 1969 met 290 deciemen is 
verhoogd, hoewel de vaststellingen van de 
beslissing in het onzekere laten of zij 
slechts met 190 deciemen had moeten 
verhoogd worden, is beperkt tot dit 
beschikkende gedeelte, en geschiedt met 
verwijzing. 

8 november 1971 en 22 februari 1972:. 
244 en 582 
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7. - St1·ajzalcen. - Ve?·oo?'deling we
gens ve1·schillende misd1·ijven tot onde?'
scheiden st?'affen en in de gezamenlijlce 
lcosten van de st?·ajvO?·de;·in g. - V enoieti
ging van de ve;·oonleling wegens sommige 
misd1·ijven die ve1jaa1·d zijn.- Ve;·wijzing 
om ove1· de lcosten van de stnifvo;·de;·ing te 
beslissen. - Wanneer een beslissing tot 
veroordeling wegens verschillende mis
drijven tot onderscheiden straffen en in 
de gezamenlijke kosten van de strafvor
dering vernietigd wordt, in zover zij de 
beklaagde veroordeelt wegens sommige 
van deze misdrijven, die verjaard · zijn, 
client de zaak aileen te worden verwezen 
om over de kosten van de strafvordering 
te beslissen. 

3 januari 197.2. 4.29 

8. - Stmfzalcen. - B~wge?"lijlce ;·echts
vonle;·ing. - Beslissing in hoge;· be?'oep 
venoietigd omdat de ?'echte?' in hoge1· be1·oep 
lcennis heeft genomen van een btwge?"lijlce 
nchtsvonle;·ing, die niet bij hem acmhangig 
was ge'lnaalct. - Venoietiging zonde;· ve;·
wijzing. - Wanneer een beslissing in 
boger beroep vernietigd wordt, in zover 
de rechter in boger beroep kmmis heeft 
genomen van een bm'gerlijke rechtsvor
dering die bij hem niet aanhangig was 
gemaakt, wordt de vernietiging uitge
sproken zoncler verwijzing. 

3 januari 1972. 430 

9.- B~wge?"lijlce zalcen.- Vemietiging 
van een vonnis van de ;·echtbank van ee1·ste 
aanleg inzalce a?'beidsongevctllen. -Recht
bcmlc te1· zalce niet mee1· bevoegd op het 
ogenblik van de ve;·nietiging. - Ve?'wij
zing naa1· het a;·beidshoj. - Wmmeer een 
vmmis van de rechtbank van eerste 
aanleg inzake arbeidsongevailen wordt 
vernietigd na de inwerkingtrecling van 
artikel 579 van het Gerechtelijk Wet hoek, 
lu'achtens hetwelk de arbeidsgerechten 
ter zake bevoegd zijn, wordt de zaak 
verwezen naar het arbeidshof. (G.W., 
art. 3 en 1110.) 

12 januari 197.2, 8 maart 197.2, .22 maart 
1972 en 10 mei 1972. 

463, 645, 700 en 847 

10. --". Btwge?"lijlce zalcen. - Vemicti
ging van een vonnis vcm de ;·echtbanlc van 
ee;·ste acmleg inzalce a;·beidsongevallen. - . 
Rechtbank te1· zalce niet meeT bevoegd op 
het ogenblilc van de ve;·nietiging. - Ve;·
wijzing nacw het cwbeidshoj. - W mmeer 
een vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg inzake arbeidsongevailen wordt 
vernietigd na de inwerkingtreding van 
artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek, 

krachtens hetwelk de arbeidsgerechten 
ter zake bevoegd zijn, wordt de zaak ver
wezen naar het arbeidshof. (G.W., art. 3 
en 1110.) 

12 januari 1972. 466 

11. - St?'ajzalcen. Voo1·ziening in 
cassatie van de beklaagde. - Ve;·nietiging 
zonde1· venvijzing van de beslissing op de 
stmjvo?'de;·ing wegens ve1ja1·ing. - Bu;·
ge?"lijlce pa1·tij lean wettelijlc ve;·oo;·d;eeld 
wonlen in de lcosten van deze ;·echtsvonle
?'ing wegens de aldus uitgespmlcen ve;·
nietiging vcm de beslissing op de buTgm·
lijlce ?'echtsvo;·dering. - Ve;·wijzing ten
einde te beslisl!en op de bttrge?"lijlce ;·echts
vo;·de?'ing en ove1· cle lcosten van de st;·aj
vO?·de;·ing. - Indien, op de voorziening 
van de veroordeelde beklaagde, de 
beslissing op de strafvordering zonder 
verwijzi:ng vernietigd wordt, omdat deze 
vordering vervallen was, en wegens de 
eveneens uitgesproken vernietiging van 
de beslissing op de bm'gerlijke rechtsvor
dering de bmgerlijke partij wettelljk kan 
worden veroordeeld in de kosten van de 
strafvordering, is er grond tot verwijzing 
om te beslissen op de burgerlijke rechts
vordering en over de kosten van de 
strafvordering. 

15 mei 1972. 85.2 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. 

1. - Gewettigde vm·denlcing. - Ve;·
zoeksch;·ift van cle pmctwetw- des Konings. 
- Ve;·zoeksclw·ijt wam·in w01·dt acmgevoe1·d 
cl'at er nmtwe bcmclen bestaan t~tssen alle 
magist;·aten van de co?Tectionele ?'echtbanlc 
die in hoge?' bemep lcennis neemt een zaalc 
tvam·bij de echtgeno(o)t(e) van een van hen 
is bet?·olclcen. - Vaststelling doo1· het Hoj 
van cassatie dat het aangevoe?'de jeit een 
voldoende ;·eaen is van gewettigde ve?'den
lcing. - Venvijzing naa1· een ande;·e 
co;·;·ectionele ?'echtbanlc in hoge;· bemep 
zitting houdencle.- Warmeer het Hof van 
cassatie vaststelt dat bet in het verzoek
sclll'ift van de procureur des Konings 
aangevoerde feit, namelijk het bestaan 
van nauwe banden tussen aile magistra
ten van de rechtbank die in boger beroep 
kennis neemt van een zaak, waarbij de 
echtgeno(o)t(e) van een van hen is be
trokken, een voldoende reden van gewet
tigde verdenking van deze rechtbank is, 
verwijst het de zaak naar een andere 
correctionele rechtbank in hoger beroep 
zitting houdende. (Art. 542, 544 en 545 
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-van bet Wetb. van strafv., gewijzigd bij 
.art. 1, 225°, 226° en 249°, van de wet van 
·10 juli 1967.) 

8 november 1971. 249 

2. - Gewettigde venlenking. VeT-
,·zoekschr·ift van de pr·ocm·eur· des Konings. 
- Ver·zoekschr·ift waar·in wor·dt aangevoer·d 
.dat er· niettwe banden bestaan t~tssen alle 
magistr·aten van de cor·r·ectionele r·echtbank 
.die in hager· be1·oep lcennis neemt van een 
.zaak wam·bij de zoon van een van hen is 
betr·olclcen. - Vaststelling doo1· het Hof van 
cassatie dat het aangevoenle feit een vol
:doende 1·eden is van gewettigde ver·denlcin g 
van de r·echtbank die van de zaalc lcennis 
heeft genomen. - Venvijzing naar· een 
ander·e C01'1'ectionele r·echtbank. - Wan
neer bet Hof van cassatie vaststelt dat 
bet in bet verzoekschrift van de procureur 
·des Konings aangevoerde feit, namelijk 
bet bestaan van nauwe banden tussen 
:aile magistraten van de rechtbank die in 
hoger beroep kennis neemt van een zaak, 
waarbij de zoon van een van h en is 
betrokken, een voldoende reden van ge
wettigde verdenking van deze rechtbank 
is, verwijst het de zaak naar een andere 
·correctionele rechtbank. (Art. 542, 544 
en 545 van het \Vetb. v . strafv., gewij
zigd bij artikel 1, 225°, 226° en 249°, van 
de wet van 10 juli 1967.) 

10 januari 1972. 452 

3 . - Stmfzalcen. - Gewettigcle ver·
denking . - Ve1'Zoelcsclwift van een " be
langhebbende pm·tij ,, te weten de p1·octtr·eur· 
des Konings. - Ver·zoeksch?-ift wam·in 
wm·dt gewezen op de nctuwe banclen tttssen 
alle magist1·aten van de r·echtbank van 
ee1·ste actnleg waar·van de onder·zoeks1·echte1· 
veTzocht wo1·dt een onde1·zoek in te stellen 
ten laste van een van hen. - Vaststelling 
doo1· het H of van cassatie dat het aange
voer·de feit een voldoende g1'0ncl is tot ge
wettigde ver·denlcing van de onder·zoelcs
r·echte?· bij wie de zaalc aanhangig is . -
V e1·wijzin g naa1· de onder·zoeks1·echte1' van 
een ander·e r·echtbanlc van ee1·ste aanleg. -
Wanneer h et Hof van cassatie vaststelt 
dat het feit dat in bet verzoekschrift van 
een " belanghebbende partij ,, te weten 
de procureur des Konings, wordt aange
voerd, namelijk bet bestaan van nam:ve 
banden tussen aile magistraten van d e 
rechtbank van eerste aanleg waarvan de 
onderzoeksrechter verzocht wordt een 
onderzoek in te stellen ten laste van de 
zoon van een van hen, een voldoende 
grand is tou gewettigde verdenking van 
de onderzoeksrechter bij wie de zaak 
aanhangig is, verwijst het de zaak naar 

de onderzoeksrechter van een andere 
rechtbank van eerste aanleg die hiervan 
verslag zal doen aan de raadkamer van 
die rechtbank. (Sv., art. 542, 544 en 545.) 

17 januari 1972. 482 

4. - Btwgedijlce zalcen. - Wettige 
verdenking. Tussenlcomst van een 
rnagistmat in een geschil clat bij een ?'echt
bank aanhangig is. - Onttr·elclcing van de 
zaak aan deze r·echtbanlc doo1· het Hof van 
cassatie aanstonds bevolen, wegens wettige 
ver·denlcing. - Wanneer een magistraat 
is tussengekomen in een geschil dat bij 
een rechtbank aanhangig is en deze 
tussenkomt in de geest van zekere par
tijen of van een derde een verinoeden van 
welwillendheid van de kennisnemende 
rechtbank t en aanzien van een van de 
partijen kan doen ontstaan, willigt het 
Hof van cassatie aanstonds de vordering 
tot onttrekking aan deze rechtbank 
wegens wettige verdenking in en verwijst 
de zaak naar een andere rechtbank, die 
onder hetzelfde hof van beroep ressor
teert. (G.W., artikel 648 , 650, 653, 65/i, 
656, 658.) 

3 maart 1972. 620 

5. - Btwger·lijlce zalcen. - Wettige 
ve1·denking. - V e1·zoelcschTift tot onttr·elc
lcing van de zaak aan de 1·echter· ingediend 
doo1· een pm·tij, waaTin deze aanvoer·t dat de 
ander·e pm·tij een magistmat is van de 
r·echtbanlc waa1·bij de tegen ham· ger·ichte 
vm·der·ing aanhan gig is. - Vaststelling 
dom· het H of van cassatie dat het aange
voenle feit een voldoende g1'0ncl opleve1·t tot 
wettige veTdenlcing van de lcennisnemende 
r·echtbank. - Ve1·wijzing naar· een ander·e 
r·echtbank. - W am1eer bet Hof van 
cassatie v aststelt dat bet feit door een 
partij aangevoerd in haar verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak aan d e rech
ter, namelijk dat de andere p artij een 
magistraat is van de rechtbank van 
eerste aanleg waarbij de t egen haar 
gericht.e vordering aanhangig is, een 
voldoende grand tot wettige verdenking 
van de kennisnemende rechtbank ople
vert die, v erwijst bet de zaak naar een 
andere rechtbank van eerste aanleg, die 
onder hetzelfde hof van beroep ressor
teert. (G.W., art. 648, 650, 652, 655 , 657 
en 658 .) 

18 mei 1972. 869 

6 . - Stmfzalcen. - Gewettigde ve1'
denlcing. - Aanvmag van een belclaagcle. 
- Geen ver'Plichting zich te wenden tot een 
advocaat bij het H of van cassatie. - D e 
aanvraag van een beldaagde tot verwij-
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zing van een rechtbank naar een andere 
wegens gewettigcle verclenking, is ont
vankelijk, zelfs indien zij niet is oncler
tekend door een aclvocaat bij het Hof 
van cassatie. (Impliciete oplossing.) 

I9 j1.mi I972. 986 

· 7. - 8t1·ajzaken . - Gewettigde veT
denking. - Ve1·zoek geg1'0ncl op jeiten ten 
laste gelegd van ande1·e ove1·heden dan de 
geTechten . - Niet-ontvankelijkheid. 
Niet ontvankelijk is het verzoek van de 
beklaagcle tot verwijzing van een recht
bank naar een andere wegens gewettigcle 
verclenking, clat gegroncl is op feiten ten 
laste van andere overheclen clan gerech
ten. (Sv., art . 542.) 

19 j1.mi 1972. 986 

8. - 8t1·ajzalcen. - Gewettigde veJ·
denking. - Ve1·zoelc ge1·icht tegen J'echts
colleges wam·aan de zaak ontt1·ok]cen is. -
Ve1·zoelc zondeT 1·eden van bestaan. - Het 
verzoek tot verwijzing van een rechtbank 
naar een andere wegens gewettigcle ver
clenking dat gegroncl is op feiJ;en ten laste 
gelegcl van rechtscolleges waaraan de 
zaak onttrokken is, heeft geen reclen van 
bestaan. 

I9 j1.mi I972 . 986 

9 . - B~wge1'lijlce zalcen . - Aanvmag 
tot ontt1·elclcing van de zaalc wegens gewet
tigde ve1·denlcing. - Ve1plichting zich te 
wenden tot een advocctat bij het Hoj vctn 
cassatie. - In burgerlijke zaken is de 
aanvraag tot onttrekking wegens gewet
tigcle verclenking slechts ontvankelijk 
indien zij is voorgeclragen door een aclvo
caat bij het Hof van cassatie. (G.vV., 
art. 478, 648 en vlg.) 

I9 jrmi I972. 986 

VERZEKERINGEN. 

1. - VeTplichte ctctnsp1·alcelijlcheidsve1'
zelce?'ing inzake moto?Tijt~tigen. - Model
contmct, cwtilcel 38. - Uitlegging . -
Artikel 33 van het moclelcontract voor de 
verzekering i:nzake motorrijtuigen worclt 
uitgelegd op een wijze die strookt met de 
bewoordingen ervan door het arrest, 
waarbij worclt beslist dat de buitenclienst
stelling van het in het verzekeringscon
tract omschreven voertuig niet 1nag 
worden gelijkgest elcl met het geval van 
overclracht van het voertuig, wanneer 
blijkt dat deze buitenclienststelling club
belzimJ.ig is en bedrog mogelijk maakt 
door het opeenvolgencl of zelfs gelijk-

tijclig in het verkeer brengen van twee 
voertuigen onder clekking van een polis 
clie in beginsel enkel het gebruik van het 
erin omschreven voertuig clekt. 

13 september I97l. 45 

2. - Ve1plichte aanspmkelijkheidsve1·
zeke1·ing inzalce moto1'1'ijt~tigen. - StTajza
ken. - RechtsvoTde1·ing van de bu1·gerlijlce 
pa1·tij tegen het Gemeenschappelijlc lJ!lo
toJ·wam·boJ'gfonds tot te1·ugbetaling van de 
beg1·ajeniskosten. - Rechtsvonle1·ing niet 
ingewilligd. - Geen antwoonl op de 
conclusie van deze pctTtij. - Niet gemoti
vee?·de beslissing. - Niet gemotiveercl is 
de beslissing die, zoncler te · antwoorclen 
op de miclclelen die regehnatig in concln
sie door de bm·gerlijke partij zijn voor
gestelcl, enkel beslist, clat de burgerlijke 
rechtsvordering van cleze partij tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfoncls 
tot terugbetaling van de begrafeniskos
ten niet gegrond is. 

I3 september I97l. 45 

3. - Landve1·zeke1·ingen. Ve?·sch~tl-
digcl zijn van cle ve1·zelce?·ingsp1·emie en 
opeisbaa1·heid van deze p1·emie. - Onde?'
scheiclen beg1·ippen. - Het verschuldigd
zijn van een verzekeringspremie en de 
opeisbaarheicl van deze premie zijn twee 
te onderscheiden begrippen. (Wet van 
11 j1.mi I874, art. I.) 

30 september I97l. 119 

4 . - Ve1·plichte aanspmlcelijlcheidsve1·
zelce1·ing inzalce moto1'1'ijtttigen. - Excep
ties die dooT de 1JeTzelceJ•act1' actn de bena
deelrle htnnen wonlen tegengewo1·pen. -
BegTip. - De nit de verzekeringsover
eenkonJ.st voortvloeiencle excepties die, 
naar luicl van artikel II van de wet van 
I juli I956 betreffencle de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake n1.o
torrijtuigen, door de verzekeraar aan 
de benadeelcle niet kunnen worden t-egen
geworpen, zijn d e excepties clie de verze
keraar op een bestaancle overeenkomst 
kan gronclen om ontslagen te worden 
van zijn verplichtingen jegens de verze
keringnemer en niet clie welke het 
bestaan zelf van de overeenkon1.st, haar 
clraagwijclte en clekkin g van het risico 
betreffen . 

1 oktober 1971 en 29 februari I972. 
I23 en 600 

5 . - Ve1·zelce1·ing vctn de bu?·ge1'1'echte
l1;j lee CtctJ~SJJ'I'ctJcelijlcheid inzctke motoJTij
t~tigen . - In het vm·lcee1· b1·engen van een 
ve1·vctngingsvoe1·tuig. - Ve1·plichting voo1· 
cle eigenam· zijn b~w·gen·echtelijlce ctan8pm-
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Jcelijlcheid te delclcen doo1· een ve1·zelce1'ing 
die beantwoo1·dt aan de bepalingen van de 
wet van 1 juli 1956. - De eigenaar van 
het vervangingsvoertuig die dit voertuig 
in het verkeer brengt of laat brengen, is 
verplicht zijn burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid te dekken door een verzekering 
welke aan de bepalingen van de wet van 
1 juli 1956 beantwoordt. (Wet van 1 juli 
1956, art. 2 en 3.) 

n oktober 1971. 193 

6. - Ve1·zelce1·aa1' vcm de bw·ge?'?'echte
lijlce aanspmlcelijlcheid inzalce moton·ij
tuigen. - Ve1'vangingsvoe1·t1tig. - Ve1·
plichtingen van de ve1·zelce1 am· van het 
001'SP1'0nlcelijlc ve1·zelce1·de voe?'tttig. - D e 
verzekeraar van een voertuig dat tijdelijk 
onbruikbaar wordt is in priricipe geen 
dekking verschuldigd voor het voertuig 
dat ter vervanging van het verzekerde 
voertuig in het verkeer is gebracht; wil 
hij de wettelijk verplichte dekking op 
bijkomende wijze too dit voertuig uit
breiden, dan staat het hem vrij deze 
dekking te beperken. (Wet van 1 juli 
1956, art. 2 en 3.) 

22 oktober 1971. 193 

7 . - Bestttttnlm· van een landbouwt1·ac
to1· veTzelce1·d voo1· de schade die niet alleen 
voo1·tvloeit ttit cle eigendom en ttit het 
geb?'ttilc van de t?·acto1·, maa1· oolc ttit het 
t1·elclcen van de landbottwwe?·lctttigen cloo1· 
de tmcto?' . -- Kind dar, van de bestuttnle?' 
van de tmcto1' de toelating heejt gele1·egen 
om op het gesleepte landbottwwe?·lctttig 
plaats te nemen. -Kind gewond. - Ge
b?·elc aan voo1·zichtigheid of voo1·zichtigheid 
opgelevenl cloo1' de toelating die cie bestutt1'
de?' van de tmcto1· aan het lcind heejt 
gegeven. - Schade die het lcind heejt gele
den, wo1·dt gedelct doo1· de ve?·zelce?·ings
ove?·eenlcomst van de besttttwde?' van de 
t1·acto1', hoewel deze bij het besttw·en van de 
t1·acto1· geen onvoo1·zichtigheid heejt begaan 
en cle t1'acto1· doo·r geen geb1·elc is aangetast. 
- Indien een verzekeringsovereenkomst 
de schade dekt die niet alleen voortvloeit 
uit de eigendom ofuit het gebruik van een 
landbouwtractor, maar ook uit het trek
ken van landbouwwerktuigen door deze 
tractor en het kind, dat 'nm de bestuurder 
van deze tractor de toelating heeft gekre
gen om het op het door de tractor gesleep
te landbouwwerktuig in een onvaste en 
gevaarlijke houding plaats te nemen, 
gekwetst wordt, en nu er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen deze verwondin
gen en het gebrek aan vooruitzieho of 
voorzichtigheid van d e bestuurder van de 
tractor, beslist de rechter ·wettelijk dat de 

schade die het kind heeft geleden, gedekt 
wordt door de verzekeringsovereenkomst 
van de bestuurder van de tractor, hoewel 
deze bij het besturen van de tractor geen 
font heeft begaan en de tractor door geen 
gebrek was aangetast. (B.W., arti
kel 1382; wet van 1 juli 1956, artikel 2 
en 3; S.W., art. 418 en 420.) 

28 oktober 1971. 220 

8. - Ve1·plichte aanspmlcelijlcheidsver
zelce?·ing inzalce moto?'1'ijtttigen . - Voo?'
we?'P van deze veTzelce?·ing.- De verplich
te aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen dekt de schade die door 
het verkeer van het verzekerde voertuig 
op de openbare weg en op de daarmee 
gelijkgestelde terreinen wordt veroor
zaakt, maar zij dekt niet de schade die 
een voertuig kan veroorzaken wanneer 
het alleen als machinewerktuig gebruikt · 
wordt voor bedrijfsverrichtingen. (Wet 
van 1 juli 1956, art. 2, § l.) 

5 november 1971. 239 

9 . - V e1plichte aanspmlcelij lcheidsve?'
zelce1·ing inzalce moto?Tijtttigen . - Gestolen 
voe1·tuig.- Hele1· geniet de delclcing van de 
ve?·zelce1·ing niet. - In zover artikel 3 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen degene die zich 
door diefstal de macht over een voertuig 
heeft verschaft, uit de dekking van de 
verzekering 11itsluit, bedoelt het niet 
alleen de dief van het gestolen voertuig, 
maar ook de heler van dit voertuig. 

6 december 1971. 342 

10. - Landve1·zelce?·ingen. - Wet van 
. 11 juni 1874-, w·tilcel 22.- Indeplaatsstel

ling van de ve?·zelce?·aa?', die de schade he eft 
betaalcl, in de 1·echten van de ve1·zelce1·de . -
G1·ens van deze indeplaatsstelling. - De 
bij artikel 22 van de wet van ll jtm.i 1874 
ingevoerde indeplaatsstelling ten voor
dele van de verzekeraar die de door de 
verzekering gedekte schade heeft betaald, 
heeft tot gevolg dat de schuldvordering 
zelf van de verzekerde tegen de voor de 
schade aansprakelijke derde, met a l haar 
bestanddelen en toebehoren, ten belope 
van die schadevergoeding aan de v erze
keraar wordt overgedragen. 

20 december 1971 en 17 april 1972. 
382 en 768 

11. - Lanclve?·zelce?·ingen. - Wet van 
H jttni 1874, aTtilcel 22.- Indeplaatsstel
ling van de ve?·zelce?·aw·, die de schadeve?'
goeding heejt betaald, in de 1·echten van de 
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ve1·zelce1·de. - Uitgest1·elctheid van rie ove1·
d1·acht van de aldus ove1·gedmgen sclmld
v01·de1·ing. - De overdracht van de 
schuldvordering van de verzekerde tegen 
de voor de schade aansprakelijke derde 
aan de verzekeraar die de schadevergoe
ding heefb betaald, ten gevolge van de 
indeplaatsstelling welke door artikel 22 
van de wet van 11 juni 1874 is ingevoerd, 
geschiedt ten belope van de vergoecling 
die aan de verzekerde werd betaald en 
niet naar gelang van de rechten van de 
verzekerde ten aanzien van de voor de 
schade aansprakelijke derden. 

20 december 1971. 382 

12.- Ve1·plichte aanspmlcelijlcheidsve?"
zelce?"ing inzalce moto?Tijtuigen. - Ve1·ze
lce1·aa1· van de belclaagde, die voo1· het straf
ge?·echt vrijwillig is tussengelcomen en 
jegens de benadeelde pa1·tij is ve1·oo?·deeld. 
- Hoge1· be1·oep van deze ve1·zelce1·aa1· 
alleen. - Ontvanlcelijlcheid. - Gevolgen. 
- De verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de beldaagde, 
die vrijwillig is tussengekomen voor het 
strafgerecht dat kennis heeft genomen 
van de rechtsvordering tot vergoecling 
van de schade veroorzaakt door het 
motorrijtuig van de beldaagde en die 
samen met de beklaagde is veroordeeld 
tot de betaling van schaclevergoeding 
aan de benadeelde partij, is ontvankelijk 
om aileen hoger beroep in te stellen tegen 
deze beslissing, om de beslissiug op de 
strafvordering te betwisten in zover zijn 
eigen veroordeling hierop is gegrond en 
aile middelen aan te voeren die de 
beldaagde had lnmnen voor<hagen om. 
hem voor het ongeval niet aansprakelijk 
te doen verldaren. (Wet van 1 juli 1956, 
art. 9; Sv., art. 202.) 

20 december 1971. 382 

13.- Ve1-plichte actnspralcelijlcheidsve?"
zelce?·ing inzctlce moto?Tijtttigen. - Beding 
van ile ve1·zelcm·ingsove?·eenlcomst wam·in de 
verzelce1·aa1· zich een 1·echt van verhaal 
voorbehowlt op de vm·zelcenle. - Wettelijlc
heid. - Beg1·ip. - Geen enkele wetsbe
paling verbiedt dat in een overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtu.igen 
wordt bedongen dat de verzekeraar, in 
verband met de aan de getroffene te 
betalen vergoeclingen, een recht van ver
haal heeft op de verzekerde indien, op het 
ogenblik dat hij de schade veroorzaakt, 
het voertuig niet gedekt is door het 
reglementair voorgeschreven schouwings
bewijs en zonder dat bovendien het 
bestaan moet worden bewezen van een 

andere fout of van een oorzakelijk ver
band tussen dit verznim en de schade. 
(B.W., art . 1134; wet van 1 juli 1956, 
art. 11, lid 2, en 21.) 

21 januari 1972 en 23 juni 1972. 
498 en 1014 

14.- Ve1·plichte aanspmlcelijlcheidsver
zelce?·ing inzalce moto1·1·ijtuigen. --:- Bepa
ling van de ve?·zelce?·ingsove?·eenlcomst dat 
de ve1·zelce1·aa1· geen ve1·haal op de ve1·ze
ke1·de lean uitoejenen, wegens de niet- uit
voe?·ing van een binnen een bepaalde 
te1·mijn te ve?Tichten handeling, indien de.zer 
verzelcenle germ sclntld t1·ejt en hij deze 
handeling zo spoedig mogelijlc heejt veT-
1·icht. - Uitlegging. - De bewijskracht 
van de bepaling van een overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
h eidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
naar luid waarvan « wanneer het verzuim 
van een binnen een bepaalde term.ijn te 
verrichten handeling (ten gtmste van de 
verzekeraar) een verhaal op de verzekerde 
tot gevolg heeft, dit verhaal (evenwel) 
niet kan worden uitgeoefend, indien de 
verzekerde geen schuld treft en hij het 
verzuim. zo spoedig mogelijk hersteld 
heeft », wordt niet miskend door het 
arrest dat beslist, dat geen « verzuim van 
een binnen een bepaalde termijn te 
verrichten handeling », in de zin van deze 
bepaling, is het feit het voertuig tot het 
verkeer te hebben toegelaten op het 
ogenblik dat het de schade heeft veroor
zaakt, zonder te zijn gedekt door het 
reglementair voorgeschreven schouwings
bewijs, welk feit, krachtens een andere 
bepaling van de overeenkomst, de verze
keraar een recht van verhaal op de 
verzekerde geeft in verband met de aan 
de getroffene te betalen vergoedingen. 
(B.W., art. 1322.) 

21 januari 1972. 498 

15. - Ve1·plichte ctanspmlcelijlcheidsve?·
zelce?"ing inzalce moto1Tijtuigen. - Ve1·lcee1· 
op de openbm·e weg, op te?Teinen die voo1· 
het pttblielc toegctnlcelijlc zijn en op zelce1·e 
niet openba1·e te1·1·einen. - Wet van 1 jttli 
1956, cwtilcel 2, § 1. - Beg1·ip. - De 
rechter die vaststelt dat een motorrijtuig 
schade heeft veroorzaakt toen het werd 
afgeladen van de vrachtwagen die het als 
koopwaar had vervoerd naar een garage 
waar het m.oest worden geleverd, beslist 
wettelijk dat dit voertuig op het ogenblik 
van het ongeval niet in het verkeer was op 
de open bare weg of .op de erm.ee gelijkge
stelde terreinen, in de zin van artikel 2, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de aansprakelijld1eidsverzekering inzake 
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motorrijtuigen en dat dientengevolge de 
aansprakelijkheid waartoe dit ongeval 
aanleiding kon geven, niet die was waar
van in cleze wet sprake is. 

18 februari 1972. 565 

16.- Ve1plichte aanspmlcelijkheidsve7'
zeke7·ing inzake moto7'1'ijtuigen. - Eigen 
1·echt van de benadeelde tegen de ve7'zeke-
1'aa?'. - Voo1·waa1·de. - Ontbinding of 
scho1·sing van de ve?·zeke?·ingsove?·eenkomst 
v661· het ongeval. - Gevolg op de ?'echt
st?·eelcse vo1·de1 ing van de benadeelde tegen 
de ve1·zelcemw·. - Ret eigen recht tegen 
d e verzekeraar, ten voordele van de 
benadeelde ingevoerd door artikel 6 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, is afhankelijk van 
h et bestaan van een verzekering ten tijde 
van het ongeval ; zolang artikel 13 van 
deze wet niet van luacht is, kan de 
verzekeraar aan de benadeelde, die een 
rechtstreekse vordering instelt, die out
binding of de schorsing van de overeen
komst van v66r het ongeval tegenwerpen, 
indien deze ontbinding of deze schorsing 
blijkt hetzij uit een akkoord met de 
verzekerde, hetzij uit een gerechtelijk 
beslissing ; het akkoord met de verzekerde 
kan blijken uit een bepaling van de 
verzekeringsovereenkomst. 

19 mei 1972. 874 

17.- VeTzeke1·ingen in het algemeen.
Rechtsvonle1·ing van de dade1· van een 
schadelijk jeit tegen de ve1·zelcema1' die zijn 
bu?·ge?'?'echtelijke aanspmkelijlcheid dekt. 
- Ve1jaTing. - Wet van 11 jtmi 1874-, 
w·tilcel 32. - Ve1ja1·ing van cle ?'echtsvo?'
de?·ing cloo1· ve1·Zoop van d1·ie ja1·en te Teke
nen van de gebetwtenis wam·op zij is 
gegTond. - Stel8el zowel van v661· als van 
na de inwe1'7cingt?'eding van w·tikel 2 van 
de wet van 30 mei 1961 clat aan w·tilcel 32 
is toegevoegcl. - Gebeu1·tenis. - Beg1·ip. 
- De gebem·tenis waarop gegrond is 
de rechtsvordering van de verzekerde, 
aansprakelijke dader van de aan een 
ander veroorzaakte schade, tegen de ver
zekeraar die zijn burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid dekt en te rekenen waar
van ·krachtens artikel 32 van de wet van 
11 jm1i 1874 op de verzekeringen de 
driejarige verjaring van · deze rechtsvor
dering begint te lopen, is geenszins, 
zowel onder het stelsel van v66r de in
werkingtreding van artikel 2 van de wet 
van 30 mei 1961, dat geiioemd artikel 32 
heeft aangevuld, als onder h et stelsel dat 
voortvloeid uit deze laatste wet, het 

CASSATIE, 1972. - 39 

I . ongeval waardoor de schade is veroor
zaakt. 

22 juni 1972. 1005 

18. - Lanclve?·zelce?·ingen. Brand-
ve1·zeke1·ing. - Wet van 11 juni 1874-, 

, a1·tilcel 38. - B1·and van een on1·oe1'end 
goed. - Ve1·zelce7·ing voo1· huur1·isico. -
Schadeloosstelling valt aan de eigenaw· te 
beu1·t. - In geval van brand van een 
onroerend goed, valt de schadeloosstel
ling, verschuldigd aan de huurder -die het 
huurrisico liet verzekeren, te beurt aan de 
eigenaar van h et onroerend goecl, met 
uitsluiting van de schuldeisers .van · de 
verzekerde. (Wet van ll juni 1874, 
art. 38.) 

30 juni 1972. 1050 

19. - Landve?"Zelce?·ingen. Brand-
ve?'zeke?"ing; - Wet van 11 _juni 1874, 
w·tikel 38. - Bmnd van een om·oe1·end 
goecl. - Vm·zeke1·ing voo1· hutt1'1'isico. -
Eigenaa1· van het om·oe1·end goed niet 
schadeloos gesteld. - A1·1·est waa1·bij de 
ve1·zeke?'aa7· wo1·dt ve?·oo1·deeld om de lc?·ach
tens deze ve7·zelce1·ing ve?'schulcligcle schade
loosstelling te betalen aan de jailliete massa 
van de httu1·de1·. - Onwettelijkheid. -
Artikel 38 van de wet van ll juni 1874 
wordt geschonden door het_ arrest dat, 
na te hebben vastgesteld dat. de eigen(L!lr 
niet volleclig is schadeloos gesteld voor de 
schade ten gevolge van brand van zijn 
onroerend goed, niettemin de verzeke
raar veroordeelt om aan de failliete massa 
van de huurder de schadeloosstelling te 
beta-len, die is verschuldigd krachtens de 
overeenkomst waarcloor het huurrisico 
werd verzekerd. · 

30 juni 1972. 1050 

VERZET. 

1. - Stmjzalcen . V e?'OO?'dele'Jide 
beslissing bij ve1·stelc gewezen. ----.: On?·egel
matige betelcening. - Doet de : ve?·zette?'· 
mijnen niet lopen. - De betekening van 
een beslissing van veroordeling bij ver
stek die gedaan wordt aan de vroegere 
woonplaats van de veroordeelde· in 
Belgie, nadat deze regelmatig verklaard 
heeft dat hij zijn woonplaats in het 
buitenland vestigde en zonder dat hij op 
de plaats van zijn vroegere woonplaats 
zijn verblijfplaats heeft gevestigd of_ er 
woonplaat.s heeft gekozen, doet de ver
zettermijn niet lopen en heeft derhalye 
niet de schorsing van de verjaring van de 
strafvordering ten gevolge. (G.W., art. 40 
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en-2; Sv., art. 187; wet van 17 april1878, 
art. 24.) 

6 september 1971. 8 

· 2 .. - St1·ajzaken. - TleTvanging van 
een enlcele st1·aj do01· ve1·scheidene stTafjen. 

. - Totaal van de oncle?·scheiclen stntfjen 
gaat de enlcele st1·aj niet te boven of is zelfs 
mincle1· zwam·. - Ve1·zwm·ing van de st?·aj. 

·- Het. arrest dat, op verzet, verscheidene 
straffen uitspreekt uit hoofde van feiten 
waarvoor het verstekvonnis wegens de 

· eenheid van strafbaar opzet een enkele 
straf had uitgesproken, verzwaart de 
uitgesproken straf, zelfs indian het totaal 
van de afzonderlijke straffen de enkele 
straf niet te hoven gaat of zelfs minder 

'.!?'waar is . 
21 december 1971. 404 

3 . - Stmjzalcen. - Vonnis bij ve1·stelc 
: waa1·tegen het openbcta?' ministe1·ie niet in 
hager be1·oep is gekomen . - Beslissing op 

· het hoge1· be1·oep van het openbaaT minis
te?·ie tegen het op ve1·zet gewezen. vonnis. -
T1 e1·zwa1·ing van cle bij ve1·stelc ttitgespTolcen 
stmf. - Onwettelijlcheid. - W anneer het 
openbaar ministerie niet in hoger beroep 
is gekomen tegen een verstekvonnis, kan 
de rechter in hoger beroep, op het hoger 
beroep van het openbaar m inisterie 
tegen het op het verzet van de beklaagde 
gewezen vonnis, de door het verstekvon-

. nis uitgesproken straf niet verzwaren. 
(Sv., art. 187, 188 en 202; wet van 1 mei 
1849, art. 7 en 203.) 

.21 ·december 1971. 404 

4. - 8t?·afzalcen . - Buitengewone te?' · 
mijn. - Aanvang.- Kennisneming van 

' de betelcening van het vonnis. - Uitvoe
?'ingsakte van het vonnis. - Beoo1·deling 
doo?' de feite?wechte?'. - G1·enzen . - Hoe
wei het aan de rechter staat soeverein in 
feite te beoordelen of een uitvoeringsakte 
van een verstekvonnis, zoals een bevel 
tot gevangenzetting, de kennisneming 
van de betekening van bet vonnis impli
ceert, is dit niet meer het geval wanneer 
de uitvoeringsakte uitdrukkeiijk vast
stelt dat het vonnis is betekend. Sv., 
art. 187, lid l.) (Impliciete oplossing.) 

21 februari 1972 . 580 

5 . - Bu1·ge?·lijlce zaken. Vonnis bij 
ve1·stelc . - Akte van VM'zet die de middelen 
van de ve1·zetdoencle pm·tij moet bevatten . 
Dmagwijdte van deze ve1·plichting. 
Nietigheid _bedoeld in a1·tilcel 161 van het 
W etboelc van btt1'(fe?·lijke 1'echtsvonle1·ing. 
- Vonnnietigheid . - De artikelen 161 

en 437 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, d ie bepalen dat de akte 
van verzet de middelen van vei'zet moet 
bevatten, hebbeu tot doel deze m iddelen 
ter kennis te brengen van de verweerder 
op verzet en te vermijden dat het verzet 
I outer opschortend zou zijn ; de uietigheid 
waarvau sprake in de eerste van deze 
wettelijke bepalingen is een vormnietig
heid die in een privaat belang wordt 
voorgeschreveu en die niet kan worden 
aangenomen wanneer niet is aangetoond 
dat zij de verweerder op verzet benadeeld . 
(Rv., art. 17il.) 

17 maart 1972. 675 

6. - Btwge?·lijke· zalcen. Jle?'stelcvon-
nis. - A kte vam ve1·zet wacurin de middelen 
van ve1·zet voo?·lcomen. - Conclttsie vcm de 
ve1·zetiloencle pm·tij waa1·in tot staving van 
haa1· verzet oak middelen ctangevoenl tvoT
den, die niet in de akte van ve1·zet voo?'· 
komen. Ontvankelijkheid vcm deze 
middelen.- Voonvactnle . - De partij die 
verzet heeft gedaan tegen een verstek
vonnis is ontvankelijk om bij conclusie 
verweenniddelen aan te voeren die niet 
voorkomen in haar akte van verzet, 
wanneer de verwerende partij op verzet 
kennis eryan gehad heeft ; de beslissing 
waarbij deze middelen ontvankelijk wor
den verk laard, schendt de wettelijke 
bepalingen tot regaling van de verzetpro 
cedm·e niet en miskent evenmin de be
wijskracht van de akte van verzet. (Rv., 
art. 161 en 437; B.W., art. 1319, 132.0 en 
1322.) 

17 maart 1972. 675 

7 . - St1·ajzaken. - T1 e1·stekvonnis waar
tegen het openbam· ministe1·ie geen hoge1· 
be1·oeJJ heeft ingesteld. - Beslissing op 
het hoge1· be1·oep van het openbam· minis
te?"ie tegen het vonnis op ve1·zet. - Vm·
zwa?·ing van de bij ve1·stek ttitgesp1·oken 
stmj. - Omvettelijlcheid. - Wanneer het 
openbaar ministerie tegen een verstek
vonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, 
kan de rechter in hoger beroep, op het 
hoger beroep van het openbaar mi11isterie 
tegen het op het verzet van de beklaagde 
gewezen vonnis, de door het verstekvon
nis uitgesproken straf niet verzwaren. 
(Sv., art. 172, 187, 202 en 203.) 

12 j1.mi 1972. 952 

8. - Stntjzalcen . - Dctgvaanling voo1· 
een late1·e te1·echtzitting net het vm·st1·ijken 
vcm de te1·mijn om te ve1·schijne.n . - Geen 
g1·oncl tot nietigheid of niet-ontvcmkelijlc
heicl van het veTzet. - N och artikel 188 
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noch de artikelen 174 en 208 van het 
W etboek van strafvordering en 5 van de 
wet van 1 mei 1849 die betrekking heb
ben, het eerste, op het verzet tegen de 
verstekvonnissen in eerste aanleg van de 
correctionele rechtbanken en, de andere, 
op het verzet tegen de beslissingen die in 
hoger beroep bij verstek zijn gewezen, 
leggen nietigheid of niet-ontvankelijkheid 
op omdat het exploot waarbij verzet 
wordt gedaan, dagvaarding inhoudt op 
een latere terechtzitting dan die welke 
volgt op het verstrijken van de t ermijn 
van tien of van drie dagen, zoals is ver
m eld in voornoemde artikelen 188 en 208. 

19 juni 1972. 978 

VISSERIJ. 

1. - Rivie7·visse7·ij. - V is1·echt in een 
k7·eelc, [!elegen in een polcle7', verboclen met 
openbare watedopen en niet beho1·encl tot 
de bevaa?·bm·e of vlotbm·e waterlopen. -
Vis1·echt lcomt toe aan de oeve7·ei[!enaa7'S. 
H et visrecht in een kreek, die gelegen is 
in een polder, die zodanig met openbare 
waterlopen verbonden is dat de vissen 
zich vrij kunnen bewegen tussen de 
kreek en de waterlopen, en die niet 
behoort tot de bevaarbare of vlotbare 
waterlopen, komt toe aan de oevereige
n aars en niet aan de polder die geen 
oevereigenaar is. (Wet van 1 juli 1954, 
art. 6.) 

17 september 1971. 61 

2. - Rivie1·vissen'j. Verbetwdve?' -
lcla?·in[! van vistuigen . - Voo7·waa?·cle. -
Vistuigen worden verbeurd verklaard op 
voorwaarde dat zij, na aanmaning, aan 
d e verbalisant overhandigd zijn ; ingeval 
d e overtreder, na de aanmaning, in 
gebreke blijft, wordt hem., in plaats van 
d e verbeurdverklaring, een veranderlijke 
geldboete opgelegd. (Wet van 1 juli 
1954, art. 24.) 

29 mei 1972. 915 

VOEDINGSWAREN. 

1. - Bote?'. - Wet van 8 jttli 1935, 
a1·tilcel 23, § 1, 2°, - « Bewust » overt?·eden 
van cle bepalin [!en van artikel 20 . - B e
g?·ip.- fu'tikel23, § 1, 2°, van de wet van 
8 juli 1935 betreffende bot.er, margarine , 
bereide vetten en andere eetbare vetten, 
waarbij zij die bewust de bepalingen 
hebben overtreden van artikel 20, dat 

onder meer de v erkoop verbiedt .van',bo- . 
ter die minder dan 82 t.h. vetstof bevat, . 
met correchonele straffen worden ge- , 
straft, is slech~;s van toepassing ·;indien 
de overtreder wel wist dat de boter een 
onvoldoende vetgehalte b evatte, toen hij 
d e in dit laatste artikel vermelde ver
richtingen heeft uitgevoerd. 

ll oktober 1971. 158 

2. - Venleling van zuiveljn·od·ukten. ~ 
Ve1·kopen of te !coop aanbieden van niet
gepastetwiseerde of niet- gesterilisee1·de melle. , 
Ove?'t7·eding van m·tilcel 17 van het konink
lijlc beslttit van 27 f eb?·um·i 1963. - Stmf
f en die van toepassing zijn. - De overtre
dingen van artikel 17 van h et koninklijk 
besluit van 27 februari 1963 betreffende 
d e verdeling van zuivelprodukten, dat 
onder meer aan venters verbiedt niet
gepasteuriseerde of niet-gesteriliseerde · 
m elk te verkopen of te !wop aan te hie
d en, worden · gestraft met de politie
straffen gesteld bij artikel 3 van de wet 
van 20 juli 1962 betreffende de handel in 
landbouw, - tuinbouw- en zeevisserijpro' 
dukten. (K.B. van 27 februari 1963, 
art. 18, § l.) 

27 juni 1972. 1031 

VOLKSTELLING. 

1. - Algemene volkstelling en nijver-· 
heids- en handelstelling. - Koninklijk 
beslttit van 5 augusttts 1970,.a?·tikel21 . 
Ambtshalve ttitvoe1·ing van de voorschr~ften 
van clit beslttit. - Ve7Tichtingen. - Arti
kel 21 van het koninklijk besluit van 
5 augustus 1970, waarin wordt bepaald 
dat d e voorschriften van dit besluit van 
ambtswege kunnen worden uitgevoerd, 
beslis~ noodzakelijk dat d e verrichtingen 
voor de uitvoering van ambtswege 
dezelfde zijn als di e welke in de v.ooraf
gaande artikelen zijn vermeld. 

19 jtmi 1972. 987 

2. - Algemene vollcstelling en· nijve?'
heids- en handelstelling. - Koninklijk 
beslttit van 5 attgustus 1970. - Weige1·ing 
zich acm de ttitvoering van de telling te 
onde?'We?-pen lean slechts on?·echtstreelcs 
politielce [!evolgen hebben. - Gemeen-. 
?'echtelijlc miscl?·ijf zelfs indien hij die 
wei[!e?·t gehandeld heeft met de bedoeling <J,e 
goecle we1·king van de politielce instellingen 
te belemme7'en. - D e weigering om zich 
aan de uitvoering van de telling te onder
werpen kan. slechts onrechtstreeks poli- · 
tieke gevolgen hebben, daar de bevoegde 
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ambtenaren·het recht hebben van ambts
wege de voorschriften van het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1970 uit te voeren 
en de practische onmogelijkheid waarin 
zij zich zouden bevonden hebben om de 
veralgemeende weigering van een ver
ldaring te herstellen, niet kan volstaan 
om aan het misclrijf een politiek karakter 
t e ·verstrekken; het is derhalve een 
gemeenrechtelijk misdrijf, zelfs inclien hij 
die geweigerd heeft, clit heeft gedaan met 
de bedoeling de werking van de politieke 
instellingen te belemmeren. 

I9 juni I972. 987 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
·, 
1. ~ Btwge?'lijke zaken. - Ge?·echte

lijlc Wetboelc, m·tikel 774, lid 2. - Ve?·
plichting vooT de ?'echte?' de he1·opening van 
de debatten te bevelen alvo1·ens de vo1·dm·ing 
aj te wijzen op gmnd van een exceptie die 
de pa1·tijen voo1· hem niet hadclen ingeme
pen. - Exceptie. - Beg1·ip. - De rechter 
is verplicht de h eropening van de debat
ten te bevelen wanneer hij een vordering 
geheel of gedeeltelijk afwijst op grond 
van een exceptie die de partijen voor hem 
niet had den ingeroepen, met name van 
een exceptie van onbevoegdheid, nietig
heid, verjaring, verval of niet-ontvanke
lijkheid, maar niet wanneer hij op 
feitelijke · omstandigheden stetmt clie aan 
zij1i. beoordeling zijn onderworpen. (G.W., 
art. '774, lid 2.) · 

I oktober I97l. I22 

2. _:__ Btwge1·lijke zaken. - Ge?·echtelijlc 
Wetboelc, a1·tilcel 77ft., lid 2.- Ve?'J!lichting 
voo1· de 1·echte1· de he1·opening van de debat
ten te bevelen . - Voonvaanlen. - De 
rechter is slechts verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer hij 
een vordering geheel of gedeeltelijk 
afwijst, op grond van een exceptie die 
de .partijen vnor hem niet hadden inge
roepen. (G.W., art. 774, lid 2.) 

IO oktober I97l. I25 

3. ---' St1·ajzaken. - Vonnis van de coT
?'ectionele ?·echtbanlc nietig wegens het 
om·egelmatig ve1·hom· van een getttige. -
Hof van be1·oep stetmt op de ve1·lclm·ingen 
van deze getuige, die het 1·egelmatig heeft 
gehom·d. - Nietigheiil van het vonnis 
zonde1· invloed op de wettelijkheid van de 
beslissing in hoge1· be1·oep. - De gedlclig
heid van de beslissing van het hof van 
beroep wordt niet aangetast door de 
nietigheid van het beroepen vonnis we-

gens het verhoor van een getuige zonder 
eed, wam'leer dezelfde getuige weer, maar 
onder eed, is gehoord door de rechter in 
hoger beroep en deze aileen steunt op de 
aldus voor hem afgelegde verklaringen. 

25 oktober I97l. 206 

4. - St1·ajzalcen. - Desktmdigenoncle?'
zoek. - Eed die doo1· cle cleskundige moet 
wo1·den ajgelegcl. - De in strafzaken 
aangestelde deskundige moet de eed 
afleggen in de bewoordingen voorgeschre
ven bij artikel 44, lid 2, van het Wetboek 
van strafvordering, zoals dit is gewijzigd 
bij de wet van 27 maart I970, of in 
gelijkwaardige bewoordi.ngen, waarbij 
aan de deskundige alle uit de wettelijke 
eed volgende verplichtingen worden op
gelegd . 

26 oktober I97l. 2I2 

5. - St1·ajzaken . - Con·ectionele ?'echt
banlc. - Pmces-ve1·baal van een te?·echt
zittin g, tijdens wellce de zaalc behandelcl 
wenl, niet voo1·zien van de l~ancltelcening van 
cle voo1·;dtte1· of van cle g1·iffie1·. - Vonnis 
waa1·in niet alle ve1·eiste va8tstellingen 
voo1·komen om cle ?'egelmatigheicl van cle 
·rechtspleging te bewijzen. - Nietigheid.
Nietig is het vonnis van de correctionele 
rechtbank, indien het proces-verbaal van 
de terechtzitting, tijdens welke de zaak 
behandeld werd, niet voorzien is van de 
handtekening van de voorzitter of van 
de griffier, en in het vonnis niet aile 
vereiste vaststellingen voorkomen om de 
regelmatigll.eid van de rechtspleging t.e 
bewijzen. (Sv., art. I 55 en I89; wet van 
I mei I849, art. IO .) 

8 november I97l en I 5 februari I972. 
246 en 556 

6. - Stmjzalcen . - Getttige. - Ve?·
plichting tot eeclaflegging, behottclens in de 
gevallen bij de wet op bepe1·lcencle wijze 
beJJaalcl. - 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, behoudens in de gevallen bij de 
wet op beperkende wijze bepaald. · 

I6 november I97l. 262 

7.- Stmjzaken. - Stmjvo1·cle1'ing.
Tussenlcomst van het openbaa1· ministe1·ie. 
- W etboelc van stm:fvo1·cle1·ing, a1·tikel 153. 
- Toepassingsgebiecl. - De bepalingen 
van artikel I53 van het Wetboek van 
strafvordering, volgens welke het open
baar ministerie de zaak samen:vat en zijn 
conclusie neemt, heeft alleen betrekking . 



VONNISSEN EN ARRESTEN. 1225 

op de rechtspleging voor de politierecht
banken. 

16 november 1971. 263 

8. - Stmjzakem. - Hoj van be1·oep 
neemt kennis van de st·rajvo1·de1·ing. 
Tussenkomst van het openbaa1· ministe1·ie. 
- VooTwe1'P en vaststelling. - Wanneer 
het hof van beroep kem1is neemt van de 
strafvordering is het openbaar ministerie 
met ertoe gehouden de zaak samen te 
vatten ; zijn grieven tegen het beroepen 
vom1is of zijn vorderingen op de grieven 
die door de beklaagde worden ingebracht 
moeten noch in het arrest noch in een 
ander processtuk worden vermeld. (Sv ., 
art. 210.) 

16 november 1971. 263 

9. r Tuch~zal~~n. - 01·cle d.e1· Apothe
ke1·s. - Onwettel~Jlce samenstell~ng van het 
btweau van de p1'0vinciale 1·aad.- Onde1'
zoelc nietig. - Sententie van de gemer~gde 
1·aad van be1·oep waa1·bij de gegevens van 
dit. ~nde!·zoek niet we1·den gewee1·d. -
Nwt~ghMd van de sententie. - Wam1eer 
het onderzoek van de klacht door het 
bureau van de provinciale raad van de 
Orde der Apothekers nietig is wegens 
onregelmatigheid van de samenstelling 
van dit bm'eau, dan is ook nietig de 
sententie van de gemengde raad van 
beroep, die de nietigheid overneemt door 
de bij dit onderzoek verkregen gegevens 
niet te vYeren . 

19 november 1971. 282 

10 . - Stmjzalcen. - Plaatsopneming 
doo1· de ee1·ste 1'echte1'. - Jnachtneming vdn 
ae 1·egels bet1·efjende de openbaa1'7wid van 
de te1·echtzittingen niet vastgesteld. -
Rechte1· in hoge1· be1'0ep die zijn beslissing 
g1'0ndt op de vaststellingen bij de plaats
opneming. - Nietigheid. - Wanneer in 
strafzaken de eerste rechter zich ter 
plaatse heeft begeven en noch het proces
verbaal van deze onderzoeksmaatreael 
noch het vonnis vaststellen dat de reg~ls 
betreffende d e open baarheid van de 
terechtzittingen werden nageleefd, is het 
vonnis in hoger beroep dat zijn beschik
kende gedeelte onder meer grondt op de 
bij de plaatsopneming gedane vaststel
lingen, zelf door nietigheid aangetast. 
(Grondwet, art. 96.) 

22 november 1971 en 15 mei 1972 . 
297 en 852 

11 . - Nietigheid van het be1·oepen 
vonnis. - Beslissing van de 1;echte1· in 
hoge1· beToep die dit vonnis teniet doet en bij 

wege van niettwe beschilcking uitsp1·aak 
doet op .g1·ond van eigen 1·edenen.- Nie-. 
tigheid van het be1·oepen vonnis zonaer 
~nvloed op de wettelijlcheid van de beslissing 
~n hog~?' be1~oep. - Zonder invloed op de 
wett-ehJkheid van de beslissing van de 
rechter in hoger beroep is de nietigheid 
van het beroepen vmmis, wanneer deze 
rechter dit vonnis teniet doet en bij wege 
van meuwe beschikking uitspraak doet 
op grond van eigen redenen. 

10 januari 1972. 453 

12. - Bu1·ge1'lijlce zalcm.- Eindvonnis 
op tussengeschil. - Beg1·ip. - In burger
hJke zaken IS een eindbes1issing op 
tussengeschil en derhalve vatbaar voor 
beroep in c~ssatie, de beslissing waarbij 
de rechter m hoger beroep, die te oor
delen heeft over het ptmt of hij de zaak 
naar de eerste rechter moest verwijzen 
dan wei kennis mocht nemen van de 
grond van de zaak, zegt dat, door de 
devolutieve kracht van het hoger be:roep, 
het hele geschil bij de rechter van de 
tw:eede graad aanhangig is gemaakt en 
hiJ dus de zaak moet aanhouden die in 
staat is om ten gronde te worden berecht. 
(G.W., art. 19, 21 en 1077.) 

13 januari 1972. 468 

13. - Landlope1·ij. - Getuige geho01·d 
clo01· de. co1·1 ectionele 1·echtbank, zitting hou
aende m hoge1· be1·oep. - Vaststelling dat 
getuige onde1· eed is gehoo1·d. - Niet-vast
stelling van de bewo01·dingen van de eea. -
Nietigheid van het vonnis . - Wanneer de 
rechtbank, zitting houdende in hoger 
beroep mzake landloperij , een getuige 
onder ecle heeft gehoord, zoncler clat de 
b ewoordingen waarin de eed werd afge
legd vastgesteld zijn in het daarop ge
.wezen vonnis of in h et zittingsblad, is het 
vonnis nietig, indien het dit onwettig 
afgenomen getuigenis niet heeft geweerd. 
(Sv., art. 155 en 176.) 

18 januari 1972. 492 

14. - Bu1·ge1·lijlce zalcen . - Beslissing 
alvoTens 1·echt te doen. - Beg1·ip. - De 
beslissing die zich ertoe beperkt de 
debatten te heropenen en de zaak te 
verschuiven ten einde de parGijen toe te 
laten over de tegenvordering te conclude
ran en te pleiten is een beslissing alvorens 
recht te doen, zodat de voorziening v66r 
de eindbeslissing niet ontvankelijk is. 
(G.W. , art. 18 en 1077.) . 

4 februari 1972. 528 

15. - Stmjzaken . - Getttige geho01·d 
doo1· het hoj van be1·oep. - Eed dat de 
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gehele waa;·heid en niets dan de waarheicl 
zal gezegd wo;·den. - Nietig a;·;·est. -
Nietig is het arrest van het hof van beroep 
dat in strafzaken is gewezen, na een 
onderzoek ter terechtzitr.ing tijdens welke 
een getuige de eed heeft afgelegd, dat 
hij de gehele waarheid zal zeggen, doch 
niet de eed dat hij niets dan de waarheid 
zal zeggen. (Sv., art. 155, 189 en 211.) 

21 februari 1972. 579 

16.- BtwgeTlijke zaken..- Vonnis niet 
getelcend do01· de gTiffie;·, - Vm·zt<im he;·
steld. - Te?'ugwe;·lcende lc?·acht. - Wan
neer het verzuim van de griffier om het 
vomlis te tekenen, hersteld wordt over
eenkomstig artikel 788 van het Gerech
telijk Wetboek, heeft dit herstel terug
werkende luacht, zelfs indien het na 
voorziening tegen het vonnis is geschied. 
(Impliciete oplossing.) 

2 maart 1972. 605 

17. - Stmjzaken. Gesloten deto?·en. 
- Btwge;·lijlce pa;·tij die het ;·echt heeft om 
pe;·soonlijk aanwezig te zijn. - W anneer 
het onderzoek en de debatten met geslo
ten deuren geschieden, heeft de burger
lijke partij het recht om persoonlijk de 
terechtzittingen bij te wonen. 

6 maart 1972. 622 

18.- Stm:fzalcen.- Tolk. - Belclaagde 
die ae taal van de ;·echtspleging niet mach
tig is. - A;·tikel 332 van het Wetboelc van 
stmjv01·de;·ing. - Ambtshalve benoeming 
van een tollc, op st;·atfe van nietigheid 
voo;·gesch;·even. - Toepassingsgebiecl. -
De verplichting die door artikel 332 van 
het W etboek van strafvorderi:ng aan de 
voorzitter van het hof van assisen is 
opgelegd om op straffe van nietigheid 
een tolk te benoemen, is ook van toepas
sing op de andere vonnisgerechten, wan
neer de beklaagde de taal van de voor 
hem gevolgde procedcue niet machtig is. 

7 maart 1972 en 2 mei 1972. 
637 en 820 

19.- Di;·ecte belastingen.- A;·;·est dat 
aan de administ;·atie colcte veTleent dat zij 
een beslissing van de di;·ectetw· de?' belcos
tingen gaat hm·zien op g;·ond van hetgeen 
cloo;· een m·oege;· m·1·est definitiej is gewe
zen. - Beg;·ip. - Een hof van beroep, 
rechtdoende op een hoger . beroep tegen 
een beslissil1.g van de clirectecu der clirecte 
belastingen, na gedeeltelijke cassatie v an 
een arrest van een ancler hof van beroep 
dat, na te hebben vastgestelcl clat het 
aileen kennis client te nemen van de 
vraag waarop de cassatie betrekking had 

en van de verwijzil1g voor clit hof, aan 
de aruninistratie akte :verleent, op haar 
verzoek, clat zij cleze beslissing gaat 
herzien op grond van hetgeen defi1litief 
door dit ancler hof is beslecht, cloet geen 
uitspraak over niet gevorderde zaken of 
kent niet meer toe clan er gevraagd is. 
G. W., art. ll3S-2o.) 

24 maart 1972. 704 

20. - Jeugdbeschenning. - Wet van 
8 ap;·il 1965. - - An·est dat beslist ove;· de 
vooTlopige maatTegelen die bet;·elcking heb
ben op cle pe;·soon, op het levensonde;·houd 
en op de goede;·en van niet-ontvoogcle 
minde;jm·ige kincle;·en van oucle;·s die we
gens echtscheiding of scheicling van tajel 
en becl in ;·echte staan. - Openbam· minis
tm·ie niet geho01·cl in zijn aclvies. - Ontvet
telijlcheicl.- Onwettelijk is het arrest dat 
beslist over de voorlopige maatregelen· 
die betrekkillg hebben op de persoon, op 
het levensonderhoud en op de goederen 
van niet-ontvoogde millderjarige kincle
ren van ouclers die wegens echtscheiding 
of scheidillg van tafel en · bed in rechte 
staan, zonder clat het openbaar ministerie 
ill zijn aclvies is gehoord. (Wet van 
8 april 1965, art. 8 en 11.) 

7 april 1972. 735 

21. - St;·ajzaken. - Pe;·sonen die doo;· 
het vonnisge;·echt met een cleslcuncligen
oncle;·zoelc w01·den belast. - Deslctmclige1i
eed veTeist. - Hij die door het vonnis
gerecht met een cleskuncligenonderzoek 
wordt belasu, moet de cleslnmcligeneed 
afleggen, zoals zulks is bepaalcl bij arti
kel 44, lid 2, van het Wetboek van straf
vorclering. 

15 mei 1972. 852 

22. - Btwge;·lijke zaken. - Ve;·schij
ning van cle pm·tijen. - Ge;·echtelijlc 
Wetboelc, m·tikel 728. - Dmagwijclte van 
deze bepaling. - De bepaling van arti
kel 728 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat in rechte de partijen in persoon kcrn
nen verschijnen, becloelt zowel de rechts
personen als de natum·lijke personen. 

19 mei 1972. 876 

23. - Btwge;·lijlce zalcen. - Ve;·schij
ning van een hanclel.svennootschap in 
pe1'soon. - JJ!Iogelijlcheclen. - In rechte 
verschijnt een hanclelsvennootschap, het
zij door een wettelijk, hetzij door een 
statuair orgaan. (G.W., art. 703 en 728; 
gecoorclineerde wetten op de handels
veml.ootschappen, art. 1, 13, 53 en 6il.) 

19mei 1972. 876 
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24. - St?·afzaken . - Beschenning van 
de maatschappij. - Beslissing tot inte?·
ne?·ing ttitgespToken bttiten de aanwezig
heid van de ve1·dachte. - W ettelijlcheid. -
Geen enkele wetsbepaling schrijft voor 
dat de beslissing die uitspraak doet over 
de internering met toepassing van de 
wet van I juli 1964 tot bescherming van 
de maatschappij, moeu worden uitge
sproken in aanwezigheid van de ver
dachte. 

19 juni 1972. 982 

25. - Politie- en co?-rectionele zctken. 
- Vastst'!lling in een m-rest. - Vaststel. 
ling tegengespTolcen doo1· het p1·oces-ve1·baal 
van de te?·echtzitting.- Geen bew~jslcmcht. 
- Een vaststelling in een arrest heeft 
geen bewijskracht wanneer zij ·wordt 
tegengesproken door een vermelding van 
het proces-verbaal van de terechtzitting. 

19 juni 1972. 992 

26. - Stmfzaken. - Hoge1· be?·oep. -
Onde1·vmging van de belclaagde niet ve?·
plicht. - Ve1·wee1· van de belclactgde voo?·
ged?·agen dooT hemzelf of doo1· zijn ctdvocaat. 
-Recht van de beklaagde het laatste wooTd 
te hebben wannee1· hij het vTaagt. - Arti
kel 210 van bet Wetboek van strafvorde
ring verplicht de voorzitter van het 
gerecht in hager beroep geenszins de 
beklaagde te ondervragen, maar het 
schrijft voor dat de beklaagde over de 
mogelijkheid beschikt. om hetzij zelf, 
hetzi.i door een advocaat zijn verweer
middelen te doen gelden betreffende de 
grieven die tegen het beroepen vonnis 
worden ingebracbt en dat hij, indien hij 
het vraagt, het laatste woord heeft. 

19 juni 1972. 992 

27. - St?·afzalcen. Oo1-rectionele 
1·echtbanlc of politie1·echtbank. - Getuige 
van minstens vijftien jaa1· die niet ontzet is 
van het 1·echt om in ?'echte te getuigen. -
Ve1·plichte eed, op st1·afje van nietigheid 
voo1·gesclu even. - Een getuige van min
stens vijftien jaar, die niet ontzet is van 
het recht om in rechte te getuigen en die 
gehoord is door een correctionele recht
bank of een politierechtbank, moet op 
straffe van nietigheid onder ede worden 
gehoord. (Sv. , art. 155, 176, 189 en 211.) 

27 juni 19n. 1035 

28. - St?·afzaken. - Placttsopneming 
doo1· het hof van assisen. - Ve1·schijning 
van de beschuldigde tijclens deze plaats
opneming. - JYiaat1·egelen om zijn ont
vluchting te beletten op zijn pe1·soonl1jke 
veiligheid te veTzelce1·en.- Geen aantasting 

van de 1·echten van de ve1·dediging. -
Wettelijkheid.- A.rtike1310 van het Wet
hoek van strafvordering waarin wordt 
bepaald dat d e beschuldigde ongeboeid 
en slechts vergezeld wordt door bewakers 
om te beletten dat hij ontvlucht, verhin
dert niet dat tijdens een plaatsopneming 
door het hof van assisen, maatregelen 
worden genomen om de ontvluchting van 
de beschuldigde te beletten en zijn 
persoonlijke veiligheid te verzekeren, in 
zoverre de rechten. van de verdediging 
niet worden aangetast. 

17 augustus 1972. 1057 

VOORLOPIGE HECHTENIS. 

1. - Beslissing aangaande de hand
having van de voo?·lopige hechtenis voo1· 
mee1· dan een maand. - Geldigheid van 
het bevel tot aanhouding die niet mee1· lean 
woTden betwist. - Het gerecht dat uit
spraak client te doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis voor mee:r 
dan een maand, behoeft geen kennis meer 
te nemen van de geldigheicl van het bevel 
tot aanhouding. (Wet van 20 april 1874, 
art. 5.) 

5 oktober 1971. 137 

2. - Dottanen en accijnzen. - Beslis
sing ove1· een ve1·zoek tot voodopige inV?·ij
heidstelling.- Be1·oep tegen deze beslissing 
staat alleen open voo1· het openbam· minis
te?"ie, met uitsltt~ting van het bestuu1· van 
financien. - Inzake douanen en accijnzen 
staat beroep tegen een beslissing over 
een verzoek tot voorlopige invrijheidst.el
ling aileen open voor het openbaar minis
ter~e, met uitsluiting van het bestuur van 
financien . (\Vet van 26 augustus 1822 
betreffende de heffmg der rechten van 
invoer en van accijnzen, an. 224 en 247; 
koninklijk besluit van .2 juli 1824 hou
dencle uitvoeringsbepalingen van de wet 
van 26 augustus 1822; Sv., art. 113; 
wet van 15 april 1896 betreffende de 
fabricatie en de invoer van alcohol, 
art. 138 ; wet van 10 juni 1947 betreffende 
de accijnzen en douanen, art. 19.) 

24 januari 1972. 506 

3.- An·est van de lcamm· van inbeschul
digingstelling waa1·bij wo1·dt besli,st clat 
het algemeen belang de handhaving van de 
voodopige hechtenis ve1·eist. - Oonclusie 
van de ve1·dachte. - Motive1·ing van het 
a?Test. ~ vVanneer de verdachte voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die 
uitspraak moet doen over de handhaving 



1228 VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 

van de voorlopige hechtenis met toepas
sing van de artikelen 5 en 19 van de wet 
van 20 april 1874, bij conclusie, bepaalde 
omstandigheden aanvoert om te betwis
ten dat het openbaar belang van deze 
handhaving vereist, mag d e kamer van 
inbeschuldigingstelling, als ze deze hand
having gelast, zich er niet toe beperken 
het bestaan van redenen van openbaar 
belang vast te stellen, maar moet ze 
uitdrulclJ::elijk ant;woorden op de verschil
lende opmerkingen van de verdachte, 
zelfs indien daarin geen exceptie van 
onbevoegdheid werd opgeworpen, geen 
enkele exceptie werd aangevoerd en niet 
werd betoogd dat het; ten laste gelegde 
feit, al was het bewezen, geen strafbaar 
misdrijf opleverde.· (Impliciete oplossing.) 

14 maart 1972. 661 

4.- Wet van 20 ap1·il1874, m·tikel5.
Handhaving van de voo?'lopige he~.,htenis om 
1·eclenen van openbam· belang. - Voo1·
waa1·den soeve1·ein in feite beoonleeld do01· 
de onde?·zoelcsge1·echten. - De onderzoeks
gerechten beoordelen soeverein in feite of 
het openbaar belang aldan niet de hand
having van de voorlopige hechtenis 
vereist. (Wet van 20 april1874, srt. 5.) 

20 maart 1972. 687 

5.- A1·1·est van de kame?' van inbeschul
digingstelling wam·bij beslist wonlt dat de 
handhaving van de voo1·lopige hechtenis 
do01· het algemeen belang ve1·eist wo1·dt. -
Gonclusie vcm de ve1·dachte. - l\llotive1·ing 
.van het an·est. - Wanneer de verdachte 
in zijn conclusie voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die uitspraak 
client te doen over de handhaving van de 
voorlopige h echtenis, bij toepassing van 
de artikelen 5 en 19 van de wet van 
20 april 1874, geen exceptie van onbe
voegdheid noch enige andere exceptie 
opwerpt en niet betoogt dat het hem ten 
laste gelegde feit, al was het be;vezen, 
geen strafbaar misdrijf is, beantwoordt 
de kamer van inbeschuldigi.ngstelling 
passend en voldoende d e conclusie van de 
verdachte waarbij h e t bestaan van re
denen v an openbaar belang betwist 
wordt, door de vaststelling dat dergelijke 
redenen bestaan. 

20 maart 1972. 687 

6. - H echtenis 01ule1· de voo1·wam·den 
van a1·tilcel 5, § 1, lette1· c, van het Ett?·opees 
ve1·d1·ag tot beschenning van de 1·echten van 
de mens en de ftmdamentele V?'ijheden. -
Recht binnen een ?'eclelijke tennijn te W01'
den be1·echt of hangencle het p1·oces in 
v1·ijheid te wo1·den gesteld. - Reclelijke 

te1·mijn. - Begrip. - Luidens artikel 5, 
§ 3, van het Em·opees verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens en 
de ftmdam.entele vrijheden, onclertekend 
te Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de handeling van de wetgevende 
macht van 13 rn,ei 1955, heeft eenieder 
die gevangen wordt gehouclen overeen
komsuig § 1, c, van hetzelfde artikel het 
recht binnen een redelijke termijn berecht 
te worden of hangende het proces in 
vrijhei.d te worden gesteld; de redelijke 
termijn waarbinnen hij die voorlopig 
gevangen wordt gehouden het recht heeft 
te worden berecht moet, in de betekenis 
van deze-bepaling, niet in abstmcto maar 
in het licht van de gegevens van iedere 
zaak worden beoordeeld. 

20 maart 1972. 687 

7. - H oge1· be1·oep tegen een beschikking 
tot handhaving van de voo1·lopige hechtenis_ 
- Ve1·schijning voo1· cle kame1· vcm inbe
sclmldigingstelling. - Be1·icht cloo1· de 
g1·if{ie1' te geven aan de 1·aaclsman van de 
ve1·dachte. - Niet op st1·afje van nietigheid 
voo1·gesclweven. - Ve1·zuim of ve1·vanging 
van clit be1·icht doo1· een ande1· beTicht heeft 
slechts nietigheiil tot gevolg in gevctl van 
schencling van de ?'echten van de ve?·decli
ging.- In geval van hager beroep tegen 
een beschikking tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis, is het door de grif
fier te geven bericht van plaats, dag en 
uur van de verschijning voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling en van het 
feit dat het dossier ter beschikking van 
de raadsman van de verdachte is gesteld, 
niet voorgeschreven op straffe van nietig
h:eid en het verzuim of de ver·iranging 
ervan door een ander bericht kan slechts 
tot de nietigverlclaring van de rechtsple
ging leiden, indien zij de rechten van de 
verdediging h ebben geschaad. (\Vet van 
20 april 1874, art. 5 en 20.) 

20 maart 1972. 687 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

1. - Kosten voo1· het behottcl vctn cle za,alc 
genwakt . - Begrip . - De kosten voor 
het behoud van de zaak gemaakt zijn aile 
uitgaven zonder welke de zaak geheel of 
gedeeltelijk zou teniet gegaan zijn, of 
althans niet m.eer geschikt zou zijn voor 
het gebruik waartoe zij bestemd is. 
(Art. 20, 4°, van de hypotheekwet van 
16 december 1851.) 

9 maart 1972. 649 
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2.- Hypothelcen.- Wet van 1.6 decem
be?· 1. 851, m·tilcel 4-5 . - Zalcelijk 1·echt dat 
zich ttitst?·elct tot het toebeho1·en dat als on
?'Oe?·end goed doo1· bestemming be8chottwcl 
woTdt . . - De hypotheek strekt zich uit 
tot het toebehoren van het met hypo
theek bezwaard goed dat als onroerend 
goed door bestemming beschouwd wordt. 
(Wet van 16 december 1851, aru. 45, 
lid 2.) 

26 m ei 1972. 903 

3. - Hypotheelc. Hypotheelc op 
?'OeTende goede1·en die . als om·oe1·ende goe
de?·en doo?' bestemming wo1·d~:-n beschotttvcl 
en het toebeho1·en zijn van het gehypothe
lcee?·d o?woe?·end goed. - Dezelfde ?'Oe?·ende 
goede1·en, bestanddelen van een hanclels
zaak, die het voo?·we?·p zijn van de inpand
geving omschTeven bij de wet van 25 oletobe1· 
'191. 9, zoals deze is gewijzigd bij het 
leoninklijk besluit ?W. 282 van 30 maa?'t 
1.936. - Vaststelling van het voo?'?'angs
?'echt hetzij van, de hypothecaiTe sclmldeise?' 
hetzij van de pandhoudende sclmldeise?'. -
W anneer roerende goederen, die als 
onroerende goederen door bestemming 
b eschouwd worden en die bestanddelen 
uitmaken van een handelszaak, -tege
lijkertijd het voorwerp zijn geweest van 
een inpandgeving, m et toepassing van de 
wet van 25 oktober 1919, zoals zij is 
gewijzigd bij het koninklijk beslnit 
nr. 282 van 30 maart 1936, en van een 
hypotheekstelling als gevolg van de 
b epalingen van artikel 45, lid 2, van 
de wet van 16 december 1851 , b epaalt de 
dagtek ening van de inschrijving hetzij 
van het panel, overeenkomstig artikel 4 
van de wet van 25 oktober 1919, hetzij 
van de hypotheek, overeenkomstig arti
kel 82 van de wet van 16 december 1851, 
d e voorrang die, naargelang van h et 
geval, gaat hetzij naar de pandhoudende 
schuldeiser hetzij naar d e hypothecaire 
schuldeiser om zich, onder meer, na het 
beslag te doen b etalen op de opbrengst 
van de verkoop van deze meubelen. 

26 m ei 1972. 903 

VOORZIENING IN CASSATIE. 

lNL-EIDING. - Voo1·ziening in het belang 
van de wet. (Zie 0ASSATIE.) 

HooFDSTUK I. - PeTsonen bevoegd om 
zich in cassatie te voo1·zien of tegen wie 
een cassatiebe·roep lean of moet wo1·den 
ingesteld. - Gevolgen van de niet
ontvankelijleheid van de vooTziening 
van een van de eise?'S of tegen een van 
de ve1·weerde?·s. 

HooFDSTUK II. - Tennijnen wam·in een 
voo1·ziening moet wo?'den ingesteld of 
betelcend. - Beslissingen waa1·tegen 
onmiddellijle een cassatievoo1·ziening 
lean wo1·den ingesteld. - Voo?·zienin
gen die niet ontvanleelijlc zijn, daa?' te 
m·oeg ingestelcl. 

HooFDSTUK III. - Vonn van de vooTzie
ning. - Ve1·melding van de geschon
den wetten. - Opgave van het micldel. 
- TVannee?' is e1· vooTziening? -----: 
Dmagwijdte van cle voo1·ziening. -
Bij te voegen stulcken. - Nee?'legging 
van memo1·ies. - G?'onden van niet
ontvanleelijleheid. - Onsplitsba1·e za
leen. - E1·leenning doo?' cle pm·tijen. 

1. - Algemene regel. 

§ 2 . - Belastingzaken. 

§ 3.- Burgerlijke zaken. 

§ 4 . - Dienstplichtzaken. 

§ 5 . - Strafzaken. 

§ 6. - 'ruchtzaken. 

§ 7. - Verkiezingszaken. 

HooFDSTUK IV. - Beslissingen waa?'· 
tege,n een cassatiebe1·oep lean of waa?'· 
tegen zttlle be1·oep niet lean wm·den 
ingesteld. - Beslissingen in feite . -
Beslissingen in 1·echte. - Toepassing 
van de 1·egel : « Na een ee1·ste voo?'· 
ziening wo1·dt geen ande1·e vom·ziening 
toegelaten "· - Voo1·zieningen die niet 
ontvanleel~jlc zijn gewo1·den wegens 
gemis aan bestaans1·eden of belang. 

§ 1. - Allerlei. 

§ 2 . - Belastingzaken. 

§ 3. - Burgerlijke zaken. 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

§ 5. - Strafzaken. 

§ 6. - Tuchtzaken. 

§ 7.- Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V.- Afstand. 

HooFDSTUK VI. - Registmtie van de 
voo1·zieningen. - Zegel. 

INLEIDING. 

VOORZIENLNG IN HET BELANG 

VAN DE WET. (Zie Gassatie .) 

HOOFDSTUK I. 

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CAS· 

r· 
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SATI:EBEROEP KAN OF lVIOET WORDEN 
INGESTELD. - GEVOLGEN VAN DE 
NIET-ONTVANKELIJ.KHEID VAN DE 
VOORZIENING VAN EEN VAN DE EISERS 
OF TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS. 

1. - Pe1·sonen clie cassatiebe1·oep kun
nen instellen. ___:: St1·ajzaleen . - BU1·ge1·lijlee 
1'echtsvonle1·ing. - Bealissing waa1·bij de 
bu1·ge1·lijlee 1'echtsvonle1·ing niet ontvanlce
lijle wo1·clt ve1·lelaanl. - Voo1·ziening van 
de belelaagcle. - Niet-ontvanleelijleheid. -
Niet ontvankelijk, wegen$ het ontbreken 
van belang, is de voorziening van de 
beklaagde tegen de beslissing waarbij 
de rechtsvordering van de bmgerlijke 
partij niet ontvankelijk wordt verldaard 
en deze partij in de kosten wordt veroor
deeld. 

7 september 1971, 8 novem.ber 1971 en 
15 februari 1972. 18, 247 en 552 

2. - Pe1·sonen clie cassatiebe1·oep lctm
nen instellen. - V1'ijspmalc. - Oassatie
bemep van cle belelaagcle. - N?:et-ontvan
lcelijleheicl. - Niet ontvankelijk we
gens het ontbreken van belang, is het 
cassatieberoep van d e beklaagde tegen 
een beslissing waarbij hij wordt vrijge
sproken. 

7 september 1971, 17 januari 197:;\ en 
15 februari 1972. 20, 479 en 552 

3. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oep lean wonlen ingestelcl. - B~wge?·
lijlee zaleen. - Oo?·spmnlcelijlce eise1· min
cle1ja1·ig bij het. instellen vcm de ?'echtsvo?'
de?·ing en voo1· de jeitem·echte?' ve1'tegen
woo?·digd cloo1· zijn vacle1·. - JJ1ee1'cle?jm·ig 
gew01·clen v661· het inclienen van de voo?'
ziening clo01· oo?·sp1·onlcelijlee venueercle1· . _
Voo?·ziening ge1·icht tegen cle vaclm· . -
Niet ontvcmkelijk. - Wanneer, in burger
lijke zaken, de oorspronkelijke _ eiser, 
minderjarig bij het instellen van de 
rechtsvordering en voor de feite1uechter 
vertegenwoordigd door zijn vader, meer
derjarig is geworden v66r het indienen 
van de voorziening door de oorspronke
lijke verweerder, is deze voorziening niet 
ontvankelijk in zover zij gericht is tegen 
de vader. 

15 september 1971. 56 

4. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in cas
satie te vo01·zien. - Stmjzaken. - Voo?'
ziening van cle b~t1·ge1'lijke - pa1·tij tegen de 
beslissing op cle stmJvonle1·ing. - B1wge1· 
lijlee pct1·tij niet ve1·oonleelcl in lcosten van 
deze ?'echtsvO?·de?·ing. - Niet ontvankelijke 
voo1·ziening. - De burgerlijke partij die 
niet in kosten van de strafvordering is 
veroordeeld, is· niet ontvankelijk om zich 

in cassatie te voorzien tegen de beslissing 
op deze rechtsvordering. 

20 september 1971, 11 januari 1972 en 
24 april 1972. 70, 460 en 793 

5. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be?·oep lean w01·clen ingesteld. - B~wge?·
lijke zctken. - Oassatiebe1·oep tegen een 
handelsvennootschap die de ?'echtspe?·soon
lijlcheicl heejt ve1·lo1·en. - Niet-ontvanke
lijkheicl. - Niet ontvankelijk is het 
cassatieberoep tegen een handelsvennoot
schap die de rechtspersoonlijkheid heeft 
verloren. 

30 september 1971. 113 

6. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in cas
satie te voo1·zien. - St1·ajzaken. - Voo?'
ziening van een beklaagde tegen de beslis
sing op cle stnjvo?·cle1·ing tegen een 
meclebeklaagde. - Niet-ontvankelijlcheicl. 
- Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien tegen de . beslis
sing op de strafvordering tegen een mede
beklaagde. 

25 oktober 1971, 6 december 1971, 
15 en 29 februari 1972, 24 april 1972 en 
5 j1.mi 1972. 210, 335, 552, 598, 793 

en 937 

7. - Pe1·sonen bevoegcl om zich in ca.ssa
tie te voo1·zien. - Stnifzaken. - B~wge?'
lijke 1'echtsv01·cle1'ing. - Voo1·ziening vctn 
een beklaagcle tegen de beslissing OJJ de 
b~wge1·lijlce 1'echtsvonle1·ing vctn een clenle 
tegen een medebeklaagcle. - Niet-ontvctn
lcelijkheid. - Een beklaagde is niet 
bevoegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van een bm·gerlijke partij tegen een 
medebeklaagde, met wie hij voor de 
feitenrechter geen geding had gevoerd en 
ten g1.mste van wie de bestreden beslissing 
geen enkele veroordeling uitspreekt ten 
nadele van de eiser. 

25 oktober 1971. 210 

8.- Pe1·sonen bevoegcl om zich in cassa
tie te voo1·zien. - St1·ajzalcen. - Voo1'
ziening van een belelactgcle tegen cle beslis
sing op cle stm:fvonle1·ing van het openbaa1· 
ministe1·ie tegen een medebelclactgde en 
tegen cle voo1· cleze · b~wge1'?'echtelijlc aan
spmlcelijlce pcwtij. - N iet-ontvanlcelijle
heid. - Een b eklaagde is niet bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de rechtsvordering van het 
openbaar ministerie tegen een medebe
klaagde en tegen de voor deze burger
rechtelijk aansprakelijke partij. 

25 oktober 1971 , 15 februari 1972 en 
24 april 1972. 210, 552 en 793 
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. 9.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cassa
tie te voo1·zien. - St7·afzaken . - Bu7·ge1·
lijlce 7"echtsvo7'de7'ing.- Beslissing waa1·bij 
het ge7'echt zich onbevoegd vedclaw·t, sp1'eelct 
terJen de belclactgde · geen vemm·deling ~t.it 
met bet1·elcleing tot deze 1'echtsvo7·de1·ing. -
Oassatiebe1·oep van de belclaagde. - Niet
ontvanleelijlcheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van b elang, is de 
voorziening van de beklaagde 'tegen de 
beslissing, waarbij het strafgerecht zich 
onbevoegd verklaart om uitspraak te 
doen op de J:lmgerlijke rechtsvorclering 
tegen deze beklaagde en te zijnen laste 
geen veroordeling m.b.t. deze rechtsvor
dering uitspreekt. 

8 november 1971, 15 februari 1972 en 
18 januari 1972. 247,490 en 552 

10. - Beslissingen ~vaw·tegen een cassa
. tiebe1·oep lean woTden ingesteld. - Stmf
zalcen. - Beslissing waaTbij de st7·afvo7·
de7·ing ve1jaanl womt ve7·lelaa1·d. - VooT
.ziening van de belclaagde. - Niet-ontvan
leelijlcheid. - Niet ontvankelijk, wegens 
het ontbreken van belang, is de voor
ziening van de beklaagde tegen een 
beslissing waarbij de strafvordering ver
jaard wordt verklaard. 

23 november 1971, 11 april 1972, 15 en 
23 mei 197,2. 301, 751, 852 en 883 

11. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te vooTzien. - Stmfzaleen. - Voo7·
ziening van een belclaagde en van de voo1· 
hem bu7'9C7'7"echtelijlc aanspmlcelijlee paTtij 
tegen, de beslissing op de 1·echtsvm·dering 
die doo1· het openbaa1· ministe1·ie is inge
steld tegen een medebelclaagde en tegen de 
voo1· deze bw·ge7Techtelijlc aanspmleelijlee 
pa1·tij. - Niet-ontvanleelijlcheid. - Een 
beklaagde en de voor he1n burgerrechte
lijk aansprakelijke partij zijn niet be
voegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
die door het openbaar ministerie is inge
steld tegen een medebeklaagde en tegen 
de voor deze bmgerrechtelijk aansprake
lijke partij. 

6 december 1971. 335 

12. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas-
8atie te vooTzien. - Voo1·ziening van het 
openbaw· ministe1·ie tegen een beslissing 
op de b~wge7"lijlce 7·echtsvo7·de7·ing. - Niet
ontvanleelijlcheicl. - Het openbaar minis
terie is in de regel niet bevoegd om zich 
in cassatie te voorzien tegen een beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering. 
(Sv., art. 177 en 216.) 

13 december 1971, 20 december 1971, 
14 februari 1972 en 6 maart 1972. 

366, 399, 547 en 633 

13. - Pe1·sonen bevoegd om zith in cas
satie te vom·zien of tegen wie een cassatie
be?·oep lean wo1·den ingesteld. - Stmfza
lcen. - Ve1·zelcema7· van de belclaagde 
m·ijwillig tussengeleomene. - VooTziening 
tegen het openbaa1· ministe1·ie. - Geen 
ve1·oonleling in lcosten jegens de openba1·e 
pw·tij. - Niet ontvanleelijlee voo1·ziening. 
- De verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de beldaagde, 
vrijwillig tussengekomene in de rechts
vordering van de burgerlijke partij, is 
niet ontvankelijk om zich in cassatie te 
voorzien tegen het openbaar ministerie, 
wanneer hij niet is veroordeeld in kosten 
jegens de openbare partij. 

3 januari 1972. 422 

14.- Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be7·oep lean wm·den ingesteld.- Strafzalcen . 
- Ve1·zeleeTaw· van de belelaagde, m·if 
willig tussengelcomene. - Geen geschil 
t~tssen de ve7·zelce1·aaT en de belclaagde en 
evenmin een ve7"007"deling ten laste van de 
ee1·stgenoemde en ten gunste van de tweede. 
- Niet ontvanlcelijlce voo1·ziening. - De 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, die 
vrijwillig is tussengekomen in de rechts
vordering van de burgerlijke partij, is 
niet ontvankelijk om zich tegen de 
beldaagde in cassatie te voorzien, wan
neer er tussen hen geen geschil bestaat 
en he't arrest geen veroordeling van de 
verzekeraar ten gunste van de beklaagde 
uitspreekt_. 

3 januari 1972. 422 

15.- Personen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
bemep lean wm·den ingesteld. - St7·af
zalcen. - Ve7·zelce7·aa1· van de beklaagde, 
m·ijwillig tussengekomene. - Voorziening 
tegen het Gemeenschappelijlc Motonvaa7·
borgfonds dat oolc m·ijwillig is tussenge
leomen. - Geen geschil tussen deze pa7·
tijen. - Vemo1·deling van de ve1·zelee1·aa7" 
in de lcosten jegens genoemd · Fonds. -
Voo1·ziening ontvanlcelijle, met betreklcing 
tot deze ve1·om·deling. - Wanneer de ver
zekeraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de beklaagde, die 
vrijwillig is tussengekomen in de rechts
vordering van de burgerlijke partij, zon
der dater een geschil bestaat tussen hem 
en het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, dat ook vrijwillig is tussen
gekomen, verdeeld is in de kosten jegens 
genoemdFonds, is hij ontvankelijkom zich 
in cassatie te voorzien tegen het Fonds 
met betrekking tot deze veroordeling. 

3 januari 1972. 422 

f:· ' 
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16. - Pe1·sonen bevoegd om zioh in oas
satie te voo1·zien. - St1·ajzaken. - A1-rest 
van buitenve1·volgingstelling. - Voo?·zie
ning van de btwge1·lijke partij. - Dmag
wijdte. - De bmgerlijke padij is aileen 
ontvankelijk om zich in cassatie te voor
zien tegen een arrest van buitenvervol
gingstellin.g, in zover zij hierbij wordt 
veroordeeld tot schadevergoeding jegens 
de beklaagde en in de kosten van de 
strafvordering of die van de burgerlijke 
rechtsvordering. 

ll januari 1972 . 461 

17. - Pe1·sonen bevoegcl om zioh in cas
satie te voo1 zien. - S trajzctleen. - Bw·gm·
lijlee ?·echtsvonle1·ing. - B eslissing waa1·bij 
de 1'echtsvorde1·ing van de bu1·ge1'lijlce pa1·tij 
ajgewezen en deze pw·tij veroordeelcl w01·dt 
in de kosten hie1·van. - Voorziening van 
de belclaagde. - Niet·ontvanleelijkheid . -
Wegens het ontbreken van belang is niet 
ontvankelijk de voorziening van de be· 
klaagde tegen een beslissing waarbij de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij 
afgewezen en die partij veroordeeld 
wordt in de kosten hiervan . 

18 januari 1972. 490 

18. - P e1·sonen bevoegd om zich in ccts
scttie te voo1·zien. - Douanen en accijnzen. 
- Beslissing ove1· een ve1·zoek tot vo01·Zopige 
inv1·ijheidstelling. - B estutw van finrtn
cien niet bevoegd om zich in cassatie te 
voo1·zien tegen een de1·gelijke beslissing. -
Het bestuur van financien is niet be
voegd om zich in cassatie te voorzien 
tegen een arrest dat uitspraak doet over 
een verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling inzake douanen en accijnzen. 
(Wet van 26 augustus 1822 betreffende 
~le heiT:mg der rechten van invoer -en van 
accijnzen, art. 224 en 24 7 ; koninhlijk 
besluit van 2 juli 1824 houdende uitvoe
ringsbepalingen van de wet van 26 augus
tus 1822; Sv., art. ll3; wet van 15 april 
1896 betreffende d e fabricatie en de 
invoer van alcohol, art. 138 ; wet van 
10 juni 1947 betreffende de accijnzen en 
douanen, art. 19.) 

24 januari 1972 . 506 

19. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - Strctjzctken. - Voo?'
ziening van de beklaagcle tegen de beslissing 
dat het a?·1·est gemeen zal z~jn aan de ve?·ze
kemcw van zijn bu1·ge1'lijke aansp?·ake
lijlcheid. - Voo1·ziening niet ontvankelijlc. 
- Niet ontvankelijk bij gemis aan belang 
is de voorziening van de beklaagde tegen 
de beslissing dat het arrest waarbij hij 
veroordeeld wordt, gemeen zal zijn aan 

de vrijwillig tussengekomen verzekeraar 
van zijn burgerlijke aansprakelijkheid. 

25 januari 1972. 5ll 

20. - P e1·sonen bevoegd om zioh in cas
satie te voo1·zien. - St1·ajzalcen . - Bw·ge?'-
lijke 1'eohtsvo1·de1·ing. - Voo1·ziening van 
een belelaagde tegen de beslissing op de 
bu1·ge1·lijlee 1'eohtsv01·de1'ing van een denle 
tegen een medebelclaagde en de voo1· hem 
burge1-reohtelijk aanspmlcelijlce pct?·tij. -
Niet-ontvanleelijkheid. - Een beklaagde 
is niet bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van een derde tegen 
een medebeldaagde en tegen d e voor deze 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij. 

15 februari 1972. 552 

21. - P e1·sonen bevoegd om zioh in oas
satie te voo1·zien of tegen wie een oassatie
be?'Oe1J lean wonlen ingesteld.- 8 t1·ajzaleen. 
- Voo1·ziening van de beklactgcle tegen de 
beslissing ten aanzien van de 1Ja?'tij die in 
de zaalc is betrolclcen als voo1· deze btt1·ge1'-
1'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij . - Niet
ontvanleelijkheict . - Een beldaagde is niet 
bevoegd om. een cassatieberoep in te 
stellen tegen de beslissing ten aanzien 
van de partij , die in de zaak is betrokken 
als voor hem burgerrechtelijk aansprake
lijke part ij. 

15 februari 1972. 552 

22. - P e1·sonen tegen wie een octsscttie
be?·oep lean wonlen ingestelcl. - Stmf
zaleen. - B twge1·lijlee ?'echtsvo1·de1·ing. -
Voo1·ziening van de belclaagde tegen een 
btwge1·Zijlce pm·tij. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep die geen kennis heeft genomen van 
de 1'eohtsvonle1·ing van de bu1·ge1'lijlce pci1·tij 
tegen de belelctagde en die jegens deze pw·tij 
geen ve1'001'deling vcm de belclaagde heejt 
ttitgesprolcen. - Nict-ontvanleelijke voo?' 
ziening. - Wanneer de rechter in hoger 
beroep geen kennis heeft genomen van de 
rechtsvordering van een bm·gerlijke par
tij tegen de beldaagde en te haren 
voordele geen veroordeling van de be
klaagde h eeft uitgesproken, is de voor
ziening van de beldaagde tegen die 
burgerlijke partij niet ontvankelijk, om
dat zij geen bestaansreden heeft. 

29 februari 1972. 598 

23. - Pe1·sonen bevoegd om zioh in oas
satie te voo1·zien. - St1·ajzaleen. - Bu1·ge1·
lijlee 1'eohtsvo1·de1·ing.- Beslissing waa1·bij 
het hoge1· be1·oep van een bu1·gerlijlee pm·tij 
niet ontvanleelijk ve1·klacwd en j egens deze 
pa1·tij geen ve1'001'deling van de beklctagde 
uitgesp1·oken w01·dt. - Voo1·ziening van de 
belclaagde. - Niet-ontvanlcelijkheicl. -
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Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waarbij 
het hager beroep van een burgerlijke 
partij niet ontvankelijk verklaard en ten 
voordele van deze partij geen veroorde
ling van de beklaagde uitgesproken 
wordt. 

29 februari 1972. 598 

24. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
be1·oep kan wo1·den ingesteld. - Stmj
zalcen. - Bw·gedijlce 1'echtsv01·de1·ing. -
Voo1·zie1J,ing van het Gemeenschappelijlc 
Mot01·waarbo1·gfonds, tot tttssenlcomst opge-
1'oepen pa.1·tij, tegen de beklaagde en de voo1· 
deze buTgen·echtelijlc ctanspmlcelijlce pa1·tij. 
- Geen geding met of ve1·oo1·deling ten 
gunste van deze laatsten. - Niet-ontvan
lcelijlce vooTziening.- Ret Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, voor h et 
strafgerecht tot tussenkomst opgeroepen · 
partij, is niet ontvankelijk om zich in 
cassatie te voorzien tegen d e beklaagde 
en de voor deze burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij, waru1.eer tussen hen 
geen geding bestaat en ten gtmste van 
deze partijen geen veroordeling van het 
Fonds is uitgesproken. 

29 februari 1972. 600 

25. - Personen bevoegcl om zich in cas
satie te voo1·zien of tegen wie een cassatie
beToep lean wo1·den ingesteld. - S tmf
zalcen. - Bu1·ge1·lijlce !'echtsvo1·de1·ing. -
Voo1·ziening van het Gemeenschappelijlc 
Mot01·wam·b01·gfonds, tot tttssenkomst op
ge1·oepen pa1·tij , tegen de eveneens tot 
tussenlcomst opge1·oepen ve1'Zeke!·aa!' van de 
bw·ge!Techtelijke aanspmlcelijlcheid van de 
belclaagde. - Geen geding met of ve1·oonle
ling ten gunste van de vB1·zelce1·am· . - Niet 
ontvankelijlce vo01·ziening. ~ Ret Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, voor 
bet strafgerecht tot tussenkomst opge
roepen partij, is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen de even- ' 
eens tot tussenkomst opgeroepen verze
keraar van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de beklaagcle, . wanneer 
er tussen deze partijen geen geding 
bestaat en ten g1.mste van de verzekeraar 
geen veroordeling van het Gemeenschap
pelijk Fonds is uitgesproken. 

29 februari 1972. 600 
I 

26. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te vooTzien. - St1·afzaken. - Vo01·
ziening van de btwgedijlce pw·tij.- Voo1·
ziening ge1·icht tegen de beslissing op de 
stmfvo!'de1·ing. - Ontvankelijlcheid be- · 
pe1·kt tot de ve1·oo1·deling van deze btwge1·-

lijke pa!'tij in de door het openbaa1· minis
te1·ie gemaalcte vervolgingskosten. ~ De 
voorziening van de burgerlijke. partij 
tegen de beslissing op de strafvordering 
is slechts ontvankelijk in zover zij be
trekking heeft op de veroordeling van 
deze partij in de kosten van deze rechts
vorclering. 

27 maart 1972, 18 en 25 april 1972 en 
16 mei 1972. 713, 777, 802 en 858 

27. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cas
satie te voo1·zien. - St1·afzaken. - Beslis
sing wam·bij de belclaagde wo1·dt vi·ijke
spTOlcen en de 1·echtbank onbevoegd iv01·dt 
ve1·klaard met bet1·elclcing tot ae bu1·gerlijke 
1·echtsvonle1·ing die tegen hem is ingesteld. 
- Voo1·ziening van de belclaagde niet 
ontvankelijlc. - Niet ontvankelijk, we
gens het ontbreken van belang, ·· i's de 
voorziening van de beklaagde tegen een 
beslissing, waarbij de beklaagde wordt 
vrijgesproken en het strafgerecht .onbe
voegd wordt verklaard om ke1mis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvordering 
die tegen hem is ingesteld. . · · 

24 april 1972. · 796 

28.- Pe1'Sonen waa1·tegen een cassati"e
be!'Oep lean wo1·den ingesteld. ·~ Stmf
zaken. - Bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1·de1·.ii~g. -'
Geen geding gevoe1·d tttssen de eise1·s im ·de 
ve1·wee1·de1'8 V001' de 1'echte1' in hoge1" oenjii/p. 
- Geen ve1·oo1·deling van de eise1·s · ten 
gunste van deze ve1·wee1·de1·s. :-- Niet o'lit
vanlcelijke vo01·ziening. ·_ Niet ontvanke
lijk, wegens gemis aan bestaansi:ederi., 
is de voorziening vari de burgerlijke par
tijen tegen de beklaagde en d e voo'r· deze 
burgerrechtelijke aansprakelijke ' p'arti~, 
tegen wie de burgerlijke par'tijeh ·gee'n 
gecling hebben gevoerd voor de .rechter in 
hager beroep en ten gunste van wie de 
bestreclen beslissing geen veroordeling 
t en laste van de burgerlijke partijen 
uitspreekt. (Sv., art. 216.) 

24 april 197 L ,793 

29. - Pe1·sonen tegen wie een cassatie
be1·oep lean wo!'den ingesteld. - Straf
zaken. - Ve1·zelce7·am· tot tussenlcomst opge
!'oepen of m·iju'illig tussengekomen. -
Voo1·ziening tegen het openbaa1· ministeTie. 
- Geen ve1·ooTdeling in de kosten jegens de 
openbm·e pa1·tij. Niet-ontvankelijlce 
voo1·ziening. - De verzekeraar. van de 
burgerlijke aansprakelijkheid. van . de 
beklaagde die tot tussenkomst is opgeroe
pen of vrijwillig is tussengekomen in de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij, 
is niet ontvankelijk om een voorzieniri.g 
in te stellen tegen het openbaar minis-

• ~ 1 • •• 
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- terie, wanneer hij niet in de kosten jegens 
•.de openbare partij werd veroordeeld. 
· 25 april 1972. 802 

... 30. - Pe1·sonen tegen wie een cctssatie
. b_e?"Oep kan wo1·den ingesteld. - Stmj
zaken. :-- Btwge?'lijlce ?'echtsvonle?·ing. -
Voo1·ziening van de beklaagde tegen de 

. ve?'z,elce?·aa?' vcm een medebelclaagde, v?·ijwil
lig tttssengelco11ien pct?"tij. - Geen geding 
tussen de eise?' en de ve?·wee?·de?". - Geen 
-Ve?'oo?·deling vcm de eise?' ten gunste van de 
v_e_?'_wee?·de?'. - - Niet-ontvanlcelijlcheicl. -
Niet . ontvankelijk is de voorziening van 
de beklaagde tegen de verzekeraar van 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
een medebeklaagde, vrij willig tussen
gekornen partij, n1.et wie hij voor de fei
tenrechter geen geding had aangegaan 
en ten gtmste van wie de bestreden be-

. slissing · geen veroordeling ten laste van 
de eiser uitspreekt. 

. 5 juni 1972. 937 

31. - Pe1·sonen bevoegd cassatiebe?"Oep 
in te stellen. - A1·1·est van de j eugdlcame?' 
.van het hoj van be?'Oep. - A?'?'est. dat nie.t 
ontvanlcelijlc ve?·lclaa?'t het hoge?' be1·oep vcm 
de vader tegen een beslissing van de jeugd
?'echtbanlc, waa?"bij hem de bewaTing ove'l' 
zijn minde?ja?·ig lcind wonlt ontt?·olclcen. -
Voo1·ziening van de minde1ja1·ige.- Niet-

. ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, 

. wegens het ontbreken van belang, is de 
voorziening van een minderj arige tegen 
het arrest van de jeugdkamer van het 
hof van beroep, .dat niet ontvankelijk 
ve:r;klaart het hoger beroep van zijn vader 
tegen de beslissing van de jeugdrecht
bank, waarbij hem de bewaring over deze 
minderjarige wordt onttrokken. 

20 juni 1972. 1003 

HOOFDSTUK II. 

TERnUJNEN WAARIN EEN VOORZIENING 

MOET WORDEN INGESTELD OF BETE
KEND. - BESLISSINGEN WAARTEGEN 
ONMIDDELLIJK EEN C.A,SSATIEVOORZIE
NING KAN WORDEN INGESTELD. -
VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKE
LIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD. 

32. - Te1·mijn. - Stmjzalcen. - Btw
gerlijlce 1'echtsvo?·de?'ing. - Beslissing die 
geen uitspmalc doet ave?' een bevoegdheids
geschil en zich e1•toe bepe?"lct een voo'l'lopige 
vergoeding toe te lcennen en een onde?·zoelcs
maat?·egel te bevelen. - Voo1·ziening voo?' 
de eindbeslissing.- Niet-ontvanlcel#lcheid. 
- Niet ontvankelijk in strafzaken is de 

· 'voorziening die voor de eindbeslissing is 

ingesteld tegen de beslissing welke op de 
bm·gerlijke rechtsvordering geen uit
spraak doet over een bevoegdheidsge- . 
schil, een voorlopige vergoeding toekent 
en voor het overige een onderzoeksmaat
regel beveelt. (Sv., art. 416.) 
4 oktober 1971, 25 januari 1972 en 

25 april 1972. 127, 511 en 802 

33. - Tem~ijn. - Stmjzalcen. - Btw
ge?'lijlce zalcen. - A1·1·est van ve?"Oonleling 
bij ve1·stelc.- Voo1·ziening van de belclaag
de tijdens de gewone ve1·zette1·mijn. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening door de beklaagde 
tijdens de gewone verzettermijn ingesteld 
tegen een arrest, waarbij hij op de bur
gerlijke rechtsvordering bij verstek is 
veroordeeld. (Sv., art. 413.) 

ll oktober 1971 en 29 m ei 1972 . 
156 en 919 

34.- Tm·mijn.- Stmjzalcen.- Voo?·
ziening tegen een einda?'?'est op tegensp1·aalc. 
- Buiten het geval van artikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935, is te laat 
ingediend de voorziening die in straf
zaken tegen een eindarrest op tegen
spraak is ingesteld na het verstrijken van 
de term.ijn bepaald bij artikel 373 van het 
Wetboek van strafvordering. 

25 oktober 1971, 29 november 1971, 
10 januari 1972 en 29 februari 1972 . 

209, 314, 456 en 599 

35.- Te1·mijn.- Stmjzalcen.- Bu?'
ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ing. - A1'?'est op 
tegenspmalc wam·bij de belclaagde wo1·dt 
ve?'OO?'deeld om aan de btwgeTlijlce pa1·tij de 
doo1· ham· gevonlenle bed?"agen te betalen. -
St?'a]?'echte?' wiens 1·echtsmacht is ttitgeput, 
zeljs indien hij de ve?'OO?'deling als p?·o
vis·ionecl heejt gelcwalificeenl. - Voo?·zie
ning onmiddellijlc ontvanlcelijlc. - De 
rechtsmacht van de strafrechter is uitge
put door een arrest op tegenspraak dat, 
na de eindbeslissing op de strafvordering, 
de beklaagde veroordeelt om aan de 
burgerlijke partij de door haar gevor
derde bedragen te betalen. Dit arrest is 
dus voor onmiddellijk cassatieberoep 
vatbaar, zelfs indien de rechter de veroor
deling als provisioneel kwalificeert. 

26 oktober 1971. 212 

36.- Te1·mijn.- Stmjzctlcen.- Ve1'
oordeling bij ve1·stelc. - A1'1'est dat het 
verzet ongedaan vm-Jclaa?·t. - VooTziening 
van de ve1·oordeelde tegen dit an·est inge
stelcl na het ve?·st?·ijlcen van de te1·mijn be
paald bij m·tilcel 373 van het Wetboelc van 
st?·ajvo1·dering, die begint te lopen de dag 
na de betelcening van het best1·eden a?'?'est. 
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- Niet ontvankelijke voo?·ziening.- Niet 
ontvankelijk is de voorziening van de 
beklaagde tegen het arrest dat- het door 
hem tegen een verstekarrest aangetekend 
verzet, wegens niet-verschijning, onge
daan verklaart, indien zij wordt inge
steld na het verstrijken van de termijn 
bepaald bij artikel 373 van het Wetboek 
van strafvordering, die begint te lopen 
de dag na de betekening van het bestre
den arrest. (Sv., art. 373.) 

9 november 1971. 255 

37. - Te1·mijn. - Dienstplichtzaken. -
A1·tikel 1077 van het Ge1·echtelijlc Wetboek. 
- Bepaling van toepassing op dienst
plichtzaken. - Artikel 1077 van het 
Gerechtelijk W etboek, krachtens hetwelk 
voorziening in cassatie t egen vonnissen 
alvorens recht te doen slechts openstaat 
na het eindvonnis, is van Goepassing op 
dienstplichtzaken. De voorziening tegen 
een beslissing van de herke1uingsraad 
waarbij de inobservatiestelling van de 
dienstplichtige wordt ge1ast, is derhalve 
ontvankelijk, wanneer zij wordt ingesteld 
na de beslissing van deze raad die de 
aanvraag tot vpijstelling verwerpt. (G.W., 
art. 2, 19 en 1077.) (Impliciete oplossing.) 

17 november 1971. 272 

38 . - Tennijn.- Bu?·ge1'lijlce zalcen.
Beslissingen waa?·tegen cassatiebe?·oep lean 
wo?·den ingesteld.- Vonnis dat een onde?'
zoelcsmaat?·egel beveelt . - Voo?·ziening 
v661· het eindvonnis niet ontvankelijk. -
Niet ontvankelijk v66r het eindvonnis is 
d e voorziening tegen een vonnis dat, 
alvorens recht te doen, een onderzoeks
maatregel beveelt. (G.W., art. 19 en 
1077.) 

8 december 1971. 348 

39. - T e?·mijn. - Strajzalcen . - Ve?'
oonlelend ve?'stelca?'?'est. - Voo?·ziening 
van de belclaagde tijdens de gewone ve?·zet
tennijn. - Niet-ontvankelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk is de voorziening die door 
de beklaag de tijdens de gewone verzetter
mijn is ingesteld tegen een arrest h em 
veroordelend bij verstek. 

13 december 1971. 365 

40. - T e?·mijn.- Stmfzalcen.- Ve?'
oonleling bij ve?·stelc. - E e?·ste a?'?'est waa1'
bij op tegenspmalc is beslist dat het ve?'zet 
ontvankelijlc was. - Tweede ve?'stelcan·est, 
wa.a?·bij het ve?·zet niet geg?·ond wO?·dt ve?'
lclaanl. - Voo?·ziening van de ve?'OO?'
deelde tegen dit ttceede a?'?'est. - Te1·mijn. 
- Wanneer h et hof van beroep, nadat de 
beklaagde is verschenen, diens verzet 
tegen een arrest waarbij hij bij verstek is 

veroordeeld ontvankelijk verklaard en de 
zaak tot een Iatere datum uitgesteld heeft 
en dit hof tijdens deze zitting bij verstek 
een tweede arrest heeft gewezen dat het 
verzet niet gegrond verklaart, is niet 
ontvankelijk de voorziening van . de 
beklaagde t egen dit arrest, indien zij 
wordt ingesteld na bet verstrijken van de 
termijn die is voorgescbreven bij arti
kel 373 van bet Wetboek van strafvor; 
dering en ingaat de dag na die waarop 
bet bestreden arrest is betekend. (Sv., 
art. 373.) · 

21 december 1971. 405 

41. - Te1·mijn. - Bu?·ge1·lijlce zaken .. ~ 
Eindvonnis op tttssengeschil. - Ontvanke
lijlce VOO?'Ziening. - In burgerlijke zaken 
is een eindbeslissing op tussengescbil en 
derbalve vatbaar voor beroep in cassatie, 
de beslissing waarbij de recbter in boger 
beroep, die te oordelen beeft over het 
ptmt of bij de zaak naar de ·eerste rechter 
moest verwijzen dan wel kennis mocht 
nemen van de grond van de zaal~, zegt 
dat, door de devolutieve kracht van het 
boger beroep, het bele geschil .bij de 
rechter van de tweede graad aanhangig 
is gemaakt en bij dus de zaak moet aan,
bouden, die in staat is om ten gronde te 
worden berecbt. (G.W., art. l9, 21 en 
1077.) 

13 januari 1972. 468 

42. - Te?·mijn.- Stmjt,alcen.- Von.
nis van de CO?'?'ectionele r·echtbank in hoge1· 
be?·oep ?'echtdoende. - Beslissing i?~zalce 
een bevoegclheiclsgeschil. - Voorzie.ning 
v661· het einclvonnis. - Ontvankelijlcheid. 
- Ook a! wordt zij v66r bet eindvonnis 
ingesteld, tocb is ontvankelijk de voor
ziening tegen een vonnis van de correc
tionele rechtbank, in hoger b eroep .recht
doende, inzake een bevoegdheidsgeschil. 
(Sv., art. 416 , lid 2.) 

18 januari 1972. 492. 

43.- Te?·mijn. - Bu?'{Je?'lijlce zaken . --. 
Beslissing die zich e?'toe bepe?'lct cle he?·ope
ning van de clebatten te bevelen. · .,..--·. Voo1<.. 
ziening v661· de eindbeslissing. -----, Niet
ontvankelijlcheid. - De beslissing die zich 
ertoe beperkt de · de batten te heropenE;)n 
en de zaak t e verschui'ven ten einde de 
partijen toe te laten over de tegenvordfl
ring te concluder en en te .pleiten is een 
beslissing alvorens recht te doen, zoda,t 
de voorziening v66r de eindbeslissing niet 
ontvankelijk is. (G.W., art. 18 .en 1077,} 

4 februari 1972. 528 

44.- Te?·mijn. - Stmjzalcen. ~ Bu1'
ge1'lijke ?'echtsvo?·de?·ing. · - · · vonnis · op 
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tegeri·spt·aak · waai·bij de beklaagde wonlt 
ver•ooMeelcl om aan de bw·ge?'lijlce pm·tij de 
door haai· ge.v01·clenle becl1·agen te betalen.
·StmfTechter· wiens r·echtsmacht is ~titgep~tt; 
zeljs indiiJ?1 . hij"·de V81'001'Cleling als p r·ovi
s'ioneel lcwalificeer·t. - Onmiddellijlc ont
vanlcelijlc· casscttieber·oep. - De rechts
macht van de strafrechter is uitgeput 
doOi' een •vom1is op tegenspraak clat in 
hoger ·beroep is gewezen en dat, na de 
einclbeslissing op de strafvorclering, de 
beklaagde veroordeelt mu aan de bm·ger
lijke partij de door haar gevorclerde 
·bedragen te betalen. Dit vonnis is dus 
voor onmiddellijk cassatieberoep vat
baal', ze1fs 'indien de rechter de veroorde
ling als :voorlopig kwalificeert. 

27 riiaart 1972·. 713 

45.- Tennijn.- Stmjzaken.- B~tr'
ge1'lijlce · Techtsvor·deTing. - An·est op 
tegenspr-aak dat de beklaagcle ver·oor·deelt 
ori1 aan de b~wger·lijke par·tijen cle door· hun 
·gevo1'de1Yle · ver·goeclingen te betalen. -
Rechter· wiens r·echtspr·aalc uitgep~tt is, 
zelfs indien hij cleze ver·goeclingen (( pr·ovi
~ioneel » toelcent. - Onmiclclellijk casscttie
·ber•oep ontvanlcelijk. - De rechtsmacht 
van het hof van beroep, zetelend in 
strafzaken·, is uitgeput door een arrest op 
tegenspraak dat, na definitief uitspraak 
te hebben gedaan op de strafvordering, 
de beklaagde veroordeelt om aan de 
burgerlijke partijen de door hen gevor
derde vergoedingen te betalen. Dit arrest 
staat dus voor onmiddellijk cassatiebe
roep open, zelfs zo de rechter deze 
vergo:edip.g « provisioneel » toekent. 

17 april 1972. 774 

46. =-- Ter·mijn. - Stmfzalcen. - Ar·
rest van de lcamer· van inbeschttlc~iging
-stelling waar·bij niet ontvankelijlc wor·dt 
ver·klaar·d het ver·zet tegen de beschilclcing 
tot ver·wijzing naaT de cor·Tectionele r·echt
banlc, die weiger·t of nalaat hem in vr·ijheid 
te stellen. - Geen bevoegdheidsgeschil. -
Voor·ziening v66r· de eindbeslissing. -
Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ontvanke
lijk -is de voorziening van de verdachte, 
v66r de- eindbeslissing, tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij, zonder te beslissen over een 
geschil inzake de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten, niet ontvankelijk 
wordt verklaard het verzet van de ver
dachte tegen de beschikking tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank, die 
weigert of nalaat hem in vrijheid "te 

stellen. (Sv., art. 416.) 
9 mei 1972. 840 

47. - Ter·mijn. - Stmjzalcen. - Ar·-

r·est van cle kamer· van inbeschttldiging
stelling waar·bij niet ontvanlcelijk wor·dt 
ver·lclacwd het ver·zet van de venlachte tegen 
de beschildcing tot ver·wijzing. - Ver·zet 
gegTOnd op cte onbevoegclheid van cle mad
lcamer·. - V ooTziening v66·r de eindbeslis
sing. - Ontvankelijlcheid. - Een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat niet ontvankelijk verklaart het ver
zet van de verdachte tegen de beschik
lcing, waarbij hij naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen, is vatbaar 
voor een voorziening in cassatie v66r de 
eindbeslissing, indien en in zover het 
verzet gegrond was op de onbevoegdheid 
van de raadkamer. (Sv., art. 416.) 

9 mei 1972. 840 

48.- TeTmijn. - Stmjzalcen.- Bur·
ger·lijlce r·echtsvonler·ing. - Beslissing die 
enkel de her·opening vctn de clebatten 
beveelt en daar·toe een clatttm vaststelt. -
Voor·ziening v66r· de eindbeslissing. -
Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening in cassatie v66r de 
eindbeslissing tegen een beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die, zonder 
over een bevoegdheidsgeschil uitspraak 
te doen, enkel de heropening van de 
debatten beveelt en daartoe een datum 
vaststelt. (Sv., art. 416.) 

23 mei 1972. 883 

49. - Ter·mijn . - Stmjzalcen. - Bttr·
geTlijke r·echtsvonler·ing. - Geen bevoegd
heidsgeschil. - Schade die oncle1·scheiclen 
elementen omvat. - ArTest dat de(initiej 
uitspr·aalc doet over· bepaalde elementer1 en 
voor· het ovfer·ige een voo?'lopige veTgoeding 
toekent en een onder·zoelcsmaatr·egel beveelt. 

Voor·ziening beper·lct tot de eer·ste 
beschilclcing. - Onmidclellijlce vooTziening 
niettemin niet ontvanlcel~jlc. - Niet ont
vankelijk is de voorziening v66r de 
eindbeslissing ingesteld en beperkt tot de 
beschikking van een arrest dat geen 
arrest inzake bevoegdheid is en definitief 
uitspraak doet over bepaalde elementen 
van de door de burgerlijke partij aange
voerde schade, terwijl het, voor een ander 
element van de schade, zich ertoe beperkt 
een voorlopige vergoeding toe . te kennen 
en een onderzoeksmaatregel te bevelen. 
(Sv., art. 416.) 

30 mei 1972. 919 

50.- Ter·mijn. - Stmfzaken.- VooT
ziening tegen een op tegenspmalc gewezen 
beslissing van de commissie tot bescher·ming 
van de maatschappij waar·bij de her·op
neming van de ge'inteTneer·de in een psy
chiatr·ische ajdeling wonlt gelast. - Is te 
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ftaat ingediend, dit na verloop van de 
termijn gesteld bij artikel 373 van het 
Wetboek van strafvordering, de voor
:ziening tegen een op tegenspraak gewe
:zen eindbeslissing va;n de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, waar
bij de heropneming van de op proef in 
vrijheid gestelde ge'interneerde, in een 
psychiatrische afdeling wordt gelaso. 

12 juni 1972. 953 

HOOFDSTUK III. 

VORM VAN DE VOORZIENING. - VERMEL
DING VAN DE GESCHONDEN ~'ETTEN. 

- 0PGA VE VAN HET MID DEL. -
I "\V ANNEER IS ER VOORZIENING ? -

DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. 
- BIJ TE VOEGEN STUKKEN.- NEER· 

!.EGGING VAN MEMORIES.- GRONDEN 
' VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. - 0N

SPLITSBARE ZAKEN. - ERKENNING 

DOOR DE PARTIJEN . 

§ 1. ___:_ Algemene regel. 

§ 2.- Belastingzaken. 

51. - Di1·ecte belastingen . - Aandtti
ding in het venoeksch1-ift van de geschon' 
den wettelijke bepalingen. - Voo1·waarde 
.voo1· de ontvankelijlcheid van de voo1·zie
ning. - Niet ontvankelijk inzake clirecte 
belastingen is de voorziening die de 
,aanduicling van de geschonden wettelijke 
bepalingen niet bevat . (Wetb. v . de 
-inkomstenb., art . 289.) 

25 november 1971. 308 

52. - Vo1·m. - Directe gemeentelijke 
belastingen. - Betekening van de ve1·lcla-
1"ing van voo1·ziening . - Bewijs van deze 
betekening niet ove1·gelegd. - . Niet ont-
1Jankelijlce. voorziening. - Niet ontvanke-
1ijk 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 Hof over
gelegde stukken niet blijkt dat de ver
ldaring van voorziening binnen de bij 
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849 
gestelde termijn betekend werd aan de 
partij tegen wie de voorziening is gericht. 
(Wet van 22 juni 1865, art. 2 ; wet van 
22 jm1i 1877, art . 16.) 

26 januari 1972 en 9 februari 1972. 
512 en 536 

53.- Middel van niet-ontvankelijlcheid. 
- Di1·ecte gemeentelijke of p1·ovinciale 

belastingen. - Micldel van niet-ontvanlce
lijkheid dam· het openbam· ministe1·ie opge
wo1pen . - Geen kennisgeving. - Ret 
openbaar ministerie bij h et Hof van 
cassatie, dat ambtshalve een 1niddel van 
niet-ontvankelijld1eid opwerpt tegen een 
voorziening inzake directe gemeentelijke 
of provinciale belastingen, moet daarvan 
niet vooraf aan de advocaten van de 
partijen kennis geven bij gerechtsbrief, 
daar artikel 1097 van het Gerechtelijk 
Wetboek ter zake niet van toepassing is. 
(G.W., art. 1097.) 

29 maart 1972. 727 

§ 3.- Burgerlijke zaken (zaken van koop
handel en sociale zaken inbegrepen). 

54.- JJ1idclel van niet-ontvanlcelijlcheid. 
- Burgerlijlce zalcen. - JJ1icldel van 
niet-ontvanlcelijlcheid opgewm·pen cloo1· het 
openbam· ministe1·ie. - Kennisgeving. -
Indien het openbaar ministerie bij het 
Hof van cassatie ambtshalve een middel 
van niet-ontvankelijlmeid opwerpt tegen 
een voorziening in burgerlijke zaken, 
moet het vooraf daarvan bij gerechtsbrief 
kennis geven aan de advocaat van de 
partijen. (G.W., art. 1097.) 

30 september 1971 en 22 oktober 1971. 
113 en 193 

55. - Vm·m. - Btw·ge1"lijke zaken. -
Stulcken die niet in het dossier van de 
1·echtspleging zijn nee1·gelegd maa1· voo1·ge
legd om de ontvanlcelijlcheid van het cassa
tiebe?·oep te ve1·antwoo1·d.en . - Bntikbm·e 
stukken. - De stukken die niet in het 
dossier van de rechtspleging zijn neerge
legd maar die zijn voorgelegd om de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
in burgerlijke zaken te verantwoorden, 
mogen in de rechtspleging voor het Hof 
worden gebruikt. (G.W., art. 1100.) 

21 oktober 1971. 190 

56. - Vonn. - Btwge1"lijke zalcen. -
Voo1·ziening van een coope1·atieve vennoot
schap.- Vennootschap, behom·lijk ge~den
tificee1·d, ve1·tegemvoo1·digd door een advo
caat bij het H of van cassatie, zonde1· de 
tussenkomst van de raad van behee1· in de 
akte. - Advocaat moet van geen 1"egelma
tige wetgeving doen blijlcen. - De advo
caat bij het Hof van cassatie, die voor 
dit Hof een in de cassatievoorziening 
behoorlijk gei:dentificeerde handelsven
nootschap vertegenwoorcligt en die in 
deze akte enkel verklaart te handelen in 
naam van de vennootschap, wordt wette
lijk ondersteld van de bevoegde organen 
van de vennootschap een regelmatige 
lastgeving te hebben ontvangen en moet 
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daarvan niet doen blijken. (G.W., 
art. 479, 702, 703 en 1042.) 

22 oktober 1971 en 22 december 1971. 
196 en 4ll 

57. - Vo1·m. - Btwge1·lijke zaken. -
Geen middel voo1·gedTagen. - Niet ont
vankelijke vooTZiening. - Niet ontvanke
lijk, in burgerlijke zaker, is de voorzie
ning tot staving waarvan geen m1ddel 
wordt voorgedragen. 

22 oktober 1971. 193 

58. - Vonn. - Btwge1'lijke zaken. -
Voo1·ziening van een handelsvennootschap. 
- Opgave van de identiteit van de vennoot
schap.- Ve1·tegenwoonliging in 1'echte.
De akten van rechtspleging en met 
name de voorziening in cassatie van een 
handelsvennootschap moeten op straife 
van. nietigheid de identiteit van de ven
nootschap opgeven en deze identiteiv is 
voldoende on1.schreven door de opgave 
van de benaming, het rechtskarakter en 
de maatschappelijke zetel van de ven
nootschap ; de vennootschap treedt even
wei niet geldig op dan met de tussen
komst van haar bevoegde organen. (G.W., 
art. 702, 703 en 104~.) 

22 oktober 1971. 196 

59. - Vo1"m. - Btwge1'lijlce za.ken. -
Voo1·ziening van een lwndelsvennootschap. 
- Vennootschap, behoo1'lijlc geiclenti(i
ceenl, veTtegenwoonligd doo1' een ctdvocaat 
bij het Hoj van cassatie, m~t de tttssen
lcomst vctn de 1·aad van beheeT ~n de akte. -
Advocctctt moet doen blijlcen van een 
Tegelmatige lastgeving in gevc~l vctn be
twisting. - De advocaat blJ het_ Hof 
van cassatie die voor dit Hof een m de 
cassatievoorziening behoorlijk ge1denti
ficeerde hanclelsvennootschap vertegen
woorcligt, maar die· in deze akte verklaart 
te handelen in naa1n van deze vennoot
schap die door zekere van haar organen 
wordt vertegenwoordigd, moet, in geval 
van betwisting, doen blijken van de 
regelmatigheid van de hem gegeven 
lastgev-ing. (G.W., art. 479, 702, 703 en 
1042.) 

22 oktober 1971. 196 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

60. - Vonn. - Dienstplicht. - Ve1'
zoelcsclw·ijt wctm·bij hoge1· be1'0ep tegen de 
beslissing van cle he1·ketwingsmad _wonlt 
ingestelcl op g1·oncl van de gezonclhetdstoe
stand van cle clienstplichtige. - VeTzoek
schTijt dat geen voo1·ziening in cassatie is. 
- Geen voorziening in cassatie is het ver-

zoekschrift, waarbij een dienstplichtig~ 
hoger beroep tegen de beslissing van de· 
herkeuringsraad instelt op grond van. 
zijn gezoncli1.eidstoestand. (Gecoordineer
de dienstplichtwetten, art. 51.) 

27 oktober 1971. 216· 

61. - Vonn. - Dienstplichtzaken. -
Ve1·zoeksclwijt waa1·bij de rlienstplichtige
aan het Hoj vmagt de doo1· hem veTst1·ekte 
inlichtingen in aanme1·lcing te nemen. -
V e?'Zoeksch1'ijt rlat geen voo1·zienin g is. -:
Geen voorziening is het verzoekschrift 
waarbij een dienstplichtige enkel _ ver
klaart dat de hem betreffende beshssmg 
van de herkem·ingsraad betreklring had 
op zijn lichamelijke geschiktheid, terwijl 
hij om uitstel verzocht op morele grond 
en aan het Hof vraagt deze inlichtingen 
in aanmerking te nemen. 

3 november 1971. 231 

62. - Vonn. - Dienstplichtzaken. -
Voo1·ziening rlie de geschonden wettelijke 
bepaling niet venneldt. - Niet-ontvanlce
lijkheicl. - Niet ontvankelijk is de voor
zienino· tegen een beslissing van de 
herket~ringsraad die de wetGeiijke bepa-
lino· niet vermeldt, die zou geschonden 
zij~. (Gecoordineerde dienstplichtwetten,. 
art. 51, §§ l en 4.) 

3 november 1971 en 15 december 1971. 
231 en 375· 

63. - Vo1'm. - Dienstplicht. - Ve1'
zoeksclwift wacwbij een clienstplichtige
v?·actgt zijn toestancl te oncle?'Z?ek.en. -:-
V er-zoelcsclwijt dat geen voo?'Ztentn g tn
cassatie is. - Geen voorziening in cas
satie is het verzoekschrift, waarbij een 
dienstplichtige vraagt zijn toestand te 
onderzoeken. (Dienstplichtwetten, ge
coordineerd op 30 april 1962, arv. 51.) 

10 november 1971. 255; 

64.- Vo1·m.- St1·ajzctlcen.- Bt•1·ge1'
lijlce pa1·tij, eiseTes . - Voo1·ziening niet 
betekend. - Niet-ontvanlceli.fkheicl. - De 
voorziening in cassatie van ee_n b~u·ger
lijke partij is niet ontvankel~Jk, mdie~ 
uit de processtukken met hhJkt _dat __ zlJ 
hetekend is aan de partij tegen w1e ZlJ 1s 
gericht. (Sv., art. 418.) 

7 september 1971 en 15 februari 1972. 
17 en 552 

65.- Vonn.- Stnrfzaken.- Voo?·zie
ning ingestelcl b~j b1·iej. - Niet:ontvanke
lijlcheicl. - Niet ontvankehJk 1s de 
voorziening die in strafzaken wordt mge
steld bij een brief gericht aan de vo~~·
zitter van het Hof. (Sv., art. 417, gewlJ-
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.zigd bij dfl wet van 16 februari 1961, 

.art. 5.) 
13 september 1971 en 20 december 

1971. 43 en 401 

§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken, 
Douanen en accijnzen inbegrepen). 

66.- Vo1·m. - Stmfzalce?~.- Voo?·zie 
·ning van het openbaa1· ministede. -
· Voo1·ziening niet betelcend.- Niet-ontvan
.lcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de 
· voorziening in strafzaken door bet open
baar ministerie ingestelcl, die niet werd 
.betekend aan de partij tegen wie zij is 
gericht. De mededeling die de griffier 
aan deze partij doet, geldt niet als 
betekening. (Sv., art. 418.) 

28 september 1971. 105 

67.- Vo1·m. - Stmfzalcen . - Voo?·zie
'ning van de v1·ijwillig tussengekomen 
ve1·zelce1·aaT van de buTge?Techtelijlce aan
.spmkelijkheid vcm de beklaagcle . - Voo?'
ziening niet betekend.- Niet-ontvankelijlc
heid. Niet ontvankelijk is de 

·voorziening van de verzekeraar van de 
burgerrecbtelijke aansprakelijkbeid van 
·de beklaagde, die voor bet strafgerecht 
.vrijwillig is tussengekomen, wanneer zij 
niet is betekend aan de partijen tegen wie 
:zij is gericbt. (Sv., art. 418 .) 

ll oktober 1971, 2 mei 1972 en 23 mei 
il972. 156, 819 en 888 

68. - Vo1·m.- Stmfzaken. - Nee?·leg
ging van mem01·ies. - Aanvullende me
mO?·ie van de eise1· te1· g1·if[ie ingediend na 
ve1·loop van de te1·mijn gesteld bij m·ti
kel 420, lid 2, van het Wetboek van stmf
vo?·deTing. - Niet-ontvankelijlcheid. -
Niet ontvankelijk is de memorie tot 
staving van een voorziening in strafza
ken, die ter griffie van het Hof is neer
gelegd na verloop van de termijn gesteld 
bij artikel 420bis, lid 2, van bet Wetboek 

. van strafvordering, al was dit een aan
vullende memorie. 

19 oktober 1971. 180 

69.- V01·m . - Stmfzaken. - Landlo
pe?·ij. - Nee?'legging van memoTies. -
Memo1·ie van de eise1· ingediend minde1· 
dan acht dagen v661· de terechtzitting. -
Niet-ontvankelijkheid . - Niet ontvanke
lijk is de memorie tot staving van een 
voorziening inzake landloperij, welke 
door de eiser minder dan acht dagen v66r 
de terechtzitting wordt ingediend. (Wet 

. van 27 november 1891, gewijzigd de 

6e augustus 1971, art. 16bis; Sv. 
art. 420bis, lid l.) 

16 november 1971. 268 

70.- Vo1"m.- StTafzaken.- VooTzie
ni?~g van de b~wge?'lijke pm#j. - Ve?·
plichting de akte zelf van de voo1·ziening 
te betelcenen. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening van de bmgerlijke partij 
wanneer deze aan de verweerder enkel 
.ter kennis heeft gebracht dat zij zich in 
cassatie heeft voorzien, zonder hem de 
akte zelfvan de voorziening te betekenen. 
(Sv., art. 418.) 

23 november 1971. 306 

71. - V o1·m. - St?·afzctlcen. - Voo?·zie
ning van de beklaagde tegen de beslissing 
tot venve1-ping van zijn VOTde1·ing tot 
schadeve1·goeding. Voo1·ziening niet 
betekend. - Niet-ontvanlcelijlcheid. 
Niet ontvankelijk is de voorziening van 
de beldaagde tegen de beslissing tot ver
werping van de vordering tot schadever
goedin.g, die door de beklaagde op de 
voet van artikel 191 van bet Wet boek van 
strafvordering werd ingesteld, wanneer 
zij niet is betekend aan de partij waar
tegen zij is gericht. (Sv., art. 417 en 418.) 

20 december 1971. 391 

72. - V01·m.- Stmfzaken. -JJ1em01·ie 
van de eise1·. - Memo1·ie nee1·gelegd min
de?" dan acht dagen v661· de te1·echtzitting.
Mem01·ie niet ontvanlcelijlc, zelfs indien de 
negende dag v661· de te1·echtzitting een 
zate1·dag, een zondag of een ande1·e wette
lijke feestdag is. - Niet ontv:omkelijk is 
de memorie, die de eiser tot staving van 
een voorziening in strafzaken mincler dan 
acbt dagen v66r de . terechtzitting heeft 
neergelegd, zelfs zo de negende dag v66r 
de terechtzitting een zaterdag, een zon
dag of een andere wett.elijke feestdag is. 
(Sv., art. 420bis en 644.) 

14 februari 1972. 548 

73.- Vo1·m.- Stmfzaken.- VooTzie
ning van de bu1·ge1·lijlc aanspmlcelijke 
pa1·tij of van de bu1·ge1'lijlce pm·tij. -
MemoTie neergelegd te1· g1·if[ie van het Hof 
van cassatie. - Noodzakelijlce ambtelijke 
tttssenkomst van een advocaat bij het H of 
van cassatie. - Niet ontvankelijk is de 
memorie van de bmgerrechtelijk aan
sprakelijke partij of van de burgerlijke 
partij, eiseres tot cassatie, die ter griffie 
van het Hof van cassatie wordt neerge
legd zonder de ambtelijke tussenkomst 
van een advocaat bij dit Hof. (Sv., 
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art. 425; wet van 20 juni 1953, art. 6, 
§ 2.) 

7 en 27 maart 1972 en 24 april 1972. 
635, 713 en 799 

74.- Vo1·m . - Stmjzalcen. - Nee?'leg
ging van de memo1·ies. - Memo1·ie van de 
eise1· te1· g1·i{fie van het Hoj neirgelegd na 
het veTst1·ijlcen van de te1·mijn gesteld bij 
a?'tilcel 420bis, lid 2, van het Wetboelc van 
stmjvo?·de1·ing. - Niet -ontvanlcelijlcheid. 
- Niet ontvankelijk is de memorie· tot 
stav ing van een voorziening in strafzaken 
die t er griffie van het Hof is neergelegd, 
na het verstrijken van de termijn gesteld 
bij artikel 420bis , lid 2, van het W etboek 
van strafvordering. 

14 11:1aart 1972 en 23 mei 1972. 
664 en 884 

75. - Vom~. - Stmjzalcen. - Ve?'
zoelcsclwijt tot staving van de voo?"Ziening. 
- Ve?'Zoelcsch?-ijt nee?'gelegd ter gTiffie van 
het ge1·echt dat de best1·eden beslissing heejt 
gewezen. - N ee1·legging ?W het Ve?'St?·ijlcen 
van de te1·mijn be1Jaald bij a1·tilcel 422 van 
het Wetboelc van stmjvonle1·ing. - Niet
ontvanlcelijlcheid van het ve?'zoelcsch?·ijt. -
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
dat tot staving v'an een voorziening in 
strafzaken ter griffie van het gerecht, dat 
de b estreden beslissing heeft gewezen, 
neergelegd is n a het verstrijken van de 
termijn bepaald bij artikel 422 van het 
Wetboek van strafvordering. 

10 april 1972. 745 

76. - Vonn. - St1·ajzalcen. - Memo1·ie 
tot staving van cle voo?·ziening.- JJt[emo?·ie 

· rnet een onleesbm·e handtelcening en zonde1· 
ve1·rnelcling van cle hoeclanigheid van de 
oncle?'telcenaa?'. - H et H of houclt geen 
be1·elcening e1·rnee. - Het Hof houdt geen 
rekening met een memorie, neergelegd 
tot staving van een voorziening in straf
zaken, welke een onleesbare handteke
ning draagt en waarin d e hoedanigheid 
van de ondertekenaar niet wordt vermeld. 

18 april 1972. 782 

77.- Vo1·rn . - St1·ajzalcen . - Bu?·ge?'
lijlce pm·tij, eise1·es. - Uitgijte van de 
ve1·lcla1'ing van voo1·ziening niet bij het 
oo?'spronkelijlc exploot van betelcening ge
voegd. - Niet-ontvanlcelijlcheicl . - Niet 
ontvankelijk is de voorziening van een 
burgerlijke partij, wanneer bij h et ex
ploot van betekening van dit beroep geen 
uitgifte van de . verklaring van voorzie
ning is gevoegd. (Sv., artikel 418.) 

25 april 1972 en 20 juni 1972. 
804 en 999 

78.- Vo1·rn.- Stmjzaken.- Bu?·ge?'
?'echtelij lc aanspmlcelij lee pa1·tij, eise1·es. -
V ooTziening niet betelcend. - N iet-ont-· 
vanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de
voorziening in cassatie van een burger
rechtelijk aansprakelijke partij, die niet. 
is betekend aan de partijen tegen wie iij 
is gericht. (Sv., art. 418.) 

15 mei 1972. 855 

79. - Vo1·rn.- Stmfzalcen . - Voo?·zie
ning van de bu?·ge?·lijlce pa1·tij . - Exploot 
van betelcening te1· g1·ijfie van het Hof nem·
gelegcl na het ve1·st1·ij ken van de tennijn 
gesteld bij m·tilcel 420bis, licl 2, van het: 
Wetboelc van stTajvo?·dm·ing. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de 
voorziening van de bm·gerlijke partij, 
wier exploot van betekening aan de ver
weerder ter griffie van het Hof is neer-· 
gelegd na het verstrijken van de termijn. 
gesteld bij artikel 420bis, lid 2, van het 
Wetboek. van strafvordering. 

29 mei 1972 en 19 j1.mi 1972. 
915 en 975· 

80. - Vm·rn.- Stmfzalcen. - Memm·ie 
van de eise1·. - M emm·ie lean de voo?·zie
m'ng niet ven·uimen tot een beslissing die 
niet is best1·eclen cloo1· de ve?·kla1·ing van 
voo1·ziening. - In strafzaken kan · d,e· 
eiser tot cassatie door een memorie die hii< 
tot staving ervan neerlegt zijn voorzie-· 
ning niet verruimen tot een beslissing 
die niet is bestreden door de verklaring 
van voorziening. 

19 j1.mi 1972. 992 

81. . - Vom~. - Stmfzaken. - Ge
sch?·ijt waa1·in incidented aangijte wotdt 
geclaan van jeiten, bepaald bij a1·tilcel 485 
van het Wetboelc van st?'ajvo?·de?·ing, ten 
laste van een lid van het openbam· minis
te?·ie van het hof van be1·oep. - Gesch?-ijt 
te1· g1·ijfie ingediencl mee1· dan twee rnaanclen 
na cle insclw·ijving van de (!,aalc op cle alge
rnene Tol.- Het Hoj slaat e1· geen acht op. 
- Het Hof slaat geen acht op een ge
schrift waarin incidenteel aangifte wordt 
gedaan van feiten, bepaald bij artikel 485 
van het Wetboek van strafvordering, ten 
laste van een lid van het openbaar 
ministerie van het hof van beroep en dat 
ter griffie van het hof is ingediend na 
verloop van twee maanden sedert de dag 
waarop de zaak op d e algemene rol is 
ingeschreven. (Sv., art. 420bis en 485.) 

20 juni 1972. 1003 

§ 6. - Tuchtzaken. 

82. - T~whtzalcen. - 01·de van apothe-
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km·s. - Memorie van antwoo1·d niet onde?·
tekend door een advocaat bij het Hoj van 
cassatie.- Memorie wam·mee het Hof geen 
rekening houdt. - Het Hof k an geen 
rek ening houden m et een memorie van 
antwoord op een voorziening t egen een 
sententie van de Raad van beroep van de 
Orde van apothekers, die niet door een 
advocaat bij het Hof van cassatie is 
ondertekend. (K.B. van 10 november 
1967, art. 26, gewijzigd bij artike1 67, § 1, 
van de wet van 15 juli 1970, en G.W., 
art. 1092.) 

19 november 1971 en 8 jtmi 1972. 
282 en 948 

83. - Vo1·m.- Tuchtzaken. - Voo?·zie
ning tegen een beslissing van de 1·aad van 
be1·oep van de 01·de van geneesheren. -
Beslissing van 10 attgustus 1970. - Voo?·
ziening ingestelcl zonde1· de tussenkomst 
van een aclvocaat bij het Hof van cassatie. 
- Niet-ontvanlcelijlcheid . - Niet ontvan
kelijk is de voorziening die tegen een 
beslissing van de raad van beroep van de 
Orde van geneesheren van na 1 augustus 
1970 is ingesteld zonder de tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van .cassa
tie. (K.B. nr. 79 van 10 november 1967, 
art. 26, gewijzigd bij artikel 66 van de 
wet van 15 juli 1970.) 

10 m aart 1972, 7 april 1972 en 5 mei 
1972. 652, 734 en 831 

§ 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV. 

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN OF WAARTEGEN ZULK 
BEROEP NIET KAN WORDEN I NGE · 
STELD . - BESLISSINGEN IN FEITE. -
BESLISSINGEN IN RECHTE. - TOEP.AS 
SING VAN DE R;EGEL: « Jj'fA EEN EERSTE 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 
VOORZIENING TOEGELATEN ».- VOOR
ZIENINGEN DIE N IET ONTV ANKELIJK 
ZIJN GEWORDEN WEGENS GEMIS AAN 
BESTAANSREDEN OF BELANG. 

§ 1. - Allerlei. 

84. - St1·ajzalcen. - Beslissingen waa?"· 
tegen een cassatiebe1·oep lean wo1·den inge
stelcl. - A1Testen van het Hoj. - Rechts
micldelen. - G1·enzen. - Tenzij er grand 
bestaat voor een verzoek tot intrekking 
of tot verzet, kan tegen de arresten van 
het Hof van cassatie geen rechtsmiddel 
worden ingesteld. 

12 oktober 1971 en 19 juni 1972. 

§ 2. - Belastingzaken. 

85. - Beslissingen wam·tegen een cassa
tiebe?·oep kan w01·den ingesteld. - Di1·ecte 
gemeentelijlce en provinciale belastingen.
Beslttit van de bestendige deputatie van een 
p1·ovincie1·aacl ove1· de 1·eclamatie van een 
naamloze vennootschap of een comman
clitai?·e vennootschap op aandelen tegen een 
aanslag in een met het patent analoge belas
ting. - Geen beslissing in laatste aanleg. 
- Niet ontvankelijlce voo1·ziening.- Niet 
ontvankelijk is de voorziening tegen het 
besluit van de bestendige deputatie van 
een provincieraad over de reclamatie van 
een naamloze vennootschap of een com
manditaire vennootschap op aandelen, 
tegen een aanslag in een met het p atent 
analoge directe gemeentelijke belasting, 
daar dit besluit geen beslissing in laatste 
aanleg is. (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4, gewijzigd bij de wet van 10 okto
ber 1967; G.W., art. 603, 3°.) 

29 maart 1972. 727 

§ 3. - Burgerlijke zaken (zaken van koop
handel en sociale zaken inbegrepen). 

86. - Beslissingen waa1·teg~n cassatie
be?·oep lean wo1·den ingesteld. - Bu?·ge?"
lijlce zalcen. - Bevelsch?-ift tot samen
stelling van een tijdelijke kame1· . 
Niet-ontvankelijlce voo1·ziening. - Het 
bevelschrift van de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank tot sam.enstelling van 
een tijdelijke kam.er is een maatregel van 
inwendige orde, waartegen geen cassatie
beroep openstaat. (Gerechtelijk Wetboek, 
art. 89 en 609. 1o.) 

9 februari 1972. 534-

87. - B eslissingen wam·tegen een cassa
tiebe?·oep lean wonlen ingesteld. - Btt?·ge?"· 
lijlce zaken. - B eslissing in laatste aanleg 
die nalaat uitspmalc te cloen op een tegen
vonlering.- Ontvanlcelijlce voo1·ziening.
D e beslissing in laatst e aanleg die nalaat 
uitspraak te doen op een tegenvordering,. 
staat voor cassatieberoep open. (Sv.,. 
art. 1138, 3°.) (Impliciete oplossing.) 

7 april 1972. 735 

§ 4. - Dienstplichtzaken. 

§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken, 
Douanen en accijnzen inbegrepen) . 

165 en 984 , 

88. - B eslissingen waa}'tegen een cassa
tieberoep lean wonlen ingesteld. - St?·af
zalcen. - V onnis van de co?Tectionele. 
1·echtbanlc in eerste aanleg gewezen. -
Niet ontvanlcelijlce voo1·ziening. - Niet. 
ontvankelijk is d e voorziening tegen een 
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vonnis in eerste aanleg gewezen door de 
correctionele rechtbank. (Sv., art. 407 en 
413; G.W., art. 609-1°.) 

7 september 1971 en 4 ja.nuari 1972. 
20 en 432 

89.- Beslissingen wam·tegen een cassa
tieberoep kan tvo1·den ingesteld. - St?·aj
zaken. - Beslissing van de Oommissie tot 
besche1·ming van de maatschappij waa1·bij 
de in1·ichting tvo1·dt aangewezen wam·in de 
inte1·ne1·ing zal plaatshebben. - N'iet 
ontvanlcelijke voo1·ziening. - De beslissing 
waarbij de Co1nmissie tot bescherming 
van de maatschappij, ter uitvoering van 
een rechterlijke beslissing tot internering, 
de inrichting aanwijst waarin deze inter
nering zal plaatshebben, is niet vatbaar 
voor cassatieberoep. (G.W., art . 608 .; wet 
van 9 april 1930, vervangen bij die van 
1 juli 1964, art. 14.) 

7 september 1971, 20 december 1971, 
12 jtmi 1972 en 2 juli 1972. 

22, 401, 954 er, 1056 

90.- Beslissingen waa1·tegen een cassa
tiebe?·oep lean tv01·den ingesteld. - St?·af
zaken. - Beslissing van de Oommissie tot 
besche1·ming van de maatschappij clat e1· 
geen grand bestaat om een ge'inte1·neenle in 
·V?·ijheid te stellen. - Ontvanlcelijke voo?·
ziening. - D e beslissing van de Com
missie tot bescherming van de maat
schappij dat er geen groncl bestaat om 
-een ge'interneercle in vrijheicl te stellen, 
·Staat voor cassatieberoep open. (G.W., 
.art. 608 ; wet van 9 april 1930, vervangen 
bij die van 1 juli 1964, art. 18.) 

7 september 1971 en 20 december 1971 
-en 20 juli 1972. 22, 401 en 1056 

91. - Stmfzaken. T1 e1·oo1·delend a1·· 
·1·est.- Bevel tot onmiddellijke aanhouding. 

T1 oo?"Ziening tegen de ve?·oo1·delencle 
beschilclcing ve1'tv01'Pen. - T1 oo1·ziening 
.tegen het bevel tot onmidclellijlce aanhouding 
zondm· belang. - Indien de veroordeelde 
zich in cassatie heeft voorzien tegen een 
veroordelend arrest waarbij zijn onmid
·dellijke aanhouding wordt bevolen en dit 
arrest, door de verwerping van de voor
ziening tegen de veroordelencle beschik
king, in kracht van gewijscle is gegaan, 
dan wordt de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhoucling zoncler 
belang. 

13 september 1971, 21 september 1971, 
·24 september 1971, 19 oktober 1971, 
16 november 1971, 26 juni 1972 en 
20 juli 1972. 43, 79, 101, 180, 

271, 1027 en 1056 

92. - Stmjzaken. - Uitleve1·ing. -
.A1·1·est van · de lcamm· van inbeschuldiging
stelling dat de beschilcking van de mad
kame1· bevestigt wam·bij cleze onbevoegd 
wonlt ve1·lclaanl om de voodopige invrij
heidstelling te bevelen van de v1·eemdeling 
iviens uitleve1·ing wm·d aangevmagcl. -
T1o01·ziening van cle vreemcleling. - Late1·e 
inV?·ijheidstelling. - T1 oorziening he eft 
ham· bestaans1·eclen ve1'lo1·en. - De invrij

.heiclstelling van de vreemdeling, wiens 
uitlevering wercl aangevraagd, ten gevol
ge van de verzaking van deze aanvraag, 
ontneemt elke bestaansreden aan de 
yoorziening van cleze vreemdeling tegen 
het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat de beschikking van de 
raadkamer bevestigt, waarbij wordt be
slist dat deze niet bevoegd is om zijn 
voorlopige invrijheidstelling te verlenen. 

21 september 1971. 77 

93.- St1·ajzaken.- Na een ee1·ste voo?'· 
ziening wo1·dt geen ande1·e voo1·ziening 
toegelaten. - Uitzonclm·ingen. - Buiten 
het toepassingsgeval van artikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 j1-mi 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, het 
geval van regelmatige afstand of dat 
waarin tegen een arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen nog cassatiebe
roep openstaat na het veroordelend ar
rest, kan in strafzaken een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing. (Sv., 
art. 438.) 

21 september 1971, ll oktober 1971, 
4 januari 1972, 25 januari 1972, 20 maart 
1972 en 19 juni 1972. 80, 160, 432, fj07 

687 en 984 

94.- Stmfzaken. - T1 oo1·ziening van de 
beklaagde tegen het ve1'001'delend a1·1·est en 
tegen het m·1·est tot ve1·tve1'Ping van het 
ve1·zoek tot voo1'lopige inV?·ijheiclstelling. -
T1 e1·we1'Ping van de voo1·ziening tegen het 
ee1·ste m·1·est. - T1 oo1·ziening tegen het 
tweede a1·1·est zoncle1· belang getv01·den. -
Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen het veroordelend 
arrest en tegen een arrest, waarbij in 
dezelfde zaak zijn verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling wordt verworpen, wordt 
de voorziening tegen dit laatste arrest 
zonder belang wegens de verwerping van 
de voorziening tegen het veroordelend 
arrest. 

19 oktober 1971. 180 

95 . - Beslissing waa1·tegen een cas
satiebe?·oep lean tvonlen ingesteld. - St?·af
zaken. - Stmjv01·de1·ing. - Oassatiebe-
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1·oep van de ve1·zeleemm· die v1·ijwillig is ' 
tussengelcomen. - Beslissing waa1·bij deze 
tussenlcomst enlcel wonlt vastgesteld, zonde1· 
dienaa1}gaande iets te beslissen of tegen 
deze pa1·tij enige ve1·oordeling uit te sp1·eleen. 
- Oassatiebe1·oep zonde1· bestaans1·eden. -
Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
staansreden is de voorziening in cassatie 
van de verzekeraar, die verklaard heeft 
vrijwillig tussen te komen in de strafvor
dering, welke rechtsvordering bij de 
strafrechter aileen aanh angig bleef, t egen 
d e beslissing waarbij d eze verklaring 
enkel wordt vastgesteld, zonder dienaan
gaande iets te beslissen of tegen deze 
partij enige veroordeling uit te spreken. 

26 oktober 1971. 212 

96. - Beslissingen waa1·tegen een cassa
tiebe?·oep lean wo1·den ingesteld. - St?·af
zaleen. - -V erstelebeslissing in hoge1· bemep. 
- Ve1·zet . - A1Test dat ingaat op het 
ve1·zet en beslist bij wege van een nieuwe 
beschileleing. - Voo1·ziening tegen de ve?·
stelcbeslissing. - V oo1·ziening niet ontvan
lcelijle. - Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan voorwerp, is de voorziening van de 
beklaagde t egen een veroordelend ver
stekarrest, wanneer de rechtbank in 
hoger beroep rechtdoend e hierop is inge
gaan en beslist heeft bij wege. van een 
nieuwe beschikking. 

8 november 1971. 249 

97. - Stmfzalcen. Voo1·ziening van 
de belelaagde tegen de beslissing op de 
stmfv01·de1"ing. - Ove1·lijden van de be
lclaagde. - Voo1·ziening zonde1· bestaans
?'eclen. -Ret overlijden van de beklaagde 
tijdens h et cassatiegeding ontneemt elke 
bestaansreden aan de voorziening tegen 
de beslissing op de strafvordering ; de 
voorziening van de b!lklaagde behoudt 
een bestaansreden, in zover zij gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij. (Wet van· 
17 april 1878, art. 20.) 

23 november 1971. 302 

98. - Stmjzalcen.- Voo1·ziening van de 
belelaagde tegen de beslissing op de ?'echts
vo?·de?·ing van de bu1·ge1'lijlce pa1·tij. -
Overlijden van de belclaagde. - V oo?·zie
ning heeft haa1· 1·eden van bestaan. - Ret 
overlijden van de beklaagde tijdens het 
cassatiegeding ontneemt elke bestaans
reden aan de voorziening tegen de 
b eslissing op de strafvordering ; de voor
ziening van de beklaagde behoudt een 
bestaansreden, in zover zij gericht is 
t egen de beslissing op de rechtsvordering 

van de burgerlijke partij. (Wet van 
17 april 1878, art. 20.) 

23 november 1971. 302 

99.- Beslissingen waa1·tegen een cassa
tiebe?·oep lean wo1·den ingesteld. - Stmf
zaleen. - Beschilcleing van de 1·aadleamer 
waa1·bij de handhaving van de vo01·lopige 
hechtenis w01·dt bevolen. - Wet van 
20 ap1·il 1874., a1·tilcel 5. - Niet ontvanlee
lijlee voo1·ziening. - Niet ontvankelijk is 
de voorziening tegen een beschikking van 
de raadkamer waarbij de handhaving 
van de voorlopige hechtenis wordt bevo
len met toepassing van artikel 5 van de 
wet van 20 april 1874, aangezien een 
dergelijke beschikking niet in laatste aan
leg is gewezen. (Wet van 20 april 1874, 
art. 19; G.W., art. 609, 1°.) 

29 november 1971. 314 

100. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?'oep lean wonlen ingesteld. - St?·af
zaleen. - V onnis van de politierechtbanle 
of van de C01'1'ectionele 1·echtbanlc waa1·bij 
wo1·dt ve1·wo1'Pen een eis tot venvijzing naa1· 
een ande1· ?'echtscollege met als voe1·taal die 
wellee doo1· de ve1·dachte werd gevraagd. -
In em·ste aanleg gewezen vonnis . - Niet 
ontvanleelijlee voo1·ziening.- W anneer het 
vonnis van de politierechtbank of van de 
correctionele rechtbank, waarbij wordt 
verworpen de eis van een verdachte, die 
terechtstaat voor een rechtscollege met 
N ederlandse voertaal, dat hij zou ver
wezen worden naar een rechtscollege van 
dezelfde rang met Franf?e voertaal , in 
eerste aanleg is gewezen, is de voorziening 
tegen dit vonnis niet ontvankelijk. (Wet 
v an 15 juni 1935, art. 23 ; Sv., art. 407 en 
4 13; G.W., art. 609-1°.) 

7 december 1971. 347 

101. - Beslissingen waa1·tegen een cas
satiebe?·oep lean wo1·den ingesteld. - St?·af 
zalcen. - Besche1·ming van de maatschap
pij. - Oommissie tot besche1·ming van de 
maatschappij. - V aststelling do01· deze 
commissie dat de geestestoestand van een 
ve1'0o1·deelde volcloencle is ve1·bete1·d zodat 
zijn intenw1·ing niet inee?' nodi(] is. -
Voo1·ziening in cassatie. - Niet-ontvan
lcelijlcheid. - D e vaststelling door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij overeenkomstig artikel 21 van 
de wet van 9 april 1930, vervangen bij die 
van 1 juli 1964, dat de geestestoestand 
van een wegens misdaad of wanbedrijr 
veroordeelde persoon, die tijdens zij n 
h echtenis krachtens een beslissing van de 
Minister van Justitie ge'interneerd was,. 
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voldoende is v erbeterd zodat zijn inter
nering niet meer nodig is, is geen beslis
sing waartegen een cassatieberoep kan 
worden ingesteld. (G.W., art. 608; w et 
van 9 april 1930, v ervangen bij die van 
1 juli 1964, art. 21.) 

21 december 1971. 406 

102. - StTajzaken. - Ve1·oonlelend m·
rest van het M ilitai1· Ge1·echtshoj. - Bevel 
tot onmiddellijke in vm·zelce1·de betvaTing
stelling. - V oo1·ziening tegen de ve1·oo1'
clelende beschilclcing venv01pen. - V 001'
ziening tegen het bevel tot onmiddellijlce in 
vm·zeleenle bewm·ingstelling zonde1· belang. 
- W anneer de veroordeelde zich in 
·cassatie heeft voorzien t e gen een veroor
delend arrest van het Militail· Gerechtshof 
·en t egen het arrest waarbij, wegens deze 
veroordeling, zijn onmiddellijke in ver
zekerde bewaringstelling wordt bevolen 
-en ten gevolge van de v erwerping van de 
voorziening t egen het eerste arrest, dit 
lu·acht van gewijsde h eeft verluegen, 
wordt de voorziening tegen het tweede 
.arrest zonder belang. 

3 januari 1972. 426 

103. - Beslissingen wam·tegen een cas
.satiebm·oep lean wonlen ingesteld. - St1·aj
.zalcen. - B~wge1·lijlce. - Rechtsv01·de1·ing. 
- V oo1·ziening van de belclaagde tegen een 
b~wge1'lijlce pm·tij. - Geen ve1·oo1·deling 
·van de eiseT ten aanzien van deze pa1·tij . -
V oo1·ziening zoncle1· bestaans1·eden. - We
gens het ontbreken van bestaansreden 
is niet ontvankelijk de voorziening van 
de beklaagde tegen een burgerlijke partij, 
wam1eer de beslissing ten gtmste van deze 
partij en ten laste van d e beklaagde geen 
veroordeling uitspreekt. 

4 januari 1972. 435 

104. - Stmfzalcen. - A1'1'est van de 
.lcame1· van inbesclmldigingstelling wam·bij 
.de hanclhaving wonlt bevolen van de voo1·
.Zopige hechtenis rnee1· clan een rnaancl na de 
.oncle1'V1'aging. - Beschilclcing van de 1'aacl
lcarne1· van net de voo1·ziening, wam·bij de 
·onclm·zoelcs1'echte1' wonlt ontlast wegens on
bevoegclheicl ratione loci. - Voo1·ziening 
.heeft geen bestaans1·eclen rnee1·. - De voor
:ziening van de beklaagde tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij de handhaving, meer dan een 
=aand na de ondervraging, van de voor
lopige hechtenis wordt bevolen, heeft 
geen bestaansreden meer indien de raad-
1mmer de onderzoeksrechter die het 
.aanhoudingsbevel had verleend, na de 
·voorziening heeft outlast wegens onbe
voegdheid mtione loci. 

4 januari 1972. 434 

105. - Stmjzaken. - B~wge1'lijke 
1'echtsv01·cle1·ing. - V oo1·ziening van een 
pa1·tij die tot cassatie van een beschilclcencle 
gecleelte slechts st1·elct als gevolg van de 
cassatie van een ancle1· beschilcleende ge
cleelte, gevo1·clenl doo1· een ande1·e pa1·tij. -
V enve1·ping van de voo1·ziening van deze 
pa1·tij. - V oo1·ziening_ van de em·ste paTtij 
ve1'liest lwa1· bestaans1·eden. - vVanneer in 
strafzaken de voorziening van een partij 
tot cassatie van een beschikkende gedeel
te van de bestreden beslissing slechts 
strekt als gevolg van de cassatie van een 
ander beschikkende gedeelte, die door 
een andere. p artij is gevorderd, v erliest de 
voorziening van de eerste partij · haar 
bestaansreden als de voorziening van die 
andere partij wordt verworpen. 

29 februari 1972. 600 

106. - Beslissingen waaTtegen een cas
sat·iebe1·oep lean wonlen ingesteld. - Stmj
zalcen. - N a een ee1·ste voo1·ziening wo1·dt 
een ande1·e voo1·ziening toegelaten. - Ex
ceptie. - Op de r egel dat na een eerste 
voorziening geen andere voorziening 
wordt toegelaten, wordt onder meer een 
uitzondering gemaakt, wanneer de eiser 
van de eerste voorziening afstand heeft 
gedaan. (Sv., art. 438.) 

28 maart 1972. 721 

107. - Beslissing waaTtegen een cassa
tiebe1·oep lean w01·den ingesteld. - St1·aj
zaken. - Bu1·ge1'lijlce 1'echtsv01·dm·ing. -
V oo1·ziening van de belclaagde tegen de bu1·
ge1·lijlce pa1·tij . - Rechte1· in hoge1· be1·oep 
die geen lcennis heejt genomen van de 
1'echtsvo1'cle1·ing die de bu1'ge1'lijlce pa1·tij 
tegen de belclaagde heeft ingestelcl. - Niet 
ontvanlcelijlce V001'Z?:ening. - Niet ontvan
kelijk, wegens gemis aan bestaansreden, 
is de voorziening van de beklaagcle t egen 
de burgerlijke partij, wanneer de rechter 
in hoger beroep geen kennis had genomen 
van de rechtsvordering die de burgerlijke 
partij tegen de beklaagde heeft ingesteld 
en hij op deze rechtsvordering geen 
uitspraak heeft gedaan. (Sv., art. 216.) 

24 april 1972. 793 

108. - Stmjzalcen. - A1'1'est van de 
lcame1· van inbesch~tlcligingstelling waa1·bij 
de voo1'lopige inV1·ijheidstelling van de 
venlachte wonlt bevolen. - Voo1·ziening 
van de p1·ocu1·eu1·-gene1·aal bij het hoj van 
bm·oep. - Latm·e beslissing met lc1·acht van 
gewijscle ove1· de feiten waa1·voo1· het aan
houclingsmanclaat was uitgevaa1·digcl. -
V oo1·ziening van belang ontbloot. - De 
voorziening van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 



VOORZIENING IN CASSATIE. 1245 

waarbij de voorlopige invTijheidstelling 
van de verdachte wordt bevolen, is van 
belang ontbloot, indien later door een 
beslissing met kracht van gewijsde inzake 
de grand van de zaak uitspraak is gedaan 
over de feiten waarvoor het aanhoudings
mandaat was uitgevaardigd. 

2 mei 1972. 823 

109. - Na een ee1·ste voorziening wo1·dt 
geen andere voo1·ziening toegelaten. -
St1·ajzalcen. - Geen toepassing van deze 
regel in geval de afstand van de ee1·ste voor
ziening gedee1·eteenl is. - De decretering 
van de afstand van een voorziening stemt 
niet overeen met de verwerping van de 
voorziening en b elet niet dat een voor
ziening die later, binnen de wettelijke 
termijnen, tegen dezelfde beslissing inge
steld wordt, ontvankelijk is. (Impliciete 
oplossing.) 

26 juni 1972. 1027 

110. - Beslissingen waa1·tegen een. cas
satiebe1·oep lean wm·den ingesteld. - Stmf
zaken. - Beschiklcing van de madlcamer 
tot inte1·nen'ng van de beklaagde. - Niet 
ontvanlcelijlce vom·ziening. - Niet ont
vankelijk is de voorziening tegen een 
beschikking van de raadkamer tot inter
nering van de b eklaagde, daar een 
dergelijke b eschikking niet in laatste aan
leg is gewezen. (G.W., artikel 609-1°; 
wet van 9 april 1930, art. 8.) 

20 juli 1972. 1055 

§ 6. - Tuchtzaken. 

§ 7. ~ Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V. 

AFsT.A.ND . 

111. - Ajstand. - Burge1·lijlce zalcen. 
- Ajstand niet betekend, maa1· doo1· de 
ve1·wee1·de1· aangenomen. - Dec1·etm·ing. -
In burgerlijke zaken decreteert het Hof 
d e afstand van de voorziening in cassatie, 
die riet aan de verweerde.r is betekend, 
m aaJr door hem werd aangenomen. (G.vV., 
art. 824 en 1042.) 

16 septembzr 1971 en 14 april 1972. 
58 en 769 

112.- Stmjzaken. - Ajstand. - Voo1·
ziening van cle bu1·ge1·lijlce paTtij tegen de 
beslissing op haw· vm·de1·ing. - Ajstand 
geg1·ond op de enlcele nden dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin van 
a1·tikel 4.16 van het W etboek van stmjvo1·- , 

de1·ing. - Ajstand die niet als een berus
ting lean wo1·den geinte1-p1·etee1·d.- Gevolg. 
- W anneer de bmgerlijke p artij zich in 
cassatie heeft voorzien tegen de beslissing 
op haar rechtsvordering en vervolgens 
van haar voorziening afstand heeft ge
daan om de enkele reden dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is, in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering, kan deze afstand niet als een 
berusting worden ge'interpreteerd en 
wordt hij door het Hof niet gedecreteerd, 
indien door het Hof wordt vastgesteld 
dat d eze beslissing een eindbeslissing is. 

20 december 1971. 382 

113.- Ajstand.- Stmfzalcen.- Vom·
ziening in cassatie van het bestuur dm· 
douane en accijnzen tegen een m·ijsp1·elcend 
a1·1·est. - Ajstand dom· een lasthebbe?', 
houdm· van een bijzonde1·e volmacht.- Aj
stand gelijlc aan de afstand van de 1'echts
vo1·de1'ing. - Dec1·ete1·ing. - Indien het 
bestuurder der douane en accijnzen, ver
volgende partij, door tussenkomst van 
een lasthebber, houder van een bijzondere 
volmacht, afstand doet van de voorzie
ning die het tegen een vrijsprekend arrest 
heeft ingesteld, decretee1·t h et Hof de 
afstand van de voorziening, daar deze 
afstand gelijkstaat met een afstand van 
de rechtsvordering. 

21 december 1971, 4 januai·i 1972 en 
18 januari 1972. 410, 435 en 483 

114.- Afstand. - Stmjzalcen. - Voo1·
ziening van het bestutw van jinancien, 
ve1·volgende pa1·tij, tegen een v1·ijsp1·ekende 
beslissing. - Ajstand van de voo1·ziening, 
wellce ajstand gelijlc staat met ajstand van 
de 1·echtsvo1·deTing. - Advocaat van het 
ministm·ie van jinancien. - Bijzonde1·e 
volmacht noodzalcelijlc.- Om namens het 
bestuur van financien, vervolgende par
t ij, op geldige wijze afstand t e doen van 
een voorziening tegen een beslissing van 
vrijspraak, welke afstand gelijk staat met 
afstand van de rechtsvordering, moet de 
advocaat van het ministerie van finan
cien bewijzen dat hij een bijzondere 
volmacht daartoe bezit voor iedere be
klaagde. 

18 januari 1972. 483 

115.- Stmjzalcen. - Ajstand.- vVan
neer in strafzaken d e eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zi jn voorziening, 
decreteert het Hof de afstand. 

1 februari 1972 en 26 jcmi 1972. 
524 en 1027 

116. - Ajstand . - Stmfzalcen. -
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Int1·elclcing van de afstand.- Gevolgen. 
Wanneer de bek1aagde, eiser tot cassatie, 
afstand heeft gedaan van zijn voorziening 
tegen de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij , die 
zijn invrijheidstelling heeft geweigerd, 
maar vervolgens deze afstand intrekt, 
slaat het Hof geen acht hierop en onder 
zoekt de ontvankelijkheid alsmede even
tueel de gegrondheid van de voorziening. 

22 februari 1972 en 5 j1.mi 1972. 
584 en 933 

117. - Ajstand. - Stmfzalcen. -
Afstand van een voo1·ziening de dag ·v661· de 
uitsp1·aalc do01· het Hof van een vm·wm·
pingsm'1'est en vastgesteld doo1· een alcte 
opgesteld do01· de gTiffim· van het nchtscol
lege dat de bestTeden beslissing heeft gewe
zen.- Hof niet op de hoogte van de afstancl 
v661· de uitspmalc van het veTwe1'Pings
a1'1'est. - Geen int1·elclcing van dit mTest. -
Hoewel in strafzaken de afstand van een 
voorziening in cassatie aan geen f9rma
liteit onderworpen is, moet de eiser, die 
afstand doet, niettemin de nodige maat
regelen nemen om het Hof tijdig van zijn 
afstand op de hoogte te brengen ; het 
Hof trekt geen verwerpingsarrest in, 
wanneer de eiser slechts de dag v66r de 
uitspraak afstand heeft gedaan met zijn 
voorziening door een verklaring, die is 
opgenomen door de griffier van het 
rechtscollege dat de bestreden beslissing 
heeft gewezen en de akte tot vaststelling 
van deze afstand slechts na zijn beslissing 
op het Hof is toegekomen. 

23 mei 1972. 888 

118.- Stmfzalcen. - Afstand.- VooT
ziening in cassatie van de belclaagde tegen 
de beslissing op de stmfvonle1·ing en de 
bu1·ge1'lijlce 1·echtsvonle1·ing. - Afstancl van 
de voo1·ziening, in zove1· zij ge1·icht is tegen 
de beslissing op de b~t1·ge1·lijlce Techtsvo1'
de1·ing. - Afstand geg1·ond op de enlcele 
1·eden dat deze beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van m·tilcel 416 van het 
W etboelc van stmfvo1·de1·ing . - Afstand 
die niet als een be1·~tsting lean w01·den 

WAPENS. 

1. - D1·agen van een jachtwaJJen zonde1· 
~vettige 1·eden. - Feit gepleegd b~titen de 
waning van de dadeT. - 1l!f isd1"ijj. - Ret 
dragen van een jachtwapen door iemand 
die geen wettige reden kan doen gelden, 

w 

ge'inte1'P1·eteenl. - Gevolgen. - Wan
neer de beldaagde zich in cassatie heeft 
voorzien tegen de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde strafvordering en de 
burgerlijke rechtsvordering en hij ver
volgens afstand heeft gedaan van zijn 
voorziening, in zover zij gericht was t egen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering, om de enkele reden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het W etboek van 
strafvordering, kan deze afstand niet als 
een berusting worden ge'interpreteerd en 
wordt hij door het Hof niet gedecreteerd 
·wanneer het vaststelt dat deze beslissing 
een eindbeslissing is. 

29 mei 1972 en 19 juni 1972. 
916 en 994 

HOOFDSTUK VI. 

REGISTRATIE VAN DE 

VOOR,ZIENINGEN. - ZEGEL. 

VREEMDELINGEN. 

V1·eemdeling die in Belgie is binnenge
lcomen of e1· ve1·blijft zonde1· toelating. -
Wet van 28 maa1·t 1952, aTtilcel 3, 1°. -
Bevoegdheid van de 1Yliniste1· van Justitie 
om hetzij een v1·eemdeling ove1· de g1·ens 
tm·ug te wijzen of teTug te zetten, hetzij hem 
toe te laten in het Rijlc te ve1·blijven. -
Krachtens artikel 3, 1°, van de wet van 
28 maart 1952 op de vreemdelingenpoli
tie, gewijzigd bij die van 30 april 1964, 
kan de Minister van Justitie, onder 
voorbehoud van het bepaalde in het 2° 
van genoemd artikel voor de vreemdeling 
die beweert vluchteling te zijn, de vreem
deling die in Belgie is binnengekomen of 
er verblijft zonder daartoe de toelating 
te hebben overeenkomstig artikel 2, A, 
van deze wet, hetzij over de grens t erug
wijzen of terugzetten, hetzij zijn verblijf 
in Belgie toelaten. 

24 januari 1972 . 503 

is strafbaar zoch·a de dader het feit bui
tenshuis heeft gepleegd. (Wet van 
3 januari 1933, art . 13.) 

23 mei 1972 . 882 

2. - D1·agen van een jachtwapen. 
Wet van 3 jamtm·i 1933, a1·tilcel 13. 
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Bestanddelen van het misd?"ijj. - Arti
kel 13 van de wet van 3 januari 1933 
straft weliswaar degene die een jacht
wapen draagt om een andere reden dan de 
jacht of met de bedoeling te jagen met 
overtreding van de wet ten en verordenin
gen, maar het dragen van dat wapen is 
niet strafbaar wanneer de dader een 
andere wettige reden lmn doen gelden 
dan de eigenlijke jacht. 

23 mei 1972. · 882 

3. - D1·agen van een jachtwapen. -
W ettige ?'eden. - Beg1·ip. - Bij de beoor
deling of er t;len wettige reden bestaat om 
een jachtwapen te dragen, vermag de 
feitenrechter alle objectieve gegevens, 
doch uitsluitend deze, in aanmerking te 
nemen. 

23 mei 1972. 882 

WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). 

1. - Letw:handel. - Koninklijk besluit 
m·. 82 van 28 novembe1' 1939, a1·tilcel 2. -
Te !coop aanbieden. - Beg1·ip. - Twee of 
meer alternatieve zaken te koop aanbie
den is onder meer " te koop aanbieden n, 
zoals bedoeld in artikel 2 van het konink
lijk besluit nr. 82 van 28 november 1939, 
houdende reglementering van de leur
handel. 

22 februari 1972. 582 

2. - JJ;Jiniste?·ieel besluit van 8- olctobe1· 
1959 houdende ve1-plichting tot aangijte 
de?' p1·ijsve1·ho gingen. - W ettelijlce g?·ond
slag. - Het ministerieel besluit vari 
8 oktober 1959 houdende verplichting 
tot aangifte der prijsverhogingen en de 
ministeriele besluiten van 2 september 
1966 en 21 oktober 1968 welke deze 
bepalingen uitgebreid of gewijzigd heb
ben, vinden een wettelijke grondslag in 
artikel 2 van ~e besluitwet van 22 januari 
1945 betreffende het beteugelen van elke 
inbreuk op de reglementering betreffende 
de bevoorrading van het land. 

21 februari 1972. 570 

3. - Ministe1·ieel besluit van 8 oktobe1· 
1959 hottclencle ve1·plichting tot aangifte cle1· 
p1·ijsve1·hoging. - Beslttit moet cle nood
zaalc van cleze 1·eglemente1'ing niet vast
stellen. - De bepalingen van artikel 1 
van de wet van 7 september 1939 waarbij 
aan de Koning buitengewone machten 
worden verleend tot vaststelling van de 

regels en de procedure volgens welke hij 
wetskrachtige beschikkingen kan treffen, 
zijn niet van toepassing op de minis
teriele besluiten uitgevaardigd ter uit
voering van deze beschikkingen. 
Dientengevolge moesten het ministerieel 
besluit van 8 oktober 1959 houdende 
verplichting tot aangifte der prijsverho
gingen en de besluiten, die het aangevuld 
en gewijzigd hebben, noch de noodzaak 
van deze reglementering vaststellen noch 
in ministerraad worden overlegd. 

21 februari 1972. 570 

4. - JJ;Jiniste?·ieel beslttit van 8 olctober 
1959 houdende ve1·plichting tot aangijte cle?' 
p1·ijsve1·hogingen. - Besluit waa1·ovm· niet 
i1~ ministe?'?'aad moet wo1·den be1·aadslaagd. 
- De bepalingen van artikel 1 van de 
wet van 7 september 1939 waarbij aan 
de Koning buitengewone machten wor
den verleend tot vaststelling van de 
regels en de procedure volgens welke hij 
wetskrachtige beschikkingen kan treffen, 
zijn niet van toepassing op de minis
teriele besluiten uitgevaardigd ter uit
voering van deze beschikkingen. 
Dientengevolge moesten het ministerieel 
besluit van 8 oktober 1959 houdende 
verplichting tot aangifte der. prijsverho
gingen en de besluiten, die het aangevuld 
en gewijzigd hebben, noch de noodzaak 
van deze reglementering vaststellen noch 
in ministerraad worden overlegd. 

21 februari 1972. 570 

WEGVERKEER. 

1. - Vluchtmisd1·ijj. - Bestutwcle?' van 
een voe?'tttig. - Beg1·ip. - Voor de toe
passing van artikel 33 van de wet betref
fende de politie over het wegverkeer 
(coordinatie van 16 maart 1968) is het 
niet vereist dat hij die de plaats, waar het 
ongeval is gebeurd, heeft verlaten om 
zich te onttrekken aan de dienstige vast
stellingen, de bestuurder van het voer
tuig is geweest op het ogenblik van het 
ongeval. 

13 december 1971. 367 

2. - Vluchtmiscl?-ijj. Bestanddelen 
van het misd1·ijj. - Ret feit voor een 
bestuurder van een voertuig, die weet dat 
dit voertuig de oorzaak van dan wei de 
aanleiding tot een ongeval is geweest, de 
plaats . te verlaten om zich te onttreldmn 
aan de dienstige vaststellingen, valt 
onder de toepassing van artikel 33 van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer (coordinatie van 16 maart 1968), 



1248 WEGVERKEER. 

niet aileen wanneer het op een openbare 
weg is gebeurd, maar ook wanneer het 
gebeurt op een van de andere openbare 
plaatsen die zijn opgesomd in artikel 28 
van deze wet. 

13 december 1971. 367 

3. - Vluchtmisd1·ijj. Oonchtsie van 
de beklaagcle ten betoge dat geen opzet aan
wezig was om zich aan de clienstige vast
stellingen te ontt?·elclcen . - Geen antwoo1·d 
op cleze conclusie. - Niet met ?'edenen 
omlclede beslissing. - Niet met redenen 
omkleed is het vonnis, waarbij de be
klaagde wegens vluchtmisdrijf veroor
d eeld en geen antwoord verstrekt wordt 
op het verweer van de beklaagde, volgens 
h etwelk geen opzet aanwezig was om zich 
door de vlucht aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken, hetgeen bij arti
kel 33 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer (coordinatie van 
16 maart 1968) wordt vereist. 

26 juni 1972. 1023 

4. - Ve?·vallenve?·lcla?·ing van het rech1 
tot sttwen als st?·af ttitgesp1·oken. - Be
stanclcleel van de wegens de ove?'t?·eding 
opgelegcle stmf en geen afzonde?·l~jlce stmf. 
- De vervallenverklaring van het recht 
een voertuig of een luchtschip te besturen 
of een rijdier te geleiden, die met toepas
sing van artikel 38 van de wet betreffende 
d e polit ie over het wegverkeer (gecoordi
n eerd de 16e maart 1968) als straf wordt 
uitgesproken, is een bestanddeel van de 
straf opgelegd wegens een van de in 
genoemd artikel opgesomde overtredin
gen en geen afzonderlijke straf. (Impli
ciete oplossing.) 

7 september 1971. 20 

5. - Besttwen van een voe?·tttig op de 
openba1·e weg niettegenstaande ve?·vallen
ve?·lclm·ing van het 1·echt tot sttwen. - V e?'· 
oo1·deling. - Geen vaststelling van het 
bestctan van een in lc1·acht van gewijsde 
gegane ?'echte?"lijlce beslissing tot Ve?"vallen
ve?·lcla?·ing. - Geen vaststelling van de 
dttU?' van de ve?·vallenve?·kla?·ing of van de 
datwn van de lcennisgeving, voo?'(]esclweven 
bij cM·tilcel 4·0 van de wet bet1·efjende de 
politic ove?' het wegvm·lcee1· ( coonlinatie van 
16 maart 1968). - Niet 1·egelmatig gemo
tiveenle ve?'OO?'deling. - Niet regelmatig 
gemotiveerd is de beslissing, die een 
beklaagde veroordeelt omdat hij een voer
tuig op de openbare weg bestuurt, niet
tegenstaande vervallenverklaring van 
h et recht tot sturen, zonder het bestaan 
vast te stellen van een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing tot 

vervallenverklaring en evenmin de datum 
te vermelden van de kennisgeving, voor
geschreven bij artikel 40 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
k eer (coordinatie van 16 maart 1968.) 

28 februari 1972. 595 

6 . - Ve?'vallenverlcla?·ing van het ?'echt 
tot sttwe?o. - S amenloop van miscl1·ijven. 
- 1Ylisd1·ijf stmjbacw met ve?·vallenve?'
kla?·ing. - Zwaa1·ste stmj die bet?·elclcing 
heeft op een misdTijf clctt niet met ve?·vallen
ve?·lclm·ing wo1·dt gest1·ajt. - Ve1·val nieite
min van toepassing. - In geval van 
samenloop van misdrijven uit hoofde van 
een waarvan d e rechter de vervallenver
klaring van het r echt tot sturen mag of 
moet uitspreken, mag of moet deze straf 
worden uitgesproken onder de omstan
digheden bepaald in d e wet, zelfs wam1eer 
de enige door de r echter toegepaste straf, 
de zwaarste, de straf is die betrekking 
h eeft op het misdrijf dat niet met ver
vallenverklaring wordt gestraft . (Wet be
treffende de politie over h et wegverkeer, 
gecoordineerd de 16e maart 1968, art. 38 
en 39; S.W., art. 61, 65 en 100.) 

17 april1972. 775 

7. - V e?·vallenve?'lcla?"in g van het 1·echt 
een voe?'tttig of een lttchtschip te bestu1·en 
of een 1·ijdie1· te geleiden . - Als stmj ttitge
sp?·olcen. - Geen vctststelling van het be
staan van een van de omstandigheden 
bedoeld bij de wet bet1·e fjende de politie ove1· 
het wegve1·kee1', coo1·dinatie van 16 maa~·t 
1968 a1·tilcel 38. - Onwettelijlce ve?·vallen
ve?·lcl~?·ing.- De vervallenverklaring van 
h et recht een voertuig of €)en luchtschip 
te b es:turen of een rijdier te geleiden kan 
wegens een overtrading van d e wet 
betreffende de politie over h et wegver
k eer of wegens een verkeersongeval 
slechts worden 11itgesproken, indien een 
van de omstandigheden bedoeld bij 
artikel 38 van genoemde wet, coordinatie 
van 16 maart 1968, vastgesteld is. 

20 juni 1972. 1002 

8.- Wegve?·lcee?'S?'eglement van 14· maa~·t 
1968 a1·tilcel 1. - Openba~·e weg. - Be
g?·ip.'- Geen openb are weg in de bete
k enis van artikel 1 van h et wegverkeers
reglement van 14 maart 1968 is een weg 
die enkel voor h et verkeer te land van 
b epaalde categorieiin van personen open 
staat. 

5 oktober 1971. 141 

9.- Wegve·rlcee?'S?'eglement van 14· macwt 
1968, a•·tilcel 1. - Openba1·e weg. - Be-
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f11'ip. - Een openbare weg in de zin van 
.artike1 1 van het wegverkeersreg1ement 
.is e1ke weg die voor het openbaar verkeer 
openstaat, zelfs indien de bedding ervan 
-privaat eigendom is en ze1fs indien er 
.geen uitweg bestaat of indien de weg voor 
-een enke1e woning dient. 

22 november 1971. 295 

10. - Wegve1·kee?·stekens. Wegve?'-
.kee?·sreglement van 14 rnaa1·t 1968. -
A1·tilcel 7-2.- Ve1·keerstekens rnoeten wo1·
. den aangeb1·acht « overeenkomstig de bepa
.lingen van dit 1'eglement >>.- D1·aagwijdte 
van deze ve1·plichting m.b.t. het ve1·kee1'S
.teken 24a. - Ret verbodsteken 24a is, in 
-de zin van artikel 7-2 van het wegver
keersreg1ement van 14 maart 1968, 
·overeenkomstig de bepalingen van dit 
reg1ement aangebracht, wanneer het 
-overeenkomstig artikel99-1 van het reg1e
ment geplaatst werd aan de rechterzijde 
ten opzichte van de richting gevo1gd door 
-de weggebruikers voor wie het ge1dt. 

7 maart 1972. 636 

11. Wegve?·kee?'s?·eglernent van 
14 rnaa1·t 1968, m·tikel 7-3, lid 2. - Ve1·
.kee1·slichten. - Invloed op het gevaa?·ste
ken 1a. - Wegens de werking van ver
keerslichten op een bepaalde plaats wordt 
het op deze plaats aangebrachte teken 1a 
krachteloos. (W egverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 7-3, lid 2.) (Impliciete 
oplossing.) 

20 december 1971. 392 

12. - Wegve1·lcee?·stelcens. - Ve?·plich
ting voo1' de weggebnA.ilce?'S deze in acht te 
nemen. Wegvm·kee?'S?'eglement van 
14- rnaa1·t 1968. - A1·tilcel 7-2 en 118. -
Dmagwijdte. - De verp1ichting welke 
door artikel 7-2 van het wegverkeers
reglement van 14 maart 1968 aan de weg
gebruikers woidt opgelegd om de met het 
oog op de regaling van h et verkeer ge
plaatste tekens in acht te nemen wanneer 
deze laatste « overeenkomstig de bepa
lingen van dit reglement aangebracht 
zijn n, is niet afhankelijk van de omstan
digheid dat de tekens door de bevoegde 
overheid zouden geplaatst zijn. (W egver
keersreglement van 14 maart 1968, 
art. 7-2 en ll8.) 

7 maart 1972. 636 

13. We gve?·lcee?'s?·eglernent van 
14 rnaart 1968. - A1·tikel 12 en 110. -
.Rijbaan met ve1·kee1· in beide richtingen 
ve1·deeld in 1·ijst1·oken doo1· een do01·lopende 
st1·eep. - Ve1·plichting 1·echts van deze 
st1·eep te blijven behalve om links aj te slaan . 

- Om een rijbaan met verkeer in beide 
richtingen verdeeld in rijstroken door 
een doorlopende streep moet de bestmir
der rechts ervan blijven; hij mag die 
streep slechts overschrijden om links af 
te slaan. (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 12 en llO.) 

16 mei 1972. 858 

14. Wegve?·kee?'s?·eglernent van 
14- rnaa1·t 1968. - In 1'ijst1·oken ve1·deelde 
1·ijbaan met eem·ichtingsve?·lcee?'. - Doo?·
lopende witte st1·eep tussen twee ?'ijst?·olcen . 
- Betekenis van dit teken op de g1·ond.
W anneer een rijba:~n met eenrichtings
verkeer m twee rlJstroken verdeeld is, 
verbiedt een doorlopende witte streep aan 
de bestuurders aileen van een strook naar 
de andere over te gaan, behalve om links 
a~ te slaan, maar dit betekend niet dat zij 
met lmks _van die streep mogen rijden, 
wanneer d1t wegens het drukke verkeer 
gerechtvaardigd is. (Wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968, an. 12 en llO.) 

16 mei 1972. 858 

15. Wegve?·lcee1·sreglernent van 
14 maa1·t 1968, a1·tikel 12-1.- Plaats op 
de 1·ijbaan. - Ve1·plichting voo1· de be
stuu?·de?' zo dicht rnogelijk bij de ?'echte?'
mnd van de 1·ijbaan te blijven. - BeoO?·de
ling van de dmagwijdte van cleze ve?-plwh
ting. - Redengeving. - Daar de ver
p1ichting voor de bestuurder, die op de 
rijbaan rijdt, zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van deze rijbaan te blijven, 
moet worden beoordee1d rekening hou
dende met de omstandigheden, is niet 
regelmatig gemotiveerd het vonnis dat 
beslist dat een bestuurder, die « op twee 
meter van de rechterrand >> van de rijbaan 
rijdt, « normaal rijdt >>, zonder te wijzen 
op enige omstandigheid waarom deze 
bestuurder verhinderd werd zo dicht mo
gelijk bij de rechterrand van deze rijbaan 
te blijven. (Wegverkeersreglem ent van 
14 maart 1968, artike1 12-l.) 

1 februari 197.2. 523 

16. - W egve?·lcee?'S?'eglernent van 
14- rnaart 1968, artilcel 2-1.- Plaats op de 
1·ijbaan. - Ve1·plichting voo?' de best~tU?'
de?' zo dicht rnogelijk bij de ?'echte?'?'and van 
de 1·ijbaan te blijven. - Dmagwijdte van 
deze ve1·plichting. -De verplichting voor 
de bestuurder, die op d e rijbaan rijdt, zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van 
deze rijbaan te b lij ven, wordt beoordee1d 
m et inachtneming van de omstandig
heden. (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 12-1.) 

28 februari 1972 . 596 
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17. - Voo?Tang. - W egve?·kee?'S?'egle
ment van 14· maa1·t 1968, a?·tilcel 16-1 en 
17. - V oo1· het statione1·e1~ bestemde plaats. 
-'---- Bet?·ekkingen tussen de best~~t~nle?·s. -
Voo?'?'ang van ?'echts behoudens in geval 
van manettve?'S. - Wanneer twee voer
tuigen zich bewegen in een voor het 
stationeren bestemde plaats en geen van 
de bestuurders een maneuver uitvoert, 
heeft degene die van rechts komt voor
rang op de andere. (Wegverkeersregle
ment, art. 16-1 en 17.) 

20 september 1971. 70 

18. - Ove?'t?·eding van a1·tikel 16-2, a, 
van het wegve?·lcee?'S?'eglement niet biitvezen 
ve?·lclaa?·d. - Beslissing geg1·ond op de 
enkele va.ststelling da.t het voe?·tt~ig van de 
beklaagde op het ogenblilc van de bot.~ing 
niet in bewegi?~g was. - Niet wettelijk 
vemntwoo?'de beslissing. - Niet wettelijk 
verantwoord is het vonnis dat uit de en
kele vaststelling dat het voertuig be
stuurd door de beklaagde dat, toen het 
uit een openbare weg voorzien van een 
verkeersteken nr. 1a komt gereden, op 
het ogenblik van de botsing met het voer
tuig van de voorranghebbende bestuurder 
niet in beweging was, afleidt dat de 
beklaagde zich bij het naderen van een 
kruisptmt gedragen heeft naar de ver
plichting als bepaald bij artikel 16-2, a, 
van h et wegverkeersreglement. 

6 september 1971. 15 

19.- Wegve1·kee?'s1·eglement van 10 de
cembe?' 1958, gewijzigd bij het koninklijk 
beslt~it van 30 ap1·il 1963, a1·tikel 17. -
Maneuve1·.- Beeindiging.- Beg1·ip.
Een maneuver is beeindigd wanneer de 
bestuurder, die het uitvoert, zijn plaats 
in het normaal verkeer opnieuw heeft 
ingenomen. (W egverkeersreglement van 
10 december 1958, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1963, 
art. 17.) 

2 december 1971. 323 

20. - Voon·anghebbende bestt~w·de1·. -
N iet ontheven van het nemen van doo?' de 
omstancligheden geboden voo?·zichtigheids
mc~at?·egelen om een botsing te voo1·komen. 
- De voorranghebbende bestuurder is 
niet ontheven van de verplichting de door 
de omstandigheden geboden voorzichtig
heidsmaatregelen te nemen om een bot
sing te voorkomen. (B.W., art. 1382.) 

15 december 1971. 375 

21. - Voo?'?'ang. - Wegve?·kee?'S?'egle
ment van 14 macwt 1968, a?·tilcel17.- Be
stutwde?' die een manettve?' tOil t~itvoe?·en. -

Ve1'Plichting de ande1·e bestuu?·de?'S te laten 
voo1·gaan. - Omvang van deze ve?·plich
ting. - De verplichting opgelegd door 
artikel 17 van het wegverkeersreglement. 
van 14 maart 1969, volgens welke de 
bestuurder die een maneuver wil uitvoe
ren verplicht is de andere bestuurders te 
laten voorgaan, is niet onderworpen aan 
de voorwaarde dat het maneuver de nor
male gang van de andere bestuurders kan 
verhinderen of bele=eren ; zij is alge
meen en houdt geen verband met het. 
in acht nemen door d e andere bestuurders 
van de voorschriften van het wegver
keersreglement, in zover het plotseling 
opdagen van deze bestuurders niet on
voorzienbaar is. 

27 juni 1972 . 1034-

22. Wegve?·Jcee?'S?'eglement van 
14 maa1·t 1968, m·tilcel21-2. - Inhalen.
Ve1·plichting zich e1·van te ve1·gewissen dat 
het manettve?' zonde1· gevaa1· lean wo?·den 
uitgevoenl. - Beg1·ip. - De rechter die 
vaststelt dat een bestum·der, door de snel
heid van een achterligger te onderschat
ten, alvorens een ander voertuig in te 
h alen, zich niet ervan vergewist heeft of 
het maneuver kon worden uitgevoerd 
zonder gevaar en meer in het bijzonder of 
hij het in een zeer korte tijd kon doen om 
zijn plaats opnieuw in de normale ver
keersstroom te kunnen i1memen zonder 
dio te hinderen, beslist wettelijk dat de 
overtreding van artikel 21-2 van het 
wegverkeersreglement bewezen is. 

14 februari 1972. · 545 

23.- Wegve?·lcee?'S?'eglement van 8 ap1·il 
1954·. - Richtingsvemnde1·ing. - Be
stuu?·de?· die links wil ajslaan. - Besttt~w
de?' die zich, wegens de omstandigheden, 
niet ged?·aagt ncta?' m·tilcel 25, 2, d, vctn 
genoemd ?'eglement.- JJ!Icmettve?' dat onde1· . 
de toepassing van a?·tikel 17 van dit ?'egle
ment valt. - De bestuurder die, wanneer 
hij links wil afslaan, zich wegens de 
omstancligheden, niet gedraagt naar de 
voorschriften van artikel 25, 2, d, van het 
wegverkeersreglement van 8 april 1954-
voert een 1naneuver uit en is, derhalve, 
gehouclen tot de algemene verplichting . 
een ander te laten voorgaan als vermelcl 
in artikel 17 van genoemd reglement. 

16 maart 1972. 671 

24. - Besttttwde?' clie voo?'?'ctng heejt op· 
een lcntispunt. - Ve1·ande1·ing van ?'ich
ting.- Niet ontheven van de inachtneming 
van a?·tilcel 25 van het wegve?·lcee?'S?'egle
ment, gewijzigcl bij het koninklijk beslttit 
van 30 ap?'il 1963. - De bestumder die 
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-op een kruispunt voorrang heeft, is, 
inclien hij van richting veranclert, niet 
-ontheven van de voorschriften van arti
_kel 25 van het wegverkeersreglement, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 april 1963. 

15 december 1971. 375 

25. Wegve1·kee1'S?'eglement van 
14 mam·t 1968, a?'vilcel 25-2, d, Jo . -Be

- St~ttwde?' die links wil afslaan om de 1·ijbaan 
te ve1'laten . - Ve1·plichting zich naa1· links 
.te begeven. - Omvan(J.- Artikel 25-2, d, 
1°, van het wegverkeersreglement van 
14 maart 1968 verplicht de bestuurder 
-die links wil afslaan in een rijbaan met 
verkeer in beide richtingen, niet zo dicht 
.mogelijk bij de linkerrand ervan te blij 
ven, maar aileen zich naar links te 
begeven. 

26 juni 1972. 1021 

26. Wegve?·lcee?'S?'eglement van 
14 maa1·t 1968, a1'tilcel 26-5. - Ve?·plich
:ting voo1· de bestu~wde1· die een ove?·steelc
plaats voo1· voetgange1's nade1·t, zijn snelheid 
te ve1·minde1·en zorlat hij lean stoppen voo1· 
een voetgange1' die hij niet zo~t hebben 
kunnen beme1·lcen. - Dmagwijdte van deze 
1Je1·plichting.- Redengeving.- Niet wet
telijk verantwoord is het arrest dat be
slist, dat de beklaagde niet de overtreding 
heeft begaan, die in artikel 26-5 van het 
wegverkeersreglement is omschreven, op 
grand aileen dat hij de voetganger die 
zich op de oversteekplaats voor voetgan
gers bevond " slechts te laat kon waar
nemen ,, terwijl de genoemde bepaling 
de inhalende bestuurder, die een clerge
lijke oversteekplaats nadert, verplicht 
met zodanige matige snelheid te rijden 
dat hij kan stoppen voor een voetganger 
" die hij niet zou hebben kunnen bemer
ken "· (Wegverkeersreglement van 

114 maart 1968, art. 26-5.) 
ll april 1972. 750 

27. 'fVegve1'lcee?'S1'eglement van 
14 mam·t 1968, a1·tilcel 27-1.- Voo?·zien
ba?'e hinde1·nis.- Beg1·ip.- De voor een 
bestuurder voorzienbare hindernis kan 
een hindernis zijn die hij niet bemerkt. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 27-l.) 

27 juni 1972. 1034 

28. Wegve?·lcee?'S?'eglement van 
14 maa1·t 19fi8, m·tilcel 27-1. - Voor
zienba?·e of onvoo1·zienba1'e hinde1·nis. -
Soeve1·eine beoo1·deling rloo1· de jeiten
?'echte?·. - De feitenrechter beoorcleelt 
soeverein, volgens de gegevens van de 

zaak, of een hindernis al clan niet, voor
zienbaar was voor een bestuurcler. (Weg
verkeersreglement van 14 maart 1968, 
artikel 2 7 -I.) 

17 januari 1972. 479 

29. - Wet bet1·e tfende de politie ove1· het 
wegvm·lcee1·, m·tikel 29, lid 3, 2° . - Ve1·
zwa1·ende omstandigheid " bij na~_,ht "· -
Toepassingsgebied. - De verzwarende 
omstandigheicl " bij nacht ,, zoals zij is 
bepaald bij artikel 29, lid 3, 2°, van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer (coiirdinatie van 16 maart 1968), 
is slechts van toepassing op de overtre
dingen van de reglementen ter uitvoering 
van deze wet, met uitsluiting van de 
overtredingen van genoemde wet. 

20 juni 1972. 999 

30.- Wet bet1·efjende de politie ove1· het 
wegve1·kee1', m·tikel 32. - Beklaagde be
wee?·t dat hij niet wist dat zijn aangestelde 
niet voo1·zien was van het 1·ijbewijs ve1·eist 
voo1· het best~wen van het voe?"tuig dat hij 
hem had toevm·t1'ottwd. - Rechte1· beslist dat 
de onwetendheid waa1'0p de beklaagde zich 
be1·iep niet ve1·schoonbaa1· was. - Ve1'001'
deling. - Wettelijkheid. - Wettelijk is 
h et vonnis dat de beklaagcle veroordeelt 
omdat. hij wetens een motorvoertuig 
heeft toevertro1.nvd aan een persoon, die 
niet voorzien is van het rijbewijs of van 
de leervergunning vereist voor het bestu
ren van clit voertuig, door te beslissen dat 
de onwetendheid waarop de beklaagde 
zich beriep niet verschoonbaar was. 

6 maart 1972. 625 

31. - Bestu1·en van een voe?"t~tig in staat 
van cl?-onlcenschap. - Wet bet1·e tfende de 
politie ove1· het wegve1·kee·r, a?·tilcel34, 1°.
Ve1·zachtende omstm~digheden niet aan
neembam·. - De rechter die veroordeelt 
wegens het besturen in staat van dron
kenschap, van een voertuig op een open
bare plaats kan, 'zelfs in geval van ver
zachtende omstandigheden, de straffen 
niet verminderen tot beneden het mini
mum VOOrgeschreven bij artikel 34, 1°, 
van de wet betreffende de politie op het 
wegverkeer. (S.W., art. 100, lid l.) 

24 april 1972. 796 

32.- Bestu1·en van een voe1·t~tig in staat 
van d1·onlcenschap. - Wet bet1·efjende de 
politie ove1· het wegve1·kee1·, m·tilcel34-, 1°. 
Gevangenisst1·aj. - Mininnwn. - De 
gevangenisstraf die wordt opgelopen door 
degene die in staat van dronkenschap een 
voertuig bestuurt op een openbare plaats 
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kan niet minder bedragen dan vijftien 
dagen. (Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, art. 34, 1°.) 

24 april 1972 . 796 

33. Wegve?·kee?'S?'eglernent van 
14 rnaa1·t 1968, a1·tilcel 86bis.- Wettelijlc
heid.- Wettelijk is de bepaling van arti
kel 86bis van het wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968 in zover deze aan de 
bestum·ders en passagiers van motorrij
wielen met of zonder zijspan verplicht 
een valhelm te dragen met een merkteken 
dat de gelijkvormigheid met de door de 
Koning vastgestelde normen bewijst. 

4 oktober 1971. 134 

34. Wegve?·lcee?'S?'eglernent van 
14 rnam·t 1968. - A1·tilcel 12 en 110. -
Rijbaan rnet ve?·lcee1· in beide 1·ichtingen 
venleeld in 1·ijst?·olcen doo1· een doodopende 
st1·eep. - Ve1·plichting 1·echts van deze 
st1·eep te blijven behalve orn links aj te. slam~ . 
- Op een rijbaan met verkeer in beide 
richtingen verdeeld in rijstroken door een 
doorlopende streep moet de bestuurder 
rechts ervan blijven; hij mag die streep 
slechts overschrijden om links af te slaan. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 12 en ll 0.) 

16 mei 1972. 858 

35. - Wegve?·lcee1·stekens. Ve?']Jlich-
ting voo?' cle weggeb1't~ilce?'S deze in acht te 
nernen. W egve?·lcee?'S?'eglement van 
14 rnaa1·t 1968.- A1·tilcel 7-2 en 118.
D1'aagwijdte. - De verplichting welke 
door artikel 7-2 van het wegverkeers
reglement van 14 maart 1968 aan de weg
gebruikers wordt opgelegd om de met het 
oog op de regeling van het verkeer 
geplaatste tekens in acht te nemen wan
neer deze laatste « overeenkomstig de 
bepalingen van dit reglement aange
bracht zijn », is niet afhankelijk van de 
omstandigheid dat de tekens door de 
bevoegde overheid zouden geplaatst zijn. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 7-2 en 118.) 

7 maart 1972. 636 

36. - Ve1·lcee1' op spoonvegen en aanho
?'igheclen. - Koninlclijlc besluit vcm 31 cle
cernbm· 1965. - Toe1Jassingsgebied. - De 
bepalingen van het koninklijk besluit van 
31 d ecember 1965 betreffende onder meer 
het verkeer op spoorwegen en aanhorig
heden zijn niet van toepassing op spoor
wegen die niet in exploitatie zijn gesteld 
ter beschikking van het publiek. 

16 november 1971. 265 

37. - Ve1·lcee1' op spoo1·wegen en aanho
?'igheden. - Koninlclijlc besluit van 31 de
cernbe?' 1965, a1·tilcel 28.- Dmagwijdte.
De voorschriften van artikel 2 8 van het. 
koninklijk besluit van 31 december 1965-
betreffende onder meer h et verkeer op 
spoorwegen en aanhorigheden, volgens. 
welke het verboden is, zonder vooraf
gaande schriftelijke vergunning van de· 
spoorwegexploitant, voertuigen te laten. 
stilstaan en voorwerpen van enigerlei. 
aard neer te leggen op een plaats waar zij, 
de gemakkelijke doorgang van de spoor
rijtuigen storen, regelen de verplichtin
gen niet van de aannemer van een spoor
wegnet in aanleg of van dezes aan
gestelden die op deze werf voor de· 
noodwendigheden van de aanleg' voertui
gen laten stilstaan. 

16 november 1971. 26& 

WETTEN EN BESLUITEN. 

1. - Hanclelshuu1·. - He1·niet~wing.
A1·tilcel 13 ve1·vat in de wet van 30 ap1·il 
1951. - Dwingende wettelijlce bepalingen. 
- Sanctie. - De bepalingen van arti
kel13 vervat in de wet van 30 april 1951 
op de haridelshuurovereenkomsten betref
fende de herJ;J.ieuwing van de hulU', zijh 
dwingende bepalingen en de ervan afwij
kende overeenkomsten zijn door nietig
heid aangetast. 

8 oktober 1971. 15:0 

2.- Toepassing in de tijd.- Ge?·echte
lijlc W etboek. - Aanleg. - De bepalingen 
van het Ge1·echtelijlc Wetboelc ove1· de aanleg 
vinden toepassing op de zalcen die zij?~ 
ingeleia v661· lmn inwe?'lcingt?·eding. -
Beg1·ip. - Hoewel luidens lid 3 van 
artikel 4 van de overgangsbepalingen, 
vervat in artikel 4 van de wet van 10 ok
tober 1967, de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek over de aanleg 
toepassing vinden op de zaken die v66r 
hm1 inwerkingtreding zijn ingeleid, volgt 
hieruit evenwel niet dat artikel 617 van 
dit wetboek van toepassing is op de von
nissen, o.a. die van de rechtbank van 
eerste aanleg, welke v66r genoemde· 
inwerkingtreding zijn gewezen. 

8 oktober 1971. ' 152 

3.- Opeenvolgencle wetten inzalce ?'echts
miclclelen. - Rechtsrniclclelen clie, behot~
clens ajwijlcencle bepaling; behem·st wm·clen 
cloo1· cle wet clie van lc?-acht is de clag van het 
vonnis . - Ingeval de wetgeving inzake 
rechtsmiddelen tegen von.nissen wordt 
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gewijzigd, worden deze, behoudens afwij
kende bepaling, beheerst door de wet die 
van kracht is op de dag van het vonnis . 

3 november 1971 en 10 februari 1972. 
233 en 536 

4. - Toepassing in de tijd. - Bepalin
gen van het koninklijk besluit m·. 80 van 
10 november 1967 bet1·ejjende de 01·de der 
Apotheke1·s. - Bepalingen van toepassing 
op cle zalcen die aanhangig wm·den gemaalct 
v66r de datum wam·op de bevoegdheden 
we1·den ove1·gedmgen aan de p1·ovinciale 
1·aden, de 1·aden van bm·oep en de nationale 
mad, die zijn opgm·icht doo1· clit lconinlclijlc 
besluit. - P1·ocedu1·e-alcten en beslissingen 
van v661· deze datum, die evenwel voo1· gel 
dig wm·den gehouden indien zij voldoen aan 
de 1·egeling van de wet van 19 mei 1949 tot 
op1·ichting van deze 01·de. - Hoewel de 
zaken, die aanhangig werden gemaakt 
v66r de datum waarop de bevoegdheden 
van de provinciale raden, de gemengde 
raden van b eroep en d e hoge raad, die 
zijn opgericht door de wet van 19 m ei 
1949, werden overgedragen aan de pro
vinciale raden, de raden van beroep en de 
nationale raad, die zijn opgericht door het 
koninldijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967, worden " afgehandeld » overeen
komstig dit laatste besluit, worden d e 
procedure -akten en de beslissingen van 
v66r deze datum evenwel voor geldig 
gehouden indien zij voldoen aan de rege
ling van de wet van 19 mei 1949. (Konink
lijk besluit nr. 80 van 10 november 1967, 
art. 32.) 

19 n ovember 1971. 282 

5.- Uitleve1·ingsve1·dmg gesloten k1·ach
tens de wet van 15 maa1·t 1874. - Als 
1·egel geldende beslissing die een wet is in de 
zin van de artilcelen 612 en 1080 van het 
Gerechtelijlc W etboek. - D e uitleverings
verdra.gen die onder meer zijn gesloten 
krachtens de wet van 15 maart 1874 op 
de uitleveringen en die zijn geratificeerd, 
in werking gestreden en bekendgemaakt 
in het Staatsblad, leveren, zonder dat zjj 
na de sluiting van de Kamers. de instem
ming, bepaald bij artikel 68 van de wet
gevende n1acht hebben verkregen, « wet
ten» op in de zin van de artikelen 612 en 
1080 van het Ger·echtelijk Wetboek, 
n amelijk " wet t en >> waarvan de schending 
aanleiding kan geven tot een cassatie 
beroep. ( Impliciete oplossing.) 

30 november 1971. 319 

6. - Toepassing van de wet in de tijd . 
- Bepalingen inzalce 1'echtm·lijlce m·gani
satie. - A1·tilcel 155 van het Ge1·echtelijlc 

CASSATIE, 1972. - 40 

W etboek. - Openbaa1· ministe1·ie bij de 
a1·beidsge1·echten alleen bevoegd om voo1· de 
conectionele en voo1· de politie1·echtbanken 
de stmjvm·de1·ing in te stellen wegens een 
ovm·t1·eding van sociaal stmj1·echt. - Bepa
ling van toepassing op de gedingen die 
hangencle zijn sinds de inwm·lcingt1·eding 
van het Ge1·echtelijlc Wetboelc. - Vanaf de 
inwerkingtreding van het Gerechtelijk 
W etboek en bij toepassing van artikel 3 
van dit wetboek moesten de leden van het 
arbeidsauditoraat optreden in de plaats 
van de leden van de parketten bij de 
politierechtbanken en bij de rechtbanken 
van eerste aanleg in d e vervolging van de 
overtredingen omschreven bij de wetten 
en verordeningen over een van de aange
legenheden die beh01·en tot de bevoegd
heid van de arbeidsgerechten. (G.W. , 
art. 3 en 155.) 

6 december 1971. 333 

7. - T oepassing van de wet in de tijd . -
V e1·nietiging van een vonnis van de 1'echt
banlc van ee1·ste aanleg inzalce a1·beidson
gevallen. - Rechtbanlc te1· zalce niet mee1· 
bevoegd op het ogenblilc van de vemietiging. 
- V e1·ivijzing nam· het a1·beiclshoj. -
vVanneer een vonnis van de r echtbank 
van eerste aanleg inzake arbeidsongeval 
len wordt vernietigd na de inwerkingtre
ding van artikel 579 van het Gerechtelijk 
Wetboek, krachtens h etwelk de arbeids 
gerechten ter zake bevoegd zijn, wordt de 
zaak verwezen naar het arbeidshof. 
(G.W., art. 3 en 1110.) 

12 januari 1972, 8 m aart 1972, 22 maart 
en 10 mei 1972. 463, 645 

700 en 847 

8 . - Toepassing van de wet in de tijd. 
V e1·nie.tiging van een vonnis van de 1'echt
bank van em·ste aanleg inzalce m·beidson
gevallen. - Rechtbank te1· zalce niet mem· 
bevbegd op het ' ogenblilc van de ve1·niet·i 
ging. - V envijzing naa1· het m·beidshoj. 
- W anneer een vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg inzake arbeidsongeval
len wordt vernietigd na de inwerking
treding van artikel 579 van het Gerechte
lijk Wetboek, krachtens h etwelk de 
arbeidsgerechten ter zake bevoegd zijn, 
wordt de zaak verwezen naar het arbeids
hof. (G.W., art. 3 en 1110.) 

12 januari 1972. 466 

9. - Toepassing in de tijd. - Ge1·echte
lijlc Wetboelc, m·tilcel 1068. - Devolutieve 
lcmcht van het hoge1· be1·oep. - Bepaling 
inzalce 1·echtspleging van toepassing op de 
gedingen die hangende zijn bij haa1· inwe1·
lcingt1·ecling. - Artikel 1068 van het 
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Gerechtelijk Wetboek, betreffende de 
devolutieve luacht van het hoger beroep, 
is een bepaling inzake r echtspleging die 
van toepassing is op de rechtsgedingen 
die hangende zijn bij haar inwerking
treding, de 1e januari 1969. (B .W., 
art. 2; G.W., art. 3 ; wet van 10 oktober 
1967 houdende dit wetboek, overvangs
bepalingen, art . 6.) 

21 januari 1972. 498 

10. - Toepassing in cle tijcl. - Wetten · 
op cle 1·echte1·lijlce m·ganisatie, cle bevoegcl
heicl en cle 1·echtspleging. - T'Vetten van ; 
toepassing op cle hangencle Techtsgeclingen. 
- Rechtm· clie op gelclige wijze van cle zaalc 
lcennis heeft genomen en hie1·ove1· in em·ste 
aanleg ttitspmalc heeft geclaan. - Hogm·: 
bemep. - Rechtm· bevoegcl. - Rechte1· in · 
bemep clie lcennis neemt van cle beslissingen ; 
van cle ge1·echten waaTaan cle niettwe wet . 
cleze aangelegenheclen heejt toegewezen. -
Daar de wetten op de rechterlijke organi
satie, de bevoegdheid en de rechtspleging, 
behoudens de uitzonderingen bij d e wet 
bepaald, van toepassing zijn op de han
gende rechtsgedin.gen, zonder dat die 
nochtans worden onttrokken aan de 
instantie van het gerecht waarvoor zij · 
op geldige wijze aanhangig zijn, wordt 
het hoger beroep tegen een aldus op gel
dige wijze uitgesproken beslissing, vanaf. 
de inwerkingtreding van een nieuwe wet 
waarbij de kennisneming van dergelijke 
aangelegenheden a an andere gerechten 
van eerste aanleg en van hoger beroep ; 
wordt opgech'agen, voor dit rechtscollege 
van hoger beroep gebracht. (G.vV., 
art. 3.) 

3 februari 1972. 526 

11. - Toepassing in cle tijcl. - W etten 
op cle bevoegclheicl en cle 1·echtspleging. -
Ge1·echtelijlc Wetboelc, a1·tilcel 3. - Han 
gend 1·echtsgecling. - Betelcenis van cleze 
woonlen. - In de regel van artikel 3 van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke 
de wetten op de bevoegclheid en de rechts
pleging, onder de opgegeven voorwaar
den, van toepassing zijn op de « hangende 
rechtsgedingen », hebben deze laatste 
woorden betrekking op rechtsgedingen 
die nog moeten berecht worden bij de 
inwerkingtrediilg van de nieuwe bepa
lingen. 

10 februari 1972. 536 

12.- Toepassing in de tijcl. - Wetten 
op cle bevoegdheid en de 1·echtspleging. -
Wet van 10 olctobe1· 1967 hattclende het 
Ge1·echtelijlc TVetboelc, ove1·gangsbepalingen 

a1·tilcel 4., licl 3. - Ingeleicle zalcen. -
Betelcenis van cleze woonlen. - In de 
overgangsbepalin.g van artikel 4, lid 3, 
van de wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke 
de bepalingen van dit wetboek betref
fende de aanleg van toepassing zijn op de 
« zaken ingeleid » v66r de inwerkingtre
ding van deze bepalingen, zijn de aldus 
bedoelde zaken die welke nog moeten 
berecht worden bij de inwerkingtrecli:ng 
van de nieuwe bepali:ngen. 

10 februari 1972. 536 

13. - Toepassing in cle tijcl. - Wetten 
op de 1·echtspleging. - Toepassing op de 
hangencle 1·echtsgeclingen. - Dmagwijclte 
van cleze 1·egel . - Hoewel een nieuwe wet 
op de rechtspleging vanafhaar inwerking
trecling van toepassing is op de hangende 
rechtsgedingen, treft zij echter, behou
dens afwijkende bepali:ng, niet de geldig
heid van de handelingen die op grond 
van de vorige wet geldig werden verricht 
en neemt zij de nietigheid niet weg van de 
proceshandelingen die, volgens deze wet, 
nietig waren. (B.W., art . 2; regel neer
gelegd in artikel 3 van het Gerechtelijk 
Wetboek; wet van 10 oktober 1967 
houdende dit wetboek, overgangsbepa
lingen, art . 6.) 

10 februari 1972. 536 

14. - Beschilclcingen doo1· cle Koning 
getTofjen h·achtens cle wetten van 7 septem
be1' 1939 en 14 clecembeT 1944-. - Beschilc
lcingen die lnm binclencle lcmcht behrmden 
hebben nadat een einde is gelcomen aan de 
bnitengewone machten cloo1· cleze wetten aan 
de Koning ve1'leencl . - De wetsluachtige 
bepalingen die regelmatig door de Koning 
zijn vastgesteld overeenkomstig buiten
gewone IIJ.achten, welke hmn werden 
verleend door de wetten van 7 september 
1939 en 14 december 1944, hebben ht.m 
bi:ndende kracht behouden na 28 februari 
1947, op welke datmn aan deze n1.achten 
een einde is gekomen krachtens het enig 
artikel van de wet van 10 rnaart 194 7. 

21 februari 1972. 570 

15.- Beslttitwetten van 22 en 31 jamtw·i 
194..'5. - Delegaties 1·egelmatig bij cleze 
beslttitwetten v661· 1 mcta1·t 194-7 ge1·egelcl 
en niet he1'1'0eJJen. - Delegaties clie vcm 
toepassing blijven. - De delegaties die 
regelmatig v66r 1 maart 194 7 werden 
geregeld door de besluitwet van 22 januari 
1945 betreffende het beteugelen van elke 
inbreuk op de reglementeri1ig betreffmide 
de bevoorrading van het land en door de 
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besluitwet van 31 januari 1945 waarbij 
aan de Minister van Economische Zaken 
de bevoegdheid verleend wordt orn. aileen 
of gemeenschappelijk met andere minis
ters tot zekere onderzoekingen over te 
gaan, en die niet werden herroepen, 
blijven van toepassing na 28 februari 
1947. 

21 februari 1972. 570 

16. - Besluitwet vw'b 22 jamtari 1945. 
- Delegaties vedeend aan cle JJI[ iniste1· van 
Economische Zalcen. - T1 aststelling van cle 
prijzen. - G1·onclslag : bepalingen van 
a1·tilcel 2 en niet die van w·tilcel 3 van de 
beslttitwet. - De delegaties die inzake 
prijsvaststelling worden verleend aan de 
minister tot wiens bevoegdheid de eco
nomische zaken behoren door de besluit
wet van 22 januari 1945 betreffende het 
beteugelen van elke inbreuk op de regle
mentering betreffende de bevoorrading 
van het land, zijn gegrond op de bepa
lingen van artikel 2 van dit besluit en 
niet op die van artikel 3. 

21 februari 1972. 570 

17.- H1et van 7 septembe1· 1939 wam·bij 
awn cle Koning bttitengewone machten 
tvo1·clen vm·leencl. - Regels en p1·ocedtwe 
vastgesteld voor cle cloo1· cle Koning te nemen 
wetslcmchtige beschilclcingen. - Regels en 
p1·ocecltwe niet van toepassing OJJ cle 
ministeriele beslttiten ttitgevaa1·cligcl te1· uit
voe?·ing van cle cloor cle Koning get1·o f!en 
beschilclcingen. - De bepalingen van 
artikel 1 van de wet van 7 september 
1939 waarbij aan de Koning buitenge
wone 1nachten worden verleend tot vast
stelling van de regels en de procedure 
volgens welke hij wetskrachtige beschik
kingen kan treffen, zijn niet van toepas
sing op de ministeriele besluiten nit
gevaardigd ter uitvoering van deze 
beschikkingen. - Dientengevolge moes
ten het ministerieel besluit van 8 oktober 
1959 houdende verplichting tot aangifte 
der prijsverhogingen en de besluiten, die 
het aangevulcl en gewijzigd hebben, noch 
de noodzaak van deze reglementering 
vaststellen noch in ministerraad worden 
overlegcl. 

21 februari 1972. 570 
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DLADZIJDEN 

A 

Aannemingen Rammens Sylvere, 
(N.V.) . 

Abd elkader. 
Adam. 
Adams. 
Adriaanse. 
A.G. van 1830 Belgische Maat

schappij van algemene verzeke
ringen brand, ongevallen en al-

492 
657 
444 
636 
380 

lerlei risico's (N.V.). 220, 528 
Agemans. 600 
Agnello. 209 
Aktiengesellschaft Philipp 

Holzmann, (N.V .). 
Alaska (P .V.B.A.). 
Albrecht. 

224 
563 
999 

Algem een christelijk vakverbond 
t e Luik. 960 

665 - Belgisch vakverbond. 
- Christelijk vakverbond. 

Allaerts. 
Amad (P.V.B.A.). 
Amajtari Mimum. Mohamed. 
Andries . 
Anne! International (N.V.). 
Antigoon (N.V.). 

534, 1039 
207 
184 
433 
310 
774 
141 

Antwerpen (Cornmissie van open-
bare onderstand). 

Aptekers. 
Archambeau. 
Architectencentra (P.V.B.A.). 
Arickx. 
Arits. 
Aritsch. 
Arrncal (N.V.). 
Arnauts . 
Arnoes. 
Arnauld. 
Artie (N.V.). 
Association des chefs de groupe 

F.N. (V.Z.W.) . 
Assubel (Belgische nationale ver

zekeringskas tegen arbeidson-

18 
272 

98 
414 
184 
301 
370 
235 

5 
17 

796 
563 

1039 

gevallen) (N.V.). 375, 819 
Assurantie van de Belgische boe

renbond (N.V.). 753 

BLADZIJDEN 

Ateliers Fran«;ois B erger 279 
(N.V.B.A .). 279 

Athena (naamloze Belgische Ven
nootschap van verzekeringen en 
h erverzek eringen). · 515, 647 

Aubert. 102 
Auditeur-generaal bij het rnilitair 

gerechtshof. 634 
Auman. 842 
Aumann. 821 
Auspert. 532 

Baals. 
Bacq. 
Baeck. 
Baekelandt. 
Baert. 
Bangert. 

B 

B ank van Brussel (N.V.). 
Baquet (Ch. en A.) . 
Barbier. 
Barbier-Baucluin. 
Barth. 
Basf Antwerpen (N.V.). 
Baudewijn. 
Bavoillot. 
Beck. 
Beckers. 
Bedeer. 
Beeckman. 
B eeclm1ans . 
Bekaert. 
Belcampo (N.V.). 
Belgiii (N.V.). 
Belgisch Bureau van de a utover

zekeraars (V.Z.W.). 
Belgische Lloyd (N.V.). 

- maatschappij van algernene 
verzekeringen op het !even en 
tegen ongevallen (N.V.). 
- nationale assurantiekas 
Assubel (N.V.). 

van finan-

664 
174 

62 
590 

1013 
813 
903 
202 
138 
295 

1 
642 
780 
872 
934 
145 
166 

31 
461 
122 
727 
620 

152 
217 

466 

819 
- Staat (Minis t er 
ciiin). 

171 , 
308, 
423, 

224, 
354, 
435, 

225, 
378, 
483, 

1, 5, 29, 
227, 288, 
410, 415, 
506, 508 , 
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525, 526, 603, 702, 704, 
784, 804, 832, 870, 885, 
929, 949, 965, 1042, 1046. 

BelgischeStaat (Ministervan justitie). 789 
- - (Minister van landsverde-

cliging). 541, 738, 992 
- - (Minister van openbare 

werken). 127, 606, 618, 925 
- - (Minister van posterijen, 
telegrafie en telefonie). 758 
- Syndikale kamer cler kinema
tografie 20th Centmy Fox film 

beige . 302 
- vereniging voor autetu-s, 

componisten en uitgevers 
(Sabam). 

v erzekeringsm aatschappij 
van de midclenstancl (naamloze 
vennootschap van verzekerin-

899 

gen). 764, 842 
Bellens . 496 
Bellings. 972 
B elpaeme. <135 
Benon-Gilmon. 192 
Berges-Mandt. 587 
Bergmans-Veugelen. 889 
Bernaerts. 681 
Berry Wiggins (N.V.). 274 
Berting. 517 
Bertouille. 83 
Bertouille (curator van h et faillis-

sement Van Wauters). 
Bets. 
Beulens. 
Beyn e . 
Biacsko. 
Bierlaere. 
Biscop. 
Blairon. 
Blanchard. 
BlonnJ.J.e. 
Bloncleel. 
Bocquet. 
Bodet. 
Bodson. 
Boerhaave. 
Boerma-Belgimu (P.V.B.A.). 
Boesmans. 
Boi. 
Bollen. 
Bollen. 
Bollen. 
Bond der bedienden, technici en 

kaclers van B elgie . 
Bonin. 
Bonten (weduwe D aiemans) . 
Boomse Steencentrale (N.V.) 
Boone. 
Boonen. 
Bm·gers. 
Borsier. 

733 
1000 
1042 
1029 

650 
1019 

885 
939 
603 
196 

78 
460 
440 
948 

1014 
917 
217 
380 
954 
395 
393 

639 
658 
655 
192 
598 
735 
196 
498 
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Bosman. 422 
Bosmans. 746 
Bouche. 799 
Boucquey (C. en L.). 470 -
Bouillez. 773 
Boulanger. 7 31 
Boulard. 298 
Boulesnane . 422 
Bomivain-Son. 525 
Bousson. 744 
Boussy. 507 
Bouwbedrijf « Bleus-Nelissen » 

(P.V.B .A.) . 377 
Brackman. 523 
Bradt. 51 
Brand en varia verzekeringsmaat-

schappij de twaalf gewesten 
(N.V.). 

Brasserie N ectar (N.V.) . 
Breton. 
Breulheicl . 
Brevapat, A.G. (vennootschap 

naar Zwitsers recht). 
Briers. 
Brihaye. 
Brodhaag. 

314 
145 
293 
246 

907 
847 
165 
626 

Brouwerijen Artois (N.V.). 
Brouwerij Meiresonne (N.V.). 

93, 132 
785 

- Piedbreuf (N.V.) . 
Brughmans. 
Bnmeel. 
Bnmin. 
Bruyerre . 
Bruyninckx. 
Brusselse intercommtmale .water-

m aatschappij. 
Buelens. 
Buis. 
Bm1.geneers. 
Burniaux. 
Burtin. 
Busson. 
Butinco (N.V.) . 
Buyse. 
Buytaert. 

Caers. 
Caluwaert. 
Cam bier. 
Cambre. 
Campo. 
Camps. 
Cannavina. 
Capeau. 
Capellen. 
Cappoen. 
Capuano. 
Carbone. 
Carette. 

c 

58 
750 
460 
590 
731 
506 

167 
3 . 

45 
282 
388 
426 
842 
235 
252 
775 

533 
100 
122 
521 
487 
461 
976 
725 

70 
916 
430 
852 
781 
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Carpentier. 
Carteus. 
Cassiman. 
Castrillo-Garcia. 
Castris. 
Catalano. 
Cattellion. 
Caudron. 
20th Century Fox Film beige 

(Belgische Syndikale kamer der 
kinematografie). 

Cercle equestre des Falizes 
(V.Z.W.). 

Chantrenne. 
Chanut. 
Charbonnages du Bois-Du-Luc 

(N.V.). 
- du Petit-Try N.V.). 

Charles. 
Charlier. 
Chauveheid (J.). 
Chef. 
Chevalier. 
Chevron Oil Belgium (N.V.). 

206 
747 
316 
750 
922 
456 
552' 
855 

302 

899 
745 
824 

80 
378 
207 

1028 
207 

12 
858 
605 
633 Chielli. 

Claes. 
Clam· bout. 
Claeys. 
Cleeren. 
Cleiren. 

188, 809 
903 

Clemens. 
Clinique Amory (V.Z.W.). 

450, 549 
241 
976 
231 
830. 

Cockerill-Ougree-Providence et 
Esperance-Longdoz, bond der 
bedienden, technici en kaders 
(N.V.). 

Cofimeuse (N.V.). 
Cofinac (N.V.). 
Colaes. 
Colienne. 
Collard. 
Collette. 
Collie. 
Colman. 
Colson. 
Commanditaire vennootschap op 

aandelen, Europese maatschap
pij voor de chemische be·wer
king van bestraalde reactor-
brandstof. I 

Commissie van openbare onder
stand van Antwerpen. 

Compagnie beige Dubonnet-Byrrh 
(N.V.). 
- Imrn.obiliere de Belgique 

(N.V.). 
-de placements fanciers (N.V.). 

Condor-Unitas (eigenaarsbond, 
naamloze vem1ootschap). 

Construction et parachevement 
(N.V.). 

960 
325 
727 
927 
799 
793 
670 
483 
239 
667 

891 

18 

473 

815 
828 

461 

231 

BLADZIJDEN 

Constrmnat (P.V.B.A.). 
Cool en. 

441 
188 

Coi:iperatieve vennootschap verze
keringsmaatschappij « De Socia-
le Voorzorg "· 152, 237, 339 
- -Janssens en Gilissen. 196 
- - Laiterie regionale de 

Herve. 
Coopman. 
Coopmans. 
Coorevits. 
Coppin. 
Cornelis. 
Cornet. 
Cornu. 

852 
306 
876 
225 
526 
548 
796 
884 

Correctionele rechtbank van 
Oudenaarde. 56 

51 
492 
260 

- - te Tongeren. 
Cotonniere de l'Epine (N.V.). 
Cotteleer. 
Couckhuyt. 
Courtois (A. G. en vVeduwe). 
Couwijzer. 
Crabbe. 
Cretskens. 
Crott. 

Dacosta. 
Daffe. 
Dahabi. 
Daix. 
D'Amato. 
Dando is. 
Danneau. 
Dantinne. 
Dardenne. 
Das. 
Dauchot. 
David. 
De Backer. 
Debacker. 

D 

De Belgische Bijstand (N.V.). 
Debot (J. en R.). 

585 
113 

1029 
821 
558 
107 

626 
382 
578 
817 
389 
357 
64,1 

29, 963 
158, 161 

1016 
382 

306, 981 
302 
959 

119, 321 
422 
361 
165 

De Bie (Etablissements) (P.V.B.A.). 
De Bouvere. 
De Brouwer. 
De Bnmsfeld. 
DeBruyn. 
Debusschere. 
Debry. 
D ecabooter. 
Decamp. 
Decaux. 
Decheneux. 
Declerck. 
Declercq. 
DeClercq. 
D e Cock. 
Decommines. 
De Cappel. 

634 
699 
684 
265 
156 
263 
193 
702 
774 
214 

22 
316, 929 
331, 999 

635 
511 
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D ecoster. 
De Coster. 
Decostre. 
De Craemer. 
De Cubber. 
De Decker. 
Dedapper. 
De Fays (Y. en H .). 

BLADZIJDEN 

391 
712 
129 
720 

165, 557 
803 
454 
915 

De F e.derale V erzekeringen, (ge
meenschappelijke kas voor ver
zekering t egen arbeidsongeval
len). 842 

524 
31 

323 
454 

Defever. 
De F eyter. 
Defoin. 
De Genst. 
D egeye. 
Degezelle. 
Degheldere. 
De Greef. 
De Groodt. 
D ehaen . 
De H eyn. 
Dehousse. 
De jaeger. 
DeJonge. 
Dejonghe. 
De Keersmaecker. 
Dekens. 
De Kezel. 
De Kimpe. 
De Laet. 
Delagrange. 
Delahaut (J. en vVeduwe). 
de Lalaing (Graaf J .). 
Delanghe. 
D e Langhe. 
Delangre. 
Delannoy. 
Del bur. 
Delepine. 
Delhaize. 
De Leenheer. 
Deletex (P.V.B.A.). 
Deliege. 
D elmelle. 
D elobbe. 
De Lonein. 
de Looz-Corswarem (Graaf). 
De Luikse v erzekering (N.V.). 
Delvaux. 
Delvenne . 
Demaeseneire. 
De Maeseneire. 
De Mayer. 
De Moor. 
Demot. 
De Messemaecker. 
De Meulenaer. 
De Meyer. 
Demuynck. 

89 
896 
345 
140 
556 

1021 
684 

74 
263 
884 
778 
954 
563 
862 
903 
549 
903 
896 
490 
635 

267, 707 
344 
691 
101 
773 
828 
598 
907 
667 
399 

72 
210 
867 

731, 874 
10 

156 
719 
715 
774 
725 
635 
93 

518 
1035 

492 

Deneubourg. 
Denis. 
De Panne (gemeente). 
De Parmentier. 
De Paul Ortega. 
Depessemier. 
Depoortere. 
De Poppe. 
Depuydt. 
-D e Ridder. 
Derkinderen. 
Dermn. 
De Rouck. 
Deruwe. 
D e Rycke. 
Desart. 

BLADZIJDEN 

160 
295 
512 
855 
891 
517 
252 
811 
846 
598 
803 
250 

528, 719 
781 

51 
83 

De Schelde (Verzekeringsmaat-
schappij) (N.V.). 308, 802, 850, 990 

DeSchepper. 477, 618 
De Schinckel. 51 
Desmedt. 86 
D e Smedt. 1001 
De Smet. 165, 618 
De Sociale Voorzorg (Coi:iperatieve 

maatschappij). 152, 237, 339 
De Somville. 7R2 
De Spiegeleer. 791 
Dessaintes. 796 
Dessel (gem eente). 536 
Desset. 430 
D e Staercke. · 919 
D e Ster-Het algem een synclika~,t. 951 

- - (N.V.) . 339, 375 
Destin. 691 
Dethier. 713 
De Thier. 8 
D e Timary van de Berghe de 

Binclnnn. 247 
Detournay. 119 
Detraco (P .V.B.A.). 364 
D etraux. 667 
D etre. 75 
D e Vaderlandse (N.V.). 123, 645 
De verenigde provincien (N.V.) . 773, 933 
D evis. 755 
De Vos. 306, 715 
Devijnck. 1036 
De Vriese. 498 
Dewaet. 531 
D e Wale. 858 
De Wandel. 636 
De vVeerdt (H. , L. en Weduwe). 954 
D e Wilde. 162 
De Witte. 117, 135 
De Wolf. 103, 302 
Dewulf. 508 
DeWulf. 1035 
Dezaire. 487 
D'Haen. 849 
Dhaens. 435 
D 'Haese. 1013 



NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN. 1261 

Dhave . 
D'Hoedt . 
D'Herde . 
D'Hondt. 
Dierijck. 
D'Ieteren freres (anciens 

sements) (N.V.). 
Diffels. 
Dirix. 
Dislins. 
Docquier. 
Doyen. 
Draps. 
Dreze. 
Dries. 
Droeshout. 
Dropsy. 
Duchemin. 
Dudek. 
Dufaux. 
Dufour. 
Duhem. 
Du Jardyn. 
Dumont de Chassart. 
Dumoulin. 
Du Mou]in. 
Dupont. 
Duque. 
Duquenne. 
Dmay. 
Durieux. 
Duterm e. 

E 

BLADZIJDEN 

etablis-

78 
306 
694 
946 
620 

649 
440 

372, 374 
1056 
335 
667 
951 
375 
326 
528 
174 
347 

1005 
29:6 
777 
974 
255 
870 
963 
793 

528, 596 
354 

1021 
314 

92 
800 

Eagle Star (vennootschap naar 
Engels recht). 919 
- - Insurance Company Li-

mited. 
Ebes (N.V.). 
Eckelmans. 
Eendracht en voorzorg (N.V.). 
Eggerickx. 

671 
931 
738 
809 
860 

Elhaddaehi Mostafa. 
Enckels. 
Endst ra. 
Enkels. 

210 
179, 180, 269 

994 
1016 

Entreprises Generales, Louis 
Duchene (N.V.). 

Erai (N.V.). 
Ermes. 
Ernoux. 
Essers. 
Estievenart. 
Estievenart. 
Etablissementen De Bie (P.V.B.A.). 

- Dejond (N.Y.). 
Ets. D e Coene & co (N.V.). 
Etablissements Rocke (P.V.B.A.). 

- Laroy (N.V.). 
-liniers filature Vander Strae-

CASSATIE, 1972. - 41 

366 
672 
695 
186 
580 
637 
867 
361 
804 
585 

88 
990 

BLADZIJDEN 

ten (naamloze vennootschap · 
in vereffening). 804 

Emopean Maritime Supply 141 
(P.V.B.A.). 141 

Europese maatschappij voor. de · 
chemische bewerking van be
straalde reactorbrandstof (com- · 
manditaire vennootschap). · ' 891 

Fa beck. 
Fabri. 

F 

Fabrique nationale d'armes de 
guerra (N.V.). 

Falque. 
Faque. 
Faureins. 
Fayt. 
Federate van Belgie (samenwer

kende maatschappij). 
- Verzekeringen. 

Federation des mutualites socia
. ·listes du Brabant wallon. 
Fiat-Belgio (N.V.) . 
Filieux. 
Firentra (P.V.B.A.) [Vertessen, cu

rator o'ver het faillissement van 
de]. 

• Firma Helmut Kuhnwaldt. 
First. 

· Fischer. 
Flas. 
Flemalle-Haute (Gemeente). 
Follman. 
Foncke. 

, Fonior (N.Y.). 
Fontaine. 
Foubert. 
Foul on. 
Fourez. 
Fraiture. 
Fran<;ois. 
Frederix. 

G 

1038 
468 

1039 
; 15' 
76'8 
570 
39,1 
•• ~ 1 

·1050 
23 
. :. 

21'0 
415 

· l(}f 

590 
.. >699 

. ' IS 
662 
242 

. 7:5'6 
308 
523 
473 
420 

1034 
. 45'0 

360 
453 

72, 745 
23} 
. ~ .· . ·' 

Galand. 453 
Galle. 30Q 
Garage Demarteau (P.V.B.A.). 22:3 
Garriau. · 99.7, 
Gaspard. 515 
Gaudisart-Glaudot (echtgenoten) ., ... 92'5 
Gauthier. . 2}:9 
Gaye. 742 
Gebroeders Cosemans (P.V.B.A.) . 288 
Geiregat . .7l5 
Gemeentelnediet van B elgie 

(N.V.). 235 
Gemeenschappelijk motorwaar ' ·' · 

borgfonds (onderlinge verzeke- ; 
ringsverenigingr. 45, 342, 422, 

565,600,633,813 
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Gemeenschappelijk verzekerings-
kas tegen arbeidsongevallen 
(La Belgique inclustrielle). 
verzekeringskas tegen ar-

865 

beidsongevallen in de Limburgse 
kolemnijnen Gevalik. 348 

- kas · voor verzekering tegen 
arbeidsongevallen « De feclerale 

verzekeringen ». 842 
512 
536 
756 

Gemeente De Panne. 
- Dessel. 
- Flemalle-Haute. 
- Willebroek. 
-,---- Yvoir. 

Gemis. 
Genens-Van Rompaey. 
Generale Bankmaatschappij 

(N.V .). 
Genie. 
Gennen. 
Gent (Stacl) . 
Georgakarakos. 
Gerard. 
Germain. 
Gevaert. 

190, 192, 849 
727 
828 
521 
445 
445 
202 
212 
43 :~ 
333 
508 
209 
463 

Gevalik (Gemeenschappelijke ver
zekeringskas tegen arbeidsonge-
vallen in de Limburgse kolen
mijnen). 348 

Geudens. 
Gilbert. 
Gilis. 
Gillessen. 
Gillis. 
Giverko (N.V.). 
Goeclhuys. 
G-oes. 
Goessens. 
Goethals. 
Goffaux. 
Gonzales-Garcia. 
Gonzales-Vega. 
Goor·is. 
Goossens. 
Gorlings. 
Gos. 
Govaert. 
Govers. 
Graaf J. de Lalaing. 

- de Looz-Corswarem . 
Greisch. 

22 
290 
357 
783 
250 
576 
855 

1029 
661 

606, 618, 761 
45 

127 
339 

13 
127 
297 

852, 996 
704 
364 
490 
867 
545 

Groep J osi 1909 (V erzekerings-
maatschappij) (N.V.). 439, 590, 

685, 888, 937 
Gromesch. 
Grosjean. 
Grossar. 
Grote Brouwerijen Atlas (N.V.). 
Guenoun (N.V.). 
Gueritte. 
Guisse. 

10 
367 
241 
543 
774 
321 
177 

BLADZIJDEN 

Guisset. 339 
Gustin. 50 
Guttma1m. 663 
Guy Arend Internationaal (N.V.). 702 

H 
Hachez. 
Hadj Ahmed el Mahsmmi. 
Haegeman. 
Ha,elterman. 
Haemers. 
Haest. 
Hairsine. 
Haloui Ahmed B en Ahmed. 
Hamid Azad. 

1021 
430 

398, 812 
490 

1031 
265 
888 

1027 
430 

Hanel- en rnekanieke s teenbak-
kerij en Heylen (N.V.). 

Hannaert et Fils (P.V.B.A.). 
Hannaert. 
Hardy. 
Hastir. 
Hatert. 
Hebberecht. 
Heck (R.). 
Heckberger (echtgenoten). 
Hecq. 
Hector. 
Heinen. 
Helmut Kuhnwaldt (Firma). 
Helvetia (N.V.). 
Henderikx (A. en 1\'l.). 
Hendrickx. 
Henrion. 
Her ben. 
Herelixka. 
Her1nan. 
Hennans. 
Hermia. 
Herregodts. 
Herremans. 
Herry. 
Hertecant . 
Hertegonne. 
Hertsens (Jacky en Jacques). 
Hervet. 
Ret Belgisch Verhaal (N.V.). 
Heyse. 
Hoefnagels (P.V.B.A.). 
Hoffmann. 
Hoge . 
Roland. 
Holvoet. 
Hoofstat. 
Horo-Service (P.V.B.A.). 
Hoskens. 
Ho:;let. 
Houard. 
Houbion. 
Houthandel Verweij (N.V.). 
Hoy6is. 

190 
210 
210 

49, 857 
17 

407 
92 

937 
937 
970 
987 
937 
6'l9 

487, 8ti5 
3U 

,\ 
369, 98(. 

487 
377 
430 
145 

65 
160 
618 

73 
764 
780 
458 

79 
212 
216 
695 
297 

3, 145 
663 
426 

56 
870 
196 
219 
793 

98 
1000 
364 
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Hubert. 237 
Hubert Zettelmeyer (vennoot-

schap naar Duits recht). 675 
Hublet. 247 
Hudsyn. 577 
Russin. 761 
Huyhn van Xuan. 503 
Huysmans. 533 
Hynderyckx. 823 

I 
leoma (P.V.B.A.). 360 
Institut medico-chirurgical 

Arthur Gailly (V.Z.W.). 672 
- - -Radiologique du Docteur 

Cappeliez (P.V.B.A.). 830 

Jacky (N.V.). 
Jacobs. 
Jacops. 
Jacques. 
Jamar de Bolsee. 
Jamart. 
Jaminet. 
Jamoulle. 
Jansegers. 
Jansen. 
Janssen. 

J 
250 
414 
193 
298 
728 
399 
479 

62 
56 

445, 536 
392 

Janssens en Gilissen (Cooperatieve 
vennootschap). 

Janssens. 
Jaspers . 
Jassogne. 
J etmecha.mps. 
Joos. 
Jor'is . 
Josee. 
Jouant. 
Jules . 
Julien Praet en C0 (N.V.). 

K 

196 
150, 1034 

1025 
247 
797 
933 
576 
704 
246 
704 
942 

Kammerichs. 314 
Kauffman. 994 
Kaufmann. 698 
Kerckaert . 1031 
Kesler. 461 
Kest. 975 
Kiere. 655 
Klarik. 587 
Kluge (Th.). 212 
Koeckhoven. 541 
Koffie F . Rombouts (N.V .). 447 
Kongolese personenvennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid 
Merilco. 113 

Konig. 663 
Korb (P.V.B .A.) . 539 
Kraan. 695 

Kreclietbank (N.V.). 
Krings. 
Kruijmel. 

L 
L'Abeille (N.V.). 

BLADZIJDEN 

639 
937 
435 

165 
La Belgique Industrielle (gemeen

schappelijke verzekeringskas te-
gen arbeidsongevallen). 479, 865 

- Brabangmme (N.V.). 931 
Lachapelle. 311 
Lacroix. 684 
Ladang. 847 
Lam·mans. 864 
Laiterie regionale de Herve (co-

operatieve vennootschap). 
Lallemand. 
L'Absacie1me (N.V.). 
Lambelin . 

852 
796 
658 
206 
916 
560 
852 
296 

Lambert. 
Lamberty. 
Lambertz. 
Lamborelle. 
Lambregts . 
Lambrix. 
Lan1eyse. 
Lamury. 

1014 
43 

919 
43 

Lands bond der christelijke mutua-
liteiten. 598, 713, 994 

Landuyt. 51 
Langenaken. 70 
Langmans. 1054 
La1moo. 51 
Lannoy. 86 
Lapeire. 606, 618 
La Preservatrice · (N.V.). 463 
Laret. 559 
Larock (P.V.B.A.) . 671 
La Rose (P.V.B.A.). 649 
La Royale beige (N.V. van verze-

keringen). 239, 422, 
487,517,972 

- Securite beige (N.V.). 
L'assurance liegeoise (N.V.). 
Lauclisoit. 
Laurent. 
L auwereins. 
Lauwers. 
Lavalle. 
Lebegue. 
Lebrun. 
L eclercq. 
L ecocq. 
Lecoq. 
Leemans. 
Legait. 
Legein. 
Legrand. 
L ejetme. 
Lejong. 
Lekeuche. 

446 
654 
650 

29, 335 
358 
969 
528 
733 
547 
667 

366, 686, 975 
176 
874 

1059 
3 

134 
398, 532, 667 

710 
91 
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Leleux. 125, 974 
Le Lloyd beige (N.V.). 314 

-Materiel Sinex (N.V.). 279 
Lemmens. 356 
Lenz (Rose-Marie en Mari'on) . 212 
Leonard. 50 
Leonard. 401 
Lepage. 219 
Le Patrimoine (N.V.). 422 

-Recours belge (N.V.). 169 
Leroy. 44, 161 
Les assurances du credit.De 

Kredietverzekeringen (N. V.). 
- - nationales (N.V.) . 

Leunen. 
Levi.Strauss en 0° (vennootschap 
· .· naar Amerikaans recht) . 
Limpens. 
Lin on. 
Lobijn. 
Loeckx. 
Lohner. 
Loiselet. 
Loos. 

876 
88 

735 

536 
863 
649 

31 
220 
210 
596 
793 
290 Loriaux. 

L'Urbaine (N.V.) . 15, 141, 

Luik (Stad). 
Luyten. 
Lysak. 

M 

590, 1005 
655 
196 
839 

Maatschappij voor intercommu. 
naal vervoer te Brussel. 577 
- New Hampshire insurance 

company of Manchester. 481 
- tegen de wreedheid jegens de 

dieren (V.Z.W.). 940 
Mackelbert. 710 
Maes. 255, 863, 1016 
Magasins modernes (P.V.B.A.). 548 
Mageren. 579 
Magitteri. 976 
Magnus. 700 
Maillard. 915 
Major. 152 
Malaise. 912 
Mallants. 215 
Maquet. 667 
Marbralys (N.V.). 91 
Marchal. 547, 589 
Marchand. 441, 768 
Marceaux. 298 
Marechal. 919 
Mariman. 697 
Marinus. 405 
Maris. 421 
Marivoet. 802 
Marsales. 840 
Martens. 657 
Martigny. 545 

Martin. 
Masereel. 
Masfrancx. 
Massaux. 
Masson (E. en N.). 
Mathieu. 
Maudoux. 
Mayeres. 
Mean. 
Meerman (G. en A.). 
Meers. 
Meerschaut. 
Meersseman. 
Meert. 
Mees. 
Meeus. 
Meeusen. 

BLADZIJDEN 

919 
145 
492 
249 
919 
980 
647 
440 
246 
999 
113 
103 
835 

125, 882 
531 
746 
664 

Mega (Samenwerkende veimoot-
schap). 

Melis. 
Mera (P.V.B.A.). 
Mercier. 
Merilco (K.P.V.B.A.). 
Mertens. 
Mervillie. 
Mesplomb. 
Mess ens. 
Meulders. 
Meunier. 
Michaux. 
Michel. 
Milpas. 
Mince du Fontbare de Fumal. 
Minerva (N.V.). 
Minerve (N.V.). 
Minne. 
Mistiaen. 
Moerman. 

-(P.,M.-A.). 
Mohr (E . en P.). 
Mol. 
Momcarey. 
Mommen. 
Montalbo-Sarda. 
Monteyne. 
Moreau. 
Morel. 
Morrice. 
Motet. 
Motmans. 
Mousin. 
Mouthuy. 
Moyaert. 
Muller. 

N 

894 
93 

695 
744 
113 

521, 618 
267 
974 
468 
885 
949 
207 

604, 919 
93 

912 
193, 819 

539, 1005 
952 

1038 
681 
903 
935 
410 
150 
123 

44 
402 

481, 963 
233 
173 
712 
241 
392 
758 
260 

745, 994 

N aamloze Belgische vennootschap 
van verzekeringen « Maatschap-
pij Athena "· 515 
- maatschappij der Belgische 
spoorwegen. 1013 
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N .M.B.S. 265, 290, 539, 556 
- vennootschap Aannemingen 

Rommens Sylvere. 492 
A.G. van 1830 - B el

gische Maatschappij 
van algemene verzeke
ringen brand, ongeval
len en allerlei risico's. 

220, 528 
- - Akti engesellschaft Philipp 

Holzmann. 224 
- - Anciens etablissements 

D'Ieteren freres. 649 
- - Ansul International. 774 
-- Antigoon. 141 
- - Armeal. 235 
-- Artie. 563 
-- Assurantie van de Belgi-

sche boerenbond. 753 
- - (Bank van Brussel) . 903 
- - Basf-Antwerpen. 642 
- - Belcampo. 727 
- - Belgie. 620 
-- Belgische Lloyd. 217 
- - - maatschappij van al-

gemene v erzekerin
gen op het leven en 
tegen ongevallen. 466 

- - - nationale verzekerings-
kas tegen arbeids
ongevallen Assubel. 

375, 819 
--- verzekeringsmaat

schappij van de 
middenstand. 842 

B.A. Ateliers Frangois 
Berger. 279 

-- B erry Wiggins. 274 
-- Boomse Steencentrale. 192 

Brand en Variaverzeke
ringsmaatschappij de 
twaalf gewesten. 314 

145 
93, 132 

785 
58 

235 

- - Brasserie Nectar. 
- - Brouwerijen Artois. 
- - Brouwerij Meiresonne. 
- - - Piedbceuf. 
- - Butinco. 
- - Charbonnages du Bois-

Du-Luc. 
-- - - Petit-Try. 
- - Chevron Oil iBelgiurn. 
-- Cockerill-Ougree-Provi-

dence et Esperance
Longdoz, bond der be
bienden, technici en 
kaders. 

- - Cofuneuse. 
-- - Cofinac . 
~ - Compagnie beige Dubon

net-Byrrh. 

80 
' 378 

605 

960 
325 
727 

473 

BLADZIJDEN 

N aamloze vennootschap Compa
gnie Immobiliere de Belgique. 
- - - de placements fanciers. 
- - Construction et parache-

815 
828 

vement. 231 
-- Cotonniere de l'Epine. 492 
-- De Belgische bijstand. 119, 321 
--- Luikse verzekering. 731, 874 
- - - Schelde 308, 850, 990 
--- Ster. 339, 375 
-- - Vaderlandse. 123, 645 
- - - verenigde meesters. 600 
- - - - provincien. 773, 933 
-- Ebes. 931 
- - Eendracht en voorzorg. 809 

Eigenaarsbond Condor
Unitas. 

En treprises generales 
Louis Duch€me. 

--Erai. 
- - Etablissementen Dejond. 
-- Ets. D. De Coene et C0 • 

- - Etablissements Laroy. 
- - in vereffening Etablisse-

ments liniers filature 
Van der Straeten. 

- - Etablissements Salik. 
- - Fabrique nationale d'ar-

mes de guerre. 
- - Fiat-Belgio. 
-- Fonior. 
- - Gemeentekrediet van 

Belgie. 
- - Generale Bankrnaatschap-

461 

366 
672 
804 
585 
990 

804 
536 

1039 
415 
473 

235 

pij . 445 
- - Giverko . 576 
- - Groep J osi. 439, 590, 685 
- - Grote Brouwerijen Atlas. 543 
-- Guenoun. 774 
- - Guy Arend internationaal. 702 

Hand- en mekanieke 
steenbakkerij en 
Hey len. 

- - Helvetia. 
- - Het Belgisch Verhaal. 
- - Houthandel Verweij. 
- - Jacky. 
- - Julien Praet en Co. 
-- Koffie F. Rombouts. 
- - Kredietbank. 
-- L'Abeille. 
-- L'Alsacienne. 
- - La Braban<;onne. 
- - - Preservatrice. 
- - ~ Royale b eige. 

- - - Securite beige. 
- - L'assurance liegeoise. 
- - Le Lloyd belge. 
- - - Materiel Sin, ex. 
- - - Patrirnoine. -

190 
487, 855 

212 
1000 

250 
942 
447 
639 
165 
658 
931 
463 

239, 422, 
487, 976 
. 444 

658 
314 
279 
422 
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BLADZIJDEN 

N aamloze vennootschap Le Re-
cours belge. 169 

Les assurances du credit 
- De Kredietverzeke-
ringen. 751, 876 

- - - - nationales. 88 
- - Levi-Strauss en 0° Eu-

rope. 
-- L'Urbaine. 

536 
15, 

141, 590, 1005 
-- Marbralys. 91 
-- Min.erva. 193, 819 
-- Minerve. 539, 1005 
- - Nieuwe steenbakkerijen 

De Neef [Landuydt]. 
-- Noordstar. 
- -- N oordstar en Boerhaave. 
--Nouvelle societe de sur-

veillance et de securite. 
- - Oliefabrieken Vandemoor-

tele. 
-- O.N.A.T.R.A. 
- - Patroonkas. 
-· - Pierre Remy. 
- - Rank Xerox. 

56 
1014 

507 

730 

388 
996 
793 
274 
233 

---Royale Belge. 
-- Sacheta. 
-- Saterco. 
- - Securitas. 
-- Sedac. 

231, 830 
576 
174 
342 
460 

- - Societe anonyme de re-
morquage a helices. 

-- - belge de commerce 
Sobelco. 

. - de contruction de re
cherches d'applica
tion. 

- - naar Frans recht Societe 
industrielle frangaise 
de tapis. 

-- Societe Suisse d'assuran
ces contre les accidents 
Winterthur. 

-·- --- m vereffening Siporex
Leo. 

- --Standard Finance. 
-·- - Steenfabrieken Peeters en 

Van Mechelen. 
----- - Stein & Roubaix. 
- -- Strabed. 

--- The Ocean accident and 
gu:arantee corporation 

552 

436 

907 

907 

382 

896 
560 

192 
667 
487 

limited. 356 
- - -·- Union et Phenix espa-

gnol. 152 
·-··- - et Prevoyance. 70 
-----Uranus. 192 
·-·-- Usinage moderne de ma-

tieres plastiques. 129 
-- Usines Stephenne. 58 

BLADZIJDEN 

Naamloze vennootschap Vereni-
ging der verzekeraars. 498 
- - van verzekeringen Bel

giselle verzekerings
maatschappij van de 
middenstand. 764 

---- La Royale belge. 517, 731 
-- - - - Verzekeringsmaat-

schappij van de 
Belgische boe-
renbond. 764 

- - V erzekeringsmaatschappij 
" De Schelcle ». 802 

- - - De V erenigde eige-
356 
156 

888, 937 
- - - Union et Phenix espag-

naars. 
- -- Groep Josi 1909. 

nol. 
- - - van de Schelde. 
- - Volksverzekering. 
- - Wisman en zoon. 
--Zurich. 

verzekeringsmaa tscha ppij 
"Maatschappij voor verze
keringen en herverzeke
ringen Athena ». 

313 
382 
5ll 

58 
700 

647 
--Zurich. 

Naessens. 
N amen (Provincie). 
Naschke. 

565, 847 
751 
167 
824 

Nationale Bond der liberale mu
tualiteitsfederatien van Belgie. 

5ll, 565 
~ maatschappij van belgische 

spoorwegen. 756, 954, 1029 
- - voor krediet aan de nij

verheid. 
- raad van de Orde van archi

tecten. 
N ationaal verbond van socialis-

420 

728 

tische mutualiteiten. 107, 304, 
388, 430, 916, 939 

112 
936 
242 
671 
647 

98 
61 

595 
667 
552 

Naveau. 
Naveaux. 
Neuprez. 
Neuteleers. 
Neuwar. 
New1nan. 
Nicasiuspolder. 
Nicolas. 
Nicolav. 
Niery~ck. 
Nieuwe steenbakkerijen De Neef 

[Landuydt] (N.V.). 56 
804 Nijs. 

Noordstar (N.V .). 
- en Boerhaave (N.V.). 

Nouvelle societe de surveillance 
et de securite (N.V.). 

Novatypie (P.V.B.A.). 

1014 
507 

730 
665 
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0 
Oerlem ans. 
Oliefabrieken Vandemoortele 

(N.V.). 

939 

388 
996 O.N.A.T.R.A. (N.V.) . 

Onderling Verzekeringsfonds t egen 
arbeiclsongevallen F ed erale 
Verzekeringen "· 23 
- - voor vergoeding van ar

beiclsongevallen " La 
B elgique Industrielle "• 

Onderlinge verzekeringsvereniging 
479 

gem een schappelijk motorwaar
b orgfonds. 45 

Ontvanger der directe belastingen 
t e Ukkel . 

Orban (Ch. en M .). 
Ogzur. 
Oostende (Stad). 
Orde cler Apothek ers. 

- v an architecten. 

- - clierenartsen. 
- - geneesheren. 

Ore!. 
Oublal M. Barek. 
Ozgur. 

Paenhuysen . 
Pallen. 
Panis. 
Papin. 
P aquay. 
P aque . 
Paredis. . 

p 

1042 
458 
137 

65 
282, 948 

454, 493, 
495, 496, 498 

651 
566, 652, 734, 831 

992 
80 

318 

582 
832 

1002 
100 
667 
605 

Parent A. et fils (P.V.B.A.) . 
Parent. 

15 
91 

231 
461 
432 
793 
889 
777 
667 
744 
731 
348 
791 
308 

Parra vicini. 
Pat. 
Patroonkas (N.V.). 
Pauli. 
Pauwels. 
P echeux. 
P eclders . 
P eet ers . 
Pennachio. 
P ensis. 
P equet. 
P et. 
Petit. 
P etro. 
Petron. 
Pierard. 
Pierrard. 
Pierre R en1y (N.V.). 

1035 
429 

1042 
296 
865 

982, 984, 985, 986 
274 

Pijnenburg internationaal expedi-
tie en transportbedrijf. 

Pin t el on. 
Pirart. 
Piront. 

695 
789 
117 

69 

B L ADZIJDEN 

Pirot. 279 
Piscador. 461 
Plas. 342 
Plasmaspray (P.V.B.A.) . 411 
Poelemans. 600 
Polfliet. 26 
Ponce-Reyes. 399 
Poncelet. 290 
Poncelet (S. H. J. en Anne-Marie ). 468 
Pondruel. 1026 
Praet. 447, 697 
Procureur des Konings te Brugge. 837 

- - - - Charleroi. 429 
- -- - Dendermonde . 697, 884 
--- - Dinant. 547 
- - - - - Hoei. 132, 775, 796, 

797, 912, 915, 935 
22 

133, 366, 399, 
633, 917, 936 

- - - - Marche-en-Fam en-

--- - I eper . 
---- Luik. 

ne. 
- - - - - Mechelen. 
-- - - -- Namen. 

660 
107 
134 

-- - - Neufchateau. 249, 
398, 981 

- - - - Nijvel. 578 
-- - - - Ouden aarde. 54, 55, 

112, 694, 1031 
- - -- Turnhout. 20, 521 
- --- Verviers. 69, 176, 

452, 482, 852, 857, 1026 
- - - - Veurne . 402 
-- - bij de r echtbank van 

eerste aanleg t e 
Neufchateau. 

Procureur-generaal t e Gent. 
- - bij het hof van b eroep te 

595 
589 

Brussel. 173, 178, 
526, 653, 801 

- ------- Gent. 811, 
812, 823, 1036 

------- - Luik. 89 
-- - --- cassatie . 75, 

102, 699, 839, 999, 
1000, 1001, 1002, 1025 

1028, 1049 
- - te Brussel. 333 
- - -Gent. 260, 316, 715 

Provincie Namen. 
Pull-over centrale (P.V.B.A.). 
P.V.B.A. Alaska. 

- Amad. 
- Architectencentra. 
- Boerma-Belgium. 
- Bouwbeclrijf " Bleus-Nelis-

167 
812 
563 
184 
414 
917 

sen "· 377 
- Constrmnat. 441 
- - D eletex. 907 
- D etraco. 364 
- Etablissementen D e Bie . 36l 

r 
I 
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P.V.B.A. Etablissements Rocke. 88 
-European Maritime Supply. 141 
- Garage Demarteau. 223 
- Gebroeders Cosemans. 288 
- Hannaert et Fils. 210 
- Hoefnagels. 695 
- Horo-Service. 870 
- leoma. 360 
- Institut medico-radiologique 

du docteur Cappeliez. 830 
- Korb. 539 
- Larock. 671 
- La Rose. 649 
- Magasins modernes. 548 
- Mera. 695 
- N ovatypie. 665 
-Parent A, et fils. 91 
- Plasmaspray. 411 
- Pull-over centrale.- 812 
-Raymond Kiere en C0 • 655 
-Roland Busselen-Publicite. 473 
- « Royal Motor Union " Royal 

automobile club liegeois 
reunis. 435 

- Tegero. 217 
- Telaco. 171 
-Transports Septrion. 756 
-Van Hool en zonen. 56 
- Verbist. 675 
- Verenigde expeditiebedrij-

ven. 565 
- Vervoer Vervaecke. 439 

. - Voyages Dora. 852 
-Welda. 186 
- 't Westdiep . 534 

Quoilin. 
Quyssens. 

Q 

R 

173 
271 

Radelet. 177 
Rademaker. 20 
Raeman. 815 
Ragg (E.). 212 
Randolet. 736 
Ramboer. 410 
Ramos. 301 
Rank Xerox (N.V.). 233 
Rappaport. 227 
Raymond Kiere (P.V.B.A;). 655 
Renard. 156, 325 
Renault (Regie nationale des auto-

mobiles). 
Renier (weduwe Ploper). 

223 
655 
657 Riffi. 

Rijksdienst voor 
ning. 

Rivaux. 
Robaeys. 
Rogers. 

arbeidsvoorzie-
807, 946 

996 
969 
524 

Rogge. 
Roland Busselen-Publicite 

(P.V.B.A.). 
Rolland. 
Rolus. 
Rornbaut. 
Rom pen. 
Roosens. 
Rosschaert. 
Rosseels. 
Roulet. 
Rouxhet. 
Royal club nautique de Gand 

(V.Z.W.). 

BLADZIJDEN 

969 

473 
159, 978 

625 
262 

1028 
657 
940 

61 
939 
713 

811 
-Motor Union (P.V.B.A.) 

Royal automobile club 
liegeois reunis. 435 

- Saint-Hubert Club de Bel
gique. 579 

Royale beige, naamloze vennoot
schap van verzekeringen. 231, 

731, 830 
1023 Rozen berg. 

s 
Sabarn (Belgische vereniging voor 

auteurs, componisten en uitge-
vers). 

Saban. 
Saccone. 
Sacheta (N.V.). 
Saels. 
Sainte. 
Salik (Etablissernents) (N.V.). 
Samardzic. 
Sambucini. 
Samenwerkende maatschappij Fe

derale van Belgie. 
- vennootschap Mega. 

Samijn. 
Santamaria. 
Sanz Ibanez. 
Saterco (N.V.). 
Securitas (N.V.). 
Sedac (N.V.). 
Segers . 
Seghers. 
Seluse. 
Sente. 
Serbeniuk. 
Seroyer. 
Scaillet. 
Scandere berg. 
Schaekels. 
Schellander. 
Scheltens. 
Schepens. 
Schepers. 
Scherpereel. 
Schollen. 
Schoon. 

899 
423 
633 
576 
260 

1057 
536 
914 
479 

1050 
894 
139 
560 
820 
174 
342 
460 
406 
518 
958 
487 
370 
855 
658 
546 
664 

23 
645 
434 
405 
269 

45 
55 
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Schoonbroodt. 
Schotte (E.). 
Schubert. 
Scialfa. 
Seleck-Honay. 
's Heeren. 
Simon (G. en J .). 
Sint-Truiden (Stad). 

852 
903 
824 
244 
308 
241 
133 
817 
896 Siporex Leo (N.V. in vereffening). 

Skirole. 89 
620 

279, 799 
543 

Slosse. 
Sluse. 
Smits. 
Socialistische mutualiteiten (na-

tionaal verbond). 
S.A. de remorquage a helices 

(N.V.). 
Societe beige de commerce So

belco (N.V.). 
- de construction de recher

ches d'application (N.V.). 
- forestiere et commerciale du 

Congo. 
- industrielle frangaise de tapis 

(N.V. naar Frans recht). 
- des transports intercommu-

naux de la region liegeoise. 
So iron-Widart. 
Sontrop. 
Speelmans. 
Spiegel. 
Stad Gent. 
-Luik. 
- Oostende . 
- Sint-Truiden. 
- Verviers. 

Standard Finance (N.V.). 
Steenfabrieken Peeters en Van 

Mechelen (N.V.). 
Stein & Roubaix (N.V.). 
Steinbock (vennootschap naar 

Duits recht). 
Sterckx. 
Stevens. 
Stievenart. 
Stockmans. 
Stoelen. 
Strabed (Ni.V.). 
Straetmans. 
Stuyck. 
Surquin. 
Swaters. 
Swiru1en. 
Szapsa. 
Szebenyi. 

Talmas. 
Talpe. 
Tegero (P.V.B.A.). 

T 

304 

552 

436 

907 

784 

907 

936 
308 
933 
487 
510 
432 
655 

65 
817 

58 
560 

192 
667 

361 
941 
707 
323 
886 
894 
487 
210 
942 

95 
512 
604 
526 
663 

953 
620 
217 

BL.;\.DZIJDEN 

Telaco (P.V.B.A.). 171 
Ternez. 157 
The Eclipse motor policies Ldt 

at. Lloycls (vennootschap naar 
Engels recht). 951 

- Ocean accident and guaran
tee corporation limited 
(vennootschap naar En-
gels recht). 356, 768, 922 

Thetmissen. 366 
Thibaut. 990 
Thill. 369 
Thirion. 1055 
Thomaes. 920 
Thomas. 388 
Thone. 972 
Tillon. 556 
Tilmant. 670 
Tock. · 1 
Toebinte. 889 
Toffel. 369 
Tossings. 852 
Touringbeclrijf Mevis Tours. 487 
Transports Septrion (P.V.B.A.). 756 
Tratsaert. 883 
Travers. 802 
Truyts. 801 
Tullio. 73 
't Westdiep (P.V.B .A.). 534 

u 
Ubic, Unie der Belgische installa-

teurs van centrale verwarming, 
verluchting en pijpleidingen. 889 

Union generale des etudiants de 
l 'Universite de Liege (V.Z.W.). 468 
- et Phenix espagnol (N.V.). 152 
-- Prevoyance (N.V.). 70 

Uranus (N.V.). 192 
Urkens. 584 
Usinage moderne de matieres plas-

tiques (N.V.). 129 
Usines Stephenne (N.V.). 58 
Utiel-Martinez. 750 
Uvergoels. 785 
Uytterhaegen. 782 
Uytterhoeven. 883 
Uyttersprot. 942 

v 
Van Bellinghen. 
Van Burm (P. en M.). 
Van Buylaere. 
Van Campenhout. 
Van Casteren. 
Van Coninckxloo. 
Van Craenenbroeck. 
Vande Casteele. 
Van de Maelen. 
Van de Mert. 

577 
122 
456 
461 
753 
565 
942 
326 
461 
162 
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Vanden bergen. 
Vandenbergh. 
Van den Bergh. 
Vandenberghe. 
Vandenborre. 
Vandenbosch. 
Van den Branden. 
Van den Broeck. 
Van den Steen. 
Vanden Steen. 
Van de Pitte. 
Vandeputte. 
Vanderborght. 
Van der Fraenen. 
Vanderhaegen. 
Vander Heyden. 
Vanderhulst. 
Vanderj eught. 
Vander Jeugt. 
Vander Kuy. 
Vander Linden. 
V andermeersch. 
Vanderperren. 
Vander Straeten D'Eyne. 
Vander Stricht. 
Vander Ven. 
Vandervoort. 
Van de Steen. 
Vandevelde. 
Van de Walle. 
Van Doninck. 
Van Dormael. 
Van Duyse. 
Vangheluwe. 
Van Ginderachter. 
Vanhessche. 
Van H em·ck. 
Van Heuverswijn. 
Van Hoecke (C. en R.). 
Van Hoof (L. en J.). 
Vanhoof. 

BLADZI.JDEN 

587 
173 

1046 
773 
342 
600 

80 
314, 850 

599 
837 
477 

263, 1018 
512 
812 
917 
141 
670 
597 
589 
314 
314 
358 
531 
804 
210 

1035 
658 
860 
622 
402 
207 
439 
695 
466 
155 
719 

166, 778 
715 

61 
56 

382 
Van Hool en zonen (P .V.B.A.) . 
Vanhoorne. 

56 
410 
407 
568 
411 

Van Horrebeeck. 
Van Houtte. 
Van Iersel. 
Van Impe. 
Van Keymeulen. 
Van Laethem. 
Van Lens. 
Vanlieferinghen. 
Van Liefferinge. 
Van Lim·de. 
Van Londerzele. 
Van Loock. 
Van Looy. 
Van Meerbeck. 
Van Meerhaeghe. 
Van Nobelen. 
Van Nooten . 
Van Oost. 

256, 461, 687 
306 

490 , 860 
152 

1021 
725 
964 
188 
521 
753 
481 

1031 
178 
927 
888 

BLADZIJDEN 

Van Osselaer. 
V anoutryve. 
Van Pee. 
Vanroosbroeck. 
Van Schandevijl (A. en E.). 
Van Steenberge. 
Van Steenlandt. 
Van Straeten. 
Van Tichel. 
Van Tittelboom. 
Van Vaerenbergh. 
Van Wainbeke. 
Vanweert. 
Van Wijnsberghe. 
Van Wonterghem. 
Van Zantvoort. 
Van Zeveren. 
Veeweyde (V.Z.W.). 
Vennootschap naar Alnerikaans 

recht Levi-Strauss en C0 • 

- - Duits recht « Hubert 
Zettelmeyer n. 

--- - - Steinbock G.M.B.H. 
- - Engels recht Eagle Star. 
- - - - The Eclipse rnotor 

policies Ldt at 
Llovds. 

- - - - The Ocean accident 
and guarantee 
corporation Ltd. 

498 
635 
531 
686 
475 
543 
152 
568 
621 
749 
511 
139 
884 
169 
650 
642 
410 
456 

536 

675 
361 
919 

951 

768, 922 
- - Zwitsers recht Brevapat, 

A.G. 
Venus. 
Verberckmoes. 
Verbesselt. 
Verbist (P.V.B.A.). 
Verboven. 
Verbrugge. 
Vercauteren. 
Vereecken. 
Verenigde expeditiebeclrijven 

(P.V.B.A.). 
- meesters (de) (N.V.). 

Vereniging der verzekeraars 
(N.V.). 
-van monel- en tandartsen 

van Belgie. 
-- zonder winstoog:merk Asso

ciation des chefs de groupe 
F.N. 

- - - Belgisch Bureau van 

907 
404 
331 
941 
675 

20 
246 
239 
864 

565 
600 

498 

1031 

1039 

de autoverzekeraars. 152 
- - - Cercle equestre des 

Falizes. 899 
--- Clinique Alnory. 830 
- - - Institnt medico-chinu·-

gical Al·thur Gailly. 672 
- - - - :maatschappij tegen 

de wreedheid je-
gens de dim·en. 940 
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V ereniging zonder winstoogmerk 
Royal club nautique de Gaud. 811 
- - - Union generale des 

etudiants de l'Uni-
versite de Liege. 468 

- -- - Veeweyde. 456 
- -- Verkoopgemeenschap 

in het kort « VEGE ». 26 
V ergaerde. 2 60 
Verhaegen. 691 
Verhas. 152 
Verhege. 1056 
Verhelst. 51, 899 
Verkoopgemeenschap in het kort 

"VEGE » (V.Z.W.). 26 
Verlinde. 306 
Verloy. 681 
Vermeiren. 510 
Verplancke. 907 
Verplancken. 736 
V erreckt. 407 
Verreyclt. 160, 876 
Vertessen, curator over het faillis-

sement van de P.V.B.A. « Firen-
tra ». 

Vervaecke. 
Verviers (Stad). 
Vervoer Vervaecke (P.V.B.A.). 
Verzekeringsmaatschappij van de 

Belgische boerenbond (naamlo
ze vennootschap van verzeke
ringen). 
- Groep Josi 1909 (N.Y.). 
- La Royale belge. 

590 
461 

58 
439 

764 
156 
431 

-van de Schelde (N.Y.). 382, 460 
- De Verenigde eigenaars 

(N.Y.). 
- Union et Phenix espagnol 

(N.Y.). 
- Zurich. 

Vigneron. 
Vivecy. 
Vleugels. 
Vliegen. 
Vogeleer. 

356 

313 
526 
389 

1035 
565 

18 
915 

Vogelzang. 
Volksverzekering (N.Y.). 
Vonck. 
Voyages Dora (P.V.B.A.). 

W agemaek er. 
W assilieff. 
Waterloos. 
Wauters. 
Wegenfonds. 
Weillers. 
Weirich. 
Welda (P.V.B.A.). 
Westhovens. 
vVidawski. 
Wieczoreck. 
Wielandt. 
Wiethaus. 
Wijnant. 
Wilket. 
Willaerts. 
Willame. 

w 

Willebroek (gemeente). 
Willems. 
Wilmes. 
Winnepenninckx. 

BLADZIJDEN 

192 
511 
316 
852 

994 
113 
833 
162 
761 
621 
342 
186 
445 

77, 319 
9 

920 
125 
507 
133 
807 
311 

190, 192, 849 
421 
660 
482 

Winterthur (Societe d'assurances 
contre les accidents (N.Y.). 

Wislet. 
Wisman en zoon (N.Y.). 
Wuyts. 
Wythouck. 

y 

Y voir (Gemeente). 

z 

382 
132 

58 
927 
512 

727 

Zurich, naamloze 
maatschappij. 

verzekerings-
526, 565, 700, 847. 





BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE 
VAN DE 

NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

VERSCHENEN IN 1971 EN 1972 

in de Arresten van het Hof van cassatie 

en in «Bulletin des arrets de la Cour de cassation n (*). 

AANHANGIG GEDING. 

Burgerlijke zaken. - Begrip in arti
kel 565 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, Bull. en PASIC., 1972, I, 
806. 

Begrip in internationaai verdragrecht. 
- Begrip in de Belgisch-Duitse overeen
komst van 30 juni 1958, goedgekemd bij 
de handeling van de wetgevende macht 
van 10 augustus 1960. - Draagwijdte 
van artike1 15. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, Bull. en PASIC., 1972, I, 
806. 

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, Arr. 
cass., 1971, blz. 786. 

Burgerlijk Wetboek, artikel 1382 en 
1383. - Font. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r cass., 23 april 1971 , Arr. 
cass., 1971, blz. 786. 

Schadeloosstelling. - Schadeloosstel-· 
ling in natura onmogelijk. - Schadeloos
stelling door toekenning van een ver
goeding. - Wettelijkheid. - Voorwaar
den. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch v66r cass., 
Hi september 1971, An·. Oass., 1972, 
blz. 31. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in 
artikel 1384, lid 2, van het Bmgerlijk 
W etboek. - Onrechtmatige daad van de 
minderjarige.- Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
28 oktober 1971, Bull. en PAsiC., 
1972, I, 200. 

Aansprakelijkheid waarvan sprake in · 
artikel 1384, lid 2, van het Bmgerlijk 
W etboek. - Daad van een minderjarige 

(*) De noten en eonclusies van het openbaar ministerie verschenen van 1961 af tot en met 
1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave va.n de Anesten van het Hof van cassatie, 
alsmede in «Bulletin des arrets de la Cour de cassation "· en in « Pasicrisie beige » (eerste deel) 
van 1970. 
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zonder onderscheidingsvermogen. - Ob-
jectieve schuld. - Begrip. -

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van de Meersch, v66r cass., 
28 oktober 1971, Bttll. en P.asrc., 
1972, I, 200. 

ARBEIDSONGEV AL. 

Slachtoffer door zijn ondernemings
hoofd ter beschikking gesbeld van een 
ander ondernemingshoofd. - Ongeval 
veroorzaakt door een aangestelde van 
het tweede 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. 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

Geadresseerde in het buitenland geves
tigd. - Geadresseerde die in Belgie een 
woonplaats heeft gekozen. - Betokening 
aan de in Belgie gekozen woonplaats. -
V oorwaarden. 

Noot, getekend E. K., onder cass ., 
10 december 1971, A1T. cass., 1972, 
blz. 361. 

BEWIJS. 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- Verplichting voor elke gedingvoerende 
partij de bewijsgronden waarover zij 
beschikt voor te leggen. - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 871. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, A1T. cass., 1971, 
blz. 263. 

Burgerlijke zaken . - Bewijsvoering. 
- Voorlegging van stukken waarin het 
bewijs van een ter zake dienend feit 
schuilt. - Verplichting voor elke partij 
en voor derden. - Gerechtelijk W etboek, 
artikel 877 tot 882. 

Noot, getekend W. G., onder cass., 
20 november 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 263. 

Burgerlijke zaken. - Bewijslast. -
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot, getekend W . G., onder cass., 
20 novembre 1970, Ar1·. cass., 1971, 
blz. 263. 

Burgerlijke zaken. - Bewijsvoering. 
- 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. - Deskml
digeneed. - Draagwijdte van de woorden 
" ik zweer ». - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, gebekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Eed. - Burgerlijke zaken. - Deslnm
digeneed. - l(ennlerken en vor1n van 
deze eed onder de gelding van . het 
Gerechtelijk \Vetboek. 

Noot 1, getekend W . G. , onder cass., 
25 juni 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Eed.- Burgerlijke zaken. - Getuigen
eed. - ICenmerken en vorm van deze 
eed onder de gelding van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 j1..mi 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Eed. - Strafzaken. Deslnmdigen-
eed. - l(enmerken en vorm van deze 
eed. 

Noot 1, getekend vV. G., onder cass., 
25 jtmi 1971, A1·1·. cass., 1971, 
biz. 1081. 

CASSATIE. 

Bevoegdheid. - Beslissing van de 
afdeling voor aclministratieve zaken bij 
de Raad van State geen kennis te nemen 
van een eis waarvan de kennisne1ning 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke 
overheden behoort. - Bevoegdheid van 
het Hof van cassatie, waarbij een voor
ziening tegen een dergelijke beslissing 
aanhangig is, om niet aileen te onder
zoeken of het arrest van de Raad van 
State wettelijk gerechtvaardigd is, maar 
ook of het regelmatig met redenen is 
omkleed. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
29 januari 1971, ·Arr. cass., 1971, 
blz. 518. 
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

Wederkerige rechtsvorderingen. 
Aard van deze rechtsvord~ringen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
4 mei 1972, Bttll. en PAsrc., 1972, -I, 
806. 

Rechtspleging. - Verzoek. - Begrip 
en draagwijdte. - Dagvaarding. 
~egrip en gevolgen ten aanzien van de 
CIS . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, Bull. en PAsrc., 1972, I, 
806. 

EED. 

Burgerlijke zaken. - Deskundigen
eed. - Draagwijdte van de woorden 
« ik zweer "· - Aanroeping van de 
godheid. 

Noot 2, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1"1". cass., 1971, 
blz. 1081. 

Strafzaken. - Deskundigeneed. -
Kemnerken en vorm van deze eed. 

Noot 1, getekend W. G l, onder cass., 
25 juni 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Burgerlijke zaken. - Getuigeneed. -
Kenmerken en vorm van deze eed onder 
de gelding van het Gerechtelijk 'iVetboek. 

Noot 1, getekend ,iV. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1"1". cass., 1971, 
blz. 1081. 

Burgerlijke zaken. - Deslumdigen
eed. - Kenmerken en vorm van d eze 
eed onder de gelding van het Gerechtelijk 
W etboek. 

Noot l, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971 , An· . cass., 1971 , 
blz. 1081. 

EIGENDOM. 

Misbruik van bet recht van eigendom. 
- Begrip. 

Conclusie van Pro c'ureur-generaal 

Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, An·. cass., 1972, 
blz. 31. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verclrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. - Ge
schil omtrent de uitlegging van dit 
verdrag. - Geschil opgeworpen in een 
voor het Hof van cassatie hangende 
zaak. - Hof van cassatie ertoe gehouden 
dit geschil aanhangig te maken bij het 
Hof van justitie van de Europese 
Gemeenschappen om uitlegging ervan 
te bekomen. - Uitleggend arrest van 
het Hof van justitie. - Gezag van dit 
arrest. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der 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 177. - Geschil omtrent de uitlegging 
van clit verdrag. - Geschil opgeworpen 
in een voor bet Hof van cassatie hangende 
zaak. - V oorwaarde waaronder het Hof 
van cassatie niet ertoe gehouden is bet 
geschil aanhangig te maken bij bet Hof 
van justitie van de Europese Gemeen
schappen, om bij wijze van prejucliciele 
vraag een uitlegging te bekomen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van cler Meersch, v66r cass., 
24 december 1970, Bttll. en PASIC., 
1971 , biz. 392. . 

Europese Economische Gemeenschap. 
- Verclrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, arti
kel 85, paragraaf 2. - Datum vanaf 
welke deze bepaling uitwerking h eeft . 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
24 december 1970, Bttll. en PAsrc., 
1971, blz . 392. 

Verclrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap.- Arti
kel 85. - Reglement nr. 17 van de 
Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap. - Beperking van de 
medeclinging waardoor de handel tussen 
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Lid-Staten ongunstig kan worden be'i:n
vioed. - Concessie inzake alleenverkoop. 

Conciusie van Procureur-generaa i 
Gansbofvan der 1\'Ieerscb, v66r cass., 
11 maart 1971, Bttll . en PASIO., 1971, 
biz. 631. 

Hof v an justitie . - Gezag van de 
atresten van het Hof van justitie, waarbij 
besiist wordt over bet beroep van de 
Coi:nmissie om te doen vaststellen dat 
een Lid-Staa t zijn. verpiicbtin,gen. niet 
is nagekomen.. 

Conciusie van Procureur -gen.eraai 
Gansbof van der 1\'Ieerscb, v66r cass.; 
27 m ei 1971, Bull. en PASIO., 1971, 
biz. 886. 

Norm van het gemeenschapsrecbt in. 
·Strijd met een norm van bet intern,e 
recbt. - Voorran.g van de eerste. 

Conclusie van Procurem·-generaai 
Gan,sbof van d er Meerscb, v66r cass., 

_27 mei 1971, Bttll. en PASIO., 1971, 
biz. 886. 

Verdrag tot oprichting van de Emo
pese Economische Gemeenschap. - Be
paling rechtstreeks van toepassing. -
-:- Begrip. 

Conclusie van Procm·e1.u-generaai 
Ganshof van d er Meersch, v66r cass. , 
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971, 
biz. 886. 

Aard en. ken,merken van de n.ieuwe 
'r ecbtsorde in.gesteid bij de verdragen tot 
qpricbting van. de Emopese Gemeen.
scbappen. 

Con.ciusie van Procureur-generaai 
Gansbof van. der 1\'Ieersch, v66r cass ., 
27 m ei 1971, Bull. en, PASIO., 1971, 
biz. 886. 

Verdrag tot oprichting van, de Emo
pese Econ.omische Gemeenschap . -Be
roep van de Commissie voor h et Hof 
van justitia om te doen vaststellen dat 
de Lid-Staten hun verplichtingen. niet 
·zijn. nagekomen.. - Aard van d e rechts
vorderin,g. Draagwijdte van h et 
arrest. 

Conciusie van Procureur-generaai, 
Gansbof van. der 1\'Ieersch, v66r cass., 
27 mei 1971, Bull. en PASIO., 1971, 
biz. 886. 

FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTAKKOORD. 

Faillissement. - Koopwaren aan de 
koper geieverd nadat deze door een von-

n is failliet werd verklaard. - Terugvor
dering. - Ontbinding van de verkoop. -
Begrippen. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 18 november 
1971, Bttll. en PAsiO., 1972, I, 262 . 

Wetboek van koophandel. - Gefaii
leerde. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dmnon, v66r cass ., 18 november 
1971, BttU. en PAsiC., 1972, I, 262. 

Gerechteiijk akkoord. - Koopwaren 
verzonden. - T erugvordering mogelijk 
zoiang « de overgave ervan niet is ge
scllied in de magazijnen van de b estem
meling "· - F aillissem ent. - W etboek 
van koophandel (wet van 18 april 1851), 
artilml 568.- Koopwaren verzonden aan 
een koopman die een verzoekschrift tot 
het bekomen van een gerechtelijk ak
Iworcl h eeft ingecliencl. - W ettelijke 
bepaling buiten toepassing. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PAsiC. , 1972, I, 262. 

Gerechtelijk akkoord. Verzoek-
schrin tot bet bekomen van een gerecb
t elijk akkoord. - Samenloop tussen aile 
niet-bevoorrechte schuldeisers van de 
schuldenaar die het akkoord aanvraagt. 
- Begrip. 

Conclusie van Advocaa t-generaal 
F. Dmnon, v66r cass., 18 november 
1971, Bttll. en PAsiO., 1972, I, 262. 

GERECHTSKOSTEN. 

Strafzaken.- Landloperij.- Wet van 
27 november 1891, gewijzigd op 16 augus
tus 1971, artikel 16bis. - Voorzieningen 
in hager beroep of in cassatie. - Vel> 
werping van d eze voorzieningen. - Kos
ten van de gedingen in hoger beroep en in 
cassatie. 

Noot 3, getekend P. l\1., onder cass., 
16 november 1971, A1·1·. cass., 1972, 
blz. 268. 

GRONDWET. 

Artikei 25bis. - Toeken.n.ing van 
gronclwetteiijke machten. aan instellingen 
van in.ternationaal publiek recht. -
Draagwijdte van. cleze bepaling. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der 1\'Ieersch, v66r cass ., 
27 mei 1971, Bttll. en, PASIO., 1971, 
biz. 886. 
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HOGER BEROEP. 

Gewijsde. - Gezag van gewijsde. -
Strafzaken. - Devolutieve kracht van 
h et hager b eroep.- Interferentie v an de 
r egels inzake de devolutieve luacht van 
het h ager beroep en van de regels betref
fende h et gezag van gewijsde. 

Noot 1, getekend E. K ., onder cass., 
6 m aart 1972, A1·1·. cass., 1972, 
blz . 625. 

INDEPLAA TSSTELLING. 

P ersoonlijke indeplaatsstelling. - B e
grip en gevolgen. I 

Conclusie v an E erste advocaat-gen e
raa l Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971, Bull. en PAsrc., 1971, blz. 1001. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

B elastingschuld wegens onverdeeld 
h eid. - Belasting die voor een aand eel 
per h oofd in de schuld t en n am e v an elke 
medeeigen aar ten koh iere m oet worden 
gebracht. (Burgerlijk W etb oek, art. 873 
en 1863. ) 

Noot 1 en 2, getekend E. K., onder 
cass., 8 september 1970, An·. caas., 
1971, blz. 24. 

W etboek van de inkomstenbelastin
gen. - Voorheffmgen. - Toerekening en 
teruggave van de voorheffingen. - Roe
r ende voorh effingen ingehouden op de 
inkomsten uit aandelen of delen van een 
n aamloze vennootsch ap of op haar in
lwmsten uit belegde kapitalen. - Boek
jaar m et verlies afgesloten. - Onmoge

lijkheid om genoemde inkomsten van 
b elastbare winsten af t e trekken. (Wetb. 
inkomstenbel., artt. 111, 153, 164, 191, 
192, 198 en 205.) 

Conclusie v a n Advocaat-generaa l 
Delange, v66r cass ., 16 december 
1971, Bull . en PAsrc., 1972, I, 373. 

INTERN A TIONALE VERDRAGEN. 

I nstemming met een internation aal 
verdrag d oor middel van een handeling 
van d e wetgevende macht. - Handeling 
die niet de uitoefening is van een wet
gevende taak. 

Conclusie van Procureur -gener aal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 

27 mei 1971, Bull . en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Conflict tussen een internrechtelijke 
norm en een bij v erdrag bepaalde 
internationaalrechtelijke norm die recht
streekse gev olgen h eeft in de interne 
rechtsorde . - Voorrang van de bij het 
verdrag vastgestelde r egel. 

Conclusie van Procureur-gen eraal 
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-gen eraal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
27 m ei 1971, B1tll. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

B elgisch - Duitse overeenkomst van 
30 juni 1958, goedgekeurd bij de h ande·
ling van de wetgevende m acht van 
10 augustus 1960. - Draagwijdte van 
art ikel 15. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 m ei 1972, B1tll . en PASIC., 19'72, 
blz. 806. 

Gegevens die door de nationale rechter 
mogen in aanmerking genomen worden 
voor de uitlegging van het verdrag. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, B1tll . en PASIC. , 1972, 
blz. 806. 

KOOP. 

Concessie inzake alleenverkoop . 
B egrip « concessie inzake alleenverkoop » 
in de wet van 27 juli 1961. 

Conclu sie van Procureur-generaal 
Ganshof van 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 onteigen ende overheid van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
t en algemenen nutte is gedecreteerd. -
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Gevolgen van deze afstand en rechten ' OVEREENKOMST. 
van de onteigenende overheid ten aan
zien van de hum·ders. 

Noot 4 en 5, getekend V. D., onder 
cass., 3 juni 1971, A1T. cass., 1971, 
biz . 985 . 

Vervulling van de bij de wet voorge
schreven formaliteiten. - N agaan niet 
beperkt tot de controle op de externe 
wettelijkheid. - Controle slaat ook op de 
interne wettelijkheid en strekt zich dar
halve nit tot het nagaan van het al dan 
niet bestaan van een overschrijding of 
afwending van macht. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, An·. cass., 1972, 
blz. 606. 

Wet van 17 april 1835. - vVet van 
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn. - Uitsluitende bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
3 maart 1972, An·. cass., 1972, 
blz. 606. 

Verzoek tot onteigening volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden . -Wet van 26 juli 1962, arti
kel 5. - Controle die door de vrede
rechter moet worden uitgeoefend. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, An·. cass., 1972, 
blz . 606. 

OPENBARE DIENST. 

Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. 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, blz. 144. 

Uitvoering van de verbintenis. 
Bewijslast. - Artikel 1315 van het. 
Bmgerlijk Wetboek. 

Noot, getekend W . G., onder cass .,. 
20 november 1970, An·. cass., 1971,. 
blz. 263 . 

POLITIEKE RECHTEN. 

, Begrip. - " Openbare n rechten, geen. 
passende benaming. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan. der Meersch, v66r cass.,. 
22 oktober 1970, Btill. en P ASIC .• 
1971, blz. 144. 

RAAD VAN STATE. 

Gezag van de vernietigende arl'esten. 
van de Raad van State. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,. 
22 oktober 1970, Bull. 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 Promueur-generaal 
Gan.shof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bttll. en PAsrc., 
1971, blz. 144. 

Beroep tot nietigverklaring van een 
handeling van een administratieve over
heid. - Rechtspleging v66r de afdeling 
voor administratieve zaken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass ., 
29 januari 1971, A1T. cass., 1971, 
blz. 518. 

Beslissing van de afdeling voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
geen kennis te nemen van een eis waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden behoort. 
- Aard en omvang van de bevoegdhe
den van het Hof van cassatie, rechter 
over confl.icten. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
29 jan.uari 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 518. 
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Besiissing van de afdeiing voor admi
nistratieve zaken bij de Raad van State 
:geen kennis te nmnen van een eis waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden behoort. 
-Bevoegdheid van het Hofvan cassatie. 
- Bevoegdheid van het Hof van cassa-
tie, waarbij een voorziening tegen een 
·dergeiijke besiissing aanhangig is, om 
niet aileen te onderzoeken of het arrest 
van· de Raad van State wetteiijk gerecht
vaarcligd is, maar ook of het regeimatig 
met redenen is omldeed. 

Conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van cler Meersch, voor cass., 
29 januari 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 518. 

Onteigening ten algemenen nutte. -
Wet van 17 april 1835. - Wet van 
26 juli 1962. - Nagaan of de bij d e wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn. - Onbevoegdheid. 

Conclusie van Procureur.generaai 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, An·. cctss., 1972, 
blz. 606. 

RECHTBANKEN. 

Bnrgerlijke zaken.- Verbod uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken. -
Draagwijdte van dit algemeen beginsel. 
- Verbod voor de rechter zowel het voor
werp als de oorzaak van de eis te wijzi
gen. - Verplichting voor de rechter in 
hoger beroep slechts uitspraak te doen 
over de beslissing die voor hem is ge
bracht. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, B~tll. en PASIC., 1972, 
biz. 806. 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

Tolle - Bekiaagde die de taai van de 
rechtspleging niet machtig is. - Arti
kel 332 van het Wetboek van strafvor
dering. - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven verplichting ambtshalve 
een tolk te benoemen. - Toepasseiijk op 
alle vonnisgerechten. - Geen afwijking 
in de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935 betreffende bet gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

Noot getekend V. D., onder cass., 
i maart 1972, A1·1·. cass., 1972, 
blz. 638. 

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 opievert, 
hetgeen zelf ais misdrijf strafbaar wordt 
gesteid. - Gevolg van deze beslissing 
op de bmgerlijke rechtsvorde1·ing. 

Conciusie van Procm·eur-generaai 
Ganshofvan der Meersch, voor cass., 
18 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
biz. 51. 

Strafzaken. - Besiissing van de straf
rechter door nietigheid aangetast. -
Geen gezag van gewijsde op de bm·ger
lijke rechtsvordering. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, voor cass., 
18 september 1970, An·. cass., 1971, 
blz. 51. 

Strafzaken. - Strafrechter die twee 
straffen heeft uitgesproken, respectieve
Iijk wegens een misdrijf uit onvoorzich
tigheid en <vegens een feit dat een 
gebrek aan voorzichtigheid of 'Voorzorg 
oplevert, hetgeen zelf ais misdrijf straf
baar wordt gesteld, maar beslist dat dit 
misdrijf een bestanddeei van bet misdrijf 
uit onvoorzichtigheid vormt. - Gevolg 
van deze door tegenstrijcligheid aange
taste beslissing op de bnrgerlijke Iechts
vordering. 

Conciusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, An·. cass., 1971 
blz . 51. 

Gezag van gewijsde. - Gezag van bet 
gewijsde door het Hof van justitie van 
de Em·opese Gemeenschappen. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
27 mei 1971 , B~tll. en PASIC., 1971, 
blz. 886. 

Strafzaken. - Feit dat tegelijk een 
gemeenrechtelijk misdrijf en een over
treding van de douane- en accijnswetten 
oplevert. - Veroordeling wegens het 
tweede misdrijf na vrijspraak van de 
eerste. - W ettelijkheid. 

Noot 3, getekend P. M., onder cass., 
18 januari 1972, An·. cass., 1972, 
blz. 483. 

Strafzaken. - Beslissing ten aanzien 
van beklaagden. - Beslissing die geen 
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gezag van gewijsde heeft ten aanzien van 
mededaders of medeplichtigen, die later 
vervolgd zijn. 

Noot 3, getekend P . M., onder cass., 
18 januari 1972, A1·1· . cass., 1972, 
blz. 483. 

Gezag v an gewijsde. - Bmgerlijke 
zaken. - Hoger beroep. - D evolutieve 
kracht van het hoger beroep. - Inter
ferentie van de regels inzake de devolu
tieve kracht van het hoger beroep en de 
regels betreffende het gezag van gewijsde. 

Noot 1, getekend E. K., onder cass., 
6 maart 1972, An·. cass., 1972, 
blz. 625 . 

RECHTERLIJKE MACHT. 

Onteigening ten algemenen nutte. -
Wet van 17 april 1835. - Wet van 
26 juli 1962. - Nagaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
zijn. - Uitsluitende b evoegclheid van de 
hoven en rechtbanken. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
3 maart 1972, A1·1·. cass., 1972, 
blz. 606. 

RECHTSBEGINSELEN 
MENE). 

(ALGE-

Continui:teit van de 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 d e wet. -
Algemeen rechtsbegin.sel. 

Conclusie van Proc1.uem-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971 , blz. 144. 

Rechtsmisbruik. 
beginsel. 

Algemeen rechts-

Conclusie van Procureur-generaal 
Ga.nshofvan der Meersch, v66r cass., 
10 september 1971, An·. cass., 1972, 
blz. 31. 

Rechtsmisbruik. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,. 
10 september 1971, A1·1·. cass., 1972,. 
blz. 31. 

Verbod uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken. - Bmgerlijke zaken. 
- Draagwijdte en toepassing van dit 
beginsel. 

Conclusie van Procureur-generaa1 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .• 
4 mei 1972, Bull. en PASIC., 1972, I, 
806. 

RECHTSVORDERING. 

B1.ugerlijke zaken. - Voorwerp. 
Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,. 
4 m ei 1972, Bull. en PASIC., 1972, I,. 
806. 

Eis in r echte . - Burgerlijke zaken.
Oorzaak. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
4 mei 1972, Bttll. en PASIC., 1972, I, 
806. 

SOCIALE ZEKERHEID. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
vVet van 9 augustus 1963, artikel 70, 
§ 2. - De verzekeringsinstelling die ten 
g1.mste van de getroffene van. een ongeval 
prestaties heeft verstrekt, treedt in de 
rechten van de getroffene tegenover 
degene clie de schade heeft veroorzaakt. 
- Begrip. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971, Bull. en. PASIC., 1971, I, 1001. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering. ~ 
vVet van 9 augustus 1963, artikel 70, § 2. 
- Verzekeringsinstelling die geheel of 
gedeeltelijk de hospitalisatiekosten van 
de getro:f;t'ene van een ongeval. - Verde
ring tot indeplaatsstelling tegen de derde 
die voor het ongeval aansprakelijk is. -
Voorwaarden. en. modaliteiten. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 21 juni 
1971, Bull. en PASIC., 1971, I, 1001. 
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STRAF. 

Eendaadse samenloop. - Begrip. 
Conclusie van Procureur-generaal 

Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, A1·1·. cass., 1971, 
biz. fil. 

Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, Arr. cass., 1971, 
biz. 51. I 

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 voo1zorg, dat als misdrijf strafbaar 
wordt gesteld, een bestanddeel van een 
misdrijf uit onvoorzichtigheid vormt. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
18 september 1970, An·. cass., 1971, 
biz. 51. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). 

Tolk. - Beklaagde die de taal van de 
rechtspleging niet machtig is. - Arti
kel 332 van het W etboek van strafvor
dering. - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven verplichting ambtshalve 
een tolk te benoemen.- Geen afwijking 
in de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935 betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

Noot getekend V. D., onder cass., 
7 maart 1972, Arr. cass., 1972, 
blz. 638. 

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, voor cass., 
25 september 1970, Arr. cass., 1971, 
biz. 78. 

Terugvordering waarvan sprake in 
artikel 20, 5°, van de wet van 16 decem
ber 1851 houdende herziening van de wet 
over de hypotheken. - Laatste lid van 
dit artikel luidt als volgt : « In de wetten 

en gebruiken van de koophandel betref
fende de terugvordering wordt niets 
gewijzigd ». - Draagwijdte van deze 
wettelijke bepaling. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 18 november 
1971, Bull. en PASIC., 1972, I, 262. 

Roerende goederen verkocht zonder 
vaststelling van een termijn voor de 
b etaling. - Rechtsvorderingen tot t erug
gave en tot ontbinding. - Wet van 
16 december 1851, artikel 20, ·so. -
Begrippen. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass ., 18 november 
1971, Bull. en PAsiC., 1972, I, 262. 

Terugvordering van koopwaren die 
aan de gefailleerde zijn verzonden en 
waarvan de « overgave » niet is geschied in 
diens magazijnen of in deze van de com
missionnair die gelast is ze voor rekening 
van de gefailleerde t e verkopen. -Wet
boek van koophandel (wet van 18 april 
1851), artikel 568. - Gefailleerde. -
Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal 
F. Dumon, v66r cass., 18 november 
1971, Bttll. en PAsiC., 1972, I, 262. 

VENNOOTSCHAPPEN. 

Handelsvennootschap. - In rechte 
verschijnen in persoon. - Mogelijld1eden. 

Conclusie van E erste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
A1T. cass., 1972, blz. 876. 

VERJARING. 

Burgerlijke zaken. - Bevrijdende ver
jaring. - Begrip. 

Conclusie van E erste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, Ar1·. cass., 1971,. 
biz. 78. 

Burgerlijke zaken. - Vrijwillige beta
ling van een verjaarde schuld. - Geen 
aanleiding tot terugbetaling. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Paul Mahaux, v66r cass., 
25 september 1970, An·. cass., 1971, 
biz. 78. 

Burgerlijke rechtsvordering. - Bur
gerlijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf. - Wet van 17 april 1878, arti
kel 24, 26 en 27. - Rechtsvordering 



1282 BEKNOPTE INHOUDSOPGA VE VAN DE NOTEN. 

verjaard na verloop van vijf jaren te 
rekenen van de dag waarop het bij de wet 
als misdrijf omschreven feit is gepleegd. 
- R echtsvordering die niet v66r de 
strafvordering kan verjaard zijn. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan cler Meersch, v66r cass., 
28 oktober 1971, B~tll. en PASIC., 
1972, I, 200. 

VERZEKERINGEN. 

Verplichte aansprakelijkheidsv erzeke
ring inzake motorrijtLugen. - Gestolen 
voertuig. - Heling. -Heier uitgesloten 
uit de verzekering. 

Noot getekend E. K. , onder cass., 
6 december 1971, An·. cass. , 1972, 
blz . 342. 

VONN ISSEN EN ARRESTEN. 

Burgerlijke zaken. - Verschijning van 
·een handelsvennootschap in persoon. -
Mogelijkheden. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
A1T. cass., 1972, blz. 876. 

B1.ITgerlijke zaken. - Verschijning in 
rechte. - Pleiten. - Onderscheid. 

Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Mahaux, v66r cass., 19 mei 1972, 
A1T. cass., 1972, blz. 876. 

VOORZIENING IN CAS SA TIE. 

B1.ITgerlijke zaken. - V oorziening van 
·een handelsvennootschap. - Regelma
tigheid van de lastgeving van de advocaat 
bij het Hof van cassatie, die de eisende 
vennootschap vertegenwoordigt. - B e
wijs . - Onderscheid. 

Conclusie van Eerste advocaat-generaal 
Mahaux, v66r cass., 22 oktober 1971, 
A1-r. cass., 1972, blz. 196. 

WETTEN EN BESLUITEN. 

Interpretatieve wet. - Geen t erug
werking, maar een wet die een geheel 
vormt met de ge'interpreteerde wet. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, blz. 144. 

Procedurewet. - Onmiddellijk van 
toepassing. 

Conclusie van Procurel.IT-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass .. 
22 oktober 1970, B~tll. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Terugwerking. - Geen terugwerking 
v an de wetten en besluiten. - Begrip. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, B~tll. en PASIC., 
1971, blz. 144. 

Bevoegdheidswet.- Wet onmiddellijk 
van toepassing. 

Conclusie van Procureur-generaal 
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970, Bull. en PAsrc., · 
1971, blz. 144. 

Reglementerende of verordenende 
macht van de Koning. - Begrip. 

Conclusie van Advocaat-generaal Du
mon, v66r· cass., 23 april 1971, 
An·. cass., 1971, blz. 786. 

Dwingende wet. - Schending. -
Sanctie op deze schending. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 j1.mi 1971, An·. cass., 1971, 
blz. 1081 

Dwingende wet. - Begrip. 
Noot 1, getekend W. G., onder cass., 

25 j1.mi 1971, A1·1·. cass., 1971, 
biz. 1081. 

Wet die de openbare orde raakt. -
Begrip. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1'1'. cass., 1971, 
blz. 1081. 

Procedurewet. - Nieuwe wet. -
Omniddellijk van toepassing. - Draag
wijdte van de regel onder de gelding 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 juni 1971, A1'1' . cass., 1971, 
blz. 1081. 

Wet die de openbare orde raakt. -
Schending. - Sanctie op deze schending. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass., 
25 j1.mi 1971, A1·1·. cass., 1971, 
blz . 1081. 

Wet tot vaststelling van een exceptie 
van nietigheid van een processtuk. -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 



BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN. 1283 

gedekt is onder de gelding van h et 
Gerechtelijk W etboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass. , 
25 juni 1971, A1·r. cass., 1971, 
biz. 1081. 

"'\iVet tot vaststelling van een excep t ie 
van nietigheid van een processtuk. -
Voorwaarden waaronder deze nietigheid 
wordt aangenomen onder de gelding 
van het Gerechtelijk W etboek. 

Noot 1, getekend W. G., onder cass. , 
25 jtmi 1971 , A1·1·. cass., 1971, 
biz. 1081. 

WOONPLAA TS. 

Gekozen woonplaats . - Begrip. 
Noot getekend E . K., onder cass., 

10 december 1971, An·. cass., 1972, 
blz. 361. 





PLECHTIGE OPENINGSREDEN 

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

15 augustus 1869. - Examen des arrets rendus en chambres reunies en matiere 
civile, depuis !'installation de la Cour. 
De H. Procureur-generaal M. Leclercq. 

15 oktober 1870. - Examen des arrets rendus chambres reunies en matiere de 
droit public et de droit administratif. 

De H. Procureur-generaal M. Leclercq. 

16 oktober 1871. - L'egalite devant la loi. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

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. Procureur-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 okhober 1877. - L'autonomie communale. 
De H. Procureur-generaal · Ch. Faider. 

15 oktobe.r 1878. - L es finances publiques. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1879. - La· repression. 

De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

l5 oktober 1880. - La force publique. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1881. - La force publique et la paix interieure. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

16 oktober 1882. - Le droit de petition. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 
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15 oktober 1883. - La justice et son palais. 
De H. ProctU'eUl·-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1884. - La topique constitutionnelle. 
De H. ProcUl'eur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1885. - Le genie de la Constitution. 
De H. Procureur-generaal Ch. Faider. 

15 oktober 1886. - Les retoUl's de jlll'isprudence. 
De H. ProcUl'eur-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1887. - R.evue des arrets solennels rendus en matiere civile au cours 
des quinze dernieres ann.ees. 
De H. Proclll'etll'-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1888. - Les anciens biens ecclesiastiques m1s a la disposition. de la 
nation. 
De H. Procm·eUl·-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1889. - M. le ProctU'em general Leclercq. 

De H. ProcmetiT-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1890. - Du droit d'amortisation. 
De H. ProctU'etiT-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1891. - Separation des pouvoirs spirituel et temporel. 
De H. Procmetll'-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1892. - L es lenteurs de l 'administl-ation de la justice civile. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

2 oktober 1893. - Le Procmeur general Faider. 
De H. ProcUl'etU'-gen.eraal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1894. - Propriete in.dividuelle et collectivisme. 
De H. ProcuretiT-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1895. - De !'occupation comme mode d'acquisition de la propriete. 
D e H. Procureur-gen.eraal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

1 e oktober 1896. - Les lois ouvrieres, leUl' raison d'etre, leurs resultats. 
De H. advocaat-generaal Bosch. 

1 e oktober 1897. - L e juge unique et le recrutement de la magistratme en Belgique. 
De H. Eerste advocaat-generaal Melot. 

1e oktober 1898. - De !'intervention du ministere public dans le jugement des 
affaires civiles. 
De H. ProcuretiT-generaal Ch. Mesdach de ter Kiele. 

2 oktober 1899. - La presse sous le consulat et sous !'empire. 

De H. Advocaat-generaal Van Schoor. 

1e oktober 1901. - De la recidive et de !'administration de la justice repressive. 
De H. ProctU'etll'-generaal Melot. 



PLECHTIGE OPENINGSREDEN. 1287 

1° oktober 1902. - De !'institution d'un Conseil d'Etat en Belgique. 
De H. Advocaat-generaal R. Janssens. 

1° oktober 1903. - Des origines de !'article 340 du Code civil. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1° oktober 1904. -LeComte 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. Janssens. 

1 e oktober 1906. - Nicolas Bourgoingne. Le droit international prive. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1° oktober 1907. -Philippe Wielant et !'instruction criminelle. 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

1 e 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. Janssens. 

1e oktober 1910. - Syndicats et unions Professionnelles (Loi du 31 mars 1898) 
De H. Procureur-generaal R. Janssens. 

2 oktober 1911. - Le projet de loi sur la reorganisation de la police rurale. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1° oktober 1912. - Une actualite juridique- Le nouveau Code civil suisse. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1e 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 Terlinden. 

1 e oktober 1919. - La magistrature beige sous !'occupation allemande - Souvenirs 
de guerre. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1 e oktober 1920 - La magistrature beige depuis !'armistice. 

De H. Procureur-generaai Terlinden. 

1° oktober 1921. - Les chambres reunies - Arrets en matiere fiscaie et criminelle 
(periode de 1869 a 1921). 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

2 oktober 1922. - Cinquante annees de discours de rentree a Ia Cour de cassation 
de Belgique (1869 a 1922). 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

1° oktober 1923. - Un jubiie. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 
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I e oktober 1924. - La lutte contre ravortement - Le secret medical. 
De H. Procureur-generaal Terlinden. 

I e oktober 1925. - De la Cour de cassation. 
De H. Eerste advocaat-gen,eraal 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-generaal P. Leclercq. 

15 september 1928. - Propos constitutionnels. 
De H. Procureur-generaal P. Leclercq. 

16 september 1929.- Sm Ie · chemin de la liberte. 
De Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1930. - L'etablissement de la liberte. 

De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1931. - De certaines dispositions garantissant la iiberte. 
De H. Eerste advocaat-generaal B. Jottrand. 

15 september 1932. - Les juges d'un 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 arr~ts. 
De H. Eerste advocaat-generaal A. Gesche. 

16 september 1935. - Une juridiction internationale de droit prive. 
De H. Advocaat-generaal G. Sartini van den Kerckhove 

15 september 1936. - De taak van magistraat en advocaat op het gebied van het 
strafrecht. 
De H. Advocaat-generaal L. Cornil. 

15 september 1937. - Reflexions sm !'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 aclvocaat-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.- Discoms prononce a !'audience solennelle de rentree. 
De H. Eerste aclvocaat-generaal L. Cornil. 

15 september 1945. - De juridische gevolgen van de brand 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.- D e wederopbouw van het Justitiepaleis te Brussel. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1948.- La_ Cour de cassation - Ses origines et sa nature. 
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 m1sswn. 
D e H. Procureur-generaal L. C01·nil. 

15 september 1951. - Een voorontwerp van wet betreffende de roisdadige jeugd. 
De H. Procureur-generaal L. Cornil. 

15 september 1952. - La Cour de cassation - RBformes mineures de la procedure. 
D e H. Procurem·-generaal L. Cornil. 

15 september 1953.- H et Hof van verbreking in 1853. 
De H. Eerste Advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 september 1954.- Propos sur !'article 95 de la Constitution. 
D e H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

15 september 1955. - De parlementaire iromtmiteit. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Terroicourt. 

15 september 1956.- Un aspect du droit de defense. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

16 september 1957. - Bedrog en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van 
contracten. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

I e september 1958. - Les reclamations en matiere d'imp6ts sur les revenus. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1e 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. Prcicureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

2 september 1963. - Con.fiict tussen het verdrag en de interne wet. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 
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1 e september 1964. - Les pocU'vois dans !'interet de Ia loi et les den.onciations sur 
ordre du Ministre de Ia Justice . 
De H. Procureur.generaal R. Hayoit de Termicom·t. 

1 e september 1965. - Overwegingen bij artikel 2 van h et Strafwetboek. 
De H. Advocaat-generaal L. Depelchin. 

1 e september 1966. - Considerations sur le pro jet de Code judiciaire. 
De H. Procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

1 e september 1967. - De voltallige zittingen in het Hof van cassatie. 
De H. Proctli'eliT-generaal R. Hayoit de Termicourt. 

2 september 1968. - Retlexions sur le droit international et Ia rev is· on de Ia Consti
tution. 
D e H. Procureur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1969. - De Belgische rechter tegenover hot intcrnationaal Recht en 
het gemeenschapsrecht. 
De H. Procurem·-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1970. - Propos Sl.U' le texte de Ia loi et. les principes generaux du droit 
De H. Procl!l·eur-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch. 

1 e september 1971. - H et rechterlijk gewijsde en het. gerechtelijk vVetboek. 

De H. Eerste advocaat-generaal P. Mahaux. 

1 e september 1972. - Reflexions SlU' Ia revision d e Ia constitution. 
De H. Procureur-generaal vV.-J. Ganshof van cler Meersch. 


